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Vítáme
nové žáèky

Jako každý rok, tak i v letošním roce
usedli poprvé do školních lavic naši
nejmenší. Letos nastoupilo do první
tøídy v Základní škole, Králíky, 5. kvìt-
na 21 dìtí, v Základní škole Králíky,
Moravská celkem 21 dìtí, v ZŠ Èerve-
ná Voda 29 dìtí a v ZŠ Mladkovì 10
dìtí.

Pøejeme prvòáèkùm radost z uèení
a pedagogùm hodnì trpìlivosti.

Letošní Cihelna byla mimoøádná!
Den Sil Podpory a výcviku Cihelna

2005 Králíky, jak znìl celý název akce,
se mimoøádnì vydaøil. Pøispìlo k tomu
zajisté i skvìlé poèasí, které nepotvrdi-
lo pesimistické prognózy. Možná i díky
dobrému poèasí navštívilo Králicko a
všechny do akce zapojené lokality bì-
hem všech tøí dnù trvání akce okolo
20 000 návštìvníkù. Vìtšina se kon-
centrovala na sobotní hlavní program
na pøedvádìcí ploše u Vojenského mu-
zea Králíky.

Rùzné složky Sil Podpory a výcviku
AÈR pøipravovaly od 15. srpna týlové
zázemí celé akce, spojení, ubytování
úèastníkù, výstavní plochy pro static-
ké ukázky vojenské a speciální techni-
ky, zázemí pro hosty VIP, podmínky pro
ozvuèení a upravovaly „bojištì“ – pro-
stor v bezprostøední blízkosti Vojen-
ského muzea Králíky. Pøípravám po-
èasí nepøálo, ale vše se díky intenzivní-
mu nasazení zúèastnìných, podaøilo
dokonèit vèas.

Program pro veøejnost zahájila
v pátek ráno Spanilá jízda vojenské
historické kolony na trase Vojenské
muzeum Králíky – Žamberk – Leto-
hrad – Jablonné nad Orlicí – Èerve-

novodské sedlo – Èervená Voda – Vo-
jenské muzeum Králíky. V místech,
kde historická vojenská vozidla zasta-
vovala, èekaly stovky lidí. Následovala
veøejnosti pøístupná generálka akce,
která probìhla od páteèní 14. hodiny,
do cca 17 hodin. Návštìvnost i úroveò
provádìného secvièování dynamických

ukázek, pøekonala oèekávání. Vydaøi-
la se nejen historická ukázka
s tématem „Ostravská operace – jaro
1945“, na kterou stihla dorazit vìtšina
tìžké techniky, pøesunovaná i ze vzdá-
lenosti nìkolika set kilometrù, ale také
dynamické ukázky AÈR a IZS. Jak se
shodovali diváci, vrchol generálky pøed-
stavovaly ukázky leteckých sil AÈR.

Tradiènì vysokou úroveò mìl také
kulturní program ve veèerních hodi-
nách na Velkém námìstí v Králíkách
(Vojenský umìlecký soubor Ondráš,
Posádková hudba Hradec Králové,
Mažoretky DIXI – Stonava, hudební
skupina Maxim Turbulenc).

Jestliže se vydaøil pátek, o sobotì to
(pokraèování na stranì 6)

Foto: T. Bouchal
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Dny Pardubického kraje v Králíkách - informace
Kulturní program se bude odehrá-

vat na 4 „scénách“:
1. Velké námìstí
Zde bude probíhat hlavní program,

zakonèení tohoto programu je pláno-
váno v 21.00 hod. slavnostním ohòo-
strojem. Na námìstí probìhne i hlavní
prezentace pivovarù. Øemeslné stán-
ky budou umístìny v ulici Dlouhá.
Pódium umístí v pátek v noèních ho-
dinách pracovníci agentury vedle in-
formaèní budky (tak jak na pøedešlých
akcích).

 Z Velkého námìstí bude cca ve
13.30 vypraven Královský prùvod do-
provázený šermíøi a návštìvníky.  Pøe-
sun je plánován po trase Velké námìs-
tí – ulice Moravská.

2. Fotbalový stadion
Malý rockový festival, zahájení pro-

dukce od 15.00 hod., ukonèení ve 24.00
hod. V pøípadì „mokrého“ poèasí se
tato hudební produkce pøemístí do pro-
stor Klubu Na Støelnici.

3. Hora Matky Boží
Pro tìlesnì postižené obèany a rodi-

ny s malými dìtmi bude pøistaven na

autobusovém nádraží upravený mik-
robus. Doprava bude zajištìna dle po-
tøeby. Doporuèujeme pro rodinný vý-
let zvolit v pøípadì pìkného poèasí pìší
trasu, pro dìti budou pøipraveny rùz-
né soutìže.

4. Rytíøský turnaj
Vyhrazená èást na poli pod benzíno-

vou pumpou.
Dopravní omezení:
1. Velké námìstí, ulice Dlouhá a uli-

ce Valdštejnova budou v sobotu od
08.00 hod. uzavøeny pro vjezd automo-
bilù, pouze bude umožnìn ve spodní
èásti námìstí vjezd a výjezd úèinkují-
cím, vozidlùm Policie ÈR, vozidlu zá-
chranné služby, vozidlu HZS a vozidlu
dobrovolných hasièù. Doporuèujeme
obyvatelùm a návštìvníkùm hotelù na
námìstí pøeparkovat svá motorová vo-
zidla již v pátek.

2. Z dùvodu dostupnosti jednotli-
vých „scén“ pøipravili organizátoøi  par-
kovací plochu pro návštìvníky v pro-
storu pod benzínovou pumpou. Vjezd
do parkovištì bude situován u benzi-
nové pumpy, výjezd bude pod prodej-

nou Coop, provoz na parkovišti budou
zajiš�ovat èlenové SDH Králíky.

Pro parkování VIP hostù budou vy-
hrazeny  dvì  parkovací plo chy –
u Raichlù a pøed budovou ZŠ Morav-
ská. Parkovištì pro úèinkující soubo-
ry na Velkém námìstí bude vyhraze-
no ve smìru z námìstí (pod KB).

3. Pøechodné omezení provozu v uli-
ci 5.kvìtna a Moravská probìhne ve
dvou èasových intervalech. Nejprve
bude omezen provoz na cca 10 – 15
minut po pøíjezdu historického vlaku,
poté dojde k zastavení provozu v ulici
Moravská v úseku od prodejny Jedno-
ta a prodejny Coop. Provoz na tomto
úseku komunikace bude zastaven po
dobu pøesunu Královského prùvodu.

4. Zákazy stání u fotbalového stadio-
nu budou vyznaèeny po dohodì
s Policií ÈR.

Vzhledem k rozsahu akce, poètu
úèinkujících, pøedpokládanému poètu
návštìvníkù, dobì trvání prosíme oby-
vatele o maximální míru shovívavosti
a tolerance.

Za redakci KZ Jan Divíšek

Rekonstrukce komunikace III.tøídy v úseku
Dolní Lipka – Prostøední Lipka – Horní Morava

Pøipomínky obèanù
Redakce KZ obdržela na vìdomí do-

pis adresovaný starostovi mìsta Mgr.
Dušanu Krabcovi. V tomto dopisu pan
Ing. arch. Josef Myslivec zaslal své pøi-
pomínky a dle jeho pohledu seznam
základních závad. Požádali jsme staros-
tu mìsta o vysvìtlení situace. Protože
jsem obdrželi obsáhlé stanovisko ve-
dení mìsta, nebudeme uvádìt veške-
ré pøipomínky, pouze uvedeme struè-
ný obsah pøipomínek vèetnì jejich od-
stranìní.

Dle sdìlení vedení mìsta probìhlo
jednání  s odpovìdnými pracovníky
mìst. Úøadu, stavbyvedoucím firmy
Colas, zástupci firmy Strabag. Staros-
ta mìsta dále pøímo na místì zkontro-
loval prùbìh výstavby, pøi této návštì-
vì osobnì jednal s místními obèany,
telefonicky se spojil s jedním
z chataøù.

Na základì tìchto jednání byla pøija-
ta nìkterá opatøení a starosta mìsta
odepsal osobní dopis panu Ing. arch.
Josefu Myslivcovi. Redakce obdržela

kopii tohoto dopisu jako odpovìï na
vznesený dotaz. Starosta mìsta dále
poskytl redakci odpovìï Ing. arch.
J. Myslivce na tento dopis.

Nìkteré z pøipomínek byly opráv-
nìné, nìkteré vyplývaly pouze
z nedostateèné informovanosti, nìkte-
ré nebyly relevantní. U tìchto dùvodù
uvádíme pouze nìkteré ze vznesených
pøipomínek:

- chybí oznaèení stavby informaèní
tabulí o zahájení rekonstrukce. Stav-
ba probíhá na více místech, tabule
s odpovídajícím  oznaèením nebyly
pøevezeny na Králicko. Závadu odstra-
ní firma Colas pøevozem tìchto tabulí
z Madkovska

- nezajištìní prùjezdnosti objíždìk –
dle sdìlení starosty mìsta se oprava
provádí v delším úseku a nìkteré sta-
vebnì technické práce není možné pro-
vádìt za provozu. Obtížné je i vytyèení
objízdných tras (horský terén, úzké sil-
nice). Na zaèátku stavby bylo dohod-
nuto, že pøedsedové osadních výborù
budou informováni o postupu staveb-

ních prací, z tohoto dùvodu obdrželi
kontaktní údaje na stavbyvedoucího
firmy Colas. Každý obyvatel (vèetnì
chataøù) obdržel informaèní dopis.
S místními obèany bylo na zaèátku
stavby dohodnuto, že budou o postu-
pujících pracech prùbìžnì informová-
ni. Pøípady „ad hoc“ je nutné øešit pøí-
mo s odpovìdným pracovníkem sta-
vební firmy.

- poškození veøejného osvìtlení – na
základì upozornìní v dopise byla zjed-
nána okamžitá náprava

- pøipomínky k organizaci stavby.
Dle sdìlení starosty vedení mìsta ne-
mùže hodnotit pøipomínky ke zvoleným
techologickým postupùm ze strany sta-
vební firmy. Starosta mìsta pøedal pøi-
pomínky zástupci dodavatele a pøísluš-
nému odboru MÚ.

