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Květen – lásky čas
Chodila svìtem a všude nechávala stopy.
Nìkde radost, jinde žal.
Jeden po ní toužil, druhý se jí bál.
Každý ji poznal jinak,
ale všude jí dali stejné jméno:
„LÁSKA“.

Duhové sklo
Láska je tak strašnì nádherná.
Jak duhové sklo.
Ale jako s ním musíš zacházet jemnì,
tak i ona, když dopadne na zem, ROZBI-

JE SE!
Zbude jen hrst støepù, z nichž každý si

øíká vzpomínka.
Èím krásnìjší vzpomínka,
tím vìtší bolest nad rozbitou sklenièkou.
A každý støep je velmi ostrý.
Nezkoušej je posbírat a slepit,
protože se o nì zraníš
a už nikdy to nebude ta krásná bezchyb-

ná sklenka,
kterou jsi tak obdivovala.
Ale vždy� to sama znáš.
Když liješ, musíš dávat pozor, abys ne-

pøelila,
protože – když je sklenice plná,
nic se už do ní nevejde.
Prostì PØETEÈE!
TAK CHRAÒ SVOJE DUHOVÉ SKLO

Povídání z Hory Matky Boží
Co bylo pøíèinou vzniku poutního

místa na Lysé hoøe (Kahlenberg)
u Králík v dobì tøicetileté války? Byl
to zázraèný pramen nebo jiná zázraè-
ná událost na vrcholu této hory?

Podnìtem ke vzniku tohoto poutního
místa byly docela prosté, by� tragické
události oné doby. Dvakrát prošla kra-
jem vlna moru. Následky byly velmi zlé.
Proto v této lidsky bezvýchodné situaci
hledali lidé pomoc u Panny Marie. Po-
øádali kající procesí na vrchol Lysé hory,
i když zde nestála ani malá kaple. Jen
na nìkterém stromì asi visel obrázek
Matky Boží. Morová rána je natolik tís-
nila, že dokonce organizovali i dìtská
procesí, v nichž má toto poutní místo
právì poèátek. Jeden chlapec z Králík,
jmenoval se Tobias Johannes Becker, si
tehdy pøedsevzal, že jednou, až bude
dospìlý, musí na Lysé hoøe postavit kos-
tel ke cti Panny Marie. Stal se knìzem
a dokonce kanovníkem u sv. Víta v Pra-
ze. Roku 1694 za ním pøišel tehdejší
králický pan faráø s panem starostou a
pøednesli mu naléhavou prosbu o pomoc
pøi vybudování mariánské kaple na Lysé
hoøe. V panu kanovníku našli nadšené-
ho pøíznivce. Nejenže opatøil potøebná
povolení, ale našel další dárce, aby mohli

vybudovat poutní kostel. Se stavbou za-
èali roku 1696 a za ètyøi roky, 21. srpna
1700, byl kostel dostavìn a posvìcen.
Poutní místo svìøili øádu servitù, tedy
Služebníkù Panny Marie, kteøí postup-
nì dobudovali ambity, osm kaplí s køí-
žovou cestou na úboèí Hory Matky Boží,
kapli Svatých schodù a klášter.

Jak vznikl název Hora Matky
Boží?

Pøál si to zakladatel tohoto poutního
místa Tobias Johannes Becker, tehdy již
biskup královéhradecký. Název se rychle
ujal.

Od kdy v klášteøe pùsobí redemp-
toristé?

Od roku 1883, kdy odešli servité pro
nedostatek dorostu. Tehdy sem pøišli
èlenové vídeòské provincie, protože naše,
pražská provincie, se z ní vyèlenila tepr-
ve roku 1901. Pøetržku tvoøí ètyøicet let
po roku 1950, kdy byly pøechodnì všech-
ny mužské øády v naší republice zruše-
ny. Po roku 1990 zde pùsobili, by� ome-
zenì, dva naši knìží – dùchodci, kteøí
zároveò nahradili staøièkého duchovní-
ho správce sester P. Koláøe.

Èím se kongregace redemptoris-
tù liší od jiných øádù a kongregací
a jaké je její poslání?

Pùvod má kongregace redemptoristù
v bývalém neapolském království. Zalo-
žil ji geniální knìz svatý Alfons Maria
de Liguori, jenž se honosí titulem “uèi-
tel církve” za svoje mimoøádné vìdecké
dílo v oblasti morální teologie. Napsal
víc než stovku spisù nejen vìdeckých, ale
i populárních, jež se doèkaly pøímo neu-
vìøitelného poètu pøekladù a vydání.
Když pøi rekonvalescenci po vážné cho-

(Dokonèení na str. 2)
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Povídání z Hory Matky Boží
(Dokonèení za str. 1)

robì poznal duchovní bídu prostých pas-
týøù a zemìdìlcù, založil spoleèenství,
kongregaci, jež se má hlavnì poøádáním
lidových misií a duchovních cvièení – exer-
cicií - starat o duchovní obrodu zvláštì
tìch, jimž se málokdo vìnuje. Pøi lidové
misii uspoøádají knìží – misionáøi - tý-
denní seriál kázání, náboženských rozho-
vorù, lidových pobožností a dalších akcí
pro dospìlé i pro mládež v navštívené far-
nosti. Snaha je, pozvat všechny obyvatele
farnosti. Jde o oživení duchovní oblasti
spoleèenství obce a mezilidských vztahù
na základech køes�anských.

Mohou vstoupit do vaší kongrega-
ce také ženy?

Ženskou vìtev naše kongregace nemá,
i když od samého zaèátku byly urèité sou-
bìžné ženské kongregace. Nejsou však
organizaènì vázány na naší kongregaci.

Kolik má vaše kongregace èlenù v
Èesku a ve zdejším klášteøe?

Po ètyøicetileté pøetržce, když jsme ne-
mohli pøijímat nové èleny (pøed rokem
1950 nám roènì v provincii pøibývalo až
deset studentù teologie) a jenom jsme vy-
mírali, je nás opravdu hrstka – asi tøicet.
Ve zdejším klášteøe je zatím tøíèlenná
komunita, i když jsme si ubytovací pro-
story pro vlastní potøebu upravili pro pìt
èlenù.

Co nám mùžete øíct o životì knìží
a øeholních bratøí, kteøí sem byli ná-
silnì pøemístìni v dubnu roku 1950?

Sám jsem, jako student tøetího roèníku
teologie, vlastnì jen prošel tímto zaøíze-
ním, jež se úøednì oznaèovalo jako “cent-
ralizaèní klášter”, by� to bylo prakticky
vìzení, kam smìla návštìva nejbližších
rodinných pøíslušníkù pøijet jen na hodi-
nu, po udìlení povolení krajským tajem-
níkem pro vìci církevní. Napøíklad mému
rozhovoru s mojí maminkou byl, podobnì
jako ve vazbì, pøítomen pøíslušník SNB.
Ti také celý objekt dokonale uzavøeli a
hlídali. Øeholníci, kteøí nebyli posláni na
tøi a pùl roku na tak zvané “mimoøádné

dlouhodobé vojenské cvièení” (èili k PTP),
pracovali na státním statku a v lesích.

Kdy bylo poutní místo zpøístupnì-
no veøejnosti?

Teprve roku 1968, když pøed tím, roku
1960, byli koneènì propuštìni øeholníci,
kteøí zde byli drženi bez jakéhokoli soud-
ního øízení, a byl zde zøízen charitní do-
mov pro zestárlé sestry z kongregace ses-
ter Neposkvrnìného Poèetí Panny Marie.

Proè sem tehdy umístila Èeská ka-
tolická Charita sestry?

Mužské øehole byly roku 1950 praktic-
ky zlikvidovány. V onìch “centralizaèních”
klášterech byla dokonalá smìs zbytkù ze
všech øeholí. Po deseti letech byla dána
øeholníkùm svoboda. Podobnì se do civil-
ního zamìstnání rozešli ti, kdo museli
sloužit u PTP.

Øeholní sestry však od roku 1950 neú-
stupnì bojovaly o to, aby jejich komunity
zùstaly pospolu, i když byly nasazeny do
rùzných továren a jiných podnikù. Jen
nepatrné procento pøijalo možnost dostat
se do civilního zamìstnání za cenu vystou-
pení z øehole.

Tehdejší neblaze proslulá matice nábo-
ženská po roku 1950 rozdávala obcím,
Charitì a jiným institucím klášterní ob-
jekty. Proto také zdejší klášter vèetnì kos-
tela a kaplí byl ještì pøed rokem ve vlast-
nictví charity. Sestry sem byly umístìny
proti své vùli, i když vlastnily nìkolik vy-
hovujících klášterù. Zde také jim byl pøi-
dìlen prokomunistický správce kláštera.
Mìly zde prakticky dožít a vymøít (což se
pøirozenì uskuteèòovalo – na místním
høbitovì je pohøbeno asi 112 sester).

Sestry se odstìhovaly koncem srp-
na minulého roku. Kam pøešly?

Do svých pùvodních klášterù, pokud se
jim podaøilo získat je nazpìt. Konkrétnì
jde o klášter v Brnì, Uherském Brodu a v
Olomouci. – Jistì jsou tomu rády nejmlad-
ší sestry, které se koneènì dostaly k tomu,
aby pokraèovaly v èinnosti své kongrega-
ce: dvì pracují ve zdravotnictví (jedna na
Svatém Kopeèku u Olomouce, druhá v

Estonsku) a tøetí zaèala denní studium
teologie na Teologické fakultì v Olomou-
ci, aby jednou pùsobila jako uèitelka.

Od kdy pùsobíte na “kopeèku” Vy,
Otèe?

Od prosince roku 1999, tedy už jsem
zaèal ètvrtý rok.

Co se zmìnilo v klášteøe od odcho-
du sester?

Podobnì jako normální rodina jsme
museli provést rùzné “kosmetické” úpra-
vy, abychom byli schopni “utáhnout” ze
svých osobních pøíjmù nutný provoz celé-
ho objektu. Od vedení charity bylo milé,
že nám zde zanechala moderní, úèinnou
plynovou kotelnu. Po poradì s odbornými
projektanty jsme omezili na prvním mís-
tì vytápìní tak, abychom mìli rozumné
životní prostøedí, budova nebyla narušo-
vána a my nemuseli odejít proto, že by-
chom nebyli schopni uhradit nutné zálo-
hy na plyn. – Jelikož jsme “tøi chlapi v
chalupì” museli jsme také napøíklad zru-
šit užívání skleníkù a nepomìrnì veliké
prádelny s velkou žehlírnou, kde nìkdo
nainstaloval jednoduchá okna v železných
rámech jako na jihu Itálie.

Kolik Vám pomáhá lidí?
Zatím jsme spíš pìstovali „samoobslu-

hu“, nyní však, dík porozumìní Otce bis-
kupa, pøibývají tøi pracovníci.

Jak je to s návštìvností?
Vloni ponìkud poklesla, podobnì jako

na jiných poutních místech. Snad se situ-
ace postupnì upraví poøádáním víkendo-
vých akcí (prvních sobot, biblických setká-
ní apod.).

Letos, do poloviny èervence, bude po-
nìkud omezena provozuschopnost koste-
la. Po patøièném projednání na kompe-
tentních místech již probíhá odstranìní
staré døevìné podlahy pod lavicemi a
zmodernizování topení. Od pùli kvìtna
bude pokládána nová dlažba. Dosavadní
je, na ne jednom místì, nehezky vyšlapa-
ná a hlavnì byla na mnoha místech zne-
hodnocena pøi zavádìní teplovodního to-
pení. Výmìna dlažby je možná jen dík po-
chopení mìstského úøadu, jenž nám za-
jistil státní podporu ve výši dvou tøetin
nákladù. Zbytek nákladù uhradíme z vel-
korysého daru mnì velmi blízkého man-
želského páru. Termíny nutnì musíme
dodržet, protože letos, 17. srpna, bude u
nás diecézní pou�.

Máte nìjaké ideály snù, jak byste
chtìl, aby klášter a celý poutní areál
fungoval?

Ideály by byly. Jenže nezbývá, než zù-
stat v dané realitì, kdy všechno je o penì-
zích, povoleních a souhlasech, pilných a
dovedných rukou…

Naše malá skupinka zainteresovaných
pracovníkù nejen vede “chytré øeèi”, ale
podle svých možností vytváøí pøedpokla-
dy, aby se postupnì využily interiéry i ex-
teriéry celého poutního komplexu. Zatím
však nezbývá než rozdìlanou práci dovést
do zdárného konce. Každopádnì dáme
èasem o sobì vìdìt.

Moc Vám, Otèe, dìkuji za rozhovor.
Iva Veèeøová

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč, Bohutín 133

Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin si na hřbitově v Králíkách
můžete objednat tyto kamenické práce:

- Výroba pomníků ze žuly a teraca
- Žulové a teracové (rámy, sokly, krycí desky)
- Celkové opravy pomníků
- Sekání, zlacení, stříbření a barvení písma
- Přebrušování pomníkových dílů z teraca a mramoru

přímo na místě!!!
- Cenová konzultace a doprava zdarma!

Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37, mobil 605 94 64 68
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O čem se mluví, aneb co si o tom myslíte?!
Zaèátkem dubna obdržela naše redakce odezvu na èlánek pana Èernohouse, a protože

chceme být objektivní a zveøejnit všechny pøíspìvky, dovolte nám vrátit se ještì k minulému
tématu (Letošní Králický karneval).

Za kvìtnové a èervnové téma rubriky jsme zvolili „spokojenost králických obèanù s obcho-
dy a službami“, které u nás provozují soukromí podnikatelé. K tématu nás vedly Vaše
názory vyslechnuté na ulici, hospùdce èi pøímo v obchodech a také dopis pana Tomáše
Pospíšila, který níže uvádíme. Budeme rádi, když se s námi podìlíte o dobré èi horší zkuše-
nosti. Proto pokud máte èím, pøispìjte do mlýna.                                                     Redakce

Ještě jednou karneval
Pùvodnì jsem již nechtìl èeøit odteklou vodu

ohlednì karnevalu, ale po èlánku pana Èerno-
house v dubnovém zpravodaji, kde náš podnik
pošpinil, nemohu zùstat lhostejný a jsem nu-
cen se vyjádøit a vrátit pana „božského“ pøed-
sedu našich fotbalistù zpátky na zem. Øíkám
proto otevøenì: Pane Èernouhous lžete, mlžíte
a tlacháte polopravdy.

