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Králickou radnici bude
zdobit tibetská vlajka

Dne 10. bøezna 2003 podpoøíme 44. vý-
roèí povstání Tibe�anù ve Lhase vyvìše-
ním tibetské vlajky. V mìsíci bøeznu pro-
bìhne kampaò Vlajka pro Tibet, bìhem
které mìsta i obce na celém svìtì vztyèu-
jí tibetskou vlajku jako symbol solidarity
se zemí.

Èeská republika se k celosvìtové akci
Vlajka pro Tibet aktivnì pøipojila již v roce
1996, kdy vlajku vyvìsily první ètyøi rad-
nice, v loòském roce akci vyvìšením ti-
betské vlajky podpoøilo 130 mìst a obcí
z celé Èeské republiky.

Každoroènì si v bøeznu lidé po celém svì-
tì pøipomínají tibetské povstání z roku 1959.
Po vpádu vojákù komunistické Èíny v roce
1950 se situace Tibe�anù neustále zhoršo-
vala a stávala se neúnosnou. Represivní po-
litika agresorù, porušování lidských práv, ne-
zákonné obsazení jejich zemì a její syste-
matické nièení patøí mezi nejvýznamnìjší
pøíèiny povstání z 10. bøezna 1959, které bylo
krvavì potlaèeno a následkem nìhož do exilu
odešel nejvyšší pøedstavitel tibetského bud-
dhismu, XIV. dalajlama.

Èínská okupace se podepsala na tibet-
ské zemi znièením na 6 000 buddhistic-
kých klášterù, což je jejich naprostá vìt-
šina. V souvislosti se samotným bøezno-
vým povstáním se udává poèet mrtvých
na pøinejmenším 80 000. Ve vìznicích,
pracovních táborech nebo na následky hla-
domoru zemøel více než milion Tibe�anù.
Poèet exulantù, kteøí se usazují pøevážnì
v severní Indii, kde je v Dharamsale i síd-
lo dalajlamy a exilové tibetské vlády, a

Nepálu, již dávno pøekroèil 100 tisíc.
V roce 1998 bylo v èínských vìznicích nej-
ménì 1 083 tibetských politických vìzòù.

Èína neustále pøesídluje do Tibetu de-
setitisíce Chanù, pøíslušníkù vìtšinového
èínského etnika. Toto je asi nejvìtší hroz-
ba pro existenci tibetské kultury, protože
zatímco poèet Tibe�anù je 6 milionù, Èí-
òanù je v Tibetu v souèasnosti pøes 7,5 mi-
lionu.

Na svìtì existují stovky organizací a
hnutí zasazujících se o svobodu pro Tibet,
pomáhajících uprchlíkùm a podporujících
lidská práva. Nejdùležitìjší takovou spo-
leèností v Èeské republice je obèanské
sdružení Lungta, vydavatel Tibetských lis-
tù. Poøádá pøednášky a vydává publikace
s touto tématikou. Vrcholem každoroèní-
ho snažení je koncert na podporu Tibetu
na poèátku bøezna. Tyto koncerty se ko-
nají po celém svìtì a v mnohem vìtším
mìøítku než u nás. Cílem tìchto akcí je
pøedevším upozornit na neúnosnou situ-
aci v okupovaném Tibetu a pomoci uprch-
líkùm.                                       Redakce

Villmar letos slaví 950. jubileum
Naše partnerské mìsto Villmar v Nì-

mecku – jak jistì již mnozí dávno víte –
letos oslaví své 950. narozeniny. Pokud
mohu soudit, je mìsto i v tomto staøec-
kém vìku stále (a možná stále více) plné
elánu, nových nápadù a hlavnì pøíjem-
ných lidí. Slavnosti budou v rùzných for-
mách probíhat ve Villmaru po celý rok -
na každý mìsíc pøipadá nìjaká kultur-
ní, spoleèenská èi sportovní akce, která
navazuje na historické tradice. Naše
mìsto bylo oficiálnì pozváno Kruhem
pøátel Villmar – Králíky (Freundeskreis
Villmar – Grulich/Králíky), panem sta-
rostou Heppem (na snímku v minulém
èísle Králického zpravodaje) a radnicí
mìsta, abychom se rovnìž slavností zú-
èastnili.

Jedním z vrcholù oslav budou 13. èer-
vence 2003 mìstské slavnosti a prùvod
mìstem.

K tomuto termínu bychom chtìli na-
smìrovat i naši návštìvu (4-5 denní).
Naši partneøi nám nabízejí, abychom
i my prezentovali naše mìsto ve slav-
nostním prùvodu – v celé kráse a boha-
tosti forem kulturního, sportovního a
spolkového života.

Na pozvání villmarské radnice navští-
ví dne 29. bøezna 2003 zástupci naší rad-

nice ve Villmaru vedení mìsta, aby na
spoleèné schùzce pøipravili program
oslav v èervenci.

Chtìl bych touto cestou oslovit obèany
našeho mìsta, sportovní kluby a zájmové
spolky – všechny, kteøí si již za uplynulá
léta s obèany Villmaru vytvoøili neformál-
ní vztahy, i ty, kteøí zatím zùstávali stra-
nou, aby nám pomohli s pøípravou naší
návštìvy do Villmaru. Pøedpokládáme, že
bychom ze zájemcù naplnili autobus (asi
40 lidí). S ubytováním nám naši hostitelé
pomohou – pravdìpodobnì bychom byli

ubytováni v rodinách. Termín odjezdu
bude upøesnìn po schùzce v bøeznu. Zá-
jemci se mohou ohlásit u paní Ivy Veèeøo-
vé na sekretariátì radnice na Velkém ná-
mìstí.

Partnerství s mìstem Villmar v Nì-
mecku nás již spojuje témìø sedm let.
Vìøíme, že oslava jejich 950. jubilea se
stane pøíležitostí, jak dále upevnit a roz-
víjet vzájemné vztahy mezi našimi ob-
èany.

Mgr. Dušan Krabec
starosta mìsta Králíky

Klidné a zamrzající koryto Tiché Or-
lice pod Dolními Boøíkovicemi jakoby
charakterizovalo letošní mírnou zimu.
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Problematika likvidace komunálního odpadu v Králíkách
Stále èastìji se setkávám s nespoko-

jeností a zlobu, která se nese nad tímto
tématem. Proto jsem se rozhodla zaøa-
dit hodnocení, které vytvoøil pan Ing.
Orlita a pan Brandejs do zpravodaje:

1. Zhodnocení cenových nabídek
na likvidaci komunálního odpadu

Králíky leží ve zhruba stejné vzdále-
nosti od dvou v úvahu pøipadajících sklá-
dek. Tyto pravidelnì oslovují Mìsto Krá-
líky se svými nabídkami:

a) RCP – Recykling park Šumperk –
souèást francouzské spoleènosti SITA

leden 1996 – uzavøena smlouva o
skládkování odpadu za 504 Kè/tunu

15. kvìtna 1998 – uzavøena smlouva
o skládkování odpadu za 633 Kè/tunu

10. prosince 2001 –komplexní zajištì-
ní služeb v oblasti nakládání s odpady:
332 Kè/osoba za rok

V poslední nabídce nejsou øešeny nì-
které problémy, napø. svoz a sbìr uliè-
ních smetkù, øešení havarijní situace
napø. s pøeplnìnými nádobami na tø.
odpad, rovnìž je upozoròováno na mož-
né vícenáklady vzniklé dotøídìním zne-
èištìného tøídìného odpadu.

b) EKOLA Èeské Libchavy s. r. o.
21. února 1996 – pouze skládkování v

Libchavách za cenu 608 Kè/tunu
6. dubna 1998 – pouze skládkování v

Libchavách za cenu 688 Kè/tunu
6. prosince 2001 – kompexní zajištìní

služeb v oblasti nakládání s odpady:
skládkování v Libchavách 778

Kè/t
svoz popelnic 1x za 14 dní 354

900 Kè/rok
ostatní služby (druhotné surovi-

ny, NO, sbìrný dvùr) 650 852 Kè/rok
poplatek 335 Kè/obèana za rok

V poslední nabídce nejsou øešeny nì-
které problémy, napø. svoz a sbìr uliè-
ních smetkù, vypoètená cena navíc po-
èítá s poètem obyvatel 4 900, což neod-
povídá skuteènému stavu.

Závìrem konstatujeme, že souèasný
poplatek za svoz a likvidaci komunální-
ho odpadu v Králíkáchve výši 378 Kè/
obèana za rok jen mírnì pøevyšuje ceny
navrhované firmami. Pøedpokládáme
tedy, že v pøípadì zapoètení cen za napø.
dotøídìní odpadù nebo likvidaci ulièních
smetkù a po pøepoètu na skuteèný po-

èet obyvatel by ceny byly víceménì shod-
né.

2 Porovnání cen za likvidaci od-
padu v okolních obcích a mìstech
pro rok 2003

Mìsto/obec   Cena Kè/obèana za rok
Žamberk 360
Jablonné n/Orl. 399
Letohrad 369
Èervená Voda 384
Rokytnice v Orl. Horách 492
Štíty 300
Lichkov 300
Mladkov 270
Králíky 378

Uvedené ceny nemají bohužel stopro-
centní vypovídající hodnotu, nebo� ne-
známe strukturu tvorby ceny v jednotli-
vých uvedených obcích, nevíme napø.,
jestli obec nedotuje svoz a likvidaci od-
padu z rozpoètu. Dalším problémem je
pomìrnì nákladný sbìr tøídìného odpa-
du, které vyžaduje zákon. To však nì-
které obce neprovádìjí v takovém roz-
sahu jako Králíky. Rovnìž je v porovná-
ní nutno zohlednit vzdálenost jednotli-
vých mìst od místa skládkování, nebo�
náklady na dopravu jsou v celkových
nákladech na likvidaci významnou po-
ložkou.

Z tohoto vyplývá, že cena, kterou pla-
tí obèané Králík za likvidaci domovního
odpadu nijak nevyboèuje z cen v tomto
regionu obvyklých a pohybuje se spíše
na jejich spodní hranici, zejména pokud
si uvìdomíme vzdálenosti uvedených
obcí od místa skládkování a komplex-
nost poskytnutých služeb. Pokud by
kompletní služby v oblasti likvidace od-
padù provádìla pro Králíky cizí firma
místo TS, nedošlo by rovnìž k výraznìj-
ší zmìnì ceny.

Starosta města Králíky vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci

TAJEMNÍKA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLÍKY

Požadavky:
- státní občanství ČR
- dosažený věk 18 let,

- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
- platné lustrační osvědčení (podle zákona č. 451/1991 Sb.)

- nejméně tříletá praxi (v době 8 let nazpět)jako
- vedoucí zaměstnanec, nebo

- při výkonu správních činností v pracovním poměru k  územnímu samo
správnému celku nebo při výkonu státní správy nebo služebním poměru ke státu,

- ve funkci člena zastupitelstva územního správního celku dlouhodobě
uvolněného pro výkon této funkce (formou čestného prohlášení).

Další podmínky stanoví Krajský úřad Pardubice.

Do 15. března 2003
uchazeč doručí do rukou starosty písemnou přihlášku obsahující:

-jméno, příjmení a titul,
-datum a místo narození,

-státní příslušnost,
-místo trvalého pobytu,

-číslo občanského průkazu,
-datum a podpis uchazeče.

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
-životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zam ěstnáních a o

odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Informace na tel. č. 465 670 702, e-mail: d.krabec@orlicko.cz
Mgr. Dušan Krabec, starosta města

Zpráva
postiženým

Vážení obèané,
tímto se Vám omlouvám

za své pochybení v mém životì a drob-
ném živnostníkování. Dovolil jsem si
kandidovat do kontrolního výboru mìs-
ta Králík, aè jsem Vám dlužil 9 808,80
Kè za pozdní zaplacení stoèného v roce
2001. Jedná se o pùlroèní zdržení. Dneš-
ním dnem, 19. 2. 2003, jsem dluh uhra-
dil a budu se opìt ucházet o místo v Kon-
trolním výboru.

Pøedevším dìkuji panu Ing. Tomano-
vi za nekompromisní postoj, kdy hájí
zájmy Mìsta jako své samé. Pøedevším
mu pøeji hodnì úspìchù pøi odhalování
tìchto zloèinných praktik a doufám, že
nesleví ze svých morálních zásad i v ji-
ných kauzách. Budu se mu v Kontrol-
ním výboru snažit být nápomocen, po-
stupnì odstranit tyto nešvary naší malé
obce. Pod heslem “Padni komu padni”.

S pozdravem
živnostník František Šlesingr

mailto:d.krabec@orlicko.cz
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POPLATEK ZA SVOZ ODPADU
Poplatek za provoz systému sbìru, shromažïování, pøepravy, tøídìní, využí-

vání a odstraòování komunálních odpadù mùžete zaplatit ve dvou splátkách –
první pololetí do 31. 3. 2003, druhé pololetí do 30. 9. 2003, nebo jednorázovì do
31. 3. 2003.

Zastupitelstvo mìsta pro rok 2003 schválilo èástku 378,- Kè za každou oso-
bu, která má v naší obci trvalý pobyt. V této výši je i poplatek za každou stavbu
urèenou nebo sloužící k rekreaci.

Žádáme obèany o oznámení každé zmìny, která má vliv na výši poplatku!

Nová rubrika - O čem se mluví, aneb co si o tom myslíte?!
Milí spoluobèané, dovolte mi pøedstavit novou rubriku Krá-

lického zpravodaje, s níž se od nynìjška budete pravidelnì se-
tkávat. Jejím hlavním úkolem bude zapojit ètenáøe do diskuse
na dané téma, týkající se urèité problematiky nebo dìní v na-
šem mìsteèku.

Rádi bychom totiž vzbudily u více našich spoluobèanù chu�
podílet se na spoleèenském a kulturním životì, což má za
pøedpoklad vytváøet si své vlastní názory na jednotlivé udá-

losti a nebát se je veøejnì vyslovit.
Proto bude v každém novém èísle zpravodaje uvedeno téma dis-

kuse a struènì nastínìna daná problematika, na kterou budete moci
po dobu pøibližnì tøí týdnù reagovat a sdìlit svùj názor.

