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Srpen 2004/èíslo 8                       Roèník II. (Králicko XIV.)               Cena 7 Kè

CIHELNA 2004: „…severní hranice Republiky
èeskoslovenské, záøí a øíjen 1938…“

O èem bude bojová ukázka na letošní
akci CIHELNA 2004?

…severní hranice Republiky èeskosloven-
ské, záøí a øíjen 1938…

Boj se Sudetonìmeckým Freikorp-
sem (SdFK), nasazení ès. èetnictva a
armády.

V první èásti hodinového pøedstavení
uvidí diváci rekonstrukci a zobrazení reál-
né situace, která v roce 1938
v èeskoslovensko-nìmeckém pohranièí
skuteènì panovala. Dìj zaèíná ještì pøed
vypuknutím otevøeného nepøátelství, tedy
scénami z bìžného mírového života.
Z uniformovaných složek zde vystupují
pøedevším pøíslušníci finanèní stráže. Po
eskalaci napìtí pøicházejí na scénu jednot-
ky Stráže obrany státu (SOS) a také pøí-
slušníci Sudetonìmeckého Freikorpsu, kteøí
po støelbì na letadlo èetnické letecké hlíd-
ky pøecházejí do útoku proti celnici a druž-
stvu SOS. Napadeným pøijíždí na pomoc
èetnická asistence, útoèníkùm pak pøichá-
zí posily z Øíše. Až zásah motorizované-
ho asistenèního oddílu èeskoslovenské ar-
mády znovu obnoví poøádek. Politická si-
tuace se stále vyhrocuje – pøichází všeo-
becná mobilizace ès. branné moci. Je 23.
záøí 1938. Horeènì se dokonèují obranná

Z historie i zákulisí akcí BOUDA-CIHELNA
aneb struèné bilancování po 13 letech

opatøení na ès. stranì hranice, pøicházejí
další posily, naváží se další materiál a mu-
nice, dokonèují se pøekážky…

…Až do tohoto okamžiku dìj zobrazuje
události, ke kterým skuteènì docházelo…

Fiktivní boj mezi nìmeckou Wehr-
macht a èeskoslovenskou armádou

Z rozhodnutí politických pøedstavitelù

státu k boji nedošlo. Proto mùžeme pou-
ze pøedpokládat, jak by se mohl vojenský
konflikt vyvíjet. Podle tehdejších zásad
vedení boje by mohl být jeho prùbìh tako-
vý, jak ho diváci uvidí ve druhé èásti bojo-
vé ukázky – fikci …

Po dìlostøelecké a  letecké  pøípravì

Dnes už možná ne každý vzpomene na
úplné zaèátky. Tradice bojových uká-
zek, nebo chcete-li „pøipomínek významné
historické události – záøí 1938 – v dyna-
mickém provedení“ vznikla poèátkem 90.
let minulého století na Muzeu ès.
opevnìní – dìlostøelecké tvrzi Bou-
da.

Poprvé bylo možné setkat se na tvrzi
Bouda s dobovì uniformovanými nadšen-
ci – èleny rùzných vojensko-historických
klubù a spolkù – v záøí roku 1991. Šlo sice
jen o nìkolik vojákù, pøedstavujících oživ-
lé hlídky v podzemí i na povrchu tvrze po
53 letech, ohlas návštìvníkù na tento
skromný poèin byl však velmi pøíznivý. Lidé
prohlíželi uniformy, malé ukázky výstroje
a výzbroje. Na vše si mohli sáhnout, vy-
stavené pøedmìty si mohli vzít do ruky.

První „bojové“ ukázky probìhly
v následujících letech u tvrzového pìchot-
ního srubu K – S 24. Pøípravì zdejšího
velmi skromného „bitevního pole“ bylo pøe-
devším v roce 1993 vìnováno mnoho úsilí.

Hlavním tématem akcí na tvrzi Bouda
byla Mobilizace na ès. pøedváleèném opev-
nìní v roce 1938. Základní a prvotní
myšlenkou poøadatele akcí – Spoleè-
nosti pøátel ès. opevnìní s. r. o. – bylo
oživení muzea, zatraktivnìní prohlíd-
ky pro návštìvníky a pøitažení pozor-
nosti zájemcù o naši vojenskou histo-
rii k jednomu z nejvýznamnìjších
období naší novodobé historie – pod-
zimu roku 1938. Postupnì se duch akce
více zamìøoval na tématiku obrany státu
a pøipomínání významných výroèí z naší

(Pokraèování na stranì 6)

(Pokraèování na stranì 4)
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Program akce CIHELNA 2004 Králíky
ARMÁDA ÈESKÉ REPUBLIKY,  MÌSTO KRÁLÍKY,  SPOLEÈNOST ARMY FORT, s. r. o.,  VOJENSKO-HISTORIC-

KÝ KLUB ERIKA BRNO,  KLUBY VOJENSKÉ HISTORIE A HISTORICKÉ VOJENSKÉ JEDNOTKY

poøádají pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka

akci „Den Sil podpory a výcviku CIHELNA 2004 Králíky“ ve dnech 20. – 22. srpna 2004
Hlavní program pro veøejnost – s dynamickými ukázkami boje – probìhne v sobotu 21. srpna 2004.

·  Jedna z nejnavštìvovanìjších akcí s tématem obrany státu v ÈR – letos poøádaná k 59. výroèí konce 2. svìtové války
·  Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, Klubù vojenské historie a sbìratelù militárií mimo vojenské výcvikové prostory
·  Akce, pøi níž je možné navštívit nejvíce zpøístupnìných pevnostních objektù z let 1935–38
·  Vzpomínková vojensko-historická a spoleèenská akce s nejbohatším doprovod-ným programem

ZÁMÌR PROGRAMU „CIHELNA 2004“ na 20.–22. 8. 04
20. 8. 2004
14.00 – 17.00 Generální nácvik na pøedvádìcí ploše u Vojenského muzea Králíky
18.00 – 22.00 Kulturní veèer na Velkém námìstí v Králíkách

21. 8. 2004
ZAHÁJENÍ

08.45 – 09.15 ranní koncert Posádkové hudby Hradec Králové na Velkém námìstí v Králíkách
10.00 – 10.30 zahájení – vztyèení vlajky, státní hymna, krátké vystoupení hejtmana Pardubického kraje, starosty

mìsta, velitele SPodV a hostù
10.00 – 10.30 na závìr projevù seskok výsadkáøù s vlajkami

PREZENTACE KLUBÙ VOJENSKÉ HISTORIE
10.30 – 11.30 ukázka  vedení  historického boje na téma: „Hranice – záøí a øíjen 1938“

PREZENTACE AÈR
11. 30 – 12.15 Prùlet proudových letounù L-39 (L-159), bojová ukázka se souèasnou technikou a tìžkou výzbrojí,

druhý seskok výsadkáøù, boj zblízka „Musado“
PREZENTACE  IZS + zvz

12.15 – 13.00 záchranné práce
PREZENTACE  HOSTÙ

13.00– 13.30 demonstraèní jízdy a ukázky vystavované techniky
DEMONSTRAÈNÍ JÍZDY A UKÁZKY

13.30 – 14.15 historická vozidla, historické vojenské jednotky a kluby, souèasná technika AÈR
14.15 – 14.30 letová ukázka bitevního vrtulníku Mi-24

OPAKOVÁNÍ PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBÙ
14.45 – 16.00 ukázka  vedení  historického boje na téma: „Hranice – záøí a øíjen 1938“

UKONÈENÍ HLAVNÍHO DNE AKCE
16.30 – 17.00 nástup všech úèastníkù, sejmutí státní vlajky

Po celou sobotu 21. 8. 2004 bude
možno prohlédnout si stacionár-
ní ukázky a výstavy souèasné vý-
zbroje, výstroje a výbavy AÈR a
dobový tábor spojeneckých jedno-
tek, který organizuje Military club
Kolín.

Technika, která bude prezentována
ve stacionárních a dynamických ukáz-
kách 21. 8. 2004 – AÈR: Tank T-72 M,
bojová vozidla pìchoty BVP-1, BVP-2,
dìlostøelecké prostøedky: ShKH 155
mm vz. 77 „Dana“ a RM 120 mm vz. 70
„Grad“, kolový obrnìný transportér
BRDM 2RCH, bitevní letouny L-159 (L-
39), vrtulníky Mi-17, Mi-24, Mi-8 SA-
LON; – technika záchranného sys-
tému (zvz): ACHR 90, zásahová T-815
se záchranáøským a vyproš�ova-
cím vybavením, AVIA / has. záchran-
né vozidlo, CAS 25 LIAZ 101.868; 1x
souprava CEDIMA s pøísl., nádrží na
vodu (pro ukázku vrtání); vyproš�ova-
cí vozidlo AV 15, ARS 12M, PP 27, EC
30KW, montážní plošina SKYJACK,
UAZ 469/ch, T-815/AD 28, požární tank
SPOT 55, UDS 214, CAS 32, T - 8 1 5 /
VN + vlek, dekompresní komora, SP-
20D, SP-20, AVON s pø. Motorem,
LAND ROVER /spoj., prostøedky malé
ženijní mechanizace (PIONJAR apod.);
dále: souprava OBLAK (meteostanice),
odsunové pásové zdravotnické vozidlo
OT-90 AMB-S, Land Rover 130 AMB.

V ukázkách vedení historického
boje na téma „Hranice – záøí a øí-
jen 1938“ bude úèinkovat kolem
dvaceti kusù velké vojenské histo-
rické techniky – motocykly, štáb-
ní a nákladní vozidla, obrnìná
vozidla kolová a kolopásová. Ak-
tivnì se zúèastní také ès. lehký
tank LT vzor. 38 – unikátní expo-
nát ze sbírek Vojenského technic-
kého muzea Lešany a replika obr-
nìného auta OA vzor 30 ze sbírky
Vojenského muzea na demarkaèní (Dokonèení na následující stranì)

linii v Rokycanech. Toto muzeum
zapùjèí rovnìž šestikolový terén-
ní štábní automobil Škoda 906 Su-
perb (na svìtì se dochoval zøejmì
jen tento kus!). Chybìt nebude re-
plika nìmeckého obrnìnce Sd.Kfz
222 z majetku Klubu Garda mìs-
ta Hradce Králové, nejèetnìji bu-
dou zastoupeny exponáty Vojen-
ského muzea Králíky (dva kolopá-
sové  obrnìnce, protiletadlový ka-
nón, dva  dobové  nákladní auto-
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mobily ze sbírky ARMY FORTu, s.
r. o.). Mezi tìžkými exponáty bude
zastoupen tradiènì také kolopáso-
vý obrnìný transportér z muzea
Pevnost Hanièka (majitelem je
mìsto Rokytnice v Orlických ho-
rách) a novì také velmi kvalitní re-
konstrukce kolopásového obrnìn-
ce, se kterým vystoupí v ukázce
èlenové Klubu vojenské historie
Gardekorps Praha. Jsou ale i pøe-
kvapení která neprozradíme do
poslední chvíle – akce se totiž
úèastní i soukromý sbìratel Vla-
dimír Léhar ze Zvole, jehož sbírka
techniky obsahuje celou øadu sku-
teèných klenotù. Jedna rarita se
objeví i na akci Cihelna.

20.–22. 8. 2004 budou veøejnos-
ti pøístupné:

·  Muzeum ès. opevnìní – dìlo-
støelecká tvrz Bouda – ojedinìlá kul-
turní památka ÈR (v lesním masivu
nad Tìchonínem – nejkratší pøístup ze
Suchého Vrchu). Dne 21. 8. 2004 bude
zøízena zvláštní autobusová linka: Krá-
líky–Bouda

·  Pìchotní srub K – S 5 „U potoka“
(u Dolní Moravy), Pìchotní srub K – S
8 „U nádraží“ (u Èerveného Potoka),
Dìlostøelecká pozorovatelna K – S 12b

„Utržený“ (nad Èerveným Potokem),
lehký objekt vz. 37 è. 111, è. 112, è.
113, è. 24 a è. 25, dále pìchotní srub K
– S 14 „U Cihelny“, Vojenské muze-
um Králíky (vše u silnice Králíky–Pro-
støední Lipka), pìchotní srub K – S 15
„U lípy“ (západnì Vojenského muzea
Králíky); Vojenské muzeum Lichkov –
pìchotní srub K – S 32 „Na rùžku“
(jižní okraj Lichkova), pìchotní srub K
– S 36 „Pod Adamem“, pìchotní srub
K – S 37 „Na rozhlednì“, pìchotní
srub K – S 38 „U køížku“, lehké ob-
jekty vz. 37 è. 35 a 36 (vše nad Petro-
vièkami) a pìchotní srub K – S 46
„V zátiší“ (východnì Èeských Petro-
vic).

·  Vojenské muzeum Králíky
(VMK) – tìžká bojová technika, zbra-
nì, munice, vojenská výstroj, expozice

ès. armády a expozice vìnované osob-
nosti armádního generála Ludvíka
Krejèího a brigádního generála Bohu-
slava Fialy, èeskoslovenskému opevnì-
ní z let 1935–38

·  Mìstské muzeum (jen pátek a
sobota) – historické expozice, regionální
tématika, pøírodniny a další.

Akce CIHELNA je velký svátek
všech pøíznivcù armády,

vojenské historie a ès. opevnìní.
Nenechte si ujít návštìvu této

události!
Aktuální informace, upøesnìní, de-

taily a informace o pøípadných zmìnách
budou k dispozici na internetových
adresách  http://www.armyfort.com

Týden pøed akcí získáte aktuální in-
formace na tel. èísle 465 632 466 (TIC
ès. opevnìní pøi VMK).

(Pokraèování ze strany 2)

Dùležité informace pro návštìvníky „CIHELNA 2004“
Sledujte všechny zmìny, které ak-

tuálnì zveøejòujeme na tìchto inter-
netových adresách:

http://www.armyfort.com
http://www.armyfort.com/cihelna/
http://www.armyfort.com/cz/akce.php

(Pokraèování na stranì 4)

http://www.kraliky.cz/

·  DOPRAVA DO KRÁLÍK:
Automobilisté:
Od Prahy a Hradce Králové smì-

rem na Vamberk – Žamberk – Jablon-

né nad Orlicí – Èervenovodské sedlo –
Králíky

Od Brna smìrem na Svitavy – Lan-
škroun – Štíty – Èervená Voda – Králí-
ky

Od Ostravy smìrem na Opavu –
Bruntál – Rýmaøov – Šumperk – Èer-
vená Voda – Králíky

Odstavná parkovištì:  Budou
k dispozici ze strany Králík podél
místní komunikace Králíky – Prostøed-
ní Lipka (silnice smìøuje k prostoru
ukázek) /zabezpeèuje SDH Králíky/; ze
strany od obce Prostøední Lipka
na louce za bytovkami (asfaltová spoj-
ka k trati od køižovatky cca 300 m smìr
Dolní Lipka, pøed køižovatkou na Heø-
manice), které se bude flexibilnì rozši-
øovat /zabezpeèuje SDH Prostøední Lip-
ka/ – zákaz parkování v obci podél sil-
nice!

V Králíkách lze využít bezplatnì pro

CIHELNA 2004 – kulturní veèer 20. 8.
Dne 20.8. 2004 se v pøedveèer hlavní akce  uskuteèní  na námìstí v Králíkách tradièní kulturní veèer.

Program
18.00 hod. Zahájení kulturního veèera – starosta, moderátorka
18.00 – 19.00 hod. Koncert Posádkové hudby Hradec Králové

Mažoretky DIXI Stonava (4 výstupy)
19.00 – 20.45 hod. Folkórní soubor Hradiš�an s Jurou Pavlicou
20.50 – 22.00 hod. Poulièní divadlo FACKA

Srdeènì vás zveme na králické námìstí. Nezbývá nic jiného než popøát hezké poèasí a pøíjemné zážitky.
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(Pokraèování ze strrany 3)

Dùležité informace pro návštìvníky „CIHELNA 2004“
osobní vozidla i stávající oficiální par-
kovištì.

Pro bezplatné parkování autobu-
sù je vymezen prostor za rampou u ná-
draží ÈD v Králíkách.

Parkovné: 20,- Kè za automobil.
Pro orientaci je k dispozici na
http://www.kraliky.cz/ orientaèní

plán mìsta.

Vlakem:
Vlakové zastávky a stanice nejblíže

prostoru ukázek jsou Prostøední Lip-
ka – tra� 021 Týništì nad Orlicí – Ha-
nušovice a Králíky na trati 025 Dol-
ní Lipka – Štíty. Vlakové spoje budou
posíleny.

Mimoøádné zastavení rychlíkù R
757 a R 756 /Praha – Jeseník/
v zastávce Prostøední Lipka: Na
akci Cihelna mimoøádnì zastaví v Pro-
støední Lipce (zastávka v bezprostøední
blízkosti pøedvádìcí plochy – „bojištì“ –
kde hlavní èást akce probíhá) rychlík
Praha – Jeseník a Jeseník – Praha. Dle
jízdního øádu vlak jede takto:

Praha hl. n. 06.08 (staví dále: Praha
Vysoèany, Nymburk hl. n., Podìbrady,
Velký osek, Chlumec nad Cidlinou);
Hradec Králové hl. n. 08.07 (staví dále:
Tøebechovice pod Orebem, Týništì nad
Orlicí); Na trati 021 staví tento rychlík
v: Èastolovicích, Kostelci nad Orlicí
mìstì, v Doudlebách nad Orlicí, Pot-
štejnì, Žamberku, Letohradu, Jablon-
ném nad Orlicí, Lichkovì, Dolní Lipce,
Prostøední Lipce – kde zastaví tìs-
nì po 10.00 hodinì, Hanušovicích.

Z Hanušovic zpìt na Prahu vyjíždí
ve 14.39. Nìkdy tìsnì po 15.00 hodinì
bude zastaven v Prostøední Lipce a do
Prahy hl. n. dorazí 18.49.

Místní doprava:
Zvláštní autobusová linky Krá-

líky–tvrz Bouda a zpìt: Odjezd au-
tobusu z Králík (od areálu firmy Vy-
drus pod areálem Vojenského muzea
Králíky) poblíž prostoru ukázek (v mís-
tì bude upøesnìno), pøíjezd až ke vcho-
dovému srubu tvrze Bouda. Èasy jízd
budou upøesnìny.

Jízdní øád – autobusová doprav
Králíky – dìlostøelecká tvrz Bouda a zpìt dne 21. srpna 2004

Králíky Bouda Bouda Králíky
odjezd pøíjezd odjezd pøíjezd

10,00 10,35 10,40 11,15

11,00 11,35 11,40 12,15

12,00 12,35 12,40 13,15

13,00 13,35 13,45 14,20

15,00 15,35 15,45 16,20

16,15 16,50 17,05 17,40

    x     x 17,30 18,05

    x     x 18,30 19,05

    x     x 19,30 20,05

Uzavírky: Úplná uzavírka silnice
III/312 24 Králíky – Prostøední Lipka
bude v pátek 20. 8. od 13.00 do 18.00
hod. a v sobotu 21. 8. od 8.00 do 18.00
hod. Jiné silnice se uzavírat nebudou.

·  VSTUPENKY A PROGRAM:
Pøedprodej vstupenek: Bude zøí-

zen ve Vojenském muzeu Králíky a
Mìstském muzeu na Velkém námìs-
tí. V obou muzeích zároveò fungují
také informaèní centra. Zakoupení
vstupenky pøedem Vám doporuèuje-
me!

Cena vstupného: V pátek – na ve-
øejnou generálku – je jednotné zlev-
nìné vstupné ve výši 40,- Kè. V sobotu
– dospìlí 80,- Kè, dìti a dùchodci 40,-
Kè, rodinné vstupné 200,- Kè (platí na
celodenní program dne 21. srpna 2004
– v prostoru ukázek: historický boj,
statické a dynamické ukázky historic-
ké i moderní vojenské techniky, do-
provodný program).

Program akce: Barevný osmis-
tránkový program bude v prodeji na
obou shora uvedených místech, další
lokality prodeje se pøedpokládají: Dì-
lostøelecká tvrz Bouda, Vojenské mu-
zeum Lichkov (K – S 32) , Pìchotní
srub K – S 14, Památník obráncù vlas-
ti (K – S 8). Již nyní je v síti prode-
jen novin a èasopisù k zakoupení po-
drobný program akce Cihelna 2004 ve
formì barevné pøílohy èasopisu ATM

(armády, technika, militárie) è . 8 /
2004 (www.atmonline .cz; atm-
press@centrum.cz).

Prostor akce bude zajiš�ován
pracovníky bezpeènostní agentu-
ry, vstupenky uschovejte pro pøí-
pad kontroly.

