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Ptáte se
– odpovídám

Z tohoto sloupku bych chtìla udì-
lat nedílnou souèást Králického zpra-
vodaje. Prosím ale o Vaši pomoc. Na-
pište nebo jakýmkoli jiným zpùsobem
mi sdìlte, co Vás zajímá, co se chcete
dozvìdìt o dìní ve mìstì, na radni-
ci... Já se pokusím najít odpovìï. Za
spolupráci moc dìkuji a tady je první
pøíspìvek, který odpovídá na dotaz:

„Zajímalo by mì nìco víc o no-
vém gynekologovi v Králíkách, pøe-
devším, jestli ho za chvíli nevystøí-
dá jiný a jestli ještì pøijímá paci-
entky.”

Od 9. 9. 2003 máme v Králíkách no-
vého gynekologa, pana doktora Záru-
bu. Pøišel k nám z Vysokého Mýta.
Krom Králík pracuje v Èervené Vodì,
Jablonném nad Orlicí a malý úvazek
má také v Ústí nad Orlicí.

Je to mladý (v Hradci Králové do-
konèil studium medicíny v roce 1992)
usmìvavý doktor, který, jak øíká jeho
sestøièka paní Marie Venclová ze Žam-
berka, nic nepodcení. Pøi sebemenší
pochybnosti dìlá další vyšetøení. Jeho
ordinace je plnì vybavena. Jen k ul-
trazvuku si chce poøídit televizi, aby
maminky vidìly na své dì�átko. Pøes-
tože v našich konèinách nepracuje
dlouho, poèet jeho pacientek již dosá-
hl tisíce. V Králíkách se mu líbí, stále
pøijímá nové pacientky a ordinaci zde
chce mít nastálo. Na otázku, zda ne-
pøemýšlí, že by se zde usadil (dojíždí
z Vysokého Mýta), s úsmìvem odpo-
vìdìl „èas ukáže”.

Ordinaèní dny v Králíkách: Pondì-
lí od 7.30 do 12.30 a od 13.00 do 16.00
hodin.

Pátek od 7.30 do 12.30 hodin (od-
poledne v Èervené Vodì).

Telefon 777 627 474  (pevnou linku
zatím nemá, nebo� je zadlužena a od-
støihnuta).                     Iva Veèeøová

Nechte se inspirovat obrázkem z minulého karnevalu a pøijmìte naše pozvání.

Pozvánka na Králický karneval
Chtìl bych Vás pozvat za TJ Jiskru Králíky

– fotbalový a hokejový oddíl – na letošní, již
41. Králický karneval. Bude probíhat v pátek
21. a sobotu 22. února trochu jinak, než v pøed-
chozích letech. Karneval vždy v minulosti žil

ve všech restauracích, hospodách i sálech ve
mìstì. Bylo tradicí, že úèastníci a hlavnì mas-
ky po tìchto „štacích korzovaly”. S tìžkým srd-
cem musíme tento scénáø letos zmìnit. Bohu-
žel se nám, jako poøadatelùm, v posledních le-
tech nedaøí najít spoleènou øeè s majiteli hos-
pod. Pro nás je uspoøádání takové akce nut-
ností, abychom finanènì zabezpeèili svou èin-
nost. Z tohoto dùvodu potøebujeme vybrat na
vstupném “co nejvíce”. (To je zjednodušenì vý-
dìlek z karnevalu). A tady je kámen úrazu!
Podnikatel – majitel restaurace chce samozøej-
mì také vydìlat. Ale on vydìlává na tržbì a
potøebuje tedy mít co nejvíce hostù, kteøí utra-
tí peníz. Bez ohledu, jestli mají vstupenku, nebo
nemají… Ušetøím Vás dalších rozborù tohoto
problému, který brání lepší spolupráci nás po-
øadatelù a majitelù hospod.

Letošní roèník se tedy bude konat jen na
tøech místech. Na Støelnici bude v pátek hrát
od 19.00 hodin skupina Trial a v sobotu pokra-
èujeme dìtským karnevalem od 14.00 hodin.
Veèerní zábavou ukonèí program skupina
MINIMAX z Kromìøíže. Do sokolovny Vás
zvou hokejisté v pátek s A. Štìrbou a v sobotu
zde bude opìt dìtský karneval od 14.00 hodin.
Hotel Beseda, který jako jeden z mála podni-
kù karnevalem žije, má na pátek pøipravenu
tradièní kapelu ze Šumperka s M. Novotným
a v sobotu pokraèuje skupinou Trial.

Další zmìnou v organizaci bude vyhodnoco-
vání masek, které chceme letos upøednostnit.

V každém z tøech již zmínìných míst bude
v pátek ve 24.00 hodin odmìnìno patnáct nej-
lepších masek. To znamená 45 krásných cen.
V sobotu pak na Støelnici ještì znovu vyhod-
notíme nejatraktivnìjšími cenami deset nej-
lepších masek, které se zúèastní. Veškeré ceny,
které v minulých letech obsahovala karneva-
lová tombola, letos rozdìlíme maskám. Mys-
lím, že je to pro nì mimoøádná motivace!

Ohòostroj. V souèasné situaci nejsme schop-
ni øíci jestli bude, nebo nebude. Ohòostroj nás
poøadatele loni stál 30 tisíc korun. Pro nás jsou
to peníze, které po loòském roce, kdy jsme vy-
brali výraznì ménì vstupenek než v minulých
letech, nemùžeme investovat. Zkoušeli jsme
vybírat dobrovolné vstupné. Pøi poètu lidí na
Velkém námìstí, by 10 èi 15 korun na osobu
zøejmì ohòostroj uhradilo. Bohužel ho tøi ètvr-
tiny úèastníkù nezaplatí…! Ještì je šance, že
nám s jeho financováním pomùže Mìsto, nebo
hlavní sponzor karnevalu, kterým by mohla
být Holba Hanušovice.

Závìrem bych Vás chtìl ještì jednou pozvat
na karneval, který má v Králíkách velkou tra-
dici. Pøál bych si, aby se v pøíštích letech vrátil
tam, kde byl. Aby se zase tancovalo ve všech
hospodách. Aby lidé a “hospodští” pochopili,
že karneval poøádá padesát lidí. Zadarmo!
Proto, aby tøeba žáèci mohli po celý rok hrát a
jezdit na fotbal nebo hokej a nemuseli jim za
to rodièe platit po tisícikorunách.

Za poøadatele Miloslav Èernohous
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AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí
Vás zve na semináře v únoru 2003

Podrobné informace na tel. č. 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz, www.akademieuo.cz

 6. 2. Postupy účtování pro účetní jednotky, které jsou podnik. subjekty I.
12. 2. Být fyzickou osobou nebo založit s. r. o. ?
18. 2. Postupy účtování pro účetní jednotky, které jsou podnik. subjekty II.
26. 2. Roční zúčtování daňových záloh ze závislé činnosti
27. 2. Personalista a oblast BOZP

Jak se vybírali noví úředníci na pověřený úřad v Králíkách

Opatření a zásady spojené s akcí
Den sil podpory AČR CIHELNA 2003 v Králíkách,
 z nichž vedení města Králíky nehodlá ustoupit:

- zákaz pohybu jednotlivcù v dobových
uniformách nìmecké armády mimo vyhra-
zený prostor bojištì a stanový tábor,

- pokud budou nouzovì ubytováni akté-
øi ukázky v tìlocviènì školy 5. kvìtna,
nebude zde stát hlídka v uniformì nìmec-
ké armády èi SS,

- bojové ukázky se nezúèastní nikdo

v uniformì SS, která byla Norimberských
tribunálem oznaèena za zloèineckou orga-
nizaci,

- ani v prostoru bojové ukázky se neob-
jeví žádný prapor èi standarta se svasti-
kou èi jinými zakázanými symboly,

- pøedstavitelé všech vojenských klubù
využijí všech dostupných informaèních
kanálù k tomu, aby vyzvali návštìvníky
akce, aby nepøijíždìli do Králík v unifor-
mách nìmecké armády èi jednotek SS a
neužívali na žádné výstrojní èi odìvní sou-
èástce svastik a jiných zakázaných sym-
bolù.

Vedení mìsta Králíky pøistupuje k tìm-
to požadavkùm hlavnì proto, aby tradiè-
ní a velmi navštìvovanou akci oèistilo od
pokusù nìkterých neukáznìných jedincù
zdiskreditovat snahu poøadatelù o zdár-
ný a bezproblémový prùbìh a zamezit ja-
kýmkoliv náznakùm porušování zákona
v oblasti „propagace fašismu”.

Rada mìsta Králíky svým usnesením
è.RM/2002/023/203  ze dne 29.7.2002
urèila základní postupy pro výbìr pra-
covníkù

a)složení výbìrové komise
1. èlen rady Ing. Pavel Strnad
2.delegát Okresního úøadu
3.profesionální personalista-firma

Persea H. Králové
4.odborný konzultant –podle odborù
5.zástupce MìÚ- tajemník
6. administrativa –pí Tomášová
b)základní kriteria-
1.znalosti,vzdìlání,dovednosti
2.psychické a osobnostní pøedpoklady

pro práci úøedníka
3.motivace
c)závazné termíny
Pøihlášky žadatelù byly ukonèeny

30. 8. 2002 ve 12:00 hodin, bylo pøihlá-
šeno 199 žadatelù.

2. 9. 2002 jim byly odeslány dopisy
s nabídkou pracovních míst k výbìrové-

mu øízení na MìÚ Králíky.
Termín zpìtného doruèení strukturo-

vaného životopisu byl 10. 9. 2002 ve
14. hodin.

Vrátilo se 137 životopisù.
Personální agentura posoudila vzdì-

lání, délku a odbornost praxe a pøihléd-
la také k ostatním skuteènostem v per-
sonálních formuláøích.Vybrala 81 ucha-
zeèù,kteøí byli pozváni k osobnímu po-
hovoru.

Osobní pohovory se konaly ve dnech
26. 9., 27. 9.,30. 9. a 1. 10. 2002.

Výsledkem bylo seøazení zájemcù
v každém vypsaném oboru od nejlepší-
ho k horším.

Na základì tìchto doporuèení jsem
jednal s každým jednotlivì o možnos-
tech nástupu a podmínkách pracovní
smlouvy.

Dne 8. 10. schválila Rada mìsta ve-
doucí odborù Mìstského úøadu Králíky
takto:

Vedoucího odboru vnitøních vìcí pana
Bc. Miroslava Boušku

Vedoucího odboru technické správy
pana Jana Èumu.

Vedoucího odboru životního prostøedí
pana Ing. Josefa Orlitu

Vedoucí odboru sociálních vìcí a zdra-
votnictví pani Janu Bartíkovou

Povìøila vedením odboru regionální-
ho rozvoje paní Danu Noskovou

Vedoucí odboru školství, kultury a
sportu pana Bc. Jana Divíška

Vedoucí finanèního odboru paní Ma-
rii Pecháèkovou

Vedoucí majetkového odboru paní
Vìru Kubíèkovou

V Králickém zpravodaji 1/2003 je zve-
øejnìno organizaèní a personální uspo-
øádání Mìstského úøadu Králíky. Jed-
nání s uchazeèi referent stavebního úøa-
du a referent evidence vozidel nejsou
ukonèena. Místo referenta odboru vý-
stavby je již odsazeno, podaøilo se, aby
pracovník mohl nastoupit, je jím pan
Pavel Šverák.

Pracovníci, kteøí budou pøijati v prù-
bìhu roku, podléhají Zákonu o úøední-
cích územních samosprávných celkù è.
312/2002 a jejich pøijímání se bude tím-
to zákonem øídit. To znamená, že mìsto
vypíše veøejnou výzvu k pøijmutí pracov-
níka, zveøejní ji na úøední desce po dobu
15. dnù a vedoucí úøadu jmenuje výbì-
rovou komisi nejménì tøíèlennou.

Výbìr nových pracovníkù na povìøe-
ný úøad v Králíkách by tomuto zákonu
vyhovìl. Domnívám se, že pochybnosti
o správnosti a postupu výbìru jsou neo-
podstatnìné a výbìrového øízení bývá
zneužíváno k politickým úèelùm.

Promiòte mi prosím strohost úøední-
ho jazyka, který jsem volil pro pøesnost
vyjádøení.

Ing. Bernard Toman

Váš soused
či kolega je cizinec?

Cizinec, který v naší zemi poctivì
pracuje, chce se u nás usadit a pøi-
spívat k tvorbì našeho národního
dùchodu, to rozhodnì nemá jedno-
duché. Musí se potýkat s øadou pro-
blémù, pøekážkou je neznalost èes-
kého právního a sociálního systému,
také však malá znalost èeského ja-
zyka.

Všem tìmto lidem se snaží od záøí
minulého roku pomáhat Poradna
pro integraci cizincù s pùsobností
pro Pardubický kraj. Poskytuje bez-
platné právní a sociální poradenství
cizincùm s dlouhodobým a trvalým
pobytem, kteøí na území kraje žijí.

Možná i vy víte o lidech, kteøí žijí
vedle vás, neètou noviny, nebo ne-
rozumí dobøe èesky. Jsou však v ob-
tížné situaci, nevìdí co dìlat a zjev-
nì potøebují pomoci. První krok k
takové pomoci mùžete udìlat vy
sami,  seznamte je s existencí po-
radny a dejte jim na ni kontakt. Vìø-
te, že z tohoto drobného aktu lidské

solidarity budete mít dobrý pocit.
Dìkujeme vám.

Milan Daniel, vedoucí poradny
Kontakt na Poradnu pro integra-

ci cizincù: telefon 737 466 959, mi-
lan.daniel@tiscali.cz

Upozorňujeme
podnikatele, že formuláře

daňových přiznání si opět
mohou vyzvednout na
živnostenském úřadě.

http://www.akademieuo.cz
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VÝSLEDKY SBÍRKY
Koneènì Vám mohu oznámit výsled-

ky finanèní sbírky pro postižené povod-
nìmi, kterou Mìsto Králíky poøádalo do
31.10.2002.

Celkem se vybralo 20.245,70 Kè. Za
pomoci Èeského èerveného køíže a sta-
rostù nejvíce postižených obcí byla vy-
brána jedna rodina na Mìlnicku, která
má 3 nezletilé dìti v pìstounské péèi a

byla povodní velmi postižena. Uvedenou
èástku pøedal do rukou rodièù místosta-
rosta pan Arnošt Juránek na konci loò-
ského roku.

Všem, kteøí jste pøispìli, jménem ob-
darovaných velmi dìkuji (ze zákonných
dùvodù neuvádím jméno a adresu ro-
diny).

