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Schváleno logo mikroregionu Králicko

Spanilá jízda vojenských
historických vozidel

Konkrétnìjší podobu doznala pøíprava
Spanilé jízdy obcemi a mìsty kolem Krá-
lík, kterou provede kolona vojenských his-
torických vozidel v pátek dne 19. 8. 2005
v rámci akce CIHELNA 2005. Pøedbìžnì
se jedná o èasový úsek cca 8.00 až 14.00
(èas odjezdu kolony od Vojenského muzea
Králíky a návrat tamtéž). Trasa je stano-
vena takto: Králíky VMK - Lichkov - Mlad-
kov - Pastviny - Žamberk - Letohrad - Jab-
lonné nad Orlicí - Èervenovodské sedlo -
Èervená Voda - Králíky VMK. Podrobnos-

ti budou projednány s dotèenými obce-
mi, PÈR, úøady a vèas zveøejnìny. Se-
stavení a øízení kolony v rámci akce CI-
HELNA 2005 zajiš�uje zkušená dvojice
„veteránistù“ Jiøí Dibelka st. a Jiøí Di-
belka ml. z Military clubu Kolín (http://
web.kolin.cz/militaryclub/). Konkrétní tra-
sa, èas prùjezdu a zastávek v obcích a
mìstech budou k dispozici v tisku a na
informaèních kontaktech VMK (vše najde-
te na www.armyfort.com).

Štáb akce Cihelna - civilní èást

Starostové mikroregionu Králicko - Mgr. Dušan Krabec
(Králíky), Jana Bednáøová (Dolní Morava), Jaroslav Malo-
šek (Mladkov), Zdenìk Brùna (Lichkov) a Miroslav Švest-
ka (Èervená Voda) - na svém setkání 22. èervence 2005 na
obecním úøadì v Dolní Moravì schválili podobu loga mikro-
regionu Králicko.

Vytvoøila je firma pana Jana Machovského v Olomouci,

autorem je pan Dušan Skácel. Celé logo je v barvì tmavì
modré a užívat se mùže také ve verzi èernobílé. Nad nápi-
sem KRÁLICKO je znázornìna konturou linie horského
pásma - vlevo ostrý vrchol vrchu Klepý (rozvodí tøí moøí a
tzv. støecha Evropy), uprostøed Králický Snìžník a vpravo
vrch Podbìlka. Spoleènì symbolizují, že Králicko je horský
kraj v „rozpøáhnuté náruèi“ masivu Králického Snìžníku.
Mezi nápis a hory je vsunuta silueta poutního místa na Hoøe
Matky Boží, nejvýznamnìjší nemovité kulturní památky a
zdaleka viditelného symbolu kraje.

Nejsou stanovena žádná zvláštní pravidla jeho užívání.
Logo je urèeno pøedevším pro prezentaci mikroregionu
v oblasti cestovního ruchu, na propagaèní materiály, infor-
maèní tabule, tiskoviny apod. Vlastníkem autorských práv
je mìsto Králíky, které je poskytuje volnì ke stažení ve
dvou rozlišeních na www.kraliky.cz.

Grantový a
pøíspìvkový

program mìsta
Na základì schváleného Granto-

vého a pøíspìvkového programu pro
rok 2005 projednala rada mìsta na
svém jednání dne 19. 7. 2005 stav
èerpání pøidìlených grantù. Na zá-
kladì tohoto vyhodnocení vyhlašu-
je RM 2. kolo pro podávání žádostí
o pøidìlení grantu. Termín pro po-
dávání žádostí je do 12.00 hod. dne
31. 8. 2005.

Druhé kolo  je vyhlášeno pouze
pro tyto oblasti:

A2) Podpora sportovních turnajù
B1) Aktivity oživující kulturní a

spoleèenský život ve mìstì a na
vesnicích

B2) Akce pro dìti a mládež.
RM souèasnì pro tyto oblasti

uvolní celkovou èástku 25.000,- Kè
z pøíslušné rozpoètové položky mìs-
ta Králíky.

Žádosti podávejte dle dispozic
uvedených v èásti V schváleného
programu takto:

- žádost ve dvou vyhotoveních (je-
den originál a jedna kopie)

- v uzavøené obálce, která bude
oznaèena „Dotaèní program – „Ka-

(pokraèování na str. 18)
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Senioøi z
Prahy opìt
v Králíkách

Senioøi z Prahy 10 v mìsíci kvìtnu
opìt pobývali v hotelu Beseda. Podni-
kali rùzné výlety, vycházky. Líbila se
jim i prohlídka tvrze K - S 15 U lípy,
kterou jim umožnil pan Stanislav Lin-
hart spolu s Petrem Horákem.

Za všechny díky!!! Poøád se nám
mìsto líbí, jeho okolí.

Vedoucí zájezdu Dana Viternová

Originální vzduchotechnika putovala
zpìt do Králík po 35 letech

V ranních hodinách dne 29. èervence
2005 bylo u tvrze Dobrošov na objektu
„Jeøáb“ rušno.

Pracovníci a dobrovolníci Muzea ès. opev-
nìní z let 1935-38, pìchotního srubu K-
S 14 „U cihelny“ naložili torza pevnostní
vzduchotechniky umístìné døíve na objektu
ès. opevnìní v Králíkách, která byla
v sedmdesátých letech minulého století
demontována a odvezena do Státního
muzea v Dobrošovì.

Již odpoledne byly jednotlivé díly slože-
ny na srubu K-S 14 v Králíkách. Vzhle-
dem k tomu, že v minulých letech byl
srub „U cihelny“ z velké míry znièen a
v dnešní dobì se dochovalo již velmi málo
autentických prvkù z podzemí, lze hovo-
øit o velmi významném kroku Regionální-
ho muzea v Náchodì. K jednání mezi

obìma muzei došlo v druhé polovinì mi-
nulého roku. Vzduchotechnika byla za-
chránìna vymontováním a odvezením
z Králík do Náchoda pøed jejím defini-
tivním znièením, nebo� v minulých letech
byly komponenty z kovu vesmìs sešroto-
vány a odstranitelné prvky stavby byly
dále využívány z dùvodu nedostatku sta-
vebnin v nedalekých obcích. Muzeum K-
S 14 „U cihelny“ je tak v situaci, kdy do-
plòuje objekt doslova „po kouskách“.

V souèasné dobì øeditelé obou muzeí
PhDr. Sádlo a Ing. Sicha uzavøeli smlou-
vu o výpùjèce sbírkových pøedmìtù
s pøedpokladem trvalého oživení sbírek
Pìchotního srubu K-S 14 „U cihelny“.
Další postup je pøedmìtem jednání obou
muzeí.

Torza vzduchotechniky obsahují jednot-

livé díly z filtrovny, minometné místnos-
ti a nasávání vzduchu do objektu. Jako
nejvzácnìjší a výrobnì nároèné lze ozna-
èit prvky z filtrovny objektu. Zhotovite-
lem vzduchotechniky je kladenská firma.
Celé zaøízení bylo instalováno na objektu
ještì v období pøed událostmi v roce
1938, které pøedznamenaly poèátek II.
svìtové války.

Nyní èeká jednotlivé komponenty ošet-
øení, restaurování a postupná instalace
na pùvodní místo. Nìkteré díly je možné
shlédnout v podzemí objektu, kde jsou
doèasnì vystaveny, jako vzorek velmi kva-
litní práce pøedváleèných firem.

Vzhledem k nákladnosti rekonstruk-
ce vzduchotechniky muzeum uvítá jakou-
koli technickou a materiální pomoc.

Ing. Richard M. Sicha

Skupinové foto seniorù z Prahy 10 u objektu K-S 15
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Tajemství pohranièního opevnìní
Mezinárodní politická situace pøimìla

Èeskoslovensko v polovinì 30. let 20. sto-
letí budovat systém pohranièního opevnì-
ní, které by zamezilo ve vstupu nepøátel
na naše území. Hlavní pozornost odborní-
kù z Øeditelství opevòovacích prací se zpo-
èátku soustøedila na oblast severní hra-
nice republiky, o nìco pozdìji i na další
prostory. Prakticky celou severní hranici

Tvrz Bouda - vchodový srub K-S 22a

Tvrz Bouda objekt K-S 22 - šachta pro dìlovou vìž

mìl chránit systém robustních železobe-
tonových pìchotních srubù vyztužených dì-
lostøeleckými tvrzemi a liniemi lehkého
opevnìní. To vše doplòovaly protipìchotní
a protitankové pøekážky. Stavby samot-
né, jejich odolnost, zbranì  v opevnìní,
jejich úèinky a palebné možnosti – to vše
se pøísnì tajilo.

Nejsilnìji se podaøilo opevnit prostor u
Kladského výbìžku v dnešním Pardubic-
kém kraji. Rozsah provedených opevòo-
vacích prací byl takový, že obranné posta-
vení mezi kótou Maliník a Zemskou brá-
nou pøedstavovalo na konci 30. let minu-
lého století nejen nejsilnìji opevnìné úze-
mí tehde jšího  Èeskoslovenska a
i v Evropì patøilo k nejmohutnìjším
obranným zaøízením. Do roku 1938 se
totiž podaøilo realizovat v širším okolí
Králík témìø 250 pevnostních objektù!

To, co se døíve pøísnì tajilo, je nyní zèás-
ti pøístupné veøejnosti v rámci tzv. Krá-
lické pevnostní oblasti. Návštìva tohoto
prostoru stojí za to. Nejen s ohledem na
zdejší dobøe dochovanou pøírodu a množ-
ství památek, ale také proto, že ve zdej-
ším pevnostním pásmu je veøejnosti zpøí-
stupnìných témìø dvacet lokalit!

Skuteèným unikátem je jedna z pìti
stavebnì dokonèených dìlostøeleckých tvr-
zí – Bouda u Tìchonína. Návštìvníci mo-
hou i dnes obdivovat její mohutné železo-
betonové sruby, propojené hluboko pod
povrchem zemì podzemními chodbami a
sály. Kromì zbraní tu mìli obránci k dis-
pozici filtrovnu vzduchu, elektrárnu, ka-
sárna s kuchyní a ošetøovnou, velké skla-
dy – to vše propojené úzkorozchodnou
železnicí. Tvrz mìla pojmout osádku èíta-
jící pøes 400 mužù. Na Boudì je k vidìní

hned nìkolik unikátù – jsou jimi velmi
mohutný vchodový srub (jinde se nedocho-
val), srub urèený k zabudování otoèné a
výsuvné dìlové vìže (v této podobì jej lze
shlédnout pouze tady) a podzemní pro-
story, které nejsou pøestavìny (jako se
tomu stalo u jiných po válce využívaných
dìlostøeleckých tvrzí). Unikáty jsou i mezi
exponáty – pøed vchodem do tvrze stojí

pancéøový pìchotní zvon – takto není ni-
kde jinde k vidìní. V podzemí lze shléd-
nout vozíky úzkorozchodné železnice – je-
den z nich je jediným pùvodním exem-
pláøem, který se v celém ès. pevnostním
pásmu dochoval. Jeden z podzem-
ních munièních skladù skrývá další pøe-
kvapení – je zde vystaven pevnostní pro-
titankový kanón vz. 44/59 – tedy zbraò,
která se montovala do pevností po II. svì-

tové válce – v rámci zaèlenìní opevnìní
do tzv. železné opony. Bouda je jediné pev-
nostní muzeum, kde je prozatím tato vzác-
nost k vidìní (dochováno jen asi tøináct
kusù z pouhých dvaceti vyrobených exem-
pláøù). Èetné jsou další vystavené pøed-

mìty které tvoøily souèást pevnostního sys-
tému.