·  OBÈERSTVENÍ, STRAVOVÁNÍ,
UBYTOVÁNÍ:

Pøímo v prostoru ukázek bude do-
statek stánkù s rùzným obèerstvením
i hotovými jídly. Jinak se mohou ná-
vštìvníci stravovat kdekoliv v Králí-
kách a bezprostøedním okolí (obce Tì-
chonín, Mladkova, Lichkov, Dolní Mo-
rava…). Dostatek informací najdete
na www.kraliky.cz nebo http ://
www . a r my f o r t . c o m/ c z / in f o c e n t -
rum.php Tyto informace poskytnou
i za mìstnanci mìstského IC na èís-
le 465 631 117 nebo na e-mailu mu-
zeum.kraliky@tiscali.cz.

Na www.kraliky.cz je ke stažení
v rùzném rozlišení plán mìsta s vy-
znaèením ulic, restaurací i ubytovate-
lù a kontaktù na nì (vèetnì mikrore-
gionu).

Volné ubytovací kapacity prùbìžnì
sleduje výše zmínìné informaèní cen-
trum, jinak kontakty na široké okolí
najdete i Vy na www.kraliky.cz pod od-
kazem Ubytování, pøípadnì na http://
www . a r my f o r t . c o m/ c z / in f o c e n t -
rum.php?id=26.

·  VSTUPNÉ DO MUZEÍ A PEV-
NOSTNÍCH OBJEKTÙ:

Vstupné do muzeí je individuální a
rozdílné na každé jednotlivé lokalitì.
Je odvislé od velikosti objektu, rozsa-
hu expozic a délky prohlídkové trasy.
Poèítejte nejménì 10,- a nejvíce 70,-
Kè za jednu dospìlou osobu pro jednu
lokalitu. Celodenní vstupenka na
pøedvádìcí plochu (bojové ukázky, dy-
namické ukázky, statické ukázky, kul-
turní program na námìstí) neoprav-
òuje ke vstupu do muzejních objektù
a nelze ji použít ani jako jízdenku pro
zvláštní autobusovou linku Králíky –
Bouda a zpìt.
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Z historie i zákulisí akcí BOUDA-CIHELNA
aneb struèné bilancování po 13 letech

(Pokraèování ze strany 1)
novodobé historie (mobilizace 1938, oku-
pace 1939, významné bitvy, osvobození re-
publiky 1945, konec II. svìtové války…)
Na akcích BOUDA, které získaly znaèný
ohlas, zaèala od roku 1993 spolupracovat
i Armáda ÈR. Bouda se stala jedním
z mála míst, kde se ukázek napøíklad
úèastnila skuteèná a poslední pevnostní
jednotka naší armády (ROTO).

Bojová ukázka na tvrzi Bouda vždy pro-
bíhala dle scénáøe, který v maximální mož-
né míøe akceptoval soudobé názory na boj
o pevnostní objekty. Díky dobové výstroji a
výzbroji vojákù – èlenù Klubù vojenské his-
torie a sbìratelù – úèinkujících na bojišti a
pyrotechnickým imitacím zajiš�ovaným
AÈR bylo docíleno neobyèejnì silného efek-
tu a diváci se ocitali nedaleko vìrnì prove-
dených bojových scén. Tím byla ukázka na
tvrzi Bouda ojedinìlá.

Dìj ukázky mìl pøiblížit pøedpokládaný
útok mechanizované polní armády proti
našemu stálému opevnìní ve fázi boje
o jednotlivé objekty dìlostøelecké tvrze. Šlo
o fikci, která však mìla pøipomenout
skuteènost, že ès. armáda v roce 1938
byla na støetnutí s nacistickým Nì-
meckem dobøe pøipravena. Scénáøe
ukázek vycházely z nìmeckých poznatkù
získaných pøi dobývání pevnostních systé-
mù v Belgii a Francii. Zkušenosti nezbyt-
né pro úspìšné „západní tažení“ v roce
1940 Wehrmacht  získávala mimo jiné prá-
vì na opevnìní v okolí Králík, po záboru
ès. pohranièí a následné okupaci „Druhé
republiky“.

I pøes nepøíliš vhodný terén byla pøi ukáz-
kách u srubu K – S 24 používána dobová
štábní vozidla a na stranì útoèníkù byl
použit i kolopásový transportér OT-810 s
nìmeckou kamufláží. Jakou radost tehdy
mìli poøadatelé i diváci, když se na bojišti
hýbaly 3 až 4 kusy vìtší techniky!

Terén kolem srubu K – S 24 – jedná se
o vzrostlý lesní porost – však musel zù-
stat nedobovì zalesnìný. Vždy v dobì
ukázek také došlo k prudkému ochlazení (Pokraèování na následující stranì)

CIHELNA 2004: „…severní hranice Republiky
èeskoslovenské, záøí a øíjen 1938…“

(Pokraèování ze strany 1)
vyrazí pøes zadýmené bojištì prùzkumný
odøad se ženisty, v krátkém boji rozprá-
ší zbytky èeskoslovenských jednotek pøed
hlavním obranným postavením a po do-
sažení linie pøekážek v nich zaènou ženis-
té budovat prùchody. Tìmi pak skupinky
úderných jednotek  pronikají  až
k objektùm stálého opevnìní, které se
snaží pomocí silných náloží umlèet a osle-
pit. Zálohy prvosledových jednotek ès. ar-
mády v následném protiútoku sice ženis-
ty od objektù vytlaèí, ale pak musí ustou-
pit pod tlakem hlavních sil nìmecké Wehr-
macht – množstvím obrnìných kolopáso-
vých transportérù s pìchotou, které kry-
je intenzívní palba protitankových a pro-

tiletadlových dìl vedená na sruby a lehké
objekty opevnìní. V tuto chvíli se zdá, že
boj skonèí porážkou obráncù… Pøichází
však zvrat, kterých je ve válce mnoho. Ne-
pøítelem již odepsané bunkry obnovují
svoji palbu, jejíž úèinky okamžitì mìní
pomìry na bojišti. Ukazuje se, že ani ná-
lože ženistù, ani pøímá palba dìl nestaèi-
la k umlèení srubù.

Do okolí bunkrù znovu dopadají dìlostøe-
lecké granáty, tentokrát však z ès. strany
– palbu øídí ès. dìlostøeleètí pozorovatelé
pøímo na vlastní objekty. Proti betonu je
úèinek dìlostøeleckých granátù opìt mizi-
vý, zato si vybírají èetné obìti mezi nìmec-
kými ženisty stále se snažícími o vyøazení
bunkrù z boje. Èeskoslovenské polní jed-

notky pøecházejí do protiútoku, podporová-
ny obrnìným automobilem OA vz. 30 a leh-
kým tankem LT vz. 38. Nìmeètí vojáci se
snaží uniknout ze smrtící pasti, jíž se stalo
toto bojištì – z obou stran jsou postøelováni
zbranìmi z pevností a èelnì vytlaèováni
manévrujícími ès. jednotkami. Obsluhy nì-
meckých tìžkých zbraní se snaží krýt ústup
a jejich palba si vyžádá mezi Èechoslováky
tìžké ztráty. Ale tento protiútok již nemùže
nic zastavit. Snad až státní hranice, jejíž
dosažení je symbolickým zakonèením celé-
ho boje a obnovením státní suverenity…

Ukázku pøedvede více než 200 dobovì
uniformovaných a vystrojených hercù – èle-
nù více než 35 klubù vojenské historie a
historických vojenských jednotek.

jinak korektních vztahù mezi muzeem a
LÈR, také myslivci obhospodaøující místní
honitby doslova skøípali zuby. Hluk a znaè-
né množství návštìvníkù koncentrovaných
do jednoho víkendu zdejší zvìø rozhánìlo
do širokého okolí. Bylo jasné, že možnosti
zdejšího prostoru byly vyèerpány.

Poslední a nejvìtší vzpomínková
akce na tvrzi Bouda se konala v kvìt-
nu 1995. Den pøed zahájením navštívila
kolona historických vojenských vozidel
s uniformovanými osádkami okolní mìsta
a obce v rámci propagaèní jízdy. Bìhem
víkendu pak návštìvníci mohli shlédnout
podzemí tvrze (tehdy mimoøádnì elektric-
ky nasvìtlené), tøi bojové ukázky a po boji
vždy i interiér bránìného srubu K – S 24,
který nebyl do té doby souèástí prohlídko-
vé trasy, tak jak je tomu dnes v rámci
kompletních prohlídek tvrze.

V roce 1997 pøišlo velmi vstøícné gesto
ze strany tehdejšího vedení mìsta Králí-
ky. Poøadatelùm akce BOUDA bylo navr-
ženo pøesunout dynamickou a „hluènou“
èást ukázek dolù, do údolí, nìkam do bez-
prostøední blízkosti Králík. Mìsto, za kte-
ré jednala paní místostarostka Mareèko-
vá prozíravì pøedpokládalo znaèné zvýše-
ní turistického ruchu v dobì akce a roz-
rùstání se celé aktivity v budoucích letech.

Výbìr konkrétní lokality nepøedstavoval
snadnou záležitost – bylo zde nìkolik adep-
tù na hlavní kulisu ukázek – pìchotní srub
– kolem kterého by se dìj odehrával. Do
finálního výbìru postoupily pìchotní sru-
by K – S 32, K – S 16 a K – S 14. Po
vyhodnocení terénu, pøístupnosti objektu,
jeho stavu, historického významu a dal-
ších aspektù zvítìzil ve výbìru pøesvìdèi-
vì srub K – S 14 „U Cihelny“. Mìl vše, co
novì zamýšlený scénáø bojových ukázek po-
tøeboval: zachované støílny, okolí, které
bylo možné úpravami navrátit do stavu
v roce 1938, velmi pohnutou historii, ale
i své dobøe zdokumentované osudy...

Pøíprava pro akci „BOUDA 98“ se už
pøesunula k tomuto objektu. Trvalo nì-
kolik týdnù, než se prostøedí upravilo tak,
aby bylo pro ukázku použitelné. Desítky

dobrovolníkù – pøedevším z Muzea ès.
opevnìní – dìlostøelecké tvrze Bouda –
pøiložily ruce k dílu, aby odstranily nìko-
lik èerných skládek odpadu, asi pùl hekta-
ru divokých a neprostupných porostù nále-
tových døevin, polorozpadlý plot a vyèistily
bažinu v místì bývalého zapuštìní obvo-
dových pøekážek srubu. Práce se úèastnily
tøi desítky lidí.

Pøes znaènou nepøízeò poèasí ve dnech
2. až 4. øíjna 1998 akci BOUDA 1998 na-
vštívilo obrovské množství lidí – okolo
8 000 divákù bylo evidováno v prostoru
ukázky. Za víkend Králicko, ukázku a pev-
nostní muzea dle odhadu navštívilo asi
20 000 lidí.

Pro akci se podaøilo získat podporu mìst
Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žamberk,
obcí Tìchonín, Mladkov, Lichkov a poprvé
v historii ukázek rovnìž nìkolik vstøícných
sponzorù. Akci finanènì podpoøila obec Tì-
chonín a mìsto Letohrad, nejvìtším spon-
zorem však byla pøekvapivì slovinská
firma ICEC VIDEM KRŠKO, vyrábìjící
papír a celulózu. Dalším sponzorem, bez
jehož vstøícného pøístupu by se akci nepo-
daøilo zrealizovat byla firma ZEOS, s. r. o
se sídlem v Prostøední Lipce.

Na bojišti na stranì útoèníka vystupo-
valy tøi kolopásové obrnìné transportéry,
akce se úèastnilo mnoho další techniky. To
bylo nìco nevídaného!

Akce (poprvé s novým názvem) CIHEL-
NA 1999 probìhla 22. až 24. øíjna 1999 a
diváci prakticky ve stejném poètu zažili
znovu pravé podzimní poèasí. Scénáø his-
torické èásti byl tradièní, jako
v pøedchozích letech, úèast AÈR byla zase
o nìco èetnìjší.

Pùvodnì se však mìlo jednat jen o „ko-
mornìjší“ reprízu akce BOUDA 98. Orga-
nizátorùm (mìstu Králíky, AÈR – Velitel-
ství vojska územní obrany, Spoleènosti pøá-
tel ès. opevnìní) však bylo brzy zøejmé, že
starosti a práce s pøípravou akce menšího,
nebo vìtšího rozsahu jsou témìø totožné.

Užší organizaèní štáb se sešel až na vý-
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(Pokraèování na stranì 8)

jimky prakticky ve stejném složení jako
v pøedchozím roce – za mìsto to byli sta-
rosta Ing. Zima, místostarosta Ing. Tóth
(nahradil paní Mareèkovou) a tajemník
MìÚ pan Ing. Toman. Funkci hlavního ko-
ordinátora za mìsto dostal na svoje bedra
ing. Tóth, který obìtoval nemálo svého vol-
ného èasu a dokázal øešit i zdánlivì neøeši-
telné problémy. Za AÈR byl rozhodující oso-
bou „v poli“ stejnì jako v pøedchozím roce
zkušený dùstojník plk. gšt. Ing. Merhaut,
který øídil svùj pro akci sestavený štáb pro-
fesionálù. Za „bunkrology“ a dobové jednot-
ky byl štáb poèetnìjší a to vzhledem k šíøi
spektra zajiš�ovaných úkolù. Hlavními or-
ganizátory byli bratøi T. a M. Bartošovi, Ing.
Ráboò, Ing. Pažourek a Ing. Sicha. Ti se
opírali o poèetnou skupinu koordinátorù, té-
mìø na principu fungování vojenského orga-
nizování práce a plnìní úkolù. Své organi-
zátory mìla výstava techniky a zbraní na
námìstí a v budovì Mìstského muzea
v Králíkách, parní vlak jedoucí z Brna, bo-
jující jednotky, dobová vojenská technika,
organizátoøi a poøadatelé, pìchotní srub K
– S 14, dìlostøelecká tvrz Bouda a v nepo-
slední øadì ubytování a týlové zabezpeèení
všech úèastníkù. Tato akce již nepostrá-
dala atributy profesionálnì øízeného
a zvládnutého podniku.

Sponzorù však bylo ménì, poskytnuté
èástky nemohly zdaleka pokrýt vysoké ná-
klady na akci. Jen stravování úèastníkù
spolu s nezbytnými chemickými WC pro
návštìvníky pøedstavovalo náklad pøesa-
hující 30 000,-. To však byl jen zlomek
nákladù – další, napøíklad parní rychlík,
jedoucí z Brna až na „bojištì“, jistì jeden
z velkých magnetù akce, pøedstavoval zá-
roveò i fakturu znìjící na èástku témìø 85
000,- Kè! Firma Taila sponzorovala pohoš-
tìní èestných hostù a ubytování nìkolika
z nich. Na akci finanènì pøispìly Komerè-
ní banka a Investièní a poštovní banka
z Králík, firma Opel Moto Morava z Olo-
mouce a VIAMONT a. s. z Ústí nad La-
bem. (poslednì jmenovaná firma poskytla
nejvìtší sponzorský dar v èástce 10 000,-
Kè). Firmy DISK s. r. o. a ZNAÈKY PRA-
HA s. r. o. sponzorovaly výrobu dobových
dopravních znaèek, které dotváøely kolorit
akce. Bìhem ukázek byly skuteènì kolem
silnice osazeny.

Potìšitelná byla skuteènost, že se
do Králík dostavila v roce 1999 celá
øádka významných hostù, kteøí by ji-
nak toto krásné mìsteèko hledali na
mapì jen stìží. Tím nemáme na mysli
generálmajora Ing. Petra Voznicu, CSc., kte-
rý stejnì jako v pøedchozích letech pøe-
vzal nad akcí záštitu a osobnì se jí i úèast-
nil, ani nemáme na mysli generálporuèíka
Ing. Radovana Procházku, který je dobøe
znám svým vztahem k historii a tradicím
této zemì. Pøekvapením byla hojná úèast
vojenských-leteckých pøidìlencù a dùstoj-
níkù zahranièních armád. Mezi úèastníky
bylo možné zahlédnout uniformu Rakous-
kého brigádního generála, dùstojníkù
z Francie, Polska, Litvy a Lotyšska. Ještì
dùležitìjší byl ovšem ten fakt, že tito vo-
jenští odborníci neskrývali své pøíjemné
pøekvapení nad akcí takového rozsahu a
takového provedení.

S ohledem na nevyzpytatelné podzim-
ní poèasí byl roèník 2000 akce CIHELNA
pøesunut do letního období – konkrétnì na

dny 25. až 27. srpna 2000. Divákù pøišlo
ještì více, prezentace AÈR se znovu roz-
rostla. Zde také zaèala vznikat legenda
plk. gšt. Františka Merhauta, který akci
za AÈR znovu pøipravoval a koordinoval.
Pro své neobyèejné organizaèní schopnosti
byl nejen klíèovou osobou, ale stal se i
maskotem akce – pøátelé a spolupracovní-
ci mu neøekli jinak, než Plukovník Cihel-
na. Díky nìkolika takovým velitelùm – nad-
øízeným i podøízeným – se stala akce CI-
HELNA tím, èím je dnes.

Sponzory a mediálními partnery akce
byli: Soukromá firma ZEOS, s. r. o. se síd-
lem v Prostøední Lipce – zapùjèila zdarma
plochy urèené k ukázkám boje, výstavám
techniky a pro hledištì divákù; Vojensko-
historické muzeum na demarkaèní linii
v Rokycanech jako v pøedchozích letech,
tak i v roce 2000 zapùjèilo zdarma ètyøi
kusy historických vozidel prvorepublikové
armády do ukázek boje; Okresní úøad
v Ústí nad Orlicí pøispìl na akci finanèní
èástkou 10 000,- Kè; Soukromá firma Vy-
drus z Králík celoroènì napomáhala øešit
technické problémy spojené s rekonstrukcí
dobové techniky a pevnostních objektù.
Hlavním sponzorem akce byla znovu
firma VIPAP VIDEM KRŠKO ze Slo-
vinska. Skuteènost, že nejvìtším spon-
zorem akcí na Cihelnì je firma slo-
vinská je urèitì k zamyšlení a záro-
veò je to i výzva tuzemským firmám.
Mediálním partnerem akce bylo Rádio
Frekvence 1 a Pardubický inzertní týde-
ník.

V roce 2001 probìhla akce CIHEL-
NA v termínu 24. až 26. srpna 2001. Zá-
jem veøejnosti opìt stoupl, doprovodný pro-
gram akce, vèetnì dynamických a static-
kých ukázek se zase o kus rozrostl. Na
„bojišti“ byla citelnì znát pøíprava, do kte-
ré se zapojily specializované složky AÈR
v rámci výcviku. Díky jejich práci zmizely
z okolí srubu K – S 14 „U Cihelny“ desít-
ky tun odpadù, které zde byly v minulých
desetiletích ukládány. V plné kráse moh-
li diváci ocenit pùvodní protitankový pøí-
kop, který dnes vyèištìný v celém profilu
protíná plochu „bojištì“, odpady zmizely i
z bezprostøedního okolí vlastního srubu.

Na akci se podílela, jako každý rok, celá
øada subjektù. Mìsto Králíky, Armáda ÈR,
Vojenské muzeum Králíky, Muzeum ès.
opevnìní – dìlostøelecká tvrz Bouda a Vo-
jensko – historický klub ERIKA Brno
s Klubem vojenské historie HP 19.

Na vlastním provedení akce
v terénu se podílelo nìkolik desítek
rùzných složek a útvarù AÈR a témìø
ètyøi desítky klubù vojenské historie
a historických vojenských jednotek.
Sluší se je pøipomenout, bylo to poprvé, kdy
se akce úèastnili i èetnìjší zástupci klubù a
jednotek ze zahranièí: Èeská asociace pøá-
tel vojenské historie; Ès. úderníci; Darstel-
lungesverein Lebendige Geschichte – Bad
Oyenhausen; FJR 2 Hradec Králové; Gar-
da mìsta Hradce Králové; Klub Bouda (Dì-
lostøelecká tvrz Bouda); Klub majitelù his-
torických vozidel Týništì nad Orlicí; Klub
pøátel armády (K – S 8); Klub pøátel vojen-
ských historických jednotek Tøebestovice;
Klub pøátel vojenství Armus Chomutov;
KPO Tøebechovice; KPVH FORTEG (K – S
32); KVH Kralka (K – S 5); KVH 43. Pìší
pluk Brno; KVH Bruntál (LO vz. 37 A è.
112); KVH Germania; KVH Horský regi-

ment 98; KVH HP 19; KVH Marlen; KVH
Náchod; KVH Nord – Sever Chomutov; KVH
Opava; KVH SPB 43; KVH Tøebechovice
pod Orebem; Mìsto Rokytnice v O.H. –
Správa pevnosti Hanièka; Muzeum ès. opev-
nìní Veselka; Panzer Grenadier klub Brno;
Spolek vojenské historie 1866–1945; SVH
Hradec Králové; SVH T – S 20 Pláò; VCC
„Sturm“; VCC NISA Liberec; VHK ARM
FORT; VHK ERKA Brno, Kopøivnice, Ro-
kytnice v O.H. (K – S 14); VHS Brno –
Pardubice; 33. Grenadierdivision „Charle-
magne“ (Francie).

