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Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíèek,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíèek.

Potkala mì koroptvièka,
chtìla jedno èervené,
že mi dá lán jetelíèka
a já øekl ne, ne, ne.

Za potùèkem u lesíèka,
mám já strýèka králíèka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíèka.

Hody, hody...

Rozloučení s P. Janem Bláhou
Nìkolika øádky bych chtìla vzpome-

nout na vìrného služebníka – redemp-
toristu P. Jana Bláhu, kterého si Pán
života a smrti k sobì povolal ve støedu
26. února 2003.

Narodil se 26. 5. 1924 ve Staré Bole-
slavi a už jako chlapec ministroval
v kostele Panny Marie, který v té dobì
spravovali redemptoristé. Po maturitì
na Jiráskovì gymnáziu v Praze roku
1947 se rozhodl vstoupit do kongregace
redemptoristù. V letech 1948 – 1949
absolvoval noviciát na Èervence a v roce
1949 zaèal studovat teologii na øádovém
uèilišti v Oboøišti u Dobøíše. Zábor kláš-
terù v dubnu roku 1950 mu neumožnil
studia dokonèit. V jeho životì následo-
vala centralizace na Králíkách a od záøí
1950 služba v PTP. Do civilu byl propuš-

tìn 31. 12. 1953. V letech 1954 – 1965
vykonával rùzná civilní zamìstnání. Te-
ologická studia mohl dokonèit v Litomì-
øicích až v druhé polovinì 60. let a roku
1968 byl vysvìcen na knìze.

Od roku 1968 vykonával obìtavì du-
chovní správu v Mojžíøi u Ústí nad La-
bem a pozdìji v Benešovì nad Plouèni-
cí. Roku 1990 se stal správcem poutní-
ho kostela Panny Marie v Králíkách a
teprve vážná nemoc ukonèila v prosinci
roku 2002 jeho pùsobení pøi této svaty-
ni. Pár posledních mìsícù svého života
strávil v Charitním domovì sv. Václava
pro duchovní ve Staré Boleslavi. Zde se
uzavøel kruh jeho života.

Ti, kteøí mìli èest znát, jistì nezapo-
menou.                                    Redakce

Výchovný ústav pro děti a mládež v Králíkách
Najdu ještì místo? Rozhlédla jsem se

sálem jídelny v Domovì dùchodcù v Èer-
vené Vodì. Potichu odsunula židlièku,
abych nerušila zpìv chlapcù z Výchov-
ného ústavu v Králíkách a ponoøila se
do atmosféry. “Když mì brali za vojáka,
støíhali mì…” Pan Holèapek (uèitel) hrál
na klávesy a kluci (Vladimír Jedlièka,
Jiøí Šivák, Ferenc Lukáš, Koš�ál Lukáš,
Herák Gejza, Jancoš Jaroslav, Jancoš
Josef, Kryštof Guilarte) zpívali. Sice mìli
pomocné papíry, ale to dìdeèkùm a ba-
bièkám nevadilo. “Je tìžké nìco nacvi-
èit. Zrovna dnes nás mìlo pøijet deset.
Ten nejlepší zpìváèek je na útìku. S tì-
mito kluky musíte poøád improvizovat.”
Øekl mi pan Holèapek.

Domluvila jsem si schùzku ve Výchov-
ném ústavu. Otázky mi zodpovìdìl pan
øeditel Miroslav Zerzán.

Kolik máte svìøencù?
Padesát, ale osm z nich je teï na útì-

ku.
To je dost, kdy si vìtšinou nachá-

zejí pøíležitost k útìku?
Když se rozhodnou utéct, uteèou. Ne-

lze je ohlídat. Jsou schopni použít nási-
lí. My ho musíme pøesvìdèit, aby neute-
kl. Ti co utíkají, utíkat budou. Jsou to
opakované útìky.

Mohou na vycházky bez dozoru?
Za chování jsou kluci dennì hodnoce-

ni. Podle toho se potom odvíjejí rùzné
výhody a nevýhody. Zaøazujeme je do tøí
stupòù. První stupeò má volné vycház-
ky. Pouštíme je jen po dvou. Jakmile se
jich dostane víc do mìsta, jsou nepøíjem-

nosti. Hlavnì shání cigára. Vyklápìjí po-
pelnice u diskoték a vybírají vajgly. Není
je jak potrestat. Nezáleží jim na tom. Je
jim jedno, že nebudou mít vycházky, ne-
pojedou domù.

V jakém rozmezí let tu svìøenci
jsou?

Ve vìku školní docházky. Nejmladší
navštìvuje pátou tøídu, nejstarší devá-
tou. Ve vìtšinì pøípadù pokraèují ve vý-
chovných ústavech pro mládež, kde se
pøipravují na budoucí povolání v uèeb-

(Dokonèení na str. 2)
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Výchovný ústav pro děti a mládež v Králíkách
(Dokonèení ze strany 1)

ním oboru, praktické škole a ti, co jsou
(co se týèe vìdomostí) velice slabí a mají
výchovné problémy, mohou být zaøazeni
do pracovní skupiny. Minimální èást se
dostává domù, zpìt k rodinì. To musí
mít zrušenou ústavní výchovu. Pokud
nemají zrušenou ústavní výchovu, pøe-
mis�ujeme je ke konci školního roku
nebo zaèátkem školního roku následují-
cího do výchovných ústavù. Loni jsme
umis�ovali 23 chlapcù. Po skonèení po-
vinné školní docházky byla pouze dvì-
ma zrušena ústavní výchova.

Jak mùže dojít ke zrušení ústav-
ní výchovy?

Musí mít dobré rodinné prostøedí,
bezproblémové chování, musí být pøijat
na uèilištì, mít vyjádøení výchovného
ústavu, vyjádøení kurátora v místì byd-
lištì. Rozhodující slovo má však soud.

Co je nejèastìjším dùvodem jejich
umístìní v ústavu?

Záškoláctví, neplnìní povinné školní
docházky, krádeže, násilná trestná èin-
nost, loupežná pøepadávání, fetování,
pøedèasné sexuální zkušenosti. Vìtšina
z nich žije sexuálním životem od dva-
nácti, tøinácti let.

Jak je to se školou?
V našem zaøízení máme ètyøi tøídy

Zvláštní školy a dvì tøídy Základní. Je-
deme podle uèebních osnov. U té základ-
ky je nìkdy potøeba uèivo zredukovat,
nebo� mají dlouhodobé absence ve škole
(jsou na útìku). Není na èem stavìt.
Nìkteré èásti uèiva nejsou schopni po-
chopit.

Kolik máte uèitelù?
Osm uèitelù vèetnì øeditele. Ve tøídì

máme 10 žákù. To je moc. Ideální poèet
na uèitele by byl tak osm.

Objevuje se jim na vysvìdèení, že
byli svìøenci ústavu?

Neobjevuje. Je tam razítko Zvláštní
nebo Základní škola v Králíkách. Není
tam žádné razítko Výchovného ústavu.
Odcházejí od nás èistí.

Jak drogy, konflikty, rvaèky?
Pokud jsou tady v zaøízení, s drogami

se nesetkáváme. Nevím jak to je, když

jsou doma, zatím jsme nemìli žádný
pøípad hlášený. Objevilo se tu asi dva-
krát kouøení marihuany.

Konflikty mezi sebou øeší rvaèkami.
Jsou schopni si hodnì ublížit.

Kolik máte vychovatelù?
Celkem máme 16 vychovatelù. Ve vý-

chovné skupinì je 7 až 8 dìtí.
Víte o pohybu a životì chlapcù,

kteøí opustí ústav?
Snažíme se kontaktovat Výchovné

ústavy, kam byli pøemístìni. Udržuje-
me písemný styk. Pokud jsou kluci pro-
puštìni natrvalo domù, informujeme se
u sociálních pracovníkù. Dva roky máme
pøehled o tom, co dìlají po opuštìní ústa-
vu.

Bývá vina rodièù na jejich umís-
tìní?

Rodina má hlavní vinu. Když se jich
zeptáte, co budou dìlat, øeknou, budu
brát podporu. Rodièe tak žijí, sourozen-
ci, proè by mìli oni žít jinak? Vìtšina
klukù je z neúplných rodin, kde je denní
chléb alkohol, kouøení, nepracuje se…
Ale jsou tady i dìti z rodin, které žijí
øádnì, syn se prostì nepovedl. Ve vìtši-
nì pøípadù je to však v rodinì.

Je to jistì moc tìžká práce, co Vám
dìlá radost?

Když se nìjaký kluk povede. Tìch pøí-
padù není moc. Øekl bych tak 10%. Tìch
radostí je ménì než toho nepøíjemného.

Co je na této práci nejtìžší, co je
pro Vás nejtìžší?

Èlovìk sem pøichází s tím, že tomu
chce dát všechno, ale oni nespolupracu-
jí. Strašnì tìžké je toho kluka pøesvìd-
èit, že je potøeba nìco dìlat, že když se
nìco nauèí, bude mít mnohem lehèí
uplatnìní v životì. Pokud toto pochopí,
tak z toho kluka nìco bude. Ale to oni
prostì nechtìjí chápat. U rodièù vidí, že
to nepotøebují.

Hodnì lidí (vychovatelù, uèitelù) to
nezvládne a odchází. Máme dost velkou
fluktuaci. Nejtìžší je nìjak se s tím vším
tady vyrovnat. Každý chce za sebou nìco
vidìt. A tady toho je moc málo. Oni za-
pomenou na všechno. U nich nevíte, kdy
vám udìlají podraz. Èlovìk je tak hlou-
pý. Jsem tu 16 let a poøád ještì vìøím.
Vždycky se dožiji nìjakého zklamání.
Ale ta dùvìra tam asi být musí.

Dìkuji Vám za rozhovor.
Iva Veèeøová

Ptáte se - odpovídám
Tentokrát se dotaz týká sportovního are-

álu. O zpracování jsem požádala pana Jana
Èumu.

„Zajímá mì, jak a kdy bude pokra-
èovat výstavba sportovištì za novou
školou? Co je tam vlastnì plánované,
jak je to finanènì nároèné a kdy by
mìlo být sportovištì dokonèeno? Taky
jestli tam bude zachován chodníèek,
nebo nám ho úplnì zruší?“

Výstavbu sportovního areálu jsme zahá-
jili v loòském roce s cílem zprovoznit ucele-
nou èást, která by sloužila veøejnosti. Mimo
hrubých terénních úprav a všech podzem-
ních sítí byla dokonèena hrací plocha s man-
tinely a osvìtlením. Toto øešení je jako ko-
neèné pro provoz kluzištì. V letním období

bude plocha využívána pro florbal, hokej na
koleèkových bruslích apod. Dalšími objek-
ty jsou: univerzální zpevnìná plocha pro
míèové hry, 300 m dlouhá atletická dráha
se sektory pro skok daleký, vysoký a vrh
koulí, šatny se soc. zaøízením. Popis jednot-
livých objektù se snímkem z projektové do-
kumentace byl zveøejnìn v listopadovém
èísle. Další práce budou pokraèovat postup-
nì podle finanèních možností mìsta. Cel-
kové rozpoètové náklady na stavbu èiní
19,8 mil. Kè. Pøístup ke stadiónu bude po
zpevnìných plochách od tìlocvièny, z par-
kovištì u mateøské školy a od benzínového
èerpadla. Pùvodní chodník k nádraží bude
pøeložen a napojen na stávající komunikaci
u bytovky èp. 841.

Pozvánky
na koncert

Základní umělecká škola v Králíkách zve
všechny své příznivce dne 23. dubna na Koncert
posluchačů konzervatoře P. J. Vejvanovského z
Kroměříže.

Představí se vám mladí adepti klavírního od-
dělení LENKA LOSKOTOVÁ a JIŘÍ KADAVÝ a
hornistka MARKÉTA HOLBOVÁ.

V programu zazní skladby W. A. Mozarta, L.
van Beethovena, F. Mendelssohna – Bartholdy-
ho, F. Chopina a R. Strausse.

Začátek koncertu je v 18:00 hodin v sále školy.
Pravidelný měsíční koncert žáků hudebního

oboru Základní umělecké školy v Králíkách se
uskuteční ve čtvrtek 24. dubna v 18:00 hodin v
sále školy.

Na společné příjemné chvíle s hudbou se s
Vámi těší učitelé a žáci ZUŠ.
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Otázka priorit …
(K projednání rozpoètu dne 18. 2. 2003

zastupitelstvem mìsta)
V bodì 4.6 je uvedeno vyhodnocení

priorit akcí tak, jak by mìly být finan-
covány v pøípadì dostatku finanèních
prostøedkù dle názorù zastupitelù mìs-
ta. Nevím, co je prioritou pro zastupite-
le mìsta, ale pøimlouval bych se za
to,aby to v pøípadì komunikací - respek-
tive jejich oprav - byla frekvence použí-
vání této komunikace.

V poøadí na 5.- 8. místì je uvedena
cesta z Dolní Lipky k uèilišti (kolem
Krále). Jménem uèilištì jsem (nejen já,
ale i pøedešlé vedení) nìkolikrát žádal o
provedení opravy této komunikace. Po-
minu-li jeden zanedbatelný pokus
o opravu v délce cca 15 m v r. 2001 a
zalití dìr asfaltem v r.2000, které vydr-
želo pøes zimu, nenašly se žádné další
prostøedky na opravu. Touto cestou chodí
do uèilištì dennì zhruba 300 lidí. Žáci a
zamìstnanci uèilištì, projede zhruba 100
aut. Jsou to žáci školy a zamìstnanci
dojíždìjící autem, dodavatelé,kteøí
k nám z dùvodu cituji:”…že si nezhun-
tují auto,” odmítají zajíždìt (øezník Do-
leèek), vozidla autoškoly, zákazníci, kteøí
vozí do uèilištì zakázky atd. plus krá-
liètí obèané, kteøí v této oblasti bydlí.

Žáci se sjíždìjí zhruba ze tøí okresù a
z jejich pohledu je stav vozovky na této
komunikaci vizitkou mìsta. Názory ob-
èanù Králík, kteøí tuto komunikaci po-

užívají, na priority zastupitelù mi až na
výjimky nejsou známy,nicménì si mys-
lím, že hovoøím i za nì. Po prohlídce
pøedmìtné komunikace slíbil písemnì i
pan starosta Mgr. Dušan Krabec, že se
zasadí o zaøazení opravy do rozpoètu
mìsta co nejdøíve.

Ing.Josef Kalousek
øeditel SOUo Králíky

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.