Tolik struèný obsah pøipomínek. Vì-
øíme, že rekonstrukce pøedmìtných
komunikací bude pøínosem pro rozvoj
turistiky v našem regionu.

Redakce KZ

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)
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Ohlédnutí za plenérem ARTEX 2005
Letošní roèník ARTEXu se opìt po delší dobì nesl ve znamení

sochaøù. Novinkou letošního roèníku bylo místo, kde umìlci tvoøili
svá díla. Návštìvníci je mohli pozorovat pøi práci v objektu bývalé
plynárny. Zde sochaøi pøenášeli své pøedstavy a myšlenky do ne-
opracovaného kusu kamene. Na závìr letošního roèníku probìhla
na námìstí tradièní vernisáž zúèastnìných umìlcù. Málokdo tuší,
co vše obnáší organizace pøevozu hotových dìl na závìreènou ver-
nisáž. O to horší jsou pak vandalské stopy zpùsobené v noèních
hodinách na vystavených exponátech. Pojïme si v krátkém ob-
razovém seriálu pøipomenout, jak sochy vznikaly (doslova v potu
a prachu) a jak nároèné bylo jejich doèasné umístìní v galerii
pod širým nebem.

Všichni jsme si zvykli, že souèástí plenéru jsou doprovodné
kulturní programy. Nevím jak na vás, ale na mne vždy závìreèná
vernisáž a doprovodné programy již dýchají podzimem. Letošní
rok nebyl výjimkou a páteèní veèerní doprovodný program jsem
sledoval v teplém obleèení. O to víc oceòuji vystoupení umìlce
„Boba“ kreslícího na nahé tìlo, hlavnì však oceòuji otužilost jeho
asistentky, která v té zimì obnažila své tìlo pro uspokojení ma-
líøovy fantazie.

Obrazový materiál poskytl øeditel mìstského muzea pan Ivoš
Pecháèek.

Za redakci KZ Jan Divíšek
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ARTEX 2005
Ne, žádný mistr nikdy nevymyslí tvar, jejž by nemìl kámen už

sám v sobì;
jedinì k nìmu dojde v každé dobì
dlaò, jež se v práci øídí jasnou myslí.

Michelangelo Buonarroti,
pøeložil Jan Vladislav

Vlastní zadání a motivující inspiraèní zdroj letošního Art Exu
Králíky poskytl pìtici výtvarníkù z pìti zemí samotný materiál
sympózia – vzácný hoøický pískovec, kámen svými vizuálními
vlastnostmi patøící k nekrásnìjším v Evropì a  podle názoru
zkušených sochaøù také neobyèejnì tvárný.  Hoøický pískovec je
zároveò hmota s mnoha rysy profánními, nejsou v nìm ucho-
vány pouze vrcholy èeského baroka, ale byl a je i podstatou
prvkù tak vágních, jako jsou stájové žlaby èi dlažba, a byl a je
i bìžným stavebním materiálem všech architektur. Snad i pro
tuto dùvìrnou znalost a kontakt pøináší práce s ním umìlcùm
tak neobyèejnou radost a uspokojení.

Pro vyznìní králických plenérù bylo vždy podstatné, že
pøivádìl ke spoleèné práci nejen výtvarníky z rùzných zemí,
ale tradicí byl i široký generaèní a názorový zábìr. Nejinak
tomu bylo i letos a tak lze úèastníky Art Exu Králíky 05 a
výsledky jejich tøítýdenního snažení pøedstavit v jakýchsi
generaèních stupních, v nichž je také patrný obraz souèas-
ného evropského výtvarného života, jeho prameny a peripe-
tie.

Karl Emil Wiele patøí napùl Dortmundu a napùl Praze.
Tento malíø,  sochaø a autor prostorových instalací má za sebou
øadu rozmìrných a závažných realizací. Patøí k objevitelské ge-
neraci, která se na pokraji šedesátých let vyrovnávala s dobovou
hypertrofií názorù a umìleckých smìrù a hledala pro další dese-
tiletí závazný jazykový kánon nového výtvarného života. Shodou
okolností byl v tìchto dobách umìlec v intenzivním kontaktu
také s naším umìleckým prostøedím. Snad proto je výraz jeho
dnešní realizace tak blízký naší výtvarné zkušenosti.
V environmentální kompozici s názvem Pozorovatel strnula
mezi dvìma neopracovanými obelisky lidská figura – groteskní
šifra èlovìka-golema. Motivaci této postavy bez tváøe prozrazuje
pouze v náznaku øeè jejího tìla, mluva lapidárního gesta impli-
kuje otázku, otázku bez odpovìdi – dveøe pootevøené našim
obavám.

O více než dekádu mladší budapeš�ský  rodák János Kal-
már reprezentuje v Králíkách generaci volnì a všestrannì pou-
žívající nového výtvarného tvarosloví. Kosmopolitní povahu jeho
dnes již sofistikovaného díla formovala øada studijních pobytù,
a� to bylo ve Varšavì, v rodné Budapešti nebo v Paøíži, Londý-
nì i jinde ve svìtì. Tématem jeho pozoruhodného objektu Dveøe
do nebe je mnohokrát reflektované úsilí èlovìka o konstrukci
prostoru pro komunikaci se sakrální podstatou univerza tak,
jak jej napøíklad preformovaly druidské prostory megalitù. Au-
tor variuje kompozièní schéma, které již døíve rozvedl v øadì
rozlièných materiálových realizací, a spojuje je pro tuto chvíli
s jedineèným charakterem zpracovávané hmoty.

Polský úèastník Art Exu sochaø Piotr Butkiewicz, absol-

vent wroclawské akademie, jejíž úroveò a výsledky jejích atelié-
rù díky Mìstskému muzeu v Králíkách zdejší obecenstvo zná
dùvìrnìji, nežli jiná mìsta v Èechách, zastupuje generaci, kte-
rá se v okamžiku umìleckého i intelektuálního dozrávání mu-
sela vyrovnávat se skuteèností zmìnìného svìta a souèasnì
pøemáhat proces petrifikace výtvarných postupù a myšlenek do
jazyka témìø závazného a univerzálnì používaného. Jeho plas-
tika Vlna absorbuje v sobì pøedešlý vývoj a aktualizuje jej
kladením øady nových aktuálních výtvarných úkolù –  touhu
umìlce po dokonalém organickém tvaru doplòuje sochaø úsilím
o propojení sochy s konkrétním prostorem a o kontakt díla
s divákem a dovádí je až ke konceptu artefaktu jako haptické
(dotykové) básnì a utilitárního objektu, sloužícího kolemjdou-
cím ke spoèinutí.

Pøibližnì ze stejné historické pozice startují dva zbývající úèast-
níci na letošním Art Exu: Jan Benedík, èerstvý absolvent  ate-
liéru  figurativního sochaøství doc. Michala Gabriela na Fakultì
výtvarných umìní VUT v Brnì a Juraj Mucha, student kated-
ry sochaøství na Fakultì výtvarných umìní Akademie umìní
v Bánské Bystrici. Oba procházejí nebo už prošli umìleckými
uèilišti, vzniklými v 90. letech 20. století a postavenými tedy
už na samozøejmosti kdysi nových principù a forem výuky a na
novém konceptu umìlecké práce vùbec, oba tedy patøí ke gene-
raèní vlnì, vbíhající do výtvarného života na poèátku tøetího
milénia a nyní volnì a nezávaznì kombinující v nespoèetných
možnostech a variacích své hodnotové a materiálové reinstala-
ce, vycházející èasto z protikladných gnoseologických a ontologic-
kých pramenù. Jan Benedík se pøedstavuje kamenným obelis-
kem s èárkovým kódem a hlásí se tak, stejnì jako jiné jeho
práce, k proudu, který oživuje tradièní postupy meditativním
intelektuálním gestem. Jeho Artefakt mùžeme reflektovat jako
rekvizitu flintstoneovského seriálu i osobitou sebeobranu proti
destruktivnímu kultu konzumu. Juraj Mucha a jeho Vìž nava-
zuje na ty materiálové instalace a realizace, spojující prostøed-
ky minimalismu se silou elementárních archetypù.

Králíky budou ode dneška oživeny pìti rozmìrnými sochaø-
skými díly. Doufejme, že práce umìlcù sroste se svým prostøe-
dím do atmosféry každodenní dùvìrnosti a zároveò zùstane
i v dalekém èasovém horizontu reflektována jako jedineèný a
osobitý pøíspìvek jejich tvùrcù k bohatému geniu loci.

Karel Jaroš
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lze konstatovat dvojnásob. Souvislý blok programu, kdy jed-
na ukázka navazovala s minimální pøestávkou na další,
kdy program gradoval i odlehèoval, to svìdèilo o mimoøádné
schopnosti øídícího štábu a režie. Z plochy hledištì nebylo
od 9.30 do 16.15 hodin prakticky úniku. Program bìžel bez
pøestání a obrovský poèet návštìvníkù v pøírodním hlediš-
ti doslova pøipoutal. To se zøejmì odrazilo na relativnì nízké
návštìvnosti nìkterých dalších lokalit v Králické pevnost-
ní oblasti v dobì trvání hlavního programu.