Pøedesíláme, že všechny pøíspìvky budou otištìny bez jaké-
koli úpravy vyjímaje pravopisné chyby. Toliko na úvod staèí.
Doufáme, že se Vám naše rubrika bude líbit a nenecháte nás ve
štychu. A teï již naše první téma:

O čem se mluví, aneb co si o tom myslíte?!
…Letošní Králický karneval…

Snad každý z nás zaznamenal rozèe-
øenou vodu mezi hlavními poøadateli
Králického karnevalu TJ Jiskra Králí-
ky a majiteli hospod popø. jiných kul-
turních zaøízení, kterých máme oproti
mnoha jiným obcím spoustu. Dùvodem
rozepøe je rozdìlení výnosu ze vstupe-
nek v porovnání se zásluhami a poøada-
telskou èinností karnevalu. Výsledkem
je, že se letos karneval rozdìlil na dva
tábory. TJ Jiskra Králíky a její pøízniv-
ci jej poøádali pouze na Støelnici, v So-
kolovnì a v Besedì s jednotným vstu-
pem 100 Kè a ostatní podnikatelé jej
poøádali ve svých zaøízeních s odlišnou
výší vstupu, nejèastìji zdarma.

V pøedchozích letech výnos ze vstup-
ného pøipadal ve prospìch TJ Jiskra
Králíky jakožto hlavnímu poøadateli, což
se ovšem letos znelíbilo ostatním pod-
nikatelùm, kteøí se na karnevalu podí-
lejí, otázkou zùstává èím. Tématem s tím
souvisejícím je, zda by TJ Jiskra Králí-
ky nemìla, jakožto i jiné zájmové popø.
pøíspìvkové organizace, více èerpat
i z jiných finanèních zdrojù formou vyš-
ších èlenských pøíspìvkù a sponzorù.
Obì zúèastnìné strany mají jistì svou
pravdu a zájem stát si za svým stano-
viskem, ale to by mohlo do budoucna
ohrozit dlouholetou tradici Králického
karnevalu. Východiskem snad mùže být
jen kompromis obou stran, kdy TJ Jisk-
ra Králíky pøistoupí na požadavek ostat-
ních zúèastnìných podnikatelù podílet
se na výnosu ze vstupného a naopak ma-
jitelé hospod a hospùdek se budou více
podílet na poøadatelství. Napøíklad tím,
že každý úèastník karnevalu bude moci
vstoupit do kteréhokoliv zaøízení pouze
s platnou vstupenkou za jednotnou cenu,
èím se jistì vydìlá více penìz a z vìtší-
ho koláèe se na každého dostane. Mož-
ná by stálo i za úvahu více zaintereso-

vat vedení mìsta alespoò jako dozor nad
plnìním pøípadné dohody mezi poøada-
teli karnevalu.

Toliko ve struènosti.
Vaše reakce a názory nám mùžete sdì-

lovat do dne uzavírky dalšího èísla což
je 23. 4. 2003 a to: na email:
i.vecerova@orlicko.cz, na adresu Mìst-
ského úøadu s odkazem na odpovìdnou

redaktorku Ivu Veèeøovou, osobnì na po-
datelnì mìstského úøadu, pøípadnì kte-
rémukoli èlenovi redakèní rady Králic-
kého zpravodaje. Do pøedmìtu zprávy
nezapomeòte uvést název rubriky:
O èem se mluví, aneb co si o tom myslí-
te. Za pøíspìvky do diskuse pøedem dì-
kujeme.

Petr Daniel

Studenti Gymnázia Králíky děkují všem milým
sponzorům, kteří podpořili VI. Maturitní ples:

JRTour R. Bílý, FALCO Èervená Voda,
Sklenáøství-p. Èernohous, Lidovka, Pí
Šulcová, Penzion u Huberta Lichkov,
P.Severín Mladkov, Truhláøství p. Vanì-
èek È. V., Domov dùchodcù È. V., Pí Po-
nocná , Veèerka L. K. Štíty, Dekl, IMP
Praha, pí. Smrèková, textil Litvíkovi, Ka-
rel Nedopil Èervená Voda, p. Zdenìk Bar-
nat, Mìstská Knihovna Králíky, Uhelné
sklady, Suvenýr pí. Kubáòová, Sport Ji-
ráska, Galanterie Roèkovi, Auto Weber,
Sklo A. Jelínek, Formanka, San Valenti-
no, Novák s. r. o., Esab Vamberk, pí Uhlí-
øová, p. Hejkrlík, Truhláøství J. Macek
Èervená Voda, Reny M. Hildebrant Jab-
lonné nad Orlicí, Motosport Klub Starovi
Boøíkovice, Oèní optika J. Mencák, pí Tej-
klová, Železáøství Jablonné n. Orl., p. Jo-
sef  Hájek, prodejna pí Morávková Dolní
Lipka, Vetom Rovensko s. r. o. Štíty, Klein
a Blažek Štíty, Hraèkáøství pí Ettelová,
Lékárna Amfora Jablonné nad Orlicí,
Elektrokomplet Herman Jablonné nad
Orlicí, p. Oldøich Roušavý, Autocentrum
Springer, Autodoprava p. Hudetz, pí Èer-
ná Šumperk, Kanceláø Aktuell, Kartáèov-
ny Èervená Voda, Dopravní služba A. Haas
Èervená Voda, Centrum p. Kubíèek, Pa-
pírnictví pí Krátká, Lucie Èervená Voda,
Komerèní Banka, AV studio Opravi, Bra-
vo, Døevotvar Jablonné nad Orlicí, R-Net,

Woodprodukt Králíky, Sportcentrum Do-
leèek, p. Libor Malý Kralupy nad Vltavou,
Farma Oleška Heømanice, Obuv Jablon-
né nad Orlicí, pí Kudlíková, Drogerie pí
Surmová Šumperk, Hostinec Na Dvoreè-
ku Bøezná, p. Pavelka, MVDr. Král,
MUDr. Vítková, pí Kysilková, p. Sonntag,
p. Kasper, Vinárna U Jiøího Vamberk,
Petra Temiaková, pí Šulcová Autodopra-
va Urner, Technické Služby Králíky, Sva-
èinka, M + D Souèkovi, pí Petrová, We-
bin, O + Z Dostálková Svìtla, p. Lukáš
Temòák, Reklamní spoleènost Collegium
s. r. o., manželé Špièkovi, Radio Prodejna,
AMOS autoškola p. Maèalík, Jan Bittner
Èervená Voda, Truhláøství Vanìèek Èer-
vená Voda, ZEAS Bøezná a. s., pí Boroviè-
ková, INTERCOLOR a.s., Bar Borovièka,
Restaurace U Nádraží Lichkov, VEKTOR,
p. Schweidler, A.W. spol. s r. o. Loštice, p.
Jan Køivohlávek st., pí Tomášová, p. Kol-
baba, p. Procházka, Taxi Liepold, rodina
Soplových, pí Schmocková, Maso uzeniny
U Novotnù, Odìvy pí Dostálková, pí Špár-
níková Èervená Voda, Øeznictví – uzenáø-
ství Doleèek, Moravská sudová vína pí
Haltmarová, Sport Marie Feèková, Lékár-
na Pod Suchým Vrchem Èervená Voda, pí
Marešová Èervená Voda, Dárkové pøed-
mìty Karel Karásek, pí Kaplanová, Cuk-
rárna U Luxù Jablonné nad Orlicí, Viking
Petr Venzara, p Kalousek, p. Revús Èer-
vená Voda, rodina Bílých Èervená Voda,
manželé Ruskovi Èervená Voda, YC
Passat, Schweidlerovi, Jednota Bøezná,
Pekárna Orlièanka, Zámeènictví Ladislav
Køivohlávek, Anna Ježková, Šikulovi, Ver-
nerovi È. V., Pí Málková, Renostav Zábøeh,
ÈD Lichkov, Hellmans Zábøeh, Pí Kudlí-
ková Prodejna Radka Lichkov, Pavlovi
Heømanice, Zelenina Zezulkovi, Potravi-
ny Falta, Karel Karásek, Jaroslava Vac-
ková, Koloniál È . V., Pí Špárníková, Ná-
bytek Šimek Mladkov, Pí Dobrohrušková
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ZELENÍ ODPOVÍDAJÍ na prohlášení ODS
V únorovém vydání Králického zpravoda-

je a také v Orlických novinách jsme si pøe-
èetli prohlášení Místní organizace Obèanské
demokratické strany Králíky podepsané
pøedsedou místní organizace panem Èest-
mírem Doubravou.

V tomto prohlášení jsou místní obèanští
demokraté zdìšeni nad pøípravou k provede-
ní výbìrových øízení na místa všech øeditelù
pøíspìvkových organizací našeho mìsta, o kte-
ré rozhodla Rada mìsta Králíky. Protestují
proti takovému bezdùvodnému kroku vedení
mìsta a snaží se nám všem podsouvat, že toto
rozhodnutí je snahou o pøidìlování tzv. trafik
a že jedinou vadou souèasných øeditelù je, že
byli do funkce jmenováni minulým vedením
mìsta a souèasnì že tito lidé kandidovali v
posledních komunálních volbách v „nespráv-
ných“ stranách.

Trochu silná slova pro konzervativní po-
litickou stranu, s pravicovými aspekty ve
svých programových prohlášeních a s jas-
nou snahou o cílený ekonomický roz-
voj.Vždy� jak tato strana hlásá, ekonomic-
ké soutìžení a progresivní koncepce rozvoje
je jedinì to správné, co spoleènost v našem
ranném kapitalismu potøebuje. Zde si dovo-
líme citovat z volební upoutávky Místního
sdružení ODS Králíky: „Nejsme zatíženi
pøedsudky a ani netrpíme komunikaèní blo-
kádou. Samozøejmì budeme naslouchat
všem tìm, kteøí mají zájem na rozvoji naše-
ho mìsta. Nejsme zastánci jednostranného
náhledu na problémy, zachováváme si a i na-
dále budeme zachovávat kritický pohled na
dìní ve mìstì.“

Nechápeme tedy obavy místních èlenù
ODS, že tento krok – výbìrová øízení na øe-
ditele pøíspìvkových organizací - by mohl
být snahou o pøidìlování trafik a souèasnì
že je tento krok pøedsudkem (neboli zauja-
tostí), tedy aktem pomsty koalièních stran,
které zvítìzily v komunálních volbách. Nech�
si bez své komunikaèní blokády vyžádají
zdùvodnìní takového rozhodnutí a zkusí

pochopit ty, kteøí mají zájem na rozvoji na-
šeho mìsta.

Základní organizace Strany zelených
v Králíkách se domnívá, že pøíslušnost ke
„správné rodinì“ anebo „správné místní po-
litické stranì“ ještì nedává nikomu právo
vykonávat funkci øeditele pøíspìvkové orga-
nizace mìsta a hospodaøit s obecním majet-
kem až do smrti. Pøípadnì konstituèním
systémem pøevést toto právo na své potom-
ky èi pøíbuzné. Souèasnì se domníváme, že
mnozí z Vás, obèanù Králík a okolí, sami vidí,
že nìco a nìkde by se mohlo dìlat jinak –
lépe. Máme za to, že urèité rezervy zde jsou!
Zkostnatìlost, opakování dlouholetých a
zažitých postupù pøi výkonu funkce u nì-
kterých øeditelù pøíspìvkových organizací
mìsta je na pováženou, a to chceme zmìnit.
Výbìrová øízení na øeditele pøíspìvkových
organizací mìsta by tedy mìla pøinést nové
nápady, jiný styl øízení a vyšší výkon (výdì-
lek ve prospìch mìsta) tìchto organizací.

Souhlasíme s panem Ing. Pavlem Strna-
dem (øeditel Klubu Na Støelnici), jak byl ci-
tován v Orlických novinách, že se nebojí žád-
ného výbìrového øízení a že èestnì obhájí
svou pozici; a také svùj nìkolikadesetitisí-
cový finanèní pøíjem za výkon funkce. Ano,
a� se pøedevším souèasní øeditelé pøihlásí a
nech� každý z nich pøi výbìrovém øízení pro-
káže své schopnosti, kvality a rozvojové ná-
pady. Je na výbìrové komisi, aby posoudila,
zda je takový uchazeè o funkci skuteènì nej-
lepší. Když nic jiného, tøeba to souèasného
øeditele povzbudí k nové aktivitì, k novým
nápadùm a k novým èinùm. A takové „pro-
vìøování“ prosazujeme v pravidelných cyk-
lech opakovat – pozor - takové podobné roz-
hodnutí i minulé vedení mìsta již jednou
uèinilo a nikdo, ani místní ODS, neprotes-
toval. Konkrétnì se však provedl pouze je-
diný takový výbìr a to zmìna ve funkci øe-
ditele Základní školy 5. kvìtna. Poté bylo
toto rozhodnutí opìt zrušeno – tím samým
vedením mìsta. Divné, že? Kdo tedy že chce

prosazovat pøidìlování trafik a tak podob-
nì, jak ODS prohlašují. Staré vedení mìsta
nebo nové? To je otázka k zamyšlení.

Nemùžeme však souhlasit s dalším vyjá-
døením pana Strnada, že mnozí øeditelé jsou
již zkušení, široko daleko chváleni jako nej-
lepší a se svými zkušenostmi je nesmysl je
mìnit, nebo� novému èlovìku totiž tyto zku-
šenosti budou propastnì chybìt! To je však
pøeci normální – jak se øíká „uèený z nebe
nespad“. A� si však nìkteøí z øeditelù sami
vzpomenou, jak ve své funkci zaèínali – bez
pøíslušného vzdìlání, bez praxe v oboru, èi
bez pøedstavy o dalším vývoji svìøené orga-
nizace. Jak nastupovali do funkce ihned po
vojnì, nebo z práce v hospodì atd.