Zeleným nevěřím
Nechci polemizovat na stránkách no-

vin se Stranou zelených. Je jisté, že naše
názory na vìtšinu vìcí jsou znaènì od-
lišné. V bøeznovém Králickém zpravo-
daji však vyšel pomìrnì obsáhlý èlánek
jako odpovìï na prohlášení MS ODS.
Tento èlánek je na jednu stranu plný
krásných frází, na druhou stranu také
plný polopravd, demagogie, populismu
i vyložených lží. A to mì nutí reagovat.
ODS není v žádném pøípadì proti výbì-
rovým øízením na øeditele èehokoliv.
Nech� jsou však vyhlašována jen a pou-
ze na základì závažných profesionálních
pochybení v práci tìchto lidí – nikoliv
plošnì! Vìty typu „Dalo by se to jistì
dìlat lépe“, jsou sice hezké, ale pro nás
naprosto nedostaèující. Argument, že
i minulé vedení vypsalo výbìrové øízení
na øeditele žluté školy, neobstojí. Toto vý-
bìrové øízení bylo vypsáno mimo jiné na
základì inspekèní zprávy, neshod mezi
øeditelem a uèitelským sborem a také
na základì tehdy platné vyhlášky, kte-
rá urèovala jistou periodicitu konání
tìchto konkurzù. Tato vyhláška však
byla v roce 2000 zrušena. Zøejmì i „ti
nahoøe“ zjistili, že to není ideální, stojí
to peníze a proè je zbyteènì utrácet, když
k tomu není dùvod. A ani naše mìsto
pøíliš neoplývá finanèními prostøedky,

zvláš�, když naše vedení zatím nezíska-
lo žádné peníze „navíc“ z rùzných fondù
a programù. A teï chce zbyteènì utratit
peníze za konkurzy (øádovì asi
100 000,— Kè).

Já opravdu nemohu vìøit krásným
frázím o živné pùdì pro rozvoj mìsta,
objektivnost, demokratizaci, poctivosti
úmyslù, nových aktivitách atd., pokud
vycházejí z tìchto úst. Myslím, že nejen
já, ale i mnoho dalších lidí zná „slavný“
výrok jednoho z èlenù Strany zelených
o tom, že Králièáci ho nezajímají, jeho
živí Nìmci. A tìmto lidem jde najednou
jen a pouze o blaho Králík a Králièákù.
Ne, tomu opravdu nevìøím.

Použití lži o nìkolikadesetitisícovém
platu øeditele Klubu Na Støelnici také
nesvìdèí o pøílišné serióznosti.

A proto mám obavy z plnìní poslední
vìty z èlánku pana Šlezingra, týkající
se snahy Strany zelených „všemožnì
pomáhat, RADIT a podporovat“ vedení
mìsta. Moc bych si pøál, aby tìch rad
bylo co nejménì.

Když jsem se zmínil o vedení mìsta,
chtìl bych ještì krátce reagovat na tis-
kové prohlášení radnice, ve kterém se
vedení podivovalo nad tím, že prohláše-
ní MS ODS obsahovalo informace, kte-
ré byly oficiálnì oznámeny pozdìji, než

vyšly èásti prohlášení MS ODS v Orlic-
kých novinách. Musím øíct, že ODS
nemá na radnici žádné tajné informáto-
ry a vynašeèe zpráv. Tuto informaci jsme
se dozvìdìli od lidí, kteøí nejsou vázáni
žádnou mlèenlivostí, a kterým je øekl
sám pan starosta hned druhý den po
zasedání mìstské rady. A jelikož vìøím
jak lidem, kteøí je øekli mnì, tak jsem
vìøil tomu, že si tyto informace pan sta-
rosta nevymyslel, s klidným svìdomím
jsem je pøednesl na místním sdružení
ODS, které na nì reagovalo svým pro-
hlášením.

Zajímavé je i to, že tisková zpráva rad-
nice je v rozporu s usnesením Rady mìs-
ta Králíky. Ve zmínìném usnesení se
jasnì píše, že Rada mìsta Králíky ZA-
VÁZALA starostu, aby uèinil kroky
k pøípravì výbìrových øízení na øedite-
le tìchto organizací – Klub Na Støelni-
ci, technické služby, mìstské muzeum,
mìstská knihovna, školní jídelna, ZŠ
Moravská a ZŠ 5. kvìtna. Naproti tomu
v tiskové zprávì se píše, že, cituji: „ Rada
mìsta (……) má nejlepší vùli lidi na
svých místech ve funkcích na další ob-
dobí potvrdit BEZ VYHLAŠOVÁNÍ vý-
bìrového øízení.“ Co platí? Myslím, že
povahu oficiálního dokumentu má usne-
sení rady. A teï si èlovíèku, žmoulající
èepici, vyber!

Èestmír Doubrava
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O čem se mluví, aneb co si o tom myslíte?
Reakce na téma: Letošní Králický karneval

Tak máme za sebou další roèník Krá-
lického karnevalu. Jak jistì mnozí za-
znamenali došlo k neshodì hlavního po-
øadatele TJ Jiskry Králíky s vìtšinou
provozovatelù hospod, barù, diskoték a
dalších zaøízení.

I pøes tyto rozepøe se karneval usku-
teènil, což je urèitì pozitivní. Pozitivní
je i to, že o karneval mají zájem obì stra-
ny, èehož dùkazem jsou dvojí plakáty a
konání oficiální i neoficiální èásti kar-
nevalu. Takže pokud pomineme tu mož-
nost, že by se karneval pøíštì nekonal,
tak horší už to snad být nemùže. Pøej-
me si tedy aby letošní roèník byl jakým-
si odrazovým mùstkem ke spolupráci
obou stran.

Možná dohoda by mohla vypadat ná-
sledovnì. Místa karnevalového dìní by
mohla být rozdìlena tak jako letos. Roz-
díl by byl jen ve výši vstupného, které
by v oficiální èásti bylo v plné výši a
v ostatních provozovnách tøeba jen ve
výši 30%. No a pokud by se snad “štam-
gast” své oblíbené hospùdky nebo pra-
videlný návštìvník diskotéky rozhodl
zavítat do oficiální èásti karnevalu, do-
platil by rozdíl výše zmiòovaného vstup-
ného.

Pøeji hodnì zdaru a dobré vùle poøa-
datelùm dalšího roèníku karnevalu.

Jaroslav Vacek

Po pøeètení èlánku p. Èernohouse
v lednovém Králickém zpravodaji jsem
byl šokován jeho pøístupem k organiza-
ci karnevalu. Nejen, že z jeho strany ne-
byla vyvinuta žádná snaha domluvit se
na spolupráci, ale ještì veøejnì hodil
vinu za nezdar na všechny hospodské a
nepøímo je oznaèil za zlodìje okrádající
malé fotbalisty. Nemùže pøece na zákla-
dì neshody s jedním nebo dvìma maji-
teli hospod házet všechny do jednoho
pytle. Vìtšina doposud vždy zaintereso-
vaných podnikatelù se zprávu o karne-
valu konající se pouze na “vybraných
místech” dozvìdìla z plakátù nebo od
pracovníkù MìÚ. Proto se rozhodli vy-

tisknout i své plakáty a udìlat si kar-
neval sami. A tak vše dopadlo jak do-
padlo. Zatímco hospody praskaly ve
švech, Støelnice a Sokolovna témìø zely
prázdnotou. TJ JISKRA KRÁLÍKY se
letos rozhodla udìlat si karneval sama
a názor ostatních subjektù, vždy pøímo
zapojených do poøádání karnevalu je
vùbec nezajímal. Dle mého názoru by se
mìlo vedení fotbalového klubu zamys-
let nad financováním svých záležitostí
a hledat jiný zdroj pøíjmù (sponzoøi èi
pøíspìvky). Ne se spoléhat na výtìžek
ze vstupenek karnevalu. Nechápu napø.,
jak je možné, že mùj syn po mnì nechce
za celý rok ani korunu na fotbal. Vždy�
pøece každý rodiè financuje zájmovou
èinnost svých dìtí, tak proè by tomu
u fotbalu mìlo být jinak. Jó, když si se-
ženou dostatek sponzorù, tak proè ne,
ale a� nevkládají své problémy na bedra
svých spoluobèanù.

Respektujeme pøání obèana Krá-
lík, nebýt jmenován.

Uplynul mìsíc po letošním 41. Krá-
lickém karnevalu. Myslím, že emoce kte-
ré ho provázely, už ponìkud opadly. Dlou-
ho jsem pøemýšlel, zda psát èi nepsat,
ale jako poøadatelé jsme povinni zhod-
notit, jaký vlastnì byl. Chtìl bych, aby
další øádky byly brány za mùj osobní
názor.

Teï trochu odboèím a vrátím se k his-
torii. Já jsem se do Králík pøistìhoval
v roce 1982, kdy Králické karnevaly pro-
žívaly podobné období, jako dnes. Poøa-
datelùm docházely síly a úèastníkùm
chu� se zúèastnit. V té dobì se karneval
konal pouze v Sokolovnì a umíral… Pou-
ze z vyprávìní vím, jak to v Králíkách
bylo døíve. Karneval poøádali sportovci.
Tehdejší majitel všech hospod a restau-
raci – RAJ – moc dobøe vìdìl o co se
jedná. Za to, že sportovci uspoøádali
karneval, jim zaplatil živou hudbu ve
všech hospodách, kde se hrálo (tehdy to
prý byla èástka do deseti tisíc). Navíc
se týden pøed karnevalem, za požehná-

ní minulého režimu, v restauracích zdo-
bilo. Šéfové hospodští prý na obèerstve-
ní pro poøadatele nešetøili. Prostì dob-
øe vìdìli, že stejnì jako poøadatelé na
vstupném, tak oni na tržbì nebudou
zkrátka! A celé mìsto žilo.

Bohužel v osmdesátých letech karne-
val na již zmínìnou nemoc umøel. Bu-
diž èest a chvála podnikatelùm – maji-
telùm hospod, že ho v roce 1991 znovu
obnovili. To, že spolu vydrželi jen krát-
ce, nebudu komentovat… My sportovci
jsme byli rádi, že si ze znova nastarto-
vaného karnevalu, mùžeme nìco pøivy-
dìlat.

V minulém Králicku je poznámka, že
sportovci jako pøíspìvková organizace,
by své finanèní problémy mìla øešit vyš-
šími pøíspìvky nebo sponzory. My fot-
balisté potøebujeme na rok své èinnosti
minimálnì 250 tisíc korun. A to jsou
opravdu jenom peníze na èinnost (na
dopravu, rozhodèí, instruktory, na elek-
tøinu, plyn, vodu, na údržbu a pøípravu
høištì, na balony a výstroj, na praní dre-
sù atd). Jenom doprava našich sedmi
družstev nás stojí roènì 105 tisíc korun.
Jestliže je nìkdo pøesvìdèen, že tyto
peníze, by� tøeba z pìtiny lze získat èlen-
skými pøíspìvky, èi z penìz sponzorù na
Králicku, a� nám pøijde pomoci radou
do fotbalového výboru! Každý pøedseda
oddílu Vám urèitì øekne, jak tìžké je
v souèasné dobì v Králíkách získat pe-
níze od sponzorù a nakonec i od èlenù
oddílu… Od okresního svazu dostáváme
v posledních nìkolika letech dotace do
deseti tisíc korun roènì a od mìsta na
èinnost, (když pominu jedno zakoupení
dresù a letošní pøíspìvek na ohòostroj),
vždy 5 tisíc korun na turnaj starosty
mìsta.

Ale abych se vrátil ke karnevalu. Když
jsme se letos rozhodli ho uspoøádat tímto
zpùsobem, byl to dùsledek jeho vývoje
v minulých dvou letech. V èlánku pøed
karnevalem jsem uvedl, že jde o vzájem-
nou neshodu poøadatelù a hospodských.
Rozhodnì jsem nemyslel, že reakce dru-
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NOVÁ PRODEJNA ODĚVY
Všední den 9.00–11.30, 14.00–17.00 hod.

Sobota 9.00–11.30 hod.
ul. Valdštejnova (vedle hraček)
NÍZKÉ CENY

Spodní prádlo české výroby (záruka 6 měsíců)
!!! V měsíci dubnu 10% sleva na vybrané zboží !!!

POLICIE KRÁLÍKY
(dotazy mi zodpovìdìl velitel policie v

Králíkách, pan Ilichman)
1. Na ulicích je v tìchto dnech vi-

dìt více policejních hlídkových
vozù. Má to souvislost s válkou v Irá-
ku?

Nemá, je to bìžný výkon služby. Je nás
teï dost, mùžeme více mezi lidi.

2. Hrozí Králíkám nìjaké nebez-
peèí teroristických útokù, to i v sou-
vislosti s tìchonínským výzkumným
ústavem, nebo pøipravovaným skla-
dem munice nad Adamem?

Takové, jako jiným mìstùm. Co se týèe
tìchonínského výzkumného ústavu, nebo
Adamu, vám toho víc nepovím, nespa-
dají pod Králíky.

3. Pøipravujete v mìsíci dubnu,
což je mìsíc bezpeènosti, nìjaká
zvláštní opatøení (kontrola technic-
kého stavu, mìøení rychlosti pøed

školou, kontrola alkoholu, chodcù
na pøechodech, cyklistù…)?

Nic mimoøádného. Hlídky, bìžné ob-
chùzkové služby.

Iva Veèeøová

hé strany bude taková, jaká byla. Bylo
mi jasné, že pøes tisíc úèastníkù karne-
valu samozøejmì nepøijde jen na Støel-
nici, do sokolovny èi Besedy, ale bude se
bavit i v jiných podnicích po Králíkách
a i tam dá ostatním vydìlat. V minu-
lých karnevalech totiž vyvstal jeden dù-
ležitý problém. A teï už budu mluvit
konkrétnì, a� se to nìkomu bude líbit,
nebo ne. Nešlo nám o hospody typu FOR-
MANKA, DIVOÈÁK nebo DEKL, ty
s námi mimochodem spolupracovaly
dobøe. Šlo o diskotéky! Teï Vám uvedu
konkrétní èísla. Pøed dvìma roky nám,
jako poøadatelùm, na diskotéce v RAB-
BITU neprodali ani jednu vstupenku a
v DISCO ŠNEK prodali 54 lístkù. Již
tehdy jsem se velice snažil pøesvìdèit
provozovatele, pana Michala Souèka, aby
na diskotéku nepustil nikoho bez plat-
né karnevalové vstupenky. Samozøejmì
s tím, že dostane podíl ze vstupného. Bo-
hužel jsem narazil na jeho argumenty,
že si SVÉ STÁLÉ hosty pustí na disko-
téku za SVÉ vstupné. Vloni jsme po zku-
šenostech z minulého roku do RABBI-
TU žádné vstupenky do prodeje nedali
(možná to byla chyba, protože se zde
zmìnil pronajímatel) a opìt pøesvìdèo-
vali pana Souèka, a� opravdu vybírá
vstupné od všech. Výsledek? 12 proda-
ných vstupenek v DISCO klubu ŠNEK.
(Teï jen malou poznámku pro majitele,
jestliže všude øíká, že jsme si jako poøa-
datelé nebyli schopni pro peníze pøijít,
tak pøestože vím o co šlo, bych mu chtìl
vzkázat, že je tedy našim dlužníkem).
Nechci odhadovat, kolik je o Králickém
karnevalu na diskotékách v RABBITU
a ŠNEKU lidí. 100, 200, 300 nebo víc?
Nevím. Taky nevím, kolik z tìchto úèast-
níkù mìlo karnevalovou vstupenku, pro-
tože na ní se do Šneku dostali. Ale jistì
uznáte, že slovy “DVANÁCT” prodaných
vstupenek na dvì tato atraktivní místa,
ztrácí pro poøadatele pointu. Proè sta-
vìt hlídaèe, který bez vstupenky nepus-
tí hosta tøeba do FORMANKY, když se
onen host dostane na diskotéku za dvac-
ku nebo zdarma! A to nemluvím tøeba

o kavárnì “V ALEJI”, která již ètyøi roky
zpátky, vždy týden pøed karnevalem,
vyvìšuje nápis vstupné zdarma. Vždy�
paradoxnì ten hospodský, který by le-
tos s námi do karnevalu “šel” by prodì-
lal. U Tebe musím mít vstupenku? Jdu
do ALEJE, tam je to zadarmo. Stovka je
stovka.