Na historické ukázky boje a jako osazenstvo vojenského
polního ležení Spojencù, dorazilo do Králík více než 360
dobovì uniformovaných úèastníkù - z více než 40 klubù
vojenské historie a historických vojenských jednotek. Byl
to výbìr toho nejlepšího z obèanských sdružení a spolkù s
tímto zamìøením. Nechybìli zahranièní úèastníci – Britové,
Estonci, Poláci, Rusové a Slováci. Zcela mimoøádná byla
koncentrace vojenské historické techniky – té se na „bojiš-
ti“ a pøedvádìcí ploše ukázalo více než 40 kusù. Nejzajíma-
vìjší kusy pocházely ze sbírek Vojenského a technického
muzea Lešany (nìmecký Pz IV), leteckého muzea ve Kbe-
lích (Jak 11 / C 11), soukromého sbìratele Vladimíra Léhara
(originální kolopásový Sd.Kfz 251 D, obojživelný VW 166 a
tìžký terénní vùz Horch 108). Nechybìla èetná historická
kolopásová a dìlostøelecká technika (sbírka Army Fortu, s.
r. o. z Vojenského muzea Králíky), tanky T34/85 (z Lešan,
Boskovic a Hrádku nad Nisou), zdaøilá replika kolového
prùzkumného obrnìného vozidla Sd.Kfz 222 (Garda Hrad-
ce Králové) americká vozidla Jeep, Dodge, GMC, mnoho
pìchotních zbraní, vèetnì replik minometù, bezzákluzové-
ho vrhaèe støel vz. 43, plamenometu apod. Skuteènou la-
hùdku pøedstavovaly bìhem první sobotní historické ukáz-
ky akèní nálety Jaku 11 a sestøel pozorovacího a kurýrního
letounu Storch. Objevily se zcela nové a velmi atraktivní
prvky. Diváky ohromilo nasazení plamenometu
v závìreèném útoku Spojencù na nìmecká polní opevnìní
– tuto lahùdku pøipravil KVH Gardekorps z Prahy. Jistì
nezapomenutelný zážitek pøedstavoval souboj dvou støed-
ních tankù – slavného sovìtského T 34 a nìmeckého Pz IV.
Podívanou byla práce nìmeckých ženistù, kteøí pomocí tr-
havin káceli stromy a postupnì budovali záseky na silnici
pøed postupující sovìtskou pìchotou (zkušení èlenové KVH
Pioneer), kladli protitankové miny pøímo pøed diváky a ob-
sluhovali repliku raketového vrhaèe støel vz. 43 (KVH Hor-
ský regiment 98). Atrakci pøedstavovala také obsluha proti-
letadlového tìžkého flaku s kanónem ráže 8,8 cm a to ne-
jen v boji proti nalétávajícímu letadlu, ale pøedevším proti
pozemním cílùm (tradiènì KVH Hranièáøský plk 19). Popr-
vé bojovala na nìmecké stranì také tìžká polní houfnice
ráže 15 cm. Nepøehlédnutelný prvek pøedstavovalo rozsáh-
lé rozestavìné polní opevnìní – jehož výstavbu øídil Ing.
Libor Baraòák z KVH Opava. Nìmecké stranì veleli v poli
èlenové VHK Erika Brno, sovìtským velitelem byl Ing.
Dušan Hradecký.

Ukázku scénárista Ing. Jan Paøík (VHK Erika Brno) a

režisér Ing. Ondøej Toman (KVH Hranièáøský pluk 19) po-
jali tak, aby si diváci mohli vše dobøe prohlédnout a vychut-
nat. Pøesto však nechybìla akènost, dramatiènost, historic-
ky doložené momenty a dostateènì hrùzný dojem, kterým
se pøed 60 lety boje na Ostravsku vyznaèovaly.

Ukázky moderní výzbroje se letos také velmi vydaøily.
Rozhodnì je potøeba vyzvednout letecké síly – prùlety le-
tounù Jas 39 Gripen, L – 159 Alca, bitevních vrtulníkù Mi
24, vrtulníkù Mi 8, Mi 17 a W-3A Sokol svìdèily o tom, že
piloti mají své øemeslo skuteènì rádi.

Mimoøádnì zdaøilé byly ukázky osvobození zajetého se-
støeleného pilota (s nasazením bitevních a transportního
vrtulníku a bojových vozidel pìchoty BVP 2), ukázky prá-
ce IZS (hasièi, policie, civilní ochrana…) ve kterých se pøed-
vedl spoleènì celý systém nasazením všech svých složek.
Autorem scénáøe ukázky IZS byl mjr. Oto Domény.

Vlastní ukázku mìli poprvé také pøíslušníci armádních
záloh pod velením Krajského vojenského velitelství
v Pardubicích. Ukázka pojednávala o ochranì a obranì
objektu dùležitého pro obranu státu.

Pøíznivci moderní techniky si rovnìž pøišli na své a to tøe-
ba pøi dynamických ukázkách tanku T 72 M4 CZ, nebo pøi
„srážce“ vozidla Škoda 120 s tankem T 72 M. Nechybìla ka-
nónová houfnice Dana, raketomet Grad, BVP 2, požární tank
Spot a další – vše pøi ukázkách a v pohybu.

Moderní technika defilovala pøed diváky v bloku, kde se
pøedstavila i historická bojová technika úèinkující v bojových
ukázkách, nebo ta, kterou majitelé vystavili v rámci vybu-
dovaného historického spojeneckého tábora.

Bezpeènostní agentura a rovnìž civilní poøadatelé pod ve-
dením Marka Bartoše se také osvìdèili. Komentátor Ing.
Martin Ráboò se dìlil o místo u mikrofonu s dalšími odbor-
nými komentátory, uvádìjícími nìkteré scény v moderní
èásti ukázek AÈR a IZS.

Diváky pozdravili ministr obrany K. Künhl, ministr pro
místní rozvoj R. Martínek, generálové Ïurica, Halaška,
hejtman Pardubického kraje Ing. M. Rabas (pod jehož zášti-
tou se akce konala) a starosta Mìsta Králíky Mgr. D. Kra-
bec.

Odborníci i laici se shodovali, že letošní Cihelna 2005 byla
skuteènì dùstojným a profesionálnì zvládnutým vyvrcho-
lením oslav 60. výroèí konce II. svìtové války. To se podaøilo
i díky èetným sponzorùm, kterým letos dominoval pivovar
Zlatopramen. Fotografie z letošní akce Cihelna 2005 (i star-
ších roèníkù) najde zájemce na www.armyfort.com. Teèku
za letošními oslavami pak udìlá Tankový den v Lešanech
v sobotu 27. srpna 2005.

Cihelna 2006 bude jiná. AÈR poskytne organizátorùm akce
podporu, sama se však zúèastní v menším mìøítku, než tomu
bylo letos. Pøipravuje se dvouletý cyklus: liché roky s plnou
úèastí všech složek AÈR, sudé roky s podporou armády. Sudé
roky s tématem r. 1938, liché roky s tématem r. 1945. Pro-
gram v pøíštím roce tedy pøipraví v jeho pøevážné vìtšinì
kluby vojenské historie, historické vojenské jednotky, mu-
zea a sbìratelé vojenské techniky.

Organizaèní štáb akce Cihelna – civilní sekce

Letošní Cihelna byla mimoøádná!
(dokonèení ze strany 1)

Foto: T. Bouchal

Foto: M. Ráboò
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Milí ètenáøi,
jako èasto se vracející návštìvník a

milovník míst mezi Králickým Snìž-
níkem, Suchým vrchem a Jeøábem za
vámi pøicházím s nápadem. S nápa-
dem, který by zapadal do mozaiky vše-
ho, co se pro rozvoj návštìvnosti va-
šeho regionu už udìlalo a jistì ještì
udìlá. Mìstský úøad, pøípadnì jiný
subjekt, by mohl symbolicky oceòovat
jedince, organizace i firmy, zaslouživší
se o propagaci Králicka na poli cestov-
ního ruchu a oborù pøíbuzných.

Zároveò si vám, snad trošku ne-
skromnì, dovoluji navrhnout prvního
kandidáta na ocenìní. Vyznamenání
by se mìlo dostat tomu, èi tìm, kteøí
se v dobì konání akce národního vý-
znamu Cihelna postarali v centru Krá-
lík na námìstí o vkusné a úèelné
skloubení vystavených dìl sochaøù
s pou�ovými atrakcemi. Dále také
úspìšnì podtrhli historiènost budovy
Mìstského muzea druhou dominan-
tou - pìknì provedeným SUPER
TERMINÁTOREM (rozmìrná malba
na plechu). Vyjadøuji pøesvìdèení, že
se do budoucna nakonec podaøí vytla-
èit i málokoho uchvacující øízné vo-
jenské pochody a že budou nahrazeny
hudbou zcela aktuální a moderní, li-
noucí se z amplionù u kolotoèù.

Nechci pøedbíhat, ale jsem si jistý,
že v letošním roce se takovémuto po-
èinu bude jen tìžko konkurovat, a že
si pozornost a ocenìní za rok 2005 za-
slouží.

Váš Jan Písaø, Jièínsko

Termíny nejbližších akcí Statistika - CIHELNA 2005
Hrubý odhad návštìvnosti: cca 13.000

lidí
Poèet úèinkujících: - Kluby vojenské

historie: 350 lidí, - Armáda ÈR: 270 lidí,
- HZS Králíky 8 lidí.

Poèet techniky: vystavované - AÈR 7
kusù, Technika KVH - na bojišti: cca 31
ks, - statické ukázky cca 46 ks, technika
HZS Králíky na ukázce: 1 vùz.

Zaparkovaných autobusù u ÈD Krá-
líky: 5 bus.

Zaparkovaných osobních aut - Králí-
ky: 1 559 aut, - Prostøední Lipka: 903
aut.

Poèet vystavovatelù (stanoviš�): 30
Poèet akreditovaných stánkaøù: 34
Poèet obsluhy u stánkù: 109 lidí
Celkem vybráno na vstupném:

725.550,- Kè
Prodaných kusù vstupenek:
19. a 20. 8. - za   50,- Kè 2.101 ks
20. 8. - za 100,- Kè 4. 272 ks
20. 8. - za 220,- Kè     860 ks
Platilo návštìvníkù:   9 813 osob
Volných vstupenek vydaných: 800 ks
Akreditovaných novináøù: 32
Pozvaných hostí V. I. P.: 212
V. I. P. skuteènost na akci: cca 185 lidí
Vojákù z povolání bylo na akci 282 +

45 obèanských zamìstnancù. Dále se
akce zúèastnilo 52 lidí z aktivních záloh.
Armáda na zabezpeèení akce využila
dalších 63 kusù vojenské techniky.