Po karnevalu 2001 mi pan pøedseda sdìlil
svou vizi, a to takovou, že by si fotbalový oddíl
napøíštì dodal své poøadatele ke vstupnému
na Disko Club Šnek, s tím že nám uhradí ušlý
zisk. Mìl jsem si vše rozmyslet. Dohodli jsme
se, že se mi ozve. Celý rok se nikdo neozval.
Èekal jsem také, že se nìkdo z oddílu ohlásí
ohlednì vybírání vstupenek v Becher Baru na
Velkém Námìstí, nebo� ohòostroj a neš�astné
vyhlašování masek bylo právì tam. Marnì!
Pouze u mého bratra, který provozoval karne-
val v hostinci V Zatáèce (mimochodem dodnes
nedostal od fotbalového oddílu ani korunu ze
slíbeného podílu) mi bylo zanecháno á 100 vstu-
penek. V den zaèátku karnevalu se mì pan Èer-
nohous, po té co jsme se náhodou potkali, optal:
„Tak co, jak to provedeme?“ Odpovìdìl jsem do-
slova: „Nijak, už mám na plakátech napsáno
vstupné 25,- a karnevalové lístky vstup zdar-
ma.“ Èili nic tragického pod sluncem pro obì
strany, což nasvìdèovala i návštìva pana Èer-
nohouse na diskotéce ve zcela pøátelském du-
chu. Domluvili jsme se, že se nìkdy staví vy-
rovnat. Dvakrát jsme se od té doby pana pøed-
sedy ptali, kdy že se zastaví pro vstupné. Bo-
hužel, zase nic.Dále je mi záhadou, kde se vza-
lo onìch 12 prodaných vstupenek, jak bylo
v sloupku uvedeno, ale má-li pan Èernohous
takový pøehled a poøádek, jistì mi rád sdìlí
i jejich sériová èísla. Peníze a zbytek neproda-
ných vstupenek však zdá se v oddílu nikomu
nechybí.

Ale i kdyby jich bylo 12, co je na tom divné-
ho? Vždy� pro témìø každého zaèíná karneval
ohòostrojem, návštìvou hospùdek, Støelnice, a
až potom se jde tzv. „dorazit“ na diskotéku, sa-
mozøejmì s již dávno zakoupenou vstupenkou.

Nerozumím výrokùm: „nešlo nám o hospo-
dy typu Formanka, Divoèák nebo Dekl.“ Ptám
se proto: Proè jste je tedy letos vynechal? Proè
jste ani s nimi nejednal? Proè jste nejednal
s Labutí, Becher Barem, èi Zatáèkou, kteøí šest
let bez problémù spolupracovaly? Proè jste ne-
jednal s Disko Šnekem a Rabbitem, když Vám
o dobrou spolupráci tak jde? Proè jste nejdøíve
vytiskl plakáty aniž by jste se zeptal, do té doby
spøátelených podnikù, zda se chtìjí na karne-
vale podílet?

Píšete: „….U Tebe musím platit? To jdu do
Aleje, tam je to zadarmo. Stovka je stovka.“
Nepamatuji si ale, že by se kdokoliv z vašeho
oddílu, vèetnì Vás, pøi vstupu na diskotéku
v ranních hodinách prokazoval karnevalovou
vstupenkou. Stovka je stovka, viïte?!

Pane pøedsedo, milý Miloši. Nìkolikrát jsme
se od karnevalu potkali na mìstì a neslyšel
jsem od Tebe žádný názor, až jsem se ho doèetl
v dubnovém Králicku, èiním proto totéž a sdì-
luji Ti ten svùj v kvìtnovém. Nebýt Tvé aro-

gance a neschopnosti cokoliv øídit (s výjimkou
auta) a organizovat mìl by oddíl daleko více
v kase a možná by byl zachován i B team. Ne-
jsem fotbalista ani funkcionáø, ale vidím, že pod
tvým vedením se fotbal v Králíkách podle mì
i pamìtníkù dostal do takové krize a to i mo-
rální, v jaké dosud nebyl.

Ono svalovat své neúspìchy typu vyhlašo-
vání masek na námìstí, když mám pronajatou
Støelnici, nebo vrátím-li se k Silvestru, kam si
každý mohl donést vlastní pití a jídlo, a pak se
divit, že není na nájem, je sice pro lidi krásné,
ale takové akce se nedìlaly ani za minulého
režimu. Svalovat dùsledky tìchto „super tahù“
na druhé (hospodské) je pøinejmenším drzé, a
tak se nediv, že se bráníme. Miloši, Ty jsi nedo-

stal doživotní možnost a výhradní právo orga-
nizovat Králický karneval. Byla Ti dána odpo-
vìdnost a èest poøádat tak rozsáhlou akci, což
Ti pøerostlo pøes hlavu. Karneval patøí do hos-
pod, sálù a restaurací, není jen Tvùj a fotbalo-
vého oddílu, je nás všech králických obèanù.
Nebyl jsi schopen pøizpùsobit karneval souèas-
ným trendùm a sociálním požadavkùm. Nevne-
sl jsi nic, žádný nápad, žádnou zmìnu, ba ani
ten koòský povoz jste nezaøídili vy, ale Disko
Sneck a rodina Skalických. My hospodští jsme
letos vrátili karneval na poslední chvíli do hos-
pod, jinak by byla tradice porušena a vše by
probíhalo pouze na tøech místech.

Jenom pro informaci, spousta hospodských
vèetnì mì sponzorovalo i letos dìtský karne-
val. Peníze z loòska jsem si neponechal, pøi-
spìl jsem boøíkovickým fotbalistùm a panu
Halanièovi na balón pro nejmenší kralické fot-
balisty. Totéž udìlám i letos.

Snad se už koneènì kolem sebe rozhlédneš,
podíváš se pravdì do oèí a pøenecháš své místo
torza fotbalového oddílu nìkomu schopnìjšímu
pro tuto funkci! Jsou to tvrdá slova, ale vysti-
hují mùj pohled na celou trapnou estrádu oko-
lo karnevalu a stavu fotbalu v Králíkách.

Michal Souèek!

Nepříjemná zkušenost
Vážení spoluobèané, rád bych se s Vámi podì-

lil o zkušenost, kterou jsem získal pøi zakupová-
ní videa v Elpromu u pana Loufka. Pøed vánoce-
mi jsem si z letáèku vybral videorekordér a
v zápìtí jej u pana Loufka objednal. Využil jsem
nabídky splátkového prodeje. Pøi pøedávání a za-
placení tøetiny ceny mi zboží nebylo pøedvedeno
z èasových dùvodù, pøestože to bylo napsáno ve
smlouvì. Po vybalení a prvním uvedení videa do
provozu jsem zjistil, že se jedná o jiný typ, než
jsem si objednal, s jinými parametry a s menu
pouze v angliètinì, což jsem nechtìl. S tím jsem
se ale už smíøil, zkrátka chybièka se vloudila, to
se mùže stát, i když by nemìlo. S èím se ale smí-
øit nemùžu nastalo asi po mìsíci užívání video-
rekordéru, kdy se vyskytly závady, které jsem
samozøejmì chtìl v rámci reklamace odstranit.
Po odeslání do servisu mi bylo sdìleno, že byl
videorekordér zneèištìn díky vkládání špatných
kazet, tedy mou vinou, a proto budu opravu pla-
tit sám. To jsem samozøejmì nemohl akcepto-

vat, protože jiný videorekordér používám již nì-
kolik let bez problémù, tento jsem zakoupil pro
využití jeho nových funkcí. A navíc jsem pøehrá-
val samé originální kazety. Pan Loufek mi sdìlil,
že tedy odstupuje od smlouvy a cenu opravy mi
strhne z již zaplacené zálohy. Po chvíli pøemýšle-
ní jsem tedy navrhl, že když bude video v poøád-
ku opravu zaplatím, a� mi jej pøedvedou. Pan
Loufek odpovìdìl: „odstupuji od smlouvy“! Vrátil
mi zbylé peníze ze zálohy a první splátky a 640 Kè
si ponechal na údajné pokrytí provedené opravy.
Dobrý rabat na to, že nic neprodal. Nepomohlo
ani upozornìní, že to tak nenechám a najmu si
právníka. Vysmál se mi do oèí, jak bych si mohl
dovolit právníka, když kupuji video na splátky.
Nemá smysl zatìžovat naši justici takovým pre-
vítem. Vìøím, že spravedlnosti bude èasem uèi-
nìno za dost, protože v Králíkách máme tøi pro-
dejny elektrozboží a v tak velké konkurenci ne-
mùže nìkdo takový obstát.

Tomáš Pospíšil
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Domov mládeže
Pobyt v domovì mládeže se stává pro

nìkterá studenty souèástí jejich student-
ského života. K SOU, které leží na pøed-
mìstí Králík, patøí také DOMOV MLÁ-
DEŽE.

Možná si nìkteøí z Vás øíkají, jak zde
ubytovaní studenti tráví svùj volný èas po
splnìní svých povinností. Volný èas mo-
hou studenti strávit individuálnì, dle
vlastních zájmù nebo se zapojí do èinnos-
tí, které jim nabízíme pro zpestøení poby-
tu v domovì mládeže.

Napøíklad akce poøádané v letošním
školním roce:

- probíhá kroužek ve florbale (úèast na
pøátelských utkáních), kroužek vaøení

- poøádají se zájezdy do krytého bazé-
nu, divadla

- možnost práce s poèítaèem, interne-
tem

- dále mají naši ubytovaní k dispozici

posilovnu, tìlocviènu
- probíhají soutìže ve stolním tenise,

posilování, rùzné spoleèensko-vzdìlávací
testy, atd…

Jak vidíte, èinnost v domovì mládeže
je opravdu pestrá. Záleží na každém uby-
tovaném studentovi, jak se rozhodne strá-
vit svùj volný èas.

Za domov mládeže SOU Králíky
Martina Straková

Chcete prožít atraktivní víkend plný vojenské historie, pevnostní turistiky na èerstvém vzduchu a v krásném prostøedí?
Chcete se seznámit s technickými parametry kdysi pøísnì utajovaných pevnostních staveb vybudovaných na obranu Èeskoslo-
venska v letech 1936–1938? Pak je tato nabídka urèena právì Vám!

Společné víkendy muzeí v Králické pevnostní oblasti

Muzea a památníky ès. opevnìní v Krá-
lické pevnostní oblasti (KPO) – všech se-
dmnáct lokalit, kde jsou provozovány, nebo
teprve vznikají expozice s vojensko-histo-
rickým zamìøením, bude možné navští-
vit 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 bojo-

vými ukázkami)
27.–28. 9. 2003
25.–26. 10. 2003
Provozovatelé všech muzeí v KPO ote-

vøou i mimo bìžné zvyklosti, prodlouží
obvyklou otevírací dobu jednotlivých ob-
jektù a pøipraví pro návštìvníky øadu
atrakcí. Na nìkterých muzeích bude mož-
né shlédnout prùvodce v dobových unifor-
mách s dobovou výzbrojí, rùzné výstavy,
v pøípadì tvrze Bouda se rovnìž poèítá
s prodloužením prohlídkové trasy, Vojen-
ské muzeum Králíky chystá pøedvádìní
tìžké a bojové techniky v pohybu. Samo-
zøejmostí bude prodej pevnostní literatu-
ry a upomínkových pøedmìtù. Objekty,
které bude moci zájemce shlédnout, (jsou
øazeny z východu na západ, od obce Dolní
Morava po Èeské Petrovice):

Pìchotní srub K – S 5 „U potoka“ se
nachází v pokroèilé fázi rekonstrukce.
Zaujme množstvím pùvodního vnitøního
zaøízení, nìkolika expozicemi a malou
nauènou stezkou okolím objektu. Pìchot-
ní srub K – S 8 „U nádraží“ je rovnìž
objektem v pokroèilé fázi rekonstrukce s
velkým množstvím vnitøního zaøízení,
exponátù a nìkolika expozicemi. Nachází
se zde pamìtní deska plk. Boreckému.
Dìlostøelecká pozorovatelna K – S 12b
„Utržený“ je místem dalekého výhledu.
Tento srub je unikátní tøípatrový objekt,
postupnì rekonstruovaný, s originálním
pancéøovým 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 re-
konstrukci probíhají rovnìž v pøípadì leh-
kého objektu vz. 37 è. 113. Skupinu pøí-
stupných a již èásteènì rekonstruovaných
pevnùstek doplòují lehký objekt vz. 37
è. 24 a lehký objekt vz. 37 è. 25. Proslu-
lý je pìchotní srub K – S 14  „U Cihel-
ny“, kde probíhá rekonstrukce a nejdete
zde první menší expozice. Zajímavá je dob-
øe zachovaná místnost pro pevnostní mi-
nomet, unikátní úprava pro pancéøovou
oponu protitankového kanónu, pamìtní
deska èetaøi Hradovi. Vojenské muzeum
Králíky nabízí nìkolik rozsáhlých expo-
zic (munice, bojová technika, vozidla, zbra-
nì, osobnosti, výstroj,…) a pøedvádìní ex-
ponátù v pohybu. Najdete zde také infor-
maèní centrum ès. opevnìní s celostátní
pùsobností. Na pìchotním srubu K- S 15
„U lípy“ právì probíhá základní zpøístup-
nìní, objekt bude možné navštívit. Mu-

zeum ès. opevnìní – dìlostøelecká
tvrz Bouda je kulturní památkou ÈR,
jejíž návštìvu by si nemìl nikdo ze zájem-
cù o vojenskou historii nechat ujít. Jedná
se o nejvìtší v pùvodní podobì zpøístup-
nìný objekt ès. opevnìní. V rámci kom-
pletních prohlídek navštívíte ètyøi z pìti
bojových objektù, projdete stovky metrù
podzemních chodeb a sálù (sály pro filt-
rovnu, podzemní elektrárnu, sklady mu-
nice, kasárna, chodby s úzkorozchodnou
železnièní tratí,…). Prùvodci budou v do-
bových vojenských uniformách, uvidíte
výstavku zbraní a munice, expozici pan-
céøových prvkù. Vojenské muzeum Li-
chkov – pìchotní srub K – S 32 „Na
rùžku“ – zde naleznete zèásti rekonstru-
ovaný pìchotní srub s nìkolika expozice-
mi: Èsl. obrnìná technika (modely a foto-
grafie); ès. opevnìní; historie bezmotoro-
vého létání (dobové materiály); ès. obrnì-
né jednotky (modely techniky, výstroj, fo-
tografie,…) Na pìchotním srubu K – S
36 „Pod Adamem“ probíhá základní re-
konstrukce, objekt (nejvíce horizontálnì
stupnìný v ÈR) bude možné navštívit.
Pìchotní srub K – S 37 „Na rozhled-
nì“ – také v jeho pøípadì probíhá inten-
zívní základní rekonstrukce, objekt bude
možné navštívit. Lehké objekty vz. 37
è. 35 a 36 jsou z èásti rekonstruovány a
vybaveny. Na pìchotním srubu K – S
46 „V zátiší“ probíhá základní rekon-
strukce a objekt bude moci zájemce na-
vštívit.