Je nám vyèítáno, že jsme prý pøed kar-
nevalem nesvolali všechny majitele a ne-
jednali s nimi. Urèitì je to cesta pro pøíští
rok a rozhodnì ji jako poøadatelé udìlá-
me. Chci vìøit, že pro karneval to bude
nový motiv, ale zároveò jsem pøesvìdèen,
že bez letošního „karnevalu“ bychom
k takovému øešení tìžko dospìli. Ještì než
uvedu karnevalová èísla, neodpustím si
to hlavní – Pánové hospodští – víte proti
komu bojujete? Nebojujete proti Èerno-
housovi, jak jsem nìkde zaslechl. Váš zisk
z karnevalu stojí proti zisku poøadatelù.
Jste vlastnì proti nìkolika nadšencùm ve
fotbalovém a hokejovém výboru, kteøí shá-
ní peníze na èinnost, kde se dá, jste proti
trenérùm žáèkù a dorostencù, kteøí se èty-
øi dny v týdnu bezplatnì vìnují mládeži a
nakonec vlastnì stojíte i proti tìm žáè-
kùm! Váš osobní zisk stojí proti sportu!
Nezlobte se, ale tohle nedokážu pochopit!

Letošní karneval už je za námi. Tradiè-
ní zahájení ohòostrojem se i letos poved-
lo. Zde je potøeba podìkovat mìstu, které
pøispìlo na jeho realizaci polovinou, to je
patnácti tisíci korunami. I vybírání dob-
rovolného vstupného se každým rokem

lepší. Letos bylo vybráno pøes dvanáct ti-
síc! Tento zisk byl rozdìlen mezi fotbalo-
vé a hokejové žáky. Karnevalových vstu-
penek bylo letos prodáno málo (pøes ètyøi
stovky). Pro poøadatele je to tragédie.
Bohužel je to jednak dùsledek sporù
s opozicí, ale hlavnì odraz ekonomické si-
tuace v Králíkách. Každý poøadatel ple-
su, zábavy èi jiné akce ví, o èem mluvím.
V mìstì a okolí nejsou peníze! I pøes veš-
keré problémy vìøím, že i pøíští karneval
bude. Hlavnì díky všem sponzorùm kar-
nevalu, které sice nebudu jmenovat, ale
o to víc si jejich pøíznì vážím. Díky nim
jsme se letos snažili více ohodnotit mas-
ky. Myslím, že se nám to podaøilo a pade-
sát odmìnìných masek muselo být spo-
kojeno. V tomto trendu bychom chtìli po-
kraèovat i v pøíštím roce. I u této vìci si
ale neodpustím poznámku, která dokres-
luje problémy nás poøadatelù. Pátek –
23:30 hodin – u vchodu na Støelnici je krás-
ná maska. Sestøièka s doktorem jak vy-
støižená. Jenže problém – nemají vstupen-
ku a tak je poøadatelé u vchodu nepustí
dovnitø. 24:00 hodin – vyhodnocení ma-
sek, sestøièka a doktor se záhadnì objeví
na sále. Vyhrají pìknou cenu a zase zá-
hadnì zmizí. Než nám poøadatelùm do-
jde oè se jedná, je po všem… Mùžeme jen
spekulovat, zda byli kouzelní, èi se na
Støelnici dostali oknem nebo je zadními
dveømi pustil pøíbuzný, který má klíèe?
(Zde chci pøedejít spekulacím a øíkám na
rovinu, že se nejedná o øeditele Støelni-
ce). Zdá se Vám to normální? Už konèím
a nebudu dál rozebírat problémy, o kte-
rých èlovìk, jež alespoò trochu nenahlédl
do poøadatelství takovéto akce, nemá ani
ponìtí.

Co závìrem? Ještì jednou veliké díky
všem sponzorùm. A taky velké díky všem
poøadatelùm. Sice to dìláte „zadarmo“, ale
pro dobrou vìc.    Miloslav Èernohous

Důležité upozornění občanům
Vážení občané,
dnem 1. 4. 2003 dochází ke změně v organizaci

lékařské služby první pomoci ve spádové oblasti
obcí Králíky a Červená Voda.

Lékařská služba první pomoci bude poskytová-
na od 1. 4. 2003 v prostorách pohotovostní ordina-
ce Záchranné služby v areálu nemocnice v Červe-
né Vodě v omezeném rozsahu.

Telef. číslo LSPP v Červené Vodě: 465 626 646
Ordinační hodiny lékařské služby první pomoci

v pohotovostní ambulanci záchranné služby
vČervené Vodě:

Pondělí až pátek od 17.00 do 21.00 hodin
Sobota, neděle, svátek od 9.00 do 18.00 hodin
V těchto ordinačních hodinách je možné si vy-

žádat ošetření v pohotovostní ordinaci nebo akutní
návštěvu lékaře doma.

V závažných případech kontaktujte dispečink
záchranné služby na telefonním čísle 155.

Toto telefonní číslo kontaktujte i v případě po-
chybností, na koho se obrátit v případě změny zdra-
votního stavu bez akutního ohrožení života.

MUDr. Stanislav Neubauer
(ředitel OZZS Ústí nad Orlicí)
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Z pracovního kalendáře vedení města

Výpis z jednání Rady města Králíky

Jednání
21. 2.
- úèast místostarosty na okrskové schù-

zi SDH Králíky.
24. 2.
- setkání starostù mìst okresu v Ústí

nad Orlicí, reforma a co nás trápí.
27. 2.
- starosta v Èervené Vodì o lékaøské

službì první pomoci,
- beseda s obèany Prostøední Lipky,

jmenování osadního výboru.
28. 2.
- úèast místostarosty na zasedání Re-

gionálního kongresu Euroregionu Glacen-
sis v Ústí nad Orlicí.

4. 3.
- úèast starosty a místostarosty s pre-

zentací „Rozvoj turistického potenciálu
Králicka“ na Kladsko-orlické konferenci
v polské Polanici Zdrój.

5. 3.
- setkání starostù Králicka v Èervené

Vodì, spoleèné postupy v podání projektu
za oblast v rámci Sdružení obcí Orlicko,
diskuze o smluvním zakotvení vzájemné
spolupráce a koordinovaného postupu obcí
Králicka,

- s Mgr. Martinem Koutným z firmy
Èeský Mobil, a. s. a Ing. Hubeným z VaK
Jablonné n. Orl., a. s., o zpøístupnìní roz-
hledny na Dolní Hedeèi veøejnosti.

10. 3.
- s Ing. Lubošem Markem ze SÚS Ústí

nad Orlicí o údržbì silnic.
13. 3.
- úèast místostarosty na pøípravném

setkání pro konání Dnù èeské a polské
kultury 2003 v Náchodì.

19. 3.
- setkání starostù s velvyslancem EU v ÈR

Ramiro Cibrianem v Ústí nad Orlicí,
- místostarosta s pøedsedy králických

spolkù o organizaèním zajištìní trhù
v Králíkách v roce 2003.

20.-21. 3.
- úèast místostarosty na VI. øádném

snìmu Sdružení historických sídel Èech,
Moravy a Slezska v Tøeboni.

21. 3.
- na Státním fondu životního prostøedí

v Praze, rekultivace skládky TKO Dolní
Boøíkovice),

- vystoupení starosty v ÈT na téma ne-
dostateèné pokrytí území Králicka signá-
lem firmy Eurotel pro mobilní telefony
pracovníkù krizového øízení.

24. 3.
- s Ing. Michaelem Skalickým, øedite-

lem Regionální rozvojové agentury Pardu-
bického kraje o vzájemné spolupráci a
pomoci financování nìkterých projektù
mìsta,

- ustavující zasedání bezpeènostní rady
obce.

26. 3.
- s obchodním zástupcem Obchodnì pro-

vozního øeditelství Èeských drah, a. s.,

Ing. Janem Ivanem, pány Tomáškem a Pe-
chem z železnièní stanice Hanušovice
o pøípravì oslav 130. výroèí Moravské po-
hranièní dráhy Šternberk – Dolní Lipka
15. 10. 2003,

- výbìrové øízení na místo tajemníka
Mìstského úøadu v Králíkách.

Návštìvy
24. 2.
- Ing. Jaromír Kohlíèek (KSÈM), mís-

topøedseda výboru Parlamentu ÈR pro
evropskou integraci.

26. 2.
- na Obecním úøadì v Dolní Moravì,

rozhovory se starostkou obce paní Janou
Bednáøovou.

7. 3.
- úèast starosty a místostarosty na po-

høbu P. Jana Bláhy na Hoøe Matky Boží.
19. 3.
- návštìva a jednání s pøedstaviteli part-

nerského mìsta Miêdzylesie – starostou
Tomaszem Korczakem, jeho zástupcem
Mgr. Piotrem Kensickim a pøedsedou
mìstské rady Jerzym Marcinkem o úèas-
ti polské strany na králických trzích a
náplni a termínu letošních tradièních
Trhù/Targù 13. záøí.

24. 3.
- na Obecním úøadì v Malé Moravì,

prohlídka Památníku Franze Schuberta
na Vysoké.

18. 2. 2003
- schvaluje prodloužení uzavíracích

hodin v prùbìhu 41. karnevalu do 4:00
hod. v provozovnách KD Støelnice, so-
kolovna, hotel Beseda.

25. 2. 2003
- schvaluje plán oprav na rok 2003,

pøedložený firmou DÉMOS, s. r. o.,
v celkové výši nákladù 2 510 000,- Kè.

- schvaluje bezúplatný pronájem ne-
bytových prostor ve druhém patøe èp.
354 (Velké nám., Králíky)jako depozitá-
øe Mìstského muzea Králíky.

- schvaluje dohodu o pøièlenìní honeb-
ních pozemkù ve vlastnictví mìsta Krá-
líky, Èervený Potok, Dolní Hedeè, Dolní
Boøíkovice, Dolní Lipka a Horní Lipka
je nedílnou souèástí této dohody.

- schvaluje Statut domu s peèovatel-
skou službou v Králíkách, ul. Na Køižo-
vatce èp. 193 a Statut domu s peèova-
telskou službou v Králíkách, ul. Palac-
kého èp. 583.

- souhlasí s prodloužením hudební
produkce na Plesu 2003, konaného dne
14. 3. 2003, do 4:00 hod.

- bere na vìdomí informaci o prohlá-
šení nemovitosti èp. 412 v k. ú. Králíky
(Základní škola) za kulturní památku.

4. 3. 2003
- schvaluje ukonèení smlouvy o výpùjè-

ce nemovitosti èp. 35 na st. p. è. 79/1 a
79/2 v k. ú. Dolní Lipka mezi mìstem

Králíky a Osadním výborem Dolní Lip-
ka dohodou ke dni uzavøení smlouvy
s novým správcem.

- bere na vìdomí rezignaci p. Oldøi-
cha Švédy na mandát zastupitele mìsta
Králíky a ukládá starostovi, aby vyzval
náhradníka volební strany KSÈM, aby
se ujal uvolnìného mandátu. Ukládá
pøedložit na jednání ZM slib nového za-
stupitele mìsta a volbu nového èlena na
uvolnìné místo v radì mìsta.

- bere na vìdomí stížnost pana Tibora
Hangurbadža (bytem Dolní Lipka) na
jednání øeditele ZŠ 5. kvìtna Mgr. Vlas-
tislava Kubíèka a ukládá odborùm škol-
ství a kultury a odboru vnitøních vìcí,
aby se záležitostí zabývaly.

10. 3. 2003
- schválila zpìtvzetí návrhu na naøí-

zení exekuce vùèi panu René Plankovi
(nar. 1965) a paní Petøe Plankové (nar.
1967), è. j. EX 345/02 a ukládá starosto-
vi mìsta, aby rozhodnutí o zpìtvzetí exe-
kuce ihned doruèil soudu.

18. 3. 2003
- Vyjádøení pana Ing. Kosuka

k výzvì  odstoupení z RM
Obsah: Na veøejném zasedání ZM dne

11. 3. 2003 jsem byl opakovanì vyzván
Ing. Pavlem Strnadem k odstoupení
z RM. Výzvu k mému odstoupení podpo-
øili verbálnì a potleskem i nìkteøí hos-
té (zejména pøíznivci a neúspìšní kan-

didáti do ZM stran ODS, US a KDU-
ÈSL), pøítomní zamìstnanci MÚ a nì-
kteøí zastupitelé.

Dùvody:
1. Zveøejòování osobních údajù za-

mìstnancù MÚ.
2. Zveøejòování platových výmìrù za-

mìstnancù MÚ.
3. Nepravdivé uvádìní informací v tis-

ku v roce 2002.
ad) 1) K informacím týkajících se osob-

ních údajù zamìstnancù MÚ má pøístup
tajemník MÚ, který RM tyto informace
neposkytl. Proto není možné, abych tyto
informace vynášel z jednání RM, jak
naznaèil zastupitel Ing. Anton Zima.

ad) 2) Platové výmìry zamìstnancù
MÚ, které schvalovala RM na návrh ta-
jemníka MÚ, jsem nikomu nesdìloval
(to jsem i èestnì prohlásil), jak to ve
svém projevu vyjádøil Ing. Pavel Strnad
a ve své stížnosti na vedení mìsta Ivo
Pecháèek.