Otevøeno je zde každý den až do konce
záøí, v øíjnu o víkendech a ve státní svá-
tek. Klasická prohlídka trvá asi 70 mi-
nut, kompletní pak více než 150 minut.
V podzemí je velmi chladno.

Každý den je otevøeno také ve Vojen-
ském muzeu Králíky (VMK), zøízeném
v bývalém zemìdìlském areálu mezi
mìstem Králíky a obcí Prostøední Lipka.
Toto muzeum je  pøirozeným východištìm
k dalším muzeím a památníkùm
v Králické pevnostní oblasti. Zamìøuje
se na historii naší armády, opevnìní, od-
boje a okupace. Expozice obsahují tìžkou
bojovou a vojenskou techniku (tanky, dìla,
obrnìné transportéry…) èetné ukázky mu-
nice, prostøedky ochrany proti bojovým lát-
kám a zbraním hromadného nièení, vý-
stroj a pìchotní výzbroj, dokumenty o ge-
nerálech L. Krejèím a B. Fialovi a mnoho
dalšího. Zdejší informaèní centrum podá-
vá aktuální informace o všech pøístupných
èástech systému opevnìní. Také ve VMK
je øada unikátù – napøíklad shora uvede-
né výstavy dokumentù o významných pr-
vorepublikových vojenských osobnostech
(vytvoøeno díky vstøícnosti jejich rodin).
Z techniky je to napøíklad unikátní švý-
carská horská 105 mm houfnice vzor 46,
švédské bojové vozidlo pìchoty Pvb 301
stavìné na podvozku ès. lehkého tanku
vz. 38 a øada dalších. V dobì spoleèných
víkendù muzeí (7 x do roka – duben až
øíjen – poslední víkendy – v srpnu pøed-
poslední) je pøedvádìna tìžká technika
v pohybu.

Další pevnostní objekty jsou pøístupné
vìtšinou o víkendech, nebo po dohodì
s provozovateli. Upozoròujeme na nìkte-

ré z nich, kde rekonstrukce pokroèila nej-
dále.

Rozhodnì si nenechte ujít návštìvu pì-
chotního srubu K – S 5 „U potoka“ – ne-
daleko obce Dolní Morava.  Je

(pokraèování na str. 4)
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Srub K-S 8 - údržba kanónu vz. 36

Tajemství pohranièního opevnìní
(pokraèování ze str. 3)

z pìchotních srubù na Králicku v nejpokroèilejší fázi rekon-
strukèních prací. Má zdaøilé makety pancéøových zvonù, množ-
ství pùvodní vnitøní výbavy vèetnì zbraní a lafetace, obsáhlé
expozice. V letošním roce se podaøilo nadšencùm z KVH Kral-
ka (provozovatelé tohoto muzea) pøivézt až z Atlantického valu
originální pevnostní kanón vz. 36, který právì prochází nároè-
nou a dùkladnou rekonstrukcí. Ve srubu se objeví v pøíštím
roce.

Za návštìvu stojí rovnìž pìchotní srub K – S 8 „U nádraží“
se svými obsáhlými expozicemi, èásteènì rekonstruovaným ex-
teriérem i interiérem. Najdete ho v bezprostøední blízkosti ná-
draží v Èerveném Potoku. V pravé kasematì tohoto objektu
se nachází unikátní replika pevnostního kanónu vz. 36, také
pravé krycí køídlo srubu obdrželo pøi rekonstrukci maketu pan-
céøového zvonu.

Známý je rovnìž pìchotní srub K – S 14 „U Cihelny“, který se
nachází v bezprostøední blízkosti Vojenského muzea Králíky.
Rovnìž tady najdete rozsáhlé expozice a prùvodci Vás seznámí
s historií objektu. Dozvíte se, že jeden ze èlenù osádky odmítl
v roce 1938 objekt opustit a spáchal zde na protest proti od-
stoupení pohranièí sebevraždu. Dozvíte se podrobnosti o postøe-
lovacích a dalších zkouškách provádìných zde v dobì okupace.

Vojenské muzeum Lichkov (vpravo u silnice z Mladkova do
Lichkova) je budováno ve dvou pìchotních srubech: K – S 31 „U
besídky“ a K – S 32 „Na rùžku“. Najdete zde expozice vìnova-
né èeskoslovenské pøedmnichovské armádì i èeskoslovenským
jednotkám v dobì II. svìtové války.

Sruby Králického úseku jsou proslaveny nápisy, kterými je-
jich osádky v roce 1938 vyjadøovaly své odhodlání bránit svoji
vlast. První rekonstruovaný nápis najdete na pìchotním srubu
K – S 37 „Na rozhlednì“ stojícím na svahu mezi Mladkovém a
Petrovièkami. Srub stavebnì pøizpùsobený šikmému terénu kop-
ce je velmi dobøe dochován, probíhají zde rekonstrukèní práce a

objekt bývá pøístupný veøejnosti. Nad vchodem se skví velký
nápis: ZA VLAST I ŽIVOT DÁME

Pevnosti dobøe odolné vùèi tehdy známým zbraním však
v pravém boji nebyly vyzkoušeny. Mnichovská dohoda rozhodla
na podzim 1938 o jejich opuštìní a vydání Nìmecku bez výstøe-
lu. Pøijïte si na vlastní oèi prohlédnout, jak velkoryse se repub-
lika èeskoslovenská chystala na obranu svého demokratického
zøízení. Co všechno tehdejší vojáci a stavební a zbrojní firmy
dokázaly v krátkém èase postavit a vyrobit. Stojí to za podíva-
nou!

Spoleènost pøátel ès. opevnìní, o. p. s.

DALŠÍ INFORMACE A KONTAKTY:
Muzeum ès. opevnìní – dìlostøelecká tvrz Bouda
Spoleènost pøátel ès. opevnìní
Pražská 947, 280 02 Kolín II
tel.: +420/777 647 114, fax: +420/547 382 821
e-mail: tvrzbouda@seznam.cz
www.bunkry.cz, www.tvrz-bouda.cz

Vojenské muzeum Králíky, Prostøední Lipka 1, 561 69 Králí-
ky, tel.: +420/465 632 466, 604 407 901 (informace o provozní
dobì zdejších muzeí)

e-mail: muzeum@armyfort.com, www.armyfort.com
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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)

Boøíkovická O.K.N.A.  2005
V Dolních Boøíkovicích probìhlo v prvních srpno-

vých dnech volné setkání uèitelù a žákù výtvarných
škol.

Výtvarné soustøedìní mìlo pouze jedno pojítko, kte-
rým byla stará vysklená okna. Okenní rámy potažené
plátnem vytvoøily obrazovou plochu, na kterou se kaž-
dý mohl vyjádøit svým osobitým malíøským rukopi-
sem. Bìhem setkání se v pøíjemné atmosféøe venkov-
ského dvora všem dobøe pracovalo, a tak je pravdìpo-
dobné, že tato setkání budou mít pokraèování
i v dalších letech.

Vytvoøená díla budou k vidìní v prùbìhu mìsíce
srpna v Králíkách na dvoøe restaurace Pasát.

Úèastníky setkání letos byli:
Pavla Perùtková, Olomouc
Lucie Vágnerová, Jablonné nad Orlicí
Jana Kábrtová, Jamné nad Orlicí
Anna Karenová, Boøíkovice
Kryštof Karen, Boøíkovice

Magdalena Karenová, Boøíkovice
Michal Kos, Králíky
František Žáèek, Moravská Tøebová
Marie Karenová, Boøíkovice
Marie Foltýnová, Praha
Apolena Foltýnová, Praha

Foto František Pilný, Praha
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Dny Pardubického
kraje v Králíkách
V minulém èísle jsme našim ètená-

øùm slíbili zjistit základní informace
o pøipravovaném programu. Hlavní
program se bude odehrávat na dvou
scénách. Velké námìstí je urèeno pro
folk, country a jiné žánry vhodné pro
rodiny s dìtmi, støední a starší genera-
ci. V prostoru fotbalového høištì se
uskuteèní vystoupení hudebních sku-
pin z Pardubického kraje. Doprovodné
programy se odehrají na dvou místech.
Rytíøský turnaj se uskuteèní na poli
pod benzínovou pumpou, koncert chrá-
mové hudby se uskuteèní v poutním
kostele na Hoøe Matky Boží.

Zahájení hlavního programu je plá-
nováno na 10.00 hod. na Velkém ná-
mìstí, program bude zakonèen velkým
ohòostrojem ve 22.00 hod. Pro tuto scé-
nu bude vyhrazena i ulice Dlouhá. Jsou
pøipraveny rùzné ukázky: historické tr-
žištì, ukázky øemesel, vystoupení šer-
míøù, divadelní scénky hudební pro-
dukce.

Na druhé scénì je pøipravena od
15.00 hod. hudební produkce tìchto
úèinkujících: Ready Kirken, Dukla
Vozovna, Blanka Šrùmová, Vypsaná
fixa, East Park, The Nihilists. Moderá-
tory programu budou Iva Vavøínová a
Honza Vavøín, volný prostor vyplní DJ
Jirásek. Ukonèení programu je pláno-
váno na 24.00 hod.

Královský prùvod je pøipraven na
13.30 hod. Bìhem prùvodu se úèastní-
ci pøesunou do prostoru rytíøského tur-
naje.

Pro návštìvníky bude pøipraveno ob-
èerstvení. Zajímavé jistì bude srovná-
ní produktù ètyø pivovarù Hlinsko, Po-
lièka, Pardubice, Hanušovice. Na ná-
mìstí bude jeden velký pivní stan kde
budou èepovat pivovary pivo spoleènì,
na druhé scénì bude mít každý pivo-
var svùj vlastní stánek. Cena piva je
pivovary stanovena jednotnì pro kaž-
dý druh piva Kè 12,-, 14,-, 16,- (10o, 11o,
12o).

Vstupné na celou akci bude velmi
symbolické, dospìlí Kè 20,-, dìti Kè 10,-
. Jako vstupenku obdrží dospìlí pamìt-
ní zla�ák, dítì dostane pamìtní mìïák.

Hlavním mediálním partnerem akce
je Èeský rozhlas Pardubice, který pøi-
pravuje prùbìžné vysílání informací
pøed vlastní akcí. Pøed zahájením bude
odvysílán hodinový poøad s živým vy-
stoupením zástupcù Pardubického
kraje, mìsta Králíky a poøádající agen-
tury. Dále budou probíhat bìhem akce
živé telefonické vstupy do vysílání. Po-
drobný scénáø akce bude organizátory
zveøejnìn na plakátovacích plochách
mìst a obcí  Pardubického kraje. Ne-
zbývá než popøát návštìvníkùm hezké
poèasí a spoustu hezkých zážitkù z na-
šeho regionu.

Za redakci Jan Divíšek
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FLORA OLOMOUC 2005, letní etapa
mezinárodní zahradnická výstava a veletrh

LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2005: prodejní trhy kvìtin, okras-
ných døevin, zahradnického sortimentu, pomùcek a potøeb pro za-
hradníky a zahrádkáøe.