Poèasí pøálo pøedevším divákùm, ménì
již úèinkujícím. V sobotu se na „bojišti“
vyšplhaly teploty na slunci ke 40O C! Jak
bylo „bojovníkùm“ ve tmavých a navíc vl-
nìných uniformách si každý mùže pøed-
stavit. Boje se v dobových kostýmech zú-
èastnilo 260 úèinkujících. Na ploše bylo
znaèné množství techniky – tøi kolopásové
obrnìné transportéry, tøi nákladní vozidla,
tøi kanóny, dva minomety, více než desítka
kulometù, motocykly a kola, atmosféru
dotváøela i civilní historická vozidla. Vel-
kou atrakcí byl na ès. stranì nasazený kùò
jménem Elegán, který se svým dobovì odì-
ným jezdcem ztváròoval nebojácnì i za nej-
tìžší palby jízdní spojku.

Ve Vojenském muzeu Králíky a v rolích
poøadatelské služby pomáhalo v roce
2001 více jak 60 lidí, kolem 25 osob bylo
dobovì uniformovaných. Pøedvádìli zde
v rámci „malého Spojeneckého tábora“ zøí-
zeného Military Clubem Kolín život vojákù
US Army, Britù, Kanaïanù, Belgièanù, so-
vìtských vojákù a pozornému oku diváka
jistì neunikli pøíslušníci Skotské gardy
v sukních. Atraktivními herci byli hosté
z Francie, Nìmecka, Belgie a Holandska.
Pozornému uchu diváka jistì neunikl ne-
obvyklý francouzský jazyk, kterým se her-
ci dorozumívali.

Naše souèasná armáda byla bìhem pøí-
pravy i vlastní akce zastoupena ještì po-
èetnìji. Celkovì se za AÈR úèastnilo akce
Den Sil územní obrany - Cihelna 2001 Krá-
líky 451 osob, 98 rùzných vozidel a tøi vr-
tulníky. Další techniku pøedvádìli vysta-
vovatelé. Nejen odborník ocenil
v expozicích vystavovanou supermoderní
techniku, mnohdy teprve procházející vo-
jenskými zkouškami.

Králíky navštívili významní hosté, vèet-
nì náèelníka generálního štábu generálpo-
ruèíka Ing. Jiøího Šedivého (stalo se tak
v historii akcí BOUDA a CIHELNA popr-
vé), který promluvil k úèinkujícím, stejnì
jako generálmajor Ing. Vladimír Sova – ve-
litel Sil územní obrany AÈR. Mezi hosty
byli i vojenští a leteètí pøidìlenci Rakous-
ka, Ukrajiny, Holandska, Èíny a Ruska,
nechybìli významní pøedstavitelé veøejné-
ho života a rovnìž nám obzvláštì vzácní
pamìtníci událostí z roku 1938, pøísluš-
níci hranièáøských plukù (pevnostních jed-
notek) a rodinní pøíslušníci prvorepubliko-
vé generality (generálù Krejèího, Fialy…).

V rámci akce probìhly tøi autogramiá-
dy, v prodeji bylo nìkolik nových titulù (to
se daøilo i v pøedchozích roènících CIHEL-
NY) s tématem vojenské historie a nová
série pohledù.

Celá – teï už doslova gigantická – akce
se obešla bez tìžšího zranìní a bez jakých-
koliv vážnìjších incidentù.

Zájem médií byl znaèný, o èemž



 8 - Králický Zpravodaj 08/2004

Z pracovního kalendáøe vedení mìsta
Jednání
4. 6. - místostarosta na jednání o jízdních øádech vlakù a

autobusù na MìÚ ve Štítech.
10. 6. - místostarosta na Národním semináøi k otázkám

rozvoje venkova na Ministerstvu vnitra ÈR v Praze.
15. 6. - starosta a místostarosta na jednání správní rady

Sdružení obcí Orlicko se zástupci ÈSAV v Jablonném nad
Orlicí o rozvojových výhledech regionu.

16. 6. - místostarosta na další plánovací konferenci k akci
Cihelna 2004 v Králíkách,

- starosta na valné hromadì spoleènosti Ekola Èeské Lib-
chavy spol. s r.o.

17. 6. - místostarosta s pøedstaviteli mìsta Miêdzylesie pí.
Danutou K³u¿nou a Mgr. Piotrem Kiensickim o pøípravì
spoleèného projektu „Kulturní setkání pøíhranièí Králíky -
Miêdzylesie 2005“,

- úèast místostarosty na kontrole Policie ÈR ve Vojen-
ském muzeu Králíky.

21. 6. - starosta na tiskové konferenci k akci Cihelna
2004 v Pardubicích.

24. 6. - místostarosta na valné hromadì Sdružení obcí
Orlicko v Dlouhoòovicích.

28. 6. - starosta na jednání starostù mikroregionu Králic-
ko v Králíkách.

Z historie i zákulisí akcí BOUDA-CIHELNA
aneb struèné bilancování po 13 letech

(Pokraèování ze strany 7)

29. 6. - starosta na valné hromadì spoleènosti VaK Jab-
lonné nad Orlicí, a.s.

30. 6. - úèast místostarosty ve výbìrové komisi Sdružení
obcí Orlicko na zadání studie využitelnosti vrcholu Králic-
kého Snìžníku pro turistický ruch v Jablonném nad Orlicí.

22. 7. - starosta na pøípravné schùzce poøadatelù bìhu na
Králický Snìžník (14. 8.) – Iscarex 2004 na Dolní Moravì

23. 7. - místostarosta na veøejné schùzi o využívání proti-
požární nádrže v Dolních Boøíkovicích.

Návštìvy
29. 5. - místostarosta na otevírání dìtského høištì u klu-

bovny SDH v Prostøední Lipce.
16. 7. - starosta u nejstarší obèanky mìsta, paní K. Páv-

kové u pøíležitosti jejích 95. narozenin.
17. 6. - starosta a místostarosta na posledním rozlouèení s

Josefem Grozem na Hoøe Matky Boží.
19. 6. - místostarosta na žákovském turnaji v minikopané

komise pro integrované obce v Dolních Boøíkovicích.
26. 6. - starosta na akci „Škola konèí, léto zaèíná“ v Králí-

kách.
3. 7. - starosta na setkání automobilových a motocyklo-

vých veteránù v Králíkách.

svìdèí i více než minutový šot
v hlavním zpravodajství na ÈT 1.
O mìstu Králíky se v sobotu dozvì-
dìlo nìkolik milionù lidí, a to poøa-
datele tìšilo nejvíce.

Bohužel, následující roèník akce CIHEL-
NA (2002) se nevyvedl. Mìl probìhnout
o víkendu ve dnech 23. až 25. srpna. Místo
bojových ukázek a výstav techniky postihla
naši republiku rozsáhlá povodeò. Poøada-
telé se rozhodli zrušit hlavní program akce.
Nìkteøí èlenové týmu patøili mezi povodnì-
mi postižené, AÈR a složky integrovaného
záchranného systému soustøedily síly a pro-
støedky na pomoc postiženým územím. Vel-
ká podívaná a show nebyla na poøadu dne
v dobì, kdy tisíce lidí trpìly.

Loòský roèník akce CIHELNA 2003 byl
pøipomínkou 58. výroèí osvobození Èesko-
slovenska spojeneckými vojsky a je jistì
ještì v živé pamìti. Hlavním tématem his-
torických ukázek se stala Ostravská ope-
race. V rámci této operace na jaøe 1945
svádìly jednotky Rudé armády a pøísluš-
níci 1. ès. samostatné tankové brigády kruté
boje v nároèném terénu, jejichž cílem bylo
obsazení dùležitého prùmyslového centra
severní Moravy.

Cílem historických ukázek bylo divákùm
pøedvést sled bojových scén, které byly pro
dané bojištì typické. Nemìly pøedstavo-
vat pøesnou rekonstrukci boje o nìkterou
konkrétní lokalitu, v rámci ukázky, trvají-
cí asi hodinu, mohli diváci shlédnout ukáz-
ky boje, kdy ustupující nìmecké jednotky,
stejnì jako v roce 1945, opøely svá obran-
ná postavení o ès. opevnìní. V rámci bitvy
mohli diváci vidìt napøíklad 3 tanky T-34
(jeden exempláø byl skuteèný váleèný kus
– zapùjèilo ho Vojenské technické muzeum

Lešany), Gaz-67 Èapajev, zdaøilou repliku
obrnìného automobilu Ba-64 na stranì
útoèících jednotek a dva kolopásové Hakly
a pìknou repliku nìmeckého obrnìnce
Sd.Kfz 222 na stranì Wehrmachtu. Ne-
chybìla rùzná vozidla štábní i nákladní,
polní i protiletadlové dìlo.

Program zaèínal seskokem armádních
výsadkáøù a po první historické ukázce po-
kraèoval prezentací boje zblízka vojáky
AÈR, prùletem dvou letounù L-39, velmi
atraktivní letovou ukázkou bitevního vr-
tulníku Mi-24 a statickými a dynamický-
mi ukázkami soudobé armádní techniky.
Souèástí programu byly i ukázky záchran-
ných a výcvikových základen a ukázka Ha-
sièského záchranného sboru.

Tak jako pøi každé akci CIHELNA moh-
li návštìvníci akce – kromì programu na
hlavní ploše – shlédnout i Vojenské muze-
um Králíky a témìø dvì desítky renovova-
ných objektù králické linie tìžkého a leh-
kého opevnìní.

Raritou byl salónní vagón prezidenta
T. G.Masaryka, pøistavený k prohlídce zá-
jemcùm na nádraží V Králíkách.

Hlavní sobotní program vèetnì páteèní
generálky navštívilo pøes 12 000 divákù,
což opìt potvrdilo velký zájem široké veøej-
nosti o historickou i soudobou techniku,
ès. opevnìní a vojenskou historii.

Akce se jako celek znovu zdaøila, aèkoliv
poøadatelský tým doznal mnoha zmìn. Za
AÈR se jako nová osoba objevil pplk. Kru-
likovský, mìsto zastupoval pan Juránek,
mezi dobrovolníky chybìl ve štábu pan Ing.
Sicha, který se vìnoval provozu srubu K –
S 14. Civilní poøadatele opìt øídil M. Bar-
toš, režii historických ukázek  znovu zajis-
til Ing. O. Toman, kulturní program na ná-
mìstí zajiš�ovali tradiènì mjr. Malina a

pan Mgr. Strnad. Akci komentoval vedle
profesionální mluvèí tradiènì Ing. Ráboò.
Vojenské muzeum Králíky øídil v dobì
akce pan J. Veèeø.

Rozrostl se poèet sponzorù a to i malých
z místního regionu. Znaènou pozornost
akci opìt vìnoval Pardubický kraj a osob-
nì jeho hejtman Ing. Roman Línek. Dou-
fejme, že osud zùstane akci CIHELNA
i nadále naklonìn a to i v dobì, kdy se
AÈR tak výraznì redukuje.

Pøipomeòme:
Osoby a subjekty, které akcím BOU-

DA a CIHELNA nezištnì pomohly a
o kterých se nepsalo: Ing. Šilar (teh-
dejší starosta Letohradu),  pan Junek
– starosta Tìchonína, tehdy kpt. Ing.
Prymus, mjr. Dr. Navrátil a pan Strán-
ský – z VÚ Tìchonín, pan Trojan –
místní „bard“ a milovník ès. opevnìní,
Ing. Ladislav Bartoš – majitel projekè-
ní a inženýrské kanceláøe (provází svojí
pøízní aktivity na Boudì a v Králíkách
od jejich vzniku), hotel Beseda – pøed-
stavoval zázemí poøadatelùm
i v nejhorších èasech.

S akcemi BOUDA a CIHELNA po-
stupnì spolupracovaly za AÈR mnohé
útvary a velitelství, øada z nich už dnes
neexistuje. Svá jména s ní spojili ge-
nerálové Podešva, Kylar, Voznica, Pro-
cházka, Sova, Halaška, Ïurica, plukov-
ník Merhaut, Lehner, Radocha.

Podobu a základní rysy bojovým ukáz-
kám i vzpomínkové akci dali pøedevším
Ing. Pažourek (Vip), Ing. Sicha, Ing. O.
Toman, M. Bartoš, Ing. Ráboò, Dr. Pod-
roužek, prap. Paøík a tøi kluby – VHK
Erika Brno, KVH hranièáøský pluk 19
a Klub Bouda.

Ing. Ráboò
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 7
konaného dne 11. kvìtna 2004

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9)
Mgr. Jiøí Stejskal (3) Pavel Kalianko (10)
Jan Škarka (4) Ing. Pavel Strnad (11)
Mgr. Jarmila Berková (5) MUDr. Marie Špièková (13)
Jarmila Venzarová (6) Mgr. Karel Hlava (14)
Mgr. Dušan Krabec (7) Antonín Vyšohlíd (15)
Arnošt Juránek (8)

Hlasování zastupitelù: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se hlasová-
ní,   x  nepøítomen

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven  Mgr.
Jan Holèapek (12), nepøítomen Ing. Roman Kosuk (1)

Za MìÚ: Marie Pecháèková, Vìra Kubíèková,  Dana Nosková,
Ing.  Miroslav Bouška, Jan Èuma

Program jednání:

01. Zahájení, prezence
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Zprávy z jednání RM
04. Hlavní jednání

4.1 Projekt peèovatelského domu
4.2 Majetkové operace
4.3 Rozpoètová opatøení
4.4 Úvìr na nákup OMD (vojenské muzeum)

05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

01. Zahájení a prezence
Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání pøivítáním pøí-

tomných èlenù ZM Králíky a navrhl pøesunutí bodu 4. 4. Projekt
Peèovatelského domu na bod 4.1. Takto byl program jednání
schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 8. 6. 2004 Mgr. Hlava a

Mgr. Nìmeèek nevznesli pøipomínky. Ovìøovateli tohoto zápisu
byli navrženi a schváleni Mgr. Stejskal a Mgr. Berková.

03. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl a následnou

diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.
Ing. Strnad: kdo bude letos provozovat koupalištì?
Mgr. Krabec: v letošní sezónì ještì technické služby.
p. Jungvirt: proè jednala RM o osvìtlení v ul. Valdštejnové a

Dlouhé?
p. Èuma: jedná se o opravu poškozeného osvìtlení zpùsobené

auty dopravcù zboží. Krytí tohoto nákupu jde z prostøedkù po-
jiš�ovny, nebo� je tento majetek pojištìn (resp.  z pojistek maji-
telù vozù, kteøí poškození zpùsobili).

04. Hlavní jednání

4.1 Projekt peèovatelského domu
Mgr. Krabec: pøedstavil projekt peèovatelského domu a bod

uvedl. V Palackého ulici za souèasným PD by mìl vzniknout
dvoupodlažní dùm s podobnými stavebními charakteristikami,
jaké má již stávající PD. ZM již na jednom z pøedchozích jednání
schválilo zahájení projektu, nyní byla zastupitelùm pøedložena
architektonická studie spoleènì s orientaèním plánkem.

p. Èuma: s výstavbou peèovatelského domu v dané lokalitì
se poèítá v ÚP. Vzhledem k možnosti podání žádosti o dotaci
bylo nutné rychlé øešení. Je snaha budovu pøizpùsobit okolí. Byla
provedena studie zastínìní, která dokazuje, že zastínìní je jen
èásteèné.

Mgr. Krabec:  shrnul fakta, která hovoøí pro výbìr právì loka-
lity v ul. Palackého a zdùraznil potøebu výstavby domu tohoto

typu v Králíkách - v souèasné dobì je zaznamenáno 30 žádostí
na umístìní v domì s peèovatelskou službou. Pøi pøípravì pro-
jektu byly nalezeny 2 lokality, které danému zadání odpovídají
(druhou z nich je ulice Na Mokøinách). Z nich jako vhodnìjší
byla vyhodnocena varianta v ulici Palackého (soulad s územním
plánem mìsta, snížení provozní režie díky možnosti obsluhy ze
stávajícího PD èp. 583, mìsto vlastní pozemky v okolí, umístìní
v klidnìjší zónì mìsta, což odpovídá potøebám starších obèanù).

Mgr. Nesvadba: požádal zastupitele o zvážení výstavby peèo-
vatelského domu v jiné lokalitì. Dùm je na tak malý stavební
pozemek pøíliš velký, výraznì naruší urbanistický vzhled, sociál-
ní zázemí a život okolních obyvatel, z nichž vìtšina s výstavbou
nesouhlasí.

Ing. Strnad: zvolená lokalita se mu zdá malá, navrhuje po-
seèkat s koneèným rozhodnutím a mezitím se pokusit nalézt
jinou vhodnou lokalitu, která by eventuálnì mohla sloužit výstav-
bì i vìtšího zaøízení, než je navrhované.

p. Vyšohlíd: není mu jasné, jakým zpùsobem by se k danému
pozemku dostávala potøebná mechanizace.

MUDr. Špièková: souhlasí, že velikost domu není vhodná na
tak malý pozemek. Chápe potøebu mìsta postavit PD a podporu-
je ji, ne však na tomto pozemku.

Mgr. Krabec: pokud nedojde ke schválení lokality, je možné,
že z dùvodu hledání nového umístìní a potøebné zmìny územní-
ho plánu nebude v nìkolika blízkých letech stavba zahájena.

p. Juránek: sníží-li se napø. o jedno podlaží dùm, odrazí se to
souèasnì v nákladech na jednu bytovou jednotku. Dotace je pøi
tomto poètu bytových jednotek postavena tak, že by podíl mìsta
nebyl veliký.

pí Nosková: podle ÚP je tato lokalita jediná urèena k výstavbì
Peèovatelského domu. Pokud by se našla lokalita jiná, je možné
ji uvést do souladu územním plánem zmìnou ÚP. Její projednání
by mohlo trvat pùl roku.

ZM/2004/09/138:ZM schvaluje projekt výstavby Peèova-
telského domu v lokalitì v ul. Palackého tak, jak byl
navržen architektem.

Hlasování: 5:7:1 (neschváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +    -    -  +    +    +   o   -      +      -       x       -      -       -

ZM/2004/09/139:ZM ukládá odboru RR hledání jiné vhod-
né lokality pro výstavbu domu s peèovatelskou službou
v souladu s koncepcí ÚP.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   +   +    o   +   +     +      +      x      +      +      +
pí Mareèková: vyzvala ty, kteøí hlasovali proti, aby byli nápo-

mocní pøi hledání nové lokality pro výstavbu domu
s peèovatelskou službou.

4.2 Majetkové operace

4.2.1. Prodej pozemkù p.p.è. 2074/20, 2074/22 a p.p.è.
236/2 v k.ú. Králíky

Obsah: Pan Ostrodický požádal o koupi uvedených pozemkù o
celkové výmìøe 165 m2 za úèelem užívání jako zahradu u rodinné-
ho domu a zøízení pøístupu k domu. Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn, kupní cena 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem,
tj. 12.664,- Kè.

ZM/2004/09/140: ZM schvaluje prodej pozemkù p. p. è.
2074/20, 2074/22 a p. p. è. 236/2 v k. ú. Králíky manželùm
Alexandru a Terese Ostrodickým, Králíky 23 za kupní cenu
12.664,- Kè.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.2. Prodej pozemku p.p.è. 1043/10 v k.ú. Králíky
Obsah: Manželé Vondruškovi požádali o koupi uvedeného po-

zemku o výmìøe 468 m2 za úèelem užívání zahrady u rodinného
domu, který je v jejich vlastnictví. Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn, kupní cena 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem,
tj. 24.644,- Kè.
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ZM/2004/09/141: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. è.
1043/10 v  k. ú. Králíky manželùm Ing. Vlastimilu a Janì
Vondruškovým, Králíky 676 za kupní cenu 24.644,- Kè.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.3. Prodej pozemku p.p.è. 771/2 v k.ú. Dolní He-
deè

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Konyarikovi z Krá-
lík za úèelem scelení pozemku. Jedná se o pozemek o výmìøe 188
m2, na pozemku vázne vìcné bøemeno vodního zdroje pro oprávnì-
nou a.s. VAK Jablonné nad Orlicí. Žadatelé o koupi parcely mají
zájem i pøes skuteènost, že na pøedmìtném pozemku vázne vìcné
bøemeno - ochrana vodního zdroje ve prospìch VAK, a.s. Jablonné
na Orlicí. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 2.458,- Kè.

ZM/2004/09/142: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. è.
771/2 v k.ú. Dolní Hedeè manželùm Karlu a Danì Konya-
rikovým, Králíky 663 za kupní cenu 2.458,- Kè.

Hlasování: 10:0:3 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   o    +   +   +   +    +       o     x       o      +      +

4.2.4. Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.è.
(61/3) GP v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: O koupi pozemku požádali Mázorovi z Prostøední Lip-
ky za úèelem údržby pozemku a sekání trávy. Jedná se o poze-
mek o výmìøe 409 m2, který navazuje na nemovitosti žadatele.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena ve výši 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 4.734,- Kè. Dále RM
zøídila vìcné bøemeno – právo chùze a jízdy pro vlastníky nemovi-
tosti na st.p.è. 30 v k.ú. Prostøední Lipka.