Platové pomìry v rozpoètové sféøe øeší
zákon 143/92 Sb. ve znìní pozdìjších
pøedpisù, který je volnì pøístupný kaž-
dému. To znamená, že nástin výše platu
tìchto pánù si mùže udìlat každý obèan
sám.

ad) 3) Slova Ing. Pavla Strnada o ne-
pravdivém uvádìní informací v tisku
(která pronesl již pøi ustavujícím zase-
dání ZM) považuji za podivná. Když jsem
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č.3
 konaného dne 11. 3. 2003

jej tedy požádal, zdali mùže èestnì pro-
hlásit, že MÚ v uplynulých dvanácti le-
tech nezamìstnával a dále nezamìstná-
vá osoby, které byly úzce spjaté s komu-
nistickým režimem (èleny KSÈ, spolu-
pracovníky StB, pøíslušníky Lidových
milicí apod.), kteøí svým konáním zne-
pøíjemòovali život obèanù, tak tuto vý-
zvu odmítl.

Návrh Ing. Pavla Strnada a ostatních
obèanù , abych odstoupil z RM z dùvodù
výše uvedených nepøijímám a z RM ne-
odstupuji.

Na svých vyjádøeních nemám co mì-
nit ani nemám dùvod je odvolávat. Vše
považuji za snahu navrhovatelù odvrá-
tit pozornost zastupitelù mìsta od øeše-
ní vážných problémù dotýkajících se
mìsta a regionu.

Dále pak vyzývám RM, aby problém s
únikem informací z jednání RM øešila.
Jde o informace: 1) Usnesení RM, k pøí-
pravì výbìrových øízení na vedoucí pøí-
spìvkových org. mìsta, ke kterému se
vyjadøovala MO ODS ještì pøed zveøej-
nìním zápisu z jednání RM.        2)
Kdo se úèastní jako host jednání RM.
Uvedl na jednání ZM Ing. Anton Zima,
že má informace, kdo se úèastnil jedná-
ní RM.

Dále rada mìsta:
- souhlasí s umístìní kavárenských

stolkù pøed BECHER BAREM èp. 387 v
dobì od kvìtna do záøí, po zaplacení po-
platku z užívání veøejného prostranství.

- bere na vìdomí žádost paní Jiøiny
Hofmanové. RM Králíky jako zøizovatel
MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad

Orlicí vyhlašuje konkurz na obsazení
místa øeditel/øeditelka MŠ Pivovarská,
Králíky, okres Ústí nad Orlicí. RM po-
vìøuje organizací konkurzu odbor škol-
ství MÚ Králíky.

- potvrzuje, že se Mìsto Králíky bude
spolupodílet na financování Doplòkové-
ho programu podpora terénní sociální
práce dle rozpoètu uvedeném v žádosti,
tj. v roce 2003 èástkou 8 930,- Kè.

- schvaluje konání akce do 24:00 ho-
din s tím, že hudební produkce bude
ukonèena ve 22:00 hodin.

- souhlasí s pokácením tøí lip na p. p.
è. 111, døevo rozprodat jako palivové a
nahradit pìti jilmy

- na návrh tajemníka jmenuje paní
Danu Noskovou vedoucí odboru regionál-
ního rozvoje Mìstského úøadu Králíky.

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 )
Antonín Vyšohlíd (15)

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

Za MìÚ:
Ing. Bernard Toman, Vìra Kubíèková, Dana Nosková,

Bc. Miroslav Bouška

Program jednání:
01. Zahájení a prezence
02. Urèení ovìøovatelù zápisù
03. Slib nového èlena zastupitelstva
04. Volba nového èlena rady mìsta
05. Zprávy rady mìsta
06. Hlavní jednání
      6.1 Majetkové operace
      6.2 Založení osadních výborù
      6.3 Zmìna èlenù kontrolního a finanèního výboru
      6.4 Fond rozvoje bydlení
      6.5 Informace o konceptu územního plánu velkého územ

ního celku Pardubického kraje
      6.6 Vyhláška è. 3/2003 o zrušení vyhlášek ZM Králíky
07. Vstupy obèanù
08. Vstupy zastupitelù

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

stva mìsta Králíky. Navrhl vložení do programu bod 6.6.

02. Urèení ovìøovatelù zápisù
2.1. Doplnìní zápisu ze zasedání Zastupitelstva
Paní Mgr. Berková žádá o doplnìní zápisu ze zasedání Za-

stupitelstva mìsta è. 2 konaného 18. 2. 2003 v bodì 4.2.1.
ZM/2003/03/038: ZM schvaluje doplnìní zápisu ze za-

sedání Zastupitelstva è. 2 konaného 18. 2. 2003 v bodì
4.2.1.

Hlasování: 9:1:4
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14
o    -    +    +    +    +     o    o    o +    +  +    +    +
Ovìøovatelé zápisu: MUDr. Špièková, Mgr. Krabcová

03. Slib nového èlena zastupitelstva
Dne 26. 2. 2003 odstoupil ze svého mandátu èlena RM a

ZM pan Oldøich Švéda. Uprázdnìný mandát volební strany
KSÈM odmítl oslovený první náhradník pan Ing. Josef Ša-
šek. Dalším náhradníkem za tutéž volební stranu byl pan
Antonín Vyšohlíd.

3.1 Slib èlena Zastupitelstva mìsta Králíky
Obsah: Pan Antonín Vyšohlíd (volební strana KSÈM) složil

slib èlena zastupitele mìsta.

04. Volba nového èlena rady mìsta
4.1 Èlen rady mìsta
Navrženým èlenem rady mìsta na uprázdnìné místo po

panu Oldøichu Švédovi je pan Jan Škarka (KSÈM).
ZM/2003/03/039: ZM schvaluje volbu pana Škarky za

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

05. Zprávy rady mìsta
Ze zápisù z jednání RM èetl místostarosta pan Juránek.

5.1 Informace z Rady mìsta zastupitelùm
Paní Špièková navrhla, aby informace z rady mìsta byly

zasílány, po zhotovení zápisu,  zastupitelùm.
ZM/2003/03/040: ZM schvaluje zasílání zápisu z Rady

mìsta e-mailovou poštou zastupitelùm.
Hlasování: 15:0:0

06. Hlavní jednání

6.1 Majetkové operace

6.1.1 Prodej pozemku p. p. è. 789/2 v k. ú. Èervený Potok
O koupi pozemku požádali manželé Klimešovi z Ústí nad

Orlicí ze úèelem scelení pozemku u nemovitosti, kterou vlastní.
Jedná se o pozemek o výmìøe 476 m2, zámìr prodeje byl schvá-
len a zveøejnìn, návrh kupní ceny 30,— Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem, tj. 15.560,— Kè.

ZM/2003/03/041: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. è.
789/2 v k. ú. Èervený Potok manželùm Jiøímu a Gabrie-
le Klimešovým, Ústí nad Orlicí 1170 za kupní cenu ve
výši 15.560,— Kè.

Hlasování: 15:0:0
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6.1.2 Prodej pozemkù p. p. è. 71/9 a 71/14 v k. ú. Králíky
O koupi pozemkù o celkové výmìøe 834 m2 požádali man-

želé Halíøovi z Dolní Moravy za úèelem výstavby RD. Zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn, návrh kupní ceny 200,—
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 176.950,— Kè.

ZM/2003/03/042: ZM schvaluje prodej pozemkù p. p. è.
71/9 a 71/14 v k. ú. Králíky manželùm Vladimíru a Re-
natì Halíøovým, Dolní Morava 43 za kupní cenu ve výši
176.950,— Kè.

Hlasování: 15:0:0

6.1.3. Prodej pozemku p. p. è. 106/2 v k. ú. Králíky
O koupi pozemku požádali pan Baèovský a pan Souèek

z Králík. Jedná se o pozemek o výmìøe 248 m 2 , který navazu-
je na nemovitost pana Baèovského. Zámìr prodeje byl schvá-
len a zveøejnìn, návrh kupní ceny 70,— Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem, tj. 18.800,— Kè.

ZM/2003/03/043: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. è.
106/2 v k. ú. Králíky panu Vladimíru Baèovskému, Krá-
líky 416 za kupní cenu ve výši 18.800,— Kè.

Hlasování: 15:0:0

6.1.4. Zámìr prodeje èásti pozemku p. p. è. 1820/14
v k. ú. Králíky

O koupi èásti pozemku o výmìøe cca 5 m2 požádali manželé
Venclovi z Králík za úèelem pøemístìní hlavního vchodu. Jedná
se o pozemek v ul. U Zastávky u èp. 401. Odbor VT souhlasí
s prodejem, rovnìž SÚ MìÚ souhlasí s dìlením pozemku.
RM doporuèila prodej èásti pozemku.

ZM/2003/03/044: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p. p. è. 1820/14 v k. ú. Králíky a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování: 15:0:0

6.1.5. Zámìr prodeje pozemku p. p. è. 570/6 a p. p. è.
570/12 v k. ú. Králíky

O prodej èásti pozemkù požádal pan MVDr. Josef Pulkrt
z Králík za úèelem užívání zahrady a scelení pozemku. Jedná
se o pozemky o celkové výmìøe cca 1,83 ha, které má žadatel
v pronájmu. Dle stanoviska odboru VT je pøes pozemek navr-
žen odvodòovací pøíkop, který ochrání stávající zástavbu a
odvede povrchové vody, a tím se zabrání soustavným stížnos-
tem. Dále upozoròuje, že je mìsto pøed zpracováním územní-
ho plánu, který mùže lokalitu konkretizovat. V souèasné dobì
je dle ÚP v èásti pozemku navrženo parkovištì. Rovnìž tak
dle SÚ MìÚ je podle souèasného ÚP èást pozemku urèena k
zástavbì a dále vzhledem k plánované úpravì ÚP navrhuje
odložit pøípadný prodej až po schválení nového ÚP, který zhod-
notí pøípadné využití uvedených pozemkù. Zároveò další roz-
šiøování chovu zvíøat u obytné zástavby není vhodné. RM do-
poruèila odložit prodej tìchto pozemkù.

ZM/2003/03/045: ZM odkládá zámìr prodeje p. p. è. 570/
12 v k. ú. Králíky.

Hlasování: 15:0:0
ZM/2003/03/046: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti

pozemkové parcely 570/6 pøímo navazující na zahradu
manželù Pulkrtových.

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

6.1.6. Zámìr prodeje pozemkù st. p. è. 201, p. p. è. 148/6,
148/7, 148/9, 285/7, 285/9, 285/10, 285/11, 285/12 a 285/13 v k. ú.
Èervený Potok

O koupi pozemkù požádal pan Doleèek z Králík ze úèelem
scelení pozemkù, na kterých podniká. Jedná se pozemky o celkové
výmìøe 1960 m2, které jsou v tìsné blízkosti a v areálu dílen,
žadatel je vlastníkem tìchto nemovitostí. Odbor VTSM souhla-
sí s prodejem, RM doporuèuje prodej pozemkù.

ZM/2003/03/047: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st. p. è. 201, p. p. è. 148/6, 148/7, 148/9, 285/7, 285/9,
285/10, 285/11, 285/12 a 285/13 v k. ú. Èervený Potok a
ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 15:0:0

6.1.7. Zámìr prodeje pozemkù st. p. è. 158 a p. p. è. 285
v k. ú. Králíky

O koupi pozemkù požádal pan Balšánek z Dolní Hedeèe za
úèelem realizace svého podnikatelského zámìru – obèanská
vybavenost. Jedná se o proluku v Dlouhé ulici o výmìøe 607 m2

vedle nemovitosti èp. 279, kterou žadatel vydražil. Dle stano-
viska SÚ MìÚ se jedná o atraktivní místo v centru mìsta,
podle ÚP mìsta je urèeno pro obèanskou vybavenost, a proto
navrhuje pøedložit podnikatelský zámìr se studií objektu a
to již v návaznosti na zástavbu po demolici èp. 279. Odbor
VTSM doporuèuje prodej pozemkù podmínit demolicí objektu
èp. 279 (soustavné stížnosti majitele sousední budovy) a dále
do výstavby nového objektu pozemky z ulice vhodnì ohradit.
RM doporuèuje prodej pozemkù.

ZM/2003/03/048: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st. p. è. 158 a p. p. è. 285 v k. ú. Králíky a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 5:9:1 (zámìr prodeje nebyl schválen)
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+    -    +    -     -    -     o    +    +    -     - -      -   +     -

6.1.8. Bezúplatný pøevod pozemkù p. p. è. 934/2 a st. p. è. 22
v k. ú. Heømanice u Králík

Jedná se o pozemky o výmìøe 14599 m 2 u nemovitosti èp.
93 v Heømanicích. Pozemky slouží jako cvièištì dobrovolných
hasièù v Heømanicích.

ZM/2003/03/049: ZM schvaluje bezúplatný pøevod po-
zemkù p. p. è. 934/2 a st. p. è. 22 v k. ú. Heømanice u
Králík od ÈR-Úøadu pro zastupování státu ve vìcech
majetkových, územní pracovištì Hradec Králové na
mìsto Králíky.

Hlasování: 15:0:0

6.1.9. Bezúplatný pøevod pozemku p. p. è. 294/12 v k. ú.
Dolní Lipka

Jedná se o pozemek o výmìøe 1577 m 2, který slouží jako
komunikace. Usnesením vlády byl schválen pøevod pozemku
a Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice požádala
mìsto o aktualizaci usnesení MZ /2000/03/038 ze dne 20. 3.
2000, kterým se schválil bezúplatný pøevod pozemku od ÈR-
Ministerstva obrany.

ZM/2003/03/050: ZM potvrzuje usnesení ZM/2000/03/038
ze dne 20. 3. 2000 o bezúplatném pøevodu pozemku p. p.
è. 294/12 – komunikace pro veøejné úèely v k. ú. Dolní
Lipka od ÈR-Ministerstvo obrany Praha na mìsto Krá-
líky.

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

6.1.10. Revokace usnesení ZM/2003/02/023 ze dne 18. 02.
2003

Pøi projednání prodeje pozemkù p. p. è. 1902/14, 1902/15 a
p. p. è. 447/1 v k. ú. Králíky na minulém zastupitelstvu došlo
u pozemku p. p. è. 447/1 k administrativní chybì ve výmìøe –
místo výmìry 659 m2 bylo chybnì uvedeno 2559 m2. Pøedmì-
tem prodeje jsou pozemky p. p. è. 1902/14, 1902/15 a p. p. è.
447/1 v k. ú. Králíky o celkové výmìøe 1135 m2 za kupní cenu
ve výši 70,— Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 88.265,—
Kè.

ZM/2003/03/051: ZM revokuje usnesení ZM/2003/02/023
ze dne 18. 2. 2003 a schvaluje prodej pozemkù p. p. è.
447/1, 1902/14 a 1902/15 v k. ú. Králíky firmì Zdenìk
Falta – Pekárny, IÈ 41241053, se sídlem Králíky 307 za
kupní cenu ve výši 88.265,— Kè.