18. – 21. srpna  2005  -  Výstavištì Flora Olomouc  -  Sme-
tanovy sady, dennì  9 – 18 hodin, v pátek a v sobotu ote-
vøeno až do 19 hodin

INTERIÉRY:
Pavilon A – pøízemí: Spoleèná expozice Èeského zahrádkáøské-

ho svazu – jiøinky, gladioly, rùže, lilie, begónie, trvalky, balkónovky
a jiné letní kvìtiny – ústøední téma pavilonu: „LÉTO BUDIŽ PO-
CHVÁLENO…“

Pavilon A – galerie: Spoleèná expozice Svazu školkaøù Èeské
republiky – výstava sortimentu okrasných døevin

Pavilon E: Speciální pøehlídka: „Léèivé a koøeninové rostliny“ -
výstava, prodej léèivých èajù, poradenství

                 Skøítci z bylinek z Pohádkové zemì Vítìzslavy Klim-
tové – pohádkové postavièky známé ilustrátorky dìtských knížek

Pavilon G: LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY – pomùcky a potøeby
pro zahradu a dùm, prodej rostlin

Pavilon H: Soutìž v aranžování koòských koèárù
                     Speciální pøehlídka: „Trávy a traviny“ – ukázka

mnohostrannosti, rozmanitosti a užitkovosti trav
Smetanovy sady: Sbírkové skleníky – palmový, kaktusový, sub-

tropický  se sbírkami hmyzožravých rostlin a novì zrekonstruova-
ný tropický skleník s trvalou expozicí zázvorovitých rostlin

EXTERIÉRY:
LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY:  prodejní stánky – volné plochy

ve Smetanových sadech
Botanická zahrada a rozárium výstavištì Flora: Bezruèovy sady,

Korunní pevnùstka – rùže, skalnièky, sbírkové okrasné rostliny
Botanická zahrada Univerzity Palackého: vstup ze Smetano-

vých sadù z areálu sbírkových skleníkù, pøehlídky: „Trávy
v botanické zahradì“a „Rizikové rostliny v naší pøírodì“

SOUTÌŽE:
Soutìž o NOVITAS OLOMUCENSIS - tradièní soutìž o novinku

výstavy FLORA OLOMOUC
Soutìž o nejlépe øešenou expozici - tradièní soutìž o nejlepší

expozici výstavy FLORA OLOMOUC
Soutìž v aranžování koòských koèárù – ve spolupráci se Sva-

zem kvìtináøù a floristù

 DOPROVODNÝ PROGRAM
Speciální pøehlídka: „Trávy a traviny“ –  pavilon H
Soutìž v aranžování aranžování koòských koèárù –  pavilon H

(18. srpna  2005,  8 – 9  hodin,  projížïka kvìtinového koèáru
centrem Olomouce a areálem výstavištì)

Bezplatná poradenská služba: odborníci z Èeského zahrád-
káøského svazu – pavilon A – pøízemí

ZÁBAVNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM:
„Letní scéna“ u jezírka ve Smetanových sadech
Pravá hanácká opékaèka s Rádiem Apollo – ètvrtek 18. 8.

2005 od 14 do 17 hodin
Pátek s Rádiem Kiss Morava – soutìže pro dìti a dospìlé

s moderátory rádia, zábava po celou rodinu – pátek 19. 8. 2005
Folk & Country Show – celodenní vystoupení amatérských

i profesionálních skupin z celé ÈR – sobota 20. 8. 2005
Radiožurnál na Floøe – prezentace oblíbené rozhlasové stanice,

redaktorù, moderátorù, soutìže o ceny, možnost získání
drobných dárkù, propagaèních materiálù, prezentaèního razít-

ka, poøízení záznamu hlasu a vypálení na CD  - sobota 20. 8. 2005
Vystoupení  hudebních skupin, ukázky aranžování kvìtin,  sou-

tìže – nedìle 21. 8. 2005
(Zámek Námìš� na Hané  - 18. – 21. srpna 2005  (dennì 9 - 17

hod.) „Kvìtiny pro zámeckou paní – tentokrát ve svatebním“
 - dekorace zámeckých prostor letními aranžmá z øezaných kvì-

tù - poøádá obec Námìš� na Hané ve spolupráci se Støední zahrad-
nickou školou Rajhrad)

VSTUPNÉ: platí zároveò pro souèasnì probíhající LETNÍ ZA-
HRADNICKÉ TRHY 2005, vstup do sbírkových  skleníkù ve Sme-
tanových sadech, botanické zahrady a rozária (vstup z Bezruèových
sadù od tržnice nebo ze Tø. 17. Listopadu)

70,- Kè plnoplátci
50,- Kè studenti,  dùchodci
20,- Kè dìti 6 až 15 let
zdarma - dìti do 10 let v doprovodu rodièù, na prùkaz ZTP a

ZTP-P
Sleva 15% ze vstupného – pøi objednávce min. 20 ks vstu-

penek do 31. èervence 2005
Zmìna programu vyhrazena !
Kontakt: Výstavištì Flora Olomouc, a. s., P. O. BOX 46, Wolke-

rova 17, 771 11 Olomouc - CZ
tel.: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz,

expo@flora-ol.cz, http://www.flora-ol.cz

Pátek 19. 8. 2005
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 ze strany 2)

Sobota 20. 8. 2005 – hlavní ukázko-
vý den s bojovými ukázkami:

ZAHÁJENÍ
08.00–09.15 ranní koncert PH Hradec

Program akce CIHELNA 2005
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
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HRAD  SOVINEC
HODOKVAS RYTÍØE KOBYLKY
Tradièní øemeslný dobový jarmark

13. a 14.srpna
V létì 1594 pøijíždí rytíø Kobylka na inspekci svého panství. Jak vše dopadne…?

Kdo pøijde, uvidí
Historickou tržnici starých øemesel, hrnèíøe, kováøe, mydláøe, pregéøe, výrobu kachlí, zpracování kùže,
perníkáøe, peèení placek a chleba na dobové peci, zpracování mléka, stloukání másla, kejklíøské a
žonglérské umìní, právo útrpné, muèení nepoctivých trhovcù, šermíøi a lidové písnièky.

V sobotu od 19,00 hod. veèerní program
 s útokem loupežníkù na hrad, ohòovou show a country bálem. Vyhrávají Holátka

V sobotu 9,00-24,00 hod. a v nedìli 9,00-18,00 hod.
Navštivte Švédské polní obléhací ležení s ukázkami života z období

války tøicetileté  (300m od hradu)
Informace na tel. è. 777 205 029, v den akce volejte 554 295 113,

e-mail : sovinec.purkrabi@volny.cz  www.sovinec.cz
Hrad Sovinec leží mezi Rýmaøovem a Šternberkem 3km nad obcí Paseka.

pøijedeme - odvezeme - zneškodníme
----------------------------------------------------------------

EKOLOGICKÁ  LIKVIDACE
AUTOVRAKÙ

- osobních, dodávkových, nákladních
- v souladu se zákonem 185/2001 Sb.
- povolení z Krajského  úøadu v Pardubicích
- vystavujeme potvrzení o pøevzetí a zneškodnìní
- provedeme vyjmutí vraku z evidence motor. vozidel
- zajistíme odtažení vraku
- provozní doba:      Po - Pá        7.00 - 15.30 hodin
  v sobotu po telefonické domluvì
..............................................................................

Vyøešíme Váš problém s ojetinou.

VYDRUS s.r.o. Králíky, Plynárenská 384
Tel: 465 631 517

602 462 029
724 266 669

auto@vydrus.cz
www.vydrus.cz

3. roèník
Králické
èasovky

Dne 10. 9. 2005 se
uskuteèní již tøetí roè-
ník cyklistického zá-
vodu Králická èasov-
ka. Start je ve 14.00
hod. z Malého námìs-
tí (restaurace U lí-
py). Bližší informace k
organizaci závodu na-
leznete na plakátech.
Za organizaèní výbor
Zdenìk Panchártek a
Jiøí Kalousek.
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta
Jednání
2. 6.
- starosta na jednání dozorèí rady

VaK Jablonné nad Orlicí.
7. 6.
- starosta na jednání valné hro-

mady Sdružení obcí Hanušovicko,
- místostarosta s vyúètováním

projektu „Trhy/Targi - Králíky/Miêd-
zylesie“ v Centru pro regionální roz-
voj ÈR, poboèka v Hradci Králové.

14. 6.
- starosta s JUDr. Døevínkem

z VUSS Pardubice o dalším postup
pøevodu pevnostních objektù na
mìsto,

- místostarosta na správní radì
a mimoøádné valné hromadì Sdru-
žení obcí Orlicko v Žamberku.

16. 6.
- místostarosta na závìreèné plá-

novací konferenci akce Cihelna

2005.
28. 6.
- starosta na valné hromadì VaK

Jablonné n. Orl.
11. 7.
- starosta a místostarosta v Miêd-

zylesie na prvotních jednáních o pøí-
pravách spoleèných projektù.

13. 7.
- starosta na pøípravné schùzce

k akci Dny Pardubického kraje
(Pardubice)

18. 7.
- starosta na tiskové konferenci

ke Dni Sil podpory a výcviku Cihel-
na 2005 v Pardubicích

14. 7.
- místostarosta na závìreèné val-

né hromadì Sdružení obcí Hanušo-
vicko v Hanušovicích.

22. 7.
- starosta a místostarosta na jed-

nání starostù mikroregionu Králic-

ko na Dolní Moravì.

Návštìvy
15. 6.
- starosta se zástupci Èeské aka-

demie vìd, pracujícími na projek-
tech, mapujících souèasnost a mož-
nosti rozvoje pøíhranièních regionù
Králicka a gminy Miêdzylesie,

- starosta a místostarosta na
ustavující schùzce Partnerského
spolku Králíky.

18. 6.
- starosta a místostarosta na

2. setkání Králíkù v Králíkách.
23. - 27. 6.
- starosta a místostarosta se zá-

jezdem  na návštìvì partnerského
mìsta Villmar v Hesensku (Nìmec-
ko).

2. 7.
- starosta na Putovní výstavì ve-

teránù na Velkém námìstí v Králí-
kách.

Výpis z jednání
Rady mìsta Králíky
4. 7.
- souhlasí s uhrazením èástky do 7.000,- Kè jako

úhradu plateb  souvisejících se zájezdem do partner-
ského mìsta Villmar (Nìmecko) proti doloženým ná-
kladùm

12. 7.
- souhlasí s prodloužením hodiny noèního klidu ve

dnech 6. a 13. 8. 2005 do 24.00 hodin, a to v souvislosti
s konáním doprovodných akcí u pøíležitosti konání
mezinárodního umìleckého plenéru na Velkém námìstí
v Králíkách.

19. 7.
- schvaluje dotaci fotbalovému oddílu na zajištìní

turnaje „ O pohár starosty mìsta “ ve výši 5.000,- Kè
proti vynaloženým nákladùm.

- vyhlašuje termín pro podávání žádostí do granto-
vého a pøíspìvkového programu mìsta Králíky do 12.00
hod. dne 31. 8. 2005, a to pro oblasti:

A2) Podpora sportovních turnajù
B1) Aktivity oživující kulturní a spoleèenský život

ve mìstì a na vesnicích
B2) Akce pro dìti a mládež.
RM souèasnì pro tyto oblasti uvolní celkovou èást-

ku 25.000,- Kè z pøíslušné rozpoètové položky mìsta
Králíky. Toto kolo se však nevztahuje na akce, které
byly podpoøeny již v kole prvním.

- povìøuje Sbor dobrovolných hasièù Dolní Boøíkovi-
ce zajištìním organizaèní služby poutì na Hoøe Mat-
ky Boží - parkování vozidel a rozmístìní prodejních
stánkù, dne 14. 8. 2005. Souèasnì schvaluje text do-
hody o zajištìní organizaèní služby a povìøuje staros-
tu jejím podpisem.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 7
konaného dne 12. èervence 2005

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Dušan Krabec (1) Bedøich Novotný (8)
Arnošt Juránek (2) Jarmila Venzarová (9)
Mgr. Jan Holèapek (3)* MUDr. Marie Špièková (10)
Evžen Èerný (4) Mgr. Jarmila Berková (11)
Kosef Knettig (5) Pavel Kalianko (14)
Antonín Vyšohlíd (7)

* Mgr. Jan Holèapek (12 od ZM/2005/07/12 è. 3)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: Ing. Ro-
man Kosuk (3 od ZM/2005/07/121 è.12)

Z jednání zastupitelstva mìsta omluven: Mgr. Ale-
na Krabcová (6), Mgr. Karel Hlava (13), Mgr. Zdenìk Nì-
meèek (15).

