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HURÁ NA PRÁZDNINY!
Když na lukách kvetou kopretiny, tìšíme se všichni na

prázdniny, po roce už tady budou zas, nastane nám leno-
šení krásný  èas.

Na celé dva mìsíce,
opustíme lavice,
v lese nebo u vody,
užijem si pøírody.
Na celé dva mìsíce,
opustíme lavice,
do školy pak s chutí,
vrátíme se zas.

Dìtem pìkné prázdniny a všem ostatním
sluneènou dovolenou pøejí všichni z MŠ Pivovarská.

Novinka v
èistírnì

odpadních
vod v Králíkách

Vstupem do EU se pro vìtšinu
mìst vlastnících ÈOV stal odpad
z tìchto èistíren noèní mùrou. Ne
všechna se mohou pochlubit, že je-
jich odpad je využit na další zpra-
cování a nekonèí na rùzných sklád-
kách. Pro pracovníky SMK to zna-
menalo provést rùzná opatøení dle
platných zákonù a v koneèném dù-
sledku najít nejen vhodného doda-
vatele technologie na zpracování
odpadu, ale i odbìratele zahuštì-
ných kalù. Pro úplnost se tento pro-
ces nazývá hygienizace. Roèní pro-
dukce ÈOV je 225 tun hmoty. Pøi
souèasné cenì uložení kalù 500,- Kè
za tunu to znamená úsporu pro
mìsto minimálnì 112.500,- Kè za
rok, což je nemalá èástka. Pokud
se nìkteøí z vás chtìjí seznámit
s touto technologií blíže a poznat
provoz èistírny, budete samozøejmì
vítáni.

Jaroslav Langhans, jednatel SMK, s.r.o.

„CIHELNA 2005“ - Mimoøádná spoleèenská událost
Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie
a historických vojenských jednotek mimo vojenské výcvikové prostory.

Ve dnech 15. – 21. srpna 2005 pro-
bìhne v souladu s Plánem èinnosti
Velitelství sil podpory a výcviku
(SPodV) na rok 2005 v prostoru Krá-
licka soustøedìný výcvik SPodV
s názvem „Den Sil podpory a výcvi-
ku CIHELNA 2005 KRÁLÍKY“. Den
Sil podpory a výcviku CIHELNA 2005

KRÁLÍKY je pøipravován jako spoleè-
ná akce SPodV, mìsta Králíky, Klubù
vojenské historie z celé ÈR a sbìrate-
lù vojenské historické techniky pod zá-
štitou hejtmana Pardubického kraje.

Zamìøení akce je nejen vzpomínko-
vé – vyvrcholí jí letošní oslavy 60. vý-
roèí konce II. svìtové války – ale též

prezentaèní. AÈR a IZS pøedstaví ve-
øejnosti moderní výzbroj a souèasný vý-
cvik jednotek naší armády a profesio-
nálních záchranáøù.

Pozemní síly AÈR pøedstaví di-
vákùm nejmodernìjší bojovou
techniku ze své výzbroje – tank T-
72 M4, pásová bojová vozidla BVP;  UAZ
469 CH; Tatru 815 8x8; Tatru 815 S3;
Tatru 815 ACHR 90; Škodu 101 CAS;
Tatru 815 AV 15; Tatru 815 AD 20; po-
žární tank T 55 SPOT; Tatru 815 UDS;
Tatru 815 dekompresní komoru; Tatru

Druhý roèník Setkání Králíkù v Králíkách. Na snímku rodina Králíkova z
Bøeclavi, která se zúèastnila i v letošním roce. Králíci si na radnici pøipili
vynikajícím vínem, které pøivezl sklepmistr Ctibor Králík (na fotce uprostøed).

(pokraèování na stranì 2)
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UPOZORNÌNÍ
v dobì od 27. 6. 2005 do 02. 9. 2005 bude

pøechodnì omezená  pracovní doba
chirurgické ambulance v Èervené Vodì

NA  JEDNOSMÌNNÝ  PROVOZ
Všední dny: 8.00 – 14.30 hod.
Soboty a nedìle: 8.30 – 13.00 hod.
Traumatologická poradna - úterý:

15.00 - 19.00 hod.
Pro ovìøení  aktuální pracovní doby doporuèujeme
telefonovat na èísla: 465 626 650 nebo 465 626 321

815 s vlekem; Tatru 815 CAS; èlun
ZODIAK; SP 20D; SP 20; LAND RO-
VER spoj.; Tatru 815 PP 27; Pragu V3S
ARS; SKY JACK; Avia DA 31; Tatru
815 zásahovou; UNC; Tatru 815 VVN;
centrálu EC 60 kW.

Vzdušné síly pro akci CIHELNA
2005 vyèlení tuto techniku: dva nad-
zvukové stíhací letouny JAS-39C Gri-
pen; dva podzvukové bitevní letouny
L-159A Alca; vrtulník W3A Sokol; vr-
tulník Mi-17; dva vrtulníky Mi-24; vr-
tulník Mi-8.

Do ukázek se rovnìž zapojí Velitel-
ství vojenské policie Olomouc, Vojen-
ský geografický a hydrometeorologic-
ký úøad (souprava OBLAK).

Sily podpory a výcviku pøipraví pro
statické ukázky:

· ukázku munice: makety, cvièné
varianty nebo øezy PTØS, PLØS, dìlo-
støelecké a ženijní munice, letecké øí-
zené rakety a imitaèní prostøedky

· ukázku historických a zavede-
ných ruèních zbraní

· ukázku výstroje AÈR
· ukázku pøepravní a manipulaè-

ní techniky a souèasnì v rámci pre-
zentace vystavovatelù provede dyna-
mickou ukázku nakládání kontejneru

· ukázku zdravotnického odsu-
nového prostøedku  –  OT-90 AMB-
S, T-815 POP2  a  Land Rover 130

· ukázku bojové techniky – tank
T-72M1, bojová vozidla pìchoty BVP-1
a BVP-2, samohybnou kanónovou

„CIHELNA 2005“ - Mimoøádná spoleèenská událost
(pokraèování ze strany 1) houfnici vz. 77 „Dana“, raketomet 122

mm vz. 70 „Grad“, pontonovou mostní
soupravu bøehový díl, èlun Veronika,
dìlostøelecký prùzkumný prostøedek
Snìžka…

· ukázku ženijního materiálu
EOD – pyrotechnický odìv EOD, py-
rotechnický odìv lehký,       odstupný
manipulátor, štít EDU, DZ-89, detek-
tor kovu EAGLE a FISCHER, detek-
tor       výbušnin DETEX…

· ukázku trenažéru radiolokáto-
ru ARTHUR

· ukázku soubojového simuláto-
ru MILES

Sily podpory a výcviku pøipraví pro
dynamické ukázky:

· ukázku výcviku a použití slu-
žebních psù – vyhledávání drog, zbra-
ní a výbušnin, vyhledávání osob

· ukázku záchranné akce CSAR
s využitím vrtulníkù a BVP

· ukázku výcviku speciální tìles-
né pøípravy MUSADO

· ukázku skupinových seskokù
výsadkáøù

· technika do historických bojových
ukázek zajiš�ovaná z depozitáøù vojen-
ských historických ústavù (Lešany,
Kbely): tank sovìtský T-34/76, tank nì-
mecký Pzkpfw IV, stihaè tankù nìmec-
ký Jpz 38 Hetzer, letoun sovìtský Jak-
11.

· Posádková hudba Hradec Krá-
lové zabezpeèí hudební doprovod akce.

Pardubický kraj vyèlení Integro-
vaný záchranný systém, který pøedve-
de ukázku záchranných prací.

PRO VEØEJNOST JE
PØIPRAVEN ROGRAM

VE DNECH 19., 20. a 21. 8. 2005

Pátek 19. 8. 2005
V dobì cca od 9.00 do 13.00 hodin pro-

bìhne spanilá jízda vojenské historické a
bojové techniky s osádkami v dobových
uniformách okolními mìsty a obcemi. Pøed-
pokládaná trasa (bude upøesnìno
v pøedstihu pøed zahájením akce): Vojen-
ské muzeum Králíky – Lichkov – Mladkov
– Vlèkovice – Pastviny – Žamberk – Luka-
vice – Letohrad – Šedivec – Jablonné nad
Orlicí – Èervenovodské sedlo – Èervená
Voda – Králíky.

14.00–17.00 Generální nácvik: seskok
výsadkáøù, vedení historického boje – téma
„Ostravská operace – jaro 1945“, prùlet
L-159, JAS-39C, bojová ukázka AÈR,
ukázka boje zblízka MUSADO, ukázka
201. strr AZ, zásah IZS + zpr, demonstraè-
ní jízdy, ukázka záchrany pomocí vrtulní-
ku W3A Sokol

18.00–22.00 Kulturní veèer na námìstí
v Králíkách:

- 18.00 Slavnostní zahájení na námìstí
- 18.10 až 19.00 Posádková hudba Hra-

dec Králové + mažoretky DIXI STONAVA
- 19.00 až 20.30 Vojenský umìlecký sou-

bor ONDRÁŠ – cimbálová muzika a malé
taneèní formy

- 20.30 až 21.30 hudební skupina MA-
XIM TURBULENC.

Celý den – v dobì cca od 9.00 do 19.00
hodin možnost návštìv muzeí ès. opevnìní
v Králické pevnostní oblasti a Vojenské-
ho muzea Králíky.

(pokraèování na stranì 3)
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Sobota 20. 8. 2005 – hlavní ukázko-
vý den s bojovými ukázkami:

ZAHÁJENÍ
08.00–09.15 ranní koncert PH Hradec

Králové na námìstí v Králíkách
09.00–09.30 pøivítání èestných hostù na

radnici hejtmanem Pardubického kraje a
starostou mìsta

10.00–10.30 zahájení akce – vztyèení
vlajky, státní hymna, krátké vystoupení
hejtmana Pardubického kraje, starosty
mìsta, velitele SPodV a hostù

10.25–10.30 tradièní seskok výsadká-
øù s vlajkami

PREZENTACE KLUBÙ VOJENSKÉ
HISTORIE

10.30–11.30 ukázka  historického boje
z roku 1945 – téma „Ostravská operace
– jaro 1945“

BLOK PREZENTACE AÈR
11.30–12.40
11.30–11.35 prùlet bitevníkù L-159 a

stíhaèù JAS-39C
11.35–11.55 bojová ukázka AÈR
11.55–12.05 boj zblízka MUSADO
12.05–12.10 druhý seskok výsadkáøù
12.10–12.25 ukázka 201. strr AZ
12.25–12.40 ukázka výcviku a použití

služebních psù
BLOK PREZENTACE  IZS + zpr
12.40–13.25 záchranné práce
BLOK PREZENTACE  HOSTÙ
13.25– 14.00
prezentace hostù – dynamické ukázky

techniky
BLOK DEMONSTRAÈNÍCH JÍZD
14.00–14.30 historická vozidla klubù

vojenské historie, sbìratelù vojenské tech-
niky a souèasná technika AÈR

14.30–14.45 ukázka záchranné akce
vrtulníkem W3A Sokol

OPAKOVÁNÍ PREZENTACE HISTO-
RICKÝCH KLUBÙ

14.45–16.00 ukázka  historického boje
z roku 1945 – téma „Ostravská operace
– jaro 1945“

UKONÈENÍ
16.00–16.30 nástup všech úèastníkù,

slavnostní ukonèení akce, stažení vlajky

Celý den – v dobì cca od 9.00 do 19.00
hodin možnost návštìv muzeí ès. opevnìní
v Králické pevnostní oblasti a Vojenské-
ho muzea Králíky

Nedìle 21. 8. 2005 – den muzeí a pa-
mátníkù v Králické pevnostní oblasti

Celý den – v dobì cca od 9.00 do 19.00
hodin možnost návštìv muzeí ès. opevnìní
v Králické pevnostní oblasti a Vojenské-
ho muzea Králíky

Další dùležité informace:
Pøi pøíležitosti akce „CIHELNA 2005“

byly vydány limitované série pohled-
nic s tématikou osvobození Èeskosloven-
ska v letech 1944–1945.

Na akci „CIHELNA 2005“ bude
v prodeji publikace Val na obranu re-
publiky vydaná k 70. výroèí vzniku Rady
pro opevòování, Øeditelství opevòovacích
prací a zahájení opevòovacích prací

v Republice Èeskoslovenské.
V dobì konání akce bude v prostoru

u pøedvádìcí plochy zøízen ukázkový do-
bový spojenecký tábor, ve kterém ná-
vštìvníci uvidí historickou spojeneckou vo-
jenskou techniku, ukázky souèástí polního
ležení a jeho zajištìní.

„CIHELNA 2005“ je tøídenní vzpomín-
kovou akcí s bohatým programem, urèe-
ná všem pøíznivcùm vojenské historie, zá-
jemcùm o tématiku obrany státu, ale i tìm,
kteøí si chtìjí ve slavnostní atmosféøe pøi-
pomenout 60. výroèí ukonèení II. svìtové
války. Tìm, kteøí si chtìjí v klidu vy-
chutnat a prožít celou programovou
nabídku doporuèujeme úèast na akci
od pátku do nedìle. V Králické pevnost-
ní oblasti (KPO) je dostateèná kapacita
ubytovacích a stravovacích možností (mìs-
ta Králíky, Èervená Voda, Jablonné nad
Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Žamberk a
okolní obce: http://www.orlicko.cz/uby-
tovani/?&trmn=0|). Budete tak mít
v pátek pøíležitost navštívit dìlostøelec-
kou tvrz Bouda a vychutnat si v poklidu
kompletní prohlídku tohoto v nejvìtším
rozsahu zpøístupnìného objektu ès. opev-
nìní z let  1935–1938 (http://
www.armyfort.com/cz/infocent-
rum.php?id=15), uskuteènit prohlídku
Vojenského muzea Králíky a veèer se úèast-
nit kulturního programu na námìstí
v Králíkách. V sobotu pak máte možnost
plnì se vìnovat bojovým ukázkám a boha-
tému programu na pøedvádìcí ploše u Vo-
jenského muzea Králíky, po jeho ukonèení
ještì stihnete návštìvu nìkterého
z pevnostních muzeí, která prodlouží pro-
vozní dobu (vìtšinou do 19.00 hodin). Ce-
lou nedìli pak mùžete vìnovat návštìvám
a prohlídkám všech dalších pevnostních
muzeí v KPO, která pøi pøíležitosti akce
„CIHELNA 2005“ chystají celou øadu novi-
nek a pøekvapení.

Znovu upozoròujeme, že bojové
ukázky probìhnou pouze v sobotu 20.
8.  2005!