ZM/2004/09/143: ZM schvaluje prodej pozemku ve zjed-
nodušené evidenci p.è. (61/3) GP  v k.ú. Prostøední Lip-
ka manželùm Miloši a Evì Mázorovým, Prostøední Lipka
42 za kupní cenu 4.734,- Kè.

Hlasování: 11:0:2 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8    9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +    o   +   +   +    +     +      o      x      +       +     +

4.2.5. Prodej pozemkù p.p.è. 780/2, 609/4, 782/3, 557/2 a
p.p.è. 557/3 v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Kuèerovi
z Bohumína za úèelem scelení pozemku a rozšíøení zahrady. Jedná
se o pozemky o výmìøe 970 m2 u nemovitosti èp. 6, kterou vlastní.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn. Kupní cena 20,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a u pozemku p.p.è. 609/4 ve výši
10,- Kè/m2, tj. 21.694,- Kè.

ZM/2004/09/144: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
780/2, 609/4, 782/3, 557/2 a p.p.è. 557/3 v k.ú. Dolní Hedeè
manželùm Ing. Jiøímu a Gertrùdì Kuèerovým, Bohumín
991  za kupní cenu 21.694,- Kè/m2.

Hlasování: 10:0:3 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   o    +   +  +   +     +       o      x      +       +     o

4.2.6. Prodej pozemkù p.p.è. 44/2, 45/2, 45/3 a st.p.è.
111/2 v k.ú. Dolní Lipce

Obsah: Manželé Herzigovi požádali o koupi uvedených pozem-
kù o výmìøe 260 m2 za úèelem užívání  zahrady a pøístupu
k rodinnému domu èp. 33. Zámìr prodeje byl schválen a zveøej-
nìn, kupní cena ve výši 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem,
u stavební p. 80,- Kè/m2, tj. 8.508,- Kè.

ZM/2004/09/145: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
44/2, 45/2, 45/3 a st.p.è. 111/2 v k.ú. Dolní Lipce manželùm
Vladimíru a Vìøe Herzigovým, Dolní Lipka 30 za kupní
cenu 8.508,- Kè.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   +   +   +   +   +     +      o      x      +      +      +

4.2.7. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 2242/1 v k.ú.
Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali paní Cehová a pan Vašek
za úèelem užívání oplocené zahrady. Jedná se o oplocenou zahra-
du o výmìøe 184 m2 u nemovitosti, kterou kupují. Dle odboru VTS
vedou pøes pozemek 3 deš�ové kanalizace odvodòující státní sil-
nici a kanalizace z domu èp. 43. Dle odboru RR je ÚP schválen,

pozemek veden jako zeleò obytné zástavby. RM doporuèila prodej
pozemku a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem. RM zároveò zatížila pozemek vìcným bøemenem -
uložení a podzemní vedení trasy kanalizace pro oprávnìné mìsto
Králíky.

ZM/2004/09/146: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 2242/1 v k.ú. Králíky  za kupní cenu 50,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zve-
øejnit.

Hlasování: 11:0:2 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   o    +   +  +   +      +      o      x      +       +     +

4.2.8. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 97/1 a 97/2 v k.ú.
Èervený Potok

Obsah: O prodej pozemkù požádal pan Maurer za úèelem vý-
stavby RD. Jedná se o pozemky o celkové výmìøe 4130 m2. Dle
odboru VTS pozemek p.p.è. 97/2 v k.ú. Èervený Potok sousedí
s loukou využívanou jako høištì a èást pøedmìtného pozemku je
také k tomuto úèelu využívaná. Pøípadná výstavba RD bude
pravdìpodobnì problematická vzhledem k ochrannému pásmu
dráhy. Dle odboru RR není ÚP zpracován, na pozemek zasahuje
ochranné pásmo dráhy i silnice. RM nedoporuèila prodej pozem-
kù.

p. Juránek: V souvislosti s pøípravou územního plánu je na
této parcele do budoucna uvažováno o výstavbì klubovny.

ZM/2004/09/147: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 97/1 a 97/2 v k.ú. Èervený Potok.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +    o  +   +    +  +   +    +     +      +      x      +      +      +

4.2.9. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 570/2 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: Manželé Uhlíøovi z Králík požádali o koupi uvedeného
pozemku za úèelem slouèení a udržování pozemku (zahrada),
ochrana pozemku a domu pøed zátopovou vodou. Pøedmìtný po-
zemek je v souèasné dobì pronajat rùzným nájemcùm (Kremlíko-
vi, Štenclovi, Jiráskovi). O koupi èásti pozemku požádali rovnìž
manželé Špièkovi. K prodeji se již v minulosti vyjadøovala jak
rada - usnesení è. RM/2003/30/521 ze dne 26.8.2003, tak zastu-
pitelstvo - usnesení è. ZM/2003/09/188 ze dne 9.9.2003. Vyjádøe-
ní odboru VTS - v územním plánu mìsta navrženo parkovištì.
Vyjádøení odboru RR - ÚP schválen, již opakovanì pøipomínáno,
že pozemek je urèen k zástavbì parkovištì. RM doporuèila prodej
pozemku a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

MUDr. Špièková: Èást tohoto pozemku je i za naším domem,
o pozemek jsme sami požádali. Bylo nám sdìleno, že podle ÚP se
poèítá s tímto pozemkem pro vybudování parkovištì. Jak mohla
RM doporuèit prodej?

p. Juránek: Nemyslíme si, že by ÚP mìl být dogma. V souvis-
losti s pøípravou ÚP se již nepoèítá s výstavbou parkovištì na
daném pozemku. Mohlo by stát výš, pokud by jej bylo potøeba
k realizaci sjezdovky pod klášterem.

Mgr. Krabcová: Pokud dojde k prodeji pozemku, pøednostní
možnost koupi by mìl mít majitel nemovitosti pøed daným po-
zemkem. Mìla by se proto parcela rozdìlit.

ZM/2004/09/148: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 570/2 v k.ú. Králíky.

Hlasování: 9:0:4 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   +   +    o   o   +     +      +      x      o       o      +

4.2.10. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1841/1
v k.ú. Králíky

Obsah: Pan Macháèek ml. z Králík požádal o koupi èásti uve-
deného pozemku za úèelem sekání trávy a údržby pozemku. Po-
zemek má v souèasné dobì pronajat jeho otec. Odbor VTS navr-
huje prodej pozastavit do zpracování územního plánu (domek,
komunikace, apod.) Dle odboru RR je ÚP schválen, pozemek ve-
den jako veøejná zeleò, do doby vyøešení pøístupu do ulice Na
Mokøinách a další plánované zástavby RD doporuèuje pozemek
pouze ponechat v pronájmu. RM nedoporuèila prodej.

ZM/2004/09/149: ZM neschvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 1841/1 v k.ú. Králíky.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
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1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +    +  +   +   +   +   +      +      +     x       +      +      o

4.2.11. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 439 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O prodej èásti pozemku požádali manželé Springerovi
za úèelem zøízení parkovištì pro zákazníky. ZM dne 13.04.2004
schválilo zámìr prodeje èásti pozemku. Žadatelé  však dodateènì
požádali o koupi celého pozemku p.p.è. 439 v k.ú. Králíky
o výmìøe 222 m2. Z tohoto dùvodu pøedkládá MO návrh na revo-
kaci usnesení ZM/2004/05/078 ze dne 13.04.2004. Pøedmìtem
prodeje jsou pozemky st.p.è. 397/1 a p.p.è. 439 v k.ú. Králíky.

ZM/2004/09/150: ZM revokuje usnesení ZM/2004/05/078
ze dne 13.04.2004 a schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 439 za kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem a st.p.è. 397/1 za kupní cenu 110,- Kè/m2 v k.ú.
Králíky a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   o    +   +   +   +     +      +      x      +      +      +

4.2.12. Zámìr prodeje obsazených bytù è. 1, 3 a 4
v èp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách

Obsah: Na základì usnesení ZM/2003/14/278 ze dne
09.12.2003 pøedkládá MO zámìr prodeje obsazených bytù
v bytovém domì èp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách. Jedná
se o byty:
è. 1 o velikosti 1+1 II. kat. minimální kupní cena 58.584,- Kè
è. 3 o velikosti 1+1 III. kat. minimální kupní cena 26.475,- Kè
è. 4 o velikosti 1+0 IV. kat. minimální kupní cena 13.798,- Kè

ZM/2004/09/151: ZM schvaluje zámìr prodeje obsazených
bytù v bytovém domì èp. 147 v ul. Pivovarská
v Králíkách a spoluvlastnických podílù na st.p.è. 249
v k.ú. Králíky, a to:

bytu è. 1 o velikosti 1+1  II. kat. za minimální kupní
cenu 58.584,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši
299/1000 na st.p.è. 249 v k.ú. Králíky

bytu è. 3 o velikosti 1+1  III. kat. za minimální kupní
cenu 26.475,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši
143/1000 na st.p.è. 249 v k.ú. Králíky

bytu è. 4 o velikosti 1+0  IV. kat. za minimální kupní
cenu 13.798,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši
92/1000 na st.p.è. 249 v k.ú. Králíky a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.13. Zámìr prodeje obsazených bytù è. 5, 6 a 7
v èp. 246 v ul. Na Pøíkopì v Králíkách

Obsah: Na základì usnesení ZM/2003/14/278 ze dne
09.12.2003 pøedkládá MO zámìr prodeje obsazených bytù
v bytovém domì èp. 246 v ul. Pivovarská v Králíkách. Jedná
se o byty:
è. 5 o velikosti 2+1 IV. kat. minimální kupní cena 66.999,- Kè
è. 6 o velikosti 1+0 IV. kat. minimální kupní cena 17.119,- Kè
è. 7 o velikosti 1+0 IV. kat. minimální kupní cena 15.761,- Kè

ZM/2004/09/152: ZM schvaluje zámìr prodeje obsazených
bytù v bytovém domì èp. 246 v ul. Na Pøíkopì
v Králíkách a spoluvlastnických podílù na st.p.è. 106
v k.ú. Králíky, a to:

bytu è. 5 o velikosti 2+1  IV. kat. za minimální kupní
cenu 66.999,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve  výši
323/1000 na st.p.è. 106 v k.ú. Králíky

bytu è. 6 o velikosti 1+0  IV. kat. za minimální kupní
cenu 17.119,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši
84/1000 na st.p.è. 106 v k.ú. Králíky

bytu è. 7 o velikosti 1+0  IV. kat. za minimální kupní
cenu 15.761,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši
75/1000 na st.p.è. 106 v k.ú. Králíky a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.14. Odklad splatnosti kupní ceny za byt è. 816/40
v ul. Leoše Janáèka v Králíkách

Obsah: Manželé Petrovi, Králíky 663 požádali o odklad splat-
nosti kupní ceny za koupi bytu è. 816/40 v ul. Leoše Janáèka
v Králíkách. Kupní cena ve výši 151.110,- Kè bude hrazena èer-
páním stavebního spoøení, její splatnost byla do 30. 06. 2004.

Z dùvodu vinkulace pojistného plnìní (žadatelé jsou nuceni novì
pojistit byt) dojde pravdìpodobnì k prodloužení termínu mož-
nosti èerpání úvìru. Manželé Petrovi proto požádali o prodloužení
termínu splatnosti kupní ceny a zároveò nevyužití práva mìsta
Králíky jednostrannì odstoupit od pøevodu bytu, tak jak to vyplý-
vá z èl. IV/ Smlouvy o budoucí smlouvì o pøevodu vlastnictví
bytu. RM doporuèila vzhledem k uvedeným skuteènostem schvá-
lit prodloužení termínu splatnosti o 30 kalendáøních dnù s tím,
že kupní cena bude povýšena o roèní úrokovou sazbu 4,75 %, tj.
o 590,- Kè a zároveò doporuèuje nevyužít práva mìsta Králíky
jednostrannì odstoupit od pøevodu bytu, a to za pøedpokladu, že
kupní cena bude zaplacena do 30.07.2004 a rovnìž v tomto
termínu uzavøena smlouva o pøevodu vlastnictví.

ZM/2004/09/153: ZM schvaluje prodloužení termínu
splatnosti kupní ceny o 30 kalendáøních dnù s tím, že
kupní cena bude povýšena o roèní úrokovou sazbu 4,75 %,
tj. o 590,- Kè a zároveò schvaluje nevyužití práva mìsta
Králíky jednostrannì odstoupit od pøevodu bytu è. 816/40
v ul. Leoše Janáèka v Králíkách, tak jak to vyplývá z èl.
IV/ Smlouvy o budoucí kupní smlouvì o pøevodu vlastnic-
tví bytu za podmínky, že kupní cena bude zaplacena do
30. 07. 2004 a rovnìž v tomto termínu uzavøena smlouva
o pøevodu vlastnictví.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.15. Bezúplatný pøevod nemovitosti –  objektu
K-S14 v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: Mìsto Králíky dne 05. 05. 2000 požádalo o bezúplatný
pøevod pìchotního srubu K–S14 „Cihelna“, vojenské evidenèní
èíslo 169, na st.p.è. 237, 238 a 239 v k.ú. Prostøední Lipka za
úèelem vytvoøení pøírodního vojenského muzea. Na základì sdì-
lení Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice a vzhledem
ke zmìnì legislativy pøedkládá MO ke schválení zmìnu usnesení
ZM/2003/05/099 ze dne 13.05.2003. Jedná se o bezúplatný pøe-
vod darovací smlouvou podle zákona è. 174/2003 Sb., o pøevodu
nìkterého nepotøebného vojenského majetku a majetku, s nímž
je pøíslušné hospodaøit MV, z vlastnictví ÈR na územní samo-
správné celky. V souvislosti s bezúplatným pøevodem podle to-
hoto zákona lze územní samosprávný celek omezit ve výkonu
vlastnických práv k darovanému majetku pouze v nezbytnì
nutném rozsahu zøízením práva odpovídajícího vìcnému bøemeni
ve prospìch státu. Z tìchto dùvodù je výhodné pro mìsto Králíky
uskuteènit pøevod podle zmínìného zákona.

ZM/2004/09/154: ZM revokuje usnesení ZM/2003/05/099
ze dne 13. 05. 2003 a schvaluje bezúplatný pøevod vojen-
ského objektu K-S14 „Cihelna“, vojenské evidenèní èíslo
169, na st.p.è. 237, 238 a 239 v k.ú. Prostøední Lipka za
úèelem vytvoøení pøírodního vojenského muzea, a to da-
rovací smlouvou  na mìsto Králíky podle zákona èíslo
174/2003 Sb., o pøevodu nìkterého nepotøebného vojen-
ského majetku a majetku, s nímž je pøíslušné hospodaøit
MV, z vlastnictví ÈR na územní samosprávné celky.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.3 Rozpoètová opatøení

4.3.1 Rozpoètová opatøení è. 06/04, 07/04, 08/04, 09/04,
10/04 a11/04

Obsah: Finanèní odbor pøedkládá zastupitelstvu mìsta
k projednání a ke schválení úpravy rozpoètu, kterými se zvýší
rozpoèet v pøíjmech a výdajích o dotace poskytnuté prostøednic-
tvím KÚ PK. Jedná se o tato opatøení:

RO 06/04 Dotace na podporu knihovny 5.000,- Kè
RO/07/04 Dotace na vzdìlávání pedagogù (Informaèní gramot-

nost) 74.200,- Kè
RO/08/04 Dotace na Mìstské muzeum a informaèní centrum

38.000,- Kè
RO/09/04 Dotace na realizaci projektu Kralicko 81.400,- Kè
RO/10/04 Dotace na pøímé neinvestièní výdaje regionálního škol-

ství 21.489.000,- Kè
RO/11/04 Dotace na udržení akceschopnosti SDH          100.000,-

Kè
p. Vyšohlíd: pøednesl zprávu finanèní komise, která bere na

vìdomí všechny výše uvedené rozpoètové opatøení.
ZM/2004/09/155: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení §

16 zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù, tato rozpoètová opatøení:
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RO/06/2004 na 5.000,- Kè, RO/09/2004 na 81.400,- Kè, RO/
07/2004 na 74.200,- Kè, RO/10/2004 na 21.489.000,- Kè, RO/
08/2004 na 38.000,- Kè, RO/11/2004 na 100.000,- Kè, kterými
se upravuje schválený rozpoèet v pøíjmech a na výda-
jích o èástku: 21 787 600 Kè. Výše financování nebude
tìmito úpravami zmìnìna.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.3.1 Poskytnutí pùjèky firmì Služby mìsta Králí-
ky, s. r. o.

Obsah: finanèní odbor pøedkládá zastupitelstvu mìsta žádost
jednatele, øeditele  spoleènosti Služby mìsta Králíky s.r.o. pana
Jaroslava Langhanse o poskytnutí další pùjèky  od mìsta  ve výši
1.500.000,- Kè se splatností do 31. 12. 2006.

Souèasná finanènì platební situace rozpoètu mìsta poskytnutí
pùjèky neumožòuje.

Jako možný zdroj k zajištìní financí pro poskytnutí této pùjè-
ky navrhuje vedení mìsta použití prostøedkù investièního fondu
Technických služeb Králíky.

Finanèní odbor doporuèuje zastupitelstvu mìsta uložit Tech-
nickým službám Králíky odvod do rozpoètu zøizovatele ze svého
investièního fondu ve výši 1.500.000,- Kè v souladu se znìním §
31 odstavec (2) písmeno c) zákona 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù. Tyto prostøedky po té použít
k poskytnutí pùjèky SMK Králíky.

Ing. Strnad: jak se postupuje v pøevodu majetku, jde vše
podle plánù?

Mgr. Krabec: z dùvodu zdržení ocenìní majetku v tuto chví-
li SMK nedisponují majetkem Technických služeb.

ZM/2004/09/156: ZM schvaluje poskytnutí pùjèky spo-
leènosti Služby mìsta Králíky s.r.o. z rozpoètu mìsta  ve
výši 1.500.000,- Kè. V souladu se znìním §  85 písmeno j)
zákona èíslo 128/2000 Sb., o obcích schvaluje uzavøení
smlouvy o poskytnutí této pùjèky se spoleèností Služby
mìsta Králíky s.r.o., se splatností do 30. 11. 2006, s úrokem
140 % diskontní sazby Èeské národní banky. Zastupitel-
stvo mìsta Králíky, v souladu se znìním § 31 odstavec (2)
písmeno c) zákona èíslo 250/2000 Sb., o rozpoètových pra-
vidlech územních rozpoètù, ukládá pøíspìvkové organi-
zaci Technické služby Králíky odvod do rozpoètu mìsta ze
svého investièního fondu ve výši 1.500.000,- Kè.

Hlasování: 11:0:2 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +    o   +   +   +   +     +      o      x      +      +      +

4.4. Schválení úvìru na nákup OMD (vojenské
muzeum)

Mgr. Krabec: krátce bod uvedl. Na pøedchozím jednání ZM
bylo schváleno otevøení úvìru u nìkterého z bankovních domù
na krytí nákupu areálu bývalého OMD, nynìjšího vojenského
muzea, ve výši 2 mil. Kè. Byly osloveny 3 banky, z nichž 2 dodaly
své nabídky.Výbìrové komise je posoudila a oznaèila za nejvhod-
nìjší nabídku Èeské spoøitelny, a.s. Tato nabídka byla pro mìsto
nejvýhodnìjší (nejnižší úrok, není potøeba ruèení, celková splace-
ná èástka nejnižší).

ZM/2004/09/157: ZM schvaluje pøijetí dlouhodobého in-
vestièního úvìru se splatností 5 let na výkup nemovitostí
Areálu OMD v k. ú. Prostøení Lipka od Pozemkového fon-
du ÈR ve výši 2.000.000,- Kè od Èeské spoøitelny, a.s. se
zástavou budoucími rozpoètovými pøíjmy.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

05. Vstupy obèanù
Nebyly dotazy.

06. Vstupy zastupitelù
p. Vyšohlíd: požádal o øešení neustálého porušování rychlosti

jízdy na motocyklech v ulici 5. kvìtna.
Mgr. Krabec: pøislíbil øešení problému s velitelem obvodního

oddìlení Policie Králíky p. Illichmanem.
p. Juránek: požádal ZM aby uložilo kontrolnímu výboru:
1) Provìøit nájemní smlouvy na nebytové prostory v majetku

mìsta, jakým zpùsobem jsou smlouvy sepsány, z èeho vychází
sazba za pronájem.

2) Pøekontrolování plnìní usnesení RM za r. 2003 až do sou-
èasnosti.

ZM/2004/09/158: ZM ukládá kontrolnímu výboru provì-

øit nájemní smlouvy na nebytové prostory v majetku mìs-
ta a provìøit plnìní usnesení RM za roky 2003-2004.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

p. Juránek: Vyjádøil se k obsahu dopisu, který zanechal pro
každého ze zastupitelù Ing. Kosuk, jenž se nezúèastnil jednání
ZM:

1) sleèna sekretáøka opravdu telefonicky nehovoøila pøímo
s panem Kosukem, aby si vyzvedl požadované podklady, nýbrž
s jeho manželkou, která pøislíbila, že mu vše vyøídí.