Za MìÚ: Vìra Kubíèková, Ing. Miroslav Bouška

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Urèení ovìøovatelù zápisu
3. Slib nového èlena ZM
4. Volba nového èlena RM
5. Zprávy z jednání rady mìsta
6. Hlavní jednání

6.1. Majetkové operace
6.2. Zápis finanèního výboru z kontroly provìøení

hospodaøení s majetkem Mìsta Králíky, které se
týká prodeje nemovitého majetku prostøednictvím
realitní kanceláøe.

6.3. Zpráva o zabezpeèení požární ochrany v roce 2004
na správním území mìsta Králíky

6.4. Zpráva o èinnosti SMK s.r.o. v souvislosti
s podaným daòovým pøiznáním za rok 2004

7. Vstupy obèanù
8. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù. Takto byl program jednání schválen.

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 14. 5. 2005 Mgr.

Karel Hlava a p. Pavel Kalianko nevznesli pøipomínky. Ovì-
øovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Jarmi-
la Berková a pí Jarmila Venzarová.

3. Slib nového èlena ZM
Mgr. Krabec – pøivítal nového èlena ZM p. Evžena Èer-

ného, který složil do jeho rukou slib nového èlena ZM. Po-
pøál mu hodnì úspìchù v práci.

4. Volba nového èlena RM
p. Vyšohlíd – navrhuje za nového èlena RM p. Evžena

Èerného.
ZM/2005/07/118: ZM schvaluje pana Evžena Èerné-

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

Mgr. Berková – navrhuje za nového èlena RM p. Bed-
øicha Novotného.

ZM/2005/07/119: ZM schvaluje pana Bedøicha No-
votného za nového èlena RM.

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

Mgr. Berková – navrhuje, aby byla RM povìøená pra-
covat jen ve ètyøech.

Mgr. Krabec – RM nemùže ze zákona fungovat pouze
ve ètyøech lidech, její pravomoci by potom muselo pøevzít
ZM, což by bylo na úkor operativního øešení záležitostí
mìsta.

MUDr. Špièková – navrhuje za nového èlena RM Mgr.
Jana Holèapka.

ZM/2005/07/120: ZM schvaluje pana Mgr. Jana Hol-
èapka za nového èlena RM.

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

Mgr. Krabec – popøál mnoho úspìchù novému èlenu
RM.

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

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek
p. Doubrava – na kterém jednání RM odstoupil p. Škar-

ka.
p. Juránek – na jednání RM ze dne 21. 6. 2005. Dle

zákona mùže RM jednat, ale jen do nejbližšího jednání ZM,
kde musí být zvolen nový èlen RM.

6. Hlavní jednání

6.1. Majetkové operace

6.1.01. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 532/2 v k.ú.
Prostøední Lipka

Obsah: O koupi pozemku o výmìøe 432 m2 požádali man-
želé Unzeitigovi za úèelem rozšíøení zahrady a scelení po-
zemkù. Jedná se o pozemek na návsi, který byl z tohoto
dùvodu v minulosti oddìlen. Dle odboru VTS se jedná
o bývalé veøejné prostranství ve støedu obce (územní plán).
Dle odboru RR není ÚP zpracován, pozemek se nachází
v centru obce. Dle odboru ŽP se jedná o prostor veøejné
zelenì, dnes již z dùvodu nedostatku finanèních prostøed-
kù neudržovaný, prodej doporuèuje. RM nedoporuèila pro-
dej.

p. Køivohlávek – manželé Unzeitigovi chtìjí rozšíøit za-
hradu.

Mgr. Krabec – s prodejem pozemku by poèkal až po
schválení ÚP.

p. Juránek – tento pozemek je ve støedu obce.
p. Køivohlávek – støed pozemku je již dávno na jiném

místì.
Mgr. Berková – prodej by doporuèila.
p. Juránek – navrhuje prodej pozemku za 10 Kè/m2.
ZM/2005/07/121: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-

ku p.p.è. 532/2 v k.ú. Prostøední Lipka za kupní cenu
10 Kè,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr zveøejnit.

Hlasování: 9:1:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
o   +  +   +   +   x   +  +   +     +     +      x      x      -      x
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6.1.02. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 741/3 v k.ú.
Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemku o výmìøe 304 m2 požádali man-
želé Hubení za úèelem pøístupu k nemovitosti a scelení
pozemku. Jedná se o pozemek – místní komunikaci. Dle
odboru VTS pozemek slouží jako pøístupová komunikace
k pozemkùm ve vlastnictví dalších osob. Dle odboru RR
není ÚP zpracován, vzhledem k užívání komunikace jiný-
mi vlastníky pozemkù nelze souhlasit s dìlením pozemku.
Odbor ŽP nemá pøipomínky. RM nedoporuèila prodej.

p. Hubený – pozemek není využíván jako komunikace.
Mgr. Krabec – nyní se jedná sice pouze o zámìr prodeje,

ale je tøeba zjistit skuteèný stav vìci pøímo na místì.
p. Juránek – domnívá se, že pozemek již není využíván

jako komunikace. Ale dle odboru VTS pozemek slouží jako
pøístupová komunikace k pozemkùm ve vlastnictví dalších
osob.

Mgr. Krabec – navrhuje odložení projednání zámìru
prodeje na další jednání ZM.

ZM/2005/07/122: ZM odkládá projednání bodu na pøíš-
tí jednání ZM.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

6.1.03. Prodej pozemkù st.p.è. 96, 98 a p.p.è. 565, 567/
1, 567/2, 572, 573/2, 1359 v k.ú. Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Klíma za úèelem
chovu ovcí a užívání pastviny. Jedná se o zboøeništì o výmì-
øe 504 m2 a p.p. mají výmìru 1980 m2. Zámìr prodeje byl
schválen a zveøejnìn, kupní cena 10,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem, tj. 46.910,- Kè.

ZM/2005/07/123: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
96, 98 a p.p.è. 565, 567/1, 567/2, 572, 573/2 a 1359 vše v k.ú.
Horní Lipka panu Lukáši Klímovi, Horní Lipka 132
za kupní cenu 46.910,- Kè.

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

6.1.04. Prodej pozemku p.p.è. 609/1 v k.ú. Dolní Hedeè
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Deml za úèelem

výstavby rekreaèního objektu. Jedná se o pozemek o výmì-
øe 3227 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní
cena 35,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 116.955,-
Kè.

ZM/2005/07/124: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
609/1 v k.ú. Dolní Hedeè panu Janu Demlovi, Èeská
Tøebová 352 za kupní cenu 116.955,- Kè.

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

6.1.05. Prodej 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. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní
cena u st.p. 50,- Kè a u p.p. 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 49.166,- Kè.

ZM/2005/07/125: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
25 a p.p.è. 39/5 v k.ú. Prostøední Lipka manželùm Vla-
dimíru a Milance Dvoøáèkovým, Pardubice 91 za kup-
ní cenu 49.166,- Kè.

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

6.1.06. 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. ZM dne
14.06.2005 odložilo tento bod na pøíští jednání ZM.

ZM/2005/07/126: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 1297 v k.ú. Heømanice u Králík za kupní cenu
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr zveøejnit.

 Hlasování: 11:0:0  (schváleno)

6.1.07. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 129/1, 129/2, 130/
1, 130/2, 130/3, 130/4 a 139 v k.ú. Dolní Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Božoò za úèelem
scelení pozemkù – lepší údržba a obhospodaøování. Jedná
se lesní pozemek o výmìøe 12603 m2. Dle odboru VTS se na
pozemcích nenacházejí podzemní zaøízení, jedná se o lesní
pozemky, pøípadný prodej by mìl být vèetnì porostù. Dle
odboru RR není ÚP zpracován, pozemky jsou v pøírodním
parku NATURA. Odbor ŽP nesouhlasí s prodejem lesních
pozemkù z dùvodu možnosti smìny celku (viz. mapa)
s Lesy ÈR za úèelem scelení lesního majetku mìsta. RM
nedoporuèila prodej.

ZM/2005/07/127: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemkù p.p.è. 129/1, 129/2, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4 a 139 v
k.ú. Dolní Lipka.

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

6.1.08. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 514, 554 a st.p.è.
87 v k.ú. Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Heømanovi
za úèelem údržby a užívání pozemkù. Jedná se o pozemky
o výmìøe 834 m2, st. pozemek má výmìru 72 m2, žadatel má
pozemky v pronájmu. Dle odboru VTS na pozemcích ne-
jsou zaøízení mìsta, jedná se o neudržované pozemky
u odboèky na Heømanice. Dle odboru RR není ÚP zpraco-
ván, pozemky jsou na území pøírodního parku, NATURA –
ptaèí oblast, blízkost toku – možný koridor ÚSES. Odbor ŽP
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.

ZM/2005/07/128: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 514, 554 a st.p.è. 87 v k.ú. Horní Lipka za
kupní cenu u p.p. 20,- Kè/m2 a u st.p. 50,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr zveøej-
nit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

6.1.09. Úplatný pøevod pozemkù st.p.è. 1557, p.p.è.
1073/1, 1073/2 a 1073/3 v k.ú. Králíky – revokace usne-
sení ZM/2004/11/209

Obsah: ZM dne 12.10.2004 schválilo bezúplatný pøevod
pozemkù od Státního statku Smiøice, který nabídl mìstu
pøevod tìchto pozemkù v k.ú. Králíky, a to s ohledem na
charakter tìchto pozemkù. Jedná se o veøejné prostranství
o výmìøe 221 m2, které mìsto udržuje, a dále o zastavìnou
plochu o výmìøe 4 m2. Pozemky jsou ve vlastnictví ÈR
s právem hospodaøení pro Státní statek Smiøice, pozemky
nejsou restituènì ohroženy a nepatøí do správy PF ÈR. Bo-
hužel zpùsob pøevodu Katastrální úøad pro Pardubický kraj,
Katastrální pracovištì Ústí nad Orlicí zamítl (místo nabýva-
cí listiny mìsto dokládalo prohlášení). V souèasné dobì
pøipadá v úvahu pouze úplatný pøevod pozemkù za kupní
cenu ve výši znaleckého posudku. RM doporuèila revokaci
usnesení ZM/2004/11/209 a doporuèila schválit úplatný pøe-
vod pozemkù.

ZM/2005/07/129: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/
2004/11/209 ze dne 12.10.2004 a schvaluje úplatný pøe-
vod pozemkù st.p.è. 1557, p.p.è. 1073/1, 1073/2 a 1073/3
vše v k.ú. Králíky od Státního statku Smiøice, s.p.,
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na mìsto Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého
posudku.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

6.1.10. Smìna pozemku p.p.è. 3204 za pozemky st.p.è.
1080 a p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky

Obsah: ZM schválilo zámìr smìny pozemku p.p.è. 3204
v k.ú. Králíky o výmìøe 6134 m2 ve vlastnictví mìsta Krá-
líky za pozemky st.p.è. 1080 a p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky
o výmìøe 5885 m2 dnes ve vlastnictví Pardubického kraje a
ve správì Støedního odborného uèilištì opravárenského,
Králíky 427. Pardubický kraj sdìlil MO, že o pøevod po-
zemku st.p.è. 1080 v k.ú. Králíky si požádal Èeský za-
hrádkáøský svaz Králíky. Jedná se o pozemek – zastavì-
nou plochu pod moštárnou. Aèkoli mìsto od roku 2001
jednalo o smìnu pozemkù se SOU, vydal øeditel SOU sou-
hlas s pøevodem pozemku i ÈZS Králíky. V souèasné
dobì Pardubický kraj eviduje 2 žádosti o pøevod pozemku
st.p.è. 1080. Mìsto rovnìž v roce 2001 informovalo i ÈZS
o plánované smìnì pozemkù. MO projednal celou záleži-
tost s paní Cackovou, která projednala na èlenské schùzi
ÈZS možnost zrušení žádosti o pøevod pozemku na ÈZS.
Výbor ÈZS jednomyslnì odhlasoval, že trvá na žádosti
o pøevod pozemku. RM nedoporuèila vyjmout pozemek
st.p.è. 1080 v k.ú. Králíky z plánované smìny pozemkù.