Aktuální informace o akci najdete 60 dnù
pøed jejím konáním na adrese:
www.armyfort.com. Informace o Králic-

ké pevnostní oblasti (historie, pevnostní
muzea, pøírodní a turistické zajímavosti)
a poskytovaných službách návštìvníkùm
(ubytování, stravování…) jsou umístìny na
adrese: www.armyfort.com/cz/infocen-
trum.php?id=11 nebo stránkách mìsta
K r á l í k y : w w w . k r a l i k y . c z /
main.php?action=ubytovani&id=4;
pøípadnì na stránkách Klubu Bouda:
www.tvrz-bouda.cz (Turistické informa-
ce) a jsou prùbìžnì aktualizovány.

Své dotazy na program akce mùžete za-
sílat také na adresu: muze-
um@armyfort.com.

Další dotazy na informace o ubytování,
stravování, dopravì, službách… smìøujte
na Informaèní centrum Mìstského muzea
Králíky: info@muzeumkraliky.cz.

Ètrnáct dnù pøed konáním akce je mož-
né získat nejaktuálnìjší informace, nebo
odpovìdi na dotazy, na telefonním èísle 465
632 466 (TIC ès. opevnìní ve Vojenském
muzeu Králíky).

Na pøíjezdech do mìsta Králíky budou
v sobotu 20. 8. 2005 zøízena záchytná
parkovištì. Až na pøedvádìcí plochu nelze
pøijet automobilem, od parkoviš� poèítejte
5 až 20 minut pìší chùze – dle té které
parkovací plochy.

Prostor ukázky bude zajiš�ován bezpeè-
nostní službou, vstupenky je nutno mít
stále pøi sobì.

Vstupné celodenní na sobotu: dìti
do 15 let 50,- Kè, dospìlí 90,- Kè, ro-
dinná vstupenka 220,- Kè /2 dospìlí a
max. 3 dìti/ (platí pro program a ukáz-
ky na pøedvádìcí ploše u pìchotního
srubu K – S 14 „U Cihelny“, dále jako
vstupné do Vojenského muzea Králí-
ky a pìchotního srubu K – S 14). Vstup-
né na veøejnou generálku v pátek se
nevybírá. (Vstupné slouží k úhradì
nákladù na pohonné hmoty vìtšiny na-
sazené historické vojenské techniky,
na nákup èásti støeliva do historic-
kých zbraní, na stravování úèastníkù
akce a další náležitosti spojené
s jejím uspoøádáním a konáním.)

Ve všech ostatních muzeích platí míst-
ní vstupné, nikoliv shora uvedené

(pokraèování na stranì 4)
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vstupenky (vstupné je rùzné dle lokalit,
pohybuje se od 10 do 70,- Kè za dospìlou
osobu podle rozsahu prohlídky, nebo bývá
dobrovolné).

V sobotu bude zvláštní autobusová lin-
ka pøepravovat zájemce na prohlídku dì-
lostøelecké tvrze Bouda (nejvìtší rozsah
prohlídek pevnostního podzemí v ÈR),
z Králík (prostor firmy Vydrus/Novák na
okraji pøedvádìcí plochy) až ke vchodové-
mu srubu tvrze.

Pro návštìvníky bude zajištìno obèerst-
vení pøímo na pøedvádìcí ploše a ve mìstì
Králíky, v menší míøe i na dalších pøístup-
ných lokalitách.

Zájemcùm bude k dispozici prodej lite-
ratury s vojenskou a pevnostní tématikou
(øada nových titulù!), dále pohledù, hra-
èek, pøedmìtù pro sbìratele a deaktivova-
ných zbraní a jejich replik.

Téma historických bojových ukázek
v sobotu dne 20. srpna 2005:

Tìžké boje Ostravské operace
z roku 1945 na vlastní oèi

HISTORICKÁ SKUTEÈNOST
A BOJOVÉ UKÁZKY

Ostravská operace na jaøe roku 1945 pøed-
stavovala poètem na obou stranách nasa-
zených jednotek nejvìtší druhováleènou bo-
jovou operaci v prostoru èeských zemí.

Bojové støetnutí bylo velmi tvrdé, se znaè-
nými ztrátami na obou bojujících stranách.

Do bojù se významným zpùsobem zapo-
jily jednotky 1. ès. armádního sboru a bo-
hužel na stranì obránce také objekty býva-
lého ès. opevnìní z let 1935–1938. Boj
o vlastní opevnìní obsazené nepøítelem – to
je z hlediska historie válek znaènì neob-
vyklá skuteènost. Byl to dùsledek „mnichov-
ských událostí“ v záøí 1938.

V èasoprostoru 2. svìtové války se jed-
nalo o boj o poslední významnou prùmyslo-
vou oblast ovládanou nacistickým Nìmec-
kem.

Úspìšné ukonèení Ostravské operace
umožnilo následné rychlé osvobození Mora-
vy a Èech po šesti letech okupace.

Shora uvedené skuteènosti jsou dù-
vodem, proè poøadatelé akce CIHEL-
NA pøipomínají tuto významnou his-
torickou událost a vzdávají tím hold
všem, kteøí se na osvobození Èeskoslo-
venska podíleli.

O co šlo v prùbìhu Ostravské ope-
race?

Vlastní boj o linii bývalého ès. opevnìní
trval devìt dní: od vytvoøení sovìtského
pøedmostí u Štítiny 17. dubna do 26. dub-
na, kdy velení 4. ukrajinského frontu re-
zignovalo na dobytí celé linie a front zaúto-
èil z úzkých úsekù už v linii prolomených.
V prostoru nedokonèené tvrze Orel probí-
hal boj o opevnìní až do 27. dubna.

Dobytí Ostravy, které bylo naplánováno
na tøetí den po zahájení operace, bylo do-
saženo šestnáctý den. Z tìchto šestnácti
dní pøipadlo zmínìných devìt na boje
o opevnìní. Také èasto uvádìnou rychlost
pádu mìsta Opavy je možno relativizovat.

Mìsto mìlo být dobyto nejpozdìji druhý
den operace, padlo osmý.

Bojová hodnota ès. opevnìní byla oproti
roku 1938 mnohonásobnì snížena vytrhá-
ním zvonù, kopulí a nìkterých støílen, ab-
sencí speciálních zbraní, optiky a vzducho-
techniky. Pøisunuté dìlostøelectvo a zako-
pané tanky byly velmi zranitelné letectvem.
Oproti tomu prostøedky útoèníka byly pod-
statnì vyspìlejší než v roce 1938.

Sovìtský útok mìl probíhat podle meto-
diky obvyklé v Rudé armádì na konci vál-
ky, tedy formou klasického blitzkriegu.
Sovìtské velení poèítalo s prolomením nì-
mecké polní obrany ve Slezsku a svižným
postupem rychlých skupin nìmeckým tý-
lem k Ostravì, kterou mìly dosáhnout tøe-
tí den operace. Rychlé skupiny ale v hloub-
ce nìmecké obrany narazily na linii opev-
nìní, která jejich postup paralyzovala.
Tanky rychlých skupin musely poèkat na
postup pomalejších hlavních sil frontu a
vyèkat, až jim ženisté, dìlostøelci a pìšáci
prorazí další koridory k zahájení praktic-
ky nového útoku.

Ze strategického hlediska splnilo bývalé
ès. opevnìní svùj úkol beze zbytku. Boje
o linii opevnìní v ostravském a opavském
úseku narušily èasový plán kleš�ového úde-
ru 2. a 4. ukrajinského frontu proti nìmec-
ké 1. tankové armádì natolik, že Nìmci
získali dostatek èasu na to, aby se z pro-
storu ohroženého obklíèením staèili stáh-
nout na západ. K tomu nakonec byla celá
linie také urèena, i když ústup èeskoslo-
venské armády v roce 1938 mìl probíhat
opaèným smìrem.

Co uvidí návštìvník v historických
bojových ukázkách na akci CIHELNA
2005?

Zámìrem je divákovi pøedvést souvislý
sled vybraných bojových scén svým zpùso-
bem typických pro tu fázi bojù, která pro-
bíhala již na èeskoslovenském území
v prostoru, kde byly v letech 1936–1938
vybudovány objekty našeho pohranièního
opevnìní.

Bojová ukázka nepøedstavuje pøesnou
rekonstrukci boje o nìkterý konkrétní ob-
jekt, èi bojové støetnutí konkrétních vojen-
ských jednotek.

Uniformy, které divák na bojišti uvidí
patøí sovìtské Rudé armádì, nìmecké ar-
mádì Wehrmacht a pøíslušníkùm ès. ar-
mádního sboru v SSSR. Uniformy nepo-
cházejí z filmových skladiš� a jejich nosi-
telé nejsou najatí komparsisté. Jsou to èle-
nové øady klubù vojenské historie a vojen-
sko-historických jednotek, kteøí na akci
CIHELNA 2005 budou prezentovat ve
vlastním volném èase svùj um a znalosti
historie, ve vlastních, nezøídka originálních
uniformách a bez nároku na honoráø.

Kdo jakou uniformu vlastní a nosí ne-
mohou organizátoøi akce ovlivnit a proto
také nelze exaktnì dodržet historicky na-
prosto vìrné rozložení sil Rudoarmìjcù a
Èechoslovákù èi jejich zaøazení v sestavì
sil útoèících vojsk, nebo sladit s historií
distinkèní oznaèení nìmeckých jednotek,

které byly tehdy v dané oblasti v obranì.
Díky rozloze prostoru a omezenému èa-

sovému limitu jsou divákùm pøedvedeny
pouze „bojové“ scény a poøadatelé jsou si
vìdomi, že divák tak nezíská pøedstavu
o širokém zabezpeèení bojujících jednotek
prvního sledu jak organickými pomocnými
službami, tak týlovými jednotkami. Díky
omezeným technickým možnostem poøada-
telù je v bojové ukázce akce CIHELNA
2005 dìlostøelecká a letecká podpora jen
naznaèena.

Konkrétnì divák na bojišti uvidí krom
pìšákù a obrnìných vozidel obou stran
i nìmecký protiletadlový kanón vedoucí pøí-
mou palbu na tanky, sovìtský protitanko-
vý kanón „raèbum“ podporující svou pal-
bou „údernou“ skupinu Rudoarmìjcù, mi-
nometèíky a zdravotníky. Vskutku pozor-
ný divák pak snad dokáže odlišit i rozvìd-
èíky, chemiky, spojaøe, pøíslušníky RTZ, le-
teckého návodèího, dìlostøeleckého pozo-
rovatele a rozpoznat další historickou bo-
jovou techniku na obou stranách.

Jednotlivé scény, které budou na sebe
navazovat èi probíhat paralelnì se dají
struènì popsat – nazvat takto:

- ústup nìmecké armády do pøedem pøi-
pravených pozic

- nálet na nìmeckou ustupující kolonu
- napadení nìmeckého zadního voje so-

vìtským prùzkumným odøadem
- zøízení zásekù na silnici a kladení mi-

nových polí nìmeckými jednotkami – pøí-
prava obrany na dotyku s útoèníkem

- útok sovìtských tankù s pìchotou
z chodu zastavený palbou nìmeckého pro-
tiletadlového kanónu

- vyøazení obsluhy nìmeckého protileta-
dlového kanónu sovìtskou údernou skupi-
nou

- protiútok nìmeckých Panzergrenadie-
rù s využitím obrnìných vozidel

- druhý útok sovìtské pìchoty a tankù
uvázne v boèní palbì zbraní skrytých za
pìchotním srubem ès. opevnìní

- nasazení sovìtské „úderné skupiny“
ženistù, støelcù, chemikù a dìlostøelcù
s protitankovým kanónem, která umlèí
palebné prostøedky soustøedìné u bunkru

- zøízení sovìtského polního obvazištì
- obnovení postupu sovìtských pìšákù a

tankù
- úporná obrana pozic nìmeckými

vojáky
- znièení sovìtského tanku nìmec-

kou pancéøovou pìstí
- ústup èásti nìmeckých sil
- dobytí nìmeckého postavení a pro-

následování nepøítele
V bojových historických ukázkách

akce „CIHELNA 2005“ budou nasaze-
ny vybrané kluby vojenské historie a
historické vojenské jednotky z celé
Èeské republiky, vzácná originální vo-
jenská technika a výzbroj z muzeí a
soukromých sbírek, dokonalé repliky
historické techniky a to vše
v nebývalém poètu a kvalitì.

Nenechte si tuto mimoøádnou podívanou ujít!
Srdeènì zvou organizátoøi akce Cihelna 2005

(pokraèování ze strany 3)
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OMLUVA
ÈTENÁØÙM
Omlouváme se našim ètenáøùm a

Mgr. Dušanovi Krabcovi za hrubou pra-
vopisnou chybu v titulku k èlánku uve-
øejnìném na první stranì èasopisu èíslo
6/2005. Èlánek byl kompilací dvou pøí-
spìvkù (Mgr. D. Krabec, J. Vacek).

Dále se omlouváme našim jubilan-
tùm narozeným v mìsíci èervnu za chyb-
né uvedení mìsíce v rubrice  Spoleèen-
ská kronika.

Pøi pøípravì sazby èasopisu jsme
opravy všech chyb  provádìli v pomoc-
ném souboru sazby. Pøed odesláním
jsme pro kontrolu vytiskli správnì pøi-
pravenou sazbu. Bohužel jsme do tis-
kárny odeslali starší verzi opravované-
ho souboru s uvedenými chybami. Za
chybu se ještì jednou omlouváme.

Za redakci J. Vacek, J. Divíšek

Dny Pardubického kraje v Králíkách
Rada Pardubického kraje schválila dne

23. 6. 2005 usnesením è. R/338/05 pøípra-
vu, zajištìní a financování akce „Dny Par-
dubické ho kraje 2005“ ve mìstì Králíky.
Akce se bude konat dne 17. 9. 2005. Rad-
ní se rozhodli na základì velmi pozitivní-
ho ohlasu veøejnosti a médií navázat na
pøedchozí roèníky, které se konaly na hra-
dech Svojanov, Košumberk a Kunìtická
hora.

„Dny Pardubického kraje budou mít dvì
èásti. Na králickém námìstí bude probí-
hat program zamìøený zejména na rodiny
s dìtmi – hudební a divadelní vystoupení,
rytíøský turnaj a další atrakce – který vy-

vrcholí velkým ohòostrojem ve 21 hod. Na
druhém podiu (fotbalový stadion) probìh-
ne minifestival hudebních skupin z Pardu-
bického kraje, kde vystoupí napø. Ready
Kirken, MP and The Nihilists, Vypsaná
fixa a další. Doprava bude do Králík zajiš-
tìna historickými vlaky,“ pøiblížil program
putovních slavností Miloslav Macela, rad-
ní zodpovìdný mimo jiné cestovní ruch.