Východištìm znaèených turistických
cest jsou železnièní zastávky a stanice
v obcích a mìstech Tìchonín, Mladkov, Li-
chkov, Jablonné nad Orlicí, Jamné a Krá-
líky spolu s parkovištìm u rozhledny, na
Suchém Vrchu a parkovištìm u Vojenské-
ho muzea Králíky.

Srdeènì Vás zvou muzea v Králické
pevnostní oblasti!
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Ptáte se - odpovídám
Když se rozhlédneme okolo sebe, vidíme stále se zvyšující nezamìstnanost. Lidé se stìhují za prací, ve školkách, školách se snižuje

poèet dìtí. Co nám o tom poví svìt èísel?

Poèet uchazeèù o práci k 1. 4. 2002227 lidí (9,4%)
Poèet uchazeèù o práci k 1. 4. 2003358 lidí (14,8%)

Stav obyvatel – Králíky a pøilehlé obce za posledních deset let (1992 – 2002).
Rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002stav k 1. 4.03
Poèet pøistìhovaných obèanù103 83 70 80 84 71 81 80 76 49 55 17
Poèet odhlášených obèanù 101 129 96 67 119 110 82 109 87 91 152 32
Poèet narozených obèanù 69 69 63 56 48 42 65 51 54 52 35 9
Poèet zemøelých obèanù 48 48 45 41 50 42 34 39 51 36 42 7
Celkem k 31. 12. 4888 4863 4855 4883 4846 4807 4837 4820 4812 4786 4682 4669

Iva Veèeøová

Program Regenerace
Díky Programu Regenerace mìst-

ských památkových rezervací a mìst-
ských památkových zón se doèká i nì-
kolik našich významných památek ob-
novy.

Králíky na tento program získaly pod-
poru ve výši 1,3 mil. korun.

Komise státní památkové péèe mìsta
Králíky rozhodla o rozdìlení státní do-
tace a finanèní spoluúèasti vlastníkù
kulturních památek (mìsto a církev)na
opravu ulomené ruky sochy pøadleny a

vyèištìní kašny, církev opraví špatné
èásti krovu a krytinu støechy kostela,
dále církev vymìní ponièenou dlažbu
v kostele na Hoøe Matky Boží na Dolní
Hedeèi (podrobnìji viz. tabulka ze zastu-
pitelstva).

Z programu Regenerace lze finanèní
prostøedky èerpat pouze na obnovu ne-
movitostí v MPZ prohlášených za kul-
turní památku, nikoliv na všechny ne-
movitosti v MPZ, jak se obèané mylnì
domnívají.                       Odbor kultury

Květinový den 14.května 2003
Ve støedu 14. kvìtna 2003 budou

dvojice studentù králického gymnázia od
9 hodin nabízet ke koupi (minimálnì za
20,—Kè)žlutý kvìt Mìsíèku lékaøského
se stužkou barvy lila.

Letos je sbírka, kterou Liga proti rako-
vinì poøádá za spolupráce stovek dobro-

volníkù, studentù,junákù, zamìøena na
prevenci rakoviny dìložního hrdla.

Roènì u nás onemocní touto nemocí pøes
1100 žen a tøetina jich v souvislosti s tím-
to onemocnìním umírá. Èasto zbyteènì!
Pøi vèasném odhalení je totiž v jeho ra-
ných stadiích dobøe léèitelné.

Úèelem 7. roèníku celostátní sbírky je
získání finanèních prostøedkù na nádoro-
vou prevenci, na výchovu k nekuøáctví, na
rekondièní pobyty onkologických pacien-
tù,na podporu odborného onkologického
tisku a na podporu onkologických výzkum-
ných projektù.

V letošním roce chceme v Králíkách,
Èervené Vodì, Lichkovì, Mladkovì a Dol-
ní Moravì prodat celkem 2000 kytièek.

Pøedem dìkujeme vám všem, kteøí
svým finanèním darem pøispìjete na boj
proti rakovinì.Kvìtina bude odmìnou za
vaše pochopení.                   Za poøadatele

Ivana Mareèková
Marie Èumová
Eva Holubcová

Kontryhel
Nad kontryhel vìru není,
ženám dává uzdravení!
Kontryhel je léèivka pøedevším pro

ženy. Dvì tøetiny operací žen by bylo
zbyteèných, kdyby se prý delší dobu a
zavèas používala tato rostlina, protože
vyléèí zánìty ženských orgánù, výtoky,
horeèky, snì�, zhnisání, vøedy i prùtrže.
Uplatòuje se i pøi poruchách menstrua-
ce a nepravidelnosti v létech pøechodu.
Kontryhel je velkým pomocníkem pøi
porodních zranìních, pøi ochabnutí lùna,
pomáhá ženám, které jsou náchylné
k potratùm. Také ženy od tøetího mìsí-
ce tìhotenství by mìly pít èaj z kontry-
helu (1 šálek dennì). V kombinaci s Pas-
tuší tobolkou pomáhá i pøi vyhøeznutí
matky a tøíselné kýle (4 šálky èaje pøes
den po doušcích – pokud možno z èers-
tvì natrhaných rostlin). V tìchto pøípa-
dech nám pomùže i masáž postiženého

místa tinkturou z Pastuší tobolky. Kaž-
dá žena v šestinedìlí by mìla pít 5-10
dní èaj z kontryhelu.

Naši pøedkové používali kontryhel
i pøi epilepsii a kýle. Pøi kýle pøipravu-
jeme odvar (vaøí se 8 min.), který se pije.
Nálev se používá jako prostøedek, který
odvádí vodu a posiluje srdce, pøi horeè-
kách omladnic, zhnisaných ranách, pøi
zanedbaných vøedech. Po extrakci zubù
se rána, po vícenásobném vyplachování,
zahojí v prùbìhu jediného dne. Dìtem
zesílí slabé svaly po pití tohoto èaje.

Kontryhel poslouží i tìm, co mají špat-
ný spánek. V Burgundsku léèili kontry-
helem i tìžká poškození srdce, pøièemž
se pil èaj a zvenku se používal na omý-
vání oblasti srdce.

NÁLEV: 1 èajová lžièka na 1/4 l vody,
spaøit a nechat krátce vyluhovat.

PØÍSADA DO KOUPELE: Pro cel-
kovou koupel bereme 200 g sušených
nebo nìkolik dvouhrstí èerstvých byli-

nek, namoèíme na noc do studené vody
a následující den zahøíváme do varu.
Tekutinu pøilijeme do koupele.TJ SPORT MLADKOV

pronajme
Chalupu pod Adamem

Restaurační a ubytovací
zařízení pro 45 osob.

Uzávěrka přihlášek
do 31. 5. 2003
O. Šedová, Mladkov
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Z pracovního kalendáře vedení města
Jednání
28. 3.
- úèast místostarosty na správní radì Sdružení obcí Orlicko

v Helvíkovicích.
1. 4.
- se starostkou Dolní Moravy o vyúètování úpravy bìžeckých

stop.
4. 4.
- úèast místostarosty na krajském setkání èlenù Svazu mìst

a obcí ÈR v Pardubicích,
- jednání místostarosty s paní Jaroslavou Žákovou na KÚ

v Pardubicích o zapojení integrovaných obcí mìsta Králíky do
Programu obnovy venkova.

7. 4.
- jednání se zástupcem firmy Ekola, a. s., Libchavy Ing. Davi-

dem Èerným.
9. 4.
- s Ing. Vladimírem Ticháèkem o pøípravì prùjezdu Závodu

míru mìstem 11. 5.
10. 4.
- na OÚ Dolní Morava o propagaci regionu a územním plánu

obce se starostkou J. Bednáøovou, zástupcem firmy REDEA
Ing. Fialou a místními podnikateli.

16. 4.
- s poslancem Parlamentu ÈR Ing. Miroslavem Váòou (ÈSSD),

poradcem ministram pro MR o bytové výstavbì a možnostech
finanèních dotací pro investièní akce mìsta.

17. 4.
- jednání starosty na KÚ v Pardubicích – školství

Mgr. K. Peška, památková péèe Ing. M. Mariánek, øeditel HZS
Plk. Ing. M. Kvasnièka.

22. 4.
- úèast místostarosty na valné hromadì Sdružení obcí Hanu-

šovicko v Jindøichovì (poldr na Èerveném Potoku).
23. 4.
- se zástupci Hospodáøské komory Pardubice – øeditel

Ing. F. Jarolím a Ing. J. Studená
- setkání se zástupci sportovních klubù a aktivit v Králíkách.
Návštìvy
28.-30. 3.
- návštìva a jednání starosty v partnerském mìstì Villmar

(Nìmecko) o úèasti zástupcù a obèanù Králík na oslavách 950 let
mìsta Villmar ve dnech 10.-14. èervence 2003.

5. 4.
- úèast místostarosty na 6. setkání velikonoèních tradic Klad-

ské kotliny na základní škole v Miêdzylesie (za Králíky vystavo-
valy ZŠ Moravská a zvláštní škola).

15. 4.
- úèast starosty na setkání zasloužilých hasièù okresu Ústí

nad Orlicí v Mladkovì.
24. 4.
- úèast místostarosty na setkání øeditelek mateøských škol a

pøedstavitelù odborù školství z okresu Ústí nad Orlicí a Klad-
ska v Bystryci K³odzkiej.

Výpis z jednání Rady města Králíky
25. 3. 2003
- bere na vìdomí uzavøení ZŠ 5. kvìtna, Králíky v termínu

od 26. 3. – 28. 3. 2003 z dùvodu chøipkové epidemie.
- schvaluje pøevod kropícího vozu od SDH Dolní Boøíkovice

na TS mìsta Králík.
1. 4. 2003
- schvaluje finanèní pøíspìvek pro èlenky Asociace sportu pro

úèely župního sletu v Èeských Budìjovicích ve výši 4.000,-Kè.
- ukládá MO zahájit jednání k získání pozemkù “pod kláš-

terem” patøící Pozemkovému fondu.
- schvaluje návrh znìní smlouvy o provozování rozhledny

mezi Mìstem Králíky a Èeským mobilem, a. s., Vinohradská
167, Praha 10 za roèní nájem 2.000,-Kè.

15. 4. 2003
- schvaluje SDH Prostøední Lipka prodloužení hudební pro-

dukce na VELIKONOÈNÍ ZÁBAVÌ dne 19. 4. 2003 od 20:00
hodin do 03:00 hodin.

- povoluje SDH Králíky sbìr železného odpadu po katastru
mìsta.

- schvaluje pøijetí dvou pracovníkù na veøejnì prospìšné
práce v termínu duben – øíjen 2003.

23. 4. 2003
- schvaluje konání trhu v tìchto dnech a s tímto zamìøením:
26. 4. 2003 – Chovatelský trh (Prostøední Lipka)
17. 5. 2003 – Svatonepomucký kvìtinový trh (Velké nám.

Králíky)
Dále RM schvaluje dohodu o organizaci trhu v Králíkách s

tím, že povìøuje starostu mìsta podpisem dohod s tìmito zá-
jmovými sdruženími: SDH Prostøení Lipka, SDH Heømanice
(pro Chovatelský trh) a Èeský svaz zahrádkáøù (pro Svatone-
pomucký kvìtinový trh).

- souhlasí s provedením oplocení MŠ Moravská, Králíky a
ukládá finanènímu odboru ve spolupráci s odborem VTS za-
jistit financování akce v rámci schváleného rozpoètu mìsta.

- schvaluje rekonstrukci obou volejbalových kurtù souèas-
nì a ukládá finanènímu odboru pøedložit na jednání ZM roz-
poètovou zmìnu v kap. 34 – volejbalové kurty ze 150. tis. na
230 tis. Kè.

- bere na vìdomí rezignaci Bc. Boušky na funkci vedoucího
odboru vnitøních vìcí k 10. 4. 2003 a souèasnì jej povìøuje

zabezpeèením chodu odboru vnitøních vìcí do doby jmenová-
ní nového vedoucího odboru.

- potvrzuje pana Zdeòka Veèeøe ve funkci øeditele Školní
jídelny Moravská, Králíky.

- potvrzuje paní Ivanu Mareèkovou ve funkci øeditelky
Mìstské knihovny Králíky.

- potvrzuje pana Ivo Pecháèka ve funkci øeditele Mìstské-
ho muzea Králíky.

- nepotvrzuje pana Ing. Pavla Strnada ve funkci øeditele
Klubu Na Støelnici Králíky.

- potvrzuje pana Josefa Knettiga ve funkci øeditele Tech-
nických služeb Králíky do 31. 12. 2003.

29. 4. 2003
- bere na vìdomí vyhlášení volna ZŠ Moravská, Králíky a

ZŠ 5. kvìtna, Králíky, na den 2. 5. 2003.
- nemá námitek proti instalaci kolektorù na pavilonu ZŠ

ul. Moravská v Králíkách.
- bere na vìdomí zprávu o práci pana Juránka na Èeských

dráhách. Proti této vedlejší pracovní èinnosti nemá RM ná-
mitek, pokud nebude práce na Èeských drahách zasahovat
do plnìní povinností spojených s výkonem funkce místosta-
rosty v pracovních dnech v zájmu mìsta i dny jiné.

