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Co vše se nebude rušit
Novinaøina je krásné øemeslo, øíkával

už mùj dìdeèek. Musí však pracovat s in-
formacemi z více zdrojù a hledat tedy co
možná nejobjektivnìjší, nezaujatý pohled
na vìc. V uplynulém mìsíci jsem èetl v Or-
lických novinách nìkolik èlánkù, které bo-
hužel tyto základní principy novináøského
øemesla nedodržovaly. Pøestože jsem pù-
vodnì reagovat nechtìl, správná informo-
vanost obèanù Králicka je pro mì vìcí vel-
mi dùležitou.

V nìkolika èláncích stálo, co vše chce nové
vedení radnice zrušit, které projekty ne-
podporujeme. Je tedy namístì zcela ote-
vøenì øíci:

1. Králický rockový festival v tomto
roce v té podobì, jak jej známe z uplynu-
lých let, opravdu nebude. Jediná tisková
zpráva, kterou poøadatelé uveøejnili, øíká,
že se jim nepodaøilo sehnat dostatek spon-
zorù a tím dostateèný tok financí, pro or-
ganizování této akce potøebných.

2. Pøipravovaný projekt opravy vojen-
ského muzea vedení radnice nijak neza-
brzdilo. Jeho pøípravou byla povìøena fir-
ma Redea, s. r. o., Žamberk. Podaøilo se jí
vytvoøit témìø celou projektovou dokumen-
taci, chybìl jediný podklad: studie vlivu
na životní prostøedí (pùvodnì vùbec nemì-
la být souèástí projektu, ale Ministerstvo

životního prostøedí si ji vyžádalo). Tato
studie je pomìrnì nároèná z èasového i fi-
nanèního hlediska. Protože termín pro po-
dání žádosti do projektu CBC Phare se
nepodaøilo stihnout, dopracovává nyní fir-
ma tzv. zjiš�ovací øízení pro studii vlivu na
životní prostøedí tak, aby se projekt mohl
ucházet o dotaci v nìkterém z dalších gran-
tù.

3. Akce Cihelna letos zcela normálnì
probìhne (ve dnech 22.–23. srpna 2003),
a to v obvyklých rozmìrech, jak na nì byli
návštìvníci této akce zvyklí. Pøípravy jsou
v plném proudu a drží se plánovaného har-
monogramu. Pøípravu akce øídí spoleènì s
vedením mìsta a historickými kluby velmi
dùkladnì Armáda Èeské republiky.

Velmi mì mrzí, že musím uvádìt na pra-
vou míru informace od novináøù – profesio-
nálù, jejichž posláním by mìlo být oprav-
du pravdivé informování svých ètenáøù. V
tomto pøípadì však informace korektnì po-
dány nebyly, což mùže nepøíznivì ovlivnit
jak veøejné mínìní v Králíkách, tak pøí-
padné návštìvníky akce Cihelna. V koneè-
ném dùsledku mohou tyto informace i eko-
nomicky poškodit zájmy našeho krásného
kraje.

D. Krabec

(Dokonèení na str. 2)

… PROTO
ODCHÁZÍM

DEN DÌTÍ
Protože mají dìti 1. 6. svátek, chtìli bychom našim ma-

lým spoluobèánkùm popøát. Pøání bez dáreèku je však pro
dìti tak trochu nezajímavé. Pøipojujeme proto kratièkou
pohádku.

Redakce

Byl  jeden v tom domeèku

na stoleèku v té mistièce v té

vodièce . Kde je ta ? ji snìdla.

Kde je ta ? V se zabìhla. Kde jsou

 ty ? je vzala. Kde je ta ?

ji vypili. Kde jsou ti ?

je snìdli. Kde jsou ti ?
V Králickém zpravodaji zabloudili.

Vážení spoluobèané,
dámy a pánové
nedávno jsem odstoupil z

funkce èlena zastupitelstva na-
šeho mìsta. Nebylo to lehké.
Není to totiž jen rezignace na
funkci, tedy na èinnost, ale také
rezignace na pøemýšlení
o mìstì a jeho potøebách, i re-
zignace na odpovìdnost za jeho
další život.

Moje veøejná služba trvala
více než dvanáct let. Svým pro-
fesionálním životem jsem mìl
jistì možnost ovlivòovat mno-
ho vìcí a proto mne mnozí zná-
te, mnozí jste mne volili. Máte
tedy právo a já povinnost sdì-
lit dùvody svého rozhodnutí
odejít z komunální politiky.
Dovolte tedy, abych struènì re-
kapituloval nìkteré události a

zážitky z posledních mìsícù,
které k mému rozhodnutí ved-
ly. Nikdy jsem nepsal žádný
káravý ani konfrontaèní èlánek,
nevím jak si poradím, ale
všechna slova jsem volil velmi
peèlivì, bez emocí a útokù na
osobní život a integritu které-
hokoliv funkcionáøe. A stojím si
za nimi.