Souèasnì jsme pøesvìdèeni, že výbìrová
komise bude postupovat prùhlednì, spra-
vedlivì a bude si své rozhodnutí umìt kdy-
koliv obhájit – na základì doložitelných fak-
tù. Ne tak, jak bylo postupováno v Králí-
kách napøíklad pøi výbìru zamìstnancù na
tzv. povìøený úøad. Zde totiž teï úøadují
úøedníci rùzných pùvodních profesí – pro-
davaèky a švadleny (alespoò s dodateènì do-
dìlávanou maturitou samozøejmì), diplomo-
vaný ekonom jako sociální kurátor a tak
podobnì. Pøi výbìrovém øízení, kde nebyly
dopøedu stanoveny a sdìleny jakékoliv tzv.
kvalifikaèní pøedpoklady (opìt divné, že?)
to však byli – údajnì - ti nejlepší. Alespoò
dle výbìrové „nezávislé“ komise, kde si však
tyto pracovníky vybral možná pøímo vedou-
cí konkrétního odboru. A ten si urèitì nevy-
bere èlovìka, který je na tom kvalifikaènì
lépe, nebo� by se mohlo stát, že za pár let by
jej musel tento èlovìk nahradit (na to jsou
tzv. kvalifikaèní požadavky zamìstnancù
státní správy).

Obhajitelnost svých rozhodnutí, maximál-
ní možnou informovanost a komunikaci se vše-
mi obèany jsme slibovali již pøed volbami. Pro-
to nechceme zklamat své volièe porušením
našich slibù. Souèasnì nemùžeme zùstat lhos-
tejní ani k programovému prohlášení našich
koalièních stran, a budeme tedy vyžadovat na
politickém vedení mìsta Králíky, aby i ono
dodrželo koalièní programové prohlášení a po-
stupnì pøipravilo výbìrová øízení na øeditele
pøíspìvkových organizací mìsta (to je již roz-
hodnuto), vybralo a jmenovalo nového tajem-
níka mìstského úøadu, øešilo výbìrová øízení
na vedoucí všech referátù mìstského úøadu.
Naše pøedstava o obhajitelnosti tìchto funkcí
je stejná jako u pøíspìvkových organizací – tøe-
ba jsou nìkteøí úøedníci skuteènì ti nejlepší.
V každém pøípadì je spravedlivé vykonat ta-
kový výbìr a hodnocení na všech rovnocennì
než jenom na tìch, kteøí by si to podle nìkte-
rých soukromých názorù „zasloužili“. To je naše
cesta ke spravedlnosti a demokracii v Králí-
kách. Jedinì soustavná obèanská kontrola nutí
úøedníky pracovat pro tyto obèany.

Myslíme si, že souèasný starosta s mís-
tostarostou a radou mìsta udìlali již notný
kus práce pro tuto cestu, když svou otevøe-
ností seznámili svého obèana se svým kaž-
dodenním programem, zprùhlednili hlaso-
vání rady a zastupitelstva, zdemokratizovali
jednání zastupitelstva a pøipravili živnou
pùdu pro rozvoj a zmìny ve mìstì. Budeme
se snažit všemožnì jim pomáhat, radit jim
a podporovat je.

Za Základní organizaci
Strany zelených v Králíkách

František Šlesingr

Cestovní agentura Hana Pechanová,
Orlická 687, 561 69 Králíky

nabízí prodej zájezdů na rok 2003 v tuzemsku i v zahraničí, dále nabízíme
dětské tábory, pobyty v lázních, letenky, lodní lístky a autobusové jízdenky.
TIP MĚSÍCE: Muzikály - odjezd z Králík, Červené

Vody, Dolní Lipky a z Mladkova.
Nový muzikál Janka Ledeckého-GALILEO:8.3.,15.3.,22.3.,12.4.,26.4.2003

Původní český muzikál Kleopatra:15.3.,29.3.,12.4.,26.4.2003
Cena:950,—Kč,zahrnuje dopravu BUS, vstupenku a průvodce.

Kontakt: 465631631 nebo 607930632
Hana Pechanová, mail:pechan@zamberk.alberon.cz

mailto:mail:pechan@zamberk.alberon.cz
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Žlutá škola prohlášena za kulturní památku
Budova základní školy èp. 412, ul. 5.

kvìtna v Králíkách byla rozhodnutím
Ministerstva kultury Èeské republiky
dne 6. 2. 2003 prohlášena za kulturní
památku, což je velmi významný bod
v dìjinách této krásné budovy. Byla po-
stavena v letech 1900 až 1902 a je do-
kladem architektonického vývoje a vý-
znamu mìsta v první tøetinì dvacáté-
ho století. Tradice výuky øezbáøství
pøinesla Králíkám vìhlas i v zahrani-
èí. V roce 1995 byla opravena fasáda
zdobená mnoha štukovými prvky, kte-
rá dává škole lidové oznaèení „Žlutá
škola“. V nejbližších letech budovu
èeká nutná generální oprava støechy.
Díky skuteènosti, že jde o kulturní
památku, bude moci mìsto Králíky –
jako majitel budovy - žádat o finanèní
dotace z ministerstva kultury na opra-
vy a údržbu kulturních památek.

Oznámení
občanům

Mìstský úøad Králíky, odbor školství,
kultury a tìlovýchovy, oznamuje obèa-
nùm, že poèínaje dnem 3. 2. 2003, bude
každé druhé pondìlí od 09.30 hodin
v kanceláøi odboru pøítomen pan Ing.
Radim Jakesch z Národního památko-
vého ústavu v Pardubicích. Bude odpo-
vídat a konzultovat pøípadné dotazy ob-
èanù z oblasti státní památkové péèe.
Vzhledem k èasové nároènosti pøípad-
ného schvalovacího procesu v oblasti pa-
mátkové péèe by bylo vhodné dopøedu
konzultovat pøedmìtný problém s pra-
covníky odboru na telefonním èísle
465 670 722.

Záchranná služba není totéž co pohotovost
Mezi veøejností obèas dochází k zamì-

òování pojmù „záchranka“ a „pohoto-
vost“ a tím i k obavám, že omezením
pohotovosti nebude vèas poskytnuta po-
moc vážnì nemocnému.

Zdravotnická záchranná služba (ZZS)
je urèena k øešení náhlých a neoèekáva-
ných zmìn zdravotního stavu, které
mohou ohrozit i život èlovìka. Hlavním
úkolem záchranné služby tedy není lé-
èit onemocnìní, ale stabilizovat životní
funkce a pøedat pacienta do nemocnièní
péèe.

„Zdravotnická záchranná služba je
rozdìlena do dvou výjezdových skupin,
a to na rychlou lékaøskou pomoc, což je
posádka s vysoce kvalifikovaným léka-
øem a rychlou zdravotnickou pomoc, kde
je v posádce kvalifikovaný záchranáø. K
ZZS patøí i letecká záchranná služba,

vodní záchranná služba a horská èi spe-
leologická záchranná služba,“ upøesòu-
je rozlišení ZZS krajský radní zodpovìd-
ný za zdravotnictví a sociální vìci Josef
Janeèek.

O vyslání konkrétní výjezdové skupi-
ny rozhodne operaèní støedisko, které
vyhodnotí tísòovou výzvu volajícího. Tato
služba je nepøetržitá.

Pohotovost je Lékaøská služba první
pomoci (LSPP). Slouží ji praktiètí léka-
øi, kteøí tu ošetøují bìžné, život neohro-
žující onemocnìní, se kterými se paci-
ent potýká mimo ordinaèní dobu svého
lékaøe. Nemocná osoba mùže navštívit
lékaøe v pohotovostní ambulanci nebo si

vyžádat jeho návštìvu ve svém bytì.
„1. lednem 2003 pøevzal i tyto zdra-

votnické složky Pardubický kraj a z fi-
nanèních dùvodù mùže dojít u nìkterých
Lékaøských služeb první pomoci v kraji
k omezení provozu. Nemocný èlovìk pak
mùže v pøípadì potíží, které nastanou
mimo ordinaèní dobu jeho praktického
lékaøe, navštívit nejbližší nemocnici
nebo zajít za svým lékaøem následující
den. Záchranná služba a tísòová linka
155 mu bude samozøejmì ve vážných
pøípadech k dispozici neustále,“ doplnil
Janeèek.

Tiskové oddìlení
Krajského úøadu Pardubického kraje

Koupím pozemek
1000–2000 m2, vhodný ke stavbì

rodinného domu, v Králíkách nebo
Dolní Hedeèi. Tel.: 604 861 158.
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Z pracovního kalendáře vedení města

Výpis z jednání Rady města Králíky

Jednání
27. 1.
- s Mgr. Radko Martínkem (Poslanec Parlamentu ÈR za

ÈSSD) o povìøeném úøadu III. stupnì a problémech územní
samosprávy,

28. 1.
- úèast místostarosty na jednání správní rada Sdružení obcí

Orlicko v Orlièkách.
29. 1.
-jednání starosty a místostarosty na krajském úøadì v Par-

dubicích s øeditelem KÚ Ing. Jaroslavem Folprechtem, Ing.
Josefem Hejdukem (SAPARD), hejtmanem Ing. Romanem
Línkem, Mgr. Karlem Peškou (školský odbor), Ing. Aleš Bo-
òatovským (krizové øízení).

30. 1.
- beseda s obèany Heømanic (jmenování osadního výboru).
6. 2.
- setkání starostù s krajskými radními v Pardubicích na KÚ,
- beseda s obèany Èerveného Potoka (jmenování osadního

výboru).
7. 2.
- úèast místostarosty na semináøi „Udržitelná doprava a

životní styl“ v Pardubicích.
12. 2.
- druhé setkání organizaèního výboru akce „Den sil podpo-

ry AÈR Cihelna 2003 Králíky“.
13. 2.
- úèast místostarosty na jednání regionální sekce Sdružení

historických sídel Èech, Moravy a Slezska,
-jednání s panem Ing. Františkem Dittrtem (Akademie vìd

ÈR), projekty AVÈR na Králicku v roce 2003,
-beseda s obèany Horní Lipky (jmenování osadního výboru).
14. 2.
- se starostou Tìchonína Jiøím Junkem a øeditelem spoleè-

nosti Kümpers Textil Ing. Petrem Svatošem a Otou Fikejzem
o podpoøe prosazení zvýšení svìtlosti železnièního nadjezdu
v Tìchonínì.

20. 2.
- beseda s obèany Dolní Hedeèe (jmenování osadního výboru).

Návštìvy

27. 1.
- pan Franz Jentschke, regenerace památek na Králicku.
31. 1.
- obèané mìsta Varvarovka (Rusko, Krasnodarský kraj),

pøátelské setkání a navázání kontaktù.
5. 2.
- mjr. Eduard Stehlík, Historický ústav AÈR Praha – Lešany.
12. 2.
- starosta a místostarosta ve Starém Mìstì pod Snìžní-

kem, setkání se starostou Ing. Jaroslavem Mackem.
21. 2.
- starosta a místostarosta v Lichkovì u starosty Zdeòka

Brùny (o budoucnosti Králicka, jako mikroregionu).

Stomatologické služby
od 1. 3. 2003 do 31. 3. 2003

Oblast ÈERVENÉ VODY, LETOHRADU, JABLONNÉHO nad Orlicí,
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. 3. so MUDr. Ježáková Letohrad Zdr. stø. U Dvora 815 465 62 05 28
2. 3. ne MUDr. Ježáková Letohrad Zdr. støediskoU Dvora 815 465 62 05 28
8. 3. so MUDr. Vébrová Žamberk Raisova 814 465 61 34 41
9. 3. ne MUDr. Vébrová Žamberk Raisova 814 465 61 34 41
15. 3. so MUDr. Krèálová Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 67 68 24
16. 3. ne MUDr. Krèálová Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 67 68 24
22. 3. so MUDr. Jáòová Mladkov (Obecní úøad) Zdr. støedisko 465 63 54 41
23. 3., 22. 3. MUDr. Jáòová Mladkov (Obecní úøad) Zdr. støedisko 465 63 54 41
29. 3. so MUDr Špièka Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 63 11 54
30. 3. ne MUDr Špièka Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 63 11 54

28. 1. 2003
- schválila prodloužení Maturitního

plesu Gymnázia Králíky do 4:00 hod.
(4:0:1 – zdržel se Mgr. Krabec),

- schválila poskytnutí finanèního pøí-
spìvku 12.000,- Kè na dopravní výcho-
vu mládeže Besip,

- ustanovila výbìrovou komisi fondu
bydlení ve složení: pøedseda: Mgr. Nì-
meèek, èlenové: Marie Kubíèková,
M. Antolová (4:0:1 – zdržel se Mgr. Nì-
meèek),

- schválila poskytnutí údajù pro za-
pojení do internetového adresáøe,

- ruší usnesení RM/2002/39/0292
o poskytování služeb ab hoc ze dne 17. 2.
2002 s advokátní kanceláøí Mgr. Ham-
plové a schvaluje novou smlouvu o po-
skytování komplexních právních služeb,

- souhlasí, aby firma STAR s. r. o.,
Pardubice provedla revizi stavu kabelo-
vé sítì v centru mìsta pro úèely pøipra-
vované kabelové televize,

- schválila pøíspìvek na karnevalový
ohòostroj ve výši 15 000,- Kè.

2. 2. 2003
- schvaluje návrh rozpoètu mìsta Krá-

líky na rok 2003.
4. 2. 2003
- jmenovala èleny pøestupkové komi-

se: JUDr. Mikulášková, J. Ryba, H. Ne-
voránková, Ing. L. Hejkrlík, Ing. M. Pro-
kopcová, Bc. M. Bouška

- schvaluje návrh na finanèní vypoøá-
dání pøíspìvkových organizací mìsta
Králíky za rok 2002.

11. 2. 2003
- schvaluje podání žádosti o poskyt-

nutí grantu na rekonstrukce tìlocvièny
ZŠ 5. kvìtna v Králíkách,

- vyzývá odbor sociálních a zdravot-
ních vìcí, aby nabídl možnost využití
volných ordinaèních dní na zdravotním
støedisku v Králíkách neurologovi,

- schvaluje podání žaloby okresnímu
soudu o pøivolení k výpovìdi z nájmu bez
náhrady vùèi panu Karlu Kaliankovi,
Králíky , U Zastávky, a to pro hrubé
porušování obèanského soužití a souvi-
sející (4:0:1 - hlasování se zdržel
Ing. Kosuk),

- souhlasí s pøipojením k akci Vlajka
pro Tibet,

- schvaluje pøíspìvek ve výši 1 000,- Kè
pro Èeský klub nedoslýchavých HELP,
Ústí nad Orlicí,

- shlédla návrh textu, vytvoøený od-
borem VTSM, schválila text zadání vý-
zvy více zájemcùm o veøejnou zakázku
na zhotovitele stavby „Rekultivace uza-
vøené skládky TDO v Dolních Boøíkovi-
cích“, seznam oslovených firem, seznam
èlenù komise pro otevírání obálek a ko-
mise pro posouzení a hodnocení soutìž-
ních nabídek (hlasování 3:2:0 – proti
Mgr. Krabec, p. Švéda).