- zmocòuje Mgr. Janu Hamplovou, advokátku, k právnímu
zastupování Mìsta Králíky v soudních sporech vedených v
oblasti pøenesené pùsobnosti, event. k právnímu poradenství
odborùm MÚ v oblastech pøenesené pùsobnosti.

RM ukládá tajemníkovi vést pøehled tìchto vedených soud-
ních sporù a o jejich poètu a druhu radu prùbìžnì informovat.

RM ukládá starostovi udìlit pro zastupování v oblasti pøe-
nesené pùsobnosti Mgr. Janì Hamplové plnou moc.

- bere na vìdomí zprávu Mgr. Hamplové o soudním sporu Mìsto
Králíky versus Marie Kubíèková. Dále RM doporuèuje kontrolní-
mu výboru provìøit tento pøípad a odpovìdìt na otázky:

1. Kdo danou vìc tehdy jako garant øešil a volil daný po-
stup?

2. Kdo sepsal dohodu o uznání závazku?
3. Kdo zadal zpracování znaleckého posudku a kolik tento

posudek stál?
4. Zda o vìci byla vùbec informována RM èi ZM a dále aby

o svých závìrech informoval ZM?
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č.4
 konaného dne 8.4.2003

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek ( 9 )
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Jan Škarka ( 4 ) Ing. Ladislav Tóth ( 11 )
Ing. Anton Zima ( 6 ) Jaroslav Martinec ( 12 )
Mgr. Dušan Krabec ( 7 ) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Karel Hlava ( 14 )
Antonín Vyšohlíd (15)

Omluvení  èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Berková (5), Ing. Kosuk (1)

Hlasování zastupitelù: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se hlaso-
vání,   ×  nepøítomen

Za MìÚ:
Bc. Miroslav Bouška, Vìra Kubíèková, Bc. Jan Divíšek, Jan Èuma

Program jednání:
01. Zahájení a prezence
02.Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Zprávy rady mìsta
04. Hlavní jednání
4.1 Majetkové operace
4.2 Fond rozvoje bydlení 2003
4.3 Opravy památek v historické zónì mìsta – fond regenerace 2003
4.4 Jednací øád a stanovení rozsahu èinnosti kontrolního a finanèního vý

            boru
4.5 Smlouva o spolupráci obcí mikroregionu Králicko
4.6 Zplnomocnìní starosty mìsta (akcie VaK Jablonné nad Orlicí, a. s.)
05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

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

stva mìsta Králíky.

02. Urèení ovìøovatelù zápisù
Ovìøovatelé zápisu: Ing. Tóth, Mgr. Nìmeèek

03. Zprávy rady mìsta
Ze zápisù z jednání RM èetl èlen rady mìsta, pan Škarka.

04. Hlavní jednání
4.1 Majetkové operace
4.1.1 Prodej 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

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Doleèek z Králík ze
úèelem scelení pozemkù, na kterých podniká. Jedná se o po-
zemky o celkové výmìøe 2006 m2, které jsou v tìsné blízkosti
areálu dílen, žadatel je vlastníkem tìchto nemovitostí. Zá-
mìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, návrh kupní ceny 30,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 63.880,- Kè.

ZM/2003/04/063: ZM schvaluje prodej 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 manželùm Vác-
lavu a Libuši Doleèkovým, Králíky 156 za kupní cenu
ve výši 63.880,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

4.1.2 Prodej obsazeného bytu è. 1 v èp. 246 v ul. Na
Pøíkopì v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje bytu è. 1 v èp. 246
v ul. Na Pøíkopì v Králíkách za nabídkovou kupní cenu
19.866,- Kè. O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, ve
stanoveném termínu byly doruèeny 2 obálky. Po rozlepení
obálek RM konstatovala, že doporuèuje prodej nabízeného bytu
a spoluvlastnického podílu ve výši 97/1000 na st. p. è. 106
manželùm Jílkovým za kupní cenu ve výši 22.000,- Kè.

ZM/2003/04/064: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu
è. 1 v èp. 246 v ul. Na Pøíkopì a spoluvlastnického podí-
lu ve výši 97/1000 na st. p. è. 106 vše v k. ú. Králíky man-
želùm Josefu a Terezii Jílkovým, Králíky 246 za kupní
cenu ve výši 22.000,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

4.1.3 Prodej obsazeného bytu è. 9 v èp. 401 v ul. U Zastávky
v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje bytu è. 9 v èp. 401
v ul. U Zastávky v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 13.022,- Kè.
O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, ve stanoveném
termínu byly doruèeny 2 obálky. Po rozlepení obálek RM kon-
statovala, že doporuèuje prodej nabízeného bytu a spoluvlast-
nického podílu ve výši 53/1000 na st. p. è. 556 panu Božoòovi
za kupní cenu ve výši 20.199,- Kè.

ZM/2003/04/065: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu è. 9
v èp. 401 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši
53/1000 na st. p. è. 556 vše v k. ú. Králíky panu Tomáši Božo-
òovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu ve výši 20.199,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

4.1.4 Prodej obsazeného bytu è. 1 v èp. 402 v ul. U Zastávky
v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje bytu è. 1 v èp. 402 v ul. U
Zastávky v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 31.463,- Kè. O kou-
pi bytu projevili zájem dva žadatelé, ve stanoveném termínu byly
doruèeny 2 obálky. Po rozlepení obálek RM konstatovala, že dopo-
ruèuje prodej nabízeného bytu a spoluvlastnického podílu ve výši
96/1000 na st. p. è. 541 panu Božoòovi za kupní cenu ve výši 45.280 Kè.

ZM/2003/04/066: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu è. 1
v èp. 402 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši
96/1000 na st. p. è. 541 vše v k. ú. Králíky panu Tomáši Božo-
òovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu ve výši 45.280,- Kè.

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

4.1.5 Prodej obsazeného bytu è. 2 v èp. 402 v ul. U Zastávky
v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje bytu è. 2 v èp. 402
v ul. U Zastávky v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 31.463,- Kè.
O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, ve stanoveném termínu
byly doruèeny 2 obálky. Po rozlepení obálek RM konstatovala, že
doporuèuje prodej nabízeného bytu a spoluvlastnického podílu ve
výši 96/1000 na st. p. è. 541 panu Božoòovi za kupní cenu ve výši
45.280,- Kè.

ZM/2003/04/067: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu è. 2
v èp. 402 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši
96/1000 na st. p. è. 541 vše v k. ú. Králíky panu Tomáši Božo-
òovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu ve výši 45.280,- Kè.

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

4.1.6 Prodej obsazeného bytu è. 9 v èp. 402 v ul. U Zastávky
v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje bytu è. 9 v èp. 402
v ul. U Zastávky v Králíkách za nabídkovou kupní cenu
12.731,- Kè. O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, ve
stanoveném termínu byly doruèeny 2 obálky. Po rozlepení obá-
lek RM konstatovala, že doporuèuje prodej nabízeného bytu a
spoluvlastnického podílu ve výši 51/1000 na st. p. è. 541 panu
Božoòovi za kupní cenu ve výši 20.199,- Kè.

ZM/2003/04/068: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu è. 9
v èp. 402 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši
51/1000 na st. p. è. 541 vše v k. ú. Králíky panu Tomáši Božo-
òovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu ve výši 20.199,- Kè.

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

4.1.7 Prodej obsazeného bytu è. 8 v èp. 404 v ul. U Zastávky
v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje bytu è. 8 v èp. 404
v ul. U Zastávky v Králíkách za nabídkovou kupní cenu
71.023,- Kè. O koupi bytu projevili zájem dva žadatelé, ve
stanoveném termínu byly doruèeny 2 obálky. Po rozlepení obá-
lek RM konstatovala, že doporuèuje prodej nabízeného bytu a
spoluvlastnického podílu ve výši 171/1000 na st. p. è. 543 paní
Borovièkové za kupní cenu ve výši 92.000,- Kè.

ZM/2003/04/069: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu è. 8
v èp. 404 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši
171/1000 na st. p. è. 543 vše v k. ú. Králíky paní Evì Boroviè-
kové, Èervená Voda 439 za kupní cenu ve výši 92.000,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

4.1.8 Prodej obsazeného bytu è. 12 v èp. 404 v ul. U Zastáv-
ky v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje bytu è. 12 v èp. 404
v ul. U Zastávky v Králíkách za nabídkovou kupní cenu
13.885,- Kè. O koupi bytu projevil zájem jeden žadatel, ve
stanoveném termínu byla doruèena 1 obálky. Po rozlepení
obálky RM konstatovala, že doporuèuje prodej nabízeného bytu
a spoluvlastnického podílu ve výši 41/1000 na st. p. è. 543
panu Božoòovi za kupní cenu ve výši 20.199,- Kè.

ZM/2003/04/070: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu è. 12
v èp. 404 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši
41/1000 na st. p. è. 543 vše v k. ú. Králíky panu Tomáši Božo-
òovi, Horní Lhota 75 za kupní cenu ve výši 20.199,- Kè.

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

4.1.9 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 ost. st.
objektu – kolny na st. p. è. 551 v k. ú. Králíky

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje spoluvlastnického podílu ve
výši 1/12 ostatního stavebního objektu – kolny v ul. U Zastávky
v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 3.873,- Kè. O koupi spol.
podílu projevilo zájem pìt žadatelù, ve stanoveném termínu bylo
doruèeno 5 obálek. Po rozlepení obálek RM konstatovala, že dopo-
ruèuje prodej nabízeného spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 ostat.
stav. objektu – kolny na st. p. è. 551 a st. p. è. 551 vše v k. ú. Králíky
manželùm Schweidlerovým za kupní cenu ve výši 7.777,- Kè.

ZM/2003/04/071: ZM schvaluje prodej spoluvlastnického
podílu ve výši 1/12 ostatního stavebního objektu – kolny na
st. p. è. 551 a st. p. è. 551 vše v k. ú. Králíky manželùm Eduar-
du a Annì Schweidlerovým, Králíky 405 za kupní cenu ve
výši 7.777,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

4.1.10 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12
ost. st. objektu – kolny na st. p. è. 813 v k. ú. Králíky

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje spoluvlastnického podílu ve
výši 1/12 ostatního stavebního objektu – kolny v ul. U Zastávky
v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 3.864,- Kè. O koupi spol.
podílu projevili zájem ètyøi žadatelé, ve stanoveném termínu byly
doruèeny 4 obálky. Po rozlepení obálek RM konstatovala, že dopo-
ruèuje prodej nabízeného  spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 ostat.
stav. objektu – kolny na st. p. è. 813 a st. p. è. 813 vše v k. ú. Králíky
manželùm Ma�ašovským za kupní cenu ve výši 9.200,- Kè.

ZM/2003/04/072: ZM schvaluje prodej spoluvlastnického
podílu ve výši 1/12 ostatního stavebního objektu – kolny na
st. p. è. 813 a st. p. è. 813 vše v k. ú. Králíky manželùm Janu a
Jaroslavì Ma�ašovským, Králíky 526 za kupní cenu ve výši
9.200,- Kè.

Hlasování:13:0.0

4.1.11 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12
ost. st. objektu – kolny na st. p. è. 551 v k. ú. Králíky

Obsah: Jedná se o kolnu, kterou užívá vlastník bytu v èp. 404
v ul. U Zastávky v Králíkách. Zámìr prodeje byl schválen a zveøej-
nìn. Pøedmìtem prodeje je spoluvlastnický podíl na objektu na st.
p. è. 551 a st. p. è. 551 v k. ú. Králíky.

ZM/2003/04/073: ZM schvaluje prodej spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 1/12 ostatního stavebního objektu – kol-
ny na st.p.è. 551 a st. p. è. 551 vše v k. ú. Králíky manže-
lùm Evì a Vladimíru Bulovým, Králíky 404 za kupní cenu
ve výši 3.873,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

4.1.12 Zámìr prodeje nemovitosti èp. 93 na st. p. è. 135,
st. p. è. 135 a p. p. è. 934/3 v k. ú. Heømanice u Králík

Obsah: O koupi nemovitostí požádal pan Temòák z Králík.
Jedná se o bývalou hospodu, pøistavìnou garáž využívali dob-
rovolní hasièi. Odbor VTS s prodejem souhlasí, rovnìž odbor
RR nemá námitek k prodeji, pøístavba garáže je nepovolenou
stavbou, kterou je nutné øešit øízením o odstranìní stavby.
Pøedseda SDH Heømanice zaslal stanovisko k pøedkládané-
mu zámìru prodeje – èlenové SDH Heømanice souhlasí s pøí-
padným prodejem nemovitostí s tím, že by byla mezi hasièi a
žadatelem sepsána smlouva o umožnìní užívání prostor ne-
movitosti èleny SDH. RM doporuèuje prodej nemovitostí.

ZM/2003/04/074: ZM schvaluje zámìr prodeje nemovitosti
èp. 93 na st. p. è. 135, st. p. è. 135 a p. p. è. 934/3 vše v
k. ú. Heømanice u Králík a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

4.1.13 Zámìr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši
1/5 na pozemcích p. p. è. 253/1, 255/1, 261/1, 256 a 259/1
vše v k. ú. Dolní Orlice

Obsah: O prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na výše
uvedených pozemcích požádala a. s. Hanušovická lesní, Hanušovi-
ce. Jedná se o pozemky o celkové výmìøe 5457 m2, na kterých má a.
s. lesní školku. Vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši 4/5 je
obec Èervená Voda, která rovnìž podíl prodává. Odbor VTS souhla-
sí s prodejem, návrh kupní ceny je ve stejné výši jako navrhuje obec
Èervená Voda, tj. 10,- Kè/m2.

ZM/2003/04/075: ZM schvaluje zámìr prodeje spoluvlast-
nického podílu ve výši 1/5 na pozemcích p. p. è. 253/1, 255/1,
261/1, 256 a 259/1 vše v k. ú. Dolní Orlice a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

4.1.14 Zámìr prodeje pozemku p. p. è. 628/51 v k. ú.
Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Ulrichovi
z Králík. Jedná se o pozemek o výmìøe 76 m2, který navazuje
na zahradu žadatele. Odbor VTS souhlasí s prodejem, RM
doporuèuje prodej pozemku.