Dny Evropského dìdictví 2005
9. - 18. záøí 2005
Jedná  se o akci, která každo-

roènì otevírá co nejvíce zajímavých
a výjimeèných architektonických,
archeologických a sakrálních pa-
mátek, muzeí, galerií a knihoven,
technických památek a militarií,
budov, objektù a  dalších prostor,
v nichž všech je uchováváno neu-
vìøitelnì rozsáhlé množství sbír-
kových fondù a movitého kultur-
ního dìdictví. V Èeské republice
se nezpøístupòují pouze historic-
ké památky, které jsou oficiálnì
prohlášeny kulturními památka-
mi, jako jsou známé hrady, palá-
ce a katedrály, ale otevírají se
i desítky dveøí soukromých a ve-
øejných budov (radnic, soudù, cír-
kevních institucí, škol, obytných
domù atd.), které nebývají pøí-
stupny veøejnosti vùbec nebo pou-
ze pøíležitostnì a èásteènì.

Pøi pøíležitosti Dnù evropského
dìdictví se uskuteèní slavnostní

chrámový koncert ve spolupráci
Klubu Na Støelnici, Mìstského
muzea a farnosti Králíky v nedìli
18. záøí 2005 od 15:00 hodin v kos-
tele sv. Michaela v Králíkách.

Králická èasovka
10. 9. 2005  od 14.00 hodin
Již tøetí roèník cyklistického zá-

vodu probìhne na trati dlouhé 16
km Králíky – Malá Morava – Krá-
líky. Prezentace na místì startu
(autobusové nádraží) od 13. hodin.
Startovné 50,- Kè. Cyklistická pøi-
lba povinná.

Kategorie: junioøi, muži A do 40-
ti let, B do 50-ti let, C nad 50 let,
ženy.

Zelný trh
24. 9. 2005 na Velkém námìstí

v Králíkách

Michalská pou�
1. – 2. 10. 2005 na Velkém ná-

mìstí v Králíkách
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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

Dìlostøelecká tvrz BOUDA i v záøí pøístupná každý den
Tvrz Bouda je jednou z pìti ve 30.

letech minulého století stavebnì do-
konèených dìlostøeleckých tvrzí. Pøed-
stavuje nejzachovalejší stavbou svého
druhu na území Èeské republiky a od
roku 1995 je zapsána na seznamu kul-
turních památek ÈR. Je ve zcela pù-
vodním stavu zpøístupnìna veøejnosti.

Telefon na tvrz Bouda (èasto je nut-
né využít záznamovou schránku): 777
647 114 – toto je nejspolehlivìjší zpù-
sob jak si v turistické sezónì i mimo
sezónu dojednat návštìvu tvrze.

Provozní doba muzea: od 1. kvìtna
do 30. záøí každý den, v øíjnu o víken-
dech a ve státní svátek. Nejlépe, když
návštìvníci smìøují svùj pøíchod na tvrz
v tyto èasy: 11.00, 13.00 a 15.00 hodin.
V tìchto èasech jsou každý den provo-
zu muzea pravidelné vstupy do pod-
zemí. Bìžní turisté se vùbec nemusejí
objednávat, vstupy jsou automaticky a
vždy v daném èase a období. Zájezdùm
se doporuèuje objednání návštìvy pøe-
dem, aby se náhodou nesešlo více sku-
pin na stejný vstup a neutrpìla tak
kvalita a úroveò prohlídky.

Provozovatel doporuèuje pøíchod cca
15 minut pøed vstupem. Dále doporu-
èuje teplé obleèení (i v létì bývá v pod-
zemí 6–12 stupòù – prùmìrnì kolem
8) a pevnou obuv.

Klasická prohlídka má èasovou ná-
roènost asi 75 minut. Kompletní pro-
hlídka (chodí se bìhem spoleèných

víkendù v KPO a nìkdy též v dobì let-
ních prázdnin) asi 120 až 150 minut.
V tìchto termínech jsou také vstupy
do podzemí tvrze èastìjší – v prùmìru
každou hodinu, shora uvedené èasy
však znamenají jistotu.

Provozovatel: Spoleènost pøátel ès.
opevnìní, o. p. s., Glinkova 9, Brno,
623 00. E-mail: tvrzbouda@seznam.cz

 
Další informace o tvrzi Bouda nalez-

ne zájemce na tìchto internetových
adresách:

http://www.armyfort.com/cz/infocen-
trum.php?id=15

http://www.tvrz-bouda.cz/
http:/ /www.bunkry.cz/bouda/bou-

da.asp
Informace o spoleèných víkendech

muzeí v KPO nalezne zájemce zde:
http: //www.armyfor t.com/cz/ak -

ce.php?id=68
Detailní informace v pøípadì zájmu

poskytneme na shora uvedené E-mai-
lové adrese.

 
Objekt se nachází v Pardubickém

kraji, leží v lesním masivu, a je pøí-
stupný z obcí Tìchonín, Mladkov, Li-
chkov, mìst Jablonné nad Orlicí, Èer-
vená Voda, Králíky a od parkovištì u
rozhledny na Suchém vrchu. Cesty
jsou znaèeny.

Spoleènost pøátel ès. opevnìní, o. p.
s. – provozovatel Muzea ès. opevnìní

– dìlostøelecké tvrze Bouda je zároveò
nejvìtším distributorem literatury
s tématem pevnostních staveb a sys-
témù (knihy, mapy, pohledy, upomín-
kové pøedmìty).

Oprava
komunikace

ulice
V Bytovkách
Po nìkolika pokusech o získání

dotací na úpravy prostranství kolem
panelových domù v Králíkách
v rámci „Programu regenerace pa-
nelových sídliš�“ bylo mìsto úspìš-
né a MRR Praha pøidìlilo mìstu
dotaci na 1. etapu tohoto programu.
Za pøedpokladu, že mìsto vloží svùj
podíl ve výši 30 % do této stavby,
budou zrealizovány práce v hodnotì
do 6.292 tis. Kè. V rámci tìchto
prácí, které budou provedeny ještì
v letošním roce, dojde k opravì
asfaltové komunikace, opravì chod-
níkù, opravì veøejného osvìtlení a
opravì èásti kanalizace. Výsledkem
by mìlo být výrazné zlepšení život-
ního prostøedí v lokalitì, kde zvláš-
tì povrchy v sídlišti jsou v dezolát-
ním stavu. Vzhledem k tomu, že
dojde k odstraòování stávajících
konstrukcí a k výkopùm pro pod-
zemní vedení, žádáme obyvatele
domù a bytù pøilehlých k opravova-
né komunikaci o urèitou toleranci a
trpìlivost. V rámci stavebních prací
bude ztížen pøíjezd a pøístup
k objektùm.

Jan Èuma
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Morální aspekt
Morální hodnocení sociálních jevù spoleènosti i jednají-

cích jednotlivcù lze vyjádøit nejobecnìjšími kategoriemi eti-
ky - „správné“ a „špatné“ („dobro“ a „zlo“). Hodnotu èlovìka
však nelze nijak odstupòovat, spoèívá v tom, že je èlovìk, a
to bez ohledu na jeho morálku, schopnosti, myšlení, chová-
ní, ap.. Svou lidskou hodnotu má každý zajištìnou již pros-
tým faktem své existence. O nikom nelze prohlásit, že je
lepší nebo horší èlovìk než nìkdo jiný. Stejné jednání po-
soudí jeden èlovìk jako vysoce morální, pro druhého èlovì-
ka je totéž jednání hluboce nemorální.

Jedni posuzují morální hodnoty pøedstavované vedeními
mìsta a mìstského úøadu v posledních dvaceti letech za
morálku založenou na dosažení co nejvìtšího užitku pro co
nejvíce lidí, dodržování všeobecnì pøijatých práv a standar-
dù, jednání založeném na univerzálních principech sprave-
dlnosti, lidské vzájemnosti, rovnosti práv a respektování
dùstojnosti každého jednotlivého èlovìka, rozhodnutích za-
ložených na znalosti vìci nevedoucích k bezpráví, èi udìlo-
vání nezasloužených vyznamenání mìsta. Jiní je zase posu-
zují jako morálku založenou na uspokojování potøeb úzké-
ho okruhu lidí, nerespektování a pøípadných porušování

všeobecných právních norem, všeho utajování a odmítání
jakékoli kontroly, nerespektování obèanské rovnosti, kup-
èení s udìlováním rùzných ocenìní mìsta a bezohledném
rozhodování, bez znalosti vìci s prvky komunistické dikta-
tury, pùsobící mìstu nejenom hmotnou újmu.

Oblast morálky se týká každého z nás. Všichni jsme si za
morálnost - nemorálnost svého jednání odpovìdni sami.

Pøi posuzování morálky souèasného vedení mìsta a jeho
spolupracovníkù je dobré hledat objektivní odpovìï na otáz-
ky níže uvedené.

Hájí vedení mìsta dostateènì zájmy mìsta a usiluje o jeho
trvale udržitelný rozvoj?

Hájí vedení mìsta zájmy všech obèanù a je pøístup mìsta
k jednotlivým obèanùm bez rozdílu stejný?

Jak silný mandát má rada mìsta, když nebyli k volbì
jednoho z jejich èlenù v roce 2003 pozváni všichni zastupite-
lé mìsta a je možné považovat rozhodnutí rady mìsta od
této volby za právnì platné?

Je morální uvádìt do zápisù z jednání ZM nepravdivé
údaje a odmítat je uvést dle skuteènosti?

Rozhodují zastupitelé na základì objektivnì zjištìných
skuteèností a k jednotlivým bodùm jednání pøistupují pøi-
praveni se znalostí dané vìci?

Je morální, aby pøestavitelé mìsta uvádìli nepravdy, ob-
hajovali jednání, o nichž se lze domnívat, že byla v rozporu s
platnými zákony a zatajovali rozhodné skuteènosti, které
by výrazným zpùsobem mohly ovlivnit rozhodnutí zastupi-
telù?

Musí se morálnì a mravnì bezúhonní lidé, dostateènì
vzdìlaní a kvalifikovaní, svìdomitì pracující ve struktuøe
mìstského úøadu, pøíspìvkových a obchodních spoleènos-
tech mìsta obávat kontroly a personálního auditu?

Je slušné spolupracovat s lidmi, kteøí neoplývají dùvìrou
ani morálními, mravními a intelektuálními kvalitami a své
konání a rozhodování zakládají na jednání podøízeném vý-
luènì svému prospìchu?

Proè stále více obyvatel Králík a okolí považuje tento re-
gion za jakousi „díru„ a opouští jej?