MUDr. Záruba
(gynekolog)

oznamuje zřízení linek v Jab-
lonném nad Orlicí a v Králíkách.

Jablonné n/Orl. – 465 618 652
Králíky – 465 618 653
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č.2
 konaného dne 18.2.2003

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta :
Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 )
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek ( 9 )
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Jan Škarka ( 4 ) Ing. Ladislav Tóth ( 11 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) Jaroslav Martinec ( 12 )
Ing. Anton Zima ( 6 ) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Mgr. Dušan Krabec ( 7 ) Mgr. Karel Hlava ( 14 )

Omluven: Oldøich Švéda

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

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

Èuma, Ing. Josef Orlita, Bc. Jan Divíšek, Jana Bartíková.

Hosté: Mgr. Jana Hamplová, Patrik Priesol,  Filip Kolací, Vi-
lém Kout, asi 50 obèanù.

Program jednání:
01. Zahájení a prezence
02. Urèení ovìøovatelù zápisù
03. Zprávy z RM a MìÚ
04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace
4.2 Informace o soudním sporu manželé Plankovi, Felgr
      versus mìsto
4.3 Právní posouzení pøípadu Leimerová
4.4 Návrh zmìn – smìrnice o prodeji bytových domù
4.5 Doporuèení – vyhláška o pronajímání bytù v majet
      ku mìsta
4.6 Projednání rozpoètu na rok 2003
4.7 Žádost o terénního sociálního pracovníka
4.8 Problematika likvidace kom. odpadù (porovnání Re
      cykling  – Ekola )
4.9 Zmìna zøizovacích listin mateøských škol

05. Vstupy obèanù a zastupitelù

01. Zahájení a prezence
Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání Zastupitelstva

mìsta Králíky. Pan Mgr. Hlava pøednesl zprávu ovìøovatelù mi-
nulého zápisu.

02. Urèení ovìøovatelù zápisù
Mgr. paní Berková, pan Mgr. Stejskal

03. Zprávy z RM
Na poèátku jednání požádal o slovo pan Litvik. Pozdravil nové

ZM a popøál mu hodnì štìstí v jeho nároèné práci. Vyzval sou-
èasnì zastupitele, aby uèinili všechny dostupné kroky k získání
mìstského vodovodu zpìt do majetku a správy mìsta.

Pan Mgr. Krabec informoval o odchodu pana Ing. Tomana do
starobního dùchodu, což je dùvodem k vypsání výbìrového øízení
na místo tajemníka mìstského úøadu.

Ètení ze zápisù z RM panem tajemníkem, dotaz vznesl pan
Hlava:

3.1 Konkurzní øízení na øeditele pøíspìvkových
organizací

Obsah: Pan Hlava se vrací ke konkurznímu øízení a doporuèu-
je, aby výmìna kteréhokoli øeditele byla uèinìna na základì pro-
fesních dùvodù.

Usnesení ZM/2003/02/020:
Prohlášení ZM - Doporuèujeme RM, aby pozastavila

všechna pøíslušná usnesení v souvislosti s výbìrovým
øízením na øeditele pøíspìvkových organizací a aby
pøípadné rozhodnutí o výmìnì kteréhokoli øeditele èi-
nila pouze na základì profesních dùvodù.

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

o    o    +    +   +    +   o    o  o    +  +     +    +    +
04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace

4.1.1. Úèast mìsta v dražbì
Obsah: Dne 19. 2. 2003 probìhne v Králíkách dražba na ob-

jekt èp. 280 v Dlouhé ulici v Králíkách. Mìsto má zájem úèastnit
se dražby.

ZM/2003/02/021:
ZM schvaluje úèast mìsta v dražbì dne 19. 2. 2003 na

objekt èp. 280 v Dlouhé ulici v Králíkách a povìøuje
RM stanovením maximální výše nabídky kupní ceny.

Hlasování: 14 : 0 : 0

4.1.2. Prodej pozemkù p. p. è. 651/44 a 651/40 v k. ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemkù požádali nájemníci bytového domu
èp. 584 v ul. Fr. Palackého v Králíkách za úèelem scelení pozem-
ku. Sousední pozemek p. p. è. 651/26 v k. ú. Králíky mají žadate-
lé v pronájmu od PF ÈR Ústí nad Orlicí a mají zažádáno o pøevod
pozemku. Zbývající èást pozemku p. p. è. 651/44 je pro plánova-
nou dostavbu bytového domu.

      O koupi pozemku p. p. è. 651/40 v k. ú. Králíky si rovnìž
požádal pan Bohumil Kolbaba a dále si požádal ještì o p. p. è.
651/39 v k. ú. Králíky. Odbor VT nedoporuèil pozemek p. p. è.
651/39 prodávat, pozemek doporuèil pøípadnì øešit s prodejem
p. p. è. 651/41 nebo p. p. è. 651/36 v k.ú. Králíky a RM prodejem
tohoto pozemku nesouhlasila. Pozemky p. p. è. 651/36 a p. p. è.
651/41 v k. ú. Králíky jsou dle zmìny ÚP urèeny k zastavìní
stavbou pro bydlení.

      Pøedmìtem prodeje jsou pozemky p. p. è. 651/44 a 651/40
v k. ú. Králíky, o celkové výmìøe 161 m2, zámìr prodeje byl schvá-
len a zveøejnìn, návrh kupní ceny 70,— Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 16.515,— Kè.

ZM/2003/02/022:
ZM schvaluje prodej pozemkù p. p. è. 651/44 a p. p. è.

651/40 v k. ú. Králíky manželùm Marcele a Václavu
Smrèkovým, Babetì a Markovi Krátkým, Petru a Moni-
ce Širokým, Zdence a Milánu Kubíèkovým, Vìøe Kubíè-
kové, všichni bytem Králíky, 584 a manželùm Jaromíru
a Danuši Laryšovým, Králíky 790 za kupní cenu ve výši
16.515,— Kè a to každému kupujícímu rovným dílem.

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

4.1.3. Prodej pozemkù p. p. è. 447/1, p. p. è. 1902/14 a
1902/15 v k. ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù o celkové výmìøe 3035 m 2 požádal
pan Zdenìk Falta za úèelem zajištìní pøíjezdu a zøízení obslužné
plochy a zázemí pro rozšiøující se provozovnu. Zámìr prodeje byl
schválen a zveøejnìn, návrh kupní ceny 70,— Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem, tj. 228.265,— Kè.

ZM/2003/02/023:
ZM schvaluje prodej pozemkù p. p. è. 447/1, 1902/14 a

1902/15 v k. ú. Králíky firmì Zdenìk Falta – Pekárny,
IÈ 41241053, Králíky 307 za kupní cenu ve výši 228.265,—
Kè.

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

4.1.4. Zámìr prodeje pozemkù p. p. è. 71/9 a 71/14 v k.
ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Halíøovi z Dolní
Moravy. Jedná se o pozemek v ulici Kosmonautù, urèený k za-
stavìní stavbou pro bydlení. Dne 10. 12.  2002 ZM schválilo pro-
dej pozemku žadatelùm, kteøí následnì od koupi pozemkù od-
stoupili.

ZM/2003/02/024:
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ZM revokuje usnesení ZM/2002/12/125 ze dne 10. 12.
2002 a schvaluje zámìr prodeje pozemkù p. p. è. 71/9 a
71/14 v k. ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 14 : 0 : 0

4.1.5. Zámìr prodeje pozemku p. p. è. 789/2 v k. ú.
Èervený Potok

Obsah: O koupi pozemku o celkové výmìøe 476 m2 požádali
manželé Klimešovi z Ústí nad Orlicí za úèelem scelení pozemku
u nemovitosti, kterou vlastní. Odbor VTSM souhlasí s prodejem.
RM s prodejem také souhlasí.

ZM/2003/02/025:
ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku p. p. è. 789/2 v

k. ú. Èervený Potok a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.
Hlasování: 14 : 0 : 0

4.1.6. Zámìr prodeje bytu è. 1 v èp. 246 v k. ú. Králíky
Obsah: O prodeji bytu è. 1 v èp. 246 a spoluvlastnického podí-

lu ve výši 97/1000 pozemku st. p. è. 106 v k. ú. Králíky rozhodlo
ZM již dne 26. 03. 2001. Žadatel však od koupi bytu odstoupil z
finanèních dùvodù.

      O koupi bytu projevili zájem manželé Jílkovi, Králíky 246.
RM s prodejem souhlasí, nabídková kupní cena 19.866,— Kè.

ZM/2003/02/026:
ZM revokuje usnesení ZM/2001/04/057 ze dne 26. 03.

2001 a schvaluje zámìr prodeje obsazeného bytu è. 1 v
èp. 246 a spoluvlastnického podílu ve výši 97/1000 po-
zemku st. p. è. 106 v k. ú. Králíky a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

Hlasování: 14 : 0 : 0

4.1.7 Zøízení vìcného bøemene na pozemcích p. p. è.
270/1 a 736/1 v k. ú. Dolní Hedeè

Obsah: ÈR-Katastrální úøad v Pardubicích žádá o zøízení vìc-
ného bøemene odpovídající právu vedení a údržby vodovodní pøí-
pojky na pozemcích p. p. è. 270/1 a 736/1 k nemovitosti èp. 76 v
k. ú. Dolní Hedeè, kterou vlastní. RM souhlasí se zøízením vìc-
ného bøemene za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kè.

ZM/2003/02/027:
ZM schvaluje zøízení vìcného bøemene odpovídající

právu vedení a údržby vodovodní pøípojky na pozem-
cích v majetku mìsta Králíky – p. p. è. 270/1 a 736/1 v k.
ú. Dolní Hedeè pro oprávnìnou ÈR-Katastrální úøad
Pardubice za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,— Kè.

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

4.1.8 Smìna pozemku p. p. è. 416/6 s pozemkem p. p.
è. 416/3 v k. ú. Králíky

Obsah: O smìnu pozemkù požádali manželé Puèelíkovi z Pra-
hy. Pozemek p. p. è. 416/6 o výmìøe 107 m2 užívají a je v majetku
mìsta Králíky. Zároveò pozemek p. p. è. 416/3 o výmìøe 203 m 2 v
k. ú. Králíky je v majetku manželù Puèelíkových. Tento poze-
mek je veden jako vodní tok a také k tomuto úèelu slouží. Zámìr
smìny pozemkù byl schválen a zveøejnìn, cena pøevádìných ne-
movitostí je dána vzájemnou dohodou smluvních stran a je ve
stejné výši, tj. 14.210,— Kè.

ZM/2003/02/028:
ZM schvaluje smìnu pozemku p. p. è. 416/3 v k. ú.

Králíky v majetku manželù Pavla a Evy Puèelíkových,
Terronská 74, Praha 6 s pozemkem p. p. è. 416/6 v k. ú.
Králíky v majetku mìsta Králíky, cena pøevádìných
nemovitostí je dána vzájemnou dohodu smluvních stran
a je ve stejné výši 14.210,— Kè.

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

4.1.9 Nemovitost èp. 91 v k. ú. Dolní Hedeè – snížení
ceny

Obsah: Realitní kanceláø STAVOINVESTA Ústí nad Orlicí
zprostøedkovává již delší dobu prodej nemovitosti èp. 91 na st. p.
è. 83, vèetnì pozemkù st. p. è. 83, p. p. è. 424, 426/2 a p. p. è. 466/
4 vše v k. ú. Dolní Hedeè za nabídkovou kupní cenu 550.000,—
Kè. Bohužel o nemovitost zatím neprojevil zájem žádný vážný
zájemce.

      RM schválila prodloužení mandátní smlouvy ze dne 18.
04. 2001 mezi mìstem Králíky a realitní kanceláøí STAVOIN-
VESTA Ústí nad Orlicí na zprostøedkování prodeje nemovitosti
o dalších 6 mìsícù za nabídkovou kupní cenu 450.000,— Kè. RM
uložila MO pøedložit tento bod na jednání ZM.

ZM/2003/02/029:
ZM schvaluje prodloužení mandátní smlouvy ze dne

18. 04. 2001 mezi Mìstem Králíky a realitní kanceláøí
STAVOINVESTA Ústí nad Orlicí na zprostøedkování
prodeje nemovitosti èp. 91 na st. p. è. 83, st. p. è. 83, p. p.
è. 424, 426/2 a p. p. è. 466/4 vše v k. ú. Dolní Hedeè o
dalších 6 mìsícù za nabídkovou kupní cenu 450.000,—
Kè a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.1.10 Návrh na revokaci usnesení ZM/2002/12/126 ze
dne 10. 12. 2002

Obsah: ZM dne 10. 12. 2002 svým usnesením ZM/2002/12/126
schválilo prodej pozemku p. p. è. 106/2 v k. ú. Králíky panu Vla-
dimíru Baèovskému, Králíky 416. Jedná se o zahradu za nemo-
vitostí, kterou vlastní.

      O koupi nemovitosti požádali dva zájemci – pan Baèovský
a pan Souèek. Dne 26. 08. 2002 schválilo ZM zámìr prodeje výše
uvedeného pozemku a zámìr prodeje byl zveøejnìn na úøední
desce. O prodeji pozemku jednalo ZM dne 23. 09. 2002, ale neby-
lo pøijato usnesení.

      Mezitím byl pozemek pronajat panu Baèovskému.
      Dne 19. 11. 2002 podal pan Baèovský opìtovnì žádost o

prodej pozemku. Na nejbližším pracovním zasedání ZM pøedlo-
žil MO prodej pozemku a ZM schválilo prodej pozemku panu
Baèovskému, viz. výše.

      RM vzala na vìdomí žádost pana Souèka, vyslechla taktéž
právní rozbor historie prodeje pozemku, podle nìjž došlo ze stra-
ny MO k procesnímu pochybení – pøed opìtovným prodejem mìl
být zveøejnìn nový zámìr prodeje. Toto pochybení je nutné od-
stranit opìtovným projednáním zámìru a prodeje tohoto pozem-
ku. RM uložila MO navrhnout na jednání ZM revokaci usnesení
a zveøejnit zámìr prodeje.