Mgr. Krabec – pozemek, kde je moštárna, je dle územ-
ního plánu mìsta urèen pro bytovou výstavbu. Mìli by-
chom tedy usilovat i o pøevod tohoto pozemku na mìsto.

p. Novotný – je budova moštárny postavena s øádným
stavebním povolením?

Bc. Kubíèková – stavba byla dodateènì povolena.

ZM/2005/07/130: ZM schvaluje smìnu pozemkù
st.p.è. 1080 a p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky ve vlastnic-
tví Pardubického kraje, ve správì Støedního odbor-
ného uèilištì opravárenského, Králíky 427, za poze-
mek p.p.è. 3204 v k.ú. Králíky ve vlastnictví mìsta
Králíky s tím, že cena pozemkù se vzájemnì zapoè-
te.

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

ZM/2005/07/131: ZM schvaluje smìnu pozemku p.p.è.
1295/8 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Pardubického kra-
je, ve správì Støedního odborného uèilištì opravá-
renského, Králíky 427, za pozemek p.p.è. 3204 v k.ú.
Králíky ve vlastnictví mìsta Králíky s tím, že cena
pozemkù se vzájemnì zapoète.

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

6.1.11. Majetkoprávní vypoøádání místní komuni-
kace v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: Na základì usnesení RM projednal MO
s vlastníkem pozemkù pod místní komunikací majetko-
právní vypoøádání. Vlastník pozemkù pan Myška – pozem-
ky ve zjednodušené evidenci p.è. (240/4) EN o výmìøe 22 m2

a st.è. (32) GP o výmìøe 42 m2 v k.ú. Dolní Boøíkovice –
souhlasí s prodejem za kupní cenu 10,- Kè/m2 a u st.è. 50,-
Kè/m2, tj. 2.320,- Kè. RM doporuèila majetkoprávní vypoøá-
dání, tj. nákup pozemkù.

ZM/2005/07/132: ZM schvaluje majetkoprávní vypo-
øádání místní komunikace na pozemku p.p.è. 1470
v k.ú. Dolní Boøíkovice, tj. nákup pozemkù ve zjed-
nodušené evidenci p.è. (240/4) EN a st.è. (32) GP v k.ú.
Dolní Boøíkovice od pan Oldøicha Myšky, Dolní Boøí-
kovice 16 za kupní cenu 2.320,- Kè.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

6.1.12. Odepsání pohledávky za spol. REY servis
s.r.o., Králíky 479

Obsah: Finanèní  odbor pøedkládá ZM stanovisko
k možnosti vymáhání pohledávky za spoleèností REY ser-
vis, spol. s.r.o. Mìsto Králíky eviduje pohledávku za jme-
novaným dlužníkem, jejíž výši vyèísluje v èástce 50.735,-
Kè. Na základì usnesení Krajského soudu v Hradci Krá-
lové se konkurz na majetek zrušil. Výtìžek zpenìžení
maje tku z konkursní podstaty nepostaèoval  ani
k vypoøádání pohledávek v první tøídì, a tedy z nìho
mohly být kryty pouze náklady konkurzu a odmìna správ-
ce konkurzní podstaty, pøípadnì nároky oddìlených vìøi-
telù. V každém pøípadì nadìje na vymožení pohledávky
Mìsta Králíky je po provedení konkurzu prakticky nulo-
vá. Právní zástupce mìsta navrhuje, aby byla pøedmìtná
pohledávka buï jako pohledávka nedobytná odepsána nebo
byl dluh na základì dvoustranného ujednání dlužníkovi
prominut. RM doporuèila odepsání pohledávky z dùvodu
nedobytnosti.

ZM/2005/07/133: ZM schvaluje odepsání pohledáv-
ky za spol. REY servis s.r.o., IÈ 15030016, Králíky 479
ve výši 50.735,- Kè, a to z dùvodu nedobytnosti po-
hledávky.

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

6.1.13. Prodej bytového domu èp. 265 na st.p.è. 144,
st.p.è. 144 a p.p.è. 266/1 v k.ú. Králíky – revokace usne-
sení ZM/2005/04/054

Obsah: ZM dne 12.04.2005 schválilo prodej bytového
domu panu Vernerovi za kupní cenu 395.800,- Kè. Kupní
smlouva nebyla podepsána a pan Verner dne 30. 06. 2005
oznámil, že odstupuje od zámìru koupit uvedené nemovi-
tosti.

V nejbližší dobì dojde k uvolnìní bytu è. 3 o velikosti
1+1, II. kat. RM schválila byt neobsazovat a doporuèila
revokaci usnesení ZM a nemovitosti opìtovnì nabízet
k prodeji s volným bytem.

ZM/2005/07/134: ZM schvaluje revokaci usnesení
ZM/2005/04/054 ze dne 12. 04. 2005 a schvaluje zámìr
prodeje nemovitosti èp. 265 na st.p.è. 144, st.p.è. 144 a
p.p.è. 266/1 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu
395.800,- Kè a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

6.2. Kontrola hospodaøení s majetkem Mìsta
Králíky, které se týká prodeje nemovitého majet-
ku prostøednictvím realitní kanceláøe.

p. Vyšohlíd – pøednesl ZM zápis finanèního výboru
z kontroly provìøení hospodaøení s majetkem Mìs-
ta Králíky, které se týká prodeje nemovitého majet-
ku prostøednictvím realitní kanceláøe. Kontrolu pro-
vedli v mìsíci kvìtnu 2005 èlenové finanèního výbo-
ru Antonín Vyšohlíd a JUDr. Milan Ježek a to
v souladu s usnesením finanèního výboru ze dne 24.
5. 2005. (redakènì zkráceno, plné znìní zápisu finanè-
ního výboru je k nahlédnutí na sekretariátu MÚ)

Bc. Kubíèková – pøednesla vyjádøení MO
k provedené kontrole provìøení hospodaøení
s majetkem Mìsta Králíky, které se týká prodeje
nemovitého majetku prostøednictvím realitní kance-
láøe.  (redakènì zkráceno, plné znìní vyjádøení MO je
k nahlédnutí na sekretariátu MÚ)

Ing. Strnad – domnívá se, že tato kontrola byla
smìøována hlavnì na prodej nemovitosti bývalému
starostovi Ing. Zimovi. Kontrolní výbor by mìl kont-
rolovat usnesení tohoto zastupitelstva v tomto vo-
lebním období.

Mgr. Krabec – kontrolní výbor pracuje na kontrole
usnesení tohoto zastupitelstva.

Bc. Kubíèková – požádala, aby zastupitelé pøijali
usnesení ve smyslu, zda MO pochybil nebo nepochy-
bil.
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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).

Mgr. Krabec – ve zprávì finanèního výboru neza-
znìlo pochybení MO a proto není nutné pøijímat ta-
kovéto usnesení.

ZM/2005/07/135: ZM bere na vìdomí zprávu fi-
nanèního výboru a vyjádøení majetkového odbo-
ru.

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

6.3. Zpráva o zabezpeèení požární ochrany
v roce 2004 na správním území mìsta Králíky

Mgr. Krabec – pøednesl zprávu o zabezpeèení po-
žární ochrany v roce 2004 na správním území mìsta
Králíky.

 - v roce 2004 zabezpeèovalo Mìsto Králíky ze své-
ho rozpoètu pìt jednotek sboru dobrovolných hasièù
obce (JSDHO), z toho dvì jednotky byly zaøazeny do
Plánu plošného pokrytí Pardubického kraje jednot-
kami požární ochrany (JPO). JSDH Králíky jako JPO
II a JSDH Dolní Boøíkovice - JPO V. Celkové finanèní
prostøedky na požární ochranu vèetnì dotací èinily
343.740,-Kè. Mìsto Králíky ze svého rozpoètu poskytlo
264.010,-Kè.

Pøímé zabezpeèení PO: Celková koncepce zabezpe-
èení PO na našem území vychází z finanèních mož-
ností rozpoètu Mìsta Králíky a z daných podmínek
v našem regionu. Základním èlánkem je stanice HZS
s možností zásahu do 15 minut kdekoliv ve mìstì
nebo v integrovaných obcích. HZS povolává
k likvidaci požárù a dopravních nehod pouze JSDH
Králíky. V jednotce drží neustále pohotovost jedno
družstvo a v pøípadì potøeby je pøipraveno bìhem 5
minut k výjezdu. Podle zákona è. 133/1985, o požár-
ní ochranì, je povinností mìsta zøídit a zabezpeèit
jednotku sboru dobrovolných hasièù. V roce 2000 byly
ustanoveny JSDH i ve 4 integrovaných obcích, bez
ohledu na to, zda je mìsto schopné ze svého rozpoètu
vyhovìt danému zákonu a vybavit jednotky potøeb-
ným materiálem vèetnì automobilní techniky. Sku-
teèností také je, že okolní jednotky by nezvládly ani
èasové limity výjezdu, nebo� vìtšina èlenù dojíždí za
prací mimo obec. Proto také došlo k 31. 12. 2004 ke
zrušení JSDH v integrovaných obcích. Nadále zde ale
pùsobí sbory dobrovolných hasièù Èech, Moravy a Slez-
ska, které mìsto nadále podporuje. Jednou z forem
pomoci je pronájem objektù i hasièského vybavení.

Zastupitelstvo mìsta Králíky schválilo zámìr jít
cestou jedné kvalitnì vybavené Jednotky sboru dob-
rovolných hasièù mìsta Králíky. Pro rok 2005 byla
urèena na PO stejná èástka jako v roce 2004. Vzhle-
dem k zrušení 4 JSDHO v integrovaných obcích bude
více penìz na dovybavení JSDH Králíky. Odbor vnitø-
ních vìcí využil možnosti a zažádal na Krajský úøad
Pardubického kraje o dotace. Schválena byla dotace
100 000,-Kè na platy hasièù, kteøí drží pohotovost a
vyjíždìjí k zásahu a také dotace 36 000,-Kè na zá-
sahové obleky Fireman III. Z uvedené zprávy vyplý-
vá, že zabezpeèení PO ze strany Mìsta Králíky je na
dobré úrovni. Jsou podporovány i sbory dobrovolných
hasièù Èech, Moravy a Slezska v integrovaných ob-
cích mimo jiné i tím, že mají možnost podílet se na
výdìleèné èinnosti pøi rùzných kulturních a spoleèen-
ských akcích.

ZM/2005/07/136: ZM bere na vìdomí zprávu o
zabezpeèení požární ochrany v roce 2004 na
správním území mìsta Králíky.

 Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

6.4. Zpráva o èinnosti SMK s.r.o. v souvislosti
s podaným daòovým pøiznáním za rok 2004

Mgr. Krabec – informoval zastupitele o èinnosti SMK
s.r.o. v souvislosti s podaným daòovým pøiznáním za rok
2004. Hospodaøení firmy skonèilo v období 7 – 12/ 2004
v mínusu. Ten byl dán jednak nìkterými nutnými poèáteè-
ními neopakovatelnými výdaji, jednak pøechodem na zce-
la nový typ hospodaøení. Je tøeba velmi pozornì sledovat
další vývoj hospodaøení v SMK. 19. èervence probìhne
jednání s p. Ing. Pokornou a p. Ponocnou o výsledcích
hospodaøení za první pololetí tohoto roku, které bude
podrobeno detailnìjší analýze.

p. Vyšohlíd – na pøíštím jednání ZM už budou známé
bližší informace?

Mgr. Krabec – ano, na jednání ZM v záøí již bude pøi-
pravena bližší analýza.

ZM/2005/07/137: ZM bere na vìdomí informaci o èin-
nosti SMK s.r.o. v souvislosti s podaným daòovým
pøiznáním za rok 2004.

 Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

7. Vstupy obèanù
p. Doubrava – zeptal se, zda má finanèní výbor vy-

tipovanou další nemovitost ke kontrole o zpùsobu pro-
deje.

p. Vyšohlíd – ne, žádnou vytipovanou nemovitost
finanèní výbor nemá.

p. Doubrava – domnívá se, že pøi kontrole prodeje
nemovitosti se jednalo hlavnì o osobu Ing. Zimy. Fi-
nanèní výbor má jiné úkoly než kontrolovat usnesení
zastupitelstva. Toto by mìl dìlat kontrolní výbor. Myslí
si, že není dobøe, aby pøedsedkyní kontrolního výboru
byla manželka p. starosty.

Mgr. Krabec – kontrolní výbor pracuje dobøe. Sou-
hlasí, že není dobré øešení, aby byla Mgr. Krabcová
pøedsedkyní kontrolního výboru.

Ing. Strnad – každý zastupitel mùže podat návrh
na odvolání Mgr. Krabcové z postu pøedsedkynì kont-
rolního výboru.

8. Vstupy zastupitelù
p. Vyšohlíd – požádal zastupitele, aby úkolovali finanèní

výbor.
Mgr. Holèapek – na minulém jednání upozoròoval na

nezakrytý vchod do kanálu nad høištìm, jak se v této zále-
žitosti postupuje. Dále v pøípadì støetu zájmu Mgr. Krab-
cové je možné pøijmout usnesení, kterým ji zastupitelstvo
odvolá z funkce.

Mgr. Krabec - informoval o získání dotace na projekt
„Evropského domu“ - celková hodnota díla asi 14.5 mil Kè,
z toho až 75% bude hrazeno z prostøedkù EU. Souèasnì
se podaøilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
na regeneraci sídlištì V Bytovkách – celkovì asi 6 mil, ze
státních financí hrazeno 70%. Obì dotace výraznì napomo-
hou zlepšení vzhledu mìsta. Dále informoval o zájezdu do
partnerského mìsta Villmar v Hesensku, jehož se zúèast-
nilo 43 obèanù z Králík. Akce se velmi vydaøila, naši part-
neøi ve Villmaru se o nás starali velmi pozornì a nabídli
nám zajímavý program.

p. Vyšohlíd – všem pøítomným doporuèil zúèastnit se
pøíští návštìvy mìsta Villmar.

Mgr. Krabec – podìkoval zastupitelùm za vykonanou
práci a popøál všem pìknou dovolenou.

Starosta ukonèil jednání ve 22:03 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová
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Kvìtnové radovánky
Øídíc se ponìkud  obmìnìným heslem

„Když nejde kultura za námi, musíme jít
my za kulturou“, vyrazili jsme jednoho
kvìtnového dopoledne pìšky z Králík do
Prostøední Lipky. V místní mateøské
škole na nás totiž èekalo pøekvapení -  vy-
stoupení moderátora z Prahy se svým
programem.

Cesta nás vedla mezi poli a lukami,
kousek za mìstem jsme obdivovali dvì
vìtrné elektrárny. Asi  v polovinì cesty
jsme udìlali krátkou zastávku, abychom
se trochu obèerstvili a pak jsme zase ve-
sele šlapali dál.

Po chvíli už jsme pøecházeli tra� a pak
bylo vidìt  støechu místní MŠ. Tam nás už
všichni oèekávali a paní uèitelky nás pro-
vedly budovou celé školky. Moderátor
Ruda Petráš z Prahy už nás oèekával dole
v hernì a hned na nás vychrlil lavinu vy-
právìní, vtipù, povídaní, legrace, prostì,
hned nás vtáhl do dìje svého programu.
Jeho vystoupení bylo veselé, vtipné, za-
pojil do nìj úplnì pøirozenì i dìti, vyzkou-
šel  jejich znalosti, šikovnost, dùvtip i od-

vahu a odmìnil je malým pamlskem èi
obrázkem. Pøedstavení mìlo spád, èas
rychle plynul a než jsme se nadáli, už tu
byl konec – protože se nám program líbil,
domluvili jsme si s panem Petrášem, že
k nám do Èerveného Potoka pošle svého
bratra Jana Petráše, který moderuje ob-
dobný poøad. Ještì jsme s chutí poobìd-
vali v místní jídelnì, pohráli si spoleènì
s novými kamarády a pak už byl èas roz-
louèit se, ustrojit a poèkat na autobus,
který  nás vezl pøes Prostøední Lipku,
Horní Lipku a zpìt do Králík. Z oken
autobusu jsme pozorovali dìní v obou
vesnicích ( nìkteøí z nás tudy jeli poprvé
) a spokojeni a i trochu unaveni jsme se
vrátili domù.

Dva týdny uplynuly jako voda a už tu
byl den, na který jsme se opìt tìšili.

Tentokrát jsme byli zase hostitelé my.
Nejdøíve pøišli naši noví kamarádi z MŠ
v Prostøední Lipce, hned za nimi pøispì-
chal i pan herec, moderátor Jan Petráš
z Prahy.

Dìti se nejdøíve pøevlékly, nasvaèily a

už si bìžely vyzkoušet zase naše hraèky.
Pan Petráš si mezitím pøipravil vše po-

tøebné ke svému vystoupení. Jakmile do-
razily ještì králické dìti, pøedstavení za-
èalo. Pan moderátor se s námi pøivítal,
vyzkoušel si nás, jak umíme tleskat, jak
se smìjeme, jak jsme potichu – pøitom
mu pomáhal maòásek Filípek.

Pak už si vybíral dìti ke krátkým sou-
tìžím – nejprve ve znalosti ovoce.

Dále vyzkoušel naše znalosti o pohád-
kách v popletené pohádce, pozornost pøi
písních o pohádkových postavách. Nìko-
lik dìtí se promìnilo v herce v pohádce
„ Jak se stala rùže královnou kvìtin. “
Další dìti si ovìøily své vìdomosti
v pohádkové maturitì. Všichni jsme se
spoleènì pobavili, zasmáli, nìco si pøitom
zopakovali, nìco nového se i nauèili.

Dopoledne rychle uteklo a byl èas se jít
naobìdvat. Po obìdì se naše dìti vrátily
ke svým hraèkám a naši kamarádi a ka-
marádky z Prostøední Lipky se s námi
rozlouèili a odjeli zpátky do své školky.

S obìma poøady jsme byli všichni veli-
ce spokojeni a snad se zase nìkdy pøi po-
dobné akci sejdeme.

MŠ v Èervený Potok

Jedeme za Indiány
„Králíky, hlááávní nááádraží! Nááástu-

povááát! Vlak do Dolní Lipky je pøipra-
ven k óóódjezdùùù! Takové volání sice
naše ospalé králické  nádražíèko nikdy
neslyšelo, ale nám, kteøí jsme se zde toho
teplého èervnového rána sešli, to vùbec
nevadilo. Plni nedoèkavosti jsme èekali,
až pøisupí  náš  motoráèek a my se rozje-
deme vstøíc skvìlým a neèekaným zážit-
kùm. Bohužel, kvùli opravì trati jsme první
èást výletu z Králík do Lichkova museli
absolvovat autobusem. Ale když jsme pak
v Lichkovì nastoupili do vlaku a pohodl-
nì se usadili, propuklo to pravé výletní
nadšení – všichni vesele povídali, nìkdo
svaèil, nìkteøí zase sledovali, jak se mìní
panorama za okny našeho vagonu.
V Letohradì jsme pøestoupili do zrychle-
ného vlaku a za ètvrt hodiny už jsme byli
v Dolních Libchavách, kde byla pro nás
koneèná. Byli jsme témìø u cíle naší cesty.
Po vystoupení z vlaku a krátké poradì
jsme se vydali hledat indiánskou osadu
se zajímavým a zábavným programem,
jak nám sliboval barevný prospekt, který
jsme mìli s sebou. Po pùlhodinì bloudì-
ní, jak se na správné turisty sluší, jsme
se od jednoho domorodce dozvìdìli, že by
asi bylo nejlepší vyèkat u místní hospùd-
ky na prùvodce, který nás k Indiánùm
zavede. Nebyli jsme totiž sami, kdo tudy
bloudil, takových neš�astníkù bylo víc,
nikde totiž nebylo øádnì vyznaèeno, jak
se k indiánské osadì dostaneme. Poma-
lu jsme se vraceli zpátky a pojednou se
pøed námi objevil muž v indiánském ob-
leèení, který se nám pøedstavil jako ná-
èelník místního kmene Lakotù  „Sedím
pod konìm“ a ten nám podal vyèerpávají-
cí informace o všem, co nás èeká. Zavedl
nás hned k døevìnému srubu místního
KÈT, kde jsme se obèerstvili, omyli a dìti
se pak ještì vydovádìly na prùlezkách,
které byly na velké louce v blízkosti sru-
bu. A pak už jsme koneènì pod vedením
našeho prùvodce vyrazili hledat osadu

kmene Lakotù. Cesta nás vedla malou
vesnièkou, pøes most, podél øeky a splavu
na velkou louku, kde stálo nìkolik indi-
ánských stanù a poblíž se pásli tøi koníci.
Malé improvizované hledištì již bylo té-
mìø zaplnìno a tak jsme rychle odložili
batohy do pro nás urèeného stanu, usadi-
li se na lavice a indiánský program mohl
zaèít. Slova se nejdøíve ujala Indiánka
v dobovém obleèení, která nás všechny
srdeènì pøivítala a pak nám povyprávìla
spoustu zajímavostí ze života indiánských
rodin.Hned po ní za námi zase zavítal
náèelník „Sedím pod konìm“.Od nìho
jsme se dozvìdìli, jak se do Ameriky do-
stali Indiáni, po nich konì, jakým zpùso-
bem si Indiáni chytali a ochoèovali konì,
jak se oblékali, jak se bavili, zpívali, tan-
èili, zkrátka, jak žili. Vše, o èem nám ná-
èelník vyprávìl, sehráli èlenové tohoto in-

diánského souboru v krátkých scénkách
– vidìli jsme, jak se chytají a ochoèují
konì, jak si muži kmene opatøují koøist,
jak si namlouvají nevìstu,…. Náèelník pro
nás rozeznìl velký buben a s nìkolika
Indiány pro nás zazpíval indiánskou pí-
seò beze slov. V krátké pøestávce jsme si
mohli zakoupit ruèní výrobky – korálky,
náramky, èelenky,…

Po obìdì z vlastních zásob jsme se do-
èkali druhé èásti programu.

Všichni spoleènì jsme se vrátili na lou-
ku u srubu KÈT a tady se pak dìti povozi-
ly na indiánských koních a ještì se svezly
indiánskou kánoí po øece. Na støelbu
z indiánských lukù už nezbyl èas – bohu-
žel jsme museli vyrazit k místnímu ná-
dražíèku, aby nám neujel vlak.