Když jsem dva mìsíce pøed
komunálními volbami i ve vo-
lební kampani oficiálnì prohlá-
sil (vèetnì médií), že již nechci
kandidovat na starostu, mys-
lel jsem si, že je to dostateènì
srozumitelné. Když jsem se
navíc na kandidátní listinu ne-
chal napsat až na tøetí místo,
byl jsem pøesvìdèen, že mé roz-
hodnutí nebýt v popøedí tímto

Tisková zpráva vedení mìsta Králíky
TZ/VM/004/2003 ze dne 27. 5. 2003
V úterý 27. 5. 2003, na pùdì Obec-

ního úøadu v Dolní Moravì, podepsali
starostové Králík, Èervené Vody, Mlad-
kova, Lichkova a Dolní Moravy
„Smlouvu o spolupráci obcí mikroregi-
onu Králicko“. Hlavním smyslem
smlouvy je deklarování jednotného
postupu obcí Králicka v rámci Pardu-
bického kraje a Sdružení obcí Orlicko,

ale také v rámci správního obvodu
povìøeného úøadu III. stupnì.

Smlouva o spolupráci je pro mikro-
region Králicka historickým dokumen-
tem, který není jen projevem souèas-
ných velmi dobrých vztahù uvnitø kra-
je pod Králickým Snìžníkem, ale i dob-
rým základem pro budoucí spolupráci
ve všech oblastech, který život obcí pøi-
nese.
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Ptáte se - odpovídám
Práce domù “za pìt set” aneb ob-

jevilo se i v Králíkách
V kvìtnovém Králickém zpravodaji

vyšel inzerát nabízející práci doma.
O zveøejnìní nás požádala paní z Krá-
lík. Pár dnù nato mi volala v obavì, že
jde o podvod. Pøinesla materiály, které
jí byly zaslány. Požádala jsem právniè-
ku, paní Mgr. Hamplovou o zhodnocení,
zda jde o solidní nabídku práce.

Mnoho z vás by uvítalo, kdyby si moh-
lo doma pøivydìlat. Odpovíte na inze-
rát, nabízející práci domù, zaplatíte 50,-
Kè a tìšíte se na budoucí výdìlky. Na-
místo toho pøijde leták, který Vám nabí-
zí jakousi zprostøedkovatelskou smlou-
vu (ta je mimochodem takové úrovnì, že
jde o pouhý cár papíru, nikoli o smlou-
vu). Když si prý objednáte podobné letá-
ky (v cenì 200, 350 a 500 za sadu), kte-
ré budete dále distribuovat a nabízet
práci domù, vydìláte si. O práci domù
jen neurèitý slib.

Stalo se Vám nìco podobného? Pak
vìzte, že jste se stali obìtí podvodu, kte-

rý staví na lidské dùvìøivosti.
V èem podvod spoèívá?
Nikdy vám nikdo nemìl v úmyslu

umožnit pracovat doma. Cílem bylo,
abyste si pod vidinou slíbené práce a
okamžitých výdìlkù za nábor dalších
oveèek objednali bezcenné letáky. A
nejen to – tím, že byste nabízeli takto
domácí práci, se podílíte na podvodu.
Neuvidíte ani korunu a ve svém mìstì
si udìláte ostudu, v horším pøípadì
mùžete mít opletaèky se zákonem. A
organizátor podobné akce? Ten si mne
ruce, protože na jeho konto po kap-
kách pøitéká spousta penìz. Vždy� jen
pouhá tisícovka lidí, která by mu tak-
to sedla na lep, znamená nìkolik set
tisíc bezpracného zisku.

Pokud se Vám nìco podobného sta-
ne, neváhejte zajít na policii a oznámit
jim, že vás chtìl nìkdo podvést. Pade-
sátikorunu vám asi nikdo nevrátí, ale
uchráníte možná jiné.

Mgr.Jana Hamplová
advokátka

… PROTO ODCHÁZÍM
(Dokonèení ze str. 1)

Žlutá kvítka a dobrá
srdce pøemohla déš�

Støeda 14. kvìtna rozhodnì nepatøila
ke dnùm stvoøeným k procházkám.

Lilo jako z konve, rtuti teplomìru se
nechtìlo stoupat. Prostì poèasí, že byste
psa ven nevyhnali.

Studenti králického gymnázia nejsou ale
z cukru a tak vyzbrojeni apartními dešt-
níèky s logem Ligy proti rakovinì a sponzo-
ra Ford vyrazili do ulic Králík, Èervené
Vody, do Dolní Moravy, na Hedeè, do Lich-
kova a Mladkova, aby zpenìžili 2000 žlu-
tých kvítkù (stejný poèet jako v loòském
roce) a celé Králicko promìnili v rozkvetlou
jarní louku.

S napìtím oèekávalo 101 studentù a
paní Víchová, která kvítka prodávala v Bo-
øíkovicích, zprávu, kolik se podaøilo letos
vybrat.

Liga proti rakovinì mìla i letos sbírku
perfektnì organizovanou a tak jsme už ve
ètvrtek vìdìli, kolik penìz skrývalo 30 lát-
kových zapeèetìných pokladen.

V poboèce ÈSOB v Žamberku, kam jsme
poklady pøedali, pilnì poèítali a napoèítali
47.811,— Kè.

z toho:
Boøíkovice 615,— Kè
Èervená Voda 10.424,30 Kè
Dolní Morava 1.125,— Kè
Lichkov 1.371,70 Kè
Mladkov 1.269,— Kè
Králíky 33.006,— Kè
(V roce 2002 jsme na konto Ligy proti

rakovinì poukázali 48789,30 Kè.)
Moc dìkujeme všem dárcùm a studen-

tùm gymnázia, se kterými se nám i letos
krásnì spolupracovalo.