ZM/2003/02/030:
ZM revokuje usnesení ZM/2002/12/126 ze dne 10. 12.

2002 a schvaluje zámìr prodeje pozemku p. p. è. 106/2 v
k. ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 14 : 0 : 0

4.2 Informace o soudním sporu manželé Plan-
kovi, Felgr versus mìsto

4.2.1. Uvolnìní pana Planky z funkce èlena finanèní-
ho výboru

Obsah: Pan Planka se vzdal funkce èlena finanèního výboru.
Usnesení ZM/2003/02/031:
ZM bere na vìdomí odstoupení pana Planky z finanè-

ního výboru a ukládá pøedsedovi finanèního výboru
navrhnout øešení.

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

4.2.2 Informace o soudním sporu manželé Plankovi,
Felgr versus mìsto

Obsah: Jednání o pøípadu pana Planky, který byl pøizván a o
svém pøípadì promluvil. Zastupitelé dostali k tomuto pøípadu
materiály, nebyli však spokojeni s jejich úplností. Vedení mìsta
bude kauzu øešit až poté, co bude znám nález ústavního soudu..

4.3 Právní posouzení pøípadu Leimerová
Obsah: Paní Mgr. Hamplová v krátkosti objasnila právní ob-

raz pøípadu paní Leimerové. Zdùraznila právo RM zrušit usne-
sení døívìjší RM a protože RM rozhodovala v rámci svých kom-
petencí, nemá ZM právo její rozhodnutí hlasováním zrušit.

Spojení bodù 4.4 Návrh zmìn – smìrnice o pro-
deji bytových domù

a 4.5 Doporuèení – vyhláška o pronajímání bytù
v majetku mìsta
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Obsah: Paní Mgr. Hamplová doporuèuje novelizaci a aktuali-
zaci vyhlášek mìsta a zohlednit v nich  nové právní normy. Po-
kyn radì – pøipravit tyto vyhlášky do pøíštího ZM prostøednic-
tvím paní Mgr. Hamplové.

Usnesení ZM/2003/02/032:
ZM ukládá RM pøipravit novelu smìrnice mìsta Krá-

líky o prodeji bytových domù s vlastnictvím mìsta Krá-
líky. Termín do pøíštího zasedání zastupitelstva.

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

Usnesení ZM/2003/02/033:
ZM ukládá RM pøipravit novelu vyhlášky mìsta Králíky

o pronajímání bytù v domech majetku mìsta dle pøedlo-
ženého doporuèení. Termín do pøíštího zasedání zastupi-
telstva.

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

4.6 Projednání rozpoètu na rok 2003
Obsah: Starosta ZM informoval o výdajích z rozpoètu 2003,

které jsou pro rozpoèet 2003 prioritní a musí sem být zaøazeny:
1.  Dostavba bytù v nástavbách èp. 658

 7. 614,60 tis. Kè
2.  Rekultivace skládky v Dolních Boøíkovicích

      1. 000 tis. Kè
3.  Oprava komunikací po povodních 97- podíl mìsta

         600 tis. Kè
4.  Pøeložka plynové regulaèní stanice

         600 tis. Kè

Dále zastupitelé mìsta formou køížkování pìti priorit rozhod-
li o akcích, které budou financovány v pøípadì, že se podaøí zís-
kat další finanèní prostøedky:

1.  Dolní Lipka – zadní cesta od kravína k celnici 11 hlasù
2. Tìlocvièna ZŠ 5. kvìtna (grant)  9 hlasù
3.-4. Lávka pro pìší u kovárny, Høbitov (navýšení položky)

 5 hlasù
5.-8. Cesta z Dolní Lipky k uèilišti (kolem Krále), fotbalový

stadion Králíky – oprava kabin, územní plán Králík – venkov,
úprava vodních tokù 4 hlasy
  9.-12. Kotelna v èp. 148, kanalizace pod gymnáziem (grant),
veøejné osvìtlení, základní technická vybavenost   3 hlasy

13.-15. Výkup nemovitostí, oprava komunikací – chodník Pi-
vovarská, koupalištì – oprava a údržba  2 hlasy

16.-18. Kanalizace – Sportovní ulice, kanalizace – Polní, Kláš-
terní, vybudování zázemí pro tenisové kurty (kabiny, WC)

   1 hlas
19.-22. Oprava komunikací – Orlická ul., pøeložka el. vedení –

ul. Al. Jiráska, oprava klubovny SDH Heømanice, oprava klu-
bovny SDH Horní Lipka   0 hlasù

Paní Bartíková upozornila na pøíliš velké snížení v rozpoètu
pro odbor sociálních vìcí a již nyní informovala o tom, že se do
tohoto plánu finanènì nevejdou.

Usnesení ZM/2003/02/034:
ZM schvaluje rozpoèet mìsta na rok 2003 ve výši
- plánované pøíjmy: 83 043 900,- Kè
- plánované výdaje: 82 697 900,- Kè
- plánované financování: 346 000,- Kè
Rozpoèet bude schválen jako vyrovnaný.
Hlasování: 13 : 0 : 1
1    2    3    4    5    6    7     8     9   10   11   12   13   14
o    +    +    +   +    +   +     +    +    +    +     +    +     +

4.7 Žádost o terénního sociálního pracovníka
Obsah: Jde o pracovníka, který by pracoval na polovièní úva-

zek, byl by dotován státem, mìsto by platilo pouze 10%, tj. èást-
ku 8,930,- Kè.. Tento èlovìk by mìl pøedevším pomáhat pøi øeše-
ní problémù v romské komunitì.

Usnesení ZM/2003/02/035:
ZM souhlasí se zasláním žádosti o zaøazení a poskyt-

nutí dotace doplòkového programu podpory terénní
sociální práce 2003 na Úøad vlády, Kanceláø Rady vlá-
dy ÈR pro záležitosti romské komunity.

Hlasování: 14 : 0 : 0

4.8 Problematika likvidace kom. odpadù (porov-
nání Recykling – Ekola)

Obsah: Pan Ing. Orlita pøedložil porovnání výhodnosti firem
Recykling Rapotín – Ekola Dolní Libchavy v dobì uzavírání
smlouvy, z èehož vyšla jako vítìzná firma Recykling, se kterou
byla smlouva uzavøena. Dále pøedložil porovnání cen, které pla-
tí za likvidaci komunálního odpadu okolní mìsta. Z uvedených
podkladù  bylo zøejmé, že Králíky nevyboèují výší poplatku, drží
se spíše na nižší úrovni.

4.9 Zmìna zøizovacích listin – mateøské školy
Obsah: Rozhodnutím zastupitelstva mìsta è. ZM/2002/08/092

byly zøízeny k 1. 1. 2003 4 pøíspìvkové organizace – mateøské
školy.

- Pivovarská, Králíky
- Moravská, Králíky
- Prostøední Lipka, Králíky
- Èervený Potok, Králíky
Žádost Mìsta Králíky z roku 2002 o zaøazení níže uvedených

MŠ byla odborem školství, mládeže a sportu pozastavena s tím,
že je nutné doplnit do zøizovacích listin v názvu školského zaøí-
zení urèení okresu Ústí nad Orlicí (NUTS II). Tento požadavek
vyplývá z pokynù provozovatele celorepublikového informaèního
systému Registr sítì škol (ÚIV). Jedná se o opatøení k  zameze-
ní výskytu chyb v pøiøazení školského zaøízení do konkrétního
regionu.

Tento požadavek nevyplývá z žádných právních pøedpisù, ale
pokud zøizovatel nesplní tento požadavek, nebude školské zaøí-
zení zapsáno do registru sítì škol a ztratí nárok na dotace (mzdy,
pøíspìvek na žáka).

ZM/2003/02/036:
 ZM schvaluje zmìnu zøizovacích listin v názvech

pøíspìvkových organizací:
- Mateøská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad

Orlicí
- Mateøská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad

Orlicí
- Mateøská škola, Prostøední Lipka, Králíky, okres

Ústí nad Orlicí
- Mateøská škola, Èervený Potok, Králíky, okres Ústí

nad Orlicí
Hlasování: 14 : 0 : 0

05. Vstupy obèanù a zastupitelù

5.1 Pozastavení èinnosti èlena kontrolní komise
Obsah: Na dotaz Ing. Zimy, zda není nìkdo z kontrolního vý-

boru dlužníkem mìsta, tajemník mìstského úøadu Ing. Toman
upozornil, že pan František Šlesingr, èlen kontrolního výboru, je
dlužníkem mìsta.

Usnesení ZM/2003/02/037:
ZM pozastavuje výkon èlenství pana Františka Šle-

singra v kontrolním výboru do doby, než se prokáže,
zda je dlužníkem mìsta.

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

5.2 Králický festival
Obsah: Pøedstavitelé organizaèního výboru festival.kraliky.com

pøijeli na ZM, aby pøednesli zájem na dlouholeté spolupráci fes-
tivalu s mìstem Králíky. Starostovi mìsta pøednesli návrh smlou-
vy, která bude ještì pøedmìtem dalších jednání.

Další vstupy nebyly.

Starosta Mgr. Krabec ukonèil zasedání zastupitelstva mìsta
ve 23:30 hod.

Zapsala: Iva Veèeøová, referent vnìjších vztahù mìsta

Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekreta-
riátì u pí Veèeøové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání byl poøi-
zován 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).



 10 - Králický Zpravodaj 03/2003

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

AUTOŠKOLA
Karel Motl, ul. Zdeňka Fibicha 799, Králíky
provádí výuku a výcvik na motocykl

pro skupinu A1 (od 16 let)
a školení řidičů skupin „C“ a „D“.

Informace  na uvefdené adrese
nebo na tel. č. 603 818 615 a večer na tel. č. 465 631 155.

Tak bylo – tak je
Stálý ètenáø Králického zpravodaje (døíve Králicka) jistì odhalí, že toto je

startovní èíslo seriálu, který Vám za pomoci mìstského muzea budu servírovat.
V krátkých vìtách, èi bodech Vám pøipomenu minulost kálického domu,

který pro pøíslušný mìsíc vyberu. Nechám Vás ponoøit do prostøedí minulosti
vyobrazené na obrázcích èi fotografiích a pak zábìrem vrátím do dnešních
dnù. Zaèneme radnicí, tedy

Velké náměstí čp. 5

První záznam jsme nalezli z roku
1787, kdy byl majitelem domu Caspar
Welzel, dále pak Franz Umlauf, Franz
Latte, Lud. Pfeffer.

Pozastavíme se u Valentina Waltera,
majitele továrny s rodinou, kteøí dùm
obývali v letech 1868 až 1921. Továrník
Valentin Walter byl synem zakladatele
Tkalcovny bavlny (dnešní Teslamp) Do-
minika Waltera. Byl zástupcem liberec-
ké obchodní a živnostenské komory ve
výboru pro odbornou školu. V roce 1899
daroval pozemek, na kterém byla vybu-
dována nová budova odborné školy pro
opracování døeva.

Dále v èp. 5 pobývala švadlena Marie
Weihrichová, krejèí Kodym Al., Sobko-
vice. Nìkdy v letech 1946-50 má zde or-
dinaci MUDr. Špièka, v této dobì získal
odbor KÈT zadní køídlo, kde je zøízena
stálá noclehárna. 15. 7. 1948 získal dùm
do národní správy Klub èeskách turis-
tù.

Dne 18. 11. 1948 zde spáchala sebe-
vraždu podøezáním žil Karolina Bittne-
rová. Byl to poslední pøípad sebevraždy
obèana nìmecké národnosti, zapøíèinì-
ný zmìnou národnostních pomìrù
v Králíkách.

V kvìtnu 1950 tu byla zøízena Ces-
tovní a informaèní služba (CIS), koncem
roku – Družstvo Modìva. 1. 7. 1960 tu-
ristický odbor TJ Jiskra pøevzal dùm do
vlastnictví (v domì 50 lùžek ve spoleè-
ných noclehárnách). O rok pozdìji zøí-
zen internát pro svobodné dìlnice Tesly
v Turistickém domì. 1. 7. v tomto roce
komunálními službami pøevzata turis-
tická noclehárna od TJ Jiskra (pøevzal
DOS). Dostáváme se do roku 1968, kdy
Domovní správa provedla úpravy pro-
dejních místností (zøízen fotoateliér – Fo-
tografia). O osm let pozdìji se zde pro-
dávaly kožichy a klobouky. Schùzové
místnosti pro Èeský svaz žen jsou po-
skytnuty v roce 1977.

14. 11. 1980 - slavnostnì otevøena ob-

øadní síò. Poposkoèíme o tøináct let
vpøed a obøadní síò se nám stìhuje do
malého sálu Støelnice, nebo� v èp. 5 byla
zahájena rekonstrukce. Obøadní síò byla
znovu otevøena 14. 9. 1996.

13. 4. 1997 – osvìcení nové radnice
faráøem Aloisem Baschantem. Následu-
jící den byl zahájením bìžného provozu
radnice.

Iva Veèeøová
za pomoci mìstského muzea

Pracovníci Mìstského muzea v Králí-
kách rádi uvítají jakékoli další doplòu-
jící podmìty a materiály (dobové foto-
grafie, dokumenty apod.), které se týka-
jí tohoto tématu. Dìkujeme.
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Ptáte se - odpovídám
„Prosila bych o podání informace – kam putují peníze vybrané na

poplatcích za psy. Je to pomìrnì vysoká èástka a kde nic, tu nic. Žádné
pytlíèky, nic podobného. Alespoò na námìstí, v Aleji a parku by se uži-
vily, ne? Taky bych chtìla vìdìt, jestli nìjakým zpùsobem podporujeme
z tìchto penìz Azylový dùm za Èervenou Vodou.“

O pomoc na zodpovìzení tohoto dotazu jsem požádala finanèní odbor, který
má na starosti správu místního poplatku ze psù (rozesílá složenky, pøijímá od
obèanù platby v hotovosti, platby eviduje, rozesílá upomínky formou plateb-
ních výmìrù, rozesílá pozvánky na oèkování psù, vydává známky a vede karet-
ní evidenci majitelù psù) a pana starostu, který nám odpoví, zda se o nìèem
podobném uvažuje, pokud ano, tak v jakém je to stádiu.

