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ná skátepáÁ !ádnice Y hdbořanech. \
§ou€sné do§ proŤo je]l ledenl Dř§ né
hleda nolt a l{lodnéiši Uml$enl, 2ýáŤ;
l.1![ hlučnostl by se skateDalk mohl
piesunoul jÉv ieloinm fu .
skáteparkje b€zmála de§€t lď umístěn v
areálu Tamnu tedle tenisoýych kunů. o
]ehop.emisténr 5e mluvl|lž n&ollt lét N)
hiuk a nepomdek
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ýézu|l |ak sportolct.
i llde z
blE§ch domů pod sponovii!ém, ''J' delš]
dobu je ]ldml !y!r]en tlak, abv bvl Dárk
pie§unut, Jedna se o c§Ťl pNl§,,
;ro'nťz
musime najit vhodnou lokaIilu. kde
hlučnost s!é mu okoll nebude toItk hdú

Iteň do arealu dochrze|I, rak

Jako nejvlce pravdepodobná se
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možnoý pie$nu! na volny pozemel u
koupaliýé," rcru Kare| Honzl, mBtostáms

tókalita z3 koupajlštém, kde 5€ lonáll
zimnl bq/, ]e od)ehle|šl a p.o umlsté;l
pJrk! vhodna, slehováni si ale W,.lá
zhruba půl milionove naklarjy a lntrci

oponuJi. že ýěhovJni le dmhe a Drcblemv

neustánou, "K\dli premj§enl súreDarki]
plocha uDravit. Wasfa]tóvál
a ajistit k ni pňstup,' dodal
mis6starosta š
se bude mu§€t

Mžt

tlm, že se ná§Iedně bude město moci
uvolněný p.ostorv areálu Tatranu.
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Umistit se na nejbude mocinapn}lad dalšl
sportoviště. skatepark radnice v Podbo_
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Zámek hlerlá hlavu sochy polniho maršála
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Novogoliclry lempl
zám€ckem parkl v Kmvem Dvoie je
spámem sLaw, Jeho obnova ,,
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Dvoie. obecn, o m,inr,"4.ripur.-nr,
Jednasev
Jeona
§e vfu(t o nepoMzenou
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nebyl. tb obnově pam,jtlry bude
Urljk! áje ve vlJstn,cM Karla
" ^rá,i""
do lempiu p§kotcoveht""er.ii,j".,i^'i'.l""'"l;,Y
umlstena expozice o párku v K.sném \
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zámelr hledá hlavu
sochY polniho maršála
Po}íačotáníze§tťany r.

zaměstnanci ámku ji objevili §tudiem
archivnich materřlů, které přineslo více
zaiiílál,ych 4lšténl Pralt tato socha bude
ákladnlm zdro|em pro obnow té původni
jeji
v temp]u. Cilem íestauío\€nl sochy]e
podob},
Podle
slov
půlodnl
natŤáceni do
kástelánky preferují oprd\u soctry pámo v

j€ Josď
Dvoře. v roce 1847. Jejím autoreú
jak
půr0dně
b},lo
Emánuel,
Ma], nikoliv

NšIeno, Maršál
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Kare! Fi]ip schwBrzenEv. orlické

b},l zakladatelem mlad§í,

véfue schwarzenbersŮ. Jeho přjmym
potomkem je česky poliflk. piedlon§Iq

neúsD€šny kandldát ná českeho prgzidenta.

Karel schwař.enberg.

hvé on

by se mě]

na

pňšll íok zucástnit slavnostnlho ote\Teni

pťlzpůsoblme se jeho rozhodnun a sochu
n€cháme pi€Ýézt do ateli€ru." doda]a

n"m*sim uoae zameckeho parku a je
u;iÚrni v nťkolika ohledech, což \MadruJe

Krásném Dvoře. "vše ale záležl

restaurátorovi- Pokud to nepůjde,
Sochu maršala Karla Filipa
schwarzenbe€a, který ýitézně qbojoval
Bitiu národů s Napoleonoi,fni vojsl§ v
roce 1813 u Lipska, necbali zhotovit
čeminové, majitelé zámku v Krásném

kást€lánk.

novogotickěho templu. Tato §távba stojl \

n€iryši stupeň památkové ochrany, Jde o
wiimďnou sta\,ttu zah€dni archilektrry
i

li"mDl le souaasne pnall novogotickou
sťavbou a pnni romanrickou ryhlidkolrou
věá
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