ZM/2003/04/076: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku p.
p. è. 628/51 v k. ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

4.1.15. Zámìr prodeje pozemkù p. p. è. 793/2, 793/5 a 793/6
v k. ú. Èervený Potok

Obsah: O koupi pozemku 793/2 požádal pan Zippe z Horní Hede-
èe k zemìdìlskému využití. ZM schválilo zámìr prodeje (ZM/2002/
08/083) a byl zveøejnìn. V zákonné lhùtì se pøihlásila paní Konyari-
ková, která pozemek užívá na základì nájemní smlouvy. Na zákla-
dì jednání MO s obìma žadateli došlo k dohodì a zároveò byla
zamìøena stávající místní komunikace. Èást komunikace zasahuje
do pozemkù ve vlastnictví pana Zippeho. Z tohoto dùvodu navrhuje
MO smìnu pozemkù.

Paní Konyariková žádá o prodej èásti pozemku p. p. è. 793/2 –
novì oznaèené jako p. p. è. 793/6 o výmìøe 340 m2 v k. ú. Èervený
Potok. Pan Zippe žádá o prodej èásti pozemku p. p. è. 793/2 – novì
oznaèené jako p. p. è. 793/2 o výmìøe 1458 m2 v k. ú. Èervený Potok
a dále užívá èást pozemku p. p. è. 793/3 – novì oznaèenou jako
p. p. è. 793/5 o výmìøe 29 m2 v k. ú. Èervený Potok. Zároveò pan
Zippe vlastní pozemky, do kterých zasahuje místní komunikace.
Jedná se o novì vzniklé parcely è. 794/3 a è. 794/5 o celkové výmìøe
242 m2 v k. ú. Èervený Potok. RM doporuèuje prodej pozemkù
p. p. è. 793/2, 793/5 a 793/6 v k. ú. Èervený Potok a zároveò dále
doporuèuje nákup pozemkù p. p. è. 794/3 a 794/5 v k. ú. Èervený
Potok od pana Evžena Zippeho, Horní Hedeè 3.

ZM/2003/04/077: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p. p. è. 793/2, 793/5 a 793/6 v k. ú. Èervený Potok a
ukládá zámìr prodeje zveøejnit.
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Zároveò ZM schvaluje zámìr nákupu pozemkù p. p. è. 794/
3 a 794/5 v k. ú. Èervený Potok od pana Evžena Zippeho,
Horní Hedeè 3.

Hlasování: 13:0:0

4.1.16 Zámìr prodeje èásti pozemku p. p. è. 393 v k. ú.
Králíky

Obsah: Hasièský záchranný sbor Pardubického kraje, Pardubice
žádá o majetkoprávní vypoøádání pozemkù. Jedná se o èást pozem-
ku p. p. è. 393  v k. ú. Králíky, který je èásteènì zastavìn stavbou ve
vlastnictví HZS. Èást pozemku st. p. è. 805 v k. ú. Králíky, která je
ve vlastnictví HZS, nabízí vlastník mìstu z dùvodu nepotøebnosti.
O tuto èást pozemku projevil zájem tenisový oddíl pro vybudování
zázemí u tenisových kurtù. Odbor VTS souhlasí se smìnou, rovnìž
odbor RR nemá z hlediska ÚP námitky. RM doporuèuje prodej èásti
pozemku p. p. è. 393 a zároveò doporuèuje nákup èásti pozemku st.
p. è. 805 vše v k. ú. Králíky.

ZM/2003/04/078: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p. p. è. 393 v k. ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

Zároveò ZM schvaluje zámìr nákupu èásti pozemku st.
p. è. 805 v k. ú. Králíky od Hasièského záchranného sboru
Pardubického kraje, Pardubice.

Hlasování: 13:0:0

4.1.17 Nezaplacené nájemné u školských zaøízení v roce
2002 – v návaznosti na rozpoètová opatøení ZM/2002/08/095

Obsah: V souvislosti se schváleným rozpoètem Krajského úøadu
pro rok 2002 byly na základì usnesení RM/2002/013/111 ze dne 29.
4. 2002 uzavøeny nové nájemní smlouvy z dùvodu snížení výše ná-
jemného s Gymnáziem Králíky, ZUŠ Králíky a ZvŠ Králíky.

Dle pùvodnì uzavøených nájemních smluv pokud školská zaøíze-
ní neobdrží od zøizovatele uvedené nájemné v plném rozsahu, nedo-
platek bude pøeveden do následujícího kalendáøního roku. Pøes veš-
kerá jednání Krajský úøad nepøevzal nedoplatky na nájemném a
proto dne 26. 8. 2002 schválilo ZM/2002/08/095 rozpoètová opatøení,
kterými se upravil schválený rozpoèet 2002. Na stranì pøíjmù to
bylo mimo jiné snížení o 2,856 mil Kè v dùsledku zmìny nájemních
smluv u škol, které nezøizuje obec a nájemné nám již zøizovatel
neuhradí.

Jedná se o neuhrazené nájemné:
ZUŠ  za nebyt. prostory 125.823,-  Kè

za movité vìci 222.569,-  Kè
Zvláštní škola  za nebytové prostory 624.047,80 Kè
Gymnázium nájemné za nebytové prostory 1.195.096,- Kè
Na základì provedeného auditu Krajským úøadem mìlo být v

návaznosti na rozpoètová opatøení schváleno usnesení o ode-
psání dlužného nájemného. RM doporuèuje odepsání dlužného
nájemného u školských zaøízení.

ZM/2003/04/079: ZM schvaluje v návaznosti na usnesení ZM/
2002/08/095 ze dne 26. 8. 2002 odepsání dlužného nájemného
u školských zaøízení, tj. Gymnázium Králíky, ZUŠ Králíky a
ZvŠ Králíky, ve výši 2.167.535,80 Kè z dùvodu, že školská za-
øízení neobdržela od zøizovatele nájemné v plném rozsahu
a zøizovatel dlužné nájemné neuhradí.

Hlasování: 13:0:0

4.1.18 Prodej nemovitosti èp. 91 v k. ú. Dolní Hedeè –
snížení nabídkové kupní ceny

Obsah: Realitní kanceláø STAVOINVESTA Ústí nad Orlicí sdìli-
la MO, že má zájemce (nechce být jmenován) o koupi nemovitosti
èp. 91 na st. p. è. 83 vèetnì pozemkù v k. ú. Dolní Hedeè. Zájemce je
však schopen akceptovat kupní cenu ve výši 400.000,- Kè.

MO v souèasné dobì nedoporuèuje snižovat kupní cenu a nadále
nabízet nemovitost za nabídkovou kupní cenu 450.000,- Kè. RM
doporuèila snížení nabídkové kupní ceny na 400.000,- Kè.

ZM/2003/04/080: ZM schvaluje snížení nabídkové kupní
ceny u nemovitosti èp. 91 na st. p. è. 83 vèetnì pozemkù
v k. ú. Dolní Hedeè nabízené pøes realitní kanceláø STAVOIN-
VESTA, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí na èástku 400.000,- Kè a
ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.1.19 Prodej nemovitosti èp. 65 v k. ú. Králíky – snížení
nabídkové kupní ceny

Obsah: O snížení nabídkové kupní ceny zažádali u nemovitosti
èp. 65 na st. p. è. 1024 a p. p. è. 492/4 v k. ú. Králíky manželé
Saòákovi. U uvedené nemovitosti pøetrvává gama záøení, které
zpùsobuje i pøes provedené protiradonové opatøení zdravotní zá-
vadnost.

ZM/2003/04/081: ZM povìøuje odbory VTS a MO, aby ve
spolupráci s odbornými firmami ohodnotily míru gama zá-
øení a navrhly zpùsob øešení.

Hlasování: 13:0:0

4.1.20 Prodej nemovitosti èp. 62 v k. ú. Králíky – snížení
nabídkové kupní ceny

Obsah: O snížení nabídkové kupní ceny zažádali u nemovitosti
èp. 62 na st. p. è. 1026 a p. p. è. 492/6 v k. ú. Králíky manželé
Liepoldovi. U uvedené nemovitosti pøetrvává gama záøení, které
zpùsobuje i pøes provedené protiradonové opatøení zdravotní zá-
vadnost.

ZM/2003/04/082: ZM povìøuje odbory VTS a MO, aby ve
spolupráci s odbornými firmami ohodnotily míru gama zá-
øení a navrhly zpùsob øešení.

Hlasování: 13:0:0

4.1.21 Informace o sporu Planka, Felgr versus mìsto
Obsah: Starosta informoval ZM o vyjádøení Ústavního soudu ke

stížnosti pana Planky (neplatnost smlouvy). Pan Planka svùj spor
u Ústavního soudu prohrál, soud jeho stížnost zamítl jako neopod-
statnìnou.

Dále starosta informoval o jednání s panem Plankou o vypoøádá-
ní formou dohody, kdy by èást závazku (asi 200.000,-Kè) splatil fi-
nanènì – jako náhradu prokazatelnì vzniklé finanèní újmy mìsta,
zbývající èást dlužné èástky formou barterového plnìní (poskytnutí
služeb).

Zastupitel Ing. Zima vyjádøil nedùvìru k plnìní závazku pana
Planky vùèi mìstu a znovu žádá o veškeré podklady pro zastupite-
le, vèetnì právního rozboru a posouzení tohoto pøípadu oficiálním
právním zástupcem v této kauze.

4.2 Fond rozvoje bydlení 2003
Obsah: Pan Nìmeèek informoval ZM o rozhodnutí výbìrové ko-

mise pro fond rozvoje bydlení:
Bylo zaregistrováno 10 žádostí, jedna vylouèena. Celková vyèer-

paná èástka: 455.000,-Kè, zbylá èástka: 307.000,-Kè.
Seznam uchazeèù o pùjèku z Fondu rozvoje bydlení 2003:
Milan Maurer, Èervený Potok 81 55.000,- Kè zø. ústø. topení
Jiøí Bažant, Králíky 792 50.000,- Kè obnova støechy
Katarína Mastíková, Králíky 400 40.000,- Kè zø. plyn. topení
Jindøich Mikulecký, Králíky 238 70.000,- Kè obnova støechy
Jindøich Mikulecký, Králíky 238 30.000,- Kè zø. plyn. topení
Jan Ruprich, Králíky 300 50.000,- Kè obnova støechy
Drahomíra Zerzánová, Králíky 892 60.000,- Kè zø. plyn. topení
Josef Èermák, Králíky 503 40.000,- Kè obnova fasády
Juraj Vonz, Heømanice 18 20.000,- Kè  WC, koupelna
Jan Krejèí, Králíky 407 40.000,- Kè obnova fasády
Celkem: 455.000,- Kè
ZM/2003/04/083: ZM bere na vìdomí zprávu výbìrové ko-

mise pro fond rozvoje bydlení 2003, schvaluje seznam ucha-
zeèù a ukládá finanènímu odboru informovat uchazeèe
o výsledku výbìrového øízení o èerpání FRB 2003 a uzavøít
s nimi smlouvy o pùjèce v uvedených èástkách a to nepro-
dlenì.

Hlasování: 13:0:0

4.3 Opravy památek v historické zónì mìsta –
fond regenerace 2003

Obsah: Mìsto Králíky zažádalo Ministerstvo kultury o stát-
ní dotaci na opravu památek a získalo v letošním roce èástku
1,3 mil. Kè. Komise navrhla použití získaných prostøedkù na
základì informací o požadavcích a finanèních možnostech
mìsta. Komise doporuèila použití dotace na opravu tìchto
památek: socha pøadleny, støecha kostela, podlaha kláštera.

ZM/2003/04/084: ZM schvaluje finanèní podíly z roz-
poètu mìsta a státu pro rok 2003 na obnovu kulturních
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památek v památkové zónì mìsta Králíky podle násle-
dující tabulky:

NÁZEV PAMÁTKY    PODÍL MÌSTA     PODÍL STÁTU    PODÍL VLASTNÍKA
oprava kašny s restaurováním sochy pøadleny r. è. památky 3948

                                                             70.000,-
oprava podlahy kostela Nanebevzetí Panny Marie, r. è. 3942 v Krá-

líkách – Dolní Hedeèi  180.000,- 630.000,- 90.000,-
Oprava støechy farního kostela sv. Michaela Gabriela – r. è. 3946

              172.000,-       600.000,- 88.000,-
CELKEM   352.000,- 1.300.000,- 178.000,-
Hlasování: 13:0:0

4.4 Jednací øád a stanovení rozsahu èinnosti kon-
trolního a finanèního výboru

Obsah: Jednací øád by mìl ustanovit základní pravidla pro fun-
gování finanèního a kontrolního výboru tak, aby mohly smysluplnì
provádìt svou èinnost na úseku, kde je k tomu zákon zplnomocòu-
je. Zastupitelé hodnotili vypracovaný návrh na jednací øád a dohod-
li se na dílèích úpravách a zmìnách.

ZM/2003/04/085: ZM schvaluje jednací øád a stanovení v
rozsahu èinnosti kontrolního a finanèního výboru ve znìní
s pøijatými pozmìòovacími návrhy.

Hlasování: 13:0:0

4.5 Smlouva o spolupráci obcí mikroregionu
Králicko

Obsah: Pan místostarosta Juránek informoval o úèelu Smlouvy
o spolupráci obcí mikroregionu Králicko. Tato smlouva je deklarací
spolupráce obcí v rámci ”jednotného postupu v regionu” a zahrnuje
obce Èervená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov, Mladkov a
Tìchonín.

ZM/2003/04/086: ZM schvaluje smlouvu o spolupráci obcí
mikroregionu Králicko.