Roman Kosuk

Mìstské muzeum Králíky
uvádí od 4. do 29. øíjna 2005

výstavu fotografií
Oldøicha Podolského

„Živá krása pøírody“
Výstava je struèným výbìrem osobních zážit-
kù a dojmù, které mají pøedevším zcela sou-
kromou hodnotu vzpomínek na rùzné konèiny
z autorových cest po svìtì a naší pøírodì.
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
2. 8.
- schvaluje užití mìstského znaku spoleèností Czech

marketing s. r. o., v propagaèních materiálech k akci „
Dny Pardubického kraje“, poøádané dne 17.9.2005 v Krá-
líkách.

9. 8.
- schvaluje zajištìní parkování pro akci „Den Sil podpory

a výcviku Cihelna 2005 v Králíkách“ na pozemcích p. p. è.
1856, 1853/1, 1855 a 1857 v k. ú, Králíky, užívaných firmou
ZEOS Prostøední Lipka, a to jednotkou SDH Králíky a sou-
èasnì zajištìní souèinnosti pøi úklidu prostor pro veøejnost
v místì akce. RM povìøuje starostu podpisem dohody s SDH
Králíky.

- schvaluje zajištìní parkování pro akci „Den Sil podpory
a výcviku Cihelna 2005 v Králíkách“ na èásti pozemku p. p.
è. 536/3, v k. ú. Prostøední Lipka, pana Jaroslava Linharta
(Prostøední Lipka 6), jednotkou SDH Prostøední Lipka a
povìøuje starostu podpisem dohody s SDH Prostøední Lip-
ka.

- souhlasí s povolením prùjezdu komunikacemi ve smì-
ru Králíky – Dolní Hedeè – Horní Orlice – Dolní Hedeè
v délce trvaní 3,5 hodiny dopoledne a ve stejném èasovém
úseku i odpoledne s uzavøením této komunikace po stej-
nou dobu, a to v souvislosti s uskuteènìním automobilové

soutìže Labská Rallye v sobotu dne 8. øíjna 2005 za násle-
dujících podmínek:

- poøadatel upozorní všechny obèany a chalupáøe
o poøádání akce,

- projedná konání akce s vedením kláštera.
RM upozoròuje poøadatele na skuteènost, že trasa

závodu køižuje cyklostezku a turistickou stezku.

16. 8.
- souhlasí s uzavøením Mateøské školy Prostøední Lipka

od 15.8.2005 do 19.8.2005
- nesouhlasí s uzavírkou námìstí v termínu 19. 8. 2008.

Zároveò souhlasí s projetím kolony vojenské techniky ná-
mìstím a ukládá odboru VTS zajistit ve spoluprácí s Policií
ÈR prùjezd

23. 8.
- schvaluje oznaèení osady Horní Hedeè doplòkovou ta-

bulkou s názvem „Horní Hedeè“ na vjezdu v dolní èásti obce.
RM ukládá odboru VTS projednat umístìní tabulky s dotèe-
nými orgány a realizovat kroky k oznaèení osady.

- schvaluje zøízení autobusové zastávky na znamení na
linkách è. 195101 a 195103 Praha - Jeseník a povìøuje mís-
tostarostu, aby ve spolupráci s obcí Malá Morava provedl
potøebné kroky k jejich realizaci.
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ZASTAVENÍ U SOUSEDÙ
(Poznávejme své sousedy, kulturu, krásy a zajímavosti jejich domova)

Budoucnost
letecké

archeologie
(Zastavení 9.)

Aby trpìlivé sklánìní archeolo-
gù nad vykopávkami bylo úèinnìj-
ší a lokalizace nálezu pøesnìjší,.
vznášejí se tito trpìliví vìdci do
oblak.

Povrch zemì pøirovnávají k „po-
fimpsetùm“, to znamená ke stránce
hodnì starého rukopisu, do nìhož naši
pøedchùdci „psali“ støídavì nové zá-
pisy a pøitom smazávali ty staré. Vzni-
kl tak nový vìdecký obor - letecká ar-
cheologie.

Zásah èlovìka do povrchu zemì se
vìtšinou projevil v budoucnu. Zmìni-
la se struktura pùdy, což ovlivnilo po-
rost v krajinì. Všechny zásahy, udì-
lané v lidské historii se vrstvily do
povrchu i pod nìj. Pøesto je možné je-
jich objevení soustavným a dlouho-
dobým monitorováním krajiny z výš-
ky.

Letecká archeologie je mladým vì-
deckým oborem. Vznikla v minulém
století ve Velké Britanii.

Mladý vìdec dr. Martin Gojda Csc
z Archeologického ústavu Èeské aka-
demie vìd je jedním z malé skupiny
vìdcù, který se leteckou archeologií
zabývá. Od roku 1991 je vedoucím
projektu tohoto oboru.

Jedním z návrhù Rady Evropy je
projekt „Objevování evropského kul-
turního dìdictví ze vzduchu.“

Hlavní restaurátor Polské republi-
ky pozval dr. Gojdu na letecké moni-
torování oblasti v okolí Innowroclawi
v Polsku.

Realizátorem tohoto prùzkumu byl
mgr. Wieslaw Stepieò, øeditel Støedis-
ka studia a ochrany kulturního pro-
støedí v Lodži a mùj pøítel, který mì
pozval ke spoluúèasti.

Startovali jsme z letištì Aeroklubu
ve Wlodawku.

Chtìl bych ètenáøùm Zpravodaje
demonstrovat alespoò jeden pøíklad
vyhodnocení leteckého snímku z hle-
diska archeologického vyhodnocová-
ní povrchu. Na snímku je okolí
Kruszwice u Innowrocltawi. Je na
nìm vidìt ranì støedovìké hradištì
kruhovitého pùdorysu. Vpravo od nìj
tmavá linie, která je tzv. pozitivním
vegetaèním pøíznakem pravdìpodob-
ného ohrazení (pøíkopu) pøedhradí.

Dobøe patrná je i skupina pravoúh-
lých objektù, snad zahloubených obyd-
lí, která se èásteènì pøekrývají s pøí-
kopem a nejsou proto souèasné. Další
projevy pravdìpodobnì archeologic-
kých objektù jsou vidìt úplnì vpravo
na bøehu.

V horní polovinì vidíme pozùstat-
ky historického èlenìní polí, které
pøedcházelo pováleènou kolonizaci a
restruktualizaci kulturní krajiny.

Lidský dùmysl za pomoci souèasné
moderní techniky vzlétl do oblak, aby
se èlovìk mohl podívat do nitra sta-
øièké Zemì.

Text Alexander Pelikán Foto autor
a jeho archív

Obec Orlièky prodá les
Výmìra cca 28 ha (prodej pouze jako celek).

Vìkové zastoupení:

0 - 53 let – 25,96 ha

87 - 105 let – 2,75 ha

Pøevažující døevina: SMRK
Informace na tel.: 465 649 222, mobil 603 314 074
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Tak bylo – tak je
Èp. 239

ulice Dolní
Poèátkem 19. století patøil dùm rodi-

nì Josepha Ollmanna. V prùbìhu let
zde také bydleli Hundtovi, Jindøichovi
nebo Rosenbergerovi. Dùm proslul ze-
jména jako hostinec „U dobré nálady“

(Zur guten Laune). Pùvodnì patøil Se-
veromoravskému akciovému pivova-
ru v Šumperku, od kterého jej v roce
1914 koupil Dominik Rosenberger.
V listopadu 1918 tu byla zøízena dìl-
nická a vojenská rada pro udržování
poøádku ve mìstì, jejíž kanceláø se pak
nacházela v budovì Mìstské spoøitel-
ny a strážnice v budovì soudu (dneš-
ní muzeum). Po Rosenbergerovi získal

hostinec Alfred Mückstein a po nìm
Johann Tomsche. V budovì se nachá-
zel divadelní sál, zmínka je i o zahrad-
ním posezení a kuželníku. Konaly se
tu tìlocvièné besídky Sokola a rùzné
plesy. Po válce byl hostinec pøejmeno-
ván na „Ráj“, jeho správcem se stal pan
Srdínko. V 50. letech došlo k demolici
budovy a na jejím místì byly pozdìji
postaveny garáže.

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

Po Internetu
do knihovny

Od 12.èervence 2005 byl v oddìle-
ní pro mládež Mìstské knihovny
v Králíkách zautomatizován výpùjè-
ní proces a ètenáøi tak mají možnost sle-
dovat své ètenáøské konto i pøes Internet.

Stav svého ètenáøského konta zjistíte
tímto zpùsobem: pøi návštìvì knihovny si
urèíte svùj PIN kód, který sdìlíte knihov-
nici.

Potom si na webové stránce naší knihov-
ny www.orlicko.cz/Kralíky/knihovna
v On-line katalogu v Dalších možnos-
tech otevøete Vaše ètenáøské konto, za-
dáte tam svùj PIN kód a èíslo ètenáøské-
ho prùkazu. Výpùjèní systém LANius vás
bude ihned informovat,které knihy jste mìl
nebo máte právì pùjèené a kdy je máte
vrátit.

V roce 2006 bude výpùjèní systém zau-
tomatizován i ve zbývajících oddìleních.

Ivana Mareèková

www.knihovny.cz
Knihovny v Èeské republice posky-

tují širokou paletu veøejných knihov-
nických a informaèních služeb. Každá
vìtší knihovna dnes informuje uživa-
tele prostøednictvím svých webových
stránek.

Veškerá nabídka služeb je ovšem
zatím roztøíštìná a potøebuje-li uživa-
tel získat souhrnné informace, je nu-
cen prohledávat velké množství webo-
vých stránek a vyhledávání informací
je zdlouhavé, obtížné a neefektivní.

Doposud na Internetu chybìl nástroj
v podobì webového portálu, který by
na jednom místì soustøedil základní
údaje o nabídce informaèních zdrojù,
knihovnických služeb a pøinesl záro-
veò souhrnnou informaci o systému
knihoven v Èeské republice pro uži-
vatele z ÈR i ze zahranièí.