Sazba za psy je stejná asi od ruku 1997-98. Nebyla sledována nákladnost, je
to cena vytvoøená po konzultaci s okolními mìsty. Její èástky vypadají takto:

Vyhláška è. 1/2002 O místních poplatcích

                                       Králíky        obce       za 1. psa       za 2. a dalšího
v bytových domech
se 4 a více byty            800,- Kè     1 000,- Kè         400,- Kè    600,- Kè
v domech s 1 až
3 byty a právnické osoby   400,- Kè       600,- Kè           200,- Kè    300,- Kè
poživatel starobního,
invalidního a vdovského
dùchodu, který je jeho
jediným zdrojem pøíjmu     200,- Kè      300,- Kè           100,- Kè    150,- Kè

Pøihlášených psù v našem mìstì je pøibližnì 380 (380 psù x 400,- Kè =
152 000,- Kè. Z této èástky je hrazen odchyt psù, známky, pokladní deníky,
bìžná korespondence, výmìry, bloky…).

Nìkdy v letech 1996, 1997 tu byla nepøíliš zdaøilá snaha o zavedení pytlíèkù,
kdy do každé domácnosti, která platila za svého psa, bylo zasláno max. 5 ks.

Co se týèe Azylového domu, žádná stálá platba na jeho podporu není vydává-
na. V roce 2002 podal A. dùm žádost o finanèní pomoc – sponzorský dar na
plánované opravy kotcù, a jiné opravy pro psy bez domova. Žádost byla kladnì
vyøízena a A. domu byl poskytnut finanèní dar ve výši 3. 000,- Kè.

„Otázka psù zamìstnává zastupitelstva mìsta již nìkolik volebních období.
S pøicházejícím jarem opìt vyvstane otázka èistoty prostor pøedevším na ná-
mìstí. Jedno je jisté – peníze vybrané za poplatky ze psù by se mìly nejen
vracet ve formì nákladù na èištìní mìsta (kam již také vìtšinou smìøují), ale
i ve zlepšeném servisu pro majitele psù. Nové zastupitelstvo se touto otázkou
zatím nezabývalo. Všichni však jistì chceme, abychom mìli  hezké a èisté mìs-
to bez psích exkrementù. To souvisí i s osvìtou majitelù psù. Na azylový dùm
mìsto, by� nevelkou sumou, pøispívá,“ dodal starosta mìsta D. Krabec.

Závìrem bych chtìla upozornit, že jednorázový výbìr poplatku ze psù bude
ukonèen 30. dubna 2003.                                                              Iva Veèeøová

Rozhovor: Zimní Králíky - proč a jak?
V celorepublikovém mìøítku jeden

z nejpodstatnìjších letních festivalù Fes-
tival.kraliky.com se podobnì jako nìkolik
dalších letních megaakcí doèkal své zimní
podoby. Zimní festival se odehraje v Krá-
líkách o víkendu 7.-8. bøezna a mimo ji-
ných se zde pøedstaví londýnští Trans-
global Underground sound system, kteøí
se vedle Asian Dub Foundation øadí mezi
nejvýraznìjší pøedstavitele arabské hud-
by. A to byl pro nás dùvod si popovídat
s Vildou alias W2 z produkèního týmu fes-
tivalu.

Poslední dobou je nìjak v módì po-
øádat zimní verze velkých festivalù.
Jak bys to vysvìtlil z pohledu organi-
zátora Králíkù a proè jste se i vy roz-
hodli udìlat zimní verzi festivalu?

Modrej Winterfestival jsem se vlastnì
rozhodnul udìlat nìkdy v øíjnu jako svoji
soukromou aktivitu jen za drobného pøi-
spìní agentury Rat-Bull-Tiger, poøadate-
le Festival.kraliky.com. Samozøejmì nebyl
nikdo proti a byla mi slíbena podpora.
Nakonec podpora pøerostla v tento model,

kdy i zimní festival dìlá Rat-Bull-Tiger.
S tou módou o které mluvíš, si myslím, že
to muselo pøijít, protože lidi v menších
mìstech pøestávají chodit do klubù a pøes-
nì tohle je možnost, jak je pøilákat. Ale
všimni si, že jsme z tìch, kdo respektují
region a zimní festival nedìláme nìkde jin-
de ve vìtším mìstì, ale právì v Králíkách.

K tomu se ale váže další problém,
který je v tomto pøípadì s prostorem.
Velká mìsta mají spoustu výstavních
hal a podobnì, ale Králíky tímto ne-
disponují. Jak jste øešili problém mís-
ta konání?

Nepøedpokládáme, že zimní podoba fes-
tivalu bude mít nìjakou masovou podobu,
proto jsme se rozhodli ho udìlat v prosto-
ru Klubu Na Støelnici, což je ta budova
u hlavní brány letního festivalu. Samozøej-
mì k tomuto úèelu bude Støelnice pøizpù-
sobena a nepùjde zdaleka o bìžný provoz.
Otevøeny pro návštìvníky budou i klubov-
ny, kde na letní akci sídlí produkèní tým,
dále malý sál, kde je v létì skladištì seku-
ri�ákù a samozøejmì pøední vestibul s in-

diánským tee-pee, velký sál a kavárna.
V tìchto prostorách budou probíhat rùzné
hudební a filmové produkce. Další vìc,
kterou musíš v zimì øešit je spaní návštìv-
níkù. K tomuto úèelu jsme se rozhodli za-
bookovat tìlocviènu u „žluté školy“, která
není ani daleko od nádraží. Støelnici tedy
budeme zhruba hodinu po ukonèení po-
slední produkce na noc zavírat, abychom
mohli trochu poklidit a pøipravit sál na
kino na další den.

Kolik lidí pøedpokládáte, že zavítá
na festival?

Pøedpokládaná návštìvnost je 800-1000
návštìvníkù. Celková kapacita sálu je asi
900 osob, ale pokud vezmeme v úvahu i další
prostory, odhadujeme ji na 1500 osob - což
by mìlo bezproblémovì vystaèit.

Co se týèe hudební náplnì festiva-
lu, ten bude rozdìlen do dvou pódií.
Jak se od sebe budou velikostnì lišit
a jací posluchaèi zde najdou hudební
uspokojení?

Ano, hudební scény budou dvì. Hlavní
najdeme samozøejmì na hlavním sále, kte-
rý bude pøes den i hlavním kinem festiva-
lu. V pátek vystoupí hlavnì tzv. kytarov-
ky, jako -123 min., Apple Juice, Polemic a
další. V sobotu probìhne vystoupení he-
adlinerù akce Transglobal Underground
Sound Systemu a ještì neúplný program
bude samozøejmì veden tímto smìrem.
Druhou scénu jsme se rozhodli udìlat
v kavárnì, což je podle mì ideální místo,
protože bude patøit hlavnì èerným plac-
kám. V pátek by mìla probíhat produkce
filmové hudby a v sobotu se návštìvníci
mùžou tìšit na Jungle-Ragga-Reggae se-
tíky Gardenzitty sound systemu.

Transglobal Underground, výrazní
pøedstavitelé arabské hudby z Londý-
na zde v tomto pøípadì vystoupí s pøí-
ponou „sound systém“, co od nich lze
tedy oèekávat?

Sám jsem sound systemové vystoupení
Transglobal Underground nevidìl, takže
mùžu jen citovat kolegu, který po shléd-
nutí jejich asi hodinového setu loni na fes-
tivalu Pohoda na Slovensku øekl: „Je to
o hodnì živelnìjší, než jejich normální kon-
certy, máme se na co tìšit“. Podle infor-
mací, které v této dobì máme - složení sou-
nd systemu ještì není úplnì jasné, což je
u Transglobal Underground vlastnì stan-
dardní situace nejen u soundsystémového
vystupování - pøijedou dva až tøi DJs. Kro-
mì nich ovšem na pódiu uvidíme i didge-
ridoo, dvoje bicí a urèitì si na nás vymyslí
nìjaké další vychytávky. Samozøejmì se
všechno bude jako vždy toèit kolem Davi-
da Hewitta. Jejich vystoupení bude podle
plánu trvat minimálnì pìt hodin, tudíž
žádná festivalová zkrácenina na hodinu.

Máte už v souèasné dobì pøehled,
kdo Transglobal Underground bude
doprovázet? Mìlo by se jednat spíše
o DJs èi kapely, nebo se do akce zapo-
jí i Gardenzitty?

Transglobal Underground budou dopro-
vázet výhradnì DJs, kteøí s nimi pøijedou
jako hosté. Pøípadné zapojení Gardenzit-
ty dole na sále a naopak Transglobal Un-
derground nahoøe v kavárnì samozøejmì
zvažujeme, ale vše se asi ukáže dle okol-
ností až pøímo na akci.

(Dokonèení na stranì  13)
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Ze stránek králické městské kroniky – rok 1952

Pro velký zájem odborné i laické veřejnosti
na veletrzích cestovního ruchu v Brně a Praze
nabízíme opětovnou možnost prezentace

na následujících veletrzích:
ITB Berlin

 ve dnech 7.3. - 11.3. 2003
Infotour Hradec Králové

ve dnech 21.3.-22.3. 2003 v kongresovém,
výstavním a společenském centru ALDIS.

Veškeré materiály doručte prosím do 14.3. 2003
do Městského muzea v Králíkách.

Čtenáři nám píší
Na vlastní oèi
Paní, která byla 20 let na Sibiøi. Èlo-

vìk když ví, proè nedosáhla svého paní,
je mi z toho smutno. Nìmci žijící v Èes-
ku nemají na nic nárok. Museli by se
zrušit Benešovy dekrety. Jak nìkdo
mùže být tak krutý 60 let po válce. Pro-
ti hrstce obèanù, kteøí nemìli vùbec nic
spoleèného s Hitlerem. Jen øádnì a po-
ctivì vždy pracovali, za ménì penìz, než
druzí. Pro tuto spoleènost. Každý by si
mìl uvìdomit, že se to vždy vrací, jako
bumerang. Nyní, když stojí Èesko pøed
vstupem do evropské unie, by se mìlo
trochu zamyslet nad nìkterými vìcmi.

Kdyby zde Nìmci bývali nezùstali na
práci. Také jsem si prožil svoje. V roce
1984 se psychicky, fyzicky složil. Z dru-
hého závodu vyhozen. Pak dojíždìl na
dvì smìny za 1 800,- Kè mìsíènì rok
pøed revolucí. Urèitì jsme si to nezaslou-
žili na konec životní pouti.

Eduard Winkler
(Stylisticky neupravováno)

Zapsal kronikáø
Josef Èermák, øe-
ditel školy v Zem-
ské vychovatelnì

Koncert. Dne
22. èervna 1952 po-
øádalo Sdružení
rodièù a pøátel
školy ve velkém
sále Støelnice kon-

cert, na kterém úèinkoval hudební sou-
bor Osvìtové besedy, øízený L. Koskem,
zpívala pí. Kubátková a L. Kosek. Pro-
gram uvádìl s. Strnad. Koncert se veli-
ce líbil, bohužel návštìva byla slabá, jen
nìco pøes polovinu sálu.

Divadlo. Dne 28. èervna uspoøádal
SÈSP divadelní pøedstavení. Vybrali si
hru G. Mdivaniho “Kdo je vinen?”. Pøed
zahájením pøedstavení mìl proslov pøed-
seda okresního SÈSP. Hra mìla dobrý
spád a jednotlivé postavy byly dobøe vy-
stiženy. Z her, které øeší problémy dneš-
ního socialistického budování je to prv-
ní, která mìla nevtíravou tendenci a
zaujala diváky. Návštìva dobrá.

Letní slavnost. Dne 29. èervna po-
øádal okresní výbor SÈSP “Okresní let-
ní slavnost” v Králíkách. Dopoledne toho
dne byl na námìstí promenádní koncert
zdejší dechové hudby a dechovky želez-
nièáøù z Letohradu. Pøed koncertem byl
proslov pøedsedy SÈSP. Odpoledne byla
zahradní slavnost na Støelnici a na spor-
tovním høišti. Program byl jako u všech
podobných slavností: Prùvod s hudbou
od nádraží, na zahradì Støelnice zábav-
ní podniky jako houpaèky, støelnice, ko-
lotoè, tombola. Návštìva byla slabá,
snad proto, že to byl pìkný slunný den a

ten vylákal lidi do pøírody.
èervenec
Brigáda. MNV vyzval všechno obèan-

stvo, aby pomohlo ukonèit sklizeò sena
na lukách zdejšího státního statku
v nedìli dne 13. VII. . Sraz byl v 7.30
u MNV a pak byli brigádníci odvezeni
traktory na pracovištì v Horní Orlici a
v Èerveném Potoku.

Koncert. Dne 12. èervence poøádal
ROH Atlas na Støelnici “Veèer nejkrás-
nìjších operních árií”. Úèinkovali èleno-
vé Národního divadla. Návštìva však
byla velmi slabá.

JZD. Socializace zemìdìlství se ve
zdejší obci nedaøí, aèkoli veøejné složky
již dlouho o to usilují. Ze všech zdejších
50 zemìdìlcù a 12 polozemìdìlcù (pøes
50 ha orné pùdy) pøihlásilo se doposud
jen 12 do JZD. Hlavní propagátor a také
první, kdo se do družstva pøihlásil, je
rolník František Pavel.

Dne 30.7. 1952 svolal MNV opìt schù-
zi všech zemìdìlcù na Støelnici na 20.30
hodin. Dostavil se také zemìdìlský re-
ferent z KNV z Hradce Králové a pøed-
seda ONV ze Žamberka. Tajemník MNV
s. Šín ve svém proslovu kriticky vytkl
vadu zdejším zemìdìlcùm, zvláštì po-
kud se týèe plnìní dodávek a z toho vy-
vodil, že jediná cesta k nápravì jest pøe-
vedení soukromého podnikání v zemì-
dìlství na socialistický sektor a to buï
pøipojení ke státnímu statku nebo utvo-
øení JZD. Potom vyzval pøítomné k de-
batì, které se zúèastnil také pøedseda
ONV Fajgl a mimo jiné pravil: “Dìlnic-
tvo èeká stále na zlepšování své životní
úrovnì, avšak za tìchto pomìrù se toho
nedoèká. Nenechte dojít k tomu, aby se

dìlníci pozvedli a vyhnali špatné hospo-
dáøe z jejich usedlostí!” Po delší debatì
ptal se s. Šín jednotlivých zemìdìlcù na
jejich názor. Vìtšinou byli pøipojení ke
státnímu statku. Potom vyzval ty, kteøí
se chtìjí pøipojit, o zvednutí ruky. Ne-
zvedl ji však nikdo. Rovnìž vyzval ty,
kteøí chtìjí vstoupit do JZD, aby se pøi-
hlásili. Opìt se nikdo nepøihlásil.