Hlasování: 15:0:0

6.1.11. Revokace usnesení ZM/2003/01/007 ze dne 14. 1. 2003
ÈR-Okresní úøad Ústí nad Orlicí v rámci ukonèení èinnos-

ti pøevedl na mìsto Králíky movité vìci dle darovací smlouvy
pouze v úèetní hodnotì 40.152,— Kè místo pùvodní úèetní
hodnoty 102.448,— Kè. Z tohoto dùvodu pøedkládá MO re-
vokaci usnesení.

ZM/2003/03/052: ZM revokuje usnesení ZM/2003/01/007
ze dne 14. 1. 2003 a schvaluje bezúplatný pøevod movi-
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tých vìcí – zaøízení PO III. v Králíkách darovací smlou-
vou o pøevodu movitého majetku v úèetní hodnotì
40.152,— Kè od ÈR-Okresního úøadu Ústí nad Orlicí na
mìsto Králíky.

Hlasování: 15:0:0

6.1.12. Revokace usnesení ZM/2002/12/134 ze dne 10. 12.
2002

ÈR-Okresní úøad Ústí nad Orlicí v rámci ukonèení èinnos-
ti pøevedl na mìsto Králíky movité vìci dle delimitaèního
protokolu v úèetní hodnotì 3.747.806,— Kè. Z dùvodu opravy
souètu pøedaných technických prostøedkù - chybná cena foto-
aparátu pøedkládá MO revokaci usnesení.

A dále se pøevádí další movitý majetek v úèetní hod-
notì 7.690,— Kè (èíslovaèky a laminovací strojek). Pùvodní
úèetní hodnota movitého majetku dle delimitaèního protoko-
lu ve výši 3.747.806,— Kè se dodatkem è. 2 delimitaèního
protokolu mìní a doplòuje na úèetní hodnotu 3.755.766,— Kè.

ZM/2003/03/053: ZM revokuje usnesení ZM/2002/12/134
ze dne 10. 12. 2002 a schvaluje bezúplatný pøevod movi-
tých vìcí – zaøízení PO III. v Králíkách delimitaèním
protokolem a dodatkem è. 2 delimitaèního protokolu v
úèetní hodnotì 3.755.766,— Kè od ÈR-Okresního úøadu
Ústí nad Orlicí na mìsto Králíky.

Hlasování: 15:0:0

6.1.13. Nákup nemovitosti – stodoly na st. p. è. 232
v k. ú. Prostøední Lipka

V souvislosti s plánovanou realizací projektu vojenského
muzea pøedkládá MO k majetkoprávnímu vyøízení nemovi-
tost – stodolu na st.p.è. 232, která je ve vlastnictví MS Pod
Klapáèem. Nákup nemovitosti  byl zahrnut do rozpoètu na
rok 2003. Ocenìní nemovitosti je urèeno znaleckým posud-
kem ve výši 49.750,— Kè. MS Pod Klapáèem souhlasí s pro-
dejem nemovitosti. Návrh kupní ceny 50.000,— Kè. RM do-
poruèila nákup nemovitosti.

ZM/2003/03/054: ZM schvaluje nákup nemovitosti –
stodoly na st. p. è. 232 v k. ú. Prostøední Lipka od MS
Pod Klapáèem, Králíky za kupní cenu ve výši 50.000,—
Kè.

Hlasování: 15:0:0

6.2 Založení osadních výborù
6.2.1. Volba èlenù osadních výborù pro jednotlivé in-

tegrované obce
Pan Juránek seznámil zastupitele s dosavadní praxí fun-

gování osadních výborù a navrhl èleny osadních výborù pro
jednotlivé integrované obce.

ZM/2003/03/055: ZM urèuje tyto èleny osadních výbo-
rù pro jednotlivé integrované obce:

Dolní Lipka – Milan Kacálek, František Faltus, Ka-
rel Veselý

Dolní Boøíkovice – Jan Halbrštát, Pavel Kalianko,
Mi lan Dostálek

Heømanice u Králík – Jiøí Bartoníèek, Jiøí Vonz,
Petr Mezulián

Èervený Potok – Ing. Petr Marek, Ota Fišer, Imrich Tóth
Horní Lipka – Jitka Špontáková, Vìra Kováèová,

Jan Škarka
Dolní Hedeè – Ludmila Kráèmarová, Oldøich Theimer,

Jiøí Horák
Prostøední Lipka – Mga Kristýna Brùnová, Radek

Halmich, Vìra Ostrodická
Hlasování: 15:0:0

6.2.2. Volba pøedsedù osadních výborù pro integro-
vané obce

Pan Juránek navrhl pøedsedy osadních výborù pro integro-
vané obce.

ZM/2003/03/056: ZM volí tyto pøedsedy osadních vý-
borù pro integrované obce:

Dolní Lipka – Milan Kacálek, Doní Boøíkovice – Jan
Halbrštát, Heømanice u Králík – Jiøí Bartoníèek, Èer-
vený Potok – Ing. Petr Marek, Horní Lipka – Jitka Špon-
táková, Dolní Hedeè – Ludmila Kráèmarová, Prostøed-

ní Lipka – Mga Kristýna Brùnová
Hlasování: 15:0:0

6.3. Zmìna èlenù kontrolního a finanèního výboru
6.3.1. Èlenství pana Františka Šlezingra v kontrolním

výboru
Pan Ing. Kosuk žádá ZM o odvolání usnesení ZM ze dne

18. 2. 2003 o pozastavení èlenství pana Františka Šlezingra
v kontrolním výboru. Odùvodnìní – své dluhy vùèi mìstu již
uhradil. Proto Ing. Kosuk navrhuje, aby mu èlenství v kont-
rolním výboru bylo obnoveno.

Pan Ing. Zima nesouhlasí s obnovou jeho èlenství, nebo�
vidí nebezpeèí v tom, že bude zjiš�ovat dùvìrné informace a
manipulovat s údaji. Pan Ing. Zima své podezøení dokládá
èlánkem, který pan Šlezingr napsal do Králického zpravoda-
je a navrhl jako protinávrh usnesení neobnovení èlenství pana
Šlezingra v kontrolním výboru.

ZM/2003/03/057: ZM neobnovuje panu F. Šlezingrovi
èlenství v kontrolním výboru.

Hlasování: 10:2:3 (panu F. Šlezingrovi nebylo obnoveno èlenství)
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
-     o    +    +    +    +     o    o    -    +      +     +    +   +     +

6.3.2. Èlenství pana Petra Jungvirta v kontrolním
výboru

Pan Ing. Kosuk navrhl nového èlena kontrolního výboru –
pana Petra Jungvirta.

Pan Ing. Zima zvažuje, zda pan P. Jungvirt není v obchod-
ním støetu zájmù, nebo� je zamìstnancem firmy, která má
pøímo obchodní vztah k mìstu.

Mgr. Krabec: „Pan Jungvirt vstupuje do obchodních vztahù
mìsta pouze v nepatrné èástí pøípadù.“

Pan Jungwirt: „Pokud taková situace nastane, nezúèast-
ním se jednání výboru.“

ZM/2003/03/058: ZM schvaluje za èlena kontrolního
výboru pana P. Jungvirta.

Hlasování: 5:9:1 (pan P. Jungvirt nebyl zvolen)
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+    +   +     -     -     -    +   +     -    -      - -      -   -      o

6.3.3. Èlenství pana Evžena Èerného ve finanèním
výboru

Pan Škarka navrhuje pana Evžena Èerného za èlena finanè-
ního výboru.

ZM/2003/03/059: ZM schvaluje pana E. Èerného za èle-
na finanèního výboru.

Hlasování: 13:0:2 (pan E. Èerný byl zvolen)
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+   +    +    +     o    +    +    +   +    +     + +     o   +    +

6.4. Fond rozvoje bydlení
Pan Mgr. Nìmeèek seznámil ZM s prùbìhem a seznamem

žadatelù o pùjèku z FRB – rok 2003
ZM/2003/03/060: ZM bere na vìdomí zprávu o prùbì-

hu výbìru do fondu rozvoje bydlení a prodlužuje ter-
mín podání žádosti do 8. 4. 2003.

Hlasování: 15:0:0

6.5. Informace o konceptu územního plánu vel-
kého územního celku Pardubického kraje

Paní Dana Nosková pøednesla problematiku konceptu
územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje
a vysvìtlila z pohledu Králicka. V našem regionu je v ÚP
VÚC kromì jiného zanesena plánovaná pøeložka silnice R 11
(Šedivec – Lichkov), dále pak koncept rychlostní komunikace
R 43 (Wroclav – Brno) a nìkterá plánovaná protipovodòová
opatøení (poldry) na Lipkovském potoce.  Pro pøípad dalšího
zájmu uvedla adresu, na které je možno získat informace na
toto téma: www.uzemniplany.cz.

ZM/2003/03/061: ZM bere na vìdomí zprávu o koncep-
tu územního plánu velkého územního celku Pardubic-
kého kraje.

Hlasování: 15:0:0
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6.6. Vyhláška è. 3/2003 o zrušení vyhlášek ZM
Králíky

Pan Bouška provedl kontrolu vyhlášek a odhalil tøi vyhláš-
ky, které buï neobsahovaly sebezrušující ustanovení, nebo
došlo k opomenutí, že novela vyhlášky nezrušila pùvodní ver-
zi. Jedná se o vyhlášky 7/2000 ze dne 23. 10. 2000, 3/2001 ze
dne 26. 11. 2001 a 1/2002 ze dne 21.1.2002.

ZM/2003/03/062: ZM schvaluje vyhlášku èíslo 3/2003,
která ruší vyhlášky è. 7/2000, 3/2001 a 1/2002.

Hlasování: 15:0:0

07. Vstupy obèanù
Bez vstupu

08. Vstupy zastupitelù
8.1 Rozhledna
Pan Juránek informoval o jednání ze dne 3. 3. 2003 s pøedsta-

vitelem firmy Èeský mobil, a. s., s panem Mgr. Koutným, za
úèasti zástupce VaK Jablonné nad Orlicí Ing. Hubeným. Došlo
k pøedbìžné dohodì o uzavøení smlouvy o provozování rozhled-
ny na Dolní Hedeèi, podle níž bude na majetku firmy Èeský
mobil provozovatelem za symbolickou úplatu mìsto Králíky –
VaK nemá výhrady, objekt vodárny je zabezpeèen uzamykatel-
nými ocelovými dveømi (navíc je majetkem mìsta).

8.2 Úèast na konferenci K³odzko – Orlicko 2003
Pan místostarosta informoval o výstupu jeho a starosty

4. bøezna na této konferenci v Polanici Zdrój (která mìla podti-
tul Spolupráce K³odzko – Orlicko v podmínkách intergrace
do EU) s vlastní prezentací. Asi 20 minutový pøíspìvek na
téma „Potenciál rozvoje turistického ruchu na Králicku“.

„Setkání jsme využili k navázání kontaktù napø. s organi-
zátory Dnù èeské a polské kultury 2003, jichž bychom se jako
mìsto chtìli aktivnì úèastnit.“

8.3 Rozlouèení s tajemníkem, panem Ing. Tomanem
Pro pana Ing. Bernarda Tomana jako tajemníka, bylo toto

zasedání zastupitelstva s nejvìtší pravdìpodobností posled-

ní, nebo� odchází do starobního dùchodu. Bylo mu proto ve-
øejnì podìkováno za jeho práci a vše dobré, co za 12 let pùso-
bení na radnici, pro Králíky udìlal.

8.4  Omezení lékaøské služby první pomoci v Èervené Vodì
Starosta informoval o kroku Pardubického kraje, který se

chystá omezit v kraji lékaøské služby první pomoci, tedy
i v Èervené Vodì. Chybí finanèní prostøedky na uhrazení mezd
lékaøù, bìhem týdne je málo výkonù. Øeditel LSPP navrhuje
držet pohotovost jen o víkendech. V týdnu by byla LSPP nahra-
zena rychlou záchrannou službou. Zánik LSPP bude je v bu-
doucnu pravdìpodobný (nemá oporu v zákonì), je nutné prosa-
dit do Èervené Vody druhou osádku rychlé záchranné služby.

8.5 Tibetská vlajka
Starosta informoval ZM, že dne 10. 3. 2003 byla na králic-

ké radnici vyvìšena tibetská vlajka. Toto bylo uèinìno jako
gesto, které sympatizuje s hnutím tibetských obèanù za ne-
závislost.

8.6 Villmar
Naše partnerské mìsto Villmar (Nìmecko) letos oslaví 950. ju-

bileum. Jsme srdeènì zváni k úèasti. Slavností prùvod mìstem
se uskuteèní dne 13. 7. 2003. Naše pøedstava je naplnit jeden
autobus návštìvníkù. Vzhledem k tradiènì dobrým vztahùm
s obyvateli mìsta Villmar oslovuje starosta mìsta obyvatele Krá-
lík, sportovní, klubové a zájmové aktivity, aby využili možnosti
se zájezdu zúèastnit a reprezentovat tak naše mìsto.

Další vstupy nebyly.
Starosta ukonèil zasedání zastupitelstva ve 22:16 hod.

Zapsala: Iva Veèeøová, referent vnìjších vztahù mìsta

Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì u
pí Veèeøové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání byl poøizován digi-
tální 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).

PODBĚL
Skøivan se kamarádil se Sluncem. Když

se po dlouhé zimì vracel z jihu na neba-
revnou mez, posteskl si, jak má smutné
bydlení. „Jiní ptáci mají krásná hnízda v
korunì stromu, vlaštovky v chlévì, rákos-
ník v rákosí. My jen na holé zemi. Èím-
pak si mám vyzdobit hnízdo?“

Slunce pøemýšlelo, radilo se s architek-
tem, malíøem, napadl je obraz – kamará-
da Slunce. Malíøi by však trvalo pùl roku,
než by slunce vymaloval. Za pùl roku se
bude skøivan chystat zas ale k moøi na
jih. Nechal se tedy vyfotit, obraz daroval
skøivanovi a malé sluníèko zdobilo mez
již brzy na jaøe.

Kašel, zánìt hrdla, èi,
podbìl hravì vyléèí.
Podbìl je první bylinka, kterou na jaøe

mùžeme najít. Sbírají se kvìty, které použí-
váme s nejlepším úspìchem pro jejich schop-
nost uvolòovat hleny a pro jejich protizánìt-
livé úèinky, zejména pøi zánìtu prùdušek
(bronchitidì), kataru hrtanu a hrdla, astma-
tu, pøi zápalech pohrudnice, ba dokonce i pøi
zaèínající tuberkulóze plic. Pozdìji v kvìtnu
vyrùstají listy. Ty obsahují více úèinných lá-
tek než kvìty. Èaj si mùžeme pøipravit ze
smìsi kvìtù a listù. Umyté (èerstvé), roz-
mìlnìné listy na kaši, pøikládáme na prsa.
Pomáhají pøi každém tìžkém onemocnìní

plic, pøi rùži, poranìní tkání doprovázeném
modroèervenými otoky, i pøi zánìtu hleno-
vých váèkù. Úèinky jsou obdivuhodné.