Jana Bartíková

Problematika odpadních vod
Vážení spoluobèané.
Dovolte mi, abych Vám v novém roce

sdìlil nìkolik informací o problematice
odpadních vod. Pøedpokládám, že jste
vzali na vìdomí zvýšení stoèného na
19 Kè za m3 odpadní vody. Tato cena byla
schválena jednak proto, že bylo nutno
sjednotit výši stoèného pro domácnosti
i pro podnikatele a dále proto, že nákla-
dy na èištìní odpadních vod stále stou-
pají. Pro Vaši informaci Vám uvádím
nìkolik cen stoèného v Èeské republice
platných k 30.6.2002.

Technické služby Králíky 19,- Kè/m3

Vak Jablonné nad Orlicí 20,43 Kè/m3

Vak Žamberk 14,70 Kè/m3

Prùmìr Èeské republiky16,60 Kè/m3

Uvedenou cenou jsme se tedy dostali
nad prùmìr ÈR. Pøipomínám však, že
Mìsto Králíky bude až do roku 2005
splácet bezúroèný úvìr na výstavbu èis-
tièky a kanalizace. Ani pøíjem ze zvýše-
ného stoèného tyto splátky nepokryje.
Mìsto Králíky proto musí stále pøispí-
vat na jejich úhradu ze svého rozpoètu.

Kalkulace stoèného je vyvìšena na
úøední desce MìÚ Králíky. Z ní vyplý-
vá, že 60 % nákladù èiní odpisy zaøíze-
ní. Novì kalkulovaný náklad „poplatek
za vypouštìní” je ve skuteènosti popla-
tek za objem vypouštìných (vyèištìných)
vod ve výši 0,10 Kè/m3. Protože èistiè-
kou prošlo v roce 2002 523 243 m3 vody,
zaplatíme Finanènímu úøadu 52 324 Kè.

Dále bych Vás chtìl seznámit s nì-
kterými ustanoveními Zákona è. 274/
2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
a jeho provádìcí vyhlášky è. 428/2001
Sb. (dále jen zákon a vyhláška). Všech-
ny majitele nemovitostí, ve kterých
vznikají odpadní vody upozoròují, že
podle výše uvedeného zákona § 18 od-
stavec 4 není dovoleno vypouštìt tyto
vody do kanalizace pøes septiky, ani
pøes žumpy. Pøipomínám, že stále pla-
tí nabídka Technických služeb pro ty,
kteøí se rozhodnou svùj septik zrušit,
na bezplatnou likvidaci jeho obsahu na
Èistírnì odpadních vod.

Dále pøipomínám všem právnickým
osobám, nebo fyzickým osobám, které
jsou podnikatelem, povinnost uzavøít s
Technickými službami Králíky smlouvu
o odvádìní odpadních vod veøejnou ka-
nalizací. Náležitosti této smlouvy sta-
noví výše uvedená vyhláška. Za provo-
zovatele kanalizace je oprávnìn uzaví-
rat smlouvu pan Milan Veèeø vedoucí
ÈOV tel. 465 631 438. V pøípadì, že pod-
nikatel z vlastní viny smlouvu s Tech-
nickými službami neuzavøe, dopouští s
tzv. neoprávnìného vypouštìní odpad-
ních vod. Tím porušuje zákon, který za
to stanoví pokutu až do výše
1 000 000 Kè. Provozovatel kanalizace
pak mùže za toto porušení zákona pøe-
rušit odvádìní odpadních vod podnika-
teli a to na jeho náklady. Pøerušit odvá-
dìní odpadních vod mùže provozovatel

kanalizace i za neplacení stoèného a to
u všech producentù odpadních vod.

Vedle vodoprávního úøadu kontroluje
dodržování zákona i Èeská inspekce ži-
votního prostøedí oddìlení ochrany vod,
která již v loòském roce zjistila u nìko-
lika králických podnikatelù jeho poru-
šování. Proto doporuèuji všem producen-
tùm odpadních vod, aby si provìøili, zda

nakládají s tìmito vodami v souladu
s platnými pøedpisy. Pokud by kdokoliv
potøeboval radu, jak odstranit problémy
v této oblasti, kontaktujte mì na výše
uvedeném telefonním èísle, nebo osob-
nì, rád pomohu. Je i v mém zájmu, aby
z Králík odtékaly èisté potoky.

Milan Veèeø, vedoucí ÈOV

Místní poplatek za provoz systému
sběru, shromažďování, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo mìsta pro rok 2003

schválilo èástku 378,- Kè za každou
osobu, která má v naší obci trvalý po-
byt. Ve stejné výši je i poplatek za kaž-
dou stavbu urèenou nebo sloužící k re-
kreaci.

Poplatek mùžete zaplatit ve dvou
splátkách – první pololetí do 31. 3.
2003.

Poplatek mùžete zaplatit v hotovos-
ti v pokladnì Mìstského úøadu nebo

bezhotovostním pøíkazem na úèet mìs-
ta èíslo 19-1324193309/0800, variabil-
ní symbol Vaše rodné èíslo nebo rodné
èíslo spoleèného plátce.

Souèasnì žádáme obèany o oznáme-
ní každé zmìny, která má vliv na výši
poplatku (zmìna trvalého pobytu, na-
rození dítìte, zmìna vlastnictví ke
stavbì urèené k rekreaci, apod.).

V tìchto pøípadech je nutno vyplnit
tiskopis pro evidenci poplatku.
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Fond rozvoje bydlení
V letošním roce mohou obèané i

právnické osoby opìt žádat o pùjèku
z fondu rozvoje bydlení.Jedná se vý-
hradnì o stavební úpravy domù, pøí-
padnì úpravy v bytech v rámci byto-
vého fondu. Na realizaci jednotlivých
titulù je tøeba zajistit u Stavebního
úøadu stavební povolení nebo ohláše-
ní stavebních úprav. Žádosti a další
formuláøe je možno vyzvednout na od-
boru výstavby a technické správy
mìsta. Pro získání pùjèky je nutné
splnit následující podmínky, které
budou vyhodnoceny pøi výbìrovém øí-
zení.

Podmínky výbìrového øízení
1)Zájemci o poskytnutí pùjèky z

FRB musí podat písemnou žádost na
tiskopise, který je k dispozici na Mìst-
ském úøadu, odboru VTSM. Žádosti
se všemi pøílohami, které jsou uvede-
ny na tiskopise žádosti, musí být ode-
vzdány na MìÚ nejpozdìji do 28. 2.
2003

2)Výbìrová komise v dobì od 3. 3.
2003 do 14. 3. 2003 vyhodnotí pøedlo-
žené žádosti z hlediska formální
správnosti a navrhne Mìstskému za-

stupitelstvu závìr výbìrového øízení.
Po schválení MZ budou vybraní ža-
datelé vyzváni k uzavøení smlouvy o
pùjèce. Uzavøeny budou nejpozdìji do
30 dnù po vyrozumìní žadatelù o vý-
sledku výbìrového øízení.

3)Poskytování pùjèek z úèelového
fondu mùže být omezeno nebo kráce-
no v pøípadì, že by byl vìtší poèet
žadatelù než možnosti úèelového fon-
du.

4)Správu pohledávek úèelového
fondu pøevezme Èeská spoøitelna, a.s.
poboèka Králíky.

Pro úplnost ještì uvádíme nìkteré
dùležité informace a tabulku výše pùj-
èek z vyhlášky MZ.

Adresáty pùjèek z fondu mohou být
fyzické a právnické osoby, které vlast-
ní obytné budovy nebo jejich stavby
na území mìsta a mìsto Králíky pro
organizaci, která jeho bytový fond
spravuje. Tito adresáti pøijmou záva-
zek podle stanovených a ve smlouvì
uvedených pravidel ve prospìch tìch-
to obytných budov nebo jejich staveb.

V lednu letošního roku ZM schváli-
lo pro rok 2003 tyto druhy pùjèek:

NASKENOVAT TABULKU!!!
Jednotlivé tituly pùjèek lze kumu-

lovat s výhradou pùjèky è. 07 – obno-
va fasády a è. 08 – zateplení obvod.
pláštì, které nemohou být poskytnu-
ty na jeden objekt. Pùjèku nelze zís-
kat opakovanì na jeden titul u jedno-
ho domu.

Pùjèky lze èerpat pouze do konce
kalendáøního roku, v nìmž byl zøízen
pøíslušný úèet. Úroky se platí podle
smlouvy o pùjèce, jistina se splácí rov-
nomìrnì mìsíèními splátkami násle-
dujícími mìsíc po mìsíci, ve kterém
byla pùjèka z fondu pøevedena na úèet
žadatele. Zvláštní dohodou si mùže
dlužník dohodnout rychlejší splácení
pùjèky.

Pùjèku nelze získat opakovanì u té-
hož domu a téhož bytu. Pùjèky lze èer-
pat pouze do konce bøezna roku ná-
sledujícího po roce, v nìmž byl zøízen
pøíslušný úèet. Úroky se platí podle
smlouvy o pùjèce, jistina se splácí rov-
nomìrnì mìsíèními splátkami poèí-
naje èervencem roku následujícího po
roce, v nìmž byla pùjèka poskytnuta.
Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší
splácení pùjèky.

Jan Èuma

od 1. 2. 2003 do 31. 3. 2003
Oblast ÈERVENÉ VODY, LETOHRADU,

JABLONNÉHO nad Orl., KRÁLICKA A ŽAMBERKA
POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel. 465

676 811 a internetové adrese www.poliklinika.zamberk.info
den lékaø obec místo telefon

 1. 2. so MUDr. Špièková Králíky Zdr. stø. Králíky 414 465 63 12 74
 2. 2. ne MUDr. Špièková Králíky Zdr. stø. Králíky 414 465 63 12 74
 8. 2. so MUDr. Dunglová Letohrad Nádraží ÈD 465 67 14 47
 9. 2. ne MUDr. Dunglová Letohrad Nádraží ÈD 465 67 14 47
15. 2.so MUDr. Karásková Letohrad Zdr. stø. U Dvora 815 465 62 03 58
16. 2.ne MUDr. Karásková Letohrad Zdr. stø. 465 62 03 58
22. 2.so MUDr. Mareš Žamberk Poliklinika N. g. Knopa 465 67 68 22
23. 2.ne MUDr. Mareš Žamberk Poliklinika N. g. Knopa 465 67 68 22
 1. 3. so MUDr. Ježková Letohrad Zdr. stø. U Dvora 815 465 62 05 28

Stomatologické služby

Poděkování
Dìkuji všem, kteøí se pøišli naposle-

dy rozlouèit s mým manželem, panem
Miroslavem Vavrušou. Dále dìkuji za
dùstojné vypravení pohøbu, kvìtinové
dary a projevy soustrasti.

Manželka s rodinou

Otevřený dopis
paní Mgr. Olze Zajacové,
ředitelce ZUŠ v Králíkách

Vážená paní øeditelko!
Dovoluji si tímto zpùsobem podìkovat

Vám, celému pedagogickému sboru, také
zúèastnìným studentùm Vaší školy, za
Vaši laskavou podporu Šanovského zpí-
vání v dobì vánoèních prázdnin i velkých
letních prázdnin v šanovském kostelí-
ku.

Šanovský kostel nepatøí k památkám
velkého významu. Tvoøí však dominan-
tu naší pìkné vesnièky Šanov. I s Vaší
pomocí mùžeme na konto oprav koste-
la, založeného Obecním úøadem v Èer-
vené Vodì, již po nìkolikáté pøispìt
malou èástkou penìz.

Váš kvalitní hudební program vždy
vytvoøí krásnou atmosféru našich setká-
ní a dává možnost všem návštìvníkùm
ZPÍVÁNÍ V ŠANOVÌ nahlédnout do
krásy hudby.

Marie Podalová

Letošní zima je zatím na sníh skoupá. Farní kostel v Èerveném Potoku.
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Villmar – Králíky, historie našeho partnerství
Zaèalo to spoleèným prohlášením zástupcù

obèanských a církevních obcí Villmar a Králí-
ky dne 13. øíjna 1996. Do Králík pøicestovala
malá skupinka z Villmaru, vedená starostou
Heppem a faráøem Daumem. Dalšími úèast-
níky byli první radní obce Günter Zanner, radní
pro církevní obec Bernd Gruber, jakož i Franz
Krotzky (BdV) a Joachim Zuzok. Pøi rozhovo-
rech na radnici se starostou Zimou byl v pro-
hlášení z 13. øíjna 1996 stvrzen poèátek pøá-
telství. Byla vyjádøena spoleèná vùle k obou-
stranné spolupráci v duchu porozumìní a pøá-
telství. Kromì jiného se dohodlo, že si strany
vzájemnì vymìní seznamy spolkù a zájmových
klubù, což podpoøí vzájemné návštìvy spolkù
a obèanských aktivit a pøipraví vzájemné kon-
takty na mìstské resp. obecní úrovni.

Tato deklarovaná vùle našla své vyjádøe-
ní i v návštìvì králických ve Villmaru po-
èátkem èervna 1997. Pod vedením starosty
Zimy pøicestovali do Villmaru zástupci mìs-
ta, církevní obce a nìmecké menšiny, aby
poznali Villmar a okolí. Mnoho obèanù se
zúèastnilo veèera v hale König-Konrad, kte-
rý pro králické hosty zorganizovaly rùzné
spolky, mìsto Villmar se zde pøedstavilo
velmi milým zpùsobem.

Poèátkem èervence 1997 postihla Králí-
ky tìžká povodeò. Faráø Daum trávil právì
dovolenou v Králíkách a tuto povodeò zažil.
Jeho výzvu ke sbírkám pro obìti povodnì
v Králíkách a okolí uposlechli obyvatelé ve
Villmaru a vìnovali více než 9 000 DM, kte-
ré byly rozdìleny církevní obcí v Králíkách.

Do Králík potom pøijel v èervenci 1998
autobus z Villmaru. Cestou se zastavil
v Praze, kde se konala návštìva v nejstar-
ším benediktýnském klášteøe v Èechách,
v Bøevnovì, a došlo k zajímavému setkání
s dnes již zesnulým opatem Anastázem
Opaskem. V bøevnovském kláštìøe je pocho-
ván sv. Gunther, èeský svatý, který podob-
nì jako sv. Jan Nepomucký je postavou spo-
jující národy. Králíky a Hora Matky Boží
byly nejdùležitìjšími body programu návštì-
vy. Na programu byly i návštìvy sídelního
mìsta biskupa Olomouc, partnerského bis-
kupství mìsta Limburg, kde nás pøijal bis-
kup Hrdlièka, a návštìva Hradce Králové.
Zde nás pøijal biskup Otèenášek, jehož mìli
villmarští v dobré vzpomínce z roku 1999,
když se ve Villmaru slavilo 250 let založení
kostela. K tomuto jubileu pøicestovali vedle
zástupcù mìsta Králíky a Svazu Nìmcù
i taneèní a hudební skupina dìtí a mládeže
pod vedením Bohumíra Strnada. Jejich vy-

stoupení bylo jakýmsi vyvrcholením našeho
svátku. Bohumír Strnad, uèitel v hudební
škole v Králíkách, bohužel pøedèasnì zemøel
v létì 2002. Ve sdìlení mìsta Králík stálo,
že jsme v nìm ztratili pøítele partnerství
Villmar-Králíky. On byl osobou, která z vel-
ké èásti napomohla vzniku a upevòování
pøátelství.