Bylo tedy vidìt, že skoro všichni ze-
mìdìlci by chtìli hospodaøit i dále sa-
mostatnì. Ke družstvu nemají dùvìru.
Snad proto, že v nejbližším okolí (Horní
Lipce, Dolní Orlici) družstva neprospe-
rují, snad se obávají, že by se nesnášeli,
ale hlavnì, že je mezi nimi mnoho špat-
ných hospodáøù, na které by ti dobøí
museli pracovat. Kromì toho se bojí dlu-
hù, které by družstvo muselo zpoèátku
udìlat, aby mohlo provést potøebné vìt-
ší investice. Ke státnímu statku mají
více dùvìry, protože za vykonanou práci
dostanou urèený plat bez ohledu na pro-
speritu statku.

Výsledek schùze byl tedy negativní.
Ukázalo se, že zdejší zemìdìlci nejsou
ještì zralí pro kolektivní práci, která je
základem socialistického podnikání.

Hudba. Zdejšímu sdružení lidových
hudebníkù pøi OB, které s pomocí nìko-
lika ochotníkù uspoøádalo nìkolik zda-
øilých koncertù, byla dne 29. èervence
1952 rozhodnutím ONV zastavena èin-
nost. Mùže nadále úèinkovat jen ochot-
nicky pøi kulturních brigádách, ne však
za úplati k tanci apod. . Hudba totiž,
právì jako tìlovýchova, má se pøiblížit
k pracujícím a proto všude tam, kde je
pøi závodním klubu ROH hudební krou-
žek, má se jeho èinnost podporovat a
dbát o to, aby se práce netøíštila. Jeho
èleny mají se proto stát i jiní hudebníci,
v závodì nezamìstnaní. Mezi hudebním
kroužkem ROH Atlas a místním sdru-
žením lidových hudebníkù pøi OB bylo
delší jednání, jehož se také zúèastnil
referent ONV a KNV, ale nevedlo k cíli.
Èlenové MSLH odmítli vstoupit do ROH,
protože nemìli dùvìru ve vedení tohoto
kroužku. Tak jsou Králíky vlastnì bez
hudby, nemají soubor pro pohøby, slav-
nosti apod.

(Pokraèování pøíštì)

Poděkování
Dìkujeme pohøební službì v Králí-

kách, paní Annì Øezníèkové, za dùstoj-
né vypravení pohøbu naší manželce,
mamince a babièce Annì Tóthové z Èer-
veného Potoka.

Zároveò dìkujeme smuteèním hostùm
za kvìtinové dary a slova útìchy.

Manžel Ludovít,
synové Leoš a Pavel s rodinami,

dcera Helena s rodinou.
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Rozhovor: Zimní Králíky - proč a jak?
(Dokonèení ze strany 11)

Záleží také, jakou budou mít k takovýmto experimentùm chu�
všechny zúèastnìné strany. Nicménì o sobì už navzájem vìdí,
tak by nìco dopadnout mohlo, nechme se pøekvapit.

Chystáte kromì hudby a tebou již zmiòovaného kina
nìjaké další vychytávky, které by si potenciální návštìv-
ník nemìl nechat ujít?

No samozøejmì. Zimní festival by mìl být takovou malou ochut-
návkou, jak by to ve vìtším mìlo vypadat v létì, takže už teï se
bude jednat o multikulturní akci. Po oba dny bude pøes celý den
probíhat filmová pøehlídka se základním nosným tématem „Zví-
øe ve filmu“ a to nejen v kinì na hlavním sále Støelnice, ale i na
malém sále, kde použijeme k promítání projektor. V kinì filmy
samo pojedou z 35-ky. Z promítaných titulù mùžu uvést napøí-
klad: Doba Ledová, Ptaèí Svìt, Microcosmos a Naqoyqatsi. Bu-
dou ale i výjimky mimo téma, aby bylo potvrzeno pravidlo (smích),
takže uvedeme i tøeba hudební film Buena Vista Social Club a
jiné. Z dalších pøipravovaných vychytávek mùžu uvést, že pokud
bude dost zima pro stavbu, promítneme i nìco v eskymáckém
iglú, které by mìlo vyrùst na plácku vedle kulturáku, kde byl
vždy v létì dìtský koutek.

Na zaèátku rozhovoru jsi se zmínil o agentuøe Rat-Bull-
Tiger, o co se jedná?

Rat-Bull-Tiger je produkèní agentura a organizátor Festi-
val.kraliky.com. Funguje a formuje se už pøes deset let a kromì
festivalu se zabývá též produkèní èinností na jiných akcích, kom-
pletním produkèním zajištìním, poradenstvím a team buildin-
gem.

Díky za poskytnutí rozhovoru.

PODĚKOVÁNÍ
Paní Dana Nosakovská z celého

srdce dìkuje pracovnicím králické
pošty, které dne 5. 2. 2003 pøivolaly
pomoc, když ji postihl epileptický
záchvat a paní doktorce Bartákové za
ošetøení.

Dne 11. bøezna 2003 uplyne druhý rok,
kdy nás navždy opustil
milý manžel, tatínek,
dìdeèek a pradìdeèek
pan Josef Jireš

S láskou vzpomínají manželka Nina,
dìti Jaroslav, Václav, Jiøí s rodinami.

Dne 16. 2. 2003 by se
pan Jan Felgr

dožil 80ti let a souèasnì
prožíval

šedesátý rok spoleèného
života se svou manželkou.

Všem, kteøí se pøišli

Dne 25. bøezna 2003 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil mùj manžel

Jan Skalický
Všem kteøí vzpomenou dìkuji.

Manželka a syn s rodinou.

naposledy rozlouèit dìkuje syn Jan, sestry Jana, Božena,
Anièka s rodinami, bratr Jan.

V Králické pevnostní oblasti se připravují
společné víkendy muzeí čs. opevnění

Na turistickou sezónu 2003 pøipravují
muzea a památníky v Králické pevnostní
oblasti atraktivní novinku. Jde o projekt
s pracovním názvem „Spoleèné víkendy mu-
zeí ès. opevnìní“, který se v rámci cestovního
ruchu zamìøuje na zvýšení návštìvnosti a
prodloužení pobytu návštìvníkù v nejvýchod-
nìjší oblasti Pardubického kraje.

V rámci tohoto projektu bude moci zájem-
ce bìhem sedmi víkendù navštívit všech se-
dmnáct lokalit, kde jsou provozovány, nebo
teprve vznikají expozice s vojensko-historic-
kým zamìøením.

Muzea a památníky ès. opevnìní v Králic-
ké pevnostní oblasti (KPO) mají provozní
dobu individuální. O víkendech 26.–27. 4.
2003; 31. 5.–1. 6. 2003; 28.–29. 6. 2003; 26.–
27. 7. 2003; 23.–24. 8. 2003 (akce CIHELNA
s bojovými ukázkami); 27.–28. 9. 2003 a 25.–
26. 10. 2003 to však bude jiné.

Provozovatelé všech muzeí otevøou i mimo
bìžné zvyklosti, prodlouží otevírací dobu jed-
notlivých objektù a pøipraví pro návštìvníky
øadu atrakcí. Na nìkterých muzeích bude
možné shlédnout prùvodce v dobových uni-
formách s dobovou výzbrojí, rùzné výstavy,
v pøípadì tvrze Bouda se napøíklad rovnìž
poèítá s prodloužením prohlídkové trasy, Vo-
jenské muzeum Králíky chystá pøedvádìní
tìžké a bojové techniky v pohybu. Samozøej-
mostí bude prodej pevnostní literatury a upo-
mínkových pøedmìtù.

Objekty, které bude moci zájemce shléd-
nout uvádí následující text. Jsou øazeny
z východu na západ, od obce Dolní Morava
po Èeské Petrovice.

Pìchotní srub K – S 5 „U potoka“ se na-
chází v pokroèilé fázi rekonstrukce Zaujme
množstvím pùvodního vnitøního zaøízení, nì-
kolika expozicemi a malou nauènou stezkou
okolím objektu. Pìchotní srub K – S 8

„U nádraží“ je rovnìž objektem v pokroèilé
fázi rekonstrukce s velkým množstvím vnitø-
ního zaøízení, exponátù a nìkolika expozice-
mi. Nachází se zde pamìtní deska plk. Bo-
reckému. Dìlostøelecká pozorovatelna K – S
12b „tržený“ je místem dalekého výhledu.
Tento srub je unikátní tøípatrový objekt, po-
stupnì rekonstruovaný, s originálním pan-
céøovým zvonem. Lehký objekt vz. 37 è. 111
je z èásti rekonstruovaný objekt s prvními
exponáty a èástmi pùvodní vnitøní výbavy,
stejnì jako lehký objekt vz. 37 è. 112. Práce
na zpøístupnìní a rekonstrukci probíhají rov-
nìž v pøípadì lehkého objektu vz. 37 è. 113.
Skupinu pøístupných a již èásteènì rekon-
struovaných pevnùstek doplòují lehký objekt
vz. 37 è. 24 a lehký objekt vz. 37 è. 25. Pro-
slulý je pìchotní srub K – S 14  „U Cihelny“,
kde probíhá rekonstrukce a nejdete zde prv-
ní menší expozice. Zajímavá je dobøe zacho-
vaná místnost pro pevnostní minomet, uni-
kátní úprava pro pancéøovou oponu protitan-
kového kanónu, pamìtní deska èetaøi Hra-
dovi. Vojenské muzeum Králíky nabízí nì-
kolik rozsáhlých expozic (munice, bojová tech-
nika, vozidla, zbranì, osobnosti, výstroj, ...) a
pøedvádìní exponátù v pohybu. Najdete zde
také informaèní centrum ès. opevnìní s celo-
státní pùsobností. Na pìchotním srubu K –
S 15 “U lípy” právì probíhá základní zpøí-
stupnìní, objekt bude možné navštívit. Mu-
zeum ès. opevnìní – dìlostøelecká tvrz Bou-
da je kulturní památkou ÈR, jejíž návštìvu
by si nemìl nikdo nechat ujít. Jedná se o nej-
vìtší v pùvodní podobì zpøístupnìný objekt
ès. opevnìní. V rámci kompletních prohlídek
navštívíte ètyøi z pìti bojových objektù, pro-
jdete stovky metrù podzemních chodeb a sálù
(sály pro filtrovnu, podzemní elektrárnu, skla-
dy munice, kasárna, chodby s úzkorozchod-
nou železnièní tratí,...). Prùvodci budou v do-

bových vojenských uniformách, uvidíte vý-
stavku zbraní a munice, expozici pancéøových
prvkù. Vojenské muzeum Lichkov – pìchot-
ní srub K – S 32 „Na rùžku“ – zde naleznete
zèásti rekonstruovaný pìchotní srub s nìko-
lika expozicemi: Èsl. Obrnìná technika (mo-
dely a fotografie); ès. opevnìní; historie bez-
motorového létání (dobové materiály); ès. obr-
nìné jednotky (modely techniky, výstroj, fo-
tografie,...) Na pìchotním srubu K – S 36 „Pod
Adamem“ probíhá základní rekonstrukce,
objekt (nejvíce horizontálnì stupnìný v ÈR)
bude možné navštívit. Pìchotní srub K – S
37 „Na rozhlednì“ – také v jeho pøípadì pro-
bíhá intenzívní základní rekonstrukce, objekt
bude možné navštívit. Lehké objekty vz. 37
è. 35 a 36 jsou z èásti rekonstruovány a vy-
baveny. Na pìchotním srubu K – S 46
„V zátiší“ probíhá základní rekonstrukce a ob-
jekt bude moci zájemce navštívit.

Východištìm znaèených turistických cest
jsou železnièní zastávky a stanice v obcích a
mìstech Tìchonín, Mladkov, Lichkov, Jablon-
né nad Orlicí, Jamné a Králíky. Detailní in-
formace o jednotlivých objektech, provozní
dobì a pøístupových trasách získáte v IC ès.
opevnìní pøi Vojenském muzeu Králíky (ote-
vøeno celoroènì každý den, tel. è.: 465 632
466), nebo na adrese www.armyfort.com

Ing. Martin Ráboò
Spoleènost pøátel ès. opevnìní, s.r.o.
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Společenská kronika
Naši nejmenší

Životní jubilea v březnu

ÚMRTÍ

Andìla Mariana Dragounová
Marie Králová
Erika Koèí

Martina Moravcová
Michal Borovièka

70 let
Marie Marešová Tovární
71 let
Josef Mlèùch Orlická,
Libora Miltáková Aloise Jiráska,
Emilie Nosková Velké námìstí
72 let
Jiøí Dunda Leoše Janáèka
Marie Theimerová Luèní
Vladimír Èurda F. Palackého
Nina Jirešová A. Dvoøáka
73 let
Marta Habasová Dlouhá
Alžbìta Jandejsková Velké námìstí
Miluška Šponarová Dolní Lipka
74 let
Gertruda Špinlerová Pøíkrá
Rùžena Škarková Nové domovy
Blažena Coufalová Nové domovy
75 let
Vojtìch Bednáø Velké námìstí

Bedøiška Balíková Na Køižovatce
76 let
Zlatuška Indrová F.  Palackého
77 let
Antonín Matyáš Dolní Hedeè
Marie Brychová Èervený Potok
Jaroslav Schuster Dolní Hedeè
78 let
Jiøina Fajglová Berlínská
79 let
Marie Rohlíková Høbitovní
81 let
Jan Moravec Ke Skalce
Jarmila Jelínková Hradecká
Františka Mišenèíková J. Opletala
82 let
Helena Bodišová Pr. Lipka
86 let
Jan Kosek 17. listopadu
90 let
Irena Šínová B. Smetany

Anna Tóthová Èervený Potok Vìra Martincová Zahradní

Manželství

Roman Linhart Radka Pospíšilová

Malé ohlédnutí za závěremprávě uplynulého roku
Závìr minulého roku v naší mateøské

škole poznamenaly dvì dlouho oèekáva-
né události – mikulášská nadílka a vá-
noèní besídka s nadílkou.