Zámìrem kraje je i prezentace Králicka,
které má velmi dobré pøedpoklady pro roz-
voj cestovního ruchu.

V pøíštím èísle se pokusíme pøiblížit na-
šim ètenáøùm programový pøehled.

Redakce

Benzínová èerpací stanice opìt v provozu
Po krátké rekonstrukci, byla dne 5. 7. 2005 uvedena do provozu zmodernizovaná benzinová èerpací stanice v Králíkách.

Novinkou je myèka automobilù a prodejna s malým obèerstvením.                                                       Foto: J. Kosek

Jak vyjdeme v mìsíci srpnu
Z dùvodu èerpání dovolené ve smluvní tiskárnì, vyjde srpnové èíslo

Králického zpravodaje na konci druhého týdne mìsíce srpna.
za redakèní radu J. Divíšek
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Areál Snù Dolní Morava otevøen
Dne 2. 7. 2005 probìhl v obci

Dolní Morava 9. roèník turnaje
v minifotbale „Králický paøez“. Pøi
této pøíležitosti byl slavnostnì ote-
vøen nový sportovní areál. Areál
Snù byl z velké èásti postaven fir-
mou Vakstav, spol. s r.o. Jablonné
nad Orlicí. Dále se na výstavbì po-
díleli drobní øemeslníci z obce a
okolí. Na financování této akce se
významnì podílel Pardubický kraj.
Výstavba areálu probíhala
v letech 2003 – 2005, celkový roz-
poèet této investice èinil cca 4 mil.
Kè, z toho dotaèní podíl kraje èi-
nil 3.420.000,- Kè. Slavnostního
otevøení se za Pardubický kraj zú-
èastnil Bc. Miloslav Macela, za
Sdružení obcí Orlicko pøedseda
sdružení pan Jaroslav Krátký, sta-

rosta mìsta Králíky Mgr. Dušan
Krabec, starosta mìsta Jablonné
nad Orlicí pan Miroslav Vágner,
starostka obce Dolní Morava paní
Jana Bednáøová, zástupce øedite-
le firmy Vakstav, spol. s r.o Jab-
lonné nad Orlicí pan Josef Mikys-
ka. Sportovní Areál Snù bude slou-
žit místním obèanùm i návštìvní-
kùm obce. Tento sportovní stánek
byl vybudován jako víceúèelový, jak
pro sportovní, tak i pro spoleèen-
ské a kulturní akce. Jednou
z pøipravovaných akcí je i 6.roè-
ník Ceny firmy Iscarex Dolní Mo-
rava – Králický Snìžník. Tento ná-
roèný bìh do vrchu byl v letošním
roce zaøazen jako závod mistrov-
ství Èeské republiky v bìhu do
vrchu.

Fotbalového turnaje se zúèastni-
lo celkem 15 družstev, vítìzem 9.

roèníku se stejnì jako v loòském
roce stalo družstvo SKI Elefant
Dolní Morava. Na druhém místì se
umístilo družstvo ALLWOOD a.s.,
na tøetím místì SP Keny, na ètvr-
tém místì skonèilo družstvo sou-
tìžící za firmu Vakstav, spol. s r.o.
Obèerstvení úèastníkùm turnaje
zajistilo SDH Dolní Morava a ÈÈK
Dolní Morava. V prùbìhu turnaje
hrála odpoledne k tanci i poslechu
skupina Protector z Malé Moravy.

Po vyhlášení výsledkù turnaje se
uskuteènila taneèní zábava poøá-
daná SDH Dolní Morava, k tanci
a poslechu hrála skupina Herrgott
z Mohelnice.

Redakce
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Èerven ve školce – mìsíc plný zábavy, radosti a louèení
Jako každoroènì bývá mìsíc èer-

ven nabitý.
Zaèalo to 1. 6. 05,  kdy ke Dni

dìtí jsme se školkou vyjeli do
indiánské vesnièky nedaleko Ústí
nad Orlicí. Jezdili jsme na koních,
støíleli oštìpem, bubnovali v indi-
ánském rytmu, míøili šípem na cíl.
Indiánské téma nás provázelo celý
mìsíc. Školku jsme vyzdobili zá-
žitky z výletu, nadìlali èelenky, pøí-
vìsky, pomalovali indiánské šaty.

Dne 8. 6. 05 jsme se zúèastnili
„Rodinných sportovních her“,
kde jsme s tatínkem nebo mamin-
kou soutìžili. Za nejlepší sportov-
ce v kategorii pøedškolákù stanuli
Roman Švéda mladší a starší. Rov-
nìž úèast ostatních dìtí a rodièù
stála za pochvalu.

Pøíjemné bylo sdìlení od Sdru-
žení hasièù Èech, Moravy a Slez-
ska, že jsme získali 1. místo
(Míra Slanina) a 3. místo (Filip
Borovièka) ve výtvarné soutìži na
téma Požární ochrana oèima dìtí.

Dne 10. 6. 05 jsme spoleènì

Na výletì u indiánù

Èesko-polské porovnávání sil

s polskými dìtmi v Miedzylesie
uspoøádali Sportovní turnaj, kte-
rý byl zahrnut do dotaèního pro-
gramu Mìsta Králíky. Zmìøili jsme
síly a zdatnost v bìhu, skoku, há-
zení ….a pøetahování (viz. foto).

Prožitky z výletu nás provázely

i v dobì indiánského pøenoco-
vání v MŠ ze 17. - 18. 6. 05 Pro-
cházkou do Prostøední Lipky
v indiánském pøevleku jsme si
prohlédli Vojenské muzeum, na za-
hradì zahráli hry, zazpívali  u tá-
boráku a nakonec  64 dìtí
v pohodì pøespalo v MŠ bez ma-
minky.

Pardubický kraj vyhlásil výtvar-
nou soutìž „Krásné je žít“, kte-
ré jsme se zúèastnili . Prozatím
jsou práce našich dìtí vystaveny
v Pardubicích a èekáme na vyhod-
nocení, pøípadnì postup do celo-
státního kola.

Už se staráme o pøíští školní rok
– vyšetøení dìtí s vadami výslov-
nosti odborníkem z Pedagogicko-
psychologické poradny bylo 22. 6.
05.

A teï už zbývá: závìreèné po-
hrání maminek na MD s malý-
mi dìtmi v hracím odpoledni.

Rovnìž poslední „Angliètinka“
probìhla netradiènì s pohoštìním
a pøedáním kvìtiny  Mgr. P. Vostr-
èilové.

A nakonec to nejdùležitìjší –
Slavnostní rozlouèení se školá-
ky na radnici 23. 6. 05 za úèasti
svých rodièù. Okázalý nástup, pa-
sování, šerpování, pøedání upomín-
kových knih, kvìtin. Spoleènì za-
zpívané poslední písnièky, vyjádøe-
ní díkù a pøání a v podobì našeho
tabla odjíždíme vláèkem do školy.

Pøejeme všem dìtem pìkné
prázdniny a prvòáèkùm hodnì
úspìchù ve škole.

1. záøí se zase budeme tìšit na
naše nové dìti.

MŠ Moravská

Oznámení øidièùm
Dnem 1. èervence 2005 nabyl úèinnosti zákon è. 229 ze dne 18.5.2005,

kterým se mìní zákon è. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komuni-
kacích. Týká se výmìny øidièských prùkazù.

Øidièské prùkazy vydané
a) od 1. èervence 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povin-

ni vymìnit do 31. prosince 2007,
b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni

vymìnit do 31. prosince 2010,
c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni

vymìnit do 31. prosince 2013.
 Ing. Luboš Hejkrlík – registr øidièù

Odbor vnitøních vìcí
Mìstského úøadu Králíky
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UPOZORNÌNÍ
Kanceláø Hasièské vzájemné pojiš�ovny, a.s.

je otevøena pro širokou veøejnost od 21.èervna 2005
každé úterý a ètvrtek od 14:00 do 17:00 hod. v Králikách

Hasièská zbrojnice
kontakt: Eva Faltusová 723 542 038

e-mail: osh.uo@cmail.cz

NABÍZÍME:
· Pojištìní domù a staveb
· Pojištìní bytu-trvale obydlené domácnosti
· Pojištìní chat,chalup-rekreaèních domácností
· Havarijní pojištìní
· Úrazové pojištìní
· Pojištìní odpovìdnosti

- za škody zpùsobné v bìžném obèanském životì
- za škody vyplývající z vlastnictví, údržby nebo

správy nemovitostí
- za škody zpùsobené psem

· Životní a dùchodové pojištìní
· Zákonné a dùchodové pojištìní
· Zákonné pojištìní motorových vozidel

– povinné ruèení

Již øadu let poskytuje Hasièská vzájemná pojiš�ovna, a.s.
cenovì i smluvnì výhodná pojištìní

Vás a Váš majetek ochraòují hasièi – nejlepší ochranou je
HASIÈSKÁ  VZÁJEMNÁ  POJIŠTOVNA a.s.

Provoz mìstského koupalištì o prázdninách:

Otevírací doba: Po - Pá 10.00 - 18.00 hod.
So - Ne 09.00 - 18.00 hod.

 

Vstupné: dìti (do 15 let) 15,- Kè
dospìlí 25,- Kè 
Po 15.00 hod. jednotné vstupné Kè 15,-

Výpis z jednání
Rady mìsta

Králíky
31. 5.
- schvaluje úplnou uzavírku MK

na Velkém námìstí v Králíkách
z dùvodu konání kulturní akce Pu-
tovní výstava veteránù v termínu
02.07.2005 v dobì od 12:00 hod.
do 19.00 hod. a povìøuje odbor VTS
k zajištìní uzavírky.

- souhlasí se spolupoøadatel-
stvím akce „ Putovní výstava vete-
ránù“ dne 2. 7. 2005 a poskytnu-
tím obèerstvení pro pøímé úèast-
níky výstavy. Dále souhlasí
s použitím mìstského znaku na
propagaèních materiálech.

- souhlasí se smìrnicí o svobod-
ném pøístupu k informacím dle
zákona è. 106/1999 Sb. a povìøuje
informatika zveøejnìním smìrnice
na internetových stranách mìsta.

7. 6.
- RM schvaluje pøíspìvek do výše

5.000,-Kè na krytí výdajù spojených
s vystoupením Veselé kapely Zá-
bøeh na akci „Králíky Králíkùm
aneb 2. setkání Králíkù v Králí-
kách“ proti doloženým nákladùm
a ukládá odboru VTS vydat roz-
hodnutí o omezení parkování na
Velkém námìstí v Králíkách a vy-
hrazení parkovištì pro úèastníky
akce pøed budovou mìstského mu-
zea.

21. 6.
- souhlasí s prodloužením hodi-

ny noèního klidu dne 25. 6. 2005
na 24.00 hodin, a to v souvislosti
s poøádáním Hasièské soutìže.
Poøadatel zajistí, aby zvuková apa-
ratura byla smìrována mimo obyt-
nou zónu.

- souhlasí s prodloužením hodi-
ny noèního klidu dne 2. 7. 2005 na
24.00 hodin, a to v souvislosti
s poøádáním hudební produkce
amatérských skupin „Festi-
val.pasat.com“, a to za tìchto pod-
mínek: poøadatel uzavøe vstupní
bránu do zahrady restaurace Pa-
sát v 16.00 hodin a veškerá pro-
dukce bude ukonèena k 24.00 ho-
dinì.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 6
konaného dne 14. èervna 2005

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Dušan Krabec (1) MUDr. Marie Špièková (10)
Arnošt Juránek (2) Mgr. Jarmila Berková (11)
Kosef Knettig (5) Mgr. Karel Hlava (13)
Antonín Vyšohlíd (7) Pavel Kalianko (14)
Bedøich Novotný (8) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15)
Jarmila Venzarová (9)

Hlasování zastupitelù: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se
hlasování,   x  nepøítomen.

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: nepøíto-
men:  Ing. Roman Kosuk (4), z jednání omluven: Jan Škar-
ka (3), Mgr. Alena Krabcová (6), Mgr. Jan Holèapek (12).

Za MìÚ: Ing. Miroslav Bouška, Vìra Kubíèková, Bc. Jan
Divíšek, Marie Pecháèková.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Urèení ovìøovatelù zápisu
3. Zprávy z jednání rady mìsta
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Zpráva Finanèního výboru o kontrole

hospodaøení SMK s.r.o.
4.3. Zøizovací listiny PO zøizovaných mìstem Králíky
4.4. Aktualizace investièního zámìru - dostavba

areálu ZŠ ul. Moravská v Králíkách
5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

1. Zahájení a prezence
Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání pøivítáním

pøítomných èlenù a navrhl rozšíøení programu o bod 4.4. –
Aktualizace investièního zámìru – dostavba areálu ZŠ ul.
Moravská v Králíkách. Takto byl program jednání schvá-
len.

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 10. 5. 2005 Mgr. Jan

Holèapek a MUDr. Marie Špièková nevznesli pøipomínky.
Ovìøovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr.
Karel Hlava a p. Pavel Kalianko.

3. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl a násled-

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.
MUDr. Špièková – pøednesla pøipomínky ke sportovní-

mu areálu:
- propojení dráhy s kurty – chodník + schody, event.

bezbariérové propojení
- pøívod vody na kurty
- lavièky u kurtù
- zakrytí doskoèištì
- chybí odrazová prkénka na doskoèišti
- nízká duchna u doskoèištì
- startovací bloky
- od diskontu nejsou vrátka
- potøeba pøelajnovat
- poplatky použití venkovních kurtù
- krátký prostor za tenis. høištìm: alespoò 6 m
- ulámané rozpìry na oplocení høištì: hrozí spadnutí plotu
- nejsou upínáky na vypnutí volejbalové sítì
- úprava trávníkù
- jaká je záruèní lhùta po pøevzetí areálu
Mgr. Krabec – záruèní doba zaèíná teprve bìžet, areál

má svého správce, vše se bude v souèinnosti s ním øešit.

MUDr. Špièková – co se sociálním zaøízením.
Mgr. Krabec – bude se øešit v novém investièním zámì-

ru - dostavba areálu ZŠ ul. Moravská v Králíkách.
pí Venzarová – propagace k akci „Králíky Králíkùm“ je

skromná.
p. Juránek – jedná se o celorepublikovou recesistní akci,

propagace je složitìjší.

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace

4.1.1. Prodej bytu è. 5 v èp. 246 v ul. Na Pøíkopì
v Králíkách

Obsah: O prodej bytu projevil zájem oprávnìný nájemce
bytu, a to paní Schöndorfová. Jedná se o prodej bytu dle
zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù. Kupní
cena 66.999,- Kè.