Díky dotaci Ministerstva kultury ÈR
vznikl portál KNIHOVNY.CZ. Síly pøi
jeho tvorbì spojilo šest knihoven. Tvùr-
ci vycházeli z pocitù a potøeb èlovìka,
který se s knihovnou ještì nikdy ne-
setkal a ocitl se v situaci, kdy se na ni
musí poprvé obrátit.

Budoucího uživatele nejdøív zajímá,
co to je knihovna a kde a jak ji mùže
najít.Odpovìdi na tyto otázky najde
v prvních dvou sekcích portálu. Další
sekce poskytnou návod, jak postupo-
vat, když chce od knihovny nìco kon-
krétního získat.Na jiném místì jsou
soustøedìny odkazy na online databá-
ze volnì pøístupné na Internetu, onli-
ne katalogy knihoven, databáze na CD-

ROM aj.
Knihovníci mají svùj slang, kterému

nemusejí mnozí uživatelé rozumìt, pro-
to je souèástí portálu i slovníèek s jed-
noduchým výkladem odborných výra-
zù.

Zpøístupnìním portálu KNIHOV-
NY.CZ dostávají uživatelé Internetu
pøehledný rozcestník zdrojù, služeb a
dalších možností èeských knihoven.

Portál byl zveøejnìn letos na jaøe
v rámci Bøezna mìsíce Internetu a
øada uživatelù už ocenila jeho kvalitu.

Zkuste to i vy!
Budete-li potøebovat radu,jak ho co

nejlépe využívat, obra�te se na nás.
Rády vám pomùžeme.

Ivana Mareèková
Mìstská knihovna Králíky

www.orlicko.cz/Kraliky/knihovna

Den otevøených dveøí
v Mìstské knihovnì

V rámci Dnù Pardubického kraje,
které probìhnou 17. záøí 2005 v Králí-
kách, otevøeme dveøe naší knihovny
všem návštìvníkùm i obyvatelùm mìs-
ta.

Od 9 do 18 hodin si mùžete prohléd-
nout všechna oddìlení i pracovištì, kte-
rá nejsou ètenáøùm bìžnì pøístupná,
nahlédnout  „pod poklièku“ a udìlat si
obrázek o tom, co v knihovnì knihov-

nice dìlají, když právì nepùjèují.
K dispozici bude také veøejná stani-

ce Internetu s levnìjším poplatkem –
jen  0,50 hal. za minutu.

K vidìní bude výstavka starých po-
hlednic Králík a okolí, fotografií ze sou-
èasného Králicka.

Na vaši návštìvu se tìší pracovnice
Mìstské knihovny v Králíkách.

Ivana Mareèková
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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 záøí oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Ján Barna, Vladimír Maèát, Jaroslav Bednáø, Františka Benáková

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

86 let - Anton Frolo
85 let - Eliška Majvaldová
83 let - Milada Venclová
79 let - Ludmila Krulichová,

- Jindøiška Matoulková,
- Marie Sasková

78 let - Marie Èerná,
- Zdeòka Procyková

77 let - Marie Kubíèková,
- Kristína Haradzinová

75 let - Rozálie Frolová
74 let - Marie Koubová,

- Božena Braunová

73 let - Zdenìk Kylar,
- František Pospíšil,
- Jiøí Koch,
- Drahoslav Urban

72 let - Marie Kudlíková,
- Vlasta Pechanová

71 let - Anna Maixnerová,
- Václav Venc,
- Jaroslav Wágner

70 let - Helena Schweidlerová,
- Jaromír Slanina,
- Karel Zboøil

Ondøej Bul – Radka Všetièková;     Milan Válek – Aneta Kadleèíková
Michal Janoèko – Monika Èápová;     Petr Ješina – Irena Èumová

Stanislav Èervák – Lenka Slezáková

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
10. 09. So MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
11. 09. Ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
17. 09. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
18. 09. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
24. 09. So MUDr. Špièka Králíky 5. Kvìtna 414 465 631 154
25. 09. Ne MUDr. Špièka Králíky 5. Kvìtna 414 465 631 154
28. 09. St MUDr. Špièková Králíky 5. Kvìtna 414 465 631 274
01. 10. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
02. 10. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
08. 10. So MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212
09. 10. Ne MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212

  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)

Matìj Mucha, Jana Pánková, Lucie Strnadová

Dne 13. 9. 2005 uplyne 5 let od

úmrtí manželky, maminky a ba-

bièky paní Evy Hlavové.

S láskou vzpomínáme

Podìkování
Dìkujeme všem, kteøí se

pøišli naposledy rozlouèit s
panem Vladimírem Maèátem
z Králík, i za písemné projevy
soustrasti.

Naše velké díky patøí paní
Irenì Èumové za zajištìní
kvìtinové výzdoby, paní Evì
Pacíkové a Annì Øezníèkové
z Pohøební služby a panu
Zdeòku Veèeøovi s kolektivem
pracovnic Školní jídelny.

Zdeòka Maèátová s rodinou

Dne  28. záøí 2005 uplyne
pìt smutných rokù, kdy nás
navždy opust i l  mi lovaný
manžel, tatínek a dìdeèek,
pan František Švorc.

S láskou stále vzpomíná
manželka Marie, dcera Len-
ka a syn Jaromír s rodinami.

Policie Èeské
republiky

Obvodní oddìlení
Králíky informuje

O tom, že zlodìjùm není nic „svaté“
svìdèí i pøípad vloupání do fary v obci
Èervená Voda, kdy prozatím nezná-
mý pachatel vnikl do objektu, tento
celý prohledal a odnesl vìci v hodno-
tì minimálnì 10.000,-Kè.

Také domov dùchodcù mùže
skrývat nebezpeèí. Jeden z oby-
vatelù domova dùchodcù Svaté
Zdislavy v obci Èervená Voda pøe-
chovával bez povolení zcela støel-
by schopnou krátkou zbraò, vèet-
nì ostrých nábojù,kterou mohl
kdykoliv použít. Na výzvu Poli-
cie zbraò vydal a celý pøípad je
pøedmìtem dalšího šetøení.

Policie se podílena na zajištìní akce
„Cihelna 2005“, kdy bylo zjištìno, že
v prostoru pro diváky se pohyboval
muž obleèen do repliky nìmecké uni-
formy, pøièemž na límci saka mìl vi-
ditelnì umístìn znak jednotek SS-
dva blesky, na levé kapse odznak
zkøížených meèù, pøilbou a hákovým
køížem, na levém rukávu saka nášiv-
ka øíšské orlice s hákovým køížem,
na èepici pak znak jednotek SS-umrl-
èí lebka, na pøezce opasku øíšská or-
lice s hákovým køížem. Policejní or-
gán zahájil šetøení pro podezøení ze
spáchání trestného èinu propagace
fašismu.

prap. Dana Bártová



Králický zpravodaj 9/2005 - 15

Program na ZÁØÍ
pátek   2.   RUKOJMÍ   zaè. ve 20.00 hod
V akèním thrilleru ztìlesnil Bruce Willis špièkového poli-

cejního vyjednavaèe, který ovšem po jedné nevydaøené akci
opustí stresující zamìstnání a stane se policistou v poklid-
ném mìsteèku. Tam na nìj ale èeká složitý a brutální pøí-
pad, do kterého je jako rukojmí navíc zatažena i jeho rodi-
na.

úterý   6.   CONSTANTINE   zaè. ve 20.00 hod
Na módní vlnu zfilmovaných komiksù nasedl i Keanu

Reeves, známý hrdina z filmù Matrix. Tentokrát se vìnuje
vymítání démonù v hororu odlehèeném nadsazenými epi-
zodami a vtipnými promluvami.

pátek   9.   SIN CITY - MÌSTO HØÍCHU   zaè. ve 20.00 hod
Originální adaptaci kreslené pøedlohy Franka Millera

natoèil režisér Robert Rodriguez s hostujícím režisérem
Quentinem Tarantinem a plejádou hollywoodských hvìzd.
Spletitý dìj je složen ze tøí rùzných pøíbìhù, které mají
spoleèné místo dìje - mìsto Basin City pøezdívané Sin City,
tedy „mìsto høíchu“.

pátek   16.   TLUMOÈNICE   zaè. ve 20.00 hod
Tlumoènice Sylvia (Nicole Kidmanová) náhodou zaslech-

ne rozhovor o chystaném atentátu na diktátora státu Mato-
bo bìhem jeho vystoupení ve Valném shromáždìní (vùbec
poprvé filmaøi mohli natáèet ve skuteèném sídle OSN v New
Yorku). Známý režisér Sydney Pollack se vrací k žánru po-

litického thrilleru, kterému položil základy pøed tøiceti lety
snímkem Tøi dny Kondora.

úterý   20.   KINSEY   zaè. ve 20.00 hod
Životopisný snímek vypráví osudy prof. Alfreda Kinsey-

ho, jehož revoluèní výzkumy sexuálního chování zmìnily
pohled na lidskou sexualitu nejen v Americe. Tvùrcùm se
podaøilo udržet choulostivé téma v etických mezích a záro-
veò ukázat komplikovanou postavu Kinseyho i jako obì�
vlastního bádání.

pátek   23.   VÁLKA SVÌTÙ   zaè. ve 20.00 hod
Steven Spielberg zfilmoval sto let starou literární pøedlo-

hu H. G. Wellse bez nabubøelé bombastiènosti a žánrových
klišé, zato s temnou atmosférou v souèasných kulisách a
špièkovou symbiózou poèítaèových efektù s vynikajícími
hereckými výkony Toma Cruise a jedenáctileté Dakoty Fan-
ningové.

úterý   27.   RYCHLÝ STRIPES   zaè. v 17.00 hod
Zapomenutá zebra Stripes má pøed sebou nový život na

farmì a touhu vyrovnat se dostihovým koním. Hraný sní-
mek se živými zvíøaty doplnìný dùmyslnou poèítaèovou
animací je urèen pøedevším dìtskému publiku, ale díky hláš-
kám pelikána Husy a dvojice dobromyslných much pobaví
i dospìlý doprovod.

pátek   30.   SVÌRACÍ KAZAJKA   zaè. ve 20.00 hod
Seržant Jack Starks je po zranìní hlavy propuštìn z ar-
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Chrámový koncert
Slavnostní chrámový koncert pøi pøíležitosti „DNÙ EV-

ROPSKÉHO DÌDICTVÍ“ se uskuteèní v nedìli 18. záøí
2005, 15:00 hodin v kostele sv. Michaela v Králíkách.