Na dobré pohodì celého Kvìtinového dne
mají zásluhu i sponzoøi-dárci obèerstvení
Pekárna pana Falty, Zelenina pana Zezul-
ky a Papírnictví paní Krátké.

Nezbývá než zopakovat to, co jsme psali
již vloni:

Pøestože náš region patøí k tìm nejchud-
ším, ukázalo se, že bohatství v tomto pøí-
padì nehraje hlavní roli – hlavní roli hrají
dobrá SRDCE!!

Za poøadatele dìkují
Ivana Mareèková ,   Eva Holubcová   a   Marie Èumová

ještì podtrhuji.
Mýlil jsem se. I pøes toto mé zøetelné

rozhodnutí – asi pro jistotu – jsem byl
vystaven nenávistné volební kampani plné
špinavostí. Navíc zpùsob, jakým byla ve-
dena, mi nedal šanci se jakkoliv bránit.
Naprosto šokován jsem mohl jen doufat,
že aspoò nìkdo mi vìøí, že nejsem lotr.

Volby nakonec ukázaly, že mi v Králí-
kách skuteènì mnoho lidí vìøí a já se do-
konce díky preferencím dostal do zastupi-
telstva. Byla to pro mne výzva, abych pøe-
konal hoøkost z nespravedlnosti a hledal
v sobì sílu pro pokraèování veøejné služ-
by v roli èlena zastupitelstva. Pøijal jsem
tedy tu roli a snažil se být platným po-
slancem. Nikdy jsem nechybìl, vždy jsem
byl pøipraven a vždy pomohl tam, kde
jsem mohl – tøeba radou, zkušeností, vì-
domostí nebo upozornìním.

Uplynulo však již pùl roku práce nové-
ho vedení a my jsme se stále nedostali k
žádnému významnému úkolu, který by
jakkoliv postrèil vìci dopøedu. Naopak,
øešily se stále nìjaké minulosti, závazky,
sliby, dlužníci, osobní vztahy … Chápu,
že jsou mezi námi lidé, kteøí chtìjí, aby se
jim jejich investice do volební kampanì co
nejdøíve vrátila – ale všechno má svou
míru poctivosti a vkusu. A také svùj ná-
klad, který jde z veøejného rozpoètu.

Já naprosto respektuji, že každé nové
vedení mìsta má svou strategii rozvoje,
své priority a jejich poøadí. Ale jsou vìci,
které jsou prioritní absolutnì, bez ohledu
na to, kdo je starostou. Je tøeba navázat
na nìkteré úkoly, aby nám neutíkaly tìž-
ce vydobyté pøíležitosti. V tak malém
mìstì není èas na velkou politiku a není
místo pro malost a hnidopišství. V tak
malém mìstì se navíc okamžitì objeví ne-
férovost a protekcionáøství.

Protože si ze své minulé funkce pama-
tuji mnoho o mnohých vìcech, snažil jsem
se v nìkterých pøípadech zabránit jejich
øešení nesprávným smìrem. Byl jsem však
vìtšinou osamocen a neúspìšný. Èasto
proto, že ostatní nemìli dostateènou šanci
vše se o vìci dozvìdìt a moje vytrvalé ar-
gumentace zaèínaly být „protivné“.

Je mi jasné, že nové vedení mìsta má
své pøedstavy o dalších úkolech a krocích
a je rozhodnuto je prosadit. Protože se mi
nìkteré z používaných metod nelíbí, ne-
mohu u toho být.

Nemohu vìøit pøedstaviteli mìsta, kte-
rý mi zatajuje fakta. Nemohu respekto-
vat pøedstavitele mìsta, který na jedné
stranì kritizuje mou pracovní angažova-
nost v Praze (která hodnì pomohla mìs-
tu) a na druhé stranì je sám zamìstnán
výhradnì z osobních dùvodù. Jako obèan
i jako zastupitel jsem bezbranný vùèi pøed-
staviteli mìsta, který je v nevyvratitel-
ném konfliktu zájmù tím, že na rozdíl od
všech normálních obèanù pøichází do sty-
ku s politickými, odbornými, obchodními i
právními informacemi a souèasnì vlastní
noviny, je v nich šéfredaktorem, autorem
a navíc mu formou editace a organizace
prochází pøes ruce i oficiální noviny place-
né mìstem. Nemohu dost dobøe pochopit
zbyteèné objednávky na dodávku takových
legislativních prací, které bìžnì, dobøe a
bez dalších nákladù všude dìlají úøední-
ci. Neztotožòuji se s výmìnou úspìšného,
nepoliticky pracujícího právníka mìsta za
právnièku, u které je pøinejmenším dis-
kutabilní její angažování jak ve prospìch
dlužníka mìsta, tak pøi práci ve prospìch
mìsta. Nejde mi dívat se do oèí nìkterým
èlenùm vedení, u kterých jsou v pøípadì
posuzování profesionality nìkterých øedi-
telù mìstských organizací zjevné pøede-

vším jejich osobní postoje. Nemám sílu
vzdorovat nepodloženým útokùm lidí, kte-
øí na zastupitelstvu mnoho let nebyli a
teï „tomu rozumí“. A už vùbec nemám sílu
po mnoha letech práce ve veøejné správì
poslouchat pouèení nové paní zastupitel-
ky o tom, co je to veøejná správa.

A protože neumím být jiný, neumím být
ticho pøi špatném postupu, vždy by bylo
jednání zastupitelstva nervózní, konfron-
taèní a „bulvární“. To já nechci.