Návštìvu k jubileu 1999 pøipravovala
malá delegace z Králík na jaøe 1999 se dvì-
ma radními panem Tóthem a paní Ettelo-
vou. Tohoto pøípravného rozhovoru se zú-
èastnil i starosta Hepp. Navštívili i nové
zaøízení pro dùchodce ve Villmaru. V èer-
venci 1999 navštívila Villmar skupina Sva-
zu Nìmcù z Králík se skoro 40 úèastníky.
Na programu byla prohlídka mìsta s návštì-
vou pomníku Jana Nepomuckého na mra-
morovém mostì. V roce 2000 pøicestovala
do Králík skupina villmarské CDU a proži-
la pìkné dny v Králíkách a okolí. Jako vždy
byli pøijati na radnici a starosta Zima jim
zodpovídal jejich otázky.

Hora Matky Boží – symbol Králík - oslavila
v srpnu 2000 300 let svého založení. Tohoto
jubilea se zúèastnila malá delegace z Villmaru
pod vedením faráøe Dauma. K delegaci se pøi-
pojil i prezident spolkové zemì Winfried
Schmied z Gießenu, který se v roce 1943
v Králíkách narodil. Slavnostní bohoslužbu ce-
lebrovali dne 15. srpna 2000 biskup Gerhard
Pieschel z Limburku, zmocnìnec odsunutých
v nìmecké biskupské konferenci, spoleènì
s biskupem Dukou a arcibiskupem Otèenáš-
kem, Hradec Králové, a dalšími knìžími. Vlast-
ním slavnostním dnem byla nedìle, 20 srpen.

Porozumìní mezi národy mùže a musí zaèít
mládeží. Poèátek byl uèinìn v roce 1999 pøi
jubileu kostela ve Villmaru následovaný ná-
vštìvou žákù bezprostøednì po jubileu pod
vedením manželského páru Krabcových. Nì-
kteøí mladí z Villmaru byli v Králíkách v ter-
mínu 22.-29. èervna 2001. Hodnì èasu bylo
vìnováno spoleèným aktivitám a rozhovorùm
mezi úèastníky.

Bìhem cesty CDU 2000 v Králíkách pre-
zentoval pan Krotzky ve zdejší hudební škole
v rámci shromáždìní s králickými obèany pøed-
nášku s promítáním diasnímkù o partnerství
Villmar-Králíky, která byla pøijata s velkým
zájmem.

KDU z Králík opìtovala návštìvu CDU ve
Villmaru 26.-30. záøí 2001. Hostùm byl nabíd-
nut bohatý program jako plavba po Mosele,
návštìva ve mìstech Mainz a Frankfurt. Roz-
vinul se velmi srdeèný vztah, který se projevil
i pøi pøijetí ve farním sálu církevní obce. K to-
muto pøijetí byli pozvány všechny frakce za-
stoupené ve villmarské obci.

Rùzné soukromé návštìvy v Králíkách i Vill-
maru ukazují, že tato mìsta již v souèasnosti
patøí k sobì. Symbolem toho je sv. Jan Nepo-
mucký, který bývá již od vzniku pomníku na
mramorovém mostì v roce 1996 každoroènì
uctíván pøi pøíležitosti svých jmenin. Posvìce-
ní pomníku Jana Nepomuckého na villmar-
ském mramorovém mostì uskuteènil dne 16.
kvìtna o svátku sv. Jana Nepomuckého svìtí-
cí biskup Gerhard Pieschel z Limburku, který
je duchovním otcem odsunutých pøi nìmecké
biskupské konferenci. Zøetelným milníkem pro
partnerství byla pøítomnost a zahajovací øeè
velvyslaneckého rady pana Ladislava La-
budka, který pøijel v povìøení èeského vel-
vyslanectví. Roèního jubilea k poctì sv. Jana
Nepomuckého v roce 1999, které se konalo
v rámci oslav výroèí kostela, se zúèastnily

i pøítomné králické sbory.
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého u

Zlatého potoka v Králíkách byla novì posvì-
cena dne 15. srpna 2000 v rámci oslav 300 let
Hory Matky Boží biskupy Pieschelem (Lim-
burg) a Dukou (Hradec Králové). Tato socha
byla restaurována pomocí sbírky z Villmaru a
státními prostøedky.

16.–22. 6. 2002 se uskuteènilo setkání Sva-
zu odsunutých s 50 úèastníky. Bìhem pøijetí
na radnici byl pøedán starostovi Zimovi obraz
sv. Jana Nepomuckého z Villmaru, kromì ji-
ného se uskuteènil i velmi oslovující kulturní
veèer v hudební škole v Králíkách.

Poslední návštìva villmarských obèanù
v Králíkách byla od 3. do 8. èervence. Bìhem
cesty jsme navštívili Wroc³aw a Trebnitz. Zde
byl nejdùležitìjším bodem návštìvy kostel a
kláštìr, kde žila a byla pochována sv. Hedvi-
ka, pøíbuzná sv. Alžbìty Durynské. Hedvika
je uznávána jako vzorná matka Slezska, také
ona je uctívána jako postava spojující nìmec-
ký a polský národ. V Králíkách došlo samo-
zøejmì k setkání na radnici se starostou Anto-
nem Zimou. Bìhem rozlouèení posledního dne
jsme pøedali mramorovou desku se znaky Krá-
lík a Villmaru z èerného mramoru od øeky
Lahn, která dokumentuje poèátek partnerství
z roku 1996. Starosta Hepp zaslal i novou vill-
marskou vlajku, která byla pøi této slavnosti
pøedána králickému starostovi. Souèasnì bylo
mìsto pozváno na oslavy 950. výroèí založení
mìsta Villmar v roce 2003. Druhá vlajka, vlaj-
ka církevní obce (žlutobílá) se znakem Villma-
ru byla pøedána faráøi Aloisi Baschantovi, kte-
rý rovnìž svoji úèast na oslavách 2003 pøislí-
bil.

Tìchto 5 dní v Králíkách pøineslo poznání,
že mezitím vznikla dobrá pøátelství, která dá-
vají partnerství mezi mìsty Villmar a Králíky
dobré vyhlídky do budoucna. Pøi každé návštì-
vì v Králíkách bylo samozøejmostí pøijetí na
radnici starostou Zimou, pøi kterém se nevy-
mìòovali jen zdvoøilé pozdravy, ale bylo vyjad-
øováno rostoucí partnerství a pøátelství. Rov-
nìž se vždy konalo srdeèné setkání s faráøem
Aloisem Baschantem a setkání s obcí na ne-
dìlní bohoslužbì. Ve Villmaru se konají od roku
1998 ètyøikrát roènì kolekty pro Králíky, kte-
ré ukazují, že se umíme s Králíky spojit.

Nech� zapoèatá cesta vede ke sjednocené a
spoleèné Evropì.

17. øíjna 2002
Günter Daum, faráø

Pøeklad z nìmèiny Mgr. Dušan Krabec

Herrmann Hepp



 6 - Králický Zpravodaj 02/2003

Z pracovního kalendáře vedení města
Jednání

31. 12. 2002
-s Oldøichem Štosem, managerem SKI

Snìžník, s. r. o., Dolní Morava.
6. 1. 2003
-s RNDr. Antonínem Fialou a Ing.

Milanem Zemanem (firma REDEA)
o možnostech regionálního rozvoje a zís-
kávání grantù).

7. 1. 2003
-s okresním øeditelem Policie ÈR Ústí

nad Orlicí Plk. Mgr. Jaroslavem Jirešem.
15. 1. 2003
-se zástupci BESIPu Oldøichem Èíž-

kem a Mgr. Alenou Ïurišovou o podpoøe
dopravní výchovy mládeže.

16. 1. 2003
-beseda s obèany Dolní Lipky (jmeno-

vání osadního výboru).

20. 1. 2003
-úèast starosty na setkání starostù

žambereckého regionu (povìøený úøad
Žamberk, potvrzení pøíslušnosti k Par-
dubickému kraji).

21. 1. 2003
-se starosty Králicka o náplni práce

jednotlivých odborù povìøeného úøadu
(Mladkov – p. Malošek, Èervená Voda -
p. Švestka a tajemník Ing. Cink, Lich-
kov – p. Brùna, Dolní Morava – pí Bed-
náøová).

23. 1. 2003
-beseda s obèany Dolních Boøíkovic

(jmenování osadního výboru).

Návštìvy
27. 12. 2002
-úèast starosty na vyhlášení výsled-

kù turnaje O pohár mìsta Králíky ve

stolním tenise.
6. 1. 2003
-starosta Skutèe Pavel Novotný, mís-

tostarosta Pavel Bezdìk a tajemník Pa-
vel Štìrba.

10. 1. 2003
-úèast starosty a místostarosty na

výstavì Regiontour Brno.
16. 1. 2003
-starosta Èeské Tøebové Jaroslav Zed-

ník.
17. 1. 2003
-senátor Èada (KDU-ÈSL).
22. 1. 2003
-provinciál redemptoristù ze Svaté

Hory u Pøíbrami P. Stanislav Pøibyl a
P. Josef Groz z Hory Matky Boží.

23. 1. 2003
-neformální setkání v Jablonném n. Orl.

s vedením obcí Èervená Voda, Jamné n. Orl.
a mìsty Jablonné n. Orl. a Králíky.

Výpis z jednání Rady města Králíky

7. 1. 2003
-stanovila sazby stravného na pracovních cestách zamìstnancù mìst-

ského úøadu,
-schválila finanèní pøíspìvek 300 Kè do výše doložených nákladù na

dopravu dìtí ze ZŠ Moravská na pøedstavení v Domovì dùchodcù v Èer-
vené Vodì,

-schválila pøíspìvek 5 000 Kè na doložené náklady spojené s nákupem
stolù pro oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Králíky,

-schvaluje podíl mìsta Králíky na úpravu lyžaøské bìžecké stopy od
nádraží v Èerveném Potoku na Severomoravskou chatu max. do výše
20 000 Kè,

-po zvážení citlivých dùvodù, které vedly paní Leimrovou k porušení
nájemní smlouvy (nešlo o zámìr svého obohacení) zrušila RM usnesení
pøedchozí RM o odebrání bytu. Hlasování 4:1:0 (proti ing. Kosuk),

- RM trvá na jednání s majitelem rozhledny na Dolní Hedeèi a bude
požadovat zpøístupnìní prostor pøi dodržení bezpeènostních podmínek.

Paní Alena Hájková, majitelka domu èp. 15 v Horní
Lipce zažádala o skácení 3 bøíz na pozemkové parcele
è. 567/1 v k.ú. Horní Lipka, která je majetkem Mìsta
Králíky, a to z dùvodu obavy pádu tìchto døevin na její
nemovitosti.

Odbor VTSM provedl koncem loòského roku v rámci
správního øízení šetøení na místì samém a zjistil, že stro-
my rostoucí na pøíbøežním pozemku jsou znaènì naklo-
nìny a hrozí jejich pád jak na nemovitosti žadatelky, tak
i na místní rozvod nízkého napìtí.

Na základì tohoto zjištìní bylo po provedeném správ-
ním øízení vydáno rozhodnutí o povolení ke kácení døe-
vin ve smyslu § 8 zákona 114/1992 Sb., o ochranì pøírody
a krajiny.

Skácení bude provedeno v prùbìhu února letošního
roku.                                                    Ing. Josef Orlita

Informace z odboru ŽP

Èleny rady mìsta Králíky jsou – starosta Mgr. Dušan Krabec,
místostarosta Arnošt Juránek, dále Mgr. Zdenìk Nìmeèek, Oldøich
Švéda a Ing. Roman Kosuk. Rada se schází pravidelnì každé úterý
(nejedná-li zastupitelstvo mìsta) a její jednání je neveøejné.

21. 1. 2003
-souhlasila s pravidly, podle níž se sestaví Provozní øád kluzištì, které

je pod správou ZŠ Moravská,
-schválila pøedloženou nabídku na prodej obsazených bytù v ul.

U Zastávky èp. 401/9, èp. 402/1, 402/2, 402/9 a èp. 404/8, 404/14
v Králíkách a uložila MO nabídku zveøejnit,

-schválila prodloužení mandátní smlouvy o 6 mìsícù s firmou Stavoin-
vesta Ústí n. Orl., která prodává bývalou školu na Dolní Hedeèi a snížila
nabídkovou cenu na 450 tis. Kè,

-schválila zveøejnìní hlasování RM v bodech, kde nedojde ke shodì,

-vzala na vìdomí rozsah navrhovaných oprav bytového fondu firmou
DEMOS,

-schválila oddávací místo v obci Mladkov a oddávající p. Maloška a
p. Studeného,

-schválila platové výmìry vedoucích pracovníkù MìÚ a øeditelù pøí-
spìvkových organizací,

-schválila vypsání výbìrového øízení na obsazení míst na MìÚ – ve-
doucí odboru regionálního rozvoje a technik evidence motorových vozi-
del odboru vnitøních vìcí,

-neschválila žádost pana Berouska o poøádání trhù na Velkém námìs-
tí (hlasování 3:0:2, zdržel se ing. Kosuk a Švéda),

-schválila pøíspìvek 1 000 Kè Orlickému sportovnímu sdružení na
poøádání akce Nejlepší sportovec okresu,

-schválila pøíspìvek 1 000 Kè na èinnost poboèky Konfederace politic-
kých vìzòù na rok 2003,

-schválila pøíspìvek pro oddíl ledního hokeje TJ Jiskra Králíky 1 000 Kè
na zakoupení cen turnaje neregistrovaných hráèù (hlasování 3:1:1, proti
Mgr. Krabec, zdržel se Ing. Kosuk),

-schválila platové výmìry øeditelù ZŠ, øeditelek MŠ a vedoucího ŠJ
(hlasování 4:0:1, zdržel se Mgr. Nìmeèek),

-uložila starostovi uèinit kroky k pøípravì provedení výbìrového øí-
zení na øeditele tìchto organizací: Klub Na Støelnici, technické služby,
mìstské muzeum, mìstská knihovna, školní jídelna, ZŠ 5. kvìtna, ZŠ
Moravská, tak, aby mohlo být vypsáno do 30. 6. 2003 (hlasování 3:0:2,
zdržel se Švéda a Juránek).
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č.1
 konaného dne 14.1.2003

Pøítomni èlenové zastupitelstva mìsta:
Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 9 )
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek ( 10 )
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Pavel Kalianko ( 11 )
Jan Škarka ( 4 ) Ing. Ladislav Tóth ( 12 )
Oldøich Švéda ( 5 ) Jaroslav Martinec ( 13 )
Mgr. Jarmila Berková ( 6 ) MUDr. Marie Špièková ( 14 )
Ing. Anton Zima ( 7 ) Mgr. Karel Hlava ( 15 )

Mgr. Dušan Krabec ( 8 )
Hlasování zastupitelù: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se hlasování.