2) opravdu se stalo, že pan  Kosuk  nebyl  pozván na ZM èíslo
7/2003. Za tuto politováni hodnou událost se mu ale pan staros-
ta omluvil na jednání ZM è. 8/2003, což se objevilo i v zápise z
jednání. Pan Kosuk skuteènì žádal opravu v zápisu ze ZM èíslo
1/2004 v bodì 4.4., který byl podle jeho slov zmanipulovaný v
jeho neprospìch. Protože už zápis vyšel tiskem, byla provedena
oprava a doslovná citace, dle jeho písemného podkladu
v následném zápise z jednání ZM.

MUDr. Špièková – upozornila, že aè v bodì  4.1 Projekt Peèo-
vatelského domu hlasovala proti, neznamená to, že je proti stav-
bì, nýbrž proti stavbì v dané lokalitì.

p. Vyšohlíd: po pøeètení dopisu od p. Kosuka dospìl k názoru,
že pokud se z neúèasti tohoto a dalších jednání ZM omlouvá,
mìl by složit mandát a uvolnit místo nìkomu, kdo bude platným
èlenem ZM.

Mgr. Krabec:  z dopisu nevyplývá, že by Ing. Kosuk skládal
mandát.

Mgr. Berková: požádala zastupitele, kteøí hlasovali proti vý-
stavbì peèovatelského domu v lokalitì ul. Palackého, aby byli
nápomocní paní Noskové pøi hledání jiné vhodné lokality pro vý-
stavbu domu s peèovatelskou službou.

Starosta ukonèil jednání ve 22.30 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u sleèny Faltusové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání je poøizován
digitální záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe)
si nechat záznam z jednání nahrát u Ing.  Romana Švédy (pøíze-
mí radnice na Velkém námìstí èp. 5).
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
29. 6.
- bere na vìdomí konání akce srazu veteránù v prostorách

pøed budovou gymnázia dne 3. 7. 2004 a ukládá odboru VV
zajistit souèinnost na akci alespoò jedním poøadatelem.

20. 7.
- souhlasí se stanoviskem firmy Vydrus, s. r. o.  a povìøuje

starostu, aby se pøipojil k žádosti o povolení prùjezdu ná-
kladních vozidel hranièním pøechodem Dolní Lipka – Bo-
boszów s odvoláním na platné usnesení zastupitelstva mìsta
è. ZM/2000/02/031.

- schvaluje dotaci fotbalovému oddílu na zajištìní turnaje
„O pohár starosty mìsta“  ve výši  5 000,- Kè proti vynalože-
ným nákladùm.

- schvaluje mimoøádný finanèní pøíspìvek ve výši 2.000,-
Kè Osadnímu výboru Èervený Potok urèeného na akci
„Sportovní odpoledne pro dìti“ proti doloženým nákladùm.

- schvaluje konání akce „ART-EX Králíky - L¹dek Zdrój“
a bezplatné využití prostor pro pìší ve støedu Velkého ná-
mìstí bez jeho uzavírky ve dnech 6. a 7. 8. 2004.

27. 7.
- souhlasí s prodloužením hodiny noèního klidu na 23.00

hodinu na hudební produkci u pøíležitosti konání malíøské-
ho plenéru dne 7. 8. 2004 na Velkém námìstí v Králíkách.

- souhlasí s pøidìlením finanèního pøíspìvku ve výši Kè
2.000,- na èásteèné pokrytí nákladù tenisového turnaje proti
doloženým nákladùm.

Zlaté stránky Pardubický kraj 2004-2005
V pardubickém hotelu Zlatá štika

byly dne 27. 7. 2004 pøedstaveny Zlaté
stránky pro Pardubický kraj 2004-2005,
jejichž vydavatelem je MEDIATEL,
spol. s r.o., a ÈESKÝ TELECOM, a.s..
Letošní vydání vychází v celkovém ná-
kladu  154 000 výtiskù.

Distribuce zaèíná dnes, tj. 27. èer-
vence 2004, a konèí 20. srpna 2004
na 190 poštách Pardubického kraje,
dále v 7 prodejnách TELEPOINT part-
ner a na pracovištích ÈESKÉHO TE-
LECOMU, jejichž adresy jsou uvedeny
na odbìrním lístku. Po skonèení distri-
buèní kampanì jsou telefonní sezna-
my k dostání na 9 místech kraje a také
v regionální kanceláøi MEDIATELU,
Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice.

Významnou novinkou v pardubic-
kém seznamu  je prùvodce restaura-
cemi Pardubicka Jíst & Pít .
V Barevných stránkách je mj. uveden
pøehled výroèí a událostí v rámci akcí
Èeská hudba 2004 v Pardubickém
kraji.

V Bílých stránkách jsou vedle
stanic ÈESKÉHO TELECOMU i tele-
fonní èísla Aliatelu, ÈD – Telekomuni-

kace, Contactelu, Èeských radiokomu-
nikací, GTS Czech a World Online. Le-
tos je v seznamech zveøejnìno i  6 705
www a e-mailových adres. Zlaté
stránky pro Pardubický kraj obsahují
celkem 720 stran, z toho 208 stran
žluté oborové èásti seznamu. Je zde
zveøejnìno 16 500 firem, podnikate-
lù a organizací v 920 rubrikách.

Druhým rokem je v Bílých strán-
kách zveøejòován malý èerný trojú-
helníèek u èísla stanice, jejíž uživatel
si nepøeje, aby jeho osobní data uve-
øejnìná v seznamu byla používána pro
úèely pøímého marketingu.
V pardubickém seznamu jich je 634.
V loòském vydání jich bylo 141.

Souèasnì vycházejí i Místní Zla-
té stránky pro Ústí nad Orlicí (35
300 ks).

Sbìr starých seznamù je zajištìn na
výdejních místech.

Zlaté stránky OnLine v nové po-
dobì s novými možnostmi

Po nìkolika mìsících zkušebního
provozu byla v kvìtnu 2004 spuštìna
inovovaná verze Zlatých stránek On-
Line www.zlatestranky.cz. Umožòu-

je efektivnìjší vyhledávání firem vèet-
nì fulltextového.V souèasnosti uvádìjí
Zlaté stránky OnLine pøes 310 000
podnikatelských subjektù a jejich ná-
vštìvnost dosahuje mìsíènì
v prùmìru 700 000 zobrazených
stran.

Byla zahájena nabídka umístìní
log a klíèových slov  na
www.zlatestranky.cz, které firmám
umožní výraznìji propagovat svoje  zboží
a služby.

Novinka na CD-ROM
S novým tištìným seznamem byly

vydány i Žluté stránky Pardubický
kraj 2004-2005 na CD-ROM. Obsa-
hují údaje i inzeráty z tištìné verze
Žlutých stránek a rovnìž jízdní øády,
letové øády a další zajímavé informace.
Veškeré uveøejnìné www a e-mailové
adresy jsou interaktivní.

MEDIATEL je mediálním partnerem
Folklorního sdružení ÈR, které je spo-
luorganizátorem øady folklorních akcí
i v  Pardubickém kraji.

MEDIATEL, spol. s r.o., byl založen
v roce 1991. Je èlenem Evropské aso-
ciace vydavatelù seznamù a databází.
MEDIATEL je souèástí vydavatelské
skupiny Yellow Brick Road, která sdru-
žuje spoleènosti vydávající telefonní
seznamy v Rakousku, Polsku, Sloven-
sku, Nizozemsku, Finsku, Gibraltaru
a Èeské republice. Nový holding vydá-
vá 287 telefonních seznamù o celko-
vém nákladu 26 milionù výtiskù.

MEDIATEL, spol. s r.o., Thámo-
va 16, 186 00 Praha 8, tel.: 221 807
111, fax: 224 812 319

Øádková inzerce
PRODÁM - Škoda Favorit 136 L, r.

v. 1990, cena 17 000,- Kè, Tel:
777 081 816, 465 641 027.

ORIFLAME - pøírodní švédská kos-
metika. Zveme Vás k návštìvì odbìr-
ného místa v Králíkách na ul. Dlouhá.
Otevøeno každý ètvrtek 13,30 - 17,00
hod.

Budova dìtského výchovného ústavu v padesátých letech
Foto: J. Petr
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Tøi oøíšky pro dìti z MŠ Prostøední Lipka

Tak jako Popelka mìla své tøi oøíšky, tak i naše školka
v Prostøení Lipce mìla své tøi „velké oøechy“ v podobì
akcí poøádaných na konci školního roku.

První oøíšek jsme s dìtmi rozlouskly už 28. dubna a spo-
leènì se školáky ze žluté školy jsme zahájili plavecký výcvik
v Zábøehu. Již po prvních minutách ve vodì jsme zjistily, že
naše dìti se pro vodu narodily.

Posuïte sami: „Lovení puku“ ze dna bazénu zvládli všich-
ni na jednièku. Pøed skluzavkou do vody byla vždy velká
válka o první místa a plávání ve velkém bazénu bylo bájeè-
ným zážitkem. Všechny dìti se také moc tìšily do „páry“,
aby si ohøály svá tìlíèka a zazpívaly oblíbenou písnièku.
Z poslední hodiny, z 23. èervna, jsme si odvážely „ mokrá
vysvìdèení“.

Ve druhém oøíšku se skrýval školní výlet do ZOO, který
jsme dìtem nadìlily ke Dni dìtí 1. èervna. Hned ráno jsme
vyrazily malým autobusem smìr Dvùr Králové nad Labem.
Dìtem se nejvíce líbila sloní rodinka.

Pan leopard se vyhøíval na sluníèku a vùbec si nás nevší-

Mariánská pou�
na Hoøe Matky Boží

Zaèátek dne 15.08.2004 v 10:00 hod.
Mariánská pou� o slavnosti Nanebevzetí Panny

Marie. Hlavním celebrantem pontifikální mše

svaté v 10.00 hodin bude kolínský arcibiskup

Joachim kardinál Meisner.

Odpoledne ve 13.30 hod. se kardinál Meisner

zúèastní besedy s vìøícími. Tuto besedu bude

moderovat generální vikáø Mons. Josef Socha.

„Jede vláèek motoráèek,
kolik vozù asi má?“

mal. Zato žirafy nás pozorovaly s velkým zájmem. Potom
jsme ulevili unaveným nožièkám a povozili se ve zdejším
vláèku. I projížïka v safariautobusu s prùvodcem byla ve-
lice pouèná. A na závìr krásného dne jsme se zchladili jaho-
dovou zmrzlinou.

Tøetí oøíšek jsme rozlouskli na domácí pùdì 19. èervna na
Dìtském dni v Prostøední Lipce. Pøed zdejším kulturním
domem se dìti zapsaly do startovní listiny a vyrazily na Po-
hádkovou cestu. Na jednotlivých stanovištích dìti plnily rùz-
né úkoly a odpovídaly na mnohdy nelehké otázky. Po skon-
èení cesty jsme se výbornì obèerstvili a dìti si vlastnoruènì
pomalovaly textilní taštièky pomocí foukacích fixù. Do taš-
tièky dostal každý balíèek sladkostí. Paní Brùnová nadepsa-
la dìtem pamìtní listy. Po pøehlídce hasièù nastalo velké
napìtí, jak to všechno dopadlo. Naše školièka odcházela
z dìtského dne s pøekrásnm dortem. Nádherné odpoled-
ne jsme zakonèili na naší školní zahradì s rodièi pøi opéká-
ní párkù.

Musím konstatovat, že letošní školní akce se nám velice
vydaøily. Poèasí nám pøálo, nálada byla bezvadná a to nejdù-
ležitìjší – vzpomínky na tøi oøíšky ze školního roku 2004
nám v srdíèkách zùstanou do konce života.

Dìkujeme MÚ v Králíkách za dotaci, která nám tyto
akce pomohla zrealizovat.

MŠ PROSTØEDNÍ LIPKA

Ten náš mìl vozy dva – èervený a modrý a uhánìl s námi
na krátký výlet do Hanušovic. Cesta vlakem nám vesele
ubíhala, panorama za okny se neustále mìnilo, ale nejvìtší
pøekvapení èekalo na dìti za stanicí Vlaské. Ano, hádáte
správnì, byly to dva tunely, jeden delší a jeden ponìkud
kratší. To bylo køiku, pištìní a smíchu, když motoráèek pro-
jíždìl tmou.

A už tu bylo vlakové nádraží Hanušovice, kde byla naše
koneèná. Ve stánku u nádraží jsme si koupili nanuky a
vrátili jsme se zpìt na kolejištì.

Na hanušovickém nádraží totiž tento den probíhala akce,
kterou sponzorovaly Èeské dráhy. Na kolejích stál tzv. KI-
NEMATOVLAK, kde byly dìtem v rámci oslav Dne dìtí
promítány pohádky. Naše dìti zde shlédly pohádku „ Lední
medvídek “ . Na rozlouèenou pak všichni dostali od hodných
pánù promítaèù pamlsky a èasopisy Sluníèko.

Po promítání jsme ještì spoleènì prošli celé nádraží a pak
byl už èas nastoupit do našeho motoráèku a vrátit se zpìt.

Cesta zpátky byla opìt plná smíchu, køiku, pištìní – pro-
jeli jsme zase našimi tunely. Na nádraží v Èerveném Poto-
ce jsme se na památku vyfotografovali s paní výpravèí a
pak jsme došli pìšky do naší školièky, kde na nás èekal
pozdní obìd.

I poèasí nám ten den pøálo, bouøka s deštìm pøišla až
odpoledne, když se dìti už rozjíždìly domù.

Dìti a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok

OTEVØENÉ TURNAJE V TENISU
Poøádá: tenisový oddíl pøi TJ Jiskra Králíky

na tenisových kurtech v Králíkách
Ètyøhra: 7. a 8. srpna 2004

Dvouhra: 14. a 15. srpna 2004
Pøihlášky do turnaje se podávají

v den zahájení turnaje do 07.45 hodin.
Informace: vývìska na tenisových kurtech
Telefon: 776 108 945 nebo 608 638 638
K úèasti, pøípadnì i k diváckému zážitku,

vás zvou poøadatelé.
OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO
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Odvážné pøenocování v klášteøe

Rozlouèení
se školáky

Školním dìtem už zaèaly prázdniny a
na nás ve školce èekala ještì poslední akce
tohoto školního roku – spoleèné nocování.

Letos se nám dostalo neèekané nabídky
od pátera Josefa, abychom s dìtmi pøe-
nocovali v domku na klášterním dvoøe. Po
zvážení všech okolností jsme tuto nabídku
pøijali. Zamlouvalo se nám, že toto noco-
vání vlastnì navazuje na náš výlet, kdy
jsme navštívili poutní místo Hostýn. A tak
jsme vyrazili s houfem odvážlivcù vstøíc
neèekaným zážitkùm.

Odjíždìli jsme od naší MŠ linkovým au-
tobusem hned po obìdì, v Králíkách jsme
pøesedli na další spoj a za chvíli jsme byli
na Hedeèi.

Po pøíchodu ke klášteru jsme byli po-

zváni dovnitø, každý si v domku vyhlédl a
obsadil svou postel a vybalil si své vìci.
Hned potom jsme obsadili lavièky pøed kláš-
terem, posvaèili a dìti se pustily
do rùzných her a soutìží. Potom jsme byli
pozváni na krátkou prohlídku klášterem a
zúèastnili jsme se i podveèerní mše, kte-
rou pøipravil páter Tomáš Wascinski tak,
aby byla poutavá i pro dìti.

V podveèer jsme se dali do opékání vuø-
tù na klášterní zahradì – všem nám mezi-
tím vytrávilo a tak vuøty mizely jeden za
druhým. Veèer na dìti èekalo milé pøekva-
pení v podobì rozsvíceného „ Cibuláèka “
plného sladkostí, které pro dìti pøipravila
paní Hudcová. A pak už nastalo pomalé
ukládání ke spánku.

Spokojené dìti postupnì usínaly jako
andílci, jedno po druhém, ani jsme nemu-
sely telefonovat rodièùm, aby si pro svou
ratolest, dojeli.

Nejhezèí ze všeho bylo pøíští ráno – bylo
opravdu zajímavé pozorovat dìti, jak se

probouzejí, potichu se oblékají ( aby  ne-
vzbudily své kamarády), èistí si zoubky,
uklízejí svoje vìci.

Po snídani jsme šli spoleènì na louku za
klášterem, kde se dìti dosyta podle své
chuti a nápadù vyøádily.

A pak už byl èas vše sbalit, uklidit
v domku, se všemi se rozlouèit a vìøte,
ani se nám odtud nechtìlo.

Cesta alej í nám rychle ubìhla,
k autobusu jsme už docházeli v mírném
dešti. Ve školce na nás èekal pozdní obìd
a pak už se dìti pomalu rozjíždìly do svých
domovù.

Dìkujeme páteru Josefovi a páteru To-
mášovi za jejich nabídku, která nám umož-
nila tak zvláštní a zajímavé pøenocování a
sleènì Renatì Martincové za její zprostøed-
kování.

Dále dìkujeme paní Hanì Hudcové
z Poutního domu za její sladké pøekvape-
ní pro všechny nocležníky a paní Cermano-
vé za neèekané zajištìní naší snídanì
v trávì.

Ještì jednou dìkují dìti a paní uèitelky z
MŠ Èervený Potok

Výlet na Hostýn
Kam pojedeme letos na výlet - to je

otázka, kterou musíme každoroènì
zodpovìdìt.

Za zvíøátky v ZOO už jsme byli dva-
krát , obdivovali j sme i faunu
v moøském akváriu, navštívili jsme
hrady, zámky a jeskynì v našem oko-
lí, vidìli jsme i vyhlášený tøebechovic-
ký betlém,… A tak jsme se tentokrát
vydali za poznáním duchovních hod-
not našeho národa a jeli navštívit pout-
ní místo Hostýn.

Pøed tím, než jsme odjeli na návštì-
vu kostela na kopci Hostýn, pozvaly
jsme k nám do MŠ pátera Josefa Mi-
chalèáka z blízkého kláštera, aby
nám objasnil význam takového pout-
ního místa a vysvìtlil nám proè tam
lidé vlastnì chodí. Dìti dostaly malý
domácí úkol – vymyslet si pøání, o kte-
ré pak v poutním kostele poprosí.

Na výlet jsme vyjeli v pátek ráno
25.6.2004. Cesta nám vesele ubíhala,
za dvì hodiny jsme dorazili do Bystøi-
ce pod Hostýnem.

Po èervené znaèce jsme se vydali le-
sem do pøíkrého kopce – šli jsme pìš-
ky jako opravdoví starodávní poutní-
ci.

Nahoøe nás jako první uvítala krás-
ná kaple, i když ponìkud zchátralá,
pak jsme vyšlapali spoustu schodù a
tu se již pøed námi otevøelo panoráma
s kostelem Nanebevzetí Panny Ma-
rie.

Prošli jsme celý kostel, obdivovali
pøekrásnou výzdobu baziliky – hlav-
nì nádherný strop s 365 hvìzdami,
které znamenaly poèet dnù v roce.
Pøed hlavním oltáøem si každý z nás
v duchu vyslovil své pøáníèko – kdo
ho mìl napsané na lístku, vhodil je
do  starodávné  kované  truhly

v sakristii, kam lidé chodí na ofìru.
Od pátera, který kostel zøejmì hlí-
dal, dostaly dìti pohledy poutního
místa.

Ke kostelu vedla spousta schodù,
podé l kterých se táhly stánky
s rùznými upomínkovými pøedmìty
a pamlsky. Zde si dìti mohly nakoupit
dáreèky pro rodièe, obèerstvit se, od-
poèinout si.

Potom jsme spoleènì obešli celý ko-
pec a prohlédli si dvì køížové cesty.
Jedna byla postavena z pískovcových
sloupù, na kterých by ly obrazy
s výjevy z ukøižování Krista. Dru-
hou vystavìli ve valašském stylu –
kaple byly døevìné, s vyøezávanými
sloupy, bohatì zdobené reliéfy, otevøe-
né do prostoru a na zadní stìnì byl
vždy motiv køížové cesty sestaven
z barevných kachlí. Byla to opravdo-
vá nádhera.

Na dnešní dobu nás upomínala vì-
trná elektrárna, poblíž stála kamen-
ná rozhledna, ale ta byla bohužel za-
vøená .Odpoledne jsme se vrátili ky-
vadlovou dopravou na naše stanoviš-
tì, nastoupili do autobusu a spokoje-
ni, i když  ponìkud unaveni jsme od-
jíždìli domù.

Cestu zpìt nìkteøí z nás èásteènì
prospali a po pøíjezdu už každého oèe-
kávala maminka nebo tatínek a odvá-
dìli si své ratolesti domù.

Za všechny spokojené dìti i za sebe
chceme moc a moc podìkovat panu
Imrichu Tóthovi, který nám cestu jako
každý rok sponzoroval. Také dìkuje-
me našemu øidièi, panu Janu Skalic-
kému, který nás v poøádku pøivezl
zpìt domù.