Proto odstupuji.
Vám všem, kteøí jste mi vìøili a kteøí

mne chápete, moc dìkuji. Prohlašuji na
svoji èest a veøejnì, že pøes všechna po-
chybení, kterých jsem se jistì svou nedo-
konalostí dopustil, jsem nikdy vìdomì ne-
porušoval zákony, nedával a nebral úplat-
ky a nepodporoval protekcionalizmus.

Mìstu, které jsem tak miloval, pøeji
krásnou budoucnost.

Anton Zima
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Prosíme, pøestaòte krást
toaletní papír z úøadù

Možná mnohé z Vás pøekvapí má
žádost, však vìøte, že nebudu mluvit
bezcílnì. Pardubický kraj, jak známo,
je jedním z nejchudších, co se finanè-
ních pøíjmù obyvatel týèe. Nevìøím
však, že nìkdo z nás bojuje s takovou
chudobou, jež by nedovolovala koupit si
toaletní papír za 4,- Kè.

V posledních týdnech se na Mìst-
ském úøadì a Povìøeném úøadì v Krá-
líkách ztrácí ze záchodù toaletní papíry
a utìrky. Nejprve jen v pøízemí, nyní

i ve vyšších patrech. Je mi líto, že se
i u nás v Králíkách najdou lidé, kvùli
nímž je nutné toaletní papír opatøit øe-
tízkem a nedopøát návštìvníkùm úøa-
du ten luxus, otøít si mokré ruce do
utìrky. Tímto bych se za nutné nové
opatøení chtìla omluvit.

Vìøíme, že po jemném upozornìní se
tento nešvar ztratí a nebude nám dále
komplikovat situaci na úøadech.

Iva Veèeøová

Informace obèanùm
V souvislosti s konáním referenda

ve dnech 13. – 14. èervna 2003 o pøi-
stoupení Èeské republiky k Evropské
unii mají obèané  možnost s i tuto
smlouvu pøeèíst v Mìstské knihovnì
v Králíkách, Velké námìstí.

Tato smlouva zde bude nainstalová-
na na poèítaèích a obèanùm k dispozi-
ci ode dne 26. 5. 2003 v dobì otevøení
knihovny.

Referendum o přistoupení
České republiky
k Evropské unii

Dne 13.èervna ve 14 hodin se
otevøou dveøe v 10 králických
okrscích pro referendum o pøi-
stoupení ÈR k EU. Obèané budou
moci využít  svoji historickou
šanci: je to v krátké historii naší
demokracie poprvé, kdy se mùže-
me k nìkteré otázce vyslovit pøí-
mo, tedy nikoliv prostøednictvím
svých volených zastupitelù, kdy
skuteènì mùže o závažné vìci roz-
hodovat každý z nás.

Okrsky zùstávají stejné jako pøi ko-
munálních volbách s jednou výjimkou:
místo spoleèenské místnosti v budovì
hasièù se bude „volit“ v nové budovì
Mìstského úøadu (tzv. bílý dùm). Pøí-
slušnost obèanù k jednotlivým okrs-
kùm zùstává také stejná. Noví volièi
mohou na MìÚ (paní Panchártková,
tel 465 670 873) snadno zjistit, kde
jsou pro volby evidováni. V referendu
se mùže vyslovit každý obèan Èeské
republiky starší 18 let , zpùsobilý
k právním úkonùm.

Obèané tentokrát neobdrží domù
žádné lístky, po pøíchodu do volební
místnosti musí prokázat svoji totož-
nost, potom dostanou hlasovací lístek
s formulovanou otázkou: „Souhlasíte
s tím, aby se Èeská republika stala
podle smlouvy o pøistoupení Èeské re-
publiky k Evropské unii èlenským stá-
tem Evropské unie ?“

V prostoru urèeném k úpravì hla-
sovacích lístkù potom velmi jednodu-
še (køížkem) oznaèí odpovìï, pro kte-
rou se rozhodli (ano – ne).

Volební místnosti budou otevøeny
v pátek, 13. 6. od 14:00 do 22:00 hod. a
v sobotu 14. 6. od 8:00 do 14:00 hod.

D. Krabec

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKÙ
Okrsek è.1
Základní škola, 5.kvìtna 412
Názvy ulic spadajících do tohoto okrsku: Berlínská,  Dolní, Hradecká, Høbi-

tovní,  Kosmonautù, Luèní, Na Køižovatce, Na Mokøinách, Na Pøíkopì, Nádraž-
ní,  Plynárenská, Pod dìtským domovem, Tkalcovská, Tovární, U Zastávky,
5. kvìtna

Okrsek è.2
Gymnázium, Velké námìstí 367
Názvy ulic spadajících do tohoto okrsku: Èervenovodská, Dlouhá, Hluboká,

Jana Opletala, Josefské námìstí, Ke Skalce, Moravská, Na Pískách, Na Skøi-
vánku, Nábøežní, Pivovarská, Pøíèní, Rùžová, Slunná Stráò, V  Bytovkách, Vald-
štejnova, Velké námìstí, Zahradní, Ztracená

Okrsek è.3
Budova Mìstského úøadu, K.Èapka 316
Názvy ulic spadajících do tohoto okrsku: Aloise Jiráska,  Antonína Dvoøáka,