Za MìÚ:
Marie Pecháèková, Vìra Kubíèková, Bernard  Toman, Jan

Èuma, Ing. Josef Orlita,
Bc. Jan Divíšek

Hosté:
p. Knettig, asi 20 obèanù

Program jednání:
01. Zahájení a prezence
02. Urèení ovìøovatelù zápisù
03. Zprávy z RM
04. Hlavní jednání
4.1 Majetkové operace
4.2 Rozpoètová opatøení k rozpoètu na rok 2002
4.3 Pøíprava rozpoètu na rok 2003 (informace)
4.4 Volba èlenù finanèního a kontrolního výboru
4.5 Žádost Sdružení obcí Orlicko – nadaèní fond pro chatu

na Suchém vrchu
4.6 Fond rozvoje bydlení – zahájení projektu pro rok 2003
4.7 Poplatky za komunální odpad - vyhláška 2/2003
4.8. Výbìr pracovníkù na povìøený úøad - informace
05. Vstupy obèanù
06. Vstupy poslancù

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

stva mìsta Králíky upozornìním na zmìnu v programu
v bodì 4.7. - je potøeba to již dnes odsouhlasit. Dále sezná-
mil zastupitele s Pøíruèkou èlena zastupitelstva, kterou kaž-
dý èlen obdržel.

02. Urèení ovìøovatelù zápisù
Pan Švéda, pan Hlava

03. Zprávy z RM
Ètení ze zápisù z RM panem tajemníkem, dotazy nebyly.

04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace

4.1.1.prodej volného bytu è. 4 v èp. 246 v ulici Na
Pøíkopì v Králíkách

MO zveøejnil nabídku volného bytu è. 4 v èp. 246 v ul. Na
Pøíkopì a spoluvlastnického podílu ve výši 179/1000 na st.p.è.
106 v k.ú. Králíkách. O koupi bytu požádali dva zájemci.
Ve stanoveném termínu byla doruèena jedna obálka a to od
paní Ždanové, Králíky 435. Po rozlepení obálky na jednání
RM bylo konstatováno, že za uvedený byt nabízí 51.000,—
Kè. RM s prodejem souhlasí.

Usnesení ZM/2003/01/001:
ZM schvaluje prodej volného bytu è. 4 v èp. 246 v ul.

Na Pøíkopì a spoluvlastnického podílu ve výši 179/1000
na st.p.è. 106 v k.ú. Králíky manželùm Petøe a Wiesla-
wu Miroslawu Ždanovým, Králíky 435 za kupní cenu
ve výši 51.000,- Kè.

Hlasování: 15 : 0 : 0

4.1.2. Prodej pozemku p.p.è. 71/10 v k.ú. Králíky
Jedná se o pozemek o výmìøe 834 m2 urèený k výstavbì

RD v ulici Kosmonautù v Králíkách, o který požádala sleè-
na Dvoøáèková z Králík. Zámìr prodeje byl schválen a zve-
øejnìn, kupní cena 200,— Kè/m2 +  náklady spojené
s pøevodem, tj. 176.950,— Kè.

Usnesení ZM/2003/01/002:
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è. 71/10 v k.ú. Krá-

líky sleènì Dagmar Dvoøáèkové, Králíky 386 za kupní
cenu ve výši 176.950,— Kè.

Hlasování: 15 : 0 : 0

4.1.3. Prodej pozemku p.p.è. 1378/2 v k.ú. Horní Lip-
ka

O koupi pozemku o výmìøe 115 m2 požádali manželé No-
votní z Králík. Jedná se o pozemek u nemovitosti, kterou
vlastní. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena
30,— Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 4.160,— Kè.

Usnesení ZM/2003/01/003:
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è. 1378/2 v k.ú.

Horní Lipka manželùm Marii a Karlu Novotným, Králí-
ky 290 za kupní cenu ve výši 4.160,— Kè.

Hlasování: 15 : 0 : 0

4.1.4. Prodej pozemkù p.p.è. 103 a 1288/2 v k.ú. Heø-
manice u Králík

O koupi pozemkù o celkové výmìøe 154 m2 požádala sleèna
Mikulášová z Heømanic za úèelem scelení pozemkù u nemo-
vitosti, kterou vlastní. Zámìr prodeje byl schválen a zveøej-
nìn, kupní cena 30,— Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem,
tj. 5.390,— Kè.

Usnesení ZM/2003/01/004:
ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è. 103 a 1288/2

v k.ú. Heømanice u Králík sleènì Jitce Mikulášové,
Heømanice 67 za kupní cenu ve výši 5.390,— Kè.

Hlasování: 15 : 0 : 0

4.1.5. Žádost o revokaci usnesení ZM/2002/09/098 ze
dne 23.09.2002

O revokaci usnesení Zastupitelstva mìsta Králíky ZM/2002/
09/098 ze dne 23.09.2002 týkající se prodeje bytu è. 3 v èp.
654 v Králíkách požádal pan Miroslav Mišurec, Králíky 654.
Uvádí, že kupní cenu nabídl za koupi bytové jednotky spolu
se spoluvlastnickými podíly pozemkù. Žádá proto o snížení
ceny o èástku 9.571,— Kè (cena pozemkù) z dùvodu údajné-
ho pochybení MO.Dne 10.07.2002 MO zveøejnil nabídku pro-
deje obsazeného bytu è. 3 v èp. 654 v Králíkách
s upozornìním, že pøedmìtem prodeje není spoluvlastnický
podíl na stavební parcele, nebo� tato parcela nebyla ve vlast-
nictví mìsta. Pozemky byly vydány restituentùm bratrùm
Martincovým. MO v roce 1999 nabízel podle zákona è. 72/
1994 Sb., o vlastnictví bytù, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
prodej bytu vèetnì pozemkù paní Mišurcové a následnì byla
nabídka zaslána i panu Mišurcovi. Bohužel nabídky nebyly
využity. V této dobì byly skuteènì pozemky na LV mìsta
Králíky a podle výše citovaného zákona jsme mìli povinnost
s pøevodem jednotky pøevést i spoluvlastnický podíl na po-
zemku. Dne 22.10.2001 došlo ke zmìnì vlastnictví pozemkù
– pozemky vydány v restituci.MO proto nabízel pøedmìtný
byt bez pozemku. Pan Mišurec zøejmì nevìnoval pozornost
novì zveøejnìné nabídce, i když potvrdil, že vìdìl, že pozem-
ky byly vydány restituentùm. RM žádost pana Mišurce za-
mítla a uložila MO pøedložit žádost na jednání ZM.

Usnesení ZM/2003/01/005:
ZM žádost pana Miroslava Mišurce, Králíky 654 o re-

vokaci usnesení ZM/2002/09/098 ze dne 23.09.2002 zamí-
tá.                                                      Hlasování: 15 : 0 : 0
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4.1.6. Bezúplatný pøevod movitého majetku – zaøíze-
ní MŠ

ÈR-Okresní úøad Ústí nad Orlicí v rámci ukonèení èin-
nosti pøevádí na mìsto Králíky movité vìci – vybavení MŠ
Prostøední Lipka v úèetní hodnotì 11.779,— Kè, vybavení
MŠ Moravská v Králíkách v úèetní hodnotì 21.786,— Kè,
vybavení MŠ Pivovarská v Králíkách v úèetní hodnotì
10.655,— Kè, vybavení MŠ Èervený Potok v úèetní hodnotì
7.522,— Kè.

Usnesení ZM/2003/01/006:
ZM schvaluje bezúplatný pøevod movitých vìcí – za-

øízení v MŠ Prostøední Lipka v hodnotì 11.779,— Kè,
zaøízení v MŠ Èervený Potok v hodnotì 7.522,— Kè,
zaøízení MŠ Moravská v Králíkách v hodnotì 21.786,—
Kè a zaøízení v MŠ Pivovarská v hodnotì 10.655,— Kè.

Hlasování: 15 : 0 : 0

4.1.7. Bezúplatný pøevod movitého majetku – zaøíze-
ní PO III.

ÈR-Okresní úøad Ústí nad Orlicí v rámci ukonèení èin-
nosti pøevádí na mìsto Králíky další movité vìci – zaøízení
PO III. v Králíkách. Jednak dodatkem è. 1 delimitaèního
protokolu o pøevodu majetku v celkové úèetní hodnotì
591.204,— Kè a dále darovací smlouvou v celkové úèetní
hodnotì 102.448,— Kè. RM bezúplatný pøevod schválila.

Usnesení ZM/2003/01/007:
ZM schvaluje bezúplatný pøevod movitých vìcí – za-

øízení PO III. v Králíkách dodatkem è. 1 Delimitaèní-
ho protokolu o pøevodu majetku ze dne 15.10.2002
v úèetní hodnotì 591.204,— Kè a darovací smlouvou o
pøevodu movitého majetku v úèetní hodnotì 102.448,—
Kè od ÈR-Okresního úøadu Ústí nad Orlicí na mìsto
Králíky.

Hlasování: 15 : 0 : 0

4.1.8. Zøízení zástavy ve prospìch Státního fondu ŽP
ÈR

Odbor VTSM požádal MO projednat zøízení zástavního prá-
va  pro Státní fond životního prostøedí Èeské republiky, Kap-
lanova 1931/1, Praha 4 k nemovitostem èp. 354 na st.p.è.
214 a st.p.è. 214 v k.ú. Králíky a to z dùvodu poskytnutí
dotace na rekultivaci skládky v Dolních Boøíkovicích. RM
zøízení zástavy schválila.

Usnesení ZM/2003/01/008:
ZM schvaluje zøízení zástavního práva ve prospìch

Státního fondu životního prostøedí ÈR, Kaplanova 1931/
1, Praha 4 k nemovitostem – èp. 354 na st.p.è. 214 a
st.p.è. 214 vše v k.ú. Králíky.

Hlasování: 15 : 0 : 0

4.2. Rozpoètová opatøení k rozpoètu na rok 2002

4.2.1. Úpravy rozpoètu v pøíjmech a výdajích o dota-
ce

Pøedložení zastupitelstvu mìsta k projednání a schválení
tyto úpravy rozpoètu v pøíjmech a výdajích o dotace:

   8 882 077 Celkem zvýšení pøíjmù
18 382 077 Celkem zvýšení výdajù
  9 500 000 Celkem zvýšení financování
Usnesení  ZM/2003/01/009:
ZM schvaluje ve smyslu § 16 zákona èíslo 250/2000 Sb.

o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, rozpoè-
tová opatøení , kterými se upravuje schválený rozpo-
èet v pøíjmech o èástku 8 882 077 Kè ve výdajích o èást-
ku 18 382 077 Kè.

Pøíjmy po úpravì budou èinit 98 273,36   tis. Kè
Výdaje po úpravì budou èinit 103 442,36   tis. Kè
Financování 5 169,00   tis. Kè
Hlasování: 15 : 0 : 0

4.2.2. Zvýšení rozpoètu v pøíjmech a výdajích ZŠ 5.
kvìtna o 80 000,- Kè

Základní škola 5. kvìtna požádala o poskytnutí vyššího
pøíspìvku na provoz, než mìla ve schváleném rozpoètu na
rok 2002. Pracovnice finanèního odboru MU upozornila hos-

podáøku ZŠ na tuto skuteènost. Øeditel školy požádal o zvý-
šení pøíspìvku na provoz o 80 000,- Kè z dùvodu vyšších vý-
dajù na opravy a údržbu v budovì základní školy na renova-
ci lavic, židlí a podlahové krytiny ve tøídách.

Vzhledem k tomu, že již bylo po jednání prosincového za-
stupitelstva mìsta a škola tyto opravy mohla provést pouze
v dobì školních prázdnin, byly finanèní prostøedky do roz-
hodnutí zastupitelstva organizaci ZŠ poskytnuty zálohovì.
Výdaje budou kryty zvýšeným pøíjmem danì z pøíjmù práv-
nických osob.

Pøíjmy po úpravì budou èinit 98 353,36 tis Kè
Výdaje po úpravì budou èinit 103 522,36 tis Kè
Financování 5 169,00 tis Kè
Usnesení ZM/2003/01/010:
ZM schvaluje ve smyslu ustanovení § 16 zákona è. 250/

2000 Sb. o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù
rozpoètové opatøení èíslo 15/2002, kterým se zvyšuje
rozpoèet v pøíjmech a výdajích o èástku 80 000,- Kè.

Hlasování: 15 : 0 : 0

4.3. Pøíprava rozpoètu na rok 2003 (informace)

4.3.1. Vstupní informace o pøípravì rozpoètu na rok
2003

Paní Pecháèková seznámila ZM se vstupními informacemi
o pøípravì rozpoètu, kdy:

pøíjmy èiní pøibližnì 76 980 000,- Kè
výdaje 100 307 000,- Kè
Usnesení: ZM/2003/01/011
ZM bere na vìdomí vstupní informace o pøípravì roz-

poètu na rok 2003. S jednotlivými subjekty bude pro-
jednáván rozpoèet tak, aby vyšel vyrovnaný.

Hlasování: 15 : 0 : 0

4.4. Volba èlenù finanèního a kontrolního výboru

4.4.1.Volba finanèního výboru
Navrženi jsou: Anna Hájková, Marie Knápková, René Plan-

ka, JUDr. Milan Ježek
ZM se dohodlo, že bude o každém èlenu výboru hlasovat

oddìlenì.

Návrh: paní Anna Hájková
Hlasování: 15 : 0 : 0 - zvolena

Návrh: paní Marie Knápková
Hlasování: 15 : 0 : 0   - zvolena

Návrh: pan René Planka
Hlasování: 12 : 1 : 2  - zvolen
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+   +    +    +    +    +     -    +     +    +    + o     +     +     o

Návrh: pan JUDr. Milan Ježek
Hlasování: 13 : 2 : 0   - zvolen
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+   +    +    +    +    +     -    +     +    +    +     -     +   +     +
Usnesení è. ZM/2003/01/012
ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona è.

128/2000 Sb o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
jmenuje do funkce tyto èleny finanèního výboru: Annu
Hájkovou, Marii Knápkovou, René Planku, JUDr. Mila-
na Ježka.

4.4.2. Volba kontrolního výboru
Navrženi jsou:  Marie Švédová, František Šlezingr, Zdenìk

Pohl, Pavel Maèát.
ZM se dohodlo o každém èlenu kontrolního výboru hlaso-

vat zvláš�.