Den sv. Mikuláše oèekávají dìti vždy
s radostí, ale zároveò i se strachem a
obavami. Tentokrát dìti zažily více ra-
dosti z bohaté nadílky, i když nìjaká ta
slzièka taky ukápla. Mikuláš vyzpovídal
dìti z jejich “høíchù”, každý mu pak na
oplátku zazpíval nìjakou písnièku nebo
pøednesl i básnièku, slíbil všem, v èem
se polepší a dostal sladkou odmìnu. A
že minulý rok byly dìti opravdu hodné,
poslal Mikuláš nìkolik dárkù napøed –

nìco pro dìvèata, nìco pro kluky, každý
si mohl vybrat dle libosti.

Èas bìžel, sotva jsme se rozlouèili s
Mikulášem a èerty, už se blížily Vánoce.
Na vánoèní besídku se dìti pøipravova-
ly opravdu peèlivì, poctivì a s chutí.
Každý se snažil, aby pøekvapil rodièe,
babièky a dìdeèky tím, co bìhem nìko-
lika mìsícù zvládl, co se nauèil.A že bylo
opravdu na co koukat – a� to byly taneè-
ky, hry se zpìvem, zdramatizovaná øí-
kadla, nebo pohádky.

Zlatým høebem vánoèního odpoledne
byla dramatizace písnì o narození Je-
žíška. Krásná slova písnì umocnìna
dojímavou hudbou, urèitì dojala nejed-
noho posluchaèe. Zvláštní atmosféru
podtrhoval pouze svit vánoèního stro-
meèku spolu s kometou, která se pøi
narození Ježíška rozsvítila.

A pak už na dìti èekala nadílka pod
stromeèkem, na stole mísy s vánoèním
cukrovím. Plni dojmù jsme se pak všich-
ni rozcházeli a vìøte nebo ne, ani se nám
nechtìlo domù…

Chceme podìkovat všem sponzorùm,
kteøí se podíleli na pìkném zakonèení
roku. Dìkujeme paní Blance Látalové z
Dolní Moravy za sladkou odmìnu pro
dìti a Kamile Látalové z Králík za vel-
kou skládací stavebnici. Podìkování

patøí také paní Šemrové za krabici vá-
noèního cukroví a Ivetì Stránské, Janì
Marešové a Alenì Køivohlávkové za dob-
ré perníèky.

Ještì jednou dìkují dìti
a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok

Březen
měsíc Internetu

Nákupní košík
(dne 21. 2. 2003)

Hermelín velký/Dobrá voda neperl.
Potraviny Falta 24,90 Kè 12,90 Kè
Coop Diskont 20,90 Kè 8,80 Kè
Moravík 25,70 Kè 10,90 Kè
Konzum 22,90 Kè 11,90 Kè

MANŽELSTVÍ

Již tradiènì se mìsíc bøezen stává mì-
sícem informací. V dobách, kdy slovo In-
ternet znìlo vìtšinì z nás jako hudba hod-
nì vzdálené budoucnosti, byl vìnován jen
knihám a bøezen byl nazýván mìsícem
knihy.

Od roku 1998, kdy byl bøezen vyhlášen
mìsícem Internetu poprvé, se každoroènì
pøipojuje k organizátorùm akce i Mìstská
knihovna v Králíkách.

Od 3. do 31.bøezna 2003 mají všichni
zájemci (nejen zaregistrovaní ètenáøi)
možnost využít pøipojení ve veøejné stani-
ci Internetu (v pøízemí budovy) i v oddìlení
pro mládež (1.patro)na Velkém námìstí za
zvýhodnìnou cenu 50 haléøù za minu-
tu.

Internet je k dispozici v pùjèovní dobì
knihovny:

pondìlí 13.30–17.30 hod.
úterý 13.00–17.00 hod.
ètvrtek 9.00–12.00 a 13.30–17.30 hod.
pátek 13.00–17.00 hod.
Návštìvu mimo uvedené hodiny je mož-

né si domluvit pøedem – osobnì nebo tele-
fonicky na telefonu è.465631215.

Pracovnice knihovny ochotnì pomùžou
zaèáteèníkùm, s pokroèilými si rády vymì-
ní zkušenosti.

Využijte této nabídky, protože znalost prá-
ce s Internetem se postupnì stává velmi
dùležitým pøedpokladem pro úspìšný výkon
témìø všech zamìstnání.

Ivana Mareèková

Odbor životního prostøedí  Mìstského
úøadu v Králíkách navrhuje pokácení tøí
lip v ul. Dolní (dùvodem je stáøí a bezpeè-
nost - situaèní plánek je vyvìšen na úøed-
ní desce). Pøipomínky adresujte na výše
uvedeném odboru.        Ing Josef Orlita

Kácení stromů
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POZVÁNKA NA KONCERT
Základní umělecká škola v Králíkách pořádá

ve čtvrtek 27. 3. 2003
koncert žáků hudebního oboru.

Začátek koncertu je v 18:00 hodin v sále školy.

Širokoúhlé kino Klubu Na Střelnici Králíky – BŘEZEN
úterý 18. ÈERVENÝ DRAK
zaè. ve 20.00 hod.
Návrat ke koøenùm zla. První a nejdìsivìjší kapitola trilo-

gie o Hannibalu Lecterovi. Solidnì vystavìný thriller, samo-
zøejmì s Anthony Hopkinsem v hlavní roli, dìjovì pøedchází
filmovým hitùm Mlèení jehòátek a Hannibal, a vysvìtluje,
jak a kým byl Lecter odhalen.

pátek 21. MOJE TLUSTÁ ØECKÁ SVATBA
zaè. ve 20.00 hod.
Romantická komedie s pøekvapujícím diváckým ohlasem.

Jednatøicetiletá, nicménì stále svobodná Toula pracuje v re-
stauraci a pøíliš o sebe nedbá, až jednou uvidí muže svých
snù… Volnì plynoucí vyprávìní oslavuje rodinná pouta i tri-
viální skuteènost, že láska hory pøenáší.

úterý 25. HARRY POTTEER A TAJEMNÁ KOMNATA
zaè. v 17.00 hod.
O rok starší Harry se radostnì chystá na další školní rok v

Bradavicích do školy èar a kouzel. Neví však, že tam na nìho
èeká smrtelné nebezpeèí – dávná legenda se stala skuteènos-
tí, Tajemná komnata se otevøela a zlý Voldemort kuje pikle!

pátek 28. FIMFÁRUM JANA WERICHA
aè. v 17.00 a ve 20.00 hod.
Pásmo loutkových filmù spojuje pìt pøíbìhù z Werichovy

známé knížky. Projekt byl inspirován originalitou pøedlohy i
její zvukové podoby s autorovou osobitou interpretací. Výsledný
tvar je urèen spíše dospìlým, ostatnì sám Jan Werich neho-
voøí ve Fimfáru o pohádkách, nýbrž o pouèných pøíbìzích ze
života, na jejichž konci zpravidla nedojde k „pohádkové“ ná-
pravì.

KLUB NA STŘELNICI KRÁLÍKY – BŘEZEN
Sobota 1. 03. - NAŠI FURIANTI 20.00 hodin
Druhá premiéra klasické divadelní hry Ladislava Strou-

pežnického v podání králického divadelního souboru TYL.
Pátek 7. 03. a sobota 8. 03. – FESTIVAL.KRALIKY.COM
Festivalová pøehlídka filmù a hudby - zimní „ochutnávka“

pøed letním multižánrovým festivalem. Odpoledne jsou vìno-
vána filmùm (základní téma „Zvíøe ve filmu“), veèery hudbì
(napø. Toto Nono, Polemic, –123 min., Transglobal Underg-
round Sound System ad.), podrobný program na internetové
adrese festival.kraliky.com, další informace a vstupenky v kan-
celáøi Støelnice (465 631 473, 603 849 460)

Pátek 14. 03. - PLES 2003 19.30 hodin
Tradièní ples s bohatou tombolou, kvalitním obèerstvením

a pøedevším s velmi oblíbenou hudební skupinou Classic
z Kromìøíže.

Sobota 22. 03. - ROBERT KØES�AN & BAND
20.00 hodin
Koncert jednoho z nejpopulárnìjších zpìvákù a skladate-

lù v oblasti country a bluegrass Roberta Køes�ana se skupi-
nou. Na sklonku minulého roku vyšla u firmy Universal Mu-
sic nová autorská deska R.K. „1775 básní Emily Dickinsono-
vé“ a autor se svojí doprovodnou skupinou absolvoval velmi
úspìšné koncertní turné. Kladný ohlas pøimìl Roberta Køes-
�ana sestavit menší akustickou kapelu a vydat se v tomto
roce na „Komorní turné“. Posluchaèi budou mít jedineènou
pøíležitost vidìt a slyšet vedle zpìváka, doprovázejícího se na
kytaru a mandolínu, také Luboše Malinu s banjem a decho-
vými nástroji (bývalý èlen Poutníkù, spoluzakladatel Druhé
Trávy, multiinstrumentalista a jeden z nejlepších banjistù,
vydal pod svým jménem dvì CD a spolupracoval s hvìzdami
americké akustické hudby Peterem Rowanem, Tony Trischkou
a Bélou Fleckem), Luboše Novotného s dobrem (bývalý èlen
Druhé Trávy, na CD R.K. nahrál všechny kytary, jeho hra a
aranže nejvíce odkazují ke zvuku Druhé Trávy), Martina
Ledvinu tradiènì s kytarou (také bývalý èlen Druhé trávy,
v souèasnosti spolupracuje s Lenkou Dusilovou) a novì mis-
tra Petra Surého s kontrabasem (bývalý èlen Cimbal Classic,
v souèasnosti hraje s TeaGrassem a sourozenci Ulrychovými,
úèastník mnoha hudebních dílen).

Celý program je sestaven jako prùøez tvorbou R. K., zazní
upravené skladby ze všech významných období jeho umìlec-
kého života – od legendárních Poutníkù pøes Druhou Trávu
až po skladby z posledního CD.

Sobota 29. 03. - SIOUX & MIMOSTOJÍCÍ 21.00 hodin
Další z pravidelných hudebních veèírkù v Kavárnì Støelni-

ce, tentokrát se zajímavými seskupeními Sioux ze Šumperka
a Mimostojící z Bruntálu.

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

Také senioři
se umí dobře bavit

Je støeda 12. 2. 2003. Mrazivý, ale krásný den si vybrali seni-
oøi z Králík a okolí, aby si v hotelu Beseda zatancovali pøi hu-
debním doprovodu pana Štìrby, popovídali, nìco snìdli, vypili…

S paní Èumovou odpolední posezení poøádáme již nìkolik let
a schází se nás èím dál víc. To je nejvìtší odmìna za naši snahu.
Narážíme však na nemalý problém – kde toto poøádat. Vìtšina
restaurací má max. kapacitu 40 až 50 míst. To je ale pro nás
málo. Nemùžeme proto dìlat ani vìtší reklamu i bez ní se stá-
vá, že lidé musí odcházet - je plno.

Máme sice krásný kulturní dùm, ale nevyhovující. Pomine-
me-li, že se zde nedá dát nic k pití, ani jídlu, narážíme na váž-
nìjší problém. Mezi seniory je nìkolik lidí na vozíèku, lidí, kteøí
potøebují bezbariérový pøístup. Øešením by byl výtah na schody.

Dokonce hledáme spon-
zory, kteøí by nám po-
mohli s realizací . Je
velká škoda, že jsme
pøišli o hasièskou klu-
bovnu, která byla po-
mìrnì veliká, ale pøe-
devším pøístupná pro
vozíèkáøe.

Doufám, že brzy na-
jdeme øešení, jak vyho-
vìt všem seniorùm,
kteøí se chtìjí bavit.

Eva Holubcová
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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.

Městské muzeum v Králíkách
a Múzeum obchodu Bratislava

pořádají výstavu

Historická reklama
ze sbírek

Múzea obchodu Bratislava

5. 3.–26. 4. 2003
ve výstavních prostorách muzea,

Velké náměstí 365, Králíky.
Výstavu zahájí ředitel

Múzea obchodu v Bratislavě
pan Marcel Juck

na vernisáži
dne 5. 3. 2003 v 17.00 hod.

Otevřeno: úterý–sobota  9,00–16,00 hod.

Okresní přeborník opět v Králíkách
V pátek 14. 2. v 17.00 hodin se na králickém zimním stadi-

onu sehrálo poslední mistrovské utkání o pøeborníka okresu
starších žákù.

Jiskra Králíky – HC Svitavy 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Støelci branek: Jakub Hlava 3, Jiøí Hlava.
Rozhodèí: Roman Valèík, Zdenìk Zezulka.
Sestava: Pavel Kaliánko – Martin Šponar, Jakub Hlava,

Jan Suchý, Marek Kožnar, Jiøí Hlava, Jakub Šverák, Tomáš
Hlava, Radek Halaniè, Lukáš Borovièka, Martin Štìpán, To-
máš Moštìk, Václav Moštìk.

Trenér: Jiøí Hlava st.
Domácí hokejisté dobøe vìdìli, že na

obhájení titulu okresního pøeborníka
musí alespoò remizovat, ale s tím jsme
do zápasu urèitì nešli. Naším cílem byla
výhra a celkové vítìzství.

Vìøíme, že mladí odvedli ve svém ho-
kejovém umìní co mohli a že se budou

snažit i v další sezónì uspìt co nejlépe.

Koneèná tabulka:
1. Králíky 9 5 4 0 4715 14
2. Ústí nad Orlicí 9 5 2 2 37:11 12
3. Svitavy 9 4 2 3 39:17 10
4. Dlouhoòovice 9 0 0 9  7:87   0

Za oddíl ledního hokeje
Jaroslav Šponar