ASTMA, TRVALÉ POŠKOZENÍ PRÙ-
DUŠEK A TÌŽKOSTI PO KOUØENÍ – dvì
až tøi lžièky èerstvì vytlaèené š�ávy z listù
pijeme v masovém vývaru nebo v teplém
mléce.

ZÁNÌT ŽIL – rozmìlnìné listy smíchané
s èerstvou smetanou používáme jako mast,
kterou natøeme na zanícené místo a zlehka
ovážeme ruèníkem.

BOLEST V UCHU – èerstvì vytlaèenou
š�ávu z listù podbìlu nakapeme do ucha.

UVOLNÌNÍ HLENÙ PØI KAŠLI – smí-
cháme rovným dílem kvìt a list podbìlu,
kvìt divizny, na� plicníku lékaøského a listy
jitrocele. Z této smìsi spaøíme dvì èajové
lžièky ve 1/4 litru vody. Dennì vypijeme po
doušcích 3 šálky teplého èaje pøislazeného
medem.

ZPÙSOBY UŽÍVÁNÍ
SIRUP A ÈAJOVÁ SMÌS PROTI KAŠLI

A CHRAPOTU – do hlinìného hrnce nebo
do sklenice od okurek klademe postupnì
vrstvu listù a vrstvu pøírodního cukru, ne-
cháme usadit a postupnì doplòujeme, až je
nádoba plná. Potom dobøe zavážeme tøemi
vrstvami silného pergamenu nebo celofánu
a postavíme na chránìné místo do jámy
v zemi. Na to položíme desku a celé zasype-

me zeminou. Rovnomìrná teplota vyvolá
kvasný proces. Po osmi týdnech hrnec èi
sklenici vykopeme a získáme sirup, který
jednou èi dvakrát pøevaøíme. Vychladlý pl-
níme do malých sklenic se širokým hrdlem.
Tento sirup nás nejlépe ochraòuje v zimì a
v dobì chøipek. Užíváme ho po lžièkách.

ÈAJ – jednu èajovou lžièku kvìtù vrcho-
vatì naplnìnou (pozdìji kvìtù a listù smí-
chaných rovným dílem) jen spaøíme v 1/4 li-
tru vody a necháme krátce vyluhovat.

OBKLAD – Èerstvé listy rozmìlníme –
rozmaèkáme na kaši a pøiložíme.

INHALOVÁNÍ – Vrchovatou polévkovou
lžíci kvìtù a listù spaøíme a vdechujeme páry
pod ruèníkem. Zopakujeme vícekrát dennì.

KOUPEL NOHOU – Naplnìnou dvojitou
hrst listù spaøených vodou necháme vylu-
hovat krátkou dobu a pak 20 minut koupe-
me nohy.                                   Iva Veèeøová
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Termíny  sběrných dvorů ,
Recyklačního dvora Technických služeb
a mobilních sběrných dvorů  v roce 2003

Termíny sbìrných dvorù - KRÁLÍKY
ul. Tkalcovská   19.4.         4.10
u pivovaru   19.4.         4.10
parkovištì u Reichlù   26.4.        11.10
Parkovištì u Úøadu práce   26.4.        11.10
Prostranství u Zvláštní školy     3.5.       18.10
ul. Polní     3.5.       18.10
Dvùr Technických služeb   10.5.       25.10
høištì za ÈMPK   10.5.       25.10
parkovištì u Støelnice   17.5.         1.11
ul. V aleji   17.5.         1.11
Den HARAMPÁDÍ termín 20. záøí 2002.
Provoz sbìrných dvorù - obce
Dolní Hedeè pojezd po obci    24.5.
Èervený Potok pojezd po obci    24.5.
Horní Lipka pojezd po obci    31.5.
Prostøední Lipka pojezd po obci    31.5.
Heømanice pojezd po obci    31.5.
Dolní Lipka pojezd po obci      7.6.
Dolní Boøíkovice pojezd po obci      7.6.
Sbìrné dvory budou  organizovány pojezdem pouze v obcích, vždy od 7 00

hod. odpad je tøeba pøipravit na hromady k silnici.
Provoz Recyklaèního dvora v areálu TS Králíky :
Duben - záøí Øíjen – bøezen
Pondìlí - ètvrtek 600 - 1400 hod. pondìlí – ètvrtek 600 - 1400 hod.

Čtenáři nám píší
Vážená redakce Králického zpravodaje,
po dlouhé dobì se mi opìt dostal do ru-

kou Váš Králický zpravodaj. Shodou náhod
jsem se tìsnì pøed nimi poprvé seznámil i s
jejich „odvrácenou tváøí“, novinami soukro-
mých aktivit, urèených Králíkám a pøileh-
lým obcím. Zaujalo mì hned nìkolik vìcí.
Pøednì zjištìní, že politický život ve Vašem
mìstì vøe neobyèejnou silou. Nemyslím si,
že by to bylo nìjak výjimeèné a výluèné jen
pro Králíky. Je to jev doby i doklad støedo-
vìku vztahù v èeské kotlinì. Není ani tìžké
uhodnout, kdo za neklidnou atmosférou vìzí.
Nakolik jsou za „vzbouøením na vsi“ ukryti
bývalí soudruzi, nebo ti, kteøí jim to teï chtìjí
vrátit. Možná se do popøedí derou lidé pøe-
svìdèení, že ti pøed nimi dìlali všechno úpl-
nì blbì. Nebo hladinou vod hýbou lobbisté,
kterým jde ponejvíce o vlastní obchody. Na
objektivní posouzení situace nemám dosta-
tek informací, neznám místní podmínky,
vztahy, nejsem prostì obèanem mìsta. Prá-
vem se možná ètenáøi budou ptát, proè tedy
vùbec do Vašich listù píši, když do problému
nevidím!

Vysvìtlení je jednoduché. Obsahy obou
periodik Králicka vypovídají, že na cestì
za politickou mocí se vyøizují úèty. A bu-
dou se sekat hlavy. Jen tak lze nabýti pev-
ných pozic (do pøíštích voleb?). Nejlépe
však trvale. Pøi téhle nepìkné práci lítají
tøísky (rozumìjte hlavy). Ze zkušeností
i dokladù historie je známo, že není dobré
vždy nièit všechno to, co fungovalo. A ješ-
tì horší je šmahem likvidovat nìco, co fun-
guje dodnes více, než uspokojivì. To se
u Vás dìje v oblasti kultury.

Jsem pøesvìdèen, že za minulost mùžete
být pyšní právì na èinnost kulturního domu,
který pomohl mìsteèku zviditelnit pan Pa-
vel Strnad. Mé první setkání s jeho fungo-
váním v kulturním zaøízením bylo v dobì,
kdy spoleènì s nadšenými studenty pøipra-
vil provedení muzikálu Jesus Christ Supers-
tar. Od té doby èinnost Klubu Na Støelnici
sleduji. Mnohokrát jsem za tu dobu zazna-
menal, že obèané okolních míst a mìst jezdí
za kulturou právì k Vám do Králík, a že
mnohé poøady tudíž pøerùstají rámec Vaše-
ho mìsta svým významem a dopadem. Svìd-
èí to o pøehledu a erudici lidí, kteøí za pøí-
pravou programové skladby stojí. Nebudu
na tomto malém prostoru vypisovat všech-
ny významné podniky, které jste mìli za po-
slední dobu mít tu èest navštívit, ale vìøte
mi, že jsem Vám èasto v minulosti závidìl,
jaké možnosti se Vám nabízejí a jaká kvali-
ta (promiòte mi následující výraz) zavítala
do malého pohranièního mìsteèka. Svìdèí o
šikovnosti a organizátorských schopnostech.

Nyní se však ze stránek novin doèítám
o nespokojenosti s èinností klubu, dokonce
o výrocích ve smyslu, že nùž na krk polože-
ný vedoucímu zaøízení (rozumím nùž exis-
tenèní) snad pohne k jeho vìtší iniciativì a
potvrdí oprávnìnost jeho mnohatisícového
pøíjmu. Nejen, že mi pøipadá velmi netakt-
ní celá formulace i sám fakt, že se takové-
mu stanovisku muselo dostat zveøejnìní. Za-
vání støedovìkým honem na èarodìjnice. Ne-
vím také, jaké mají autoøi podobných výro-

kù povìdomí o stavu naší kultury. (O kul-
turnosti psát nemohu, tu vyvrátily prezen-
tované výroky.)

Na zjištìní, jak to vlastnì funguje jinde je
nutné rozhlédnout se po okolí i po srovna-
telných zaøízeních (mám na mysli poèet oby-
vatel mìsta, podmínky i rozpoèet kulturní-
ho podniku). Až teprve potom hodnotit. Nad-
hled a srovnání autorùm výrokù patrnì chy-
bí. Ve mnì se proto okamžitì po pøeètení
dalšího „pøilévání oleje do ohnì“ spustí lavi-
na otázek. Nejde tady o veøejnou popravu
jenom proto, že postižený je „od tìch dru-
hých“? Nebo už je pøipravený náš „náhrad-
ník“?! Nebo jde jenom o prachsprostou, hlou-

14. května 2003
opět rozkvete Králicko

pou a nízkou závist stálého finanèního pøí-
jmu a spoleèenského postavení?!

Myslím, že mohu odpovìdnì øíct, že kdo
neokusil, nemùže vìdìt o èem je øízení tako-
vého malého, køehkého a všestrannì ohro-
žovaného organismu nazvaného kulturní
podnik. Proto doporuèuji všem kritikùm, aby
zvedli své telefony a zavolali tøeba øedite-
lùm kulturních organizací bývalého okresu.
Bìhem krátké chvíle si udìlají pøehled o tom,
jak to funguje jinde, ale také, co si lidé pohy-
bující se v profesním ranku kultury o Vaší
situaci myslí. Potom budou kritici více šet-
øit svými radikalismy, snad budou skoupìj-
ší i na unáhlené závìry a lépe pøipraveni na
další jednání pøedstavenstva mìsta.

S pozdravem
Jaroslav Moravec

øeditel Mìstského kulturního podniku v Žamberku

Pracovnice mìstské knihovny a peèova-
telské služby se už nyní se studenty krá-
lického gymnázia pøipravují na støedu 14.
kvìtna 2003, kdy probìhne celostátní hu-
manitární akce KVÌTINOVÝ DEN, jejímž
cílem je získat finanèní prostøedky na boj
proti rakovinì.

Dvojice dobrovolníkù budou nabízet od
9 hodin žluté kvìty mìsíèku zahradního s
bílou stužkou a letáky s radami, co dìlat
pøi prevenci rakoviny tlustého støeva a ko-
neèníku.

Každý, kdo se rozhodne pøispìt na prevenci
rakoviny a pomoc onkologickým pacientùm
(minimálnì 20,—Kè), dostane letáèek s in-
formacemi.

Na Králicku se Kvìtinový den koná už po-

páté. V roce 1999 jsme vybrali 8637,—Kè , v
roce 2000 23260,—Kè , v roce 2001 37474,40
Kè a v roce 2002 zatím rekordních 48789,30
Kè! (V celé ÈR se vybralo 18,2 miliónù Kè).

Letos budou kytièky k dostání v Králíkách,
Èervené Vodì, v Dolní Moravì, Lichkovì a v
Mladkovì. Inspirovalo se u nás i mìsto Štíty,
kde letos sbírku poprvé uspoøádají.

V mìstské knihovnì budou mít po celý den
šanci koupit kytièku ti, kteøí nepotkají žád-
nou dvojici a pøesto budou chtít pøispìt.

Už teï patøí náš dík všem, kteøí pomùžou.

Za organizátory
Ivana Mareèková

Eva Holubcová
Marie Èumová
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Ze stránek králické městské kroniky – rok 1952
Zapsal kronikáø

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

Srpen
Neštìstí. Dne

7.8. 1952 pøi po-
krývání støechy
na hotelu Labu�
pøetrhl se provaz

držící pracovní mùstek a všichni tøi dìl-
níci se zøítili na dlažbu. Dva z nich jsou
z Jablonného, tøetí je bývalý zdejší ob-
chodník Hoøínek, otec ètyø dìtí. Všichni
byli hned odvezeni do nemocnice, kde
Hoøínek druhého dne zemøel. Neštìstí
bylo zpùsobeno pøetížením lávky, na kte-
ré stáli tøi dìlníci a ještì byly naskládá-
ny tøi eternitové desky.

Žnì. Letošním žním, které byly vlá-
dou prohlášeny za „žnì míru“, vìnuje se
i u nás v Králíkách zvýšená pozornost.
Jako všude jinde utvoøil MNV žòové
støedisko v budovì MNV. Poèasí pro žnì
je neobyèejnì pøíznivé, již pøes mìsíc
nepršelo a za parných letních dnù obilí
rychle dozrává. Prùbìh žní není zatím
nièím ohrožen, jedinì nedostatkem pra-
covních sil. Od 4.8. zavedl MNV noèní

hlídky na silnicích k Èervené Vodì a
k Prostøední Lipce. Èleny hlídky urèuje
MNV. Vyvrcholení žní bylo 18. srpna.
Pøedtím, dne 15. srpna, svolal MNV
schùzi zástupcù všech svých složek a or-
ganizací, aby projednal zajištìní žòových
úkolù, zejména jak pomoci státnímu
statku. Bylo usneseno, aby podobnì jako
pøi urèování noèních hlídek jednotlivé
složky NF po dohodì s MNV vysílaly
každý den asi 30 osob k pomoci pøi noè-
ním výmlatu. Ponìvadž úèast na žòové
brigádì jest dobrovolná, nebude se vý-
zva zasílat písemnì, nýbrž agitaèní dvo-
jicí. Tím se umožní osobní pøesvìdèová-
ní lidí vlažných a neochotných.

Divadlo. Dne 16.srpna hrálo krajské
oblastní divadlo z Hradce Králové Schil-
lerovu hru „Úklady a láska“. Hrálo se
pøi vyprodaném domì. Pøedstavení za-
èalo až v 21 hodin, ponìvadž byl zasta-
ven elektrický proud. Poslední jednání
se již nehrálo, protože diváci mìli do-
jem, že je hra skonèena a protože bylo
stejnì již po pùlnoci, odešli.

Záøí
Poèasí. Poèátkem záøí se silnì ochla-

dilo a pøišlo deštivé poèasí, v noci po-
klesla teplota až na 3°C. Obilí, které

nebylo vèas svezeno, zùstalo pak na poli
až do konce mìsíce a asi nebude k po-
tøebì.