Návrh: paní Marie Švédová
Hlasování: 14 : 0 : 1 - zvolena
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+   +    +    +     o    +   +    +     +    +    + +     +    +     +
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Návrh: pan František Šlezingr
Hlasování: 11 : 2 : 2  - zvolen
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+   +    +    +    +     o    -    +    +    +    + -     +   o     +

Návrh: pan Zdenìk Pohl
Hlasování: 9 : 3 : 3  - zvolen
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15

   +    +    +    +    +     o    -    +    +    +     o  -     +   o      -

Návrh: pan Pavel Maèat
Hlasování: 14 : 0 : 1  - zvolen
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+   +    +    +    +    +    +    +     +    +    + o     +   +     +
Usnesení ZM/2003/01/013:
ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona è.

128/2000 Sb o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
jmenuje do funkce tyto èleny kontrolního výboru: Ma-
rii Švédovou, Františka Šlezingra, Zdeòka Pohla, Pav-
la Maèata.

4.5. Žádost Sdružení obcí Orlicko – nadaèní fond
pro chatu na Suchém vrchu

Žádost o pøevedení návratné pùjèky 65 000,- Kè na zhoto-
vení programu rozvoje Kralické kotliny a Bukovohorské pa-
horkatiny, která byla splatná do 31. 12. 2002, na nadaèní fond
pro chatu na Suchém vrchu.

Usnesení ZM/2003/01/014:
ZM vyslovuje podporu snahy o zachování chaty na

Suchém vrchu, avšak nesouhlasí s pøevedením pùjè-
ky, která byla poskytnuta na vypracování studie „Roz-
voj Králické kotliny a Bukovohorské pahorkatiny” a
vyžaduje její vrácení.

Hlasování: 15 : 0 : 0

4.6. Fond rozvoje bydlení – zahájení projektu
pro rok 2003

Návrh na schválení vyhlášky o vytvoøení a použití úèelo-
vých prostøedkù fondu rozvoje bydlení è. 1/2003.

Usnesení ZM/2003/01/015:
ZM schvaluje vyhlášku o vytvoøení a použití úèelo-

vých prostøedkù fondu rozvoje bydlení na území mìs-
ta Králíky è. 1/2003.

Hlasování: 15 : 0 : 0

Zahájení výbìrového øízení pro poskytování pùjèek z fondu
rozvoje bydlení.

Usnesení ZM/2003/01/016:
ZM vyhlašuje v souladu s vyhláškou è. 1/2003 výbì-

rové øízení pro poskytování pùjèek z fondu rozvoje
bydlení v roce 2003. Termín o podání žádosti o pùjèku
konèí dnem 28.2.2003.

Hlasování: 15 : 0 : 0

4.7. Poplatky za komunální odpad – vyhláška
è. 2/2003

Pøedložení návrhu vyhlášky è. 2/2003, která øeší komunál-
ní odpady.Pan Ing. Kosuk navrhuje k vyhlášce nìkolik po-
zmìòovacích návrhù:

1. Rozšíøení èlánku 5 odstavce prvního v bodì 1 o odpadku
za provoz systému nakládání s odpadem jsou osvobozeny
osoby vykonávající základní vojenskou službu a náhradní vo-
jenskou službu po dobu jejího výkonu.

Hlasování: 1 : 14 : 0
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+    -     -    -     -     -     -     -    -     -      - -      -      -     -
Pozmìòovací návrh nebyl pøijat.

2. Úleva ve výši 50% , která se pøiznává studentùm a uè-
òùm, kteøí dokáží, že se v pracovních dnech nezdržují
v místì trvalého bydlištì.

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

Pozmìòovací návrh nebyl pøijat.

3. Osvobození od poplatku obèany, kteøí jsou obèany mìsta a
mají v katastru obce nemovitost urèenou k rekreaci. Osvobo-
zení poplatku za nemovitost urèenou k individuální rekreaci.

Hlasování: 1 : 14 : 0
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+    -     -    -     -     -    -     -     -    -      - -      -    -     -
Pozmìòovací návrh nebyl pøijat.

4. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které dokáží, že po
dobu více jak deseti mìsícù se zdržují mimo území ÈR.

Hlasování: 1 : 14 : 0
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+    -     -    -     -     -    -     -     -    -      - -      -   -      -
Pozmìòovací návrh nebyl pøijat.

ZM navrhuje schválit vyhlášku, která øeší komunální od-
pad, v pùvodním znìní.

Usnesení ZM/2003/01/017:
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku è. 2/2003 o místním

poplatku na provoz systému na shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunál-
ního odpadu.

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

4.8. Výbìr pracovníkù na povìøený úøad
Tajemník MìÚ Ing. Bernard Toman podal informace o vý-

bìru pracovníkù na povìøený úøad III. stupnì.
Usnesení: ZM/2003/01/018
ZM bere na vìdomí zprávu o výbìru pracovníkù na

povìøený úøad III. stupnì.
Hlasování: 15:0:0

05. Vstupy obèanù
Bez vstupu.

06. Vstupy zastupitelù
Pan Ing. Zima nesouhlasí s pøehodnocením rozhodnutí

RM ve vìci porušení nájemní smlouvy paní Leimerovou, žádá
zdùvodnìní.

Pan Juránek – paní Zachová platila stejné nájemné jako
paní Leimerová, nešlo tedy o zájem obohatit se, šlo o pomoc
osobì rodinì blízké. Prosba o milost byl dùvod k novému ote-
vøení pøípadu.

Pan Ing. Zima – nesouhlasí a nestaèí mu vysvìtlení.
Pan Juránek - k pøípadu se vrátíme v pøíštím zasedaní

zastupitelstva, kdy pøípad bude posouzen právníkem.

Pana Jungvirta zajímá, jakým zpùsobem byla vypovìze-
na smlouva s paní Trnkovou, zda budou v Králickém zpra-
vodaji jen suché informace, èi pùjde o novinaøinu a v tom
pøípadì, jaké k tomu má kvalifikaèní pøedpoklady paní Iva
Veèeøová.

Pan Mgr. Krabec - s paní Trnkovou byla ukonèena spo-
lupráce výpovìdí s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou. Kralický
zpravodaj by mìl být ètivý, proto tam nebudou jen suché in-
formace z radnice.

Pan Ing. Toman - paní Veèeøová byla vybírána jako refe-
rent vnìjších vztahù, jevila se jako nejlepší z tìch, co byli
pøihlášeni, pøihlášena byla i paní Trnková.

Pan Ing. Zima má vážné výhrady k vedlejší èinnosti pana
místostarosty.  Nemá nic proti jakékoli èinnosti, nemá nic
proti požitkùm z takovýchto èinností. Vadí mu však, že pan
Juránek, jako funkcionáø mìsta, vydává noviny, podle pana
Ing. Zimy, politické. Pan Ing. Zima: “Nezpochybòuji funkci
Nového Králicka, zpochybòuji jen roli místostarosty, který
má všechny informace z radnice a souèasnì vlastní politické
noviny.”

Pan Juránek – nakladatelství je vedlejší èinností, která
doposud nemìla a nemá charakter hlavního pracovního po-
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mìru. Podle právního výkladu je to v souladu se zákonem.
Pan Juránek je si vìdom, že by se pøi projednávání nìkterých
bodù mohl dostat do støetu zájmù (inzerenti), ale i zde exis-
tuje veøejná kontrola a platí Jednací øád.

Další vstupy nebyly.

Starosta ukonèil zasedání zastupitelstva ve 22:23 hod.
Zapsala: referent vnìjších vztahù mìsta Iva Veèeøová

Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u pí Veèeøové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání byl poøizován
digitální zvukový záznam. Každý obèan má možnost (za cenu
CD nosièe) si nechat záznam z jednání nahrát u Ing. Romana
Švédy (pøízemí radnice na Velkém námìstí èp. 5).

PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU
Pøiznání daní z pøíjmu bude možné opìt

letos podat v Králíkách na radnici v zasedací
místnosti od pondìlí 24. bøezna v prùbìhu
celého týdne a ještì v pondìlí 31. bøezna vždy
od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.

Upozoròujeme však, že platby v Králíkách
nejsou možné.

MìÚ Králíky

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO OBČANY
Kdy můžeme mít v městském bytě podnájemníka?

Co musíte udìlat, abyste si mohli vzít do mìstského bytu podnájemníka?
Chce-li nájemce podnajmout byt nebo èást bytu, musí požádat o souhlas mìsto Krá-

líky. O žádosti rozhoduje rada mìsta. Formuláø žádosti je k dispozici na sekretariátì.
Musí rada mìsta vyhovìt?
V žádném pøípadì. Podnájem bytu je vztahem vyjímeèným, odvozeným od vztahu

mezi nájemníkem a mìstem. Rada vyhovìt v odùvodnìných pøípadech mùže.
Je rada vázána nìjakými pravidly?
Rada mìsta jako zástupce vlastníka není vázána žádnými pravidly, jde o vìc úvahy

radních. Zpravidla pùjde zejména o zvážení dùvodù, pro který žadatel o souhlas žádá.
Z praxe to bývá nejèastìji nutnost opustit byt na dobu urèitou (studijní cesty, pracov-
ní cesty, nebo snaha vypomoci nìkomu pøechodnì s bydlením).  Záleží na radì mìs-
ta, jak v konkrétním pøípadì rozhodne.

Staèí ústní souhlas?
Ne, souhlas mìsta musí být písemný.
Jako hrozí sankce v pøípadì, že o souhlas nájemník nepožádá?
Pokud mìsto zjistí, že byt užívá nìkdo jiný bez souhlasu mìsta, jde o porušení

obèanského zákoníku. Sankce je velmi pøísná – rada mìsta mùže rozhodnout, že ná-
jemníkovi bude dána výpovìï z bytu. Tento postup rada zvolit mùže, ale nemusí.
Z dùvodù hodných zøetele (sociální, lidské a jiné) mùže napøíklad vyzvat dotyèného
k nápravì, tedy vyzvat ho k podání žádosti o souhlas mìsta a dodateènì tento sou-
hlas udìlit. Opìt záleží jen na zvážení radních, jak daný pøípad ohodnotí – nìkdy
mùže k této situaci dojít z neznalosti, ovšem pozor, ani neznalost zákona neomlou-
vá. Je proto dùležité, aby mìstský úøad poskytl nájemci pøíslušné informace, je-li o nì
požádán.

Mùže nájemník na podnájemníkovi “vydìlávat”?
Podnájemník se samozøejmì podílí na nákladech spojených s užíváním bytu, tedy

podnájem platit mùže, resp. by i mìl. Tento podnájem však nesmí být v takové výši,
že by znamenal pro nájemce zisk – to by se pak jednalo o bezdùvodné obohacení,
protože nájemník vydìlává na majetku druhého, v tomto pøípadì mìsta Králíky. Není
samozøejmì vylouèeno, že si nájemce a podnájemce sjednají urèitou èástku navíc napø.
za používání nábytku apod., ale i tato musí odpovídat obvyklé výši. Smlouva o podnáj-
mu by proto mìla být uzavøena také v písemné podobì.

Øíká zákon, které údaje musí nájemník pronajímateli poskytnout o podná-
jemníkovi?

Ne. Ale vzhledem k tomu, že v koneèné fázi rozhoduje vlastník, tedy mìsto Králí-
ky, mùže si na formuláøi žádosti nìkteré údaje vymínit. Pokud je žadatel neposkytne,
což samozøejmì nemusí, nelze pak pøedpokládat, že mìsto souhlas udìlí. Jinými slovy
vlastník bytu si mùže urèit údaje, které potøebuje ke svému rozhodování o tom, zda
souhlas udìlí nebo neudìlí. Samozøejmì i mìsto musí ctít ochranu osobních údajù,
tedy žádat jen to, co lze i z tohoto hlediska.

Mgr. Jana Hamplová
advokátka zastupující mìsto Králíky

Začínáme...
Zdravit mùžeme vesele, smutnì, ucti-

vì, nedbale, chladnì, vztekle, výhružnì,
podlézavì, mnohomluvnì nebo beze slov,
rozmáchlými gesty, decentnì – nebo také
vùbec ne. (Poslední možnost je ovšem
zásadnì proti pravidlùm spoleèenského
chování a opomenutí pozdravu lze pro-
minout pouze výjimeènì – napøíklad
padáme-li do výtahové šachty).

Nejsem odpùrcem spoleèenského cho-
vání, ani nikam nepadám (pøestože jsem
si tak posledních pár dnù, kdy jsem do-
tváøela tento zpravodaj, pøipadala – za-
èátky jsou zkrátka tìžké a kostrbaté, ale
já doufám, že Vy to pøíliš nepocítíte a
pokud pøeci jen ano, nebudete mi to mít
pøíliš za zlé – pøíštì se polepším), proto
se s Vámi chci pøivítat, pøedstavit prv-
ních pár nápadù, které jsem již zaøadila
nebo teprve plánuji zaøadit do pøíštích
èísel, a malièko i sebe. První novinku
najdete již v tomto únorovém vydání
(PTÁTE SE – ODPOVÍDÁM). Je to kra-
tièká rubrika, která žádá Vaši spoluprá-
ci. Již z názvu vyplývá smysl. Témìø
každého zajímá dìní kolem nás, jak to
èi ono bylo, bude, chod Mìstského úøa-
du… Proto se ptejte (písemnì na adrese
MìÚ, telefonicky na èísle 465 670 705,
osobnì, pøípadnì na adrese
i.vecerova@orlicko.cz), já budu hledat
odpovìï. Vaše jméno nemusí být pod
dotazem zveøejnìno, budete-li si to tak
pøát. Dalšího Adámka vyšlu do bøezno-
vého èísla. NÁKUPNÍ KOŠÍK – vyberu
vždy nìkolik spoleèných kouskù zboží
v králických obchodech, jejichž ceny pak
v pár øádcích budete moci porovnat.
Spoustu dalších vìcí pro Vás chystám,
to si ale, s dovolením, nechám ještì
“uzrát”.

Teï nìco hodnì v krátkosti o mnì. Už
pøes dva mìsíce se jmenuji Iva Veèeøo-
vá (døíve Šebková) a stala jsem se odpo-
vìdnou redaktorkou Králického zpravo-
daje. Ve všední dny a pracovní hodiny
mì najdete na sekretariátì vedení mìs-
ta, nebo� krom Králického zpravodaje
dìlám sekretáøku a referenta vnìjších
vztahù. A svùj volný èas v souèasné dobì
vìnuji práci, ale to se, doufám, brzy
zmìní a budu zas mít více chvil pro své-
ho psa a sport. Myslím, že tolik o mì
staèí.

Iva Veèeøová
ve spolupráci s lexikonem spoleèenského chování

CO BYCH CHTÌLA
Chtìla bych, aby v našem mìstì

bylo krásnì. Psát pravdivì a jasnì.
Chtìla bych mít hlavu v oblacích

s myšlenkami plujícími na mracích,
však nohy pevnì s zemí spjaté a

duši, která pozná, že cenný není prs-
ten, ale srdce zlaté.