Cesta zpìt ubìhla snad ještì rychleji než
cesta tam a než jsme se nadáli,byli jsme
zase v Králíkách.

Zde si rodièe své unavené, ale spokojené
(pokraèování na str. 15)
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V první èásti doprovodného progra-
mu výtvarného plenéru ARTEX 2005
vystoupil Tomáš Koèko se svým or-
chestrem.

malé cestovatele v poøádku pøevzali a tím
náš letošní výlet za Indiány skonèil.

Co k tomu ještì dodat? Snad jen to, že
letos nám poèasí opravdu pøálo ( horko bylo
celý den ), že jsme vidìli mnoho zajímavé-
ho a pouèného, že jsme byli opravdu spo-
kojeni,……

Úplnì na závìr bychom chtìly podìko-
vat paní Lence Grežové, paní Janì Klime-
šové, paní Marii Klimešové, paní Martì
Cermanové

a paní Janì Šejvlové, které s námi pro-
žily všechny slasti i strasti celého výletu a
vždy se snažily dle svých možností nám
pomoci dovést vše ke zdárnému konci.

Dìti a kolektiv
MŠ Èervený Potok

Jedeme za Indiány
(pokraèování ze str. 14)

Louèení s pøedškoláèky
Nejkrásnìjší na všem, co konèí, je to, že

nìco nového zaèíná ….
Naše snad nejpoužívanìjší a nejoblíbe-

nìjší motto, o jehož pravdivosti nemùže
být pochyb. Vždy� kolikrát v životì pro

nás nìco konèí a zaèíná nìco nového, jiné-
ho,…..? O tom všem bychom mohli dlouze
vyprávìt my všichni døíve narození…. A
tak i pro naše nejstarší dìti se pomalu
pøibližoval den, kdy se rozlouèí
se školkou a po prázdninách na nì èeká
školní lavice „prvòáèkù“, nová paní uèi-
telka, noví kamarádi. Ale nepøedbíhejme,
ještì jsou u nás, ještì jsme se s nimi
nerozlouèili. Na závìreèné louèení se mu-
síme nejdøíve dùkladnì pøipravit. Program
zaèíná vždy besídkou pro rodièe – vymys-
let, sestavit a secvièit pásmo písní, her,
øíkadel, taneèkù a pohádek kde se nejvíce
prezentují právì naši pøedškoláci, to dá
nìkdy poøádnì zabrat. A tak jsme bìhem
èervna chystali, nacvièovali, mìnili a než
jsme se nadáli, už tu byl poslední èervno-
vý ètvrtek, den, na který byli srdeènì zvá-
ni všichni rodièe, prarodièe, sourozenci, ….
Dopoledne uteklo a po obìdì už jsme za-
èali vyklízet hernu, chystat židlièky. Dìti
se pak pøevlékly do pøipraveného slav-
nostního obleèení, èesaly se, parádily.
Každý nedoèkavì vyhlížel rodièe, souro-
zence, aby se mohl pochlubit vším, co umí,

èím je zaujme. Jakmile se všichni pozvaní
dostavili, louèení s našimi školáèky za-
èalo. Po úvodním veselém a milém uvítá-
ní všech pøítomných našimi nejstaršími
dìtmi zaèal vlastní program besídky. Øí-
kadla støídala písnì, mezitím byly vlože-
ny hádanky pro diváky, všechny dìti si
zahrály v oblíbené høe  „Na mláïátka“,
pøedvedly své herecké schopnosti ve ver-
šované pohádce „Kuøátko a obilí“. Ryt-
mické taneèní vystoupení s hudbou „Šam-
pión“ náš program ukonèilo. A pak už pøed
všechny shromáždìné pøedstoupili naši
letošní školáèci. Každý školáèek se nám
pøedstavil, krátce o sobì povìdìl, co umí,
co ho baví a zajímá…..

Jeden po druhém pak byli postupnì po-
výšeni šerpou na školáky a obdarováni
pohádkovou knihou a diplomem na památ-
ku. Popøáli jsme jim do té nové etapy živo-
ta hodnì štìstí, hodnì správných kamará-
dù a hodnì pìkných známek. Lenièka The-
imerová jim pak zahrála dvì zajímavé
skladbièky na akordeon. V hernì se až
blýskalo, jak rodièe fotografovali své rato-
lesti, kamery vrèely, oèi se dojetím i slzami
zalily. Šerpování skonèilo, rodièe s dìtmi
pomalu odcházeli a s námi tu zùstali jen
ti nejodvážnìjší, kteøí se rozhodli ve školce
pøenocovat. Když jsme osamìli, nechali
jsme dìti dosytosti vydovádìt – zkrátka
bylo veselo. Venku bylo ten den celkem
škaredì, mokro a tak jsme buøty upekli
v troubì na pekáèi. A jak všem chutnaly!
Po veèeøi jsme si nachystali postýlky a
spoleènì se ještì pobavili – nìkdo zazpí-
val, nìkdo pøedvedl akrobatické cviky, jiný
zahrál na hudební nástroj. Nìkolika zná-
mými písnìmi na dobrou noc jsme veèer
zakonèili. Dìti se pøevlékly do pyžámek,
umyly se a ulehly na svá místeèka. Pøi
sledování pohádek z videa pak postupnì
usínaly. Po klidnì prožité noci a po dobré
snídani jsme se pak pomalu rozjíždìli
domù, vstøíc prázdninám a neznámým
dobrodružstvím.

Kolektiv MŠ Èervený Potok
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ZASTAVENÍ U SOUSEDÙ
(Poznávejme své sousedy, kulturu, krásy a zajímavosti jejich domova)

Nesmrtelné mìsto
(Zastavení 7.)

Chtìl bych vám vyprávìt o jednom z
nejhezèích mìst, která znám. Má tisíci-
letou bohatou historiif naplnìnou po-
hnutými osudy polského národa i oby-
vatel mìsta. Vždy ale povstávalo z tro-
sek a popela mnohých požárù lidské
zloby a rozkvétalo jako pohádková za-
hrada. Proto se stalo nesmrtelným - to
nádherné hanzovnímìsto Gdaòsk.

Jeho dìjiny jsou natolik bohaté a roz-
sáhlé, že by se ani ten nejstruènìjší pøe-
hled nevešel do tìchto øádkù.

Proto jen pár slov. Od roku 980 to byl
zpoèátku varovný hrad, vybudovaný Miesz-
kem L, který se až do roku 1308 rozrùstal
ve velký a významný pøístav a s tím spoje-
ný i èilý obchodní ruch. Zajímavý a výmluv-
ný je èasový pøehled jednotlivých historic-
kých úsekù. Roku 980 bylo mìsto založe-
no. V roce 1308 obsadili Gdaòsk podvo-
dem Køižáci. V roce 1454 byli svrženi a
mìsto bylo navráceno Polsku. V roce 1793
zabírají Gdaòsk Prusové. Nastává druhé
dìlení Polska, potvrzené v roce 1815 Ví-
deòským kongresem. V roce 1920 se
Gdaòsk stává svobodným mìstem. 1. záøí

1939 zaèíná u nedaleké Wersterplatte dru-
há svìtová válka hrdinnou obranou pobøe-
ží hrstkou polských vojákù. Gdaòsk byl
pøièlenìn k Velkonìmecké Øíši. Témìø zni-
èené mìsto bylo osvobozeno v roce 1945.

Dnes je to rušné a krásné velkomìsto
v sestavì pobaltského „Trojmìstí“ -
Gdaòsk, Sopoty a Gdynì.

Lidský um a dovednost tisícù lidí vráti-
la mìstu úchvatnou historickou tváø, tak

barbarsky ponièenou ke konci druhé svìto-
vé války. Historické jádro, tzv. Hlavní mìs-
to gdaòské, bylo z 90% znièeno.

Obyvatelé mìsta jsou hrdí na svùj do-
mov. Je to pøedevším jejich zásluha. S roky
pøibývá množství mìš�anských domù ve
zbývajících „prùrvách“ po nièivém bombar-
dování a ostøelování. Všechny mají patinu
„svého století“.

Na nábøeží Motlawy, u starobylého jeøá-
bu- Žurawu zaèíná vodní cesta rozsáhlým
pøístavem, který støeží vysoký pomník hr-
dinných obráncù Westerplatte a každá pro-
plouvající loï s vlajkami státù celého svì-
ta mu vzdává èest.

Moøe bylo a je úzce spjato s Gdaòskem.

Ovlivòuje život mìsta, dává mu nezamì-
nitelný ráz a obživu.

Moøe vdechujete v historických ulièkách,
na nábøežích, i v útulných hospùdkách a
kavárnách.

Kulturní a spoleèenské dìní v Gdaòsku
trvá dvacet ètyøi hodin. Ze všeho nejkrás-
nìjší je ale celonoèní procházka mìstem
podél nábøeží se zastávkami na obèerstve-
ní a posezení s obyèejnými lidmi, stejnì
jako procházka po noèní pláži a pozorová-
ní ztemnìlého huèícího moøe s poskakují-
cími pozièními svìtly lodí. V dálce, na dru-
hé stranì Gdaòské zátoky blikají svìtla
na Helském poloostrovì.

Tìch nìkolik øádkù je výrazem zamilo-
vání do tohoto mìsta, které èasto navštì-
vuji a proto jsem tichým svìdkem jeho
„mládnutí“.

Už vím, proè se mu øíká nesmrtelné.
Text a foto Alexander Pelikán
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Tak bylo – tak je Èp. 131, 131a

ulice Jana Opletala
Podobnì jako tomu bylo v minulém

èísle, i dùm èp. 131 patøil vrchnosti.
V roce 1816 zde byla založena destila-
ce likérù, obchod vínem a výroba ovoc-
ných š�áv. Nájemce se jmenoval Karl
Saxl a patøil k významným a bohatým
obèanùm mìsta. Jako jeden z mála
tady v Králíkách se hlásil k židovské
víøe. I pøesto vìnoval finanèní prostøed-
ky na ryze katolické záležitosti, jako
napøíklad na obnovu støechy po požá-
ru kláštera v roce 1846. Pozdìji firmu
pøevzal Siegfried Saxl, který ji vedl až
do roku 1932, kdy ji pøevedl na svého
zetì Ernsta Blocha. O tøi roky pozdìji
však nemovitost získala v dražbì spo-
øitelna a vznikl zde hostinec, jehož ná-
jemcem se stal Heinrich Katzer. Kon-
cem roku 1945 budova krátce sloužila
jako sklad svrškù po odsunutých Nìm-
cích. Poèátkem 80. let minulého století
získal dùm s pøilehlými nemovitostmi
od MìNV automotoklub Svazarmu.
V roce 1989 pak vznikl autoservis
Springer a tøi roky nato restaurace
Formanka. Dùm je rovnìž zaøazen
mezi památkovì hodnotné objekty 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
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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 srpnu oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Elfrieda Erbenová,  Jiøí Suchomel

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

94 let - Anna Kubeschová
87 let - Jan Èuma
86 let - Antonín Pavel
84 let - Filoména Malá
82 let - Zdenìk Vraštil,

- Vìra Dušková
81 let - Marta Rapantová
80 let - Dobromila Diblíková
76 let - Božena Janušíková
75 let - Zdeòka Riznièová,

- Editha Krejèová,
- Marie Pospíšilová

74 let - Jan Vašátko,
- Anna Jarmarová,
- Boøivoj Barvínek

73 let - Vìra Sekyrová,
- Štefan Kolínek,
- Marie Grusová,
- Vladimír Friml,
- Hubert Kouba

71 let - Josef  Prokop,
- Anežka Taláèková,
- Marie Krejèová

70 let - Danuška Frydrychová,
- Vìra Krejèová

Ludvík Domonkoš – Eva Peštálová;     Rastislav Filip – Štìpánka Tùmová
Antonín Pospíchal – Kateøina Škapová

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
13. 08. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
14. 08. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
20. 08. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
21. 08. Ne MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
27. 08. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
28. 08. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
03. 09. So MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
04. 09. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
10. 09. So MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
11. 09. Ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572

  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)

Adéla Švandová, Tomáš Novák, Zdenìk Zezulka, Richard Podolský,
Patrik Pauk, Viktorie Bartiková, Jakub Kapolka, Filip Dušek,

Artur Alexandr Gregor, Aneta Laczková

Dne 18. 7. 2005 oslavila paní
Kamila Pávková již svoje 96. na-
rozeniny. K tomuto výroèí jí po-
pøál osobnì starosta mìsta.
Ke gratulaci se dodateènì pøi-
pojuje i redakce Králického zpra-
vodaje. Pøejeme paní Pávkové
hodnì zdraví a spokojenosti.