Hlasování: 13:0:0

4.6 Zplnomocnìní starosty mìsta
4.6.1 Zplnomocnìní starosty mìsta (akcie VaK Jablonné

nad Orlicí, a. s.)
 Obsah: Mìsta Králíky je akcionáøem VaK Jablonné nad Orlicí,

a.s., kde vlastní 19.147 ks akcií v nominální hodnotì 1.000,- Kè za
1 akcii. Rozhodnutím Valné hromady spoleènosti z loòského roku
se akcie firmy pøevádìjí ze zaknihované podoby na listinnou a je
potøeba tyto akcie na firmì do 12. 5. 2003 vyzvednout.

ZM/2003/04/087: ZM zplnomocòuje starostu k pøevzetí
19.147 ks akcií VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. v listinné
podobì, v nominální hodnotì 1.000,-Kè.

Hlasování: 13:0:0

4.6.2 Zplnomocnìní starosty mìsta k zastupování mìs-
ta v orgánech firem VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. a Ekola
Libchavy

Obsah: Mìsto Králíky je akcionáøem ve firmách VaK Jablonné
nad Orlicí, a. s. a Ekola Èeské Libchavy, sro. V obou spoleènostech
máme malý podíl (VaK 4,1 % a Ekola 3,36 %). Protože po komunál-
ních volbách došlo ke zmìnám ve vedení mìsta, je tøeba zplnomoc-
nit nového zástupce mìsta v orgánech obou firem.

ZM/2003/04/088: ZM zplnomocòuje starostu mìsta k zastu-
pování v orgánech firem VaK Jablonné nad Orlicí, a. s., a
Ekola Èeské Libchavy, s. r. o.

Hlasování: 13:0:0

05. Vstupy obèanù
5.1 Dokonèení práce Telecomu
Obsah: Mgr. Stejskala zajímalo, kdy Telecom odstraní sloupy

nadzemního vedení.  V rámci digitalizace ústøedny bylo nadzemní
vedení nahrazeno zemním, ale na mnoha místech ve mìstì zùstaly
dosud staré sloupy vèetnì pùvodních kabelù.

Mgr. Krabec: Dozvìdìli jsme se, že Telecom získal peníze, které
by na toto mohl použít, oslovili jsme ho, aby práce provedli, peníze
však nebudou staèit na kompletní odstranìní.

Ing. Zima: Telecom mìl ve smlouvì, že do jednoho roku od uvede-
ní nových kabelù v Králíkách zlikviduje vrchní vedení.

 06. Vstupy zastupitelù

6.1 Podìkování
Obsah: Pan místostarosta Juránek veøejnì dìkuje Zvláštní

škole a Základní škole Moravská za reprezentaci mìsta Králí-
ky. V sobotu 5. 4. 2003 se na Základní škole v Mezilesí sešlo asi
60 vystavovatelù na velikonoèní výstavì. K úèasti na této akci
vyzval mìsto Králíky starosta Mezilesí, pan Tomasz Korczak.
Obì naše školy pøipravily velikonoèní stoly, které byly ocenìny
diplomy a vìcnými cenami.

6.2 Zasedání výkonné rady Sdružení obcí Orlicko
Obsah: Pan místostarosta Juránek informoval o zasedání výkon-

né rady Sdružení obcí Orlicko. Ta se sešla 28. bøezna a jednala na
téma chata na Suchém vrchu. Vedení sdružení upustilo od založení
nadace, vzneslo návrh, že by objekt od pana Kaèeny koupilo.

Zastupitelé nejsou naklonìni vstoupení do tohoto projektu a žá-
dají vrácení pùjèky od Sdružení obcí Orlicko.

6.3 Villmar
Obsah: Pan starosta informoval o návštìvì v partnerském mìs-

tì Villmaru a opìt opakoval pozvání partnerského mìsta u pøíleži-
tosti 950. výroèí jeho založení Informoval zastupitele o pøipravova-
ném zájezdu ve dnech 10.-14.7.2003 a požádal je, aby o pozvání
informovali v kruzích, ve kterých se pohybují a tímto akci podpoøili.

6.4 Vybudování spoleèností s ruèením omezeným
Obsah: Pan starosta informoval o zámìru vedení mìsta pøevést

nìkteré ze stávajících pøíspìvkových organizací na spoleènosti s
ruèením omezeným se 100% úèastí mìsta, pravdìpodobnì od
1.1.2004. Tato právní forma je pružnìjší a umožòuje efektivnìjší
spravování majetku mìsta (napø. Technické služby).

6.5 Benzina v Králíkách
Obsah: Starosta informoval ZM o iniciaci jednání s firmou Benzi-

na, a. s. o rekonstrukci èerpací stanice uvedené firmy v Králíkách.
Firma Benzina, a.s. Praha má stavební povolení na provedení re-
konstrukce. Tato rekonstrukce je momentálnì zabrždìna kvùli pro-
vedení  sanace starých ekologických závad, které má financovat
Fond národního majetku ÈR.  V blízké dobì probìhne v Králíkách
oponentní øízení analýzy rizika èerpací stanice jako prvního kroku
k provedení rekonstrukce èerpací stanice.

Další vstupy nebyly.
Starosta ukonèil zasedání zastupitelstva ve 22:31 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).
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Tak bylo – tak je
Čp. 3 Velké náměstí – dnešní lékárna

Døíve, než byl dùm èp. 3 vystaven, stál
na tomto místì døevìný kostel, jež údaj-
nì zøídil Zdenìk z Valdštejna jako evan-
gelickou modlitebnu v letech 1577-85.
Pozdìji byl vystavìn dnešní zdìný kos-
tel, dokonèený kolem roku 1610. V té
dobì také pravdìpodobnì vznikaly i ka-
menné mìstské domy na Velkém námìs-
tí. První zmíòka o domu èp. 3 je však až
z 11. 6. 1700, kdy dùm pøešel za 300 zla-
tých od øídícího uèitele Hanse Wingeho
na Franze Neumanna. V letech 1787 je
majitelem Anton Bernkopf a 1809 Bern-
kopf Joseph. Po nich pak Bernkopf Ig-
nátz (1827 až 1845).

Od roku 1826 je zde založen obchodní
dùm Joh. Kretschmer a toto jméno se
také objevuje 4. 9. 1879 na domì. Poz-

dìji (23. 1. 1928) je také èp. 3 oznaèová-
no jako Kretschmerùv dùm. Pøed rokem
1945 zde žijí Ptùèkovi, Kretschmerovi,
Bernkopfovi a Dr. Friedrich Franckel
5. 12. 1938 byl obnoven nápis Johann
Kretschmer a pøibyla tabule Tabak. To
zde již pravdìpodobnì J. Kretschmer
provozuje trafiku a Kretschmerová pa-
pírnictví. Zaznamenáno je však jen to,
že 9. 5. 1945 trafika Kretschmer a pa-
pírnictví Kretschmerová neexistuje.

Téhož roku 22. prosince je dùm vyu-
žit spolu s èp. 131 jako sklad svrškù po
odsunutých Nìmcích.

Od 13. 1. 1947 je pøidìlen Okresní péèi
a mládež a 1. 9. 1949 je zde otevøena
školní jídelna. Ta je však již o rok poz-
dìji pøemístìna do suterénu Národní

školy èp. 483. Dále jsou zde v roce 1953
otevøeny „územní“ mìstské jesle, ale i ty
jsou po krátké dobì pøemístìny (do domu
èp. 651).

Od roku 1967 je dùm spojen jen s pro-
dejnou léèiv. V èervnu tohoto roku je sem
pøemístìna a modernì vybavena lékár-
na. Pozdìji (1978) je rozšíøena o další
tøi místnosti v poschodí a je zde zøízen
zvláštní sklad pro drogy.

Po roce 1993 jsou nebytové prostory v
domì pronajaty J. Novákovy, který v
tomto domì èp. 3 provozuje soukromou
lékárnu.

René Šebek ve spolupráci
s Mìstským muzeem Králíky

Pracovníci Mìstského muzea v Králí-
kách rádi uvítají jakékoli další doplòu-
jící podmìty a materiály (dobové foto-
grafie, dokumenty apod.), které se týkají
tohoto tématu. Dìkujeme.

Pozvánky na koncert
Základní umìlecká škola v Králíkách poøádá v tomto

školním roce 2 absolventské koncerty žákù hudebního oboru
v termínech 15. a 22. kvìtna 2003.

První pozvánka patøí absolventùm I. stupnì hudebního
oboru a tìmi jsou v tomto roce tito žáci:

Hana Malíková zobc. flétna (ze tøídy D. Hejtmanské)
Zuzana Kohoutová kytara (ze tøídy J. Hrdové)
Martin Krabec klavír (ze tøídy S. Brychtové)
Tereza Špaèková klavír (ze tøídy Z. Køížkové)
Eva Juránková housle (ze tøídy J. Šebesty)
Vìra Kotyzová housle (ze tøídy J. Šebesty)
Petra Bednáøová housle (ze tøídy J. Šebesty)
Koncert se uskuteèní ve ètvrtek 15. kvìtna v 19:00

hodin v sále školy.
Na druhém absolventském koncertì se pøedstaví absolventi

II. stupnì:
Hana Dvoøáková klavír (ze tøídy S. Brychtové)
Jan Kováø housle (ze tøídy J. Šebesty)
Jana Veselá flétna (ze tøídy Z. Hejtmanské)
Michal Marinov klarinet(ze tøídy G. Rosenbergera)
Koncert se uskuteèní ve ètvrtek 22. kvìtna v 19:00

hodin v sále školy.

Hostem tohoto koncertu bude Tereza Kováøová – klavír a
Petra Fišerová – zpìv. Obì studentky uspìly pøi letošních
talentových zkouškách na konzervatoø a jejich vystoupení na
koncertì absolventù bude malým rozlouèeními s pùsobením
na naší škole.

Tereza bude pokraèovat ve studiu na konzervatoøi v Brnì a
Petra v Pardubicích.

Pravidelný koncert žákù hudebního oboru bude ten-
tokrát ve ètvrtek 29. kvìtna v 18:00 hodin v sále školy.

Na všechny koncerty zveme své pøíznivce a známé absol-
ventù.

29. kvìtna uplynou dva roky
co nás navždy opustil
milovaný manžel a tatínek
JIØÍ POSPÍŠIL z Králík.
Vzpomíná manželka,
synové s rodinami.
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Ze stránek králické městské kroniky – rok 1952
Zapsal kronikáø

Josef Èermák, øedi-
tel školy v Zemské
vychovatelnì

Listopad
Poèasí. Letošní

poèasí na podzim je
velmi promìnlivé.
Již celý mìsíc skoro
dennì prší, jen nì-

kolik málo dní bylo bez deštì. Dne 6.11.
pøišla prudká bouøe, blýskalo se a hømì-
lo. Silný vítr trval celou noc, do rána
napadlo asi 5 cm snìhu. Dne 17.11. byla
obleva.

Výroèí VØSR. Letos bylo výroèí Vel-
ké øíjnové socialistické revoluce a zahá-
jení mìsíce ès.-sov. pøátelství oslavová-
no ve velkém mìøítku. Všechny výklad-
ní skøínì byly vyzdobeny, na veøejných
budovách byly obrazy a nápisy. Pøipra-
vované slavnostní zahájení na námìstí
muselo se pro nepøíznivé poèasí konat
na Støelnici. Obchody v pátek odpoled-
ne neotevøely, práce v továrnách a díl-
nách se skonèila ve 14:30 a zamìstnan-
ci šli do prùvodu. Mìstský rozhlas vy-
hrával revoluèní písnì. Slavnost na
Støelnici zahájil pøedseda MO KSÈ, pro-
slov mìl s. Vanický ze Žamberka. Zá-
stupci MNV, státního statku, továrny aj.
vyhlásili své závazky. Hrála místní de-
chová hudba.

Poèasí. 8. listopadu. Snìhové vánice
trvají, do rána napadlo 20 cm snìhu.
Místy jsou závìje, takže autobusová do-
prava je pøerušena. Auta ze Žamberka
se jen s námahou vrátila do mìsta.

Štafeta. Dne 9. listopadu dopoledne
vybìhla z námìstí štafeta s pøátelským
poselstvím míru pro SSSR. Pro sníh se
zdrželo zahájení o pùl hodiny. Bìhu se
zúèastnila støední škola, gymnasium,
dìtský domov a vojsko. Každý bìžec bì-
žel s pouzdrem asi 200 m, ostatní ho
doprovázeli. Od továrny pokraèovala šta-
feta autem.

Brigáda. Aèkoliv je již konec listopa-
du (21.11.), je ještì hodnì brambor na
polích. Letošní deštivé poèasí a pak sníh
zdržují sklizeò. Teï, když sníh roztál,
byla znovu vyhlášena brigáda. Obchody,
továrna a komunální podniky musely
uvolnit zamìstnance, které v 8 hodin
ráno rozvezly traktory na pracovištì.
Druhý den, v sobotu odpoledne, šlo na
brigádu uèitelstvo.

Hovory s obèanstvem. Dne 24. lis-
topadu byla na Støelnici veøejná plenár-
ní schùze MNV, spojená s hovory s ob-
èanstvem. Veøejnost byla tu seznámena
se zmìnami, které od nového roku bu-
dou v organizaci komunálních podnikù.
Také mìlo obèanstvo veøejnì pøednést
své stížnosti na komunální podniky a
dát pøípadnì i návrh na zlepšení jejich
práce. Této schùze se také zúèastnili
zástupci ONV a KNV. Pøi debatì se pak
odboèilo na zøízení nového prùmyslu
v Králíkách a pøi tom se zástupcùm
ONV vytýkalo, že tuto snahu málo pod-
porují. Pøedseda ONV byl tím zøejmì

rozladìn a kategoricky prohlásil, že nový
prùmysl v Králíkách bude. Úèast neby-
la velká, asi tøetina sálu.

Estráda. V rámci mìsíce ès.-sov. pøá-
telství poøádal výbor MÈSP dne 30.10.
1952 veèer na Støelnici estrádu, na níž
úèinkovali: Hudební kroužek továrny
Atlas (úvodní pochod), smyècový kvar-
tet uèitelù, pìvecký kroužek žákù støed-
ní školy (Jeremiášùv dìtský soubor ná-
rodních písní), èlenové místní posádky
a žákynì gymnasia (slovácké zbojnické
písnì) a èlenové posádky z Tìchonína.
Pøi slavnosti byli také pionýøi a pionýr-
ky dekorováni odznakem vzorného pio-
nýra a pak byly udìleny knižní ceny za
nejlepší výzdobu výkladních skøíní a
škol. Slavnost byla velice pìkná, každé-
mu se líbila, sál Støelnice byl zcela za-
plnìn.