Vždy vìdìt, že Králíky jsou mým
domovem a problémy neøešit jen
nad slovem.

Nikdy nezapomenout vùni kvìti-
ny, na to, že èlovìk není jediný.

Na plodnost pùdy a tvrdost kame-
ne, na dar vody pramenné.

Na úsmìv a teplou dlaò, na prav-
du a spravedlivou daò.

Iva Veèeøová
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Den Sil podpory AČR CIHELNA 2003 v Králíkách

Mateřská škola v Prostřední Lipce
vyhlašuje výběrové řízení na místo

učitelka na zkrácený úvazek
 Výběrové řízení proběhne dne 14. 2. 2003 v MŠ.

Zájemci hlaste se na tel. č. 465 631 461 u paní Soldátové.

Dne 8. ledna 2003 probìhlo pra-
covní jednání mezi mìstem Králíky,
AÈR a civilní složkou poøadatelù
akce CIHELNA. Za mìsto Králíky se
jej úèastnili starosta Mgr. Dušan
Krabec, místostarosta Arnošt Jurá-
nek, za AÈR dùstojníci a pracovníci
Velitelství sil územní obrany z Tábo-
ra, muzea v Králické pevnostní ob-
lasti, kluby vojenské historie a další
dobrovolníky zastupovali Ing. Mar-
tin Ráboò a Marek Bartoš.

Všichni úèastníci shodnì vyjádøili pøá-
ní, pokraèovat a rozvíjet tradici akce
CIHELNA na Králicku a co nejintenziv-
nìji spolupracovat pøi pøípravì roèníku
2003. Bylo konstatováno, že akce CI-
HELNA má rovnìž znaènou podporu
Pardubického kraje, v jehož rámci patøí
k nejvìtším a nejvyhledávanìjším atrak-
cím pro širokou veøejnost.

Z jednání vyplynuly konkrétní in-
formace a rozhodnutí, které budou po-
stupnì provádìny a rozpracovány.

Pøíprava akce se v plné míøe rozbíhá
již v tìchto dnech. Pracuje se na scénáøi,
který se oproti minulým letùm výraznì
zmìní a to pøedevším v tématu bojových
ukázek. Historická èást akce pøipomene
osvobozovací boje na jaøe roku 1945 na
Ostravsku. Tehdy bylo nutné svést tvr-
dý boj na pøístupech k Ostravì a Opavì,
kde byly do nìmecké obrany vèlenìny
i objekty bývalého ès. opevnìní z let
1935–1938. Diváci tedy v letošním roce
uvidí odlišnou paletu uniforem, zbraní
a dobové vojenské techniky, rovnìž tak-
tika boje bude jiná, než tomu bylo v roce
2001.

Již nyní se ve Vojenském muzeu
Králíky pøipravuje historická vojenská
technika, která má bìhem ukázky
úèinkovat. Další exempláøe, dnes již
velmi vzácných vozidel, budou zapùj-
èeny z mnoha míst naší republiky.

Práce v terénu zaènou už v èervnu,
kdy 75. záchranná a výcviková základ-

na z Olomouce provede v rámci výcvi-
ku další úpravy terénu kolem pìchot-
ního srubu K – S 14 U Cihelny a likvi-
daci dalších skládek odpadu, které zde
vznikaly v uplynulých desetiletích.
Naváže tak na pøípravu pøedvádìcích
ploch provedenou v rámci minulých
roèníkù akce CIHELNA.

Akce Den Sil podpory AÈR CIHEL-
NA 2003 v Králíkách bude probíhat
ve dnech 22. až 24. srpna 2003. Bì-
hem všech tøí dnù budou pro návštìv-
níky pøístupna všechna muzea a pa-
mátníky ès. opevnìní v Králické pev-
nostní oblasti. Jednotlivé subjekty
mají sice provozní dobu individuální,
ale na nìkteré víkendy, mezi které po-
chopitelnì patøí i pøedposlední víkend
v mìsíci srpnu, se dohodly na spoleè-
né provozní dobì, kdy bude možné
navštívit všechny pøístupné, nebo zpøí-
stupòované objekty:

Pìchotní srub K – S 5 U potoka; K –
S 8 U nádraží; dìlostøeleckou pozoro-
vatelnu K – S 12b Utržený; Lehké ob-
jekty vz. 37 è. 111, è. 112, è. 113, è. 24,
è. 25; pìchotní srub K – S 14 U Cihel-
ny, Vojenské muzeum Králíky, pìchot-
ní srub K – S 15 U lípy; Muzeum ès.
opevnìní – dìlostøeleckou tvrz Bouda;
pìchotní srub K – S 32 Na rùžku; K –
S 36 Pod Adamem; K – S 37 Na roz-
hlednì; lehké objekty vz. 37 è. 35 a 36;
pìchotní srub K – S 46 V zátiší.

V pátek 22. srpna je plánován mezi
14. až 17. hodinou generální nácvik,
od 18. do 22. hodiny kulturní veèer na
Velkém námìstí v Králíkách.

V sobotu 23. srpna zaène program
ranním koncertem posádkové hudby
Olomouc na námìstí v Králíkách, na
pøedvádìcí ploše u Vojenského muzea
Králíky bude program zahájen
v 10 hodin.

Více než šestihodinová podívaná na
pøedvádìcí ploše pøinese nejen tradiè-
ní bojové ukázky, ale rovnìž se zde
pøedstaví Sily podpory, Pozemní síly,
Vzdušné síly a další složky AÈR. Pre-
zentován bude také Integrovaný zá-
chranný systém Pardubického kraje,
prostor dostanou i vystavovatelé za-
stupující obranný prùmysl a také jed-
notlivé kluby vojenské historie z celé
ÈR a historická vojenská technika.

V nedìli 24. srpna bude akce dozní-
vat na jednotlivých muzeích, kde se
pøedstaví napøíklad dobovì uniformo-
vaní prùvodci, rozšíøené prohlídkové
okruhy (tvrz Bouda) a podobnì.

Oproti minulým roèníkùm je pláno-
vána také zmìna v ubytování histo-
rických vojenských jednotek, pro kte-
ré bude stejnì jako v letech 1998 a
1999 zøízeno polní ležení mimo zasta-
vìnou èást mìsta. Návštìvníci akce
uvidí dobové uniformy èeskoslovenské,
nìmecké a sovìtské armády pouze
v prostoru vyhrazeném k bojovým
ukázkám a v dobovém polním ležení,
které bude do ukázek zakomponová-
no. Tento prostor bude zøetelnì ozna-
èen. Oproti minulým roèníkùm akce
CIHELNA nebudou dobovì uniformo-
vaní herci – èlenové klubù vojenské
historie a historických vojenských jed-
notek – souèástí programu odehráva-
jícího se na námìstí v Králíkách.

Vedení mìsta Králíky, v plné shodì
s ostatními poøadateli, pøijalo opatøe-
ní, smìøující k tomu aby tradièní a vel-
mi navštìvovaná akce byla oèištìna
od snah nìkterých neukáznìných je-
dincù, kteøí diskreditovali práci poøa-
datelù a úèastníkù akce snažících se
o její zdárný a bezproblémový prùbìh.

Poøadatelé chystají celou øadu
atrakcí a pøekvapení, o kterých bude
postupnì pøípravný štáb akce CI-
HELNA veøejnost informovat. Infor-
mace budou aktuálnì k dispozici na
http://www.armyfort.com  nebo
www.cihelna.kgb.cz

Za pøípravný štáb akce CIHELNA
Ing. Martin Ráboò



 12 - Králický Zpravodaj 02/2003

Ze stránek králické městské kroniky – rok 1952

Nabídka prezentace na 12. ročníku Středoevropského veletrhu cestovního ruchu

HOLIDAY WORLD
Koná se na pražském Výstavišti ve dnech 13.-16. února 2003.

Akce se řadí k nejvýznamnějším
a nejprestižnějším výstavním událostem ve střední Evropě.

Pokud podnikáte v cestovním ruchu, nabízíme Vám bezplatnou prezentaci
Vašich propagačních materiálů v areálu Pardubického kraje.

Doručte nám je do Městkého muzea v Králíkách, nejpozději do 12. 2. 2003.

Zapsal kronikáø
Josef Èermák, øedi-
tel školy v Zemské
vychovatelnì

kvìten
1. máj. Oslava

1. máje se velice vy-
daøila. Poèasí bylo
krásné, slunné.
Jako obvykle vyšel

prùvod od továrny a cestou byl pozdra-
vován dìtmi, rozestavìnými podél silni-
ce. Prùvodu se zúèastnili také obyvate-
lé okolních obcí až po Mladkov a Èerve-
nou Vodu. V prùvodu bylo asi 1500 lidí.
Mezi alegorickými vozy vynikal „Mír” a
„Korea”. Pozornost budily také mohut-
né kombajny sovìtské výroby. Velmi pìk-
nì pùsobily vojenské útvary, kde každý
voják vedl za ruku malého pionýra.
V prùvodì hrály dvì hudby, z Karlova a
z Jablonného. Øeènické projevy na ná-
mìstí mohly být ještì kratší, obèanstvo
jim pak už nevìnovalo pozornost. Hos-
tince byly až do 11 hodin uzavøeny, pod
podloubím se však prodávaly párky a
jiné obèerstvení bez potravinových líst-
kù. Také prodejna Pramen byla otevøe-
na a mìla na prodej nìkteré vzácnìjší
druhy zboží (èokoládu). Veèer byla taneè-
ní zábava.

Brigády. Dlouhotrvající zima zpùso-
bila opoždìní jarních polních prací, kte-
ré teï nemohou na státním statku zmo-
ci. Proto volali na pomoc brigádníky. Dne
2. kvìtna šli všichni zamìstnanci MNV
na pole a pomáhali rozvážet mrvu. Na
druhý den byli pozváni zamìstnanci ob-
chodù (kromì potravináøských) a uèitel-
stvo.

Akademie. Dne 4. kvìtna 1952 odpo-
ledne ve 3 hod. úèinkovali žáci zdejší
støední školy na akademii, která byla
ukázkou, jak se dnes ve školách pracu-
je. Na programu byly sólové a sborové
recitace a zpìvy, ukázky z tìlovýchovy,
hry na klavír a housle a tance. Celkem
žádné èíslo programu nepøesahovalo
prùmìr, zvláštì recitace byly slabé a to
proto, že se v poslední dobì stalo zvy-
kem recitovat z knihy. Tím velmi trpí
jakost pøednesu, mnohem pùsobivìjší je
recitování zpamìti, jak se na této aka-
demii ukázalo.

Koncert. V rámci oslav osvobození
Rudou armádou uspoøádalo sdružení li-
dových hudebníkù (Osvìtová beseda)
dne 8. kvìtna na Støelnici koncert. Na
programu byly výòatky ze Smetanových
a Dvoøákových oper (zpívala pí Kubatko-
vá a p. Kosek) a skladby soudobých na-

šich i sovìtských skladatelù. Provedení
bylo dobré, návštìvníkùm se koncert lí-
bil. Škoda, že sál nebyl ani z poloviny
zaplnìn. Pøíèinou slabé návštìvy je asi
pøesycenost obèanù rùznými besídkami
a akademiemi. Tentýž program byl pøed-
nesen v Jablonném a v Tìchonínì. Mìlo
se hrát také v Letohradì, ale tam se
koncert pro poruchu elektrického vede-
ní nemohl konat.

Výroèí. Dne 9. kvìtna dopoledne ko-
nala se pietní vzpomínka u hrobu rudo-
armìjcù na zdejším høbitovì. Obèané se
sešli v 9 hod. u budovy MNV a v prùvo-
du šli na høbitov. Proslov u hrobu mìl s.
Horák. Pøed zahájením zahrálo dueto
trubek z povzdálí Fibichùv Poem, po
proslovu “Èechy krásné”. Zástupci ès.
armády položili na hrob vìnec, žáci
z dìtského domova kytici.

Bìh vítìzství. Jako každý rok konal
se v rámci kvìtnových oslav dne 10.5.
propagaèní bìh mìstem. Byl to masový
sportovní závod, pøi nìmž se nemìøil
výkon. Pro udržení pøimìøeného tempa
bìželo vpøedu nìkolik zkušených bìžcù
– vodièù. Start byl urèen na 10. hodinu,
vybìhlo se ale až v 10:20 hodin. Žáci zdej-
šího gymnázia vybìhli samostatnì
v 10.25, ponìvadž pøišli již po startu.

Úèast: gymnasium: asi 60, dìtský do-
mov: asi 50, vojsko: asi 20, støední ško-
la: 30

Poøadatelem byl Sokol, nebyl však
pøítomen ani náèelník nebo jeho zástup-
ce, ani starosta. Organizaènì nebyl bìh
pøipraven, teprve na místì se pøítomní
Sokolové dohadovali o podrobnostech.

Poèasí. Dne 12. kvìtna celý den pr-

šelo a citelnì se ochladilo, oba další dny
bylo velmi chladno. Ledoví muži pøišli
tedy pøesnì. Ještì 17.5. popadával celý
den krupièkovitý sníh. Pak se ještì více
ochladilo a v noci na 20. kvìtna byl noè-
ní mrazík – 4 °C, který znièil všechny
kvìty. Následky tìchto mrazù se pak
projevily na ovoci. Aèkoliv ovocné stro-
my krásnì kvetly, nebylo toho roku sko-
ro žádné ovoce. Také borùvkové kvìty
pomrzly.

Divadlo. Divadelní soubor ze Zvole-
nì hrál dne 17.5. na Støelnici Jiráskovu
hru “Otec”. Pøesto, že je tato hra velmi
známá, byl sál naplnìn do posledního
místa a obecenstvo velmi pozornì sle-
dovalo hru, nebo� provedení bylo znaè-
nì nad úrovní obvyklých ochotnických
pøedstavení.

èerven
Sport-veøejné cvièení. Ve dnech 7. a

8. èervna poøádal Sokol Atlas „Sokolský
den”. Na zahájení byla v sobotu veèer
na Støelnici akademie. Po proslovu s.
Pelikána zahrál orchestr ROH Atlas,
øízený L. Koskem dvì hudební vložky.
Potom byla pøedvedena prostná cvièení
dorostenek a dorostencù. Žáci støední
školy zpívali národní písnì a žactvo gym-
nasia pøedvedlo nìkolik národních tan-
cù. Také vojenský armádní soubor zpí-
val a recitoval. Po ukonèení programu
byla veselice. Sál byl naplnìn ze tøí ètvr-
tin. Vìtšina návštìvníkù byla z Èerve-
né Vody a z Karlova. Dne 8. èervna do-
poledne byly turnaje odbíjené, tenisu,
stolního tenisu a plnìní disciplín TOZ.
Odpoledne byla na høišti u Støelnice so-
kolská slavnost. Ve 14.30 vyšel od Soko-
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Základní umělecká škola v Králíkách
pořádá ve čtvrtek 6. února 2003

Koncert žáků hudebního oboru
 Začátek koncertu je v 18.00 hodin v sále školy.

lovny prùvod a na høišti zahájili slav-
nost vztyèením státní vlajky. Pak byly
pøedvedeny ukázky z tìlovýchovy. Hry
žákù národní školy, závody dorostencù
v bìhu na 60 m  a 1 000 m a ukázka
boxu (vojíni). Po ukonèení byl fotbalový
zápas. Poèasí bylo chladné, teprve na-
veèer vysvitlo slunce.