Redakce

ØÁDKOVÁ
INZERCE

Prodám starší rodinný dùm se za-
hradou v Králíkách.

Anna Èernohousová, V Bytovkách
660, Králíky.

Prodám motocykl MZ ETZ 150 –
modrá barva, super stav, 10,5 kw, cena
15.000,- na tel.: 777/32 80 54

Dlouhodobý pronájem: zdìný byt
3+1 s balkonem v Letohradì.

tel.731 460 208

Grantový a
pøíspìvkový

program mìsta
(pokraèování ze str. 1)

Vedoucí odboru školství,
kultury a tìlovýchovy

Bc. Jan Divíšek

tegorie dle èlenìní vyhlašovate-
le a název programu žadatele“

- na uzavøení bude obálka opat-
øena razítkem a podpisem žadate-
le.

Adresa pro podávání žádosti:
Mìstský úøad Králíky
Odbor školství, kultury
a tìlovýchovy
Velké námìstí 5
561 69 Králíky
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Program na SRPEN

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.

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.

pátek   19.   STAR WARS: EPIZODA III – POMSTA SITHÙ
zaè. ve 20.00 hod
Velkolepé zakonèení nejvìtší sci-fi ságy pøináší odpovìï

na hlavní otázku celé série – proè se  sympatický hrdina
prvních dvou epizod Anakin Skywalker zmìnil v nejvìtšího
galaktického padoucha Dartha Vadera. Snímek je brilantní
ukázkou možností filmové techniky: je v nìm pøes dva tisí-
ce trikù.

sobota   20.   SLUNEÈNÍ STÁT    zaè. ve 20.00 hod
„…aneb Hrdinové dìlnické tøídy“. Èesko-slovenský film

režiséra Martina Šulíka je hoøkou sociální komedií, reflek-
tující souèasnost z té horší stránky. Ètveøice mužù
z Ostravska ztratí práci a každý musí prokázat notnou dávku
trpìlivosti, než situaci zvládne.

pátek   26.   SAHARA   zaè. ve 20.00 hod
Dobrodružný snímek o hledání dávno ztracené váleèné

lodi z americké obèanské války, která dosud ukrývá tajný
náklad a místní lidé je pøezdívají „loï smrti“. Matthewem
McConaughey a Penelope Cruz v hlavních rolích filmové
podívané zjevnì inspirované sérií o Indiana Jonesovi.

sobota   27.   OCHRÁNCE   zaè. ve 20.00 hod
Pøíslušník elitního komanda Shane Wolf (Vin Diesel) je

vojákem tìlem i duší a vyznává odvahu, disciplínu, ráznost
a dril. Je ovšem postaven pøed úkol, jaký sotva zvládne:
ohlídat pìt rozjívených dìtí s postarší rumunskou ošetøo-
vatelkou a ochoèeným kaèerem Garym, který si o sobì myslí,
že je pes.

úterý   30.   MADAGASKAR   zaè. v 17.00 hod
Z dílny tvùrcù pøelomových animovaných komedií Shrek

a Pøíbìh žraloka pøichází do kin další poèítaèovì animovaný

zázrak. Hlavními hrdiny pøíbìhu jsou ètyøi rozmazlená zví-
øátka z newyorské ZOO, která by mohla do konce svých
životù dostávat svùj denní pøídìl obdivu a krmení, kdyby
zebru Martyho nezasáhla krize støedního vìku a on se za
pomoci šikovných tuèòákù nerozhodl ilegálnì opustit ZOO.
Jeho kamarádi, lev Alex, hrošice Glorie a žirafa Melman se
za ním vydávají do newyorských ulic, èímž odstartují øetì-
zec jen tìžko uvìøitelných událostí, které je pøivedou až na
pobøeží exotického ostrova Madagaskar. Tady se tito rodilí
Newyorèané musí prvnì v životì postarat sami o sebe a
nauèit se pøežít v divoèinì, což mùže být pro zchoulostivìlé-
ho lva, potrhlou zebru, pragmatickou hrošici a žirafu hypo-
chondra mnohem nároènìjší, než by se na první pohled
mohlo zdát.

SOCHAØSKÝ PLENÉR „ARTEX 2005“
DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM

pátek 12. 8., 20:00 hodin -  BODYPAINTING  (výtvar-
ný hapenning)

sobota 13. 8., 16:30-24:00 – Malý ROCK&POP festival
– Nou Entry, Vrány, MONROE, Babièka, SWORD-
FISHTROMBONES, Burani z New Jersey, CLOU

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

Veškeré uvedené programy se konají na Velkém 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.

Pavel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky
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Králickým obèanùm – na vìdomí
Máte skvìlé ženy – prostì jednièky

Ve dnech 1. až 5. èervence 2005 se konal v Olomouci
první celostátní festival sportu pro všechny, který poøádala
Èeská asociace SPV. Náplní festivalu, kromì nejrùznìjších
sportovních soutìží pro dìti i dospìlé sportovce, byla také
oblíbená hromadná tìlovýchovná vystoupení. Samozøejmì
nemohly chybìt ani skladby žen a samozøejmì nemohly
chybìt ani cvièenky z vašeho krásného mìsta Králíky. Pod
energickým vedením paní Jarmilky HEJTMANSKÉ se pøed-
stavila skupina tøicetišesti žen velmi dobøe pøipravených,
mimoøádnì ukáznìných, obìtavých, nadšených cvièenek,
které vystoupily ve dvou skladbách, z nichž jedna byla Lui-
sina polka Bedøicha Smetany a druhá na populární hudbu
Jaroslava Ježka - na poèest a k uctìní památky na pány
W+V.

Jako autorka obou skladeb ráda bych vyjádøila a ocenila
práci p. Hejtmanské, která s pøíkladnou odpovìdností, vy-
sokou odborností a obìtavostí své cvièenky pøipravila na
toto slavnostní vystoupení. Právem bylo ocenìno všemi di-
váky i odbornou veøejností. Pøi tom je tøeba oznámit, že
ženy si veškeré náklady na festival, t.j. na pobyt v Olomouci
hradily samy, samozøejmostí byla také úhrada nákladù na
cvièební úbory, secvièování a nácviky, nehledì pøi tom na

èas, který pøípravì cvièení vìnovaly.
Vážení obèané Králík, važte si takových žen - právem

mohou být pøíkladem vzácné pospolitosti v celé naší krásné
zemi. V Olomouci reprezentovaly a propagovaly svoje mìs-
to Králíky nápisem a mìstským znakem na trièkách a mohu
odpovìdnì øíci, že byly nepøehlédnutelné. Vystupovaly vždy
ve skupinì, takže byly - jako ženy vùbec - vidìt i slyšet.
Pobyt v Olomouci byl pro nì i poznáním tohoto krásného
mìsta. Využily rùzných možností výletù a dalších spoleèen-
ských akcí, které byly pro cvièence pøipraveny. A musím øíci
- i s trochou závisti - byly vždy veselé, usmìvavé, ukáznìné,
pøesné - prostì skvì1é!

Vaše mìsto mùže být právem na takové obèanky hrdé.
A tak na závìr ...
Milé králické ženy,
pøijmìte ode mne ještì jednou upøímné podìkování za

váš pøistup ke cvièení, za vaši upøimnou srdeènost, za vaši
lásku ke cvièeni i k èeské hudbì, která naše cvièeni dopro-
vázela. Pøeji vám pevné zdraví a stálou chu� ke cvièení,
které nám všem kromì zdraví pøináší i radost a chu� do
života. Jen tak se naplní naše heslo: POHYB JE ŽIVOT.

S láskou, vaše autorka Eva Bémová

Liga v malé kopané - léto 2005
 Na sportovním areálu se v mìsíci kvìtnu a èervnu

uskuteènil II. roèník ligy v malé kopané. Zúèastnilo
se sedm družstev, které si to rozdali dvoukolovì kaž-
dý s každým. Mezi favority patøil Spotr bar, který
nakonec celý turnaj vyhrál. Nejlepším støelcem se
stal Jára Šponar s 23 brankami.

  Na turnaji se podílelo nìkolik sponzorù: MÌSTO KRÁ-
LÍKY, NEW BALANCE, VIKING, Restaurace u lípy.

Výsledky: I. kolo II. kolo
1.FC BECHER BAR : ZET BOØÍKOVICE 0 : 5 2 : 3
OLD BOYS : HC u LÍPY 3 : 1 3 : 4
1.FC BECHER BAR : DOROSTENCI 0 : 1 2 : 1
AC HEØMANICE : SPORT BAR 1 : 2 4 : 0
SPORT BAR : DOROSTENCI 7 : 2 2 : 3
HC u LÍPY : AC HEØMANICE 3 : 3 3 : 1
ZET BOØÍKOVICE : SPORT BAR 0 : 4 3 : 3
1.FC BECHER BAR : OLD BOYS 0 : 2 6 : 5
DOROSTENCI : HC u LÍPY 1 : 3 2 : 0
ZET BOØÍKOVICE : OLD BOYS 2 : 3 2 : 2
HC u LÍPY : ZET BOØÍKOVICE 3 : 1 3 : 1
AC HEØMANICE : 1. FC BECHER BAR 1 : 3 3 : 0
SPORT BAR : HC u LÍPY 5 : 3 3 : 0

ZET BOØÍKOVICE : DOROSTENCI 0 : 4 2 : 6
1. FC BECHER BAR : SPORT BAR 2 : 5 0 : 3
ZET BOØÍKOVICE : AC HEØMANICE 2 : 0 2 : 2
OLD BOYS : SPORT BAR 1 : 4 3 : 2
DOROSTENCI : AC HEØMANICE 5 : 2 4 : 1
HC u LÍPY : 1. FC BECHER BAR 5 : 0 1 : 0
AC HEØMANICE : OLD BOYS 3 : 3 1 : 2

  Tabulka:
1. SPORT BAR 12 10 1 1 45:17 31
2. DOROSTENCI 12 9 0 3 35:21 27
3. OLD BOYS 12 6 2 4 30:30 20
4. HC u LÍPY 12 6 1 5 28:24 19
5. ZET BOØÍKOVICE 12 3 3 6 23:32 12
6. AC HEØMANICE 12 1 3 8 18:33  6
7. 1.FC BECHER BAR 12 2 0 10 14:36  6

O POØADÍ NA 6-7 MÍSTÌ ROZHODOVALO VZÁJEM-
NÉ UTKÁNÍ

CENY PRO VÍTÌZE LIGY V MALÉ KOPANÉ VÌNOVA-
LO OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ZNAÈKY NEW BALANCE
PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU, FIRMA
ASPIRE V.O.S.BRNO
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