„Dny evropského dìdictví“ se v Evropì konají od roku 1991
pod záštitou Rady Evropy. Jsou významným celoevropským kul-
turnì poznávacím a spoleèenským podnìtem k zamyšlení nad
naším vztahem ke kulturnímu dìdictví. Tato akce každoroènì
otevírá øadu památek a výjimeèných budov, objektù a prostor;
zpøístupnìno je i movité kulturní dìdictví. V mnoha mìstech a
obcích se pøipravují nejrùznìjší doprovodné programy,
v Králíkách se tradièními staly chrámové koncerty významných
pìveckých sborù i sólistù (v letech minulých napø. Boni Pueri,
Bonifantes, Václav Hudeèek, Jiøí Stivín ad.). V letošním roce je
pøipraven varhanní koncert a sborová sakrální skladba 20. sto-
letí.

V první èásti koncertu se pøedstaví varhaník evropského
formátu a vìhlasu František VANÍÈEK. Rodák z Letohradu
vystudoval hru na varhany na konzervatoøi v Pardubicích (J.
Rafaja) a na Akademii múzických umìní v Praze (prof. J. Hora).
Následnì si svoje vzdìlání doplnil na Akademii umìní v Utrech-
tu v Nizozemí. Úspìšnì se zúèastnil mnoha mezinárodních
i národních varhanních soutìží (napø. vítìzství Mezinárodní var-
hanní soutìže A. Schweitzera v nizozemském Deventeru - 1991).
Èeský hudební fond mu v roce 1991 udìlil prestižní cenu Premier
prix za vynikající reprezentaci èeského interpretaèního umìní
v zahranièí. V souèasné dobì se vìnuje pøedevším koncertní èin-
nosti. Vystupuje na mnoha sólových varhanních koncertech po
celém svìtì - napø. významné varhanní festivaly v USA, Japon-
sku, Švédsku, Norsku, Dánsku, Nizozemí, Francii, Itálii, Ra-
kousku, SRN atd. Významná je také pedagogická práce Františ-
ka Vaníèka. Jako odborný asistent vyuèuje na hudební katedøe
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde mimo jiné
založil nové studijní obory - chrámová hudba a hra na varhany.
Na králickém koncertì uslyšíme varhanní skladby barokní, napø.
Koncert è.3 D moll Johanna Sebastiana Bacha, dále Toccatu B.
M. Èernohorského, Fantasii g moll J. K. Kuchaøe, ale i skladby
souèasných autorù, jako je Festivo Petra Ebena.

Ve druhé èásti vystoupí pìvecký sbor FAMILIA CANTO-
RUM z Letohradu se sbormistrem Petrem HOFFMAN-
NEM. Historie sboru sahá do roku 1983, kdy zakladatel sboru
Petr Hoffmann starší sdružil nìkolik spøátelených muzikant-
ských rodin s mnoha malými dìtmi a dokonale zúroèil jejich
hudební nadání. Tehdy bezejmenný sbor, èítající asi dvacet èle-
nù, využíval nemnohých možností a drobnými skladbami, pøe-
vážnì duchovního charakteru, rozdával radost po domovech øá-
dových sester, domovech dùchodcù a domech s peèovatelskou
službou. Zároveò tak sbormistr Hoffmann vychovával dorost pro
letohradský chrámový sbor. Po roce 1990 vede sbor syn zaklada-
tele Petr Hoffmann junior. Dochází k rozšíøení sboru o další
èleny, takže dnes je jich okolo pìtaètyøiceti. Souèasnì se mìní a
zvyšují možnosti zúroèení perné práce. Sbor pøijímá název FA-
MILIA CANTORUM (rodina zpìvákù), vystupuje pøi pøíležitos-
tech spoleèenského i duchovního charakteru v Letohradì, okolí a
mnoha místech Èeské republiky (Praha, Hradec Králové, Králí-
ky, Svitavy, Pardubice, Kromìøíž...), zpívá na hudebních festiva-
lech a vyjíždí koncertovat i za hranice Èeské republiky (Švýcar-
sko, Slovensko, Polsko, Nìmecko, Nizozemí, Belgie). Na koncer-
tì v Králíkách sbor pøednese GLAGOLSKOU MŠI skladatele
Emila Háby (1900-1982). Emil Hába se narodil ve Vizovicích a
byl bratrancem svìtovì proslulého tvùrce ètvrttónové soustavy
Aloise Háby. Dobré rodinné zázemí a zøejmý talent ho pøivedly v
roce 1916 na proslulou varhanickou školu Leoše Janáèka v Brnì,
od roku 1922 pùsobil jako varhaník v Uherském Brodì. Byl
znamenitým organologem a kolaudátorem varhan pro firmu Rie-
ger a pro diecézi brnìnskou a olomouckou, celkem zkolaudoval
160 varhan. Hlavním jeho oborem byla ovšem èinnost pedago-
gická, sborový zpìv, a pøedevším práce skladatelská – zkompo-
noval na dvì stovky skladeb. Glagolská mše je moderní pìtidíl-
ná vokální skladba s doprovodem varhan, zøetelnì inspirova-
ná novými postupy ve vážné hudbì dvacátého století.

Pavel Strnad

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.

mády a vzápìtí obvinìn z vraždy. Jako duševnì chorý se
musí podrobit léèbì v psychiatrickém zaøízení, kde se stane
objektem drsných experimentù. Zajímavému psychologic-
kému snímku s prvky sci-fi vévodí charismatický Adrien
Brody v hlavní roli.

Klub Na Støelnici Králíky
nedìle   18.   GLAGOLSKÁ MŠE   zaè. v 15.00 hod
Slavnostní chrámový koncert pøi pøíležitosti „Dnù evrop-

ského dìdictví“ v kostele sv. Michaela v Králíkách. Úèinku-
je pìvìcký sbor FAMILIA CANTORUM a varhaník Franti-
šek VANÍÈEK.

støeda   28.   LYRA DA CAMERA   zaè. v 19.00 hod
Autobusový zájezd na koncert do Klášterního kostela

v Šumperku v rámci cyklu KLASIKA VIVA. Sdružení sólis-
tù LYRA DA CAMERA se zamìøuje na interpretaci komorní
hudby pøedevším z období baroka a klasicismu.

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.

KLUB AUTORÙ LITERATURY FAKTU
spoleènì s MÌSTEM LETOHRAD

a SPRÁVOU ODKAZU E. E. KISCHE
pøi Obci spisovatelù v Praze

poøádají pod záštitou

MINISTERSTVA KULTURY ÈESKÉ REPUBLIKY
a PARDUBICKÉHO KRAJE

jubilejní XX. setkání autorù literatury faktu
spojené s udílením

mezinárodních Cen E. E. KISCHE za rok 2005
a oznámením výsledkù Cen Miroslava IVANOVA

ve dnech 21. a 22. záøí 2005
v prostorách letohradského zámku.
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Slet Chroustù  -  Èervený Potok 2005
Polní letištì v Èerveném Potoce u Krá-

lík se stalo o víkendu 29. až 31. èervence
místem setkání èeské elity vèetnì témìø
kompletního reprezentaèního družstva
v motorovém paraglidingu. Tradièní akci
uspoøádal Spolek pøátel vzduchoplavby
z Letohradu za finanèní dopomoci Mìsta
Letohrad.

  Stejnì smolnì  jako v minulých roèní-
cích varovali meteorologové pøed studenou
frontou, která mìla dorazit nad naši ob-
last v sobotu.Motorový paragliding je bo-
hužel velmi závislý na poèasí. I pøi relativ-
nì pìkném, sluneèném poèasí pùsobí pøi
provozovaní tohoto sportu  potíže silný vítr,
létání se tím stává velmi nebezpeèným.
Navíc je pohyb tohoto létajícího aparátu
pomalý ( cca 40 km/h), takže i slabý vítr
v protismìru o svoji rychlost padák zpo-
malí, což je pak pøi pøeletech na vìtší vzdá-
lenosti problémem. Ideálním poèasím je
klidný, bezvìtrný, teplý veèer, kdy padá-
kovému køídlu nehrozí destrukce z dùvodu
vzdušné turbulence.

 A právì takový veèer nastal v sobotu,
bohužel  ale s hrozbou pøíchodu avizova-
né studené fronty.Proto si poøadatelé ne-
troufli uspoøádat plánovanou navigaèní
soutìž a létalo se jen volnì, nesoutìžnì.
Díky tomu bylo nejvíc živo nad samotným
letištìm. Hangár se úplnì vyprázdnil,
všichni letuschopní piloti byli ve vzduchu a
kochali se pohledem z výšky na krásy
Králicka.. Pro pozemní fandy letectví bylo
pozorování nebe opravdovou lahùdkou.
Nad  ukázkami akrobacie, které pøedvá-
dìl napø. Pavel Bøezina, mimo jiné èerstvý
vítìz mistrovství Nìmecka, nebo dlouhole-
tí èeští reprezentanti Zdenìk Andrlík, Mi-
chal Køivánek  èi zástupci poøádajících Jiøí
Kristek a Pavel Kuneš se tajil dech. A se
všemi ostatními spoluvytváøeli na obloze
nádhernou scenérii tvoøenou více než tøice-
ti rùznobarevnými kluzáky a úžasnou okol-
ní krajinou, zvláštì pak majestátným Krá-
lickým Snìžníkem na stranì jedné a Ho-
rou Matky Boží s klášterem na stranì dru-
hé.

 Bìhem dne se v pøilehlém vojenském
srubu soubìžnì odehrávala teoretická èást

programu: promítaly se filmy a fotografie
s leteckou tematikou, na stejné téma pro-
bìhlo nìkolik pøednášek s následnou dis-
kuzí- mimo jiné se hodnotilo letošní Mis-
trovství Èeské republiky a nominace na
Mistrovství Evropy ve Francii.

 Se západem slunce zaèala spoleèenská
èást – Spolek pøátel vzduchoplavby pøijal
obvyklým rituálem dva èestné èleny, byly
vyhlášeny výsledky ranní pozemní soutìže
a poté se všichni do pozdních hodin bavili
s hudbou a tancem, jen èásteènì rušeni

Foto: Radek Štrosmajer

velikou bouøkou, která dorazila pøed pùl-
nocí a rozmetala nìkolik stanù.