Prosinec
Divadlo. Svaz ès.-sov. pøátelství za-

hrál dne 6.12. hru “Svatba Køeèinské-
ho”, režírovanou Zd. Frydrychem. Výpra-
vu provedl uè. Rùžièka. Role byly dobøe
obsazeny a celá hra byla dobøe pøipra-
vena a provedena, takže diváci byli spo-
kojeni. Hra líèí mìš�áckou spoleènost

z konce minulého století, rodinu statká-
øe, žijící v Moskvì. Paní této domácnos-
ti chce svou dceru provdat za mladého
muže, který ji oslnil svým vybraným
chováním, je to však floutek a hýøil.
I dcera, naivní dìvèátko, svoluje ke sòat-
ku, ale její druhý nápadník odhalí Køe-
èinského jako podvodníka.

Kabaret. Místo tradièní štìpánské
zábavy nebo divadla byli letos pozváni
na den 27. prosince umìlci z Brna, aby
pobavili obecenstvo. Nebylo to však to,
co jsme oèekávali. Byl to obyèejný kaba-
ret s úvodní budovatelskou básní. Obe-
censtvo však bylo spokojeno. Návštìva
byla velmi dobrá, sál byl pøeplnìn, jed-
notné vstupné 30 Kès.

Silvestr. Zakonèení roku, které se
zpravidla oslavuje vesele až bouølivì,
bylo letos klidné. Žádný spolek nepøipra-
vil zábavný veèer, až v poslední chvíli
ROH Atlas opatøil hudbu a ohlásil ta-
neèní zábavu na Støelnici. V hotelu Be-
seda bylo nìkolik místních rodin, které
se zdržely pøes pùlnoc, u Labutì byly
obsazeny jen dva stoly. Buï je mezi li-
dem málo penìz, nebo ztratili zájem
o takové zábavy.



Králický zpravodaj 05/2003 - 13

Zhodnocení PLESU 2003
Dne 14. 3. 2003 se ve velkém sále na

Støelnici konal PLES 2003. Zárukou dob-
ré zábavy a vysoké návštìvnosti se opìt
stala oblíbená hudba Classic z Kromìøí-
že, bohatá tombola a tým dobrovolníkù,
kteøí se již stali jistotou dobré obsluhy a
celkového zajištìní plesu. Proto bych chtìl
touto cestou podìkovat Ing. L. Tóthovi,
že se spolupodílel na organizaci, všem
dobrovolníkùm, panu Ing. Strnadovi, že
nám již léta vychází vstøíc i nad rámec
svých povinností, panu Muchovi za výbor-
ný guláš, a hlavnì všem sponzorùm, bez
kterých by to opravdu nešlo. Moc si je-
jich vstøícnosti vážíme.

Zisk byl rozdìlen takto:
ZUŠ obor taneèní 6.000,- Kè
Stolní tenis – mládež 4.000,- Kè
Moravský pohár cyklistù 2.000,- Kè
Oddíl kopané – žáci 2.000,- Kè
Volejbal – ženy 1.500,- Kè
Lední hokej – pøípravka 1.500,- Kè
Triatlon 1.500,- Kè
Školka È. Potok 1.500,- Kè
Modeláøský kroužek ZŠ 1.000,- Kè

A na úplný závìr už zbývá jen to naše oblí-
bené – snad nìkdy pøíštì na PLESE 2004.

Za poøadatele
Antonín Netrda

Svatonepomucký květinový trh
Dne 17. 5. 2003 se bude na Králic-

kém námìstí v dobì od 7:00 hod do
14:00 hod konat Svatonepomucký kvì-

tinový trh. Chtìli bychom pomoci MìÚ
zavést tradici nìkolika málo akcí inspi-
rovaných tradièními trhy.

Jistì se mnou budete souhlasit, že Mìst-
ské trhy v dobách neexistence poèítaèù, e-
mailù, telefonù, supermarketù a moder-
ních dopravních prostøedkù apod, hravì
nahrazovaly všechny tyto technické vymo-
ženosti. Trh byla spoleèenská událost hod-
na slavnostního odìvu, bez ohledu na po-
èet kilometrù, které museli trhovci urazit.
Bylo zde k mání zboží nejrùznìjšího dru-
hu, dobytek, drùbež, vejce apod. K událos-
ti patøila nejrùznìjší divadla, vìtšinou lout-
ková, potulné cirkusy a jiné atrakce. Lidé
si zde vymìòovali a pozdìji prodávali  ne-
jen materiální hodnoty, ale i myšlenky, ná-
pady, zkušenosti a hlavnì novinky z blíz-
kého i dalekého okolí. Pro mnohé to byla
jediná možnost, jak pøedvést a pochlubit
se svým umìním.

Svatonepomuckým kvìtinovým trhem
bychom chtìli navázat na tuto tradici.
Pøijïte ukázat, jak šikovné ruce vyrost-
ly v tomto kraji. My ostatní, kteøí jsme
nebyli obdaøení nìjakou výjimeènou
schopností, pøijïme své odvážné známé
a pøíbuzné podpoøit.

Máte doma nebo v obchodì nìco, co jen
tøeba vzdálenì pøipomíná pùdu, kvìtiny,

práci na zahradì, zeleninu, zahrádku,
trávu nebo tøeba seno?

Umíte vyrobit cokoliv, co má vztah ke
kvìtinì a nebo to docela obyèejnì zdobí
domácnost stejnì jako kvìtina? Pøijïte
nás to nauèit, a nebo nám to alespoò
ukázat. Od dob dávno minulých jsme
zùstali pøinejmenším stále stejnì zvì-
daví a nikdy dost moudøí. Umíte roubo-
vat stromy a keøe, vyznáte se v odrù-
dách ovocných stromkù a nebo tøeba
v kytièkách? Pak jste Ti praví! Je nás
neustále dost, kterým se práce s hlínou
z nìjakého dùvodu nechce daøit. Hynou
nám kytièky, odcházejí stromky, zlobí
nás slimáci, nevíme kdy a èím hnojit.

Není možné vyjmenovat všechny mož-
nosti. Budeme, ale rádi, pokud za námi
na námìstí pøíjdete s nìèím novým. Bliž-
ší informace zjistíte na tf. è. 607 652 169.

Za ZO ÈZS Králíky
Cacková Lenka
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Společenská kronika
Naši nejmenší

Životní jubilea v únoru

ÚMRTÍ

Zuzana Válková
Ondøej Hmelár

Martin Krejèí

70 let
Alois Mikulášek, Tovární
71 let
Kvìtuše Pitáková, Na Køižovatce;

Zdenìk Grus, ul. Dolní; Marie Lehká,
Dolní Hedeè; Miloš Michalièka, Za Pi-
lou; Marie Janeèková, Dolní Boøíkovi-
ce; Emilie Krystková, Vladislava Van-
èury; Ladislav Lekeš, V Bytovkách

72 let
Jiøí Bìlka, V Bytovkách
73 let
Anton Gubka, Leoše Janáèka
74 let
Jan Knápek, Aloise Jiráska
75 let
Marie Štorchová, Na Pískách
76 let
Vìra Èerná, V Bytovkách;
Libuše Skalická, ul. Hluboká

77 let
Milan Pražák, Aloise Jiráska; Ma-

rie Prchalová, Prostøední Lipka
78 let
Vlasta Bradáèová, Na Køižovatce; Pa-

vel Turoò, Za Pilou; Markéta Sokolová,
Heømanice; Marie Spùrová, Karla Èapka

79 let
Anna Brožková, Na Køižovatce
81 let
Oldøich Kaplan, Orlická
82 let
Anna Beinlichová, Plynárenská
83 let
Bohuslav Hrdina, Bedøicha Smeta-

ny
86 let
Vítìzslav Koukal, Zdeòka Fibicha
88 let
Anna Moravcová, Bedøicha Smetany

Terezie Stará, ul. Ztracená; Štìpán Kratochvíl, Dolní Boøíkovice; Alžbìta Jan-
dejsková, Velké námìstí; Božena Dostálová, Valdštejnova; Miloslav Paulus, Pøed-
mìstí; Marie Šelepová, Dolní Boøíkovice; František Weisz, 17. listopadu; Mila-
da Lukšová, Leoše Janáèka; Alžbìta Staòková, Lidická

SŇATKY
Martin Štelbaský – Vladimíra Šimková
Martin Khol – Simona Nìmcová
Arnošt Køivka – Zdeòka Køivková

Michael Heinrichs – Irena Hošpesová
Štefan Reimer – Iveta Ranèáková

Tato velikonoèní kozièka má za sebou
teprve týden života.     Foto Iva Veèeøová

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.

Nabídka domácí práce
Informace na tel. čísle: 465 631 735

Provádím stavební,
zednické a obkladačské práce.

Dominik Ziegler, tel.: 608 341 719

Stomatologické služby od 1. 4. 2003 do 4. 5. 2003
oblast Červené Vody, Letohradu, Jablonného n/Orl., Králicka a Žamberka

den lékař/ka obec místo telefon
01. 05. čt MUDr. Johnová M. Letohrad (u OEZ) Šedivská 339 465 62 22 16
03. 05. so MUDr. Špičková M. Králíky Zdr. středisko Králíky 414 465 63 12 74
04. 05. ne MUDr. Špičková M. Králíky Zdr. středisko Králíky 414 465 63 12 74
08. 05. čt MUDr. Duglová Letohrad Nádraží ČD 465 67 14 47
10. 05. so MUDr. Mareš M. Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 67 68 22
11. 05. ne MUDr. Mareš M. Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 67 68 22
17. 05. so MUDr. Vojtová E. Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 67 68 21
18. 05. ne MUDr. Vojtová E. Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 67 68 21
24. 05. so MUDr. Karásková V. Letohrad Zdr. středisko U Dvora 815 465 62 03 58
25. 05. ne MUDr. Karásková V. Letohrad Zdr. středisko U Dvora 815 465 62 03 58
31. 05. so MUDr. Ježáková D. Letohrad Zdr. středisko U Dvora 815 465 62 05 28
01. 06. ne MUDr. Ježáková D. Letohrad Zdr. středisko U Dvora 815 465 62 05 28
07. 06. so MUDr. Vébrová Z. Žamberk Raisova 814 465 61 34 41
08. 06. ne MUDr. Vébrová Z. Žamberk Raisova 814 465 61 34 41
14. 06. so MUDr. Krčálová H. Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 67 68 24
15. 06. ne MUDr. Krčálová H. Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 67 68 24
21. 06. so MUDr. Špička J.. Králíky Zdr. středisko Králíky 414 465 63 11 54
22. 06. ne MUDr. Špička J.. Králíky Zdr. středisko Králíky 414 465 63 11 54
28. 06. so MUDr. Jáňová R. Mladkov (Obecní úřad) Zdr. středisko 465 63 54 41
29. 06. ne MUDr. Jáňová R. Mladkov (Obecní úřad) Zdr. středisko 465 63 54 41

Hody, hody doprovody…
A zaèínala naše velikonoèní pøíprava. Malovalo

se, lepilo, vystøihovalo. Vajíèka vyfouklá, papíro-
vá, látková.

Abychom je pìknì vymalovaly, vyhlásily jsme
týden jarních barev.

V pondìlí se malovala vajíèka èervená – dìti
pøišly obleèené v èervené barvì. Nìkdo od hlavy
až k patì, druhý se symbolickou èervenou mašliè-
kou. Úterý bylo žluté – všichni jsme záøily jako
sluníèka. Støeda byla zelená – zelená vajíèka – ze-
lenì obléknuté dìti.

Nejenom, že jsme si upevnily barvy a jejich od-

stíny, ale pohled na dìti obleèené v jedné barvì byl
zajímavý. A pro dìti? Nìèím novým.

Každý si svá malovaná vajíèka odnášel pyšnì
domù. A pak už jen… hajdy na koledu.

Nechybìla také velikonoèní výstava. Tentokrát
jsme vystavovaly dìtské výrobky v MŠ v Miedzy-
lesie spoleènì se tøemi MŠ z Polska.

A jaro už opravdu pøišlo.
Dìti a uèitelky MŠ Moravská

Poosmnácté kolem
Pastvinské pøehrady
Klub èeských turistù v Ústí nad Orlicí po-

øádá ve ètvrtek 8. kvìtna 2003 osmnáctý roè-
ník cyklojízdy “kolem Pastvinské pøehrady”.
Start je mezi 8:00 a 9:00 hod. z Mírového ná-
mìstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 50 a 100 km
vedou spoleènì na Hejnice a Žamberk. Pade-
sátka pokraèuje na Klášterec a pøes Letohrad
dále do Ústí nad Orlicí. Cyklisté úèastníci se
stokilometrové trasy zamíøí i pøes Kunvald do
Bartošovic na Zemskou bránu, Èihák, Èeské
Petrovice, Mladkov, Pastviny, Bredùvku, Jab-
lonné nad Orlicí, Horní a Dolní Èermnou (zde
obdrží diplom a turistické materiály) a pokra-
èují pøes Petrovice a Dolní Dobrouè do Ústí
nad Orlicí. Cykloakce není závod, vítìzí kaž-
dý, kdo projede kontrolami v Pastvinách a
Dolní Èermné. Samozøejností pøi obdobných
akcích je dodržování silnièní vyhlášky, dìti
mladší 15 let jedou v doprovodu dospìlé osoby.
Za sedm let projelo na tratích kolem Pastvin-
ské pøehrady 4.672 cyklistù. Rekordní úèast
byla v roce 1998, kdy pøijelo 375 cyklistù.

Na vaši hojnou úèast se tìší poøadatelé
z KÈT Ústí nad Orlicí. Dodržuj zákon 361/2000
o pozemních komunikacích.