Dìti a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok

„Nejkrásnìjší na všem, co konèí, je to,
že nìco nového zaèíná.“

Tento citát mìly naše dìti na svém škol-
ním tablu, tuto vìtu jsme jim vepsaly do
knihy, kterou dostaly na památku.

Ano, je to tak: „náš život už je takový,
když nìco konèí, zaèíná zase nìco jiného,
zajímavìjšího“. Pro naše letošní školáèky
skonèila MŠ malou besídkou na rozlouèe-
nou ve støedu 30.6.2004.

Tento den jsme se opìt po roce sešli všich-
ni, sváteènì naladìni a ustrojeni. Naše dìti
se s námi rozlouèily pásmem písní, taneè-
kù, zdramatizovaných øíkadel. Asi nejvìt-
ší úspìch mìlo hudební vystoupení
s názvem „ Hádejte zvíøátko,“ kdy byli do
dìje zataženi i všichni pøihlížející. Pøi há-
dání zvíøátka se všichni srdeènì zasmáli,
atmosféra se uvolnila.

A pak už nastoupili naši nejstarší, aby
byli slavnostnì dekorováni šerpami na ško-
láky.

Každý z nich dostal šerpu s nápisem
„ Školák 2004, “ pìknou knihu

o zvíøátkách, kterou si pozdìji pøeètou
sami, pamìtní list a pìknou kytièku.

Pøi pasování ukápla nejedna slzièka,
vždy� tentokrát nám odcházelo nejvíce dìtí
za poslední roky – bylo jich tøináct, šest
chlapcù a sedm dìvèat.

Každému jsme popøály hodnì a hodnì
úspìchù ve škole, pìkné známky, hodnì
kamarádù, hodnou paní uèitelku. Vìøíme,
že naše dìti se ve škole neztratí, se vším si
poradí, budou se snažit dìlat rodièùm jen
samou radost.

Dìkujeme všem rodièùm, prarodièùm za
hojnou úèast, dìkujeme klukùm

a dìvèatùm za kytièku èi drobný dáre-
èek pro nás na rozlouèenou.

Dìkujeme paní Janì Trnkové, že mezi
nás zavítala a celou besídku pro nás nafo-
tografovala.

Tak naši školáèci, mìjte se o prázdni-
nách fajn a nìkdy se pøijeïte za námi po-
dívat a trochu se i pochlubit svými výsled-
ky ve škole.

Uèitelky MŠ Èervený Potok



 16 - Králický Zpravodaj 08/2004

Dìti se radují ze zahrady
Nìkolik rokù neoplocená zahrada

MŠ Moravská ohrožovala zdraví i  bez-
peènost dìtí.

Až letos v dubnu Zastupitelstvo
mìsta Králíky rozhodlo o nezbytnosti
oplocení naší zahrady a uvolnilo fi-
nanèní prostøedky na její realizaci fir-
mou z Janova.

Jako kouzelným proutkem se ze
dne na den  promìòovala 14 dnù naše
zahrada. Vše záviselo na dokonèení
oplocení a potom už zbývalo zabudo-
vání prùlezek a zahradního zaøízení ,
které jsme dlouho s pøedstihem vy-
brali, objednali a zaplatili.

Výbìr prùlezek a naše pøedstavy po-
mohly projektantovi sestavit plán za-
hrady, který je pøímo „ušitý „ podle na-
šich pøedstav a zkušeností s prací
s dìtmi a na naše podmínky.

Vše vycházelo z pokynù  dodržet
naøízené vyhlášky o bezpeènosti a hy-
gienì pobytu dìtí na zahradì (zbývá
ještì zakrytí pískoviš�, které je objed-
náno).

Zahrada není ještì kompletnì ho-
tová - chybí chodníèky a zeleò, ale vì-
øíme, že i to s pomocí zøizovatele, ro-
dièù a tøeba i sponzorù dotáhneme do
konce.

I tak to byl pìkný dárek dìtem na
závìr školního roku, pøedaný  25.6.04
za úèasti  místostarosty  p.A. Juránka

a p. Èumy, dìtí a rodièù , kdy se støí-
hala páska plotu, pøipíjelo dìtským
šampusem a symbolicky zajedlo kob-
lihou. A proè?  Protože v  ten podveèer
zaèínaly na naší zahradì „Malé koò-
ské dostihy“,  kdy tøi poníci vozili dìti
po zahradì, pozdìji jsme  hráli zábav-
né hry, zpívali s kytarou u táboráku
a potom? – 60 dìtí pøenocovalo ve škol-

Konec her,
škola zaèíná
Pro mnohé dìti i letos skonèila první

dùležitá etapa v jejich životì a zaèíná
nìco nového, prozatím nepoznaného.
Spoleènì s rodièi a pøáteli školy jsme
tuto chvíli pøišli oslavit v poslední pá-
tek,uzavírající školní rok 2003/04. A
nejen to.Uplynulý svátek MDD si také
zaslouží oslavu. Celé toto odpoledne
probíhalo ve znamení kultury a sportu
. Sešli jsme se , zazpívali, ozdobili šer-
pami naše malé absolventy.

Pak to nastalo. Zahrada MŠ Pivovar-
ská  se v okamžiku promìnila v jeden
velký sportovní areál, plný pohádko-
vých atletických disciplín, zaplavený
modrožlutými dresy našich dìtí. Ne-
chybìl ani tanec, nezbytné posezení nad
obloženými stoly a pøíjemné klábosení
o tom, co ty naše dìti provádìly. Je pøí-
jemné si vychutnat ten konec školní-
ho roku, ale asi bychom neužili tolik
hojnosti, kdybychom kolem sebe ne-
mìli ty starostlivé lidièky. Co øíci na zá-
vìr. Dìkujeme našemu hlavnímu spon-
zorovi  této akce ,,Mìstu Králíky“, ale i
všem ostatním, kteøí neváhali ,, pøijít
se svou troškou do mlýna“. Dìti jsou
pøece pro nás to nejvìtší bohatství, tak
a� je jejich cesta do školy vždy jen rov-
ná. A poslední zavøe dveøe.

  Kolektiv MŒ Pivovarská

ce do sobotního rána v naprosté po-
hodì a s neèekanými zážitky.

Zbývá jen podìkovat dìtem za re-
spektování rad uèitelek, uèitelkám za
jejich nároènou práci , rodièùm za po-
moc a trpìlivost a v neposlední øadì
zøizovateli Mìstu Králíky za pochope-
ní našich starostí  a  vstøícnosti
k realizaci oplocení zahrady.

Pøejme dìtem hodnì pohybu, zába-
vy a vyžití.

Mateøská škola Moravská
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Tak bylo – tak je
Èp. 290 (døíve 44)

ulice Dlouhá
Nejstarší doposud známé údaje

o majiteli domu pocházejí z 2.pol.
18. stol. , kde je uveden Josef
Grond, spolu s Ignatzem Klape-
rem. Zatímco Grondovo jméno
v dalších letech v souvislosti
s domem mizí, rodina Klaperù je
zde evidována minimálnì do 30. let
19. století. Dále se v prùbìhu doby
objevují další jména obyvatel domu

jako Johann Urban, Barbara
Bartsch, Barbara Peithner (roz.
Schöbel), aj. . V roce 1928 dùm
kupuje od Weiserových elektromon-
tér Wolf, který zde zøizuje prodej-
nu elektro-radio a opravnu auto-
mobilù a strojù.  V letech 1936-
37 bylo tehdejší vedení mìsta vy-
zváno okresním úøadem, aby na-
šlo vhodné prostory pro novì zøizo-
vanou státní policii. Protože se pù-
vodnì zamýšlené umístìní této in-
stituce do pøízemí tehdejší radni-
ce nejevilo jako vyhovující, bylo roz-
hodnuto odkoupit za tímto úèelem
nemovitost Josefa Wolfa. Po nut-
ných adaptaèních úpravách byl
v kvìtnu r. 1937 slavnostnì zahá-
jen provoz úøadu. V roce 1943 roz-
hodlo mìstské zastupitelstvo pro-
dat dùm holièi Emanuelu Exnero-
vi. Pováleèná historie zaznamená-
vá v této budovì prodejnu poloto-
varù a bufet (otevøeno r. 1960) a
obvodní oddìlení policie. Od 90. let
je zde umístìna prodejna Maso-
uzeniny U Novotnù.

Mìstské muzeum Králíky
Pracovníci Mìstského muzea

v Králíkách rádi uvítají jakékoli
další doplòující podnìty a materiá-
ly (dobové fotografie, dokumenty
apod.), které se týkají tohoto téma-
tu. Dìkujeme.

Nejstarší obèanka
V èervenci letošního roku oslavila své 95 narozeniny

nejstarší obèanka Králík paní Kamila Pávková. Hod-

nì zdraví do dalších let pøeje redakce.

Školní rok
2004-2005

Období školního vyuèování ve škol-
ním roce 2004/2005 zaène ve všech zá-
kladních, støedních a speciálních ško-
lách ÈR ve støedu 1. záøí 2004.

Vyuèování bude v prvním pololetí
ukonèeno v pondìlí 31. ledna 2005.
Období školního vyuèování ve druhém
pololetí bude ukonèeno ve ètvrtek 30.
èervna 2005.

Podzimní prázdniny pøipadnou na
støedu 27. øíjna a pátek 29. øíjna 2004.

Vánoèní prázdniny budou zahájeny
ve ètvrtek 23. prosince 2004 a skonèí
v nedìli 2. ledna 2005. Vyuèování za-
ène v pondìlí 3. ledna 2005.

Jednodenní pololetní prázdniny pøi-
padnou na pátek 4. února 2005.

Jarní prázdniny v délce jednoho týd-
ne jsou pro školy v okrese Ústí nad
Orlicí v termínu od pondìlí 7. bøezna
do nedìle 13. bøezna 2005.

Velikonoèní prázdniny pøipadnou na
ètvrtek 24. bøezna a pátek 25. bøezna
2005.

Hlavní prázdniny budou trvat od pát-
ku  1. èervence do støedy  31. srpna
2005.

Redakce
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè, Bohutín 133

Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin si na høbitovì
v Králíkách mùžete objednat tyto kamenické práce:
- Výroba pomníkù ze žuly
- Žulové rámy, sokly, krycí desky
- Celkové opravy pomníkù
- Sekání, zlacení, støíbøení a barvení písma
- Pøebrušování pomníkových dílù z mramoru pøímo na místì!!!
- Pøíznivé ceny žulových pomníkù
- Cenová konzultace a doprava zdarma!

Celý den mobil 605 94 64 68
Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37

UPOZORNÌNÍ
v dobì od 28.7.2004 do 31.8.2004 bude
pøechodnì omezená  pracovní doba

chirurgické ambulance
v Èervené Vodì

NA  JEDNOSMÌNNÝ  PROVOZ
Všední dny             :  8,00 - 15,00 hod.
Soboty a nedìle     :  8,30 - 13,00 hod.

Pro ovìøení  aktuální pracovní doby doporuèujeme
telefonovat na èísla: 465 626 650 nebo 465 626 321

Aktuální zmìny v sociální politice - žákovské jízdné
Usnesením vlády è. 624 ze dne 23. 6.

2003 bylo rozhodnuto o kompenzaci
rušené sociální dávky „pøíspìvek na
dopravu“ znovuzavedením zlevnìného
žákovského jízdného.

Slevu na žákovské jízdné nelze uplat-
nit v mìsících èervenec a srpen!

Èeské dráhy nabízejí od 1. 9. 2004
žákùm, svým cestujícím, žákovské jízd-
né v závislosti na jejich vìku:

1. Žákovské jízdné do 15 let:
Komu je sleva urèena
Nárok na zvláštní jízdné mají žáci

všech škol na území Èeské republiky
do 15 let (do dne, který pøedchází dni
15. narozenin), kteøí plní povinnou
školní docházku.

Kdy vzniká nárok na slevu
Sleva se pøiznává ve 2. vozové tøídì

od 1. 9. 2004 k dojíždìní ze stanice
v Èeské republice místnì nebo èasovì
nejbližší místu bydlištì do stanice míst-
nì nebo èasovì nejbližší sídlu školy
smìrem nejkratším nebo èasovì nej-
výhodnìjším (popø. pro èást tohoto úse-
ku pøi použití více dopravcù) k úèasti
na školním vyuèování a zpìt.

Slevu lze uplatnit:
- pøi denním dojíždìní v pracovní dny

na jednotlivé jízdy po dobu celého škol-

ního roku
- pøi dojíždìní na školy internátního

typu na jednotlivé jízdy kterýkoliv den
v týdnu po dobu celého školního roku

- na dojíždìní každý den v týdnu po
dobu celého školního roku pøi zakou-
pení týdenní nebo mìsíèní tra�ové jíz-
denky.

Èím se nárok na slevu prokazuje
Nárok na zvláštní jízdné se prokazu-

je „Žákovským prùkazem“, který Vám
ÈD vystaví v kterékoliv výdejnì jízd-
ních dokladù v železnièních stanicích
ÈD. Tyto prùkazy Vám rovnìž vy-
staví i ostatní železnièní a auto-
busoví dopravci pùsobící v Èeské
republice. Žákovský prùkaz lze vysta-
vit maximálnì na ètyøi po sobì jdoucí
školní roky, nejpozdìji však do dne,
který pøedchází dni 15. narozenin žáka.
Po 1.9. každého roku lze slevu uplatnit
až po potvrzení nového školního roku
školou na rubové stranì prùkazu.

Jak postupovat pøi poøízení prùkazu
Nejprve je tøeba poøídit si tiskopis

prùkazu, který ÈD prodávají v které-
koliv výdejnì jízdních dokladù (prodej
je zahájen od 10. 7. 2004) za cenu 1 Kè.
Na tomto prùkazu vyplní žák nebo za
mladší dìti jejich zástupci: jméno, pøí-

jmení, datum narození, místo bydlištì
(v kolonce „z“) a místo školy (v kolonce
„do“). Na urèené místo nalepte fotogra-
fii prùkazového provedení o rozmìru
35 x 45 mm, která zobrazuje skuteè-
nou souèasnou podobu budoucího dr-
žitele prùkazu, je na lesklém fotogra-
fickém papíru a není vystøižena z jiné
fotografie.

Ve škole si nechte tyto údaje potvr-
dit, pøípadnì vyznaèit další údaje (vy-
znaèení dnù v týdnu, kdy probíhá výu-
ka, pokud se nekoná dennì nebo vy-
škrtnutí symbolu „pracovních dnù“, pøi
dojíždìní do internátních škol).

Poslední úkon pak probìhne opìt ve
výdejnì jízdenek v železnièní stanici
ÈD (nebo u nìkterého jiného doprav-
ce), ke kterému musíte pøedložit rod-
ný list dítìte, cestovní pas nebo jiný
prùkaz, který ÈD již v minulosti ovìøi-
ly. Zamìstnanec ÈD po pøekontrolová-
ní všech údajù doplní platnost prùkazu
a vylepí speciální hologram. Za toto
ovìøení žákovského prùkazu zaplatíte
40 Kè a na uvedenou platbu obdržíte
stvrzenku.

2. Žákovské jízdné od 15 do 26 let:
Komu je sleva urèena
Nárok na zvláštní jízdné mají žáci a

studenti všech škol na území Èeské
republiky (dále jen „žáci“) od 15 do 26
let (do dne, který pøedchází dni 26. na-
rozenin), kteøí plní povinnou školní
docházku nebo se soustavnì pøipravu-
jí na budoucí povolání ve støední, vyšší
odborné, vysoké nebo speciální škole
v  denní nebo prezenèní formì studia.

Kdy vzniká nárok na slevu
Sleva se pøiznává ve 2. vozové tøídì

od 1. 9. 2004 k dojíždìní ze stanice
v Èeské republice místnì nebo èasovì
nejbližší místu bydlištì do stanice míst-
nì nebo èasovì nejbližší sídlu školy
smìrem nejkratším nebo èasovì nej-
výhodnìjším (popø. pro èást tohoto úse-
ku pøi použití více dopravcù) k úèasti
na školním vyuèování nebo místu ko-
nání praktického vyuèování, praktic-
ké pøípravy èi praktické výuky nebo
praxe a zpìt. Slevu lze uplatnit:

- pøi denním dojíždìní v pracovní dny
na jednotlivé jízdy po dobu celého škol-
ního roku

- pøi dojíždìní na internáty nebo ko-
leje pro jednotlivé jízdy kterýkoliv den
v týdnu po dobu celého

školního roku
- na dojíždìní každý den v týdnu po

dobu celého školního roku pøi zakou-
pení týdenní nebo mìsíèní tra�ové jíz-
denky.

Èím se nárok na slevu prokazuje
Nárok na zvláštní jízdné se prokazu-

je „Žákovským prùkazem“, který Vám
ÈD vystaví v kterékoliv výdejnì jízd-
ních dokladù v železnièních stanicích
ÈD. Tyto prùkazy Vám rovnìž vy-

(Pokraèování na následující stranì)
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staví i ostatní železnièní a auto-
busoví dopravci pùsobící v Èeské
republice. Žákovský prùkaz lze vysta-
vit pouze na jeden školní (akademic-
ký) rok, nejpozdìji však do 30. 6. kaž-
dého roku nebo do dne, který pøedchází
dni 26. narozenin žáka.

Jak postupovat pøi poøízení prù-
kazu:

Nejprve je tøeba poøídit si tiskopis
prùkazu, který ÈD prodávají v které-
koliv výdejnì jízdních dokladù (prodej
je zahájen od 10. 7. 2004) za cenu 1 Kè.
Na tomto prùkazu vyplníte: jméno, pøí-
jmení, datum narození, místo bydlištì
(v kolonce „z“) a místo školy (v kolonce
„do“). Na urèené místo nalepte fotogra-
fii prùkazového provedení o rozmìru

Slavnostní vyøazení absolventù základních škol

Dotaèní a pøíspìvkový program
mìsta Králíky – druhé kolo

(Dokonèení ze strany 18) 35 x 45 mm, která zobrazuje Vaši sku-
teènou souèasnou podobu, je na lesk-
lém fotografickém papíru a není vy-
støižena z jiné fotografie.

Ve škole si nechte tyto údaje potvr-
dit, pøípadnì vyznaèit další údaje (vy-
znaèení dnù v týdnu, kdy probíhá výu-
ka, pokud se nekoná dennì nebo vy-
škrtnutí symbolu „pracovních dnù“, pøi
dojíždìní na vysokoškolské koleje èi
internáty).

Poslední úkon pak probìhne opìt ve
výdejnì jízdenek v železnièní stanici
ÈD (nebo u nìkterého jiného doprav-
ce), ke kterému musíte pøedložit osob-
ní doklad vydaný orgánem státní sprá-
vy (napø. obèanský prùkaz, cestovní
pas nebo prùkaz o povolení k pobytu
pro cizince). Zamìstnanec ÈD po pøe-
kontrolování všech údajù doplní plat-

nost prùkazu a vylepí speciální holo-
gram. Za toto ovìøení žákovského prù-
kazu zaplatíte 40 Kè a na uvedenou
platbu obdržíte stvrzenku.

Pokud žák dojíždí za úèelem praktic-
kého vyuèování v rámci pøedepsaných
osnov do jiného místa než je sídlo školy
mùže mít více prùkazù na žákovské
jízdné. V takovém pøípadì je postup pøi
ovìøování prùkazu stejný, škola pouze
vyznaèí a potvrdí období, kdy ho lze
použít.

Pøi použití vlakù vyšší kvality EC a
IC se platí jednorázový pøíplatek ve výši
60 Kè nebo lze využít možnosti zakou-
pení èasových pøíplatkù.

Èerpáno z propagaèních materiálù
ÈD

Redakce

Na závìr školního roku probìhlo v obøadní síni radnice slavnostní vyøazení
absolventù 9 tøíd obou základních škol. Slavnostního vyøazení absolventù se
zúèastnili rodièe, uèitelé a pøedstavitelé mìsta. Pøejeme všem našim bývalým
žákùm hodnì štìstí v další pøípravì pro budoucí povolání.

Redakce
Seznam vycházejících žákù:
Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí
9.A
Apaè Milan,
Brùnová Martina,
Brzáková Monika,
Cehová Gabriela,
Cifra Richard,
Dostálová Martina,
Grúz Jan,
Hanáková Petra,
Hlava Jakub,
Chaloupka Tomáš,
Chmelová Lucie,
Jandejsek Jaroslav,
Kalousková Lucie,
Klimeš Josef,
Pávek Jakub,
Rosenberger Richard,
Schreiberová Renata,
Stránský Miroslav,
Špika Vratislav,
Weindlichová Barbora.

9.B
Doubínková  Lucie,
Formanová Iva,
Janeèková Marie,
Jùza David,
Kylarová Hana,
Lalik Karel,
Moštìk Tomáš,
Nìmcová Zdeòka,
Pávková Jana,
Pišl Zdenìk,
Rupprichová Michaela,
Sedláková Pavla,
Sperlich Martin,
Stolariková Martina,
Štìpán Jan,
Tesaø Jiøí,
Tóthová Renata,
Turoò Aleš.