 Spolek pøátel vzduchoplavby
z Letohradu dìkuje všem místním za po-
hostinství a zejména pak panu Paøízkovi
z Èerveného Potoka za nezištnou pomoc
pøi pøípravì startovací plochy.

Fotografie z akce mùžete shlédnout na
www.mechy.cz.   Nìco o èinnosti SPV se
pak mùžete dozvìdìt na www.spv.wz.cz

Marek Šnajdar,
náèelník SPV Letohrad

Foto: Michal Eliáš:
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FOTBALOVÝ  PØEHLED
Krajský pøebor I.B tøída skupina „B“
Králíky : Horní Újezd 2:1 (2:1).
Hlinsko B : Králíky  3:1  (1:0), gól: 52. Zezulka, ŽK:

1:3. Sestava Králík: Valèík - Jiøí Makar, Durna, Krejèí, Chlá-
dek - Hájek, Jaroslav Makar, Khol, Jungvirt - Musil, Zezul-
ka (Pohanka, Žerníèek, Hoøínek).

Králíky : Rychnov na Moravì 2:0 (1:0), góly: Musil,
Zezulka, ŽK: 1:0, diváci: 250, sestava Králík: Valèík - Chro-
mek, Høínek, Khol, Jiøí Makar - Musil, Jaroslav Makar,
Durna, Hájek - Krejèí, Zezulka (Chládek, Holubec, Pohan-
ka).

1. Semanín 3 3 0 0 6 : 0 9
2. Rváèov 3 2 0 1 11 : 4 6
3. Choceò B 3 2 0 1 8 : 1 6
4. Hlinsko B 3 2 0 1 9 : 6 6
5. Rychnov n. M. 3 2 0 1 6 : 4 6
6. Králíky 3 2 0 1 5 : 4 6
7. Dolní Újezd B 3 2 0 1 5 : 7 6
8. Zámrsk 3 1 2 0 5 : 4 5
9. Horní Újezd 3 1 1 1 4 : 2 4

10. V. Mýto B 3 1 1 1 5 : 5 4
11. M. Tøebová B 3 0 1 2 3 : 8 1
12. K. Horka 3 0 1 2 2 : 7 1
13. Rybník 3 0 0 3 2 : 10 0
14. È. Tøebová B 3 0 0 3 2 : 11 0

Program zápasù:
Dolní Újezd B - Králíky 04.09. 17:00 NE
Králíky - K. Horka 11.09. 17:00 NE
Rybník - Králíky 18.09. 16:30 NE
Rváèov - Králíky 24.09. 16:30 SO
Králíky - V. Mýto B 02.10. 16:00 NE
M. Tøebová - B Králíky 09.10. 16:00 NE
Králíky - È. Tøebová 16.10. 15:30 NE
Semanín - Králíky 22.10. 15:30 SO
Králíky - Choceò B 30.10. 14:30 NE
Zámrsk - Králíky 06.11. 14:00 NE

Okresní pøebor III. tøídy
Boøíkovice - Libchavy B 3:1 (1:1), góly: Roman Kylar 2

(1 z PK), Miloš Kylar, ŽK: 0:2, diváci: 50.
Zálší - Boøíkovice 3:3
Boøíkovice - Dolní Tøešòovec 2:2 (1:1), góly: Podolský,

R. Kylar, ŽK: 3:2, ÈK: 0:1, diváci: 50.

1. Dol. Dobrouè 3 3 0 0 12 : 4 9
2. Øetová 3 2 0 1 11 : 2 6
3. Boøíkovice 3 1 2 0 8 : 6 5
4. Zálší 3 1 2 0 7 : 5 5
5. Brandýs n. Orl. 3 1 1 1 4 : 4 4
6. Èes. Heømanice 3 1 1 1 7 : 8 4
7. Helvíkovice 3 1 1 1 4 : 6 4
8. Dol. Èermná 3 1 1 1 4 : 8 4
9. Dobøíkov B 3 1 0 2 3 : 5 3

10. Libchavy B 3 1 0 2 2 : 6 3
11. Dol. Tøešòovec 3 0 2 1 5 : 6 2
12. Dlouhoòovice 3 0 0 3 4 : 11 0

Program zápasù:
10. 9. 16:00 Boøíkovice - Dol. Èermná
18. 9. 10:00 Dobøíkov B – Boøíkovice
25. 9. 16:00 Helvíkovice – Boøíkovice
1. 10. 16:00 Boøíkovice - Brandýs n. Orl.
9. 10. 16:00 Èes. Heømanice - Boøíkovice
15. 10. 15:30 Boøíkovice – Dlouhoòovice

Okresní pøebor IV. tøídy
Králíky B - Klášterec nad Orlicí 3:1 (3:0), góly: Sno-

pek 2, Hinkelmann, diváci: 100.
Albrechtice B : Králíky B 1:1 (0:0), gól: J. Ježek, ŽK:

3:4, ÈK: 1:0.

Program zápasù:
Králíky B – Žichlínek 10. 9. SO 16:00
Tatenice B - Králíky B 17. 9. SO 17:00
Rudoltice - Králíky B 24. 9. SO 16:00
Mistrovice B - Králíky B 28. 9. ST 16:00
Králíky B - Vermìøovice B 1. 10. SO 16:00
Kunvald - Králíky B 8. 10. SO 16:00
Králíky B – Lichkov 15. 10. SO 16:00

1. Žichlínek 3 3 0 0 11 : 3 9
2. Vermìøovice B 2 2 0 0 6 : 3 6
3. Mistrovice B 3 2 0 1 4 : 2 6
4. Králíky B 2 1 1 0 4 : 2 4
5. Rudoltice 3 1 1 1 5 : 4 4
6. Albrechtice B 3 1 1 1 5 : 5 4
7. Kunvald 2 1 0 1 4 : 3 3
8. Tatenice B 3 1 0 2 7 : 7 3
9. Klášterec n. Orl. 3 1 0 2 6 : 8 3

10. Lichkov 3 0 1 2 1 : 5 1
11. Mladkov 3 0 0 3 1 : 12 0

Okresní pøebor starší žáci
1. Králíky 3 3 0 0 30 : 1 9
2. Rybník 3 3 0 0 19 : 6 9
3. Dol. Dobrouè 3 2 0 1 3 : 1 6
4. Èes. Tøebová B 3 2 0 1 6 : 6 6
5. Sloupnice 2 1 1 0 6 : 3 4
6. Semanín 3 1 1 1 5 : 5 4
7. Zálší 2 1 0 1 10 : 6 3
8. Žichlínek 3 1 0 2 6 : 7 3
9. Dol. Èermná 2 1 0 1 3 : 6 3

10. Rudoltice 3 0 1 2 4 : 10 1
11. Albrechtice 2 0 1 1 1 : 13 1
12. Libchavy 2 0 0 2 3 : 15 0
13. Klášterec n. Orl. 3 0 0 3 4 : 21 0

Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky - majetkový odbor

Velké námìstí 5,  561 69 Králíky, IÈ 00279072,
tel. 465670741,  fax 465631321

O Z N Á M E N Í

Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O D A T

oznaèení nemovitosti: obytný dùm è. p. 265
stavební parcela èíslo: 144 o výmìøe 353 m2

pozemková parcela èíslo: 266/1 o výmìøe 252 m2

obec: Králíky
katastrální území: Králíky

zpùsob prodeje: dle obèanského zákoníku
pouze jako celek

další údaje: poèet bytù obsazených nájemníky 5
poèet volných bytù: 1

popis volného bytu: velikost 1+1, II. kategorie,
výmìra 77,5 m2

nabídková kupní cena domu: 300.000,- Kè
nabídková kupní cena pozemkù: 95.800,- Kè
koneèný termín pøijímání žádostí: 30. 9. 2005
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III. roèník AMATÉRSKÝCH
MUŠKAØSKÝCH PSTRUHOVÝCH ZÁVODÙ

Èeský rybáøský svaz místní organizace KRÁLÍKY poøádá v sobotu dne 17. 9. 2005
na revíru Tichá Orlice 8 amatérské muškaøské pstruhové závody.

Propozice závodu

Program:
  6:30 – 7:30 prezentace
  8:00 – 10:00 první kolo závodu
10:00 – 10:30 pøestávka (obèerstvení)
10:30 – 13:00 druhé kolo závodu
14:00 – vyhlášení výsledkù závodu

Organizaèní vedení závodu: øeditel závodu – Pišl Zdenìk
hlavní rozhodèí – Vidrma Jiøí
organizaèní vedení – Ullrich Josef, Kylar Ivo

Místo konání závodu: Obec Mladkov
Sraz úèastníkù závodu v 6:30 hodin v místnosti Domu hasièù
Startovné: 200,- Kè (v cenì startovného je zapoèten lístek na obèerstvení)

Podmínky závodu:
1) Je povoleno lovit dle RØ pro vody pstruhové.Ulovenou rybu zdolávat bez cizí pomoci.
2) Hodnotí se pouze siven americký a pstruh duhový.
3) S veškerými informacemi o prùbìhu a hodnocení závodu bude každý seznámen

pøed samotným závodem.
4) Závodník si mùže bìhem závodu ponechat 3 ks ulovených ryb.
5) Stížnosti a protesty je možné podávat v prùbìhu závodu u hlavního rozhodèího

s poplatkem 50,- Kè. Nedodržení  propozic má za následek vylouèení ze závodu.

Písemnou pøihlášku je nutno zaslat nejpozdìji do 1. 9. 2005 (omezený poèet startujících), a to na
adresu: Èeský rybáøský svaz MO Králíky p. Kylar Ivo (tel. 465632257) nebo se pøihlásit pøímo v
prodejnì Rybáøské potøeby – ARMY-SHOP Králíky p. Vidrmová Miroslava.

Revír bude 3 dny pøed závodem uzavøen a dostateènì zarybnìn mírovou rybou. Bìhem závodu bude
otevøen stánek k zakoupení rybáøského vybavení (mušky, muškaøské pruty.…).
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