Bedøicha Smetany, Františka Palackého, Hedeèská, Husova, Jana Nerudy, Jana
Švermy, K Parku, Karla Èapka, Leoše Janáèka, Lidická, Malé námìstí,  Nové
domovy, Orlická, Polní, Pøíkrá, Sadová, Sportovní, V Aleji, Vlad. Vanèury, Za
Pilou, Zdeòka Fibicha, 17. listopadu

Okrsek è.4
Mateøská škola Èervený Potok 78
Názvy ulic spadajících do tohoto okrsku: Èervený Potok, Horní Hedeè
Okrsek è.5
Klubovna SDH, Dolní Boøíkovice
Názvy ulic spadajících do tohoto okrsku: Dolní Boøíkovice, Horní Boøíkovice
Okrsek è.6
Poutní dùm, Dolní Hedeè 2
Názvy ulic spadajících do tohoto okrsku: Dolní Hedeè, Kopeèek
Okrsek è.7
Kulturní dùm, Dolní Lipka 35
Názvy ulic spadajících do tohoto okrsku: Dolní Lipka, Pøedmìstí
Okrsek è.8
Mateøská škola, Prostøední Lipka 2
Názvy ulic spadajících do tohoto okrsku: Prostøední Lipka
Okrsek è.9
Pohostinství, Horní Lipka 72
Názvy ulic spadajících do tohoto okrsku: Horní Lipka
Okrsek è.10
Rekreaèní støedisko, Heømanice 101
Názvy ulic spadajících do tohoto okrsku: Heømanice

Sbìr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasièù

v Králíkách
 provede v sobotu

21. 6. 2003 od 7:30 hodin
sbìr železného šrotu

po celém mìstì Králíky.
Pokud máte staré železo
pøipravte ho pøed dùm.

Dìkují dobrovolní hasièi Králíky

Hostinec V zatáèce poøádá v sobotu 14. 6. 03
v zahradì u Webinu v Králíkách

DÌTSKÝ DEN
Zaèátek ve 13:00 hodin.

Program:Jízda na terénních bugginách a ètyøkolkách, na
speciálních kolobìžkách, na koních, vystoupí kouzelník,
ukázka minimotokrosu, rùzné soutìže a DISC JOCKEY.

Srdeènì zvou poøadatelé.
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O èem se mluví, aneb co si o tom myslíte?!
Téma Králického karnevalu oslovi-

lo mnoho z nás. Proto nám ještì jed-
nou dovolte, vrátit se k tomuto téma-
tu pøíspìvkem pana Zdeòka Matoul-
ka.

Ahoj Michale,
nevím, jestli se vyjadøuji ke karne-

valu nebo ke tvému osobnímu sporu
s Milošem, ale tvùj èlánek v Králickém
zpravodaji mì k tomu donutil.

Ve fotbalovém oddílu jsem zastával
funkci vedoucího, právì tebou zmiòo-
vaného „B“ manèaftu a mùžu ti øíci, že
Miloš byl absolutnì tím posledním, kdo
si pøál ukonèení èinnosti tohoto týmu.
Budeš se možná divit, ale fotbalový
oddíl má výbor, kde není jen Miloš, ale
i nìkolik nadšencù, kteøí organizují
práci pìti mládežnických a jednoho
dospìlého týmu. Tito lidé pracují pro
králický fotbal zadarmo a ve svém vol-
ném èase.

Chtìl bych ti øíct pouze toto: až pro
králický fotbal udìláš alespoò 10%
z toho co tvùj otec, tak si o fotbálku
nìco øekneme. Jinak platí pøísloví
„Ševèe, drž se svého kopyta“. Prozatím
ti totiž nic nedává právo shazovat práci
Miloše nebo kohokoli jiného z fotbalo-
vých nadšencù.

Za fotbalový „A“ tým
Zdenìk Matoulek

Na téma „spokojenost králických
obèanù s obchody a službami“ naše
redakce nezaznamenala žádný veliký
ohlas, až na dva. Zdá se tedy, že mi
králiètí jsme relativnì spokojeni s kva-
litou zboží a poskytovanými služba-
mi nebo nám nestojí za to, podìlit se
o své zkušenosti a názory s ostatními.
Pøi zamyšlení nad tak malým ohla-
sem nás napadá, zda není „zakopán
pes“ i v obavì z nevhodné formulace
èi pøípadných chyb. Rozhodli jsme se
proto otevøenì nabídnout pomoc pøi
sestavování vašich pøíspìvkù nejen pro
tuto rubriku a dané téma. Po telefo-
nické domluvì k Vám rádi pøispìchá-
me. V souvislosti s tím chceme požá-
dat o pomoc i mi s vybíráním témat
do veøejné diskuse. Máte-li snad nìja-
ký nápad, èi by jste chtìli znát názor
svých spoluobèanù na konkrétní pro-
blematiku èi událost není nic snazší-
ho, než zvednout telefon (poslední
stránka) a sdìlit nám jej.