ZM/2005/06/095: ZM schvaluje prodej bytové jednot-
ky è. 5 v èp. 246 v ul. Na Pøíkopì v Králíkách a spo-
luvlastnického podílu ve výši 323/1000 na st.p.è. 106 a
spoleèných èástech domu vše v k.ú. Králíky opráv-
nìnému nájemci, a to paní Nataši Schöndorfové, Krá-
líky 246 za kupní cenu 66.999,- Kè.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.2. Prodej obsazeného bytu è. 3 v èp. 147 v ul.
Pivovarská v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje obsazeného bytu è. 3
v èp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách a spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 143/1000 na st.p.è. 249 a spoleèných èás-
tech domu vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu ve
výši 20.000,- Kè. Ve stanoveném termínu o koupi bytu pro-
jevila zájem paní Èeøenová. RM doporuèila prodej.

ZM/2005/06/096: ZM schvaluje prodej obsazené by-
tové jednotky è. 3 v èp. 147 v ul. Pivovarská v Králí-
kách a spoluvlastnického podílu ve výši 143/1000 na
st.p.è. 249 a spoleèných èástech domu vše v k.ú. Krá-
líky paní Monice Èeøenové, Králíky 148 za kupní cenu
20.000,- Kè.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.3. Prodej pozemku st.p.è. 1295/2 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Šíblovi za úèe-

lem majetkoprávního vypoøádání pozemku. Jedná se o po-
zemek o výmìøe 2 m2, který je zastavìn garáží ve vlastnictví
žadatele. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní
cena 100,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 1.722,-
Kè.

ZM/2005/06/097: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
1295/2 v k.ú. Králíky manželùm Jiøímu a Vìøe Šíblo-
vým, Králíky 664 za kupní cenu 1.722,- Kè.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.4. Prodej pozemkù st.p.è. 14/2, p.p.è. 125/2 a p.p.è.
127/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: Paní Urbanová si požádala o koupi pozemku p.p.è.
125/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice za úèelem scelení pozemku.
Pøedmìtem prodeje by mìl být i pozemek st.p.è. 14/2 v k.ú.
Dolní Boøíkovice, který tvoøí dvùr a na pozemku stojí drob-
né stavby žadatelky. A dále v souvislosti s realizací stavby
pilnice dojde k oplocení èásti pozemku p.p.è. 127 v k.ú.
Dolní Boøíkovice, èást pozemku tvoøí pùvodní cesta, která
je rovnìž v majetku mìsta, pozemek je novì oznaèen jako
p.p.è. 127/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice. Zámìr prodeje byl
schválen a zveøejnìn, kupní cena u st.p. 50,- Kè/m2 a u p.p.
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 12.222,- Kè.

ZM/2005/06/098: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
14/2, p.p.è. 125/2 a p.p.è. 127/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice
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manželùm Miloši a Alenì Urbanovým, Dolní Boøíko-
vice 171 za kupní cenu 12.222,- Kè.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.5. Prodeje pozemkù p.p.è. 286/7 a st.p.è. 165/3
v k.ú. Èervený Potok

Obsah: O prodej pozemkù požádali manželé Doleèkovi za
úèelem vjezdu a výjezdu velké techniky k dílnám. Jedná
se o zastavìnou plochu o výmìøe 3 m2 a pozemková parcela
má výmìru 936 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøej-
nìn, kupní cena u st.p. 50,- Kè/m2 a u p.p. 20,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem, tj. 19.970,- Kè. Zároveò poze-
mek p.p.è. 286/7 v k.ú. Èervený Potok je zatížen vìcným
bøemenem – podzemního vedení vodovodu pro oprávnìné
Mìsto Králíky.

ZM/2005/06/099: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
165/3 a p.p.è. 286/7 v k.ú. Èervený Potok manželùm
Václavu a Libuši Doleèkovým, Králíky 156 za kupní
cenu 19.970,- Kè.

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

4.1.6. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 25 a p.p.è. 39/5
v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Dvoøáèkovi
za úèelem zabezpeèení pøístupu ke studni a scelení pozem-
kù. Jedná se o zboøeništì o výmìøe 636 m2, p.p. má výmìru
1539 m2. Dle odboru VTS na pozemcích není zaøízení ve
vlastnictví mìsta, svažitý pozemek je užíván jako louka,
pastvina. Dle odboru RR není ÚP zpracován, území pøírod-
ního parku a NATURA 2000. Dle odboru ŽP není odbìr evi-
dován a pro jeho legalizaci je dobré být vlastníkem pozem-
ku, jinak odbor nemá pøipomínky. RM doporuèila prodej a
navrhla kupní cenu u p.p. 20,- Kè/m2 a u st.p. 50,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem. Dne 13. 6. 2005 byla doruèe-
na MO žádost pro jednání zastupitelstva. žádost pøeètena.

Mgr. Krabec – navrhl snížení kupní ceny u p.p. na 10,-
Kè/m2.

ZM/2005/06/100: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku st.p.è. 25 za kupní cenu 50,- Kè/m2 a p.p.è. 39/5 za
kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem
vše v k.ú. Prostøední Lipka a ukládá zámìr zveøejnit.

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

4.1.7. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1024/1
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku požádal pan Fabián za
úèelem scelení pozemkù. Jedná se o èást pozemku, kterou
žadatel užívá a má ji oplocenou. Dle odboru VTS je pozemek
nutno oddìlit GP. Je využíván jako zahrada u RD. Vybudo-
vání chodníku by bylo technicky i finanènì nároèné. Dle
odboru RR je ÚP zpracován, využití – návrh chodníku. Pøí-
padné dìlení je možné u nezbytné èásti. RM doporuèila pro-
dej a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2005/06/101: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p.p.è. 1024/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

4.1.8. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 23/28 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Pipkovi za
úèelem výstavby RD. Jedná se o pozemek o výmìøe 1218
m2. Dle odboru VTS pøes pozemek vede kanalizace a vodo-
vod, nutné zøídit vìcné bøemeno. Dle odboru RR je ÚP zpra-
cován, funkèní využití – obytná návrhová. Kupní cena 150,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem – ponížení kupní ceny
o vìcné bøemeno. RM doporuèila prodej pozemku a zároveò

pozemek zatížila vìcným bøemenem – podzemní vedení
kanalizace a vstup na pozemek za úèelem oprav a údržby
pro oprávnìné mìsto.

ZM/2005/06/102: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 23/28 v k.ú. Králíky za kupní cenu 150,- Kè/m2
+ náklady spojené s pøevodem – ponížení kupní ceny
o 5.000,- Kè za zøízení vìcného bøemene, tj. 177.700,-
Kè, a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.1.9. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 316/1 a èásti 315/
1 v k.ú. Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Luèanovi za
úèelem užívání zahrady. Jedná se o pozemky o výmìøe cca
750 m2, pozemky jsou oploceny a žadatel je má v pronájmu.
Dle odboru VTS je pozemek èásteènì oplocen starým døe-
vìným plotem, na èásti pozemku je umístìn altán a trvalé
porosty. Pozemek je pøilehlý k obytné budovì se 4 b.j. Dle
odboru RR není ÚP zpracován, pøípadné dìlení je možné pøi
zachování stávajícího pøístupu. RM doporuèila prodej a na-
vrhla kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/06/103: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 316/1 a èásti p.p.è. 315/1 v k.ú. Horní Lipka za
kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem
a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.10. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 609/1 v k.ú.
Dolní Hedeè

Obsah: Místostarosta pøednesl RM stanovisko Ing. Arch.
Dagmar Vaníèkové k navrhované výstavbì objektu pro
individuální rekreaci na pozemku p.p.è. 609/1 v k. ú. Dolní
Hedeè. Z hlediska urbanistické koncepce Mìsta Králíky
nemá námitky proti výstavbì rekreaèního domku na par-
cele è. 609/1 v katastrálním území Dolní Hedeè. Jako zpra-
covatel územního plánu pøedpokládá, že v návrhu územnì
plánovací dokumentace bude v této místní èásti rozvíjena
pøedevším funkce rekreace (vzhledem k pøírodním hod-
notám území a jeho nižšímu civilizaènímu zajištìní). Reali-
zací pøedkládaného zámìru dojde z kompozièního hledis-
ka k nahrazení objektu, který byl odstranìn na pozemku
st.p.è. 136. Vzhledem k tomu, že prùzkumy a rozbory
k územnímu plánu nejsou zcela dokonèeny, nemùže upøes-
nit, zda pøi umístìní vlastního objektu bude tøeba respekto-
vat nìkteré limitní prvky – prùbìh inženýrských sítí, apod.
Tuto skuteènost provìøí územní øízení o umístìní stavby.
RM revokovala usnesení RM/2005/18/253 a doporuèila pro-
dej a navrhla kupní cenu 35,- Kè/m2 + náklady spojené pøe-
vodem.

ZM/2005/06/104: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 609/1 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 35,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.11. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 1297 v k.ú.
Heømanice u Králík

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Bøeèková za úèe-
lem scelení pozemku a vyøešení pøíjezdu k nemovitosti. Jed-
ná se o ostatní komunikaci o výmìøe 276 m2. Dle odboru
VTS je pozemek užívaný jako komunikace, byl by zamezen
pøístup na další pozemky. Dle odboru RR není ÚP zpraco-
ván, území Ptaèí oblasti. RM nedoporuèila prodej.

p. Juránek - v souèasné dobì je pozemek oplocen.

pí Venzarová - požádala o pøesunutí bodu na pøíští jed-
nání ZM.

ZM/2005/06/105: ZM odkládá projednání tohoto bodu
na pøíští jednání ZM.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)



Králický zpravodaj 7/2005 - 11

4.1.12. Zámìr prodeje pozemkù st.p.è. 71, 96, 98 a p.p.è.
407/1, 408, 565, 567/1, 572, 573/2, 1359 v k.ú. Horní Lip-
ka

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Klíma za úèelem
chovu ovcí a užívání pastviny. Jedná se o zboøeništì o výmì-
øe 615 m2 a p.p. mají výmìru 2868 m2. Dle odboru VTS pøes
pozemek p.p.è. 565 vede vrchní vedení NN. Jedná se o neu-
držované zamokøené pozemky v intravilánu obce. Na po-
zemcích jsou náletové porosty. Dle odboru RR není ÚP zpra-
cován, území pøírodního parku a NATURA 2000. Dle odbo-
ru ŽP se jedná o pozemky v blízkosti Lip. potoka, intenziv-
ní chov ovcí je nevhodný. Pozemky se spíše hodí k investièní
výstavbì rekreaèních objektù. V pøípadì prodeje pozemkù
doporuèuje MO prodat i pozemek p.p.è. 567/2 v k.ú. Horní
Lipka o výmìøe 29 m2. RM doporuèila prodej pozemkù st.p.è.
st.p.è. 96, 98, návrh kupní ceny 50 Kè/m2, a p.p.è. 565, 567/1,
567/2, 572, 573/2 a 1359, návrh kupní ceny 10. Kè/m2 + ná-
klady spojené s pøevodem. Zároveò doporuèila pozemky
st.p. è. 71 a p.p.è. 407/1, 408, vše v k.ú. Horní Lipka prona-
jmout.

ZM/2005/06/106: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st.p.è. 96, 98 za kupní cenu 50,- Kè/m2 a p.p.è. 565,
567/1, 567/2, 572, 573/2 a 1359 za kupní cenu 10,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem vše v k.ú. Horní Lipka a
ukládá zámìr zveøejnit. Zároveò ZM neschvaluje zá-
mìr prodeje pozemkù st.p. è. 71 a p.p.è. 407/1, 408, vše
v k.ú. Horní Lipka.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.13. Zámìr prodeje budovy na st.p.è. 142/2 a st.p.è.
142/2 v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi nemovitosti na st.p.è. 142/2 – bývalé truh-
lárny a st.p.è. 142/2 v k.ú. Králíky požádal pan Macko za
úèelem rekonstrukce a zøízení provozovny k podnikání.
Jedná se o zastavìnou plochu o výmìøe 307 m2. Dle odboru
VTS je území souèástí památkové zóny a je navrženo
k využití pro bydlení + obchod. Na základì navržené zast.
studie by pøístup k provozovnì byl problematický a
k funkènímu využití nežádoucí. Dle odboru RR je ÚP zpra-
cován, z dùvodu plánovaného rozšíøení obytné funkce a
dostavbou podél ul. Pivovarská je v ÚP v této souvislosti
nutné pøemístìní provozovny. V tomto prostoru bylo plá-
nováno podzemní parkování dle studie dostavby ulice. Dle
odboru ŠKT není objekt z památkového hlediska památ-
kovì hodnotný, je navržen k demolici. V MPZ není vhod-
né umístìní provozovny, navrhujeme využít pro zøízení této
provozovny jiné prostory, napø. budovu bývalé plynárny èp.
420 v Králíkách. RM nejdøíve doporuèila prodej, poté na
svém zasedání dne 7. 6. 2005 schválila revokaci usnesení a
prodej nedoporuèila.

Mgr. Krabec – RM po obdržení vypracované studie své
usnesení revokovala.

p. Juránek – ÚP se mìní, je možné provést zmìnu.
Mgr. Krabec – ÚP je nyní platný dokument, který je

tøeba ctít. Pokud bude zmìnìn, je možné znovu prodej pro-
jednat.

ZM/2005/06/107: ZM neschvaluje zámìr prodeje bu-
dovy na st.p.è. 142/2 a st.p.è. 142/2 v k.ú. Králíky.

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

p. Pauk – na této stavební parcele by bylo možné vybu-
dovat peèovatelský dùm.

Mgr. Krabec – jako možné místo pro vybudování peèo-
vatelského domu je nyní vytipován prostor za sportovním
areálem. Protože ZM ve svém pøedchozím usnesení hlaso-
valo o  neschválení zámìru prodat budovu, je tøeba hlasovat
i o opaèném usnesení, tj. o schválení zámìru prodeje.

ZM/2005/06/108: ZM schvaluje zámìr prodeje budo-
vy na st.p.è. 142/2 a st.p.è. 142/2 v k.ú. Králíky.