Den armády. MNV svolal na den
25. záøí ve 20 hodin veøejnou schùzi, kte-
rá byla zahájením oslav ke dni armády.
Na programu bylo: Zahájení pøedsedky-
ní MNV s. Hubálkovou. Kulturní vlož-
ka studentù gymnasia. Proslov velitele
místní posádky. Pøedání putovní stan-
darty místnímu národnímu výboru za
nejlepší práci v okrese Žamberk. Disku-
se s velitelem posádky.

Sál byl naplnìn asi z poloviny. Ve vìt-
ším poètu se zúèastnili vojáci a studen-
ti. Kulturní vložka nebyla umìlecky na
výši, bylo to jen nìkolik jednohlasých
písní s prùvodem klavíru nebo smyèco-
vého orchestru a recitace. Ku Dni armá-
dy ohlásili své závazky: Branci z n.p.
Atlas, družstvo malíøù, zamìstnanci
MNV a Výbor žen. Diskuse nebyla a
schùze skonèena v 21,30 hod.

Prùmysl. Dne 27. záøí pøijela poèet-
ná vojenská komise ve 12 velkých vo-
jenských autech, která si v doprovodu
nìkolika èlenù MNV prohlédla býv. to-
várnu FAMO. Vedoucím komise byl ge-
nerál Dr. Èepièka, v jeho doprovodu byli
také vyšší sovìtští dùstojníci. Jedná se
o využití prázdného továrního objektu.

Øíjen
Žnì. Na den 6. øíjna svolal MNV bri-

gádu všech obèanù na sklizeò lnu a
brambor. Zúèastnili se jí hlavnì uèitelé,
kteøí si tuto práci stanovili jako záva-
zek ke dnùm èeskoslovensko-sovìtské-
ho pøátelství. Pracovalo se jen dopoled-
ne, odpoledne zase pršelo.

Divadlo. Pøi pøíležitosti návštìvy
zástupcù gymnasia ze Šafarikova uspo-
øádal SÈM dne 12.10. kulturní veèer na
Støelnici. Na programu byla Stroupež-
nického hra Zvíkovský rarášek, kromì
toho vystoupil soubor lidových písní a
tancù studentù ze Šafarikova i z Králík
za hudebního doprovodu orchestru gym-
nasia.

Brigáda. Dne 17. øíjna znovu vyzval
MNV všechno obyvatelstvo k pomoci pøi
sklizni brambor. Tentokrát místním roz-
hlasem vyzval jmenovitì ženy, které ne-
jsou v zamìstnání, i když mají malé dìti.
Kromì toho jim poslal písemnou výzvu
s upozornìním, že proti tìm, které by se
brigády nezúèastnily, mùže být použito
smìrnic min. vnitøního obchodu a zadr-
ženy jim potravinové lístky. Úèast na
této brigádì v sobotu i v nedìli byla do-
sti dobrá.

Sport. Dne 18. øíjna poøádal Sokol-
Atlas VI. bìh mìstem o Kosùv pohár.
Úèast byla oproti jiným letùm malá, jak
úèastníkù, tak i divákù. Jistì proto, že
tento bìh pøipadl na dobu, kdy máme
na mysli dùležitìjší vìc: dostat z polí
brambory. Proto ani propagace nebyla
dokonalá a obèané šli vìtšinou na bri-
gádu. Poèasí bylo pøíznivé, sice chlad-
né, ale bezvìtøí a sluneèno.

(Pokraèování pøíštì)

Stomatologické služby
od 1. 4. 2003 do 4.  5. 2003

Oblast ÈERVENÉ VODY, LETOHRADU, JABLONNÉHO nad Orlicí,
KRÁLICKA A ŽAMBERKA

POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk na tel.:
465 676 811 a internetové adrese www.poliklinika.zamberk.info

den lékaø obec                      místo           telefon

 5. 4. so MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
 6. 4. ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
12. 4. so MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
13. 4. ne MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
19. 4. so MUDr. Jaslovská Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 818
20. 4. ne MUDr. Jaslovská Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 818
21. 4. po MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
26. 4. so MUDr. Vítková Èervená Voda Zdr. stø. Zdr. støedisko 465 626 460
27. 4. ne MUDr. Vítková Èervená Voda Zdr. stø. Zdr. støedisko 465 626 460
 1. 5. èt MUDr. Johnová Letohrad (u OEZ) Šedivská 339 465 622 216
 3. 5. so MUDr. Špièková Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 631 274
 4. 5. ne MUDr. Špièková Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 631 274
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Tak bylo – tak je
Čp. 4 na Velkém náměstí

Minulost èp. 4 je zaznamenána od roku
1708. V tomto roce došlo v tehdejších Krá-
líkách k obrovskému požáru, pøi kterém
pøišla vìtšina obyvatel mìsta o veškerý
majetek. Vyhoøelo celé horní mìsto, kro-
mì èásti Badergasse (dnes Valdštejnova
ulice) a podle dochovaných záznamù mìl
tento požár vzniknout právì v domì èp. 4.
Po obnovì mìsta, která probíhala jen vel-
mi tìžce a pomalu, nebo� mìsto krátce po
požáru zasáhl i mor (1713 až 1714), se stal
dùm majetkem Josefa Kreèmera (1787).
Další požár postihl dùm roku 1829, kdy
majitelem byl pan Ignác Monse. Škoda
byla naštìstí podstatnì nižší, požár se
podaøilo uhasit již po dvou hodinách.

Nìkdy kolem roku 1872 dùm získal ná-
pis Rudolf Scholz. V té dobì tu bylo pravdì-
podobnì železáøství. Od roku 1879 do roku
1945 je s tímto domem spojeno jméno Šrùtek

èi Schrutek (Brüder, Ferdinand, Jaroslav,
Otto), za jejichž vlastnictví bylo v roce 1898
vystavìno druhé poschodí. Ti zde také dále
pokraèují v obchodu se železem. Až teprve
roku 1950 je zaznamenáno, že zde železáø-
ství neexistuje.

Od 9. kvìtna roku 1945 (to znamená po
II. svìtové válce v Evropì) zde pùsobí pan
Bohumil Dvoøák jako národní správce
železáøství. Ten je spolu s obchodním pøí-
ruèím Vojtìchem Dvoøákem o sedm let
pozdìji (r. 1952) odsouzen za velezradu na
19 a 15 let vìzení (tato kauza již uvedena
v Králickém zpravodaji únor 2003, Èer-
mákova kronika). Koncem øíjna téhož
roku (tedy 1945) je v tomto domì zøízena
policie Rudé armády.

V roce 1966 je zde prodejna Elektro rá-
dio, která je v roce 1984 vykradena míst-
ním, již døíve trestaným H. P. Dále tu

nìkolik let byly domácí potøeby Pardubi-
ce. Od listopadu 1991 je zde prodejna
ELKO – Valenta, a tak znají místní oby-
vatelé dùm èp. 4 i dnes.

René Šebek
za pomoci pracovníkù

Mìstského muzea v Králíkách
Pracovníci mìstského muzea v Králí-

kách rádi uvítají jakékoli další doplòující
podnìty a materiály (dobové fotografie,
dokumenty apod.), které se týkají tohoto
tématu. Dìkujeme.

Souèasný stav budovy.

Pohled na èp. 4 z šedesátých let minulého století. Foto archiv mìstského muzea.

Ètyøka na konci 19. století.

Nákupní košík
(dne 21. 3. 2003)

Porovnávali jsme prodejny ovo-
ce a zeleniny na Velkém a na
Malém námìstí:

cibule 1 kg 10,50 Kè na Velkém
a10,- Kè na Malém námìstí, kvì-
ták velký 39,- Kè oproti na Ma-
lém námìstí 39,90 Kè a jablko
Golden 1 kg 21,- Kè na Velkém
oproti 19,90 Kè na Malém ná-
mìstí.                          Redakce
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Společenská kronika
Naši nejmenší

ÚMRTÍ

Manželství

MANŽELSTVÍ

Sebastian Milan Geyle

Životní jubilea v březnu
70 let
František Maceják, Horní Lipka,
Ferancová Ludmila, Na Køižovatce
71 let
Marie Chlupsová, Fr. Palackého,
Jiøí Beran, Polní,
Michal Polák, Dlouhá,
Jarmila Hádková, U Zastávky,
Rùžena Mitvalská, V Bytovkách,
Zdeòka Špiková, Horní Boøíkovice
72 let
Jiøí Pospíšil, Velké námìstí
73 let
Ján Barna, V Bytovkách
74 let
Josef Škarka, Nové domovy,
Marie Temòáková, Fr. Palackého
75 let
Ladislav Urban, 5. kvìtna

78 let
Markéta Školutová, Nádražní
79 let
Olga Baèovská, 5. kvìtna,
Jaroslava Kratochvílová, D. Boøíkovice
80 let
Helena Tatíèková, Dolní Boøíkovice,
Hana Krejèová, 17. listopadu,
Anna Novotná, Orlická,
Jan Balík, Na Køižovatce,
Marie Andrlíková, Nové domovy
83 let
Rudolf Mudra, Na Køižovatce
86 let
Leo Kosek, Moravská
88 let
Božena Kalousová, Dolní Lipka,
Anna Šveráková, Františka Palackého

Jiøina Fajglová, Berlínská, Miroslav Braun, Velké námìstí

Luboš Makáò – Eva Fibichová

Dne 28. dubna 2002 vzpomínáme 2. výroèí,
kdy navždy odešel náš drahý a milovaný

syn, tatínek, bratr, švagr a strýc
pan Josef MAREŠ

Kdo jste ho znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi.
Rodièe, dìti, sourozenci a ostatní pøíbuzní.

Dne 5. dubna 2003 uplynou
dva smutné roky od úmrtí
pana Josefa Coufala
S úctou a láskou vzpomínají

manželka, dcera a syn s rodinami.

Širokoúhlé kino Klubu Na Střelnici
Pátek 4. GURU zaè. ve 20:00 hod.
Romantická komedie si utahuje ze snobského zájmu americké smetánky

o východní spiritualismus, pøièemž podvodný duchovní rádce je spojen s pro-
støedím pornofilmu.

Pátek 11. PÁN PRSTENÙ: DVÌ VÌŽE zaè. ve 20:00 hod.
Druhý díl slavné Tolkienovy ságy vypráví osudy všech èlenù po rozpadu

Spoleèenstva. Tvùrcùm filmu se podaøilo zachovat ducha Tolkienova díla a
udržet vysokou la�ku prvního dílu, vyvrcholením je dechberoucí více než
pùlhodinová bitva o pevnost Helmùv žleb.

Pátek 18. ROAD TO PERDITION zaè. ve 20:00 hod.
Dvanáctiletý Mike Sullivan náhodou zjistí, že jeho korektní, odtažitý otec

živí milovanou rodinu jako zabiják ve službách mafiánského bosse. Gangs-
terské drama s Tomem Hanksem a Paulem Newmanem v hlavních rolích.

Úterý 22. DÌVÈÁTKO zaè. ve 20:00 hod.
… na cestì mezi byty, postelemi a sny… Lyrický pøíbìh sedmnáctileté

Emy se odehrává bìhem tøí dnù v odcizeném prostøedí panelákového sídliš-
tì. Celoveèernímu debutu Benjamina Tuèka nelze upøít atmosféru, realizaè-
ní poctivost a výrazný režisérský rukopis.

Pátek 25. DNES NEUMÍREJ zaè. ve 20:00 hod.
Jubilejní dvacátá bondovka je tradiènì vystavìnou a množstvím odvolá-

vek na pøedchozí díly vyšperkovanou podívanou. Agent 007 rozplétá nelegál-
ní prodej afrických diamantù, cestuje po celé zemìkouli, používá neviditelný
vùz Aston Martin a samozøejmì okouzlí pøíslušný poèet krásných žen.

KLUB NA STŘELNICI KRÁLÍKY
Sobota 5. 4. - MARYŠA 19:30 hodin
Zveme Vás na výborné herecké výkony èlenù divadelního spolku Kollár z

Letohradu v režii Rudolfa Kamínka.

Støeda 9. 4. – KYRGYZSTÁN 19:30 hodin
Po úspìšné a hojnì navštívené pøednášce Vladimíra Hejtmanského o Hi-

malájích vás zveme na další zajímavé povídání s promítáním diapozitivù.
Cestovatel Václav Turek navštívil pohoøí Pamír a absolvoval pokus o výstup
na nejvyšší horu (7134 m n.m.)

Sobota 12. 4. - JAZZ&BLUES MUSIC EVE-
NING 20:00 hodin

Hudební veèer ve velkém sále Støelnice se sto-
lovou úpravou a obsluhou. V nové sestavì zahrají
domácí MONROE, publikum rozhýbe vynikající a
energií nabitá hudba pražské formace ŽÁHA a
veèer zakonèí artistní jazzový projev trutnovských
OSTAŠ. Celoveèerní lahùdka pro hudební labuž-
níkyJ.

ŽÁHA vydala v minulém roce vynikající debu-
tové CD “Soul Machine” u spoleènosti Sony Mu-
sic. Kritiky i posluchaèi nadšenì pøijatý projekt
dostal koncertní podobu, která je explozí nashro-
máždìné energie a mísí soul a funky s rockem.
Zpìvák Marek Hlavica má za zády klasické rock-
ové kombo a navíc tøíèlennou dechovou sekci Ple-
sh Horns. Aèkoliv ŽÁHA hraje inteligentní muzi-
ku a tudíž se nijak èasto neobjevuje v komerèních
rádiích, pøece jenom se jí nìkolik mediálních “prù-
lomù” podaøilo, napø. Dobré ráno v Èeské televizi,
hudební poøad Na Klobouèku tamtéž nebo ètyø-
stránková reportáž vlastníma oèima o úèinkování
na nejvìtším støedoevropském festivalu Pepsi Szi-
get v Budapešti, otištìná v èasopise Reflex. Ještì
pøed králickým koncertem by se mìla ŽÁHA obje-
vit v Noci s Andìlem (ÈT).

Ètvrtek 17. 4. - VÁCLAV DVOØÁK & MI-
CHAL REZEK 19:30 hodin

Koncert z cyklu Kruhu pøátel hudby pøedstaví
houslistu Václava Dvoøáka a klavíristu Michala
Rezka, profesora Pražské konzervatoøe. Koncert
se koná v sále Základní umìlecké školy v Králí-
kách.

Sobota 19. 4. - NAŠI FURIANTI 19:30 hodin
Tøetí a poslední králické pøedstavení klasické

komediální hry Ladislava Stroupežnického v po-
dání divadelního souboru TYL.

Sobota 19. 4. - DOLLY BUS BAND 21:30 hod
Další z pravidelných hudebních veèírkù v Ka-

várnì Støelnice, tentokrát se známým a oblíbe-
ným seskupením z Letohradu.

Co jsme dělaly přes zimu?
Ježek se zahrabal

do listí, vlaštovky
odletìly do teplých
krajin, medvìd spí v
brlohu, ale my dìti,
dìtizMŠ Moravská
jsme nelenošily.