V èervnovém zpravodaji se ptáme na
váš názor ohlednì vývoje s potvrzová-
ním ve funkcích øeditelù našich pøí-
spìvkových organizací, kdy RM uzna-
la všechny dosavadní øeditele jako
vhodné pro další vykonávání svìøené
funkce, až na øeditele kulturního
domu Ing.Pavla Strnada. Na toto mís-
to bude pravdìpodobnì v nejbližší dobì
vypsáno výbìrové øízení. Ptáme se pro-
to: „ Jak jste spokojeni s vedením KD,
s organizací a zajištìním kulturních
a spoleèenských akcí na Støelnici.“

Redakce

A zde již došlé pøíspìvky:

Svéhlavý televizor
V pøedešlém èísle Králického zpra-

vodaje mì zaujal èlánek pana Tomáše
Pospíšila „Nepøíjemná zkušenost“, kde
popisoval opravdu „vzorové“ vyøízení
reklamace videorekordéru. Aèkoliv je
to již staršího data, okamžitì se mi vy-
bavila i má nepøíjemná zkušenost.

Asi pøed ètyømi lety jsem se rozhodl,
že si poøídím nový televizor a bohužel
stejnì jako pan Pospíšil jsem zavítal
právì do prodejny Elpromu. Zde jsem
si také vybral, televizor zakoupil a tìšil
se na trochu zábavy, kterou mi pøine-
se. To se mi také splnilo.

Pokud si dobøe vzpomínám televizor
fungoval bez problémù asi týden. Po
této, øekl bych, ne pøíliš dlouhé dobì
služby se zaèal sám pøepínat na jiné
kanály, mìnit hlasitost a snad znudìn
mojí pøítomností i vypínat. Øekl jsem
si, že o tom na jaký program se budu
dívat, bych chtìl rozhodovat sám a te-
levizor odvezl zpìt do prodejny. Rekla-
mace byla vyøízena kladnì a „svéhla-
vý“ televizor byl odeslán do servisu. Asi
po tøech týdnech byl „opraven“, zaslán

zpìt a já si ho odvezl domù. Nìjakou
dobu jsem opravdu rozhodoval  sám,
zda se budu dívat na ÈT1, Novu èi jiný
program, ale pak se jeho „svéhlavost“
zase projevila. Následovala tedy další
cesta za panem Loufkem, reklamace,
servis, nìkolik veèerù s knihou a nový
pokus o vyjasnìní otázky programové
skladby. Tentokrát se to daøilo o nìco
déle, ale závada se objevila znovu. Nej-
døíve jsem mìl chu� to øešit radikálnì,
ale nakonec jsem jej opìt odvezl do pro-
dejny Elpromu. Jelikož jsem televizor
reklamoval již po tøetí se stejnou záva-
dou, žádal jsem pana Loufka, aby mi za
nìj vrátil peníze (chtìl jsem si radìji
zakoupit nìkolik nových knih), èi
v krajním pøípadì ho vymìnil za jiný
pøístroj. To však podle pana Loufka ne-
pøicházelo v úvahu, protože, aè se „své-
hlavost“ projevovala vždy stejnì, záva-
da byla pokaždé jiná. Tedy žádné pení-
ze, žádný nový pøístroj: „tak snad do
tøetice“. Bohužel! Televizor sice sloužil
podstatnì déle (stihla vypršet doba na
možné uplatnìní reklamace), ale do-
dnes je to stejnì on kdo pøepíná!

René Šebek

Na základì návrhu TS Králíky a provedené kalkulace nákladù
projednala a schválila RM svým usnesením výši stoèného za
splaškovou i srážkovou vodu pro rok 2003 ve výši 19,- Kè.

Zde spíše pøíroda bují, za okny se kvìty chlubí,
kvete tu i rezeda, nás však láká „Beseda“.
Je to hotel vprostøed mìsta, vede k nìmu krátká cesta.
To� doèasný domov náš.
Dobøe nás tu pøivítali a o nás se postarali.
Hezké èisté pokojíky, nabízejí hezké chvilky.
A když zaène hlad nás soužit, zaèneme po jídle toužit.
Staèí jenom dolù sejít, u stolu své místo najít.
Èeká nás tu strava zdravá, personál se o nás stará.
Jsou moc hodní, také vlídní, my zas na oplátku klidní.
Díky za vše, tøikrát sláva! Radost mìj i ten co dává.
Budeme moc vzpomínat, znovu se sem podívat chtìjí
senioøi z Prahy 10!
45 seniorù bylo zde od 10. 5. –17. 5. 2003

Rekreaèní pobyt ve mìstì Králíky
Senioøi z Prahy 10 pobývali v hotelu Beseda v dobì od 10. 5. – 17. 5. 2003.

Poèasí jim zrovna moc nepøálo, ale pøesto byli spokojeni. Nìkteøí zde byli již
podruhé. Krásná krajina, èisté mìsto, to vše pùsobí na lidi z velkomìsta jako
ozdravná lázeò. Králíky jsou zajímavé i historicky a tak si každý našel co ho
zajímá a je mu blízké. Podìkování patøí p. Stanislavu Linhartovi za besedu
o Králíkách, panu Josefu Pinkasovi za spolehlivou autobusovou dopravu pøi
našem vzdálenìjším putování za krásami kraje. Vedoucí hotelu pí Šlezingrová
spolu s p. Michalièkou zajistili chutnou stravu po celý pobyt. Budeme se tìšit, èím
nás mìsto Králíky a všichni jmenovaní pøekvapí v pøíštím roce 2004.