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

4.1.14. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 453/1
v k.ú. Králíky

Obsah: Na základì usnesení RM ze dne 03.05.2005 pro-
vìøil MO, jakým zpùsobem a za jakých podmínek je možné
pozemek p.p.è. 453/1 pøevést do vlastnictví Pardubického
kraje za úèelem realizace dìtského høištì. Na základì sdì-
lení Pardubického kraje poskytnutí grantu na realizaci høištì
v tomto typu programu je podmínìno pøevodem pozemku
do vlastnictví kraje. Èást pozemku p.p.è. 453/1 v k.ú. Krá-
líky by bylo možné pøevést po oddìlení èásti GP na kraj za
symbolickou 1,- Kè a zároveò zøídit na pozemku právo od-
povídající vìcnému bøemeni – pøedkupní právo pro mìsto
Králíky za symbolickou 1,- Kè. Zda by byl grant poskytnut
ještì letos po pøevodu pozemku není dle sdìlení KÚ jisté,
pouze v pøípadì otevøení druhého kola. Zda bude tento typ
programu otevøen i v pøíštím roce není jisté, ale po nìkolik
let byl vždy pravidelnì otevírán. Dle stanoviska odboru VTS
na uvedeném pozemku lze vybudovat školní høištì, pøes
pozemek vede kanalizaèní sbìraè, nutno zøídit vìcné bøe-
meno. Dle odboru RR je ÚP zpracován, funkèní využití –
zeleò obytné zástavby, v pøípadì realizace nutná zmìna
ÚP v novém ÚPD. Dle odboru ŠKT školy v souèasné dobì
bezplatnì využívají pro plnìní povinné škol. docházky (tì-
lesná pøíprava) nový sportovní areál. Dle názoru odboru by
vybudováním škol. høištì nebylo zajištìno plné využití po-
zemku. Pokud dojde k redukci ZŠ v Králíkách (malý po-
èet dìtí), je vhodné zvážit využití jiné budovy pro potøebu
ZŠ rodinného typu. RM doporuèila pøevod èásti pozemku.

Mgr. Krabec - v ÚP se s høištìm nepoèítá, pokud se
kraj rozhodne stavìt høištì, chce být vlastníkem pozemku.

Bc. Divíšek - na pozemku by bylo možné vybudovat ro-
dinný domek.

p. Juránek - pozemek je na zahradì zvláštní školy.
pí Pecháèková - kdo by financoval postavení høištì.
Mgr. Nìmeèek - bylo by to formou grantu, který by do-

stala zvláštní škola.
Mgr. Krabec - není jistota, že zvláštní škola grant obdrží.
Mgr. Nìmeèek - v minulosti se èást prací pro vznik høiš-

tì již vykonala.
ZM/2005/06/109: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti

pozemku p.p.è. 453/1 v k.ú. Králíky za symbolickou
kupní cenu 1,- Kè a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.1.15. Bezúplatný pøevod pozemku p.p.è. 465/3
v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: Jedná se o pozemek pod stavbou požární nádrže
ve vlastnictví mìsta o výmìøe 357 m2. Pozemek je ve vlast-
nictví ÈR-Pozemkového fondu ÈR. PF ÈR O pozemek lze
podle § 5 odst. (1) písm.d) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù požádat bezúplatnì. RM doporuèila bez-
úplatný pøevod.

ZM/2005/06/110: ZM schvaluje bezúplatný pøevod po-
zemku p.p.è. 465/3 v k.ú. Dolní Hedeè, a to dle § 5 odst.
(1) písm. d) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù od ÈR-Pozemkového fondu ÈR na Mìsto
Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.16. Nákup spoluvlast. podílu ve výši 1/3 na po-
zemku p.p.è. 375/9 v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: MO na základì povìøení RM projednal se spo-
luvlastníky pozemku p.p.è. 375/9 v k.ú. Dolní Boøíkovice
majetkoprávní vypoøádání pozemku pod úèelovou komuni-
kací. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na pozemku p.p.è.
375/9 nabízí paní Kulhavá mìstu prodat za kupní cenu 100,-
Kè/m2 a rovnìž tak i pan Kulhavý. Pozemek má výmìru 20
m2, o pøevod spoluvl. podílu ve výši 2/3 si mìsto požádalo od
ÈR-PF ÈR. RM doporuèila nákup.

ZM/2005/06/111: ZM schvaluje nákup spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 1/6 na pozemku p.p.è. 375/9 v k.ú.
Dolní Boøíkovice od paní Vladimíry Kulhavé, Leto-
hrad 813 za kupní cenu 333,- Kè a dále schvaluje ná
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kup spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na pozem-
ku p.p.è. 375/9 v k.ú. Dolní Boøíkovice od pana René
Kulhavého, Jablonné nad Orlicí 442 za kupní cenu
333,- Kè.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.17. Nákup pozemku p.p.è. 2188/4 v k.ú. Králíky
Obsah: Pan Marek nabízí mìstu odkoupení pozemku pod

úèelovou komunikací. Jedná se o pozemek o výmìøe 318
m2. Dle odboru VTS je pozemek souèástí komunikace a pøe-
vod doporuèuje. Kupní cenu navrhuje pan Marek ve výši
10,- Kè/m2, tj. 3.180,- Kè. RM doporuèila nákup pozemku.

ZM/2005/06/112: ZM schvaluje nákup pozemku p.p.è.
2188/4 v k.ú. Králíky od pana Bohuslava Marka, Krá-
líky 195 za kupní cenu 3.180,- Kè.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.2. Zpráva Finanèního výboru o kontrole hos-
podaøení SMK s.r.o.

p. Vyšohlíd- pøednesl zápis finanèního výboru z kontroly
hospodaøení SMK ze dne 27. 4.-29. 4.2005:

Z uvedené kontroly byly zjištìny následující nedostatky:
Faktury – u fakturovaných prací (pro mìsto i cizí) chybí

pøílohy a doklady s fakturami související. Tyto jsou evido-
vány mimo v jiné složce a jsou zde pouze odkazy. Tato sku-
teènost znaènì znesnadòuje kontrolu a pøíslušné doklady
lze složitì dohledat. Doporuèujeme, aby u faktur byly pøipo-
jeny všechny doklady s ní související vèetnì pøíloh. Zálo-
hové faktury nepatøí do èíselné øady daòových dokladù.
Stazky - tyto doklady o provozu vozidel jsou neúplné, chybí
podpis osoby (zástupce) pro kterou byla práce provedena
vèetnì razítka. Z uvedených údajù není v mnoha pøípa-
dech možno rozlišit, které výkony (èinnost) byly pro koho
provedeny a poèátek a ukonèení èinnosti. Pøi fakturaci pak
fakturantka pouze dle svých zkušeností eviduje a fakturuje
vykonané práce. Doporuèujeme zlepšit evidenci a vyplòo-
vání dokladù o provozu vozidel. Byla provedena namátková
kontrola faktur SMK na MìÚ u paní Pecháèkové – u faktur
jsou pøiloženy dílèí stazky a na SMK jsou pouze hromadné
stazky. Vzhledem k této skuteènosti nelze uvedené do-
klady zkontrolovat!! Inventáø DHM – nebyl pøedložen
s tím, že není dosud zpracován a DHM není ještì øádnì
oznaèen s odvoláním, že se ve spolupráci s pí Ponocnou již
zpracovává. Pracovní náplnì jsou pro jednotlivé pracovníky
vypracovány s uvedením prac. èinností, které vykonávají.
Chybí pracovní náplnì pí Èernohousové a Machové. Pøedá-
ní hmotného majetku z Eurobytu 2000 – pøedávací proto-
kol nebyl pøedložen, údajnì neexistuje. Snížené stropy a
pobyt v tìchto prostorách je omezen na 4 hod. je øešen
takto: p. Langhans polovinu prac. doby tráví mimo kanceláø
a sl. Doleèková má ještì jedno prac. místo mimo kanceláø.

Fin výbor doporuèuje:
- Na dokladech o provedených pracech pro mìsto i cizí

(faktury, stazky, prac. lístky) vyžadovat razítko a podpis po-
vìøené osoby.

- Evidenci faktur vést spoleènì se všemi pøílohami a dal-
šími doklady, na které je v úèetním dokladu - faktuøe od-
kázáno. Pøílohy musí být nedílnou souèástí úèetního dokla-
du. Je-li nutno zajistit další evidenci pøíslušných pøíloh, je
nutno tuto vést ve formì kopíí.

- Vypracovat seznam DHM a tento fyzicky oznaèit inven-
tárními èísly. Na jednotlivých pracovištích zpracovat inven-
tarizaèní seznamy a vyvìsit je.

- dohledat pøedávací protokol hm. majetku z EUROBYTU
2000.

- SMK zamìstnává ekonomku a finanèní poradkyni. Fin.
výbor nechává na zvážení valné hromady, je-li toto finanè-
nì únosné.

- Jakékoliv návrhy ze strany SMK k navýšení jmìní, èi
poskytnutí pùjèky nebo zápùjèky od zakladatele
s dostateèným pøedstihem pøedkládat zakladateli, èi valné
hromadì.

- Narovnat vzájemné pohledávky mezi SMK a mìstem
v návaznosti na døíve uzavøené smlouvy a pøípadnì zo-

hlednit prodlení SMK, èi pøíslušné úroky z prodlení nebo
sankce vymáhat.

Finanèní výbor doporuèuje provedení finanèního auditu
nezávislou auditorskou firmou a to v závislosti na výsled-
ku hospodaøení za rok 2004 dle daòového pøiznání k 30. 6.
2005.

p. Langhans - pøednesl vyjádøení SMK k zápisu finanè-
ního výboru z kontroly hospodaøení SMK ze dne 27. 4. - 29.
4. 2005.

Finanèní kontrola probìhla jako kontrola dokladová, fi-
nanèní výbor nevìnoval pozornost vedení úèetnictví, ne-
probìhlo ani seznámení finanèního výboru s úètovou os-
novou, dle které spoleènost úètuje, finanèní výbor nevìno-
val pozornost ani rozdìlení spoleènosti na jednotlivá støe-
diska a jejich hospodaøení v rámci SMK. SMK podotýká, že
evidence faktur a jejich pøíloh oddìlenì probíhala již za exis-
tence Technických služeb a tento zpùsob nebyl nikdy ze
strany Mìsta ani auditora oznaèen za zpùsob nesprávný.
Ekonom spoleènosti tedy nechal tuto evidenci zcela
v kompetenci fakturantky, u které je kdykoliv možné do
tìchto pøíloh nahlédnout. I když jsou pøílohy faktur (výpo-
èty pøepravného aj.) evidovány od faktur oddìlenì, výnosy
z nich plynoucí jsou na základì tìchto podkladù zaúètová-
ny do výnosù odpovídajícího støediska. Vytváøení kopií pøí-
loh by bylo z dùvodu velkého poètu tìchto pøíloh neekono-
mické. Pokud však bude kompletace faktury a k ní pøíslu-
šejících pøíloh považována za nezbytnou, SMK pøistoupí
k tomuto zpùsobu evidence faktur. V žádném pøípadì ne-
jsou zálohové faktury zaèlenìny do èíselné øady faktur vy-
daných, zálohové faktury mají svoji vlastní èíselnou øadu,
která je svým formátem odlišena od èíselné øady faktur
vydaných. Po provedení úhrady této zálohové faktury od-
bìratelem služby, je vystaven daòový doklad pøijaté platby.
Tyto daòové doklady mají také svoji vlastní èíselnou øadu.
Inventáø DHM nebyl dosud zcela vypracován, a to z dùvodu
nesrovnalostí skuteèného stavu se stavem DHM odkoupe-
ného od spoleènosti EUROBYT 2000 a spoleènosti JIMEX,
dalším dùvodem pak bylo pøedání seznamu odkupovaných
DHM od Mìsta Králíky, které probìhlo až v roce 2005. Na
vyhotovení inventárního soupisu DHM spoleènost SMK
pracuje od vydání pøedávacího protokolu Mìstem Králíky,
pøiøazení inventárních èísel majetku bude možné až po vy-
øešení vztahù týkajících se DHM odkoupených od spoleè-
ností JIMEX a EUROBYT 2000. Bohužel obì firmy nemají
zájem na vyøešení celé situace a na zaslané dopisy reagova-
ly rozporným zpùsobem. Samotný odkup tohoto DHM na-
stal pøed datem nákupu DHM od Mìsta Králíky, a proto jim
tedy musí být pøiøazeny inventární èísla s ohledem na tuto
skuteènost. Neexistenci pracovních náplní paní Èernohou-
sové a paní inženýrky Machové bere SMK na vìdomí a za-
vazuje se tuto závadu v co nejbližší dobì odstranit. SMK
nezamìstnává finanèní poradkyni, využívá pouze služeb
daòového poradce, paní Jany Ponocné. Paní Ponocná tyto
služby vykonává pro SMK pøibližnì v rozsahu 2 hodin
mìsíènì, v dobì pøed podáním daòového pøiznání bude
samozøejmì tento rozsah hodin vìtší. Finanèní výbor mìl
k dispozici pracovní náplnì jednotlivých pracovníkù SMK
a zná tedy pracovní náplò ekonoma spoleènosti, z které
vyplývá celá øada èinností, které není možné a ani úèelné
zajistit daòovou poradkyní. Vedení SMK s ohledem na pøe-
vod TS na SMK se domnívá, že vìtšina krokù byla již na
konci loòského roku provedena a podložena ekonomickým
rozborem. Rámcová smlouva byla jedním ze základních  a
byla podepsána již na poèátku zahájení èinnosti firmy. Do-
datky k této smlouvì pak byly dodány zaèátkem roku a
byly finanènì nastaveny ve spolupráci s daòovou poradky-
ní Ing. Pokornou. Bohužel rozpoèet mìsta ve vztahu k SMK
byl finanènì stejný jako pøi TS, v nìkterých èinnostech
však mìsto požaduje nájem za budovy, který po TS nevyža-
dovalo, což v koneèném dùsledku znamená, že èinnosti,
které byly nastaveny jako výdìleèné a mìly krýt ztráty,
jsou prùmìrné. Nìkteré dodatky rámcové smlouvy nejsou
do dnešní doby uzavøeny, jedná se o veøejné osvìtlení, pro-
voz koupalištì. Samozøejmì èinnosti jsou již provozovány a
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ze strany SMK jsou plnì financovány. Na nízké ceny, za
které jsou SMK provozovány služby nejen pro Mìsto jsem
jako jednatel upozoròoval již pøed koncem roku 2004. Pro
letošní rok byly na základì kalkulací požadovány vyšší ceny
za provádìné úkony, které odpovídají dnešní situaci na trhu
služeb, bohužel tyto kalkulace nebyly akceptovány, a proto
jsem na tuto skuteènost upozornil finanèní kontrolu a na
skuteènost vzniku ztráty v hospodaøení SMK. Vedení mìsta
byly pøedloženy srovnávací pøehledy jiných obdobných fi-
rem, ze kterých jsou patrné rozdílné ceny. SMK považuje
doporuèení finanèního výboru na provedení finanèního au-
ditu nezávislou auditorskou firmou za doporuèení, které se
shoduje s mínìním SMK. SMK již absolvovalo jednání
s pøedstavitelem auditorské firmy, které se týkalo právì
provedení auditu, poèátkem mìsíce dubna 2005.

pí Kubíèková (FV) - požádala o zlepšení evidence a vypl-
òování dokladù u provozu vozidel. K fakturám na MìÚ
jsou pøiloženy dílèí stazky a na SMK jsou pouze hromadné
stazky. Vzhledem k této skuteènosti nelze uvedené dokla-
dy zkontrolovat.

p. Langhans - tomuto opatøení se nebrání. Domnívá se,
že vytváøení kopií pøíloh by bylo z dùvodu velkého poètu
neekonomické.

p. Knettig - nesouhlasí s tímto øešením. Je možné pro-
vést kontrolu díky denním záznamùm vozidla.