Základní škola Králíky, 5. kvìt-
na 412, okres Ústí nad Orlicí

Bednáøová Petra,
Brùna Miroslav,
David Lubomír,
Doležalová Julie,
Feltlová Kristýna,
Grebeòová Lucie,
Gulèíková Veronika,
Hangurbadžová Paula,
Ježková Pavlína,
Kacálek Milan,
Koreòová Monika,
Kubáò Filip,
Kubínová Markéta,
Kulaxidis Radim,
Novák Emil,
Planka Martin,
Prokopec Lukáš,
Starý Roman,
Stránský Roman,
Šmíd Jiøí,
Urbanová Andrea,
Valentová Petra,
Venzara Tadeáš,
Zatloukal Martin,
Žabková Alena,
Horák Jakub.

Mìsto Králíky vyhlásilo dne 3. 2.
2004 „Dotaèní a pøíspìvkový program
mìsta Králíky“ pro rok 2004. Uzávìr-
ka druhého kola pro podávání žádostí
je 31. 8. 2004. Pro druhé kolo jsou pøi-
praveny nové formuláøe. Tyto formu-
láøe budou umístìny od 12. 8. 2004 na
webových stránkách mìsta
(www.kraliky.cz) a zároveò budou
k vyzvednutí na odboru školství, kul-
tury a tìlovýchovy.

Základní informace o dotaèním a
pøíspìvkovém programu:

1. Sportovní aktivity
A1)    Pøíspìvek na dopravu mládež-

nických družstev na soutìže a turna-
je (pouze organizované – TJ, Hasièi)
– do  70 %

A2)    Podpora sportovních turnajù
poøádaných neorganizovanými sub-
jekty – do 50 %

A3)   Podpora sportovních turnajù
poøádaných školskými zaøízeními – do
30 %

2. Zájmové organizace, kul-
turní aktivity

B1)  Aktivity oživující kulturní a
spoleèenský život ve mìstì a na ves-
nicích – do 50 %

B2) Akce pro dìti a mládež – do 50 %

3. Spolky a fyzické osoby
C1)    Podpora spolkové èinnosti a

dalších aktivit – do 50 %

Dotaèní program je vázán na orga-
nizace a fyzické osoby vyvíjející èinnost
na území Mìsta Králíky. Žádosti ostat-
ních žadatelù mimo vyhlášený dotaèní
program projednává odbor vnitøních
vìcí a schvaluje rada mìsta individuál-
nì.

O procentuální výši pøíspìvku roz-
hoduje rada mìsta, žadatel nesmí mít
žádné  závazky vùèi mìstu.. V pøípadì
pøidìlení dotace je pøíjemce dotace po-
vinen plnit další podmínky dle vyhlá-

(Pokraèování na stranì 20)
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IV. roèník mezinárodní výtvarné dílny
ART-EX 2004 Králíky-L¹dek Zdrój

Ètvrtý  roèník  mezinárodní výtvar-
né dílny ART-EX 2004 Králíky-L¹dek
Zdrój se koná od 2. do 15. srpna. Asi
dvacet nových artefaktù (obrazù, vý-
tvarných objektù, ale také konceptu-
álních projektù apod.) s pøíchutí ero-
tiky pøedstaví umìlci na závìreèných

poplenérových výstavách v Králíkách
a v L¹dku Zdróji. Výtvarníci  se budou
inspirovat veršem  položit hlavu na
život ženy z regionální básnické pro-
dukce.

Dvoutýdenní pracovní setkání tøi-
nácti výtvarných umìlcù Evropy z osmi
zemí Visegrádské ètyøky (vždy dva vý-
tvarníci z ÈR, Polska, Slovenska a Ma-
ïarska) a ze Spolkové republiky Nì-
mecko zaèal 2. srpna. Setkání se usku-
teèní v Králíkách (ÈR) a L¹dku Zróji
(PL). První tvùrèí týden se uskuteènil
v Králíkách od 2. srpna do 8. srpna,
zakonèen byl vernisáží. Další den,
9. srpna, se výtvarníci pøesunuli do
L¹dku Zdrój, kde díla pøedstaví 15. srp-
na.  V prùbìhu plenéru probíhají do-
plòkové akce (koncerty, divadla, per-
formance). Setkání bude ukonèeno
spoleènou výstavou, organizátoøi vyda-
jí reprezentativní katalog ve tøech ja-
zykových mutacích (èesky, polsky a an-
glicky).

Mezinárodní umìlecká dílna je po-
stavená na autentické tvorbì. Stejnì
jako minulé roèníky pøispìje i tento
výtvarný projekt ke vzájemnému  po-
chopení odlišných kulturních prostøe-
dí, v nichž se spojují tradièní hodnoty
jednotlivých národních umìleckých
škol s obecnì pøijímanými evropský-
mi hodnotami. Projekt ART-EX 2004
Králíky-L¹dek Zdrój podporuje aktiv-

(Pokraèování na následující stranì)

šeného dotaèního programu:
- použití pøidìlených finanèních pro-

støedkù kontroluje finanèní výbor za-
stupitelstva mìsta. Pøi této kontrole je
oprávnìn požadovat pøedložení všech
dokladù k  celkovému vyúètování akce

- pøíjemce dotace v urèeném termí-
nu poskytne zprávu o projektu, prove-
de vyúètování na pøedepsaném formu-
láøi a umožní kontrolu plnìní ve smys-
lu Zákona è. 320/2001 Sb. O finanèní
kontrole

- výše poskytnuté dotace s uveøej-
nìním jména pøíjemce, názvu akce
bude uveøejnìna v dokumentech a na
webové stránce mìsta.

- pøíjemce dotace vhodným zpùsobem
zveøejní  podporu mìsta (propagace)
pøi poøádání akce.

- vyúètování poskytnuté dotace bude
provedeno do 30 dnù po ukonèení akce,
nejpozdìji do 15. 12. 2004.

- finanèní prostøedky budou proplá-
ceny zpìtnì na základì øádnì dolože-
ných úèetních dokladù, jednoznaènì
odpovídajícím úèelu dotace.

Redakce

V mìsíci kvìtnu se zúèastnili všichni zákazníci firmy ELKO Valenta
nákupní hry o elektrický skútr, vysavaè a rychlovarnou konvici.
Do slosování byl zaøazen každý , kdo zakoupil televizor, video-
kameru a digitální fotoaparát. Štastnými výherci se stali :
V. Makovský (konvice), P. Ollé (vysavaè) a elektrický skútr Petra
Pišlová (foto). Ceny pøedal vedoucí prodejny D. Hrda.

(Dokonèení ze strany 19)
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Doprovodný program výtvarného plenéru
pátek 6. VAJCE zaè. ve 20.00 hod
Doprovodná akce k mezinárodnímu

výtvarnému plenéru – divadelní pøedsta-
vení pod širým nebem na králickém ná-
mìstí. Pøedstavil se pražský soubor Vos-
to5 s autorskou komedií VAJCE. Motto:
„Pan Hrubý nebo pan Jemný, namìkko
nebo natvrdo? Remíza! Vynikající rakviè-
kárna s vejci!“

Divadlo Vosto5 bylo založeno v roce
1996 spolužáky z pražské DAMU. Zpo-
èátku se vìnovali inscenování hotových
textù, aby se posléze z Vosto5 stal sou-
bor autorský, se svébytným divadelním
názorem a originálním stylem. Od poèát-
ku je lákalo setkávání s divákem, mož-
nost otevøenì s ním komunikovat a po-
važovat jej za svého partnera, než mu
pouze pøedvádìt nastudovaná pøedstave-
ní. Jednotliví èlenové  Vosto5,  a�  už sa-
mostatnì nebo dohromady,  spolupraco-
vali s Ctiborem Turbou a bratry Forma-
ny, hostovali v Divadle v Øeznické, Na
Zábradlí, v Èinoherním klubu a Švandovì
divadle. Vždy inklinovali k poulièním

pøedstavením a happeningùm, v roce
2001 dokonce zorganizovali vlastní Festi-
val poulièního divadla, na kterém realizo-
vali prùvodové pøedstavení na chùdách
„Archa-Dìje“ s 25 úèastníky. Poté vytvo-
øili poulièní projekt „The Aviatics“, premi-
érovaný na festivalu v rakouském Linzi
a dále provedený ve Slovinsku a na mno-
ha místech v ÈR.

V souèasné dobì má Vosto5 na reper-
toáru sedm vlastních pøedstavení, pøipra-
vuje osmé a tìší se na projekt svého diva-
delního stanu. Podle odborné kritiky je
jejich styl „založený na mystifikaci, per-
sifláži, recesi a jemném inteligentním hu-
moru, pokrývající spektrum od jednodu-
chých pohybových etud, demytizaèních
hrátek s loutkami a objekty až po slovnì
konverzaèní pohrávání si s jazykem a
významy, to vše postaveno na schopnosti
rychlé reakce a vytváøení atmosféry právì
probíhající improvizace.“

Renomovaný divadelní kritik Vladimír
Hulec napsal do Divadelních novin smìlé
pøirovnání: „Herci Vosto5 jdou v kolejích

nejlepšího èeského inteligentního humoru
reprezentovaného Osvobozeným divadlem
a širým repertoárem malých scén šedesá-
tých let, pøíp. Pražskou pìtkou let osm-
desátých. Vynikající improvizaèní schop-
nosti, svìže vystavìné situace, radost
z pointování témat, precizní práce
s rekvizitou i nejjemnìjšími nuancemi
èeštiny, to vše jsou kvality, s nimiž se dá
vystoupat velmi vysoko!“

V každém pøípadì je Divadlo Vosto5
ozdobou všech festivalù vèetnì prestižní-
ho OpenAir na festivalu Divadlo evrop-
ských regionù v Hradci Králové nebo tra-
dièního Jiráskova Hronova.

sobota 7.  HUDBA NA NÁMÌSTÍ
zaè. v 17.00 hod

Doprovodná akce k mezinárodnímu vý-
tvarnému plenéru – hudební minifestival
na králickém námìstí. Zahrály skupiny
Monroe (Králíky), Sedum ryb (Žamberk),
BluesBand Wyborova (Miedzylesie - PL),
NIL (Èeská Tøebová) a další. Malým pøe-

(Dokonèení na stranì 22)

ní a individuální pøístup k rozvíjení spo-
lupráce v oblasti významného spole-
èenského fenoménu, jakým, v rámci
støedoevropské tradice, výtvarná kul-
tura bezesporu je.

Projekt IV. roèníku mezinárodní vý-
tvarné dílny ART-EX 2004 Králíky-
L¹dek Zdrój navazuje na bohatou tra-
dici významných sochaøských sympo-
zií, organizovaných na poèátku 90. let
v Králíkách, i na zkušenost
z pøedchozích tøí roèníkù malíøských
a sochaøských plenérù, které byly vý-
sledkem spolupráce Mìstského muzea
v Králíkách a Oœrodku Kultury
i Sztuki ve Wroc³awi. V konceptu le-
tošní výtvarné dílny je poèítáno
s úèastí deseti renomovaných výtvar-
níkù (vždy po dvou umìlcích ze ètyø
zemí Visegrádské ètyøky, a dvou malí-
øù ze Spolkové republiky Nìmecko),
pro které je pøipraven pracovní pro-
stor v Králíkách (ÈR) a v L¹dku
Zdróji (P£).

Vernisáž probìhla dne 8. 8. 2004 na
námìstí v Králíkách pod širým nebem
za úèasti organizátorù plenéru, pøed-
stavitelù samosprávy mìsta a kraje,
umìlcù. Pøíjemnou atmosféru podbar-
vovala pøíjemná hudební produkce
swingového souboru Blue Star z Lan-
škrouna.

ART-EX se  stal nedílnou souèástí
kulturního léta v Králíkách a pronikl
do podvìdomí  nejen obèanù mìsta a
okolí.

Díky nadšenému a obìtavému pøí-
stupu øeditele mìstského muzea pana
Ivo Pecháèka a  øeditele kulturního za-
øízení Klub Na Søelnici  Ing. Pavla Str-
nada má festival pokaždé jinou a neo-
pakovatelnou atmosféru.

Pøejeme øediteli mìstského muzea
hodnì úspìchù pøi zajiš�ování finanè-

ních prostøekù na další roèníky.
SEZNAM  ÚÈASTNÍKÙ  MALÍØ-

SKÉHO  PLENÉRU
Slovensko:
Rastislav Podoba, nar. 1975
1990-1994 Škola úžitkového výtvar-

níctva v Bratislavì
1996-2002 Vysoká škola výtvarných

umení v Bratislavì
2002-  asistentem na Fakulte výtvar-

ných umení Akadémie Umení
v Banskej Bystrici

Maroš Rovòák, nar. 1972
1996-2002 Vysoká škola výtvarných

umení v Bratislavì
2002 finalista soutìže Cena Oskara

Èepana 2002
2003 tvoøivý pobyt v USA (He-

adlands Centre for The Arts, Kalifor-
nie)

Polsko:
Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki,

nar. 1946
1965-1971 Akademie výtvarných

umìní, Wroc³aw
Od 1971 prošel na AVU všechna mís-

ta akademické kariéry
1990-1993 rektorem AVU

Od r. 1994 je profesorem
Lech Twardowski
absolvent AVU Wroc³aw
Maïarsko:
László Alföldi, nar. 1948
Škola svobodných umìní

v Angyalföld
Pedagogické studio výtvarných umì-

ní v Budapešti
Éva T. Horváth,
1972 Pedagogická fakulta, obor kres-

lení
1982 Akademie výtvarných umìní

v Budapešti
Èesko:
Dominik Mareš , nar. 1972:

www.art.cz, autodidakt
Markéta Šafáriková, nar. 1975
absolventka AVU Praha
Nìmecko:
Manfred Mayerle, nar. 1939
1959 Studium na AVU v Mnichovì
1965-69 jako asistent na téže škole
Stephan Popella, nar. 1980
1999-2002 Studium na Technické

univerzitì v Drážïanech
2002- Studium na Výtvarné akade-

mii v Drážïanech

(Dokonèení ze strany 20)
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Divadlo Vosto5 v datech…
1997
- první samostatné pøedstavení Apart-

má v Hotelu Plaza Neila Simona, repri-
zováno v Divadle v Øeznické.

- Ondøej Cihláø pøijat na DAMU, obor
Režie na Katedøe alternativního a loutko-
vého divadla

1998
- realizace pøestavení A. T. Averèenko:

Podivíni na jevišti (Divadlo Solidarita,
Mlejn, Eliadova knihovna Divadla Na zá-
bradlí…) – poèátek pøíklonu k vlastní
autorské tvorbì

1999
- vznik zlomového, již zcela autorského

pøedstavení  Hrusice 1907 – úèast na fes-
tivalech po celé ÈR;     mimo jiné Zlomvaz
2000 (festival vysokých divadelních škol)
– 4.místo

- definování vlastního autorského stylu,
založeném na mystifikaci, persifláži, rece-
si  a jemném inteligentním humoru pokrý-
vající spektrum od jednoduchých pohybo-
vých etud, demytizaèních hrátek
s loutkami a objekty až po slovnì konver-
zaèní pohráváním si s jazykem a význa-
my. Vše postaveno na schopnosti rychlé
reakce a vytváøení atmosféry právì probí-
hající improvizace...

- Petr Prokop, další ze zakládajících èle-
nù pøijat na DAMU, obor produkce

2000
- spolupráce na Festivalu poulièního

divadla Ctibora Turby – souèásti progra-
mu “Praha - Evropské mìsto kultury roku
2000” (Petr Prokop – výkonný øeditel fes-
tivalu)

- realizace nìkolika poulièních projektù
se scénografy DAMU na pražské Kampì
v rámci FPD

- David Kašpar také pøijat na obor pro-
dukce na DAMU

2001
- realizace na poulièního projektu Ar-

cha»Dìje – pokraèování Festivalu pouliè-
ního divadla, úèast na Festivalu divadel
evropských regionù v Hradci Králové

2002
- realizace nového autorského pøedsta-

vení Divadla Vosto5: SnieŸka (reprízy ve
Studiu Damúza a na øadì festivalù)

- realizace poulièního pøedstavení diva-
dla Vosto5 The Aviatics, úèast na festi-
valech v Rakousku -  Linzi, Villachu, slo-
vinské Nové Gorici, Pardubicích, kolínském
Mimoriálu...

- realizace recesistické “rakvièkárny
s vejci” pøíznaènì nazvané Vajce

Doprovodný program výtvarného plenéru
2003
- spolu s Jiøím Havelkou úèast pøi zro-

du 1. èeské hudební televize – Stanice O
(nyní Óèko TV), televizní režie živì vysíla-
ných poøadù a vystupování v poøadu Baráž
– “mystifikaèním magazínu pokleslého
humoru”

- s Divadlem Vosto5 úèinkování v pro-
jektu “Mechanický kabaret” v divadle
Minor,

- ve spolupráci s Jiøím Havelkou vzni-
ká divadelní stan – Stand‘Art – letní zku-
šební provoz po festivalech v ÈR
s programem Stand‘artní kabaret (mj.
doprovodný program Jihlavského festival
dokumentárního filmu)

- dramaturgická spolupráce na 1. festi-
valu Cute dramatiky -“nového divadelního
smìru u nás” ve Studiu Ypsilon

- Vosto5 jako host v projektu improvi-
zovaných veèerù Divadla Buchty a loutky
ve Švandovì divadle

2004
- hostování v Èinoherním klubu

s pøedstavením SnieŸka
- dokonèení nového pøedstavení “Koši-

èan 3” a pozvání do Èinoherního klubu
- pøíprava nového pøedstavení Sportu

Zdar!, urèeného pøímo do vlastního sta-
nu, vyzkoušeného provozem Standartního
kabaretu... Premiéra plánována na èerve-
nec 2004

Napsali o nás…
Jako Snìžky…
(…) herci a souèasnì autoøi poloimprovi-

zovaného autorského titulu SnieŸka, praž-
ského Divadla Vosto5 jdou v kolejích nej-
lepšího èeského “inteligentního” humoru re-
prezentovaného Osvobozeným divadlem a
širým “repertoárem malých scén” šedesá-
tých let, pøíp. Pražskou pìtkou let osmde-
sátých. Vynikající improvizaèní schopnos-
ti, svìže vystavìné situace, radost
z pointování témat, precizní práce
s rekvizitou i nejjemnìjšími nuancemi èeš-
tiny, to byly kvality s nimiž se dá vystou-
pat velmi vysoko! (…)

Vladimír Hulec, Divadelní noviny èíslo
12/2003, 10. èervna 2003

KONTAKT
Vosto5, Vyšehradská 37
128 00  Praha 2
e-mail: sportuzdar@vosto5.cz
URL: www.vosto5.cz
Tel: (+420) 608 920 937 (Petr Prokop)
Fax: (+420) 274 770 488

kvapením bylo vystoupení skupiny Master
Piece z Broumova. Tato skupina pøes Krá-
líky náhodnì projíždìla ze Štítù, kde hrá-
la ve skokanském sportovním areálu Ale-
še Valenty. Závìr hudebního veèera obsta-
ral neplánovanì další muzikant - folkový
písnièkáø z Nìmecka.  Muzikantùm se at-
mosféra na králickém námìstí tak zalíbi-
la, že se rozhodli neplánovanì vystoupit i
u nás. Po skonèení hudební produkce pøed-
vedl noèní ohòovou performanci akademic-
ký malíø doc. Svatopluk Klimeš, pedagog
Univerzity v Ústí nad Labem.

(Dokonèení ze strany 21)

Upozornìní pro obèany
Od 16. srpna  se  mìní adresa kontaktního místa Referátu státní
sociální podpory ÈR v Králíkách. Kontaktní místo od tohoto dne bude

poskytovat své služby klientùm v budovì mìstského úøadu (povìøený

úøad), ulice Karla Èapka è.p. 316. Nové kanceláøe jsou umístìny

v pøízemí budovy vlevo (samostatný vchod z ulice Sadová).
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Stomatologické služby
od 10. 4. 2003 do 2. 5. 2004

Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a
Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota: 8 -11 hod, nedìle: 9 - 11 hod

POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465
676 811 a internetové adrese www.poliklinika.zamberk.info
den lékaø/ka obec místo telefon
14. 08. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
15. 08. Ne MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
21. 08. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
22. 08. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
28. 08. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
29. 08. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
04. 09. So MUDr. Kobza Lanškroun Dvoøákova 328 465 387 352
05. 09. Ne MUDr. Kobza Lanškroun Dvoøákova 328 465 387 352
11. 09. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Kvìtna 2 465 322 897
12. 09. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Kvìtna 2 465 322 897

  V Jablonném nad Orlicí zajiš�uje ošetøení mimo ordinaèní dobu každý den do 20:00

MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765.

NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Jiøí Navrátil, Sabina Kosánová, Zuzana Kosánová, Petr Stránský,
Nikola Muchová, Eliška  Ješinová

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem è.101/2000 Sb.
o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v mìsíci èervenci oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

Josef Groz, Antonín Michalièka, Marie Janáèková

Anna Kubeschová, Bohuslav Ješina, Jan Èuma, Antonín Pavel,
Filoména Malá, Josef Pacholík, Zdenìk Vraštil, Vìra Dušková,

Marta Rapantová, Dobromila Diblíková, Milan Kubelka,
Božena Janušíková, Marie Pospíšilová, Editha Krejèová,

Zdeòka Riznièová, Boøivoj Barvínek, Anna Jarmarová,  Jan Vašátko,
Hubert Kouba, Vladimír Friml, Marie Grusová, Štefan Kolínek,

Vìra Sekyrová, Zdenka Kubíèková, Marie Krejèová, Anežka Taláèková,
Josef Prokop, Emil Schwarzer, Stanislav Øehák

Michal Pumpa – Michaela Bednáøová,    Michal Urban – Lucie Ostrodická,
Radek Martinec – Bohuslava Brázdilová,    Jiøí Sikora – Renata Morkesová,

Josef  Beneš – Miroslava Majerová,      Marian Bartik – Sylva Brychtová,
Zdenìk Stránský – Dagmar Macanová,    Josef Bureš – Kateøina Kinclová,

Pavel Morong – Renata Kubíèková

Knihy (nejen)
na víkend

Zabavit dìti v prázdninových dnech,
kdy poèasí pøeje, je celkem snadné.

Ale když nastane období deš�ù, bývá to
pro dospìlé mnohdy tvrdý oøíšek.

Pøíjemným pomocníkem mùže být zají-
mavá knížka pro spoleèné ètení.  Pro
malé i velké zvídavé ètenáøe nedávno vy-
šla knížka Náhodné objevy. Kanadský
uèitel Larry Verstraete shromáždil zajíma-
vé pøíbìhy o objevech pøedmìtù každoden-
ní potøeby, bez kterých bychom si èasto už
ani nedokázali náš život pøedstavit, na
které se pøišlo úplnì náhodou nebo vznik-
ly neplánovanì pøi vynalézání nìèeho do-
cela jiného.

Zajímá vás tøeba, jak vznikl suchý zip a
walkman?

Cesta lesem vedla k zipu
Pana George de Mestrala pøi procházce

lesem stále zlobily lopuchové kulièky. Neu-
stále se mu pøichytávaly na botách a hlav-
nì na rùzných èástech odìvu.

Proè jsou tyhle potvùrky tak zatracenì
chytlavé? uvažoval Mestral, když se zasta-
vil, aby pracnì setøepal a odtrhl další dáv-
ku nežádoucí „ozdoby“.

A jeho bdìlé oko na lopuchách spatøilo
spoustu drobounkých, drápovité ruèièky
pøipomínajících háèkù. Ty urputnì ulpíva-
ly na tkaninì šatù.

To byl pro Mestrala základní odrazový
mùstek, který mu napomohl k vynalezení
takzvaného suchého zipu. Podoby tohoto
spolehlivého trvanlivého zdrhovadla lze najít
opravdu leckde. Slouží nejenom k pevnému
uzavírání batohù a podobnì, ale uplatòují
se dokonce i na skafandrech kosmonautù a
v nìkterých èástech  vesmírných lodí a sond.

Walkman
Èestný pøedseda správní rady proslulého

koncernu Sony, pan Masaru Ibuka, si na-
vykl procházet èasto výrobními halami a
prohlížet a nìkdy i osobnì zkoušet výrobky
firmy pøed jejich schválením a nasazením
na trh.

Jednou se stalo, že sledoval technika, do-
konèujícího poslední úpravy na modelu po-
hodlných, pøes temeno hlavy spojených slu-
chátek s maximálnì vìrnou reprodukcí zvu-
ku. Takových,  jaká využívají napøíklad
pøekladatelé a úèastníci mezinárodních kon-
ferencí, piloti pøi radiofonním spojení a po-
dobnì.

Tìsnì nato vstoupil Ibuka do oddìlení,
kde se pracovalo na témìø miniaturním ka-
zetovém pøehrávaèi.

A proè vlastnì tyhle dvì novinky nespo-
jit?! blesklo chytrému pøedsedovi obchodnì
myslící hlavou. Sluchátka nahradí repro-
duktory v pøehrávaèi a do ušetøeného pro-
storu se umístí baterie, takže odpadne nut-
nost napojení pøístroje na elektrickou sí�. A
lidé si s sebou budou moci vzít tenhle pøí-
stroj kamkoli – a pøi poslechu navíc nebu-
dou absolutnì nikoho rušit!

Hezký zbytek prázdnin všem ètenáøùm
pøejí pracovnice Mìstské knihovny
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Program na SRPEN
pátek 13.  JÍZDA  zaè. ve 20.00 hod
Obnovená premiéra kultovní road movie Jana Svì-

ráka. Pùsobivì snímaná letní krajina, lehké flirtová-
ní, uvolnìní herci a úèinný hudební doprovod skupiny
Buty – to vše pøispìlo k oslovení velkého poètu mla-
dého publika v dobì premiéry, tedy pøed deseti lety.

 
sobota 14.  METALLICA: SOME KIND OF MON-

STER
zaè. ve 20.00 hod
Hudební dokument o nejúspìšnìjší heavymetalové

kapele pøekraèuje bìžné hranice žánru a je nevšední
výpovìdí o zákulisí souèasné popkultury a o jejích pro-
tagonistech. Základem je konflikt dvou ústøedních po-
stav, kytaristy a zpìváka Jamese Hetfielda a bubení-
ka Larse Ulricha.

pátek 20.  STARSKY & HUTCH  zaè. ve 20.00
hod

Akèní policejní komedie je filmovou podobou veleú-
spìšného amerického televizního seriálu ze sedmde-
sátých let. Ben Stiller a Owen Wilson v rolích netra-
dièních policajtù se zvláštními pracovními metodami.

 
sobota 21.  TROJA  zaè. ve 20.00 hod
Velkolepý snímek je inspirován slavným eposem sta-

roøeckého básníka Homéra. Kolem Brada Pitta v roli
udatného, ale neš�astného Achillea se odvíjí pøíbìh
plný váleèné vøavy, spalující vášnì, milostného i rodi-
èovského citu, vlastenectví a touhy po hrdinství.

  
pátek 27.  VAN HELSING  zaè. ve 20.00 hod
Akèní horor na upírské téma svedl dohromady oblí-

bené hororové hrdiny – upírobijce Van Helsinga (pova-
žovaného jednou za zabijáka a jindy za svìtce), dokto-
ra Frankensteina i „druhé já“ dr. Jekylla, tedy dìsivé-
ho pana Hydea. Snímek je doslova pøeplnìn triky a
ambiciózními scénami.

 
sobota 28.  POST COITUM  zaè. ve 20.00 hod
Kontroverzní film Juraje Jakubiska mìl pøinést vý-

povìï o dnešní konzumní dobì a o nedostatku skuteè-
ného citu, který je nahrazen úèelovou sexualitou. Za-
tím se však zdá, že vejde do dìjin èeské kinematogra-
fie pøedevším jako soudní kauza – producentka filmu
chce žalovat autory nepøíznivých recenzí.

 Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a
o pøedprodeji vstupenek: kanceláø Støelnice, tel.: 465 631
473 nebo 603 849 460, a také na internetové adrese
www.strelnice.cz.

Èeský pohár v bìhu do vrchu 2004
CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava – Králický Snìžník

Závod se koná pod patronací Pardubického
kraje a záštitou Ing. Michala Rabase, I.námìstka
hejtmana a ve spolupráci s Horskou službou ÈR,
oblast Jeseníky.

CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Krá-
lický Snìžník patøí k tìm mladším. Letos se pobìží
teprve po páté. Kvalitativnì se však øadí mezi ty
nejlepší.

Letos je závod kvalifikací na MS v bìhu do
vrchu.

Popis tratì:
Tra� vede po lesních a horských cestách.
Délka: 13 km, juniorky a lidový bìh 5 km
Pøevýšení: 963 m, juniorky a lidový bìh 520 m
Juniorky a lidový bìh start v 11.30 hodin u chaty

Vilemína na 9. kilometru trati hlavního závodu. Do-
prava juniorek a úèastníkù Lidového bìhu na start
ještì pøed startem hlavního závodu.

Èasový program:
Ètvrtek 12. srpna 2004
Hotel Snìžník v Dolní Moravì
Technický semináø distributorù nástrojù Iscar

Pátek 13. srpna 2004
Hotel Snìžník v Dolní Moravì
9:00 - Technický semináø Králický Snìžník 2004
18:00 - Pasta party
18:30 - Prezentace závodníkù
19:00-24:00 - Kulturní program:
Pøestavení závodu Cena firmy Iscarex
Pøedstavení èestného pøedsednictva závodu
Vystoupení hudební skupiny Trial Králíky
Veèerem provází moderátor Dušan Kohút.
Úèast pøislíbil herec Jan Èenský.

Možná pøijede i  Vladimír Špidla...

Sobota 14. srpna 2004
Obecní úøad Dolní Morava
9:00-10:30 - Prezentace závodníkù
10:30 - Odjezd 1. autobusu na start kategorie
juniorek a Lidového bìhu
11:00 - Start hlavního závodu
11:05 - Odjezd 2. autobusu s diváky
na start kategorie juniorek a Lidového bìhu
11:30 - Start kategorie juniorek a Lidového bìhu
12:30-14:30 - Obìd
14:30-15:30 - Vyhlášení výsledkù, pøedání cen

vítìzùm
a losování tomboly

Start:
Dolní Morava dne 14. 8. 2004 v 11.00 hodin pøed

budovou obecního úøadu. Startovné 100,— Kè v hlav-
ním závodì a závodì juniorek; 10,— Kè pro úèastníky
Lidového bìhu. POZOR!!! - Odjezd na start juniorek a
lidového bìhu k chatì Vilemína ještì pøed startem
hlavního závodu.

Cíl: Vrchol Králického Snìžníku

Pøihlášky:V pátek v hotelu Snìžník od 18 do 24
hodin. V sobotu v budovì OÚ Dolní Morava od 9.00 do
10.30 hodin.

Poøadatel: ISCAREX, s.r.o.
Kontaktní adresa:
Chorinova 340, 560 02 Èeská Tøebová
tel.: 465 530 214, 603 578 140, 603 513 707
fax: 465 530 215
email: team@iscarex.cz, www.iscarex.cz
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MINIFOTBAL 2004 - VÍTÌZEM SPORTBAR
POØADATEL: ODDÍL LEDNÍHO HOKEJE TJ JISKRA

KRÁLÍKY

Na zimním stadionu v Králíkách se uskuteènil první roè-
ník v minifotbale. Zúèastnilo se šest družstev ( SPORT BAR,
ZET Dolní Lipka, HC POD LÍPOU, FC BECHER BAR, OLD
BOYS, FC HEØMANICE ) a hrálo se každý pátek odpoled-
ne, systémem každý s každým dvakrát a závìreèným tur-
najem o koneèné umístìní.

Výsledky:  I. kolo  7. kvìtna
ZET : SPORT BAR  2 : 0 ( Kylar, Ješina )
AC HEØMANICE : BECHER BAR  0 : 1 ( Boura ),
OLS BOYS : HC POD LÍPOU  0 : 1  ( Borovièka )
SPORT BAR : BECHER BAR  3 : 0  ( Šponar J., Šponar

M., Davídek )
AC HEØMANICE : HC POD LÍPOU  2 : 5  ( Skoták,

Chaloupecký D. - Borovièka 2, Hoøínek, Panchartek, Chro-
mek )

Výsledky:  II. kolo  14. kvìtna
SPORT BAR : AC HEØMANICE  6 : 2  ( Pražák 2, Davídek

2, Tomek 2 - Višohlíd, Chaloupecký J.  )
FC BECHER BAR : HC POD LÍPOU  3 : 7 ( Lux A., Boura,

Laczko - Khol 3, Hoøínek 2, Mucha, Borovièka )
ZET : AC HEØMANICE  3 : 2  ( Majzlík, Vítek, Kylar -

Višohlíd, Chaloupecký D. )
FC BECHER BAR : OLD BOYS  0 : 0
HC POD LÍPOU : ZET  3 : 5  ( Mucha 2, Hoøínek - Kylar

4, Majzlík )
Výsledky:  III. kolo  21. kvìtna
FC BECHER BAR : AC HEØMANICE   2 : 1  ( Hejtman-

ský, Bøíza M. - Chaloupecký D. )
ZET  :  OLD BOYS   1 : 1  ( Kylar - Krejèí M. )
SPORT BAR : HC POD LÍPOU   0 : 0
AC HEØMANICE : OLD BOYS   0 : 3   ( Felgr, Laimer,

Podolský )
ZET : FC BECHER BAR  0 : 3  Kontumace
Výsledky:  IV. kolo  28. kvìtna
SPORT BAR : ZET  5 : 0  ( Jungvirt 2, Šponar J., Pražák,

Nìmec )
HC POD LÍPOU : FC BECHER BAR  0 : 1  ( Bøíza )
SPORT BAR : OLD BOYS  6 : 1  ( Šponar J. 2, Pražák 2,

Kempf 2 - Podolský )

AC HEØMANICE : ZET  0 : 3   ( Kylar 2, Šverák )
OLD BOYS : ZET  1 : 3   ( Podolský - Kylar 2, Šverák )
Výsledky:  V. kolo  4.  èervna
AC HEØMANICE : SPORT BAR   1 : 2  ( Vyšohlíd - Daví-

dek, Švéda )
HC POD LÍPOU : OLD BOYS   4 : 1  ( Holubec 3, Hoøínek

- Laimer )
FC BECHER BAR : SPORT BAR  0 : 2 (Kempf, Davídek )
HC POD LÍPOU  :  AC HEØMANICE  4:2  (Halaniè, Holu-

bec, Panchartek, Hoøínek - Snopek, Vyšohlík)
OLD BOYS   :   FC BECHER BAR  2:1  (Laimer, Krejèí -

Ferenec)
Výsledky:  VI. kolo  11. èervna
ZET : FC BECHER BAR   1 : 1  ( Kylar - Ïuriš Petr )
HC POD LÍPOU : SPORT BAR   1 : 0  ( Holubec )
OLD BOYS : AC HEØMANICE   1 : 2  ( Laimer - Snopek,

Vyšohlíd )
HC POD LÍPOU : ZET   1 : 1   ( Chromek - Kylar )
OLD BOYS : SPORT BAR   1 : 4   ( Sopel - Krejèí 2, Paulus,

Pražák )

Koneèná tabulka po základní èásti
1. SPORT BAR 10 7 1 2 28:8 22
2. HC POD LÍPOU 10 6 2 2 26:15 20
3. ZET 10 5 3 2 19:17 18
4. FC BECHER BAR 10 4 2 4 12:16 14
5. OLD BOYS 10 2 2 6 11:22 8
6. FC HEØMANICE 10 1 0 9 12:29 3
SPORT BAR a HC POD LÍPOU postopili pøímo do semifi-

nále

Závìreèný turnaj o koneèné umístìní:  PÁTEK   18. èervna
1. ètvrtfinále  FC BECHER BAR : OLD BOYS 1:1   2:1 na

penalty
2. ètvrtfinále  ZET : FC HEØMANICE      2 : 0
1. semifinále   SPORT BAR : FC BECHER BAR   6 : 0
2. semifinále   HC POD LÍPOU : ZET       4 : 1
FINÁLE       SPORT BAR : HC POD LÍPOU  4 : 1
 Závìreèný turnaj jen potvrdil umístìní po základní èásti,

takže celkovým vítìzem se stal SPORT BAR, druhý skonèíl
tým HC POD LÍPOU a tøetí byl ZET Dolní Lipka.  Pøíští rok
chceme v této akci urèitì pokraèovat a rádi pøivítáme nová
družstva.

Ukonèení
soutìže

Jak jsme vás již informovali
v minulém vydání Králické-
ho zpravodaje, RM vyhlási-
la soutìž  o návrh loga a slo-
ganu pro Mikroregion Králic-
ko. Uzávìrka soutìže bude
31. srpna 2004. Své návrhy
zasílejte do konce srpna na
adresu Mìstského úøadu
Králíky, odbor školství, kul-
tury a tìlovýchovy pod hes-
lem „Soutìž o logo“.

REDAKCE
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3. roèník hasièské soutìže
v požárním sportu v Králíkách

V sobotu 26. èervna probìhlo na
cvièném høišti v Králíkách sportovní
klání v požárním útoku dobrovolných
hasièù.

Této soutìže se celkem zúèastnilo 31
družstev, z toho 20 mladších a star-
ších žákù, 9 družstev mužù a 2 druž-
stva žen. Tak jako každý rok se zúèast-
nili i závodníci z Polska. Pøi pìkném
poèasí se soutìžilo od 10 hod do 17 hod.
V mladších žácích zvítìzila Líšnice
(2. místo Letohrad-Orlice,  3. místo
družstvo z Králík a 4. místo Mladkov).

V kategorii starších žákù bylo ná-
sledující poøadí: 1. Vermìøovice, 2. Pøí-
vrat, 3. Letohrad-Orlice a 4. Bystøec.
Kraliètí obsadili v silné konkurenci 7.
a 8. místo.

Kategorie ženy: 1. místo Líšnice pøed
Kunvaldem.

Soutìž mužù vyhrál Mladkov, 2. Pøí-
vrat, 3. Dolní Morava, 4.místo Králíky
a Líšnice, 5. Líšnice B, 6. Prostøední
Lipka.

Tímto dìkujeme Všem poøadatelùm
a rozhodèím z øad hasièù za obìtavou

práci. V neposlední øadì dìkujeme
také našim  sponzorùm , kteøí vìnova-
li krásné ceny a tím udìlali radost de-
korovaným družstvùm.

Sponzoøi 3. roèníku hasièské soutì-
že v požárním sportu:

Mìsto Králíky, IZOLIT BRAVO Jab-
lonné nad Orlicí, pivovar HOLBA Ha-

nušovice, MARK SERVIS Raška Èer-
vená Voda, INTER COLOR Bílá Voda,
Kuèerová VEKTOR, Køivohlávková
Zemeènictví, manž. Brzákovi, Pavel
Dominikus, Kartáèovny Èervená Voda,
Pila Lacko Králíky, Technické služby
Králíky, QTB Brùna Pros. Lipka, Ag-
rostav Králíky, Robert Látal Králíky,
MŠ Moravská Králíky, restaurace
u LÍPY Králíky, HZS Králíky, Moravec
a syn Klempíøství Králíky, HRAÈKY
Ettelová Králíky.

Za mladé hasièe Roman Vinický
Za SDH Králíky Láïa Køivohlávek

KRALIÈTÍ DOBROVOLNÍ HASIÈI
NA SOUTÌŽI V POLSKU

17.èervence se konala soutìž STRA-
ŽÁKU ve štafetì a požárním útoku

v Polském Miêdzylesie. Zde se se-
šlo 16 družstev (z toho 4.družstva
z Èech - 2 z Králík, 2 z Lichkova).

Kraliètí mají jedno soutìžní družstvo
pod názvem Králíky-Berlín a druhé
Králíky. Za krásného sluneèného po-
èasí naše družstva nastupovala jako
poslední a pøedvedla nejrychlejší èas
soutìže v požárním útoku.

Jako doplnìk pøedvedli mladší a star-
ší žáci ukázku v požárním útoku a roz-
dali si to s Lichkovem.

Tím chci podìkovat jak našim mla-
dým hasièùm, mužùm, tak i fanouš-
kùm, kteøí nás v poètu 30ti bouølivì
povzbuzovali. Díky pøíznivcùm a Mìs-
tu Králíky za finanèní èástku za auto-
bus.

Za SDH Králíky Láïa Køivohlávek

„O nejrychlejšího
horolezce
o 500 eur”

V polském pøíhranièním mìsteèku
Stronie Œl¹skie v kladské dolinì mezi
lázeòským mìsteèkem L¹dek-Zdrój a
naším Králickým Snìžníkem pøipravi-
li na 28. – 29. srpna v rámci programu
„Louèení s létem” mezinárodní horole-
zecké závody  „O nejrychlejšího horo-
lezce o 500 eur”

Soutìžit se bude na èas na umìlé
12,5metrové horolezecké stìnì ve
dvou kategoriích – A) hendikepovaní
závodníci  a B) zdraví.  V obou katego-
riích, urèených pro úèastníky nad 18
let,  jsou vypsány hlavní ceny po 500
eurech. Podmínkou uskuteènìní závo-
du kategorie A je úèast    alespoò 10
osob, a pokud jich bude ménì, pak pøí-
slušná kvota pøejde do kategorie B.
Ceny vítìzùm pøedá starosta mìsteè-
ka Stronie Œl¹skie, pozvánka je v ná-
sledujícím textu a podrobnì na
www.sudetyextreme.pl.

 SUDETY EXTREME s.c.
M. Pietrzyñski A. £aszczuk
ul. Zdrojowa 3/8b
57-320 Polanica Zdrój
tel. 074/ 8690842
fax.074/8690828
mail: sudety.extreme@op.pl