Nashledanou se tìší senioøi z Prahy 10!
Vedoucí zájezdu Viternová Danuše

Králíky jsou pìkné mìsto, je tu zeleò, je tu èisto.
Je tu krásnì, nìkdy leje, obèas i sluníèko høeje.
Senioøi život znají, úspìšnì ho užívají.
Tìm co nožky dobøe bìhaj, leckam na tùry se vydaj.
Poznávají krásu kraje, v tìle každá žilka hraje.
Ti, co s chùzí mají potíž, básnièkám zùstávají nejblíž.
Dýchá se nám líp než v Praze, žijem dobøe, žijem blaze.
V Praze øádí sprejaøi, tady se jim nedaøí.
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1. MYSLIVECKÁ BURZA Pøíjem TV PRIMA
Vysílání televizního signálu TV Pri-

ma zajiš�uje spoleènost Prima TV, Na
Žertvách 24, 180 00 Praha 8. Televiz-
ní signál je pøenášen prostøednictvím
satelitních tras na jednotlivé vysíla-
èe. Z tìchto vysílaèù je šíøen prostøed-
nictvím zaøízení Èeských radiokomu-
nikací. Zaøízení pro pøíjem sateliltní-
ho signálu je v majetku spoleènosti
Prima TV, zaøízení pro další distribu-
ci signálu je v majetku Èeských ra-
diokomunikací. V podmínkách Krá-
licka do toho vstupuje další faktor -
zaøízení jsou umístìna v objektu
vlastnìném Armádou ÈR. V zimních
podmínkách jsou problémy s padají-
cími kusy ledu, které vychylují sate-
litní pøijímací anténu, v letních pod-
mínkách dochází k výpadkùm z dù-
vodu atmosferických poruch. V jiných
lokalitách je zabezpeèen dálkový do-
hled nad tìmito zaøízeními, bohužel
na vysílaèi Suchý Vrch není dálkový
dohled zajištìn. V pøípadì výpadku
z dùvodu atmosferické poruchy je
možné pouze provést dálkový „re-
start“ zaøízení po telefonické výzvì.
V pøípadì výpadku signálu je možné
kontaktovat pohotovostní službu jed-
notlivých spoleèností.

Kontakty:
Prima TV - 266700111 (ústøedna)
Mail: signal@prima-tv.cz
Èeské Radiokomuniace -

267005904 (dohledové centrum).

Myslivecké sdružení Jeøáb Králíky poøádá u pøíležitosti Èerven – mìsíc
myslivosti a ochrany pøírody svou 1. MYSLIVECKOU BURZU, která se
koná v kulturním domì “Na Støelnici” v Králíkách dne 7. èervna 2003 od 8:00 do
13:00 hodin. (Prodávající vstup již od 7:00 hodin)

Na této burze mohou zájemci prodat, koupit nebo vymìnit pøedmìty a potøe-
by, které se týkají myslivosti, jako zbranì, náboje, vábnièky, mysliveckou litera-
turu, upomínkové pøedmìty s mysliveckou tématikou, pohlednice, starší mysli-
vecké èasopisy apod., obleèení pro myslivost a volný èas trávený v pøírodì. Vstupné
20,- Kè, pro prodávající zajištìny stoly na vyložení své nabídky v cenì 90,- Kè za
jeden stùl.

Na burze je zajištìno obèerstvení (srnèí guláš, teplá uzenina, alko i nealko
nápoje).

Pøi návštìvì našeho mìsta doporuèujeme navštívit Museum mìsta Králík na
Velkém námìstí s rozsáhlou pøírodovìdnou expozicí, na které se velkou mìrou
podílel náš již zesnulý èlen pan Jan Pavlù. Dále možno shlédnout museum pro-
tifašistického odboje v pohranièí, jakož i navštívit Horu Matky Boží s prohlídkou
místního kláštera.

Všem prodávajícím pøejeme na burze úspìch a kupujícím radost z novì nabyté
vìci pro provozování svého koníèka. Využijte této pøíležitosti, nebo� napøíklad
prodej starší zbranì je pøímým kontaktem prodávajícího s pøípadným zájemcem
mnohem úèinnìjší než napø. prodej pomocí inzerce. Udìlejte si rodinný výlet do
našeho hezkého mìsta. Tìšíme se na setkání s vámi, vážení pøátelé myslivci a
pøíznivci myslivosti.

Další informace: Jaromír Švorc, jednatel MS Jeøáb Králíky tel. 723 008 330

Starosta mìsta Králíky vypisuje

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
na místo

øeditele Klubu Na Støelnici
Požadavky na uchazeèe:

- obèan Èeské republiky starší 18 let
- vztah ke kulturnímu dìní
- ukonèené støedoškolské vzdìlání
- obèanská a morální bezúhonnost
- organizaèní a øídící schopnosti

K Vaší pøihlášce doložte:

- strukturovaný životopis
- úøednì ovìøenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdìlání
- výpis z trestního rejstøíku
- èestné prohlášení podle § 4, odst. 3 zákona è. 451/1991 Sb.
- nástin koncepce práce Klubu Na Støelnici (max. 2 strany strojopisu)

Své pøihlášky mùžete podávat do 13. 6. 2003 do 14:00 hod.
na podatelnì nebo na sekretariátu Mìstského úøadu. Králíky,
Velké nám. è. 5, u paní I. Veèeøové (obálku oznaète heslem

„Výbìrové øízení na øeditele Klubu“).

Základní umìlecká škola
v Králíkách

Zápis do ZUŠ
Základní umìlecká škola v Králíkách

poøádá v pátek 13. èervna zápis
žákù pro školní rok 2003-2004.