Mgr. Krabec - rozhodnout by mìl finanèní audit.
p. Ježek - v pøípravì vzniku SMK bylo mnoho nedostat-

kù a není administrativnì dokonèená.
p. Vyšohlíd - zeptal se p. Langhanse, zda spol. SMK s.r.o.

je schopná pøi zakázkách pro mìsto ještì nabízet ziskové
èinnosti.

p. Langhans - nyní se pracuje na rekonstrukci silnic,
rekonstrukci benzínky a pro jiné soukromé subjekty. Pra-
covní možnosti jsou v nejbližším okolí omezeny, pokud bude
technika vyjíždìt do vzdálenìjších oblastí, nebude moci SMK
vèasnì vykonávat služby pro mìsto.

Mgr. Krabec - SMK musí nejdøíve vykonat èinnosti pro
mìsto.

Ing. Strnad - jak zní usnesení.
p. Vyšohlíd - zastupitelstvo bere na vìdomí zprávu fi-

nanèního výboru z kontroly hospodaøení SMK ze dne 27.
4. – 29. 4. 2005.

Ing. Strnad - pokud vezmete na vìdomí toto usnesení
zároveò souhlasíte s oboustrannou nepøipraveností, na
které má Mgr. Hamplová velký podíl.

p. Juránek - brát na vìdomí zprávu finanèního výboru
ještì neznamená, že s ní souhlasím.

ZM/2005/06/113: ZM bere na vìdomí zprávu finanè-
ního výboru z kontroly hospodaøení SMK ze dne 27.
4. – 29. 4. 2005.

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

Bc. Kubíèková - požádala p. Vyšohlída, aby do tohoto
bodu zahrnul i kontrolu na MO.

p. Vyšohlíd - vìc není zcela uzavøena.
p. Ježek - vyjádøení Bc. Kubíèkové finanèní výbor obdr-

žel, ale nebylo již možné se na nìkteré záležitosti z vyjádøení
MO pøeptat Bc. Kubíèkové. Z tohoto dùvodu by tento bod
pøedložil až na dalším jednání ZM.

p. Juránek - bod k provedené kontrole provìøení hos-
podaøení s majetkem Mìsta Králíky, které se týká prodeje
nemovitého majetku prostøednictvím realitní kanceláøe,
není souèástí programu.

Mgr. Krabec - navrhuje tento bod pøedložit na pøíštím
jednání zastupitelstva.

4.3. Zøizovací listiny PO zøizovaných mìstem
Králíky

Bc. Divíšek - dne 1. 1. 2005 nabyl  úèinnosti zákon èíslo
561/2004 Sb., dále jen školský zákon. Tento právní pøedpis
novì vymezuje druhy a typy škol a školských zaøízení. Novì
je definován rozsah školního stravování. Odbor školství,

kultury a tìlovýchovy ve spolupráci s finanèním a majet-
kovým odborem MÚ Králíky pøedkládá návrh úplného znì-
ní zøizovacích listin škol (ZŠ a MŠ) a školní jídelny dle platné
právní úpravy:
- Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí
- Základní škola Králíky, 5.kvìtna 412, okres Ústí nad Orlicí
- Mateøská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí
- Mateøská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí
- Mateøská škola, Èervený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí
- Mateøská škola, Prostøední Lipka, Králíky, okres Ústí nad Orlicí
- Školní jídelna Králíky, Moravská 647.

Zmìny oproti pùvodní zøizovací listinì:
- vymezení druhù a typù škol a školských zaøízení zaøa-

zených do organizace vykonávající èinnost školy nebo škol-
ského zaøízení

- vymezení hlavního úèelu èinnosti
- pøesné vymezení doplòkové èinnosti
- vymezení majetku mìsta pøedaného do správy a do vý-

pùjèky:
a) movitý majetek se pøedává organizaci do správy
b) nemovitý majetek se pøedává organizaci do výpùjèky
- vymezení majetkových práv a povinností organizace
- vymezení práv a povinností organizace vèetnì oprávnì-

ní zøizovatele
Mgr. Berková - co znamená: finanèní hospodaøení orga-

nizace, kdy organizace nesmí poskytovat dary.
pí. Pecháèková - poskytovat dary mùže jen zamìstnan-

cùm z FKSP.
Mgr. Berková - u doplòkové èinnosti nesmí bez souhla-

su zøizovatele ubytovat turisty.
Bc. Kubíèková - pokud RM bude souhlasit je možné

turisty ubytovat. RM mùže vydat obecní souhlas
ke krátkodobému pronájmu do 30 dnù.

ZM/2005/06/114: ZM schvaluje úplné znìní zøizova-
cích listin tìchto organizací: Základní škola Králíky,
Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí; Základní škola
Králíky, 5.kvìtna 412, okres Ústí nad Orlicí; Mateø-
ská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí;
Mateøská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad
Orlicí; Mateøská škola, Èervený Potok, Králíky, okres
Ústí nad Orlicí; Mateøská škola, Prostøední Lipka,
Králíky, okres Ústí nad Orlicí; Školní jídelna Králíky,
Moravská 647.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

Bc. Divíšek - odbor školství, kultury a tìlovýchovy ve
spolupráci s finanèním a majetkovým odborem MÚ Králí-
ky pøedkládá návrh úplného znìní zøizovacích listin tìchto
pøíspìvkových organizací zøízených mìstem Králíky:

- Mìstské muzeum Králíky
- Mìstská knihovna Králíky
- Klub Na Støelnici.
Toto navržené úplné znìní je v souladu s platnou práv-

ní úpravou.
Navrhované zmìny oproti stávající úpravì:
- vymezení majetku mìsta pøedaného do správy a do vý-

pùjèky:
c) movitý majetek se pøedává organizaci do správy
d) nemovitý majetek se pøedává organizaci do výpùjèky
- vymezení majetkových práv a povinností organizace
- vymezení práv a povinností organizace vèetnì oprávnì-

ní zøizovatele
ZM/2005/06/115: ZM schvaluje úplné znìní zøizova-

cích listin tìchto organizací: Mìstské muzeum Krá-
líky; Mìstská knihovna Králíky; Klub Na Støelnici.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.4. Aktualizace investièního zámìru - dostavba
areálu ZŠ ul. Moravská v Králíkách

Mgr. Krabec - Mìsto Králíky realizovalo v letech 1994 –
2004 pøestavbu mateøské školy na základní školu. V roce
2004 byl dokonèen z pùvodního zámìru objekt SO 08 –
sportovní zaøízení (mimo šaten), které je v souèasné dobì
již v provozu. Vzhledem k tomu, že se nepodaøilo zajistit
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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).

státní dotaci, bylo nutné tuto èást financovat z vlastních
prostøedkù ve výši 19,307 mil. Kè. Vlastní výdaje mìsta na
pøestavbì školy od roku 1994 èiní 28.769 mil. Kè. Vyhodno-
cení této èásti akce bylo pøedloženo ministerstvu financí
v roce 2004. Z pùvodního zámìru bychom chtìli v roce
2006 dokonèit objekt SO 03 – spojovací chodba s rozšíøením
kuchynì a vybudovat objekt šaten z objektu SO 08. Touto
dostavbou by byl pùvodní zámìr dokonèen. Vzhledem
k finanèním možnostem mìsta nejsme schopni
v nejbližším období realizovat pøestavbu a výstavbu  tìlo-
cvièny.

MUDr. Špièková - kde se budou budovat šatny.
Mgr. Krabec - budou souèástí areálu.
Ing. Strnad - zkolaudování se bude týkat i tìchto tøí

navržených vìcí?
Mgr. Krabec - pokud dojde k získání dotace, musí se

vše zkolaudovat do konce roku 2006.
Mgr. Hlava - existuje již nìjaký plán kabin.
Mgr. Krabec - vše dle již schváleného projektu.
ZM/2005/06/116: ZM schvaluje zmìnu investièního

zámìru akce „Dostavba areálu ZŠ ul. Moravská, Krá-
líky“.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

5. Vstupy obèanù

p. Pauk - domníval se, že dùvodem pro rekonstrukci
benzínové pumpy byla nutná výmìna podzemních nádrží.

Mgr. Krabec - starými ekologickými zátìžemi se zabýval
Fond národního majetku. Ten po probìhlých šetøeních zjis-
til, že nedošlo k porušení palivových nádrží a nehrozí eko-
logické zátížení.

pí. Pecháèková - požádala zastupitele, aby schválilo po-
užití kontokorentního úvìru pro pùjèku spol. SMK.

Mgr. Krabec - zastupitelstvo schválilo kontokorentní
úvìr a v zápìtí byla schválená pùjèka pro SMK. Nedomní-
vá se, že by zastupitelstvo mìlo pøijímat další usnesení.

p. Vyšohlíd - kdy bude mít mìsto na úètu potøebné fi-
nanèní prostøedky.

pí Pecháèková - zøejmì v èervenci.
Ing. Strnad - domnívá se, že by mìlo zastupitelstvo pøi-

jmout usnesení. Paní Pecháèková by nemìla rozhodovat
o poskytnutí pùjèky spoleènosti SMK z jiné pùjèky.

p. Vyšohlíd - souhlasí, aby zastupitelstvo schválilo uhra-
zení pùjèky fi. SMK s.r.o..

Po probìhlé diskuzi se ZM rozhodlo o dané vìci hlasovat.
ZM/2005/06/117: ZM schvaluje uhrazení pùjèky fi.

SMK s.r.o. v souladu s usnesením ZM/2005/04/073 z
kontokorentního úvìru mìsta Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

Bc. Divíšek - kdy se bude obnovovat znaèení pøechodù
v ul. Moravská.

Mgr. Krabec - není jisté, ØSD nemá dostatek finanèních
prostøedkù.

7. Vstupy zastupitelù

MUDr. Špièková - existuje nìjaký soupis zmìn do ÚP,
na které se naráží pøi schvalování jednotlivých bodù.

p. Juránek - koncept ÚP bude v listopadu letošního
roku. Paní Nosková sleduje zápisy, kde jsou tyto zmìny
zapsány.

Mgr. Krabec - informoval o pøipravované optimalizaci
sítì škol, jejichž zøizovatelem je Pardubický kraj.

- 16. 6. bude na krajském zastupitelstvu probíhat jednání
o plánované silnici R 35. Rozhoduje se mezi dvìma varian-
tami – jižní a severní. Každá z nich má svá pro a proti.
Starostové mìst a obcí severní èásti regionu se rozhodli
podporovat severní variantu, která je blíže naší oblasti a
která mùže napomoci rozvoji turistického ruchu v našem
regionu.

- modernizace  silnic na Králicku probíhá podle plánu, 18.
6. zaène úplná uzavírka silnice Dolní Lipka – Mladkov. Upo-
zoròuje na to, že úsek bude po dobu 10 dnù zcela neprùjezd-

ný, výjimkou budou vozidla integrovaného záchranného
systému.

- dostavba benzínové stanice Králíky zdárnì pokraèuje –
zøejmì bude dostavìna k 1. 7. 2005.

- situace v podaných žádostech o dotace pro mìsto: ve
Spoleèném regionálním operaèním programu jsme neuspì-
li s podanou žádostí na Evropský dùm, dotaci jsme nezís-
kali ani v pøípadì Varovného systému ochrany obyvatel-
stva. Nadìjnì se naopak vyvíjí naše žádost v programu
Interreg III A – Evropský dùm. Na Ministerstvu pro místní
rozvoj se rozhoduje v tìchto dnech o možné dotaci pro re-
generaci sídlištì V Bytovkách.

Starosta ukonèil jednání ve 22:23 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Èenkovice - prodej rekreaèní chaty po rekonstrukci
v r. 2003. V chatì jsou 3 pokoje po 4 lùžkách se
soc. zaøízením, spoleèenská místnost a kuchyò-
ka, v podkroví byt správce - kuchyò, pokojík, soc.
zaøízení. Elektro, vlastní studna, žumpa, el. kotel.
St. parcela 84 m2, ost. 373 m2. Prodej vèetnì za-
øízení, výhodná poloha u sjezdovek. Inf. o cenì
v kanceláøi. 

Realitní kanceláø Consult Litomyšl
tel. 461 612 670-1, 728 080 947

Policie Èeské republiky
Obvodní oddìlení
Králíky informuje

Pouhé tøi dny vydržel na svobodì 37 letý muž z obce Vel-
ká Morava. Ihned po svém návratu z vìznice bez svolení
majitelù navštívil jednu z rekreaèních chalup v Horní Mora-
vì. Majitelùm zpùsobil škodu odcizením rùzných potravin,
obleèení a nìkolika drobností a také poškozením vstupních
dveøí. Policistùm tentokrát neèinilo mnoho problémù toho-
to pachatele i s odcizenými vìcmi nalézt, protože se jedná
o známého recidivistu, který se vrací stále na stejná místa.
Poté co byl zadržen a bylo mu sdìleno obvinìní pro trestný
èin krádeže vloupáním a pro trestný èin porušování domov-
ní svobody, byl soudem poslán již po nìkolikáté zpìt do vìz-
nice.

Dne 9. 6. 2005 v dopoledních hodinách pøi provádìní sta-
vebních prací v souvislosti se stavbou nové èerpací stanice
v Králíkách došlo k pøekopnutí telekomunikaèního kabelu.
Po jeho poškození došlo k pøerušení telefonního spojení cca
100 úèastníku a pracovníkem Èeského Telecomu, a.s. byla
pøedbìžnì vyèíslena škoda na èástku 12.000,- Kè. Policisté
tento pøípad kvalifikovali jako trestný èin poškozování obec-
nì prospìšného zaøízení a míra zavinìní jednotlivých pra-
covníkù stavební firmy bude pøedmìtem dalšího šetøení.

prap. Karel Straka
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Pìchotní srub K-S 14 „U cihelny“ - nová výstava

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ v Praze
V nevšední formì se všem návštìv-

níkùm z tuzemska i zahranièí pøedsta-
vilo Muzeum ès. opevnìní z let 1935 –
38, Pìchotní srub K-S 14 „U cihelny“
Králíky. V sobotu dne 4. èervna 2005
se v 19.00 otevøely dveøe Národního
muzea na Václavském námìstí. Zapo-
èal již druhý roèník Pražské muzejní
noci.