PODĚKOVÁNÍ
Chtìla bych moc podìkovat Andrejce Maèalí-

kové, žákyni ètvrté tøídy ZŠ Moravská, za vrácení
penìženky, kterou jsem ztratila pøi pádu. Ještì
jednou dìkuji, Andrejko, za Tvou èestnost a dobré
srdce.                                                   Marie Bulová
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Širokoúhlé kino Klubu Na Střelnici Králíky
pátek 2.   SOLARIS zaè. ve 20:00 hod
Filmová adaptace klasického sci-fi románu Stanislawa Lema o vý-

pravì ke zvláštní planetì Solaris, která má schopnost zhmotòovat
lidské vzpomínky. George Clooney v hlavní roli psychologa Kelvina,
který se znovu setká se zemøelou manželkou.

pátek 9.   KURÝR zaè. ve 20:00 hod
Bývalý armádní specialista Frank se øídí pøi své vesmìs nelegální

práci zásadami, jejichž porušení mùže ohrozit (nejen) jeho život. A
tak je jasné, že jednou je poruší všechny naráz… Stylovì èistý snímek
potìší všechny milovníky akèních komedií.

úterý 13.   OPILÍ LÁSKOU zaè. ve 20:00 hodin
Zvláštní romantická komedie spojila dva rozdílné herecké typy –

protagonistu hrubozrnných komedií Adama Sandlera a britskou he-
reèku Emily Watsonovou (napø. Prolomit vlny). Filmoví kritici pova-
žují snímek za originální a vymykající se z žánru.

pátek 16.   KRUTÉ RADOSTI zaè. ve 20:00 hodin
Slovensko-èeský poetický retrofilm se odehrává v prostøedí sloven-

ského malomìsta. V intimním pøíbìhu o pokušení, tajemství a bez-
radnosti v hledání lásky vytvoøil vedle Ondøeje Vetchého a sloven-
ských èi maïarských hercù svou poslední roli Julius Satinský.

pátek 23.   SEXY PÁRTY zaè. ve 20:00 hodin
Další pøíspìvek do øady studentských komedií. Mladík Van Wilder

se ocitne ve svízelné situaci: otec mu zarazí “kapesné”, a tak je nucen
živit se tím, co až dosud dìlal – organizováním velkolepých veèírkù a
mejdanù.

pátek 30.   MÌSTEÈKO zaè. ve 20:00 hodin
Režijní debut herce a ironického glosátora Jana Krause se v poloze

hoøké satirické komedie vìnuje obyvatelùm fiktivní obce, kteøí z ko-
munistického bezèasí náhle vstoupili do kapitalismu s pokušením pod-
nikat, lhát a krást v novém stylu, ale se starými návyky.

KLUB NA STŘELNICI KRÁLÍKY
sobota 3.  PRÁVO NA HØÍCH 19:30 hodin
Divadelní komedie Viléma Wernera v podání souboru VICENA z

Ústí nad Orlicí.
Èeský dramatik Vilém Werner (1892 – 1966) napsal øadu veselo-

her a her o rozkladu tradièních morálních norem. Mezi nejznámìjší
patøí Komediant Hermelín (1932) a Lidé na køe (1936). V komedii
Právo na høích (1931) øeší vìèné a stále aktuální téma nevìry s hlubo-

ce lidským pohledem na jednotlivé postavy i na øešení konfliktù.
Režisér Jan Štìpánský píše divákùm: “Abych zdùraznil aktuál-

nost pøíbìhu – podle nejnovìjšího výzkumu je u nás 60% populace
nevìrných svému partnerovi – a vyhnul se nìkterým záludnostem
vyplývajícím z èasového období, kdy byla hra napsána, dovolil jsem si
ji textovì upravit. Pøedstavením, které uvidíte, Vás chceme pøede-
vším dobøe pobavit. Naším zámìrem je ukázat na rozmanitost názorù
nejen na dané téma, ale i na život, aniž bychom chtìli moralizovat
nebo naopak dávat návod k nevìøe. Vìdomi si toho, že právì Vy patøí-
te k tìm ètyøiceti procentùm, kterým jsou problémy s nevìrou napro-
sto cizí, vìøíme, že si s gustem vychutnáte všechny peripetie, které
život té ´morálnì pokleslé´ vìtšinì pøináší.”

Divadelní soubor VICENA má za sebou více než stoletou historii
a patøí k nejaktivnìjším na ochotnické scénì. Ústeètí divadelníci do-
sáhli mnoha úspìchù a ocenìní (napø. Daòkova hra Vévodkynì vald-
štejnských vojsk v režii Alexandra Gregara patøila ve své dobì k ab-
solutním vrcholùm èeského neprofesionálního divadelnictví), také
souèasná inscenaèní praxe je bohatá, rùzná seskupení souboru v této
dobì uvádìjí sedm inscenací. V Králíkách se v poslední dobì pøedsta-
vili napø. s upravenou verzí Moliérova Lakomce, monodramatem Osa-
mìlost fotbalového brankáøe a se dvìma pásmy poezie.

sobota 10.  OLDIES PARTY 21:00 hodin
Hudební veèírek v Kavárnì Støelnice, tentokrát skuteènì netradièní a

pøekvapivý – písnì jejich mládí zahrají Zdenìk Moravec a Jaroslav Makar,
pánové nesmazatelnì zapsaní do historie králického big beatu.

sobota 17.  VAGINA MONOLOGY 19:30 hodin
Naprosto výjimeèná divadelní hra americké autorky Eve Ensler je

vlastnì scénickým ètením textù ze stejnojmenné knihy. Tato dojemná
a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti, do poslední “za-
kázané” zóny, je oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a tajem-
nosti. Hra je s obrovským úspìchem uvádìna po celém svìtì a inspi-
rovala dynamické hnutí V-Day, jehož cílem je skoncovat s násilím pro-
ti ženám. Toto vtipné a neuctivé, soucitné i moudré dílo vyjadøuje ty
nejhlubší ženské fantazie a obavy a zaruèuje, že se po jeho zhlédnutí
nikdo nebude dívat na ženské tìlo ani na sex stejnì jako pøedtím.
Úèinkují hereèky pražských divadel Dáša Bláhová, Michaela Sajlero-
vá a Anna Polívková (dcera Bolka Polívky).

støeda 28.  SETKÁNÍ STARŠÍ GENERACE 16:00 hodin
Setkání døíve narozených s programem, obèerstvením, tancem a

hudbou oblíbené KUTILKY.
sobota 31.  EXPEDICE APALUCHA 21:00 hodin
Další z pravidelných hudebních veèírkù v Kavárnì Støelnice, ten-

tokrát s opavskou skupinou Expedice Apalucha.

Firma Jiří Mencák
oční optik oznamuje
Z důvodů personálních a zdravotních

omezujeme do odvolání otevírací dobu
optiky v Králíkách – naproti Komerční

bance na dva dny v týdnu.
Otevřeno úterý a čtvrtek

9:00 – 12:00; 13:00 – 16:30 hod.
PØEDPRODEJ VSTUPENEK V MÌSTSKÉM MUZEU V KRÁLÍKÁCH

CYKLO GLACENSIS 2003
Svazek obcí Region Orlicko – Tøebov-

sko poøádá ve spolupráci se Sdružením
obcí Orlicko, Mikroregiony Vysokomýt-
sko a Lanškrounsko a s okresem klad-
ským pod záštitou hejtmana Pardubic-
kého kraje Romana Línka a pøednosty
okresu Kladsko Adama £¹ckého ve
dnech 23.-24. kvìtna cyklistickou akci
Cyklo Glacensis 2003.

Start je v pátek 23. 5. v 8.00 hod. Vy-
ráží se na osmi trasách z osmi èeských
a osmi kladských mìst, a to od radni-
cev Ústí nad Orlicí, Èeské tøebové, Žam-
berka, Králík (sraz u kašny), Vysokého
Mýta, Chocnì, Lanškrouna, Štítù, Nowej
Rudy, Radkowa, Dusznik Zdroju, Pola-
nici Zdroju, K³odzka, Bystrzycy K³odzki-
ej, L¹dka Zdroju a Stronia Œl¹skiego.
Spoleèný cíl je v Klášterci nad Orlicí.

Na kolech vyjedou pardubický
hejtman, radní Pardubického a Králo-

vehradeckého kraje, úøedníci Minister-
stva pro místní rozvoj ÈR, osobnosti ces-
tovního ruchu a zástupci polské strany.

Pøipojte se i vy k mezinárodnímu pe-
lotonu, který sice nezávodí, ale spani-
lou jízdou otevírá novou cykloturistickou
sezónu. Ujedete-li s pelotonem kterou-
koli trasu až do cíle, získáte trièko CYK-

LO GLACENSIS 2003.
Slavnostní veèer je plánován 23. 5.

v 19.00 hodin v rekreaèním støedisku Or-
lice v Klášterci nad Orlicí. V rámci pro-
gramu se budou prezentovat zúèastnì-
né èeské a polské regiony, tanec a diva-
dlo. Další informace na www.orlicko-tre-
bovsko.cz, tel. è. 465 526 075.
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10. setkání zasloužilých hasičů

V úterý 15. dubna dopoledne na námìstí
v Králíkách naši obèané vidìli neobvyklý
pohyb hasièských automobilù. Nebyl to
požár, ani cvièení. Výkonný výbor okres-
ního sdružení hasièù Èech, Moravy a Slez-
ska uspoøádal 10. setkání zasloužilých
hasièù okresu Ústí nad Orlicí. Úèast byla
nemalá. V hudebním salonku Mìstského
muzea pøivítal 45 zasloužilých hasièù sta-
rosta mìsta, vyslechli zasvìcenou pøed-
nášku o historii mìsta a okolí a se zájmem
si prohlédli vystavené exponáty. Poté se
pøesunuli na okraj mìsta do vojenského
muzea, kde rovnìž vyslechli pøednášku
o historii pevnostního systému z 30. let
minulého století na ochranu naší republi-
ky pøed vpádem nacistù a prohlédli si vy-
stavenou historickou vojenskou techniku.

Našli se i tací, kteøí prohlásili: „S tímto
jsem kdysi cvièil.“

Pøed polednem odjeli do Mladkova, kde
pøed hasièskou zbrojnicí byla vystavena
historická hasièská technika. Tam pøítom-
né uvítal starosta hasièského sboru. Ve
velké klubovnì hasièské zbrojnice byla pro
úèastníky setkání vzornì pøipravená ta-
bule a byl podán obìd. Každý z úèastnì-
ných obdržel upomínkový dárek se sym-
bolem Mladkova.

V oficiální èásti pozdravili úèastníky
setkání starostové Mladkova, Jablonné-
ho nad Orlicí a Králík. Dále radní Pardu-
bického kraje, Ing. Petr Šilar, podplukov-
ník Ing. Miroslav Kvasnièka, pracovník
Hasièského záchranného sboru Pardubic-
kého kraje. Plukovník Ing. Jan Kroulík

øeditel Hasièského záchranného sboru
územního odboru, major Jan Kašpar veli-
tel HZS územního odboru. Nìkolik zaslou-
žilých hasièù obdrželo rùzná vyznamená-
ní. Odpoledne probìhla pøátelská rozpra-
va o problematice, historii a perspektivách
požární ochrany. Došlo i na hezkou pís-
nièku.

Podìkování patøí Sboru dobrovolných
hasièù z Mladkova za pøípravu dùstojné-
ho prostøedí pro toto setkání, zejména
ženám tohoto sboru za pøípravu obìda,
peèiva ke kávì a celkové výzdobì sálu.
O organizaci tohoto setkání se staral sta-
rosta okresního sdružení hasièù pan Emil
Dušek a inspektorka okresního sdružení
paní Eva Faltusová.

SDH, okrsek Králíky

Mateřská škola Moravská se speciální třídou s vadami řečí
a Mateřská škola Pivovarská oznamují, že

ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 2003-04
se bude konat v pátek 23. 5. 2003 od 13 – 16 hod.

Celý týden budou pro Vás školky otevřené – PŘIJĎTE SE PODÍVAT.
Zápis se vztahuje i pro děti, které nastoupý během školního roku 2003 – 2004,

rovněž pro děti s 5 denní docházkou (maminky na MD).
Těšíme se na Vás.

Řed. MŠ Moravská – H. Motlová
Řed. MŠ Pivovarská – J. Hofmanová

Závod míru opět v Králíkách – přivažte psy!
Po 2 letech se pojede nejslavnìjší cyk-

listický etapový závod v èeské historii,
opìt pøes Králíky. Závodí se tentokrát
na trati Olomouc – Erfurt a tradiènì se
projíždí Èeskou republikou, Polskem a
Nìmeckem. Start je 9. 5. v Olomouci a
cíl po 9 etapách v nìmeckém Erfurtu.

Závodní peloton k nám zavítá v nedì-
li 11. 5. ve své 3. etapì. Tato etapa má
svùj poèátek v Krnovì, v našem regionu
pojedou cyklisté od Hanušovic na Ma-
lou Moravu, odtud pøes Zlatý Potok na
Horní Orlici (na vrcholu stoupání je na-
plánována vrchaøská prémie), odtud
potom pøes Dolní Hedeè (druhá vrchaø-
ská prémie), sjezdem do Králík. V sa-
motných Králíkách projedou závodníci
Malým námìstím a hlavními ulicemi,
Moravskou a 5. kvìtna, opustí Králíky,
aby mohli za Dolní Lipkou pøekroèit
státní hranici do Polska. Cíl této etapy
je v polském lázeòském mìsteèku Pola-
nica Zdroj.

V mírném sjezdu po hlavní silnici
bude i rychlostní prémie – pravdìpodob-
nì naproti parkovišti u Reichlù. Pláno-
vaný prùjezd naším mìstem bude v dobì
mezi 14:45 a 15:15. Srdeènì zveme
všechny pøíznivce cyklistiky, aby pøišli
povzbudit závodníky. Souèasnì prosíme
všechny majitele psù, aby si své mazlíè-
ky uhlídali – není totiž pro cyklistu vìt-

šího nebezpeèí než volnì pobíhající pes.
V dobì redakèní uzávìrky tohoto èísla
jsme ještì všechny informace nemìli
potvrzené, mùže tedy dojít k malým or-
ganizaèním zmìnám. Veškeré informa-
ce najdete na internetových stranách
www.zavodmiru.cz.

Starosta mìsta
 Mgr. Dušan Krabec