Zatèení. Dne 12. èervna byl zatèen
ve mlýnì v Èerveném Potoce Jaroslav
Koláèný, který se tam ukrýval od své-
ho útìku z vyšetøovací vazby. Zároveò
byl zatèen mlynáø Karel Rùžièka.

Proradná skupina. Dne 16. èervna
v 15 hod. bylo v Žamberku zahájeno
soudní líèení proti ilegální skupinì pod-
vratného hnutí v Králíkách. Pøelíèení
se konalo v divadelním sále. MNV
v Králíkách dostal 200 vstupenek, kte-
ré byly rozdány zájemcùm.

Pøi pøelíèení bylo dokázáno, že obža-
lovaní již v èervenci 1948 poèali zaklá-
dat protistátní ilegální organizaci za
vedení Jos. Zahálky ze Žamberka, se
kterou chtìli pøivodit politický zvrat
stávajících pomìrù za pomoci západních
imperialistù. Jejich protistátní organi-
zace poèala pracovat tím zpùsobem, že
rozmnožovala protistátní letáky, který-
mi zesmìšòovala naši vládu, vyhrožo-
vala funkcionáøùm lidové správy a KSÈ
a tím zpùsobem se snažili zasít rozkol
mezi pøíslušníky pracující tøídy.

V roce 1949 byl Zahálka navštíven
dvìma agenty ze zahranièí, kteøí mu
pøedali smìrnice, podle kterých mìla
jejich ilegální organizace pracovat. Jako
první úkol si vybudovali ústupová støe-
diska pro osoby, které byly stíhány bez-
peènostními orgány a pro zahranièní
agenty. První ústupové støedisko se
nacházelo u mlynáøe Rùžièky z Èerve-
ného Potoka, u kterého se ukrývali dva
protistátní zloèinci, a to jeden z Olomou-
ce a druhý ze Žamberka. Èlenové sku-
piny umožnili tìmto dvìma zloèincùm
– teroristùm odchod do Západního Nì-
mecka. Podle smìrnic, které ilegální

skupina dostala ze zahranièí, opatøova-
la rùzné potraviny, jako konservy, cukr,
mouku, suchý salám a jiné. Tyto potra-
viny opatøovali èernými obchody ve vìt-
ším množství. Z tìchto potravin byly také
podporovány i osoby, potrestané za pro-
tistátní èinnost, které byly dány do pra-
covních táborù. Obèas se scházeli na spo-
leèné porady, a to jak v Králíkách, tak
i v Žamberku u Jireše, kde se radili o dal-
ších protistátních rejdech.

Dále si opatøili podle smìrnic vìtší
množství zbraní, jako 50 kusù nìmeckých
granátù, vìtší množství gutaperèových
zápalnic pro výbuchy ve vodì, vìtší množ-
ství rozbušek na elektrický roznìt,
200 kusù rozbušek do trhavin, znaèné
množství tritolových kostek a nìkolik

kusù vìtších náloží. Každý èlen bandy
byl vyzbrojen dvìma i více pistolemi,
dále mìli samopal a rùzné náboje.

Pro pøípad politického zvratu mìli tito
zloèinci rozdìleny funkce a starostu
v Králíkách mìl zastávat Boh. Dvoøák.
Kromì toho poèali terorizovat poctivé
funkcionáøe a to tím zpùsobem, že jim
v noèních hodinách rozbíjeli cihlami
okna, na kterých byly pøipevnìny vý-
hrùžné dopisy. Zloèiny proti státu, teror,
rozbíjeèská politika, návrat kapitalismu,
to byl jejich cíl.

Vùdcem tìchto protistátních zloèincù
byl Zahálka, osoba, která nikdy nenašla
kladný pomìr k práci. Podle jeho vzoru
se všichni poctivé práci vyhýbali. Je pøí-
znaèné pro obvinìné, že pokud byli poli-
ticky organizováni, byli to vìtšinou ná-
rodní socialisté a pravicoví sociální de-
mokraté. Je to názorný pøíklad, jak opor-
tunismus a tedy zrada dìlnické tøídy
vede k jedinému možnému cíli – k vlas-
tizradì.

V poslední den byl vynesen rozsudek:
Josef Zahálka byl odsouzen na doživotí,
Miroslav Jireš na 20 let, Bohumil Dvo-
øák na 19 let, Zd. Götz na 17 let, Lad.
Matyáš na 16 let, V. Dvoøák na 15 let,
Al. Silný na 13 let, Jar. Ptáèek, Jar. Ska-
lický, V. Václavík a Èernohous na 10 let,
Hynek Václavek na 2 ½ roku.

Veèer dne 18. èervna byla v Králíkách
na Støelnici pøednáška státního proku-
rátora o tomto procesu. Státní prokurá-
tor vysvìtlil, že na proces se musíme
dívat z hlediska celostátního a proto byly
rozsudky zdánlivì tak pøísné. Za tyto
spáchané zloèiny bylo možné vynést
i rozsudek smrti. Ke konci vyzval státní
prokurátor pøítomné, aby se vyjádøili k
výši rozsudkù. Pøihlásili se s. Zburník a
pak s. Kloc a oba prohlásili, že považují
rozsudek za správný.

(Pokraèování pøíštì)

Prohlášení MS ODS Králíky
Místí sdružení ODS v Králíkách

považuje za nutné se vyjádøit ke sna-
hám vedení mìsta o vypsání konkur-
zù na místa øeditelù všech pøíspìv-
kových organizací v našem mìstì.

Protestujeme proti tomuto paušál-
nímu a bezdùvodnému kroku, který
chce vedení mìsta uèinit. Považuje-
me tento postup za špatný, neuvá-
žený a krátkozraký. Je to snaha
o pøidìlování „trafik“, snaha o kup-
èení a kupování podpory. Jedinou
chybou lidí, kteøí v souèasné dobì za-
stávají tyto funkce, je to, že byli do

svých funkcí jmenováni minulým ve-
dením a také to, že nìkteøí z nich
kandidovali v komunálních volbách
v nesprávných stranách.

Nemùžeme zùstat lhostejní k tìm-
to snahám a žádáme o revizi usne-
sení, které k tomu mìstská rada
pøijala.

Vyzýváme starostu mìsta, aby ne-
podléhal tlakùm, které, zdá se, na
nìj vyvíjejí nìkteré strany èi skupi-
ny osob!!!

Za MS ODS Králíky
Èestmír Doubrava
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Společenská kronika
Naši nejmenší

Helena Feltlová David Látal

Životní jubilea v únoru
70 let
Jarmila Havlová Velké Námìstí

71 let
Stanislav Dvoøák A. Jiráska
Pøibyslav Felgr Leoše Janáèka
Libuše Novotná Velké námìstí
Helmut  Schramme Hedeèská

72 let
Vladimír Beran Karla Èapka
Josef Hudák Velké námìstí

73 let
Jarmila Vorlová Sportovní

74 let
Elfrída Venclová Valdštejnova
Eliška Filipová Orlická

75 let
Rùžena PetruželkováDolní Boøíkovice

76 let
Oldøich Theimer Luèní
Josef Groz Kopeèek

77 let
Margita Havlová 5.kvìtna
Vìra Rõllová Plynárenská
78 let

Andrej ServanskýPod Dìt. domovem
Štìpán Kratochvíl Dolní Boøíkovice
Emilie Kubelková Slunná stráò
79 let
Anna Horáková Dolní Hedeè
Miroslava Pišlová U Zastávky
80 let
Vìra Martincová Zahradní
81 let
Marie Marušková Nové Domy

ÚMRTÍ
Jiøí Roèeò                  Plynárenská

České klarinetové kvarteto
V hudbì posledních let neplatí témìø žádné

meze – žánrové, etnické ani psychologické. Proè
by také mìly? Hudebníci, kteøí už v minulosti
propojovali lidovou hudbu, jazz, rock nebo folk,
posunovali hudbu kupøedu – vytváøeli nové zvu-
ky, nové harmonie, rytmy a barvy, aby tak roz-
šíøili zdroje své inspirace a obohatili rejstøík
možností používáním nových nebo naopak za-
pomenutých nástrojù. Vznikla tzv. world music
– hudba bez hranic, jejímž mocným proudem
byli strženi i mnozí tvùrci a interpreti žánru,
který si dosud uchovával jistou výluènost èi od-
stup – klasické hudby. K tìm patøí i èlenové Èes-
kého klarinetového kvarteta.

Toto významné a vynikající komorní tìleso
lze charakterizovat mnoha citacemi z odborných
kritik: „Ti, kteøí boøí zažité hudební konvence,
spojují jednotlivé hudební žánry, posunují hu-
dební vývoj dopøedu. Hudba bez hranic neboli
jiná klasika“. Netradièní spojení tøí klarinetù a
basklarinetu je samo o sobì udivující, pøekva-
pivá je také zvuková barevnost a repertoárová
variabilita. Zvukové možnosti, které taková se-
stava nabízí, jsou zvláštní, hladivé i hutné, vláè-
né i vitální. Vnímání, cit a bravurní technika
dává hudbì kvarteta lehkost a nenucenost v jaz-
zových náladách, naléhavost a hloubku v par-
tech klasických, v èásti tvorby zamìøené na støe-
dovìk pak zduchovnìní a éteriènost. Èlenové
kvarteta upravují a interpretují skladby zná-
mé a ovìøené, nìkteré si sami píší nebo premi-
érují novinky soudobých autorù. Koncerty ÈKK
jsou doprovázeny v klasice tak vzácnou impro-
vizací. Za zmínku stojí také otevøenost hudeb-
níkù vùèi elektronice a nové možnosti, které
pøináší i do klasické hudby. Dogmata a stereo-
typy zkrátka v jejich hudbì nehledejme, pøijmì-
me ji tak, jak se nabízí ve své mnohoznaènosti,
pestrosti a vrstevnatosti.

Originalitu souboru a jeho oblibu u poslucha-

èù a kritikù dokládají pozvánky na prestižní
hudební podniky u nás i v zahranièí. Jmenujme
namátkou Inalfa Festival v Holandsku, Chopi-
nùv festival, pražský Jazzový festival, Festival
B. Martinù, Sommer Festival Norimberk, Fes-
tival Lent Maribor atd. Soubor úzce spolupra-
cuje s našimi význaènými interprety (J. Koub-
ková, E. Adlerová, R. Fišarová), pravidelnì na-
táèí pro Èeský rozhlas a Èeskou televizi, mohli
se s ním setkat i diváci v zahranièních kinech,
protože kvarteto se významnì podílelo na tvor-
bì hudby k filmu Hidden Things.

Èeské klarinetové kvarteto v sobì spojuje ty
nejlepší tradice èeské hudby a zároveò se nebo-
jí experimentovat, zkoumat neprobádané a být
invenèní v rámci celosvìtového trendu moder-
ní vážné hudby. V duchu souèasné linie world
music budete mít pøi poslechu hudby v prove-
dení ÈKK pocit naprostého uvolnìní a svobody.

Èeské klarinetové kvarteto tvoøí absolventi
AMU v Praze: Petr Valášek je basklarinetis-
tou Orchestru Karla Vlacha a dále spolupracu-
je s interprety pøevážnì jazzovými, k èemuž ho
pøedurèují jeho mimoøádné improvizaèní a mul-
tiinstrumentální schopnosti. Ludìk Boura je
èlenem Státní opery Praha a zabývá se také
aranžováním hudebních dìl pro kvarteto, ale
i pro pìvecké sbory a divadelní pøedstavení.
Jindøich Pavliš je klarinetistou Pražské ko-
morní filharmonie, píše a upravuje skladby pro
ÈKK a øídí dramaturgii souboru. Rodák ze Žam-
berka Vojtìch Nýdl pùsobí v Pražské komorní
filharmonii a dechovém kvintetu Afflatus. Ab-
solvoval mistrovský kurs ve Švýcarsku a stáž
na Conservatoire National Supérieur de Paris.
Získal také první cenu v mezinárodní rozhlaso-
vé soutìži Concertino Praga a v ÈKK uplatòuje
své vynikající schopnosti nejen instrumentál-
ní, ale obèas i pìvecké.

Pavel Strnad

Širokoúhlé kino
Klubu Na Střelnici Králíky

sobota 1. 2. v 18.00 hod.(!)
DOBA LEDOVÁ
Pøišli. Rozehøáli. Zvítìzili. Nová animo-

vaná komedie pro celou rodinu z doby pøed
dvaceti tisíci lety pøináší stále aktuální po-
selství o potøebì solidarity v dobì ohrožení.
Náhradní termín za 22. ledna.

pátek 7. 2. ve 20.00 hod.
HOLKY TO CHTÌJ TAKY
...ale poøádnì! Nová komedie o prvních

erotických zkušenostech støedoškolské mlá-
deže, tentokrát z pohledu krásnìjší polovi-
ny lidstva.

úterý 11. 2. v 17.00 hod.
SPY KIDS 2 – Ostrov ztracených snù
Pokraèování fantastické akèní komedie o

malých špionech. Tentokrát se Carmen a
Juni vydávají na tajemný ostrov zachránit
prezidentovu dceru.

pátek 14. 2. ve 20.00 hod.
BLAFUJ JAKO BECKHAM
Sportovní komedie o mladé Indce Jess,

která zbožòuje nejen slavného fotbalistu
Davida Beckhama, ale i hru samotnou. Ne-
nápadný humorný snímek zaznamenal až
pøekvapivý divácký ohlas.

úterý 18. 2. v 17.00 hod.
PLANETA POKLADÙ
Animovaný dobrodružný sci-fi film podle

oblíbené knihy Ostrov pokladù. Plachetnice
nahradily vesmírné koráby, ostrov pokladù
se stal planetou a pirát, kyborg Silver, nemá
na rameni výøeèného papouška, ale promìn-
livou kouli slizu jménem Morfi.

Klub Na Střelnici Králíky
sobota 8. 2. ve 20.00 hod.
SPORTOVNÍ PLES
Poøádá Sokol Boøíkovice, k tanci hraje

skupina TRIAL, pøedtanèení, tombola, pøed-
prodej vstupenek v obchodì RACIO na Vel-
kém námìstí, sl. Èumová (60 Kè s místen-
kou, 50 Kè bez místenky).