První plavecký
výcvik v Zábøehu
jsme ukonèily a zís-
kaly „Mokrá vysvìd-
èení“.

Pak na nás èekaly zimní rado-
vánky – stavìly jsme snìhuláky, ly-
žovaly na zahradì, bruslily na no-
vém kluzišti a otužovaly se 1x týd-
nì v naší saunì.

Na závìr nechybìl tradièní kar-
neval s rodièi ve ŠJ ZŠ Moravská.

Ale už se moc tìšíme na sluníè-

ko – na jaro – a také na nové dìti.
Zveme tímto maminky s dìtmi

na MD k nám – do MŠ Moravská
na „hrací pátky“ od 10 – 11 hodin.

PØIJÏTE SI POHRÁT.

Dìti a uèitelky z MŠ Moravská
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Župní přebor Orlické župy, Orlického poháru 2003
a 28. ročníku memoriálu Slávy Hernycha – 16. 2. 2003

Dne 16. 2. 2003 lyžaøský oddíl uspoøádal závody v bìhu na
lyžích dospìlých. Muži absolvovali tra� na 30 km, ženy na 10 km.
Závodu se celkem zúèastnilo 42 mužù a 4 ženy. Hromadný start
závodu byl v 10:00 hodin na pláni za bývalou školou na Hedeèi.
Tra� závodu vedla pøes pláò smìrem k Jeøábu, dále po Obrázko-
vé cestì, kde muži objeli tøi desetikilometrová kola.

Nejrychlejší žena probìhla 10 km v èase 51:38 minut, nejrychlej-
ší muž dosáhl na 30,- km èasu 1 hodina 32 minut 57 vteøin.

Králíky úspìšnì reprezentovali: Marek Krátký – 2 místem
v kategorii do 40 let, Jan Køivohlávek – 12 místem v kategorii
do 40 let, František Krátký – 1 místem v kategorii nad 50 let,
Karel Macháèek – 17 místem v kategorii nad 50 let, Alena Køi-
vohlávková – 3 místem v kategorii žen.

Èlenové lyžaøského oddílu dìkují všem pøíznivcùm lyžování,
kteøí pomohli závod pøipravit. Dále dìkujeme všem sponzorùm
za vìcné i penìžité dárky. Bez pomoci sponzorù a lyžaøských
pøíznivcù by se závod dal tìžko uspoøádat.

Výsledková listina – kategorie – muži nad 50 let (po-
øadí 1 až 5)

poøadí a jméno TJ výsledný èas
1. Krátký František JI Krá 01:43:54.0
2. Vepøek Radek Šumperk 01:47:27.0
3. Køenek Miroslav Sokol Výprach. 01:49:13.0

4. Janù Petr Lok Zábøeh 01:49:58.0
5. Komárek Jaromír Šumperk 01:50:48.0

Výsledková listina – kategorie – muži od 40 do 50 let
(poøadí 1 až 5)

1. Knápek Ladislav ARECO HK 01:42:24.0
2. Širùèek Jaromír Lave Tri Cup HK 01:46:44.0
3. Kavka Jiøí Letohrad 01:47:55.0
4. Novotný Ludìk SK Žbk 01:47:56.0
5. Fišnar Jan Louèná 1:49:47.0

Výsledková listina – kategorie – muži do 40 let (poøa-
dí 1 až 5)

1. Fišnar Jiøí Louèná 01:32:57.0
2. Krátký Marek JI Krá 01:35:12.0
3. Urban Rostislav Šumperk 01:35:32.0
4. Novák Jan JZD Vys. Potok 01:37:11.0
5. Doleèek Martin SK Žbk 01:38:11.0

Výsledková listina – kategorie – ženy
1. Kubková Dagmar Labe Tri Cup HK 00:51:38.0
2. Lišková Rùžena Ústí nad Orl. 00:53:17.0
3. Køivohlávková Alena JI Králíky 00:55:14.0
4. Srovnalová Libuše Lok Zábøeh 00:59:27.0

František Andrlík

Pozvánka na divadelní představení MARYŠA
(sobota 5. 4. v 19:30 hod. v KLUBU NA STŘELNICI)

V roce 1886 pøišel do malé jihomoravské
vesnice Tìšany mladý poduèitel Alois Mrštík
(sám pocházel z Jimramova na Èeskomorav-
ské vrchovinì). Vnímavý Mrštík si všímal ne-
jen odlišnosti kraje, krojù i zpùsobù života.
Vidìl místo strmých políèek, široké úrodné sel-
ské lány, na kterých se pracovalo od rána do
noci, všiml si ale také toho, že bohatý kraj ne-
pøináší blahobyt všem, kdo v nìm žijí - vnímal
hlubokou sociální propast mezi zámožnými
sedláky, kteøí pøièinlivì chránili a rozmnožo-
vali svùj majetek, a jejich èeledíny, odkázaný-
mi na provlhlou palandu u stropu koòské stá-
je. Kantorovi neunikla bezvýchodnost a pøed-
urèenost životní situace, pøedevším mladých
lidí – bylo témìø nemožné, aby si selský syn
vzal chudé dìvèe, nebo aby se nemajetný chas-
ník pøiženil na grunt.

Mrštík si dobøe uvìdomoval tyto skuteènosti,
vyplývající z tehdejších hospodáøských a spole-
èenských pomìrù, vìdìl, že je nemùže zmìnit,
chtìl tedy na nì alespoò upozornit, chtìl protes-
tovat a zastat se mladých lidí. Zaèíná (spolu
s bratrem Vilémem) psát drama, jehož hrdinkou
se stala selská dcera Marie Horáková. Mrštík ji
znal, snad se mu i líbila, slušel ji pestrý tìšanský
kroj i šátek, dovedla se mile usmát, zazpívat
i v kole zatoèit. K ní postavil Francka a na jejich
vzájemném citovém vztahu rozpøádal dìj.

Francek musel jako chudý chasník na vojnu a

Maryša podlehla - tak jako mnoho jiných dìvèat
– nátlaku rodièù a vdala se za vdovce s tøemi
dìtmi. Nebyl to mlynáø Vávra, ale tìšanský sed-
lák Felix Turek, majitel výstavného gruntu.

Maryšin manžel i otec pøedstavují v dramatu
tvrdé a neústupné typy, jež urèovaly osudy lidí
ne podle citu, ale podle chladných hospodáøských
úvah nemìnného selského øádu. Mrštík ovšem
s autorskou licencí nazval Maryšina otce Líza-
lem a Turka zamìnil za mlynáøe Vávru, protože
se mu líbilo malebné zákoutí pod mlýnem Has-
trmánkem. I v mnoha ostatních detailech se au-
torovo podání nekryje s realitou. Aby z díla po-
vstalo drama, vyhranil charaktery postav a vy-
hrotil konflikt. Maryša na jevišti svého muže ot-
ráví, ve skuteènosti s ním žila ve spoøádaném
manželství, vychoval jeho dìti z prvního manžel-
ství i nìkolik potomkù, které mìli spolu. Byla
starostlivou matkou a Turkovi dobrou ženou.

Mrštíkovo drama se hrálo na našich èelních
scénách i na ochotnických jevištích, jen Tìšanští
je ve své dìdinì nevidìli; autor tu jeho provedení
nepovolil. Byl si vìdom toho, že vykreslil postavy
k poznání, že jeho figury žijí a chodí po Tìša-
nech, že o jeho modelech každý ví a že se na nì
dívá nikoliv podle skuteènosti, ale podle podoby,
jež jim dal na jevišti – a ta nebyla vždy závidìní-
hodná. Skuteèná Maryša i její muž tìžce proží-
vali divadelní vylíèení svého života, zejména Tu-
rek jako prostý hospodáø neunesl zesmìšòova-

nou popularitu. Tìšanští znali Turkùv život a ne-
uvìdomovali si dost jasnì autorovy zámìry pøi
psaní dramatu – když vidìli poprvé hru na br-
nìnské scénì, nechali se slyšet hlasitì a lapidár-
nì: „Tak to nebelo!“ Drama ze své vísky si Tìšanští
zahráli až po autorovì smrti.

Inscenaèní tradice Maryši je pøebohatá, patøí
k nejhranìjším èeským kusùm. Usilovali o ni ve-
likáni èeské režie, aby na ní demonstrovali svá
umìlecká kréda, mj. Kvapil, Hilar, Štìpánek,
Honzl, Grossman… V posledních letech byla
k vidìní v hradeckém Klicperovì divadle v režii
Vladimíra Morávka, v Národním divadle ji in-
scenoval J. A. Pitínský, na repertoáru ji má i br-
nìnské Mahenovo divadlo. Stálicí je tato „nej-
klasiètìjší“ èeská hra i na ochotnických jevištích,
nikoliv ovšem proto, aby bylo uèinìno zadost po-
vinnosti vùèi klasikùm. Maryša je dílo, zadírající
se pod kùži i dnes – ostrým zobrazením mezních
situací, konstatováním øádu, který èlovìka drží
v mezích urèitých pravidel a pomáhá mu žít, ale
který ho zároveò zbavuje svobody (vìèné, neøeši-
telné dilema!) a pùsobí mu neskonalou trýzeò.
Schopnost vzdát se i vzdorovat, trpìt i bojovat
o štìstí, schopnost pokory i nestále se deroucí pý-
cha a ješitnost – to jsou póly, mezi nimiž osciluje
napìtí tohoto dramatu.

Zveme Vás na výborné herecké výkony èlenù
divadelního spolku Kollár z Letohradu v režii Ru-
dolfa Kamínka.
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Plamen v požárním sportu
V sobotu dne 8. bøezna 2003 v Soko-

lovnì v Králíkách se konala generálka
na okresní kolo hry Plamen v požárním
sportu, kterou poøádali Mladí hasièi
SDH Králíky se svými vedoucími. Této

soutìže se zúèastnilo 20 družstev Mla-
dých hasièù, kde Králíky obsadily 7., 8.,
9., 14. a 17. místo.

Všem hasièùm dìkují za úèast SDH
Králíky.

Zahájení tradice tématicky
specializovaných trhů

V letošním roce bude náš spoleèenský
život obohacen zahájením tradice téma-
ticky specializovaných trhù. Tržištìm by
se mìl sice povìtšinou stát prostor Vel-
kého námìstí, ale konání prvního z nich
je smìøováno do jedné z králických in-
tegrovaných obcí.

V sobotu 26. dubna se bude v areálu
zemìdìlského podniku ZEOS v Prostøed-
ní Lipce nabízet a nakupovat drobné
hospodáøské i okrasné zvíøectvo (králí-
ci, kuøata, husy, papoušci, køeèci apod.)
a k dostání mìly být také rùzné chova-
telské potøeby. V pøípadì nepøíznì po-
èasí bude tržištì z venkovních prostor
pøesunuto do kryté hospodáøské haly.

O organizaci trhu a poøadatelskou
službu se v tomto pøípadì podìlí vedení
mìsta a odbor vnitøních vìcí mìstského
úøadu s SDH Prostøední Lipka a Heø-
manice.

Další pøíležitosti pro umožnìní smys-
luplného stánkového prodeje plánujeme
již nyní – zelné a kvìtinové trhy, øemes-

la, na zimní mìsíce výmìnné burzy. Tyto
akce by mìly být nejen dalším lákadlem
pro návštìvníky Králicka, ale také dal-
ší možností jak pøispìt z mìstské po-
kladny na èinnost zdejších spolkù – for-
mou odmìny za zajištìní poøadatelské
služby.

Z tiskové zprávy vedení mìsta

Vykročení do Nového roku v MŠ Pivovarská

Stejnì jako v novém školním roce jsme
zaèali s novým plánováním, i nový rok 2003
pøinesl zmìny. V lednu 2003 jsme vykro-
èili do právní subjektivity. Ale ani nové plá-
nování, ani právní subjektivita nesmí od-
sunout práci s dìtmi na druhé místo. Vždy�
hlavnì pro dìti tu jsme. A tak každý mì-
síc èekalo na dìti pøekvapení. Lednem se
neslo heslo „moje sánì jsou jak šíp“ a dìti
se pøipravovaly na závody. Nejdøíve nám
nepøálo poèasí, potom nám zachumelila bo-
bová dráha. A tak až 13. 2. si každý pøine-

sl své boby a mohli jsme vyrazit na kopec
pod kluzištìm. To ale frèelo! Ve školce do-
stali všichni sladkou odmìnu, medaili a
diplom.

V únoru zaèali naši pøedškoláci jezdit
se „žlutou školou“ na plavání. Každé úte-
rý si pøinesou do školky batùžek a v nìm
nesmí chybìt plavky, ruèník a koupací èe-
pice. Vše ostatní k plavání (rukávky, pì-
nové desky, míèe atd.) má pro nì pøipra-
vené paní uèitelka (teta nebo plavèice)
v bazénu v Zábøehu. Jsou to šikulky, vù-
bec se nebojí vody, paní uèitelka si je chválí
a tak si budou moci na konec zazpívat „pla-
vu si a nevím jak …“. No a do tøetice se
naše dìti tìšily na karneval v MŠ. Jenže
když pøijdou maminky a babièky, tak je
nám školka malá. Proto musíme moc a moc
podìkovat panu Veèeøovi ze ŠJ Moravská,
který nám pùjèil školní jídelnu. Ve ètvr-
tek 6. 3. se tu sešly dìti v maskách s rodi-
èi, aby se zapojili do maškarního reje. Když
pan Veèeø ml. pustil první písnièky, mìla

„Beruška“ a „Ferda Mravenec“ co dìlat,
aby všechny masky zapojili do tance. Vy-
padalo to spíše jako bleší rojení. Když se
ale mohly s maminkou a tatínkem zapojit
do soutìží, hned se blešky uklidnily. A tak
nám ve víru tance a soutìží utekly hodiny
v propùjèené jídelnì tak rychle, že se dì-
tem nechtìlo domù. Tak zase za rok!

Na závìr bychom chtìly moc podìkovat
všem rodièùm za dary na odmìny pro své
ratolesti a za všechny sladkosti, panu Ve-
èeøovi st. za pùjèení jídelny, panu Veèeøo-
vi ml. za pìknou hudbu, obchodu Centrum
p. Kubíèek a p. Toman za sponzorský dar
a všem rodièùm, kteøí pomohli pøi úklidu
jídelny. Našim nejmenším pøejeme, aby se
jim v MŠ líbilo, a proto je èeká do prázd-
nin ještì spousta pøekvapení.

Uèitelky MŠ Pivovarská

ČČK Dolní Morava
Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ
ZÁBAVU

která se uskuteční
dne 19. 4. 2003 od 20.00 hod.

v sále Obecního úřadu
v Dolní Moravě.

Občerstvení zajištěno,
bohatá tombola

Hudba - JVS Králíky
Vstupné 35 Kč