Mezi nìkolika regionálními muzei,
které si letos pøipravili prezentaci
svých expozic a regionu v Národním
muzeu, nebylo možné pøehlédnout
ukázkovou expozici ès. armády z roku
1938, pomùcek dobové finanèní strá-
že, fotografií a modelu objektu K-S 14.
Návštìvníci v prùbìhu akce obdrželi

informace ve dvou svìtových jazycích.
V rámci zahájení bylo po celou dobu
možné sledovat na monitoru noteboo-
ku „fotoshow“ z oprav objektu a budo-
vání expozic muzea za poslední 3 roky.
Pro zájemce nechybìla mapa Králické
pevnostní oblasti a doplòující informa-
ce, které po dobu konání akce zajiš�o-
vali pracovníci muzea K-S 14 „U cihel-
ny“ Ing. Sicha a Ing. Koøínek.

Expozice pøed slavným pantheonem
v Národním muzeu navštívilo mnoho
lidí vèetnì øady patriotù z Králicka a
okolí. V pokroèilejších hodinách do
tìchto míst zavítal i primátor mìsta
Prahy Dr. Pavel Bém. Ze zajímavých
osobností a podporovatelù pevnostní-

ho muzea navštívil expozici i vnuk bri-
gádního generála Josefa Churavého,
popraveného za války nacisty. Gene-
rál Churavý se významnì spolupodílel
na výstavbì opevnìní v rámci pøedvá-
leèného Øeditelství opevòovacích pra-
cí a byl øeditelem Vojenského zemìpis-
ného ústavu. Podrobnìjší informace
o této osobnosti národního odboje jsou
souèástí výstavy „Ès. armáda pøed
mnichovskou zradou“, která stále po-
kraèuje v muzeu K-S 14 „U cihelny“
v Králíkách.

V noèních hodinách se v rámci jed-
notlivých doplòujících akcí v Národním
muzeu uskuteènilo slavnostní pøedání
rukopisu Járy Cimermana za úèasti
Zdeòka Svìráka a Ladislava Smoljaka.
Generální øeditel Národního muzea
Lukeš naopak pøedal známým „Cimer-
manologùm“ fotografii pracovníkù
muzea v kostøe velryby z poèátku mi-
nulého století.

Po noèní svìtelné show byla akce
ukonèena krátce po pùlnoci a lidé se
rozcházeli noèní Prahou.

Akce, se kterou je spojeno noèní ote-
vøení vìtšiny významných muzeí a ga-
lerií v Praze, již má své pokraèování
v dalších mìstech v ÈR a kdo ji ještì
nenavštívil, má možnost v pøíštím
roce. Muzeum K-S 14 „U cihelny“ ne-
bude chybìt a pøipravuje pro prezen-
taci v Praze další pøekvapení. Prezen-
tace regionálních muzeí v Praze pøi je
ojedinìlou možností nejen pro prezen-
taci Králík, ale i celého regionu.

Text obou pøíspìvkù Ing. Richard Sicha

Dne 14. kvìtna 2005 byla slavnostnì zahájena v Muzeu ès.
opevnìní z let 1935-38, Pìchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ výsta-
va „Èeskoslovenská armáda pøed mnichovskou zradou“. Vernisá-
že, která byla zahájena pøed vchodem do pevnosti, se zúèastnili
významní hosté z oblasti spoleèenského, kulturního a politického
života pardubického kraje, zástupci Policie a Celní správy MF ÈR.

Hosty pøivítal øeditel muzea Ing. Richard M. Sicha spoleènì
s Ing. Ladislavem Tóthem, èlenem zastupitelstva a výboru pro
regionální rozvoj a vnìjší vztahy Pardubického kraje. Èlen rady
pardubického kraje Ing. Miroslav Brýdl pozdravil jménem hejtma-
na všechny pøítomné a hovoøil o možnostech podpory regionálních
muzeí a jejich významu pro pardubický kraj. Ing. Brýdl pozitivnì
zhodnotil aktivity Muzea K-S 14 „U cihelny“. Starosta mìsta
Králík, Mgr. Dušan Krabec, hovoøil o mikroregionu a turistickém
vyžití na Králicku.

V rámci vernisáže pozdravil pøítomné významný host, øeditel
Národní protidrogové centrály Policie ÈR plk. JUDr. Jiøí Komo-
rous, který vyzdvihl dlouhotrvající spolupráci s muzeem a pøipo-
mnìl problém souèasnosti – drogovou kriminalitu, kterou se mu-
zeum v rámci své expozice mimo jiné zabývá. Hosté posléze na-
vštívili jednotlivá patra Pìchotního srubu, kde shlédli výstavu a
stálé expozice.

Na výstavì, která probíhá v rámci kampanì „Muzeum a
20. století“ Asociace muzeí a galerií ÈR, mohou návštìvní-
ci shlédnout atributy bìžného života mobilizované ès. ar-
mády v roce 1938, výstroj, výzbroj a zvláštní vybavení
tehdejších vojákù. Do kampanì se v ÈR zapojilo celkem 111
muzeí, z toho ètyøi v pardubickém kraji. Návštìvníci budou
mít možnost navštívit muzeum o víkendech do 15. èerven-
ce 2005 a shlédnout unikátní exponáty, které jsou vysta-
vovány jen pøi významných pøíležitostech. Mezi významné
akce patøí i letošní oslavy výroèí osvobození. Mezi exponáty je

možné spatøit osobní potøeby generálù, èást stejnokroje velitele
hlavního štábu armády generála Ludvíka Krejèího, který velel
mobilizaci v roce 1938. Mezi další skvosty patøí stolní telefon
plk. Moravce, šéfa vojenské zpravodajské služby, který odešel
s exilovou vládou do Londýna v dùsledku událostí po Mnichovu
v roce 1938.

Bližší informace o Pìchotním srubu K-S 14 „U cihelny“, který
se nachází mezi mìstem Králíky a obcí Prostøední Lipka v tìsném
sousedství s Vojenským muzeem Králíky, lze získat na interne-
tových stránkách http://militaryclub.info/cihelna.

Na fotce zleva Ing. R. Sicha, Ing. L. Tóth, plk. JUDr. J. Komorous
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ZASTAVENÍ U SOUSEDÙ
(Poznávejme své sousedy, kulturu, krásy a zajímavosti jejich domova)

ZKUSTE PLÁŽOVÝ

JACHTING
(Zastavení 7.)

Odvìký stereotyp, pøipomínající sma-
žení karbenátkù na rozpálené pánvi,
je pohled na letní pøeplnìnou pláž a
rychle rudnoucí záda tìch,kteøí pøijeli
teprve vèera.

A pøece staèí málo, abyste pøekroèili
tu magickou hranici, vytýèenou bójka-
mi, vlnobitím a hloubkou vody. Zkuste
plážový jachting.

V posledních letech se ve svìtì tento druh
brázdìní moøské hladiny velmi rozšíøil.
Odpadá nekoneèné zápolení s pøístavními
procedurami, placení mnohdy nekøes�an-
ských poplatkù a podstatnì ztížené mané-
vrování v plavební dráze mezi lodìmi
o délce 2 - 200 m.

Opalování na moøské hladinì je ide-
ální. Voda odráží až 80% sluneèních
paprskù,které se na vlnách tøíští a tím
i násobí úèinnost. Není potøeba se pøe-
vracet doslova jako na té pánvi. Paprs-
ky si najdou snadno cestu ke každému
centimetru kùže. Žádná výheò a ten
vánek! Plavba zaèíná a konèí na pláži.

Plážový jachting má samozøejmì
nìkterá omezení, která urèuje druh
plavidla a zásady provozu. Je nutné
poèítat s tím, že každý stát má vlastní
právní normy a omezení plážového

jachtingu.
Seznámím vás s bìžnými zvyklost-

mi. Loï nesmí pøekroèit délku 5 m,
oplachtìní mùže mít maximálnì 10 m2

Je bezkýlová a musí být nepotopitelná.
Není vylouèeno, aby byl pøi vhodných
podmínkách použit spinaker. Na moøe
je možné vyplout do 2 km a pouze
v denních hodinách a v pøípadì, že není
vydán zákaz koupání.

Posádka nemusí absolvovat kapitán-
ské ani jiné zkoušky. Pøedpokládá se,
že každý umí plavat, i když dnes není
tøeba vlastnit plavecký prùkaz jak tomu
bylo donedávna v nìkterých státech.
V každém pøípadì nezapomeòte plo-
vací vesty.

Nejvýhodnìjší jsou malé lodì. Mno-
há støediska je i pronajímají.Jejich malá
váha umožòuje transport na pobøeží
na pøívìsu nebo støeše automobilu a
její pøenesení posádkou z místa tábo-
øení èi hotelu na pláž. Musí být v dob-
rém technickém stavu a pøizpùsobena
dynamickému zatížení, zpùsobenému
nárazem vln.

Lod’ pøipravujeme ještì na bøehu.
Rozvineme plachtu. Loï pøesuneme na
mìlkou vodu a kormidelník do ní used-
ne. Zbytek posádky se rozestaví po bo-
cích a za zádí. Bude se snažit pøetlaèit
loï pøes nabíhající vlny, udržet ji kolmo
na vlny a zabránit, aby ji pøíboj vrhl
zpìt na bøeh. Jakmile se loï dostane
na takovou hloubku,že je možné po-
noøit kormidlo, posádka naskakuje do
lodi a kormidelník vede loï co nejrych-
leji od bøehu. Je-Ii jachtaø sám, musí
tyto úkony také sám provést. K tomu

je ovšem potøeba urèité dávky fyzické
zdatnosti a šikovnosti.

Doporuèuji plout tak daleko od bøe-
hu, aby byl poøád viditelný. Orientovat
se podle objektù na nìm a neztratit tak
pøehled. Není na škodu domluvit se
s nìkým na pláži, s pøítelem nebo zná-
mým, aby vaši plavbu chvílemi sledo-

val a mohl tak pøivolat v pøípadì potøe-
by pomoc. Na moøi se poèasí rychle
mìní. Pro jistotu si vezmìte na palubu
vìtrovku èi svetr, nìjaké nealko a tøe-
ba malou svaèinu.

Návrat a pøistání má také své zvlášt-
nosti. Posádka musí pøeskoèit pásmo
pøíboje pokud možno na jedné vlnì a
udržet loï kolmo, což není snadné. Pla-
vidlo ztrácí schopnost reagovat na kor-
midlo. V poslední chvíli posádka vyska-
kuje do mìlké vody a rychle tlaèí lod’
ke bøehu, aby ji vracející se voda ne-
vrhla pod pøicházející další vlnu. Výhod-
né bude ještì pøed tím skasat plachtu a
spoléhat se více na vesla.

Plážový jachting vaši dovolenou obo-
hatí o další nevídané zážitky a prospìje
zdraví. Vaše kùže získá krásnou barvu
a bude „ošlehaná“ moøským vìtrem.
Nebude vás spalovat výheò pláže. Vrá-
títe se domù s vìdomím, že pøíští rok
bude možné prožít dovolenou jen ve
spojení s plážovým jachtingem.

Text Alexander Pelikán
Foto autor a archív autora
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Mezinárodní integraèní festival v Poznani
Již potøetí byly dìti ze Zvláštní školy

Králíky pozvány, aby reprezentovaly
svoje mìsto, svùj kraj, svou vlast na
mezinárodním integraèním festivalu
„Dìti dìtem“ v Poznani. Pozvání jim
zajistil generální konzul ÈR ve Vrati-
slavi Mgr. Igor Šedo a honorární kon-
zulka ÈR v Poznani paní Renata Ma-
taczynska. V letošním roce se usku-
teènil ve dnech 3. 6. – 6. 6. 2005.

Polské hranice jsme pøejeli v  pátek
ráno a do Poznanì jsme dorazili
v odpoledních hodinách. Opìt jsme
byli ubytováni v luxusním hotelu Po-
lonéz, kde jsme se rovnìž stravovali.
Po celou dobu pobytu jsme byli
v laskavé péèi hlavní organizátorky
celé akce paní R. Mataczynske a asis-
tentky generálního konzula Haliny Li-
pusové. Náš pan generální konzul se
za námi rovnìž pøijel podívat, setkali
jsme se i s polskou ministryní I. J.
Nowackou, vojvodou, maršálkem Vel-
kopolského vojvodství, starostou Po-
znanì.

Sobotní festival skýtal pro dìti mno-
há pøekvapení. Nejen kulturní vystou-
pení, atrakce, ale i mezinárodní lehko-
atletické závody, které pro nì pøipravi-

li studenti poznaòské VŠ tìlesné vý-
chovy. S naším kulturním vystoupe-
ním jsme slavili obrovské úspìchy,
zvláštì s break dancem, aerobicem na
písnièku skupiny Taty (výbìrem jsme
potìšili zvláštì ruské a litevské kama-
rády), nejmenší dívky tancem na píseò

Pátá. I v lehkoatletických závodech
jsme byli úspìšní. V kategorii starší
žáci obsadil Jiøí González  2.  místo ve
skoku vysokém a 2. místo ve vrhu kou-
lí. Marek Kubita si doskoèil do dálky
pro 3. místo, Robert Mucha si vyskoèil
do výšky pro 3. místo. V kategorii
mladší žáci obsadil Petr Chládek 2. mís-
to ve skoku do výšky, Antonín Doubí-
nek 1. místo v bìhu pøes pøekážky.
V kategorii starší žákynì skonèila Si-
mona Muchová na 3. místì v hodu
koulí, Andrea Oláhová na 1. místì
v hodu kriketovým míèkem.
V kategorii mladších žákyò obsadila
naše dìvèata všechna pøední místa
v pøekážkovém bìhu: Jana Malá 1.
místo, Rùžena Kanèiová 2. místo, Ma-
rie Doubínková 3. místo.