ètvrtek 13. 2. v 19.00 hod.
HIMALÁJE
Vyprávìní Vladimíra Hejtmanského o ná-

vštìvì nejvyšších velehor, doprovázené fotogra-
fiemi, diapozitivy a hudbou. Malý sál Støelnice.

sobota 15. 2. ve 21.00 hod.
MELMAC SPACE ORCHESTRA
Další z pravidelných hudebních veèírkù

v Kavárnì Støelnice, tentokrát s novou na-
dìjí z Letohradu.

støeda 19. 2. v 19.30 hod.
ÈESKÉ KLARINETOVÉ KVARTETO
Koncert Èeského klarinetového kvarteta

slibuje výjimeèný hudební zážitek a koná se
v sále Základní umìlecké školy v Králíkách.

pátek + sobota 21.-22. 2. v 19.00 hod.
KRÁLICKÝ KARNEVAL
Tradièní zimní karneval probíhá v témìø

všech restauracích, hospodách a sálech.

pátek 28. 2. a sobota 1. 3. ve 20.00 hod.
NAŠI FURIANTI
Dvì premiéry klasické divadelní hry La-

dislava Stroupežnického v podání králické-
ho divadelního souboru TYL.
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Otevření nového zimního stadionu
zahájili naši nejmenší

V nedìli 12. ledna 2003 v 10.00 hodin se na králickém stadionu sehrálo pøátel-
ské utkání mladších žákù do dvanácti let.

JISKRA KRÁLÍKY – SOKOL NEKOØ 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)
Støelci branek: Hlava Jiøí 3, Moštìk Václav, Michalièka Jakub, Halaniè Jakub,

Brzák Daniel
Rozhodèí: Golián Marek
Sestava: Opravil Martin – Hlava Jiøí, Moštìk Václav, Valèík Roman, Moravec

Lukáš, Brzák Daniel, Michalièka Jakub, Málek Jakub, Halaniè Jakub, Podzimek
Josef, Veselý Ludìk

Domácí hokejisté se do soupeøe zakousli hned od zaèátku. Za velké podpory fa-
nouškù a svých rodièù dosáhli vítìzného konce. Soupeø obdivoval náš nový zimní
stadion a bojovnost našich žáèkù.

V úterý 14. ledna v 18.00 hodin se konalo pøátelské utkání mužù.
JISKRA KRÁLÍKY – SOKOL NEKOØ 9:1 (2:0, 3:1, 4:1)
Støelci branek: Hlava Jiøí st., Valèík Roman st., Zezulka Zdenìk, Kalina Filip 2,

Šponar Jaroslav
Rozhodèí: Suchý Milan, Paulu David
Sestava: Kopecký Jiøí – Hlava Jiøí, Valèík Roman, Šponar Jaroslav, Zezulka Zde-

nìk, Slanina Drahoš, Milták Jan, Kempf Tomáš, Diblík Miloslav, Milták Petr, Ka-
lina Filip

Všichni hokejisté, nejen hosté, ale pøedevším domácí,  se snažili podat co nejlep-
ší výkony. To zajisté dokázali i velmi èistou a rychlou hrou, nebo� vrátka trestné se
otevøela jen dvakrát. Snad i chu� hrát na tak pìkném stadionu hnala domácí za
dobrým výsledkem.

Tímto oddíl ledního hokeje dìkuje Mìstskému úøadu v Králíkách za rychlé vy-
budování zimního stadionu a tìší se na další vzájemnou spolupráci.

Za oddíl ledního hokeje Šponar Jaroslav st.

Připomínka k tvorbě sportovní komise

Cvičení v Králíkách
Skonèil èas Vánoc, èas pohody, dobré-

ho pití, jídla… Jak já miluji perníèky,
linecký a babièèiny kokosky, hmmm to
si bylo mlsáníèko.

„Lháøko, lháøko” køièela jsem na svou
váhu a posouvala ji po podlaze s nadìjí,
že se jí jen nelíbí zrovna ta kachlièka,
na které stojí. Ach jo, tak to vypadá, že
tudy cesta nevede. Budeme se muset
zaèít hýbat. Co nám mìsto Králíky na-
bízí?

V úterý a ètvrtek od 18.30 do 20.00
hodin aerobic v tìlocviènì za „žlutou”
školou pod vedením vyškolené in-
struktorky Zdeòky Vrzalové. Úterní
lekce jsou urèeny pro pokroèilé cvièen-
ce, ètvrteèní pak pro zaèáteèníky, starší
a ženy po porodu. Pravidla jsou však
stejná. Lekce zaèíná rozcvièkou, po kte-
ré následuje tzv. prestreèink (pøíprava
svalù na zátìž), pokraèuje se hlavní èástí
tzv. aerobním blokem a posilováním.
Celé cvièení uzavírá protažení a relaxa-
ce. Po tøiceti minutách cvièení dochází
ke spalování tukových bunìk. Díky ae-
robicu se zlepšuje prokrvení svalù, zvy-
šuje množství krve v krevním obìhu,
zesiluje srdeèní sval, upravuje hladina
cholesterolu, formuje postava a mírnì
zvìtšuje svalový objem. Jedna lekce
(tedy 90 minut) stojí 25 Kè. Je mož-
né si cvièení pøedplatit na 10 lekcí
za 200 Kè.

Ve støedu od 18.00 do 19.00 hodin
rehabilitaèní, relaxaèní a rekondièní
cvièení v tìlocviènì dìtského výchovné-
ho ústavu pod vedením paní Jiøiny So-
kolové - rehabilitaèní sestry. Toto cvi-
èení je urèeno pro ženy, které mají bolesti
zad, kloubù a nebo si chtìjí udržet kondi-
ci. Zahrnuje prokrvení svalových skupin,
jejich uvolnìní, posílení bøišních a zádo-
vých svalù, konèetin. Souèástí je dechová
gymnastika, kondièní cvièení, uvolnìní
kloubù, izometrické cvièení a nácvik
správného držení tìla. Jedna lekce (tedy
60 minut) stojí 7 Kè.

Pokud chceme, aby nám cvièení po-
mohlo s postavou, je potøeba pro sebe
„nìco dìlat” alespoò 3× týdnì. Dobrá je
kombinace s jízdou na kole nebo plavá-
ním. Jedno cvièení týdnì je pøíjemným
protažením svalù, ale s naším tìlem toho
moc neudìlá. Po urèité dobì zvýšeného
tìlesného zatížení dochází k produkci
hormonu zvaného endorfin, který tlumí
bolest, vyvolává pocit euforie a celkové
tìlesné pohody. Cvièení se pro nás sta-
ne neodmyslitelnou souèástí života.

Iva Veèeøová

V úvodu mého pøíspìvku bych
chtìl pochválit pracovníky mìstské-
ho úøadu, kteøí se podíleli na vytvo-
øení nového Králického zpravodaje.
Ukazoval jsem tento zpravodaj
svým známým mimo Králíky a veli-
ce se jim líbil.

Myslím také, že jednání a hospo-
daøení mìstského úøadu tak, jak je
tam popisováno už prùhlednìjší být
nemùže. Každý kdo se o to zajímá,
jistì tam najde co potøebuje. Jen tak
dál.

A nyní bych se chtìl zmínit o tom,
o èem si myslím, že by se mìlo vy-
lepšit. Je to složení sportovní komi-
se. Nevím jaké jsou smìrnice pro vy-
tvoøení komise, ale myslím, že by se
mìla vytvoøit tím zpùsobem, že by

v ní byly zastoupeny všechny spor-
tovní oddíly, které ve mìstì jsou.

Dalo by se to provést tou formou,
že sportovní oddíly by byly písemnì
vyzvány, aby do této komise delego-
valy svého zástupce. Vím o èem píši.
Sám jsem byl pøed nìkolika léty
v této komisi a shodou okolností se
v té dobì schvaloval projekt spor-
tovního areálu nad plovárnou. Sám
jsem se podílel na posouzení tohoto
projektu a vytknul jsem tam tøi zá-
važné chyby v umístìní tenisových
dvorcù.

Ta nejvážnìjší byla, že tenisové
dvorce byly otoèeny o 90 stupòù,
zøejmì kvùli lepšímu využití místa.
To by pak znamenalo, že by jeden
nebo druhý hráè hrál proti slunci.

Podélná osa tenisového dvorce musí
být vždy od severu k jihu. Dovolená
odchylka je jen nìkolik málo stup-
òù.

Proè to tady píši. Bude-li sportov-
ní komise posuzovat podobný pro-
jekt, nebo cokoli jiného, je tøeba, aby
se k tomu vždy vyjádøil zástupce pøí-
slušného oddílu. Jen tak bude za-
jištìno, že se vèas zachytí a opraví
podobné nesmysly.

Tak jako já si nedovolím odbornì
posuzovat problematiku hokejového
oddílu, tak také hokejisté nebo vo-
lejbalisté nemohou pøi nejlepší vùli
posuzovat projekt napø. tenisového
høištì.

Ve své sportovní praxi jsem vidìl
podobných nesmyslù už více. To, že
se pod projekt sportovního areálu
podepíše inženýr architekt, ještì ne-
znamená, že je všechno v poøádku.

Proto bych se závìrem pøimlouval,
aby sportovní komise byla vytvoøe-
na ze zástupcù všech sportovních
oddílù tak, jak jsem to popsal, nebo
alespoò v pøípadì, že se bude jed-
nat o problematice oddílu, který
není v komisi zastoupen, aby byl
zástupce tohoto oddílu k jednání pøi-
zván.

Jinak pøeji sportovní komisi hod-
nì úspìchù v její èinnosti.

Jaroslav Petr – pøedseda tenisového oddílu
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Technické služby Králíky
nabízejí zaměstnání

na letní měsíce červen – srpen
ve funkci

PLAVČÍKA
na místním koupališti

Vhodné i pro studenty starší 18ti let.
Vzhledem k tomu, že je nutné proškolení,
zájemci se mohou hlásit na TS již nyní.

Proškolení a zkoušky zajistíme.
Informace podá ředitel TS

na tel. č. 465 631 320 nebo osobně.

Znáte HRY BEZ KATASTRU?

Není to tak dlouho, co jsme Vás infor-
movali o existenci tzv. Her bez katastru
a o úèasti králického družstva, které
tehdy vybojovalo pro naše mìsteèko ètvr-
té místo. Myslíme si však, že vìtšinì
našim spoluobèanùm zùstávají HBK
velkou neznámou, což je škoda, a proto
bychom Vám rádi pøiblížili toto sportov-
ní klání ještì jednou.

Hry bez katastru jsou spoleèensko-
sportovnì-recesisticko-zábavné klání
pìtièlenných smíšených družstev, která
se utkávají v netradièních disciplínách
na suchu, vodì, snìhu, blátì ba i povìt-
øí, což nejlépe vystihuje hlavní heslo her:
SPORTU ZDAR A SRANDÌ ZVLÁŠ�.

Jistì si pamatujete na televizní Hry bez
hranic, jichž jsou HBK obdobou, samo-
zøejmì v menším mìøítku. Hlavní myš-
lenkou, kterou mají hry naplòovat, je
spøátelení obcí, mìst a lidièek, kteøí se
dokáží zastavit, zapomenout na všední
ruch a shon, dokáží si dìlat legraci sami
ze sebe, no zkrátka hrát si jako malí.

HBK se poøádají v létì a zimì již od
roku 1992, kdy se v Letohradì sešlo dva-
náct družstev z okolních obcí. Tenkrát
byl ohlas soutìžících i divákù tak veli-
ký, že nevinné pøátelské klání blízkých
vesnic položilo základy HBK v celorepub-
likové ba i mezinárodní podobì. Zajíma-
vostí totiž je, že se 6. a 7. roèníku her
úèastnilo i seskupení ze Soulu (Jižní
Korea). Poèet soutìžících družstev se
z poøadatelských dùvodù musel omezit
na 30, podle rèení “kdo døív pøijde (pøi-
hlásí se), ten døív mele”.

Nepsaným pravidlem her bylo, že ví-
tìzné družstvo mìlo právo poøádat spo-
lu s Generálním štábem HBK další po-
kraèování (ve stejném roèním období)
této zábavné soutìže ve své vlastní obci.
Od roku 2001 je to závazek každého
družstva, které musí již pøedem buï
pøislíbit èi odmítnout poøadatelství
v pøípadì obsazení 1.pøíèky, aby se za-
ruèilo pokraèování dlouholeté tradice. Ve
vìtšinì pøípadù se HBK konají pod pat-
ronací obecních úøadù nebo zájmových
spolkù. Proto si i my dovolujeme apelo-
vat na zastupitelstvo našeho mìsta, zda
by v pøípadì našeho vítìzství bylo ochot-
no podpoøit a pomoci s nelehkou organi-
zací HBK na úrovni v našem mìstì.

Náš králický tým se her úèastní od
roku 1999 pod názvem „KRÁLÍCI”, tedy
již osmkrát jsme bojovali s obcemi z celé
ÈR. Z toho se nám ètyøikrát podaøilo
obsadit pøíèku do desáté pozice. Dle cel-
kové statistiky jsme ze 78mi družstev,
které se kdy HBK úèastnily, na sedm-
náctém místì.

Pro ty, kteøí by se chtìli dozvìdìt více,
uvádíme internetovou adresu:
www.hbk.cz, kde máte možnost zhléd-
nout i fotogalerii tìch NEJ-zábìrù.

Závìrem nám dovolte pøedložit po-
zvánku na 22.roèník zimních HBK ko-
najících se 15. 2. 2002 v Korouhvi (okres
Polièka) od 10.30 hod. a na 23.roèník
letních HBK, které budou v srpnu
v Sloupnici (okres Ústí nad Orlicí). Pøes-
né datum letních her není ještì známo,
bude zveøejnìno na výše zmínìné inter-
netové adrese.

V pøípadì, že Vás HBK zaujaly a rádi
byste podpoøili náš tým svou úèastí, ob-
ra�te se na odpovìdnou redaktorku Krá-
lického zpravodaje Ivu Veèeøovou, tel.
èíslo 465 670 705.

Za „KRÁLÍKY” Petr Daniel

Vážení čtenáři
 a příznivci fotbalu

Touto cestou bych chtìl podìkovat jmény
všech malých zaèínajících fotbalistù za vìcné
i finanèní dary tìmto sponzorùm: BECHER
BAR, GALANTERIE pí Roèková, SPORT
pí Feèková, SECOND HAND p. Látal, TEX-
TIL p. Litvich, OVOCE ZELENINA p. Zezul-
ka, RESTAURACE V ZATÁÈCE, POTRAVINY
p. Èuma, A-V STUDIO p. Opravil.

Ještì jednou za malé fotbalisty dìkuji.