V nedìli byl pro dìti pøipraven vý-
let. Navštívily nejkrásnìjší palác ve
Velkopolsku Kórnik, arboretum
v zámecké zahradì. Poté se setkaly
s dìtmi z dìtského domova v Bninì,
které pro nás pøipravily integraèní pik-
nik. Mezinárodní klání ve fotbale a bas-
ketbalu se bohužel pro nepøízeò poèasí
nemohlo uskuteènit, ovšem vynahra-
dili jsme si vše kulturními vystoupení-
mi jednotlivých státù. Na závìr pobytu
pracovníci hotelu Polonéz pøipravili pro
dìti   diskotéku.

V pondìlí po rozlouèení s novými
kamarády, s pøedstaviteli hotelu, mìs-
ta, kraje se dìti vrátily zpìt domù.
Všechny kamarády, organizátory i vý-
znamné osoby obdarovaly dárky
z vlastní keramické dílny, propagaè-
ními materiály mìsta, kraje. Domù si
pak odnesly plno dárkù i zážitkù a už
nyní tajnì doufají a pøejí si, aby byly
v pøíštím roce pozvány znovu.

Závìrem bychom chtìli podìkovat
všem našim sponzorùm, bez nichž by-
chom tuto akci nemohli zrealizovat:
Pardubickému kraji, Pekárnám
Falta, Autodopravì Tóth. Králickým
peèovatelkám   dìti dìkují za sladkosti.

Za všechny žáky a uèitele ZvŠ Králíky
Mgr. Iva Nesvadbová
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Tak bylo – tak je
Èp. 128 (døíve 1)

ulice Jana Opletala

Tzv. nový zámek, úøední dùm èi vel-
kostatek dala vrchnost postavit nìkdy
po velkém požáru mìsta v roce 1708.
Byla zde umístìna správa panství a
úøednické byty,  v bezprostøedním
sousedství se nacházel komplex hos-
podáøského dvora (èp. 121), jehož sou-
èástí byl i vrchnostenský pivovar a
muèírna. Celý areál však padl za obì�
plamenùm již v èervnu roku 1751,
pøièemž shoøelo 560 strychù sladu a
jeèmene, žito a oves. Další požár vznikl
v lednu roku 1918 v obývacím pokoji
hrabìcího úøedníka Thomase Stejska-
la. Škoda èinila nìkolik set korun, ale
byla kryta pojištìním. Jinou tragickou

událostí byl v roce 1886 pøípad sebe-
vraždy tehdejšího správce statku Jo-
sefa Engela, který zvolil dobrovolnou
smrt provazem. Novodobìjší historie
domu (20.stol.) uvádí existenci hostin-
ce, který zanikl poèátkem 20. let až
s odchodem poslední nájemkynì Hed-
wigy Pöschlové. Ve stejné dobì zemøel
i jeden z nejvýznamnìjších správcù
velkostatku Eduard Sirowy, jehož po-
tomci, kteøí dnes žijí v Èechách, Ra-
kousku i Kanadì navštívili Králíky le-
tos v kvìtnu. Krátce po druhé svìto-
vé válce sem byl na èas pøemístìn i sbír-
kový fond mìstského muzea. Mnozí
lidé si však jistì tento dùm pamatují
díky závodní jídelnì státního statku.
V souèasné dobì se zde nachází vý-
robna lahùdek firmy Falta. V roce
2001 byl objekt zaøazen mezi lokality
památkovì hodnotných objektù ve
mìstì.

Pracovníci Mìstského muzea
v Králíkách rádi uvítají jakékoli dal-
ší doplòující podnìty a materiály (do-
bové fotografie, dokumenty apod.),
které  se týka jí  tohoto tématu. Dì-
kujeme.

Redakce

Hrad Sovinec 16. a 17. èervence
Za èest krále

Ukázky života v polním ležení Švédù s bitvou v 11,15
Obléhání a obstøelování hradu s bitvou v 14,00

Výstava zbraní, zbrojí a obléhací techniky s ochutnávkou hradního gu-
láše. Šermíøsko-kaskadérské grotesky, pøíhody a povìsti, kejklíøi, diva-
dlo, ražba pamìtních mincí a projížïky na koních a v koèáøe.

Po oba dny celodenní program  9,00 – 18,00 hod.
V sobotu navíc veèerní program s dobýváním horního hradu.

Informace na tel. è. 777 205 029, 554 295 113
e-mail : sovinec.purkrabi@volny.cz  www.sovinec.cz

________________________________________________________________

Hrad Sovinec leží mezi Rýmaøovem a Šternberkem 3km nad obcí Paseka.
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Spoleèenská  kronika

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

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Jarmila Obertová, Pavlína Malá, Rùžena Škarková

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“
Nikola Bederková, Radek Falta

96 let - Kamila Pávková
86 let - Josef Šafáø
84 let - Josef Školut
81 let - Karel Saska
80 let - Anežka Holubcová,

- Libuše Všeteèková
79 let - Julia Muchová
77 let - Milan Lohynský,

- Hana Moláèková
75 let - Jaroslav Egner
74 let - Božena Švédová,

- Vlasta Sršòová

72 let - Maria Skoková,
- Alena Kellnerová,
- Jindøich Valenta

71 let - Anna Coufalíková,
- Stanislav Ryšavý,
- Libuše Maixnerová,
- Marie Matyášová,
- Jiøí Krejèí

70 let - Zdenìk Berka,
- Miluška Vencová,
- Edeltrud Schwarzerová

Milan Suchomel – Martina Krejèová;     Zdenìk Nìmeèek – Jana Kostková
Libor Seidl – Jitka Válková;        Oldøich Kopecký – Petra Orešanská

Jaroslav Svoboda – Marie Køivohlávková

Stomatologické služby
Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a
Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota, nedìle, svátky 8 - 11 hod

POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.:
465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétnì v

sekci: Krajský úøad/Informace z odborù/Zdravotnictví/Aktuální informace
den lékaø/ka obec místo telefon
09. 07. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
10. 07. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
16. 07. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
17. 07. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
23. 07. So MUDr. Kobza Lanškroun Dvoøákova 328 465 387 352
24. 07. Ne MUDr. Kobza Lanškroun Dvoøákova 328 465 387 352
30. 07. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. kvìtna 2 465 322 897
31. 07. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. kvìtna 2 465 322 897
06. 08. So MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
07. 08. Ne MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
13. 08. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
14. 08. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818

  V Jablonném nad Orlicí zajiš�uje ošetøení mimo ordinaèní dobu každý
den do 20:00 MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765. (Pouze pro své klienty)

UPOZORNÌNÍ
PRO

POJIŠTÌNCE

KAMENICKÉ PRÁCE Julius Kováè, Hrabenov 129

Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin si na høbitovì
v Králíkách mùžete objednat veškeré kamenické práce

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

provozovna POTÙÈNÍK (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)

Prázdninová
pùjèovní doba

Mìstské knihovny
v Králíkách

Prosíme ètenáøe Mìstské knihov-
ny v Králíkách, aby si poznamena-
li zmìnu pùjèovní doby v èervenci
a srpnu 2005:

- oddìlení pro mládež
  úterý     8,00 – 12,00
- oddìlení pro dospìlé
  pondìlí     13,30 – 17,30
  ètvrtek     9,00 – 12,00
                  13,30 – 17,30

Po dobu dovolené, tj. od 26.
èervence do 7. srpna 2005, bude
knihovna uzavøena.

A nezapomeòte – k prázdninám
a dovolené patøí také hezká kníž-
ka, kterou si zcela jistì vyberete ve
fondu naší knihovny.

Hezké léto pøejí
pracovnice knihovny

Evropská unie a pojiš�ovnictví

Setkal jsem se u klientù s problema-
tikou, že jim nìkteøí agenti pojiš�oven
pøepojiš�ují smlouvy na nové z dùvo-
du, že to vyžaduje Evropská unie. Toto
tvrzení se nezakládá na pravdì. Ev-
ropská unie toto nevyžaduje a ani na
to nemá právo. Tím, že je pojistná
smlouva pøedìlána v nevhodnou dobu,
mùže klient být i poškozen.

Finanèní poradce
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Program na ÈERVENEC
pátek 15. KREV ZMIZELÉHO  zaè. ve 20.00 hod
Dramatický pøíbìh matky a dcery je zasazen do èa-

sového horizontu dvaadvaceti let (1939-1961) a ode-
hrává se pøevážnì v Jeseníkách na moravsko-polském
pomezí. Výpravná historická freska poprvé v èeském
hraném filmu sugestivnì zobrazuje brutální odsun
sudetských Nìmcù.

pátek   15.   zaè. ve 22.00 hod
STEPPING SELFEATER & EXISTENCE NOVÉ DOBY
Hudební veèírek ve Sportbaru Støelnice.

sobota  16.  PÁD TØETÍ ØÍŠE   zaè. ve 20.00 hod
Snímek pojednávající o posledních deseti dnech živo-

ta Adolfa Hitlera vzbudil znaèný zájem divákù i kriti-
kù, jelikož tvùrci zvolili „osobní“ úhel pohledu - film
vychází z autobiografie Hitlerovy osobní sekretáøky
Traudl Jungeové a velká vìtšina dialogù je pøepisem
reálných dobových záznamù.

pátek   22.   SKØÍTEK   zaè. ve 20.00 hod
Celoveèerní groteskou se režisér Tomáš Vorel vrací

ke své rané tvorbì (epizoda Smìr Karlštejn z filmu
Pražská pìtka). Vedle Evy Holubové a Bolka Polívky
v hlavních rolích se v dalších úlohách uplatní reži-sé-
rovi pøátelé z divadla Sklep - J. Macháèek, T. Hanák,
M. Šteindler, D. Vávra, P. Ètvrtníèek a další.

sobota   23.   KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
zaè. ve 20.00 hod
Velkolepá rytíøská podívaná o obléhání Jeruzaléma

ve dvanáctém století, s kvalitním hereckým obsaze-
ním, monumentálními bitevními scénami a historicky
vìrohodnou výpravou dává pøedstavu o poèátcích kon-
fliktu mezi arabským a køes�anským svìtem.

Širokoúhlé kino Klubu Na
Støelnici Králíky SRPEN 2005
ètvrtek   11.   STOPAØÙV PRÙVODCE PO GALAXII
zaè. ve 20.00 hod
Mladík Arthur Dent se dostává do víru vesmírného dob-

rodružství díky svému pøíteli, ve skuteènosti mimozemš�a-
novi Fordu Prefektovi. Oba si musí rychle stopnout kosmic-
kou loï, jelikož Zemì bude za nìkolik okamžikù znièena.
Sci-fi komedie podle knih britského spisovatele Douglase
Adamse.

SOCHAØSKÝ PLENÉR „ARTEX 2005“
DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM

pátek 5. 8., 20:00 hodin -  DEKAMERON (lechtivá ko-
medie v podání Divadelního souboru Žamberk)

sobota 6. 8., 16:00 – 24:00 – Malý folkový festival:
Modrá kref, Pouta, Vespol, Svítání, Tomáš Koèko & Or-

chestr, Tìžká doba

sobota 13. 8., 16:30 - 24:00 – Malý rockový festival:
Nou Entry, Vrány, Monroe, Babièka, Swordfishtrombo-

nes, Burani z New Jersey, CLOU

nedìle 14. 8.. 15:00 – Slavnostní vernisáž (hudební
doprovod skupiny Kapky)

Veškeré uvedené programy ArtEx 2005 se konají na Vel-
kém námìstí v Králíkách, v pøípadì nepøíznivého poèasí
v sále Klubu Na Støelnici. Vstupné dobrovolné.

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

KURS TANEÈNÍ A
SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY 2005
Klub Na Støelnici opìt zve (nejen) dospívající mládež

k výuce spoleèenských tancù pod vedením uèitelky taneè-
ního oboru ZUŠ paní Ivy Musilové a taneèního mistra Vladi-
míra Hejtmanského. Kurs obsahuje osm øádných lekcí (vždy
v sobotu od 13.15 do 16.15 hodin – zaèátek je stanoven
podle pøíjezdu vlaku z Èervené Vody a v pøípadì zmìny
jízdního øádu mùže být upøesnìn), jednu lekci moderního
tance, jednu veèerní Prodlouženou a závìreèný Vìneèek.

Podmínkou k úèasti v kursu je dosažení vìku 15ti let,
zaplacení kursovného ve výši 600,- Kè a spoleèenský odìv
na všech lekcích. Pøihlášky s úhradou kursovného pøijímá
kanceláø Støelnice od 1. èervna 2005 každý pracovní den od
13.00 do 16.00 hodin, zde také podáme podrobné informace
a èasový rozpis kursu (k dispozici též  na tel. è. 465 631 473
a 603 849 460).

První lekce se koná v sobotu 10. záøí 2005.  Lekce
jsou pøístupné veøejnosti, podmínkou je ovšem spoleèenský
odìv návštìvníkù.
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36. roèník Rybáøské olympiády mládeže
ZLATÁ UDICE  2005

OKRESNÍ KOLO
–

 ÚSTECKOORLICKO

Dne 21. 5. 2005  se zúèastnilo
naše družstvo  MO ÈRS Králíky
okresního kola – ZLATÁ UDICE
kterou uspoøádala místní organiza-
ce ÈRS Vysoké Mýto ve spolupráci
s místní organizaci Choceò.

Za naši organizaci bojovalo neú-
plné družstvo v tomto složení:

Pavelka František – žák 10let
Fuchs Ladislav – žák 10let
Chromec Zdenìk – žák 12let
Stránský Roman – dorostenec

15let
Beranová Lucie – žákynì 12let

Výsledky soutìže jednotlivcù :
Neèekané ale o to pøíjemnìjší pøe-
kvapení bylo umístìní Romana
Stránského, který v soutìži doros-
tencù skonèil na výborném 3. mís-
to a v soutìži žákyò Lucie Bera-
nová  na pìkném 4. místì.

Výsledky soutìže družstev :
5. místo v soutìži družstev  -
v této soutìži jsme prodìlali no-

váèkovskou daò a to jak dùvodu
nízkého vìku závodníku, tak i tím,
že všichni žáci jsou letošní nováèci.
Tato nevyzrálost závodníku se pro-
jevila jak v rybáøských znalostech
tak i v rybolovné technice. Dále se
na výsledku našeho družstva  vý-
raznì projevilo nízké bodové hod-

nocení za neúplné družstvo, kde
nám z nominace na poslední chví-
li vypadla starší dorostenka a je-
den žák.

Pøes urèité výpadky, mohu být
s pøístupem celého družstva veli-
ce spokojen a všem závodníkùm
touto cestou dìkuji za dobrou pre-
sentaci naší organizace MO ÈRS
Králíky.

Dále bych chtìl podìkovat Mìstu
Králíky za finanèní pøíspìvek na
dopravu dìtí na tyto závody.

Kylar Ivo
Vedoucí družstva dìtí a mládeže
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