K zápisu do oboru hudebního, výtvar-
ného a literárnì dramatického mohou
pøijít kromì vybraných dìtí z posled-
ního roèníku MŠ i zájemci z letošních
1. tøíd ZŠ.

V hudebním oboru probíhá výuka hry
na klavír, housle, kytaru, akordeon,
zobcovou a pøíènou flétnu, trubku, kla-
rinet a sólový a sborový zpìv.

Zápis nových žákù pro všechny obo-
ry se uskuteční v pátek 13. èervna
2003 v dobì od 15:00 do 17:00
hodin v øeditelnì školy.

Telefonicky lze dohodnout i náhradní
termín.

Informace na tel. èísle : 465 631 242
Mgr. Olga Zajacová
øeditelka ZUŠ
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta
Jednání
28. 4.
- s por. Pecháèkem z OØ Policie ÈR o novém zpùsobu

evidence zbraní v majetku mìsta Králíky (muzejní exponá-
ty VMK),

- s Jaroslavem Krátkým a Ing. Jiøím Bachmannem o pøí-
pravì plošné plynofikace Králicka v rámci projektu Plynofi-
kace Orlické hory.

2. 5.
- jednání starosty a Mgr. Hamplové v Èeské Tøebové, se

starostou Jaroslavem Zedníkem o zkušenostech s chodem
mìstských spoleèností s r. o.

- úèast místostarosty na jednání správní rady Sdružení
obcí Orlicko v Lukavici.

6. 5.
- s øeditelem Závodu míru p. Ing. Vladimírem Ticháèkem

o trasování 3. etapy Králickem.
9. 5.
- na Malé Moravì se starostou Karlem Turonìm o vizích

budování památníku Franz Schubert Vysoká.
12. 5.
- jednání starosty, místostarosty a Bc. Divíška se sekretá-

øem Euroregionu Glacensis Helmutem Dohnálkem o vyu-
žití èp. 353 a spoluúèasti Euroregionu pøi realizaci památní-
ku Franze Schuberta ve Vysoké,

- úèast starosty na jednání o rekonstrukci Benziny v Krá-
líkách (MŽP, Merced, Ekomonitor aj.).

16. 5.
- úèast starosty na valné hromadì firmy Ekola, s. r. o.,

Èeské Libchavy.
19. 5.
- jednání starosty v Pardubicích s radními kraje Ing. Jose-

fem Janeèkem (zdravotnictví a sociální vìci) a Bc. Milosla-
vem Macelou (doprava, dopravní obslužnost, silnice).

21. 5.
- o krizovém øízení s Ing. Bohumírem Krejèou (kanceláø

hejtmana).
- s pplk. Ing. Milanem Krulikovským o pøípravì letošní

akce na Cihelnì.
23. 5.
- jednání místostarosty na Zemìdìlské a vodohospodáø-

ské správì v Ústí nad Orlicí s Ing. Jiøím Beránkem o proti-
povodòové ochranì obytné èásti mìsta pod Horou Matky
Boží.

26. 5.
- jednání starosty v Pardubicích s krajskými radními Ing.

Ondøejem Kudrnáèem (rozvoj kraje, cestovní ruch, propa-
gace kraje a bytová politika) a Marií Málkovou (školství).

27. 5.
- podpis Smlouvy o spolupráci obcí mikroregionu Králic-

ko na OÚ v Dolní Moravì.

Návštìvy
14. a 15. 5.
- manželé Hentschlovi, koordinátoøi vysídlených rodákù

z Dolní Lipky.
19. 5.
- poslanec Parlamentu  ÈR Doc. Ing. Miloš Titz, CSc.

(návštìva VMK a tvrze Bouda, rozhovory na téma integro-
vaný záchranný systém a krizové øízení).

27. 5.
- setkání starostù povìøených mìst III. stupnì v Pardu-

bickém kraji s prezidentem Èeské republiky Václavem Klau-
sem v Pardubicích.

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
5. 5. 2003
Jednání se starostou Hanušovic, Petrem Malcharczikem,

Josefem Jeníèkem, starostou Rudy nad Moravou a Mgr.
Hamplovou o protipovodòových opatøeních na øece Mora-
vì.

25. 5. 2003
- potvrzuje pana Mgr. Stejskala ve funkci øeditele Zá-

kladní školy Moravská v Králíkách. (4:1:0 – proti Ing. Ko-
suk)

- schvaluje provozní øád rozhledny na Dolní Hedeèi a
ukládá odboru VTS vyvìsit u vstupu na rozhlednu ozna-
movací tabuli s textem tohoto provozního øádu. (5:0:0)

- jedná o potvrzení – nepotvrzení Ing. P. Strnada ve funk-
ci øeditele Klubu Na Støelnici (0:1:4 – proti Ing. Kosuk,
ostatní se zdrželi) – NEPOTVRZEN

20. 5. 2003
- doporuèuje ponechat cenu odkanalizované vody stej-

nou jako v roce 2002 a ukládá øediteli TS a Odboru život-
ního prostøedí pøedložit bod na jednání ZM. (5:0:0)

- souhlasí s konáním akce „ERIKA proti drogám“ dne
31. 5. 2003 ve vyhrazených prostorách Velkého námìstí
v Králíkách. (5:0:0)

- souhlasí s pøípravou propagaèního materiálu Králík a
povìøuje místostarostu k jednání s firmou GUTTA,
s. r. o., Olomouc a koordinací pøípravy vydání orientaè-
ní mapy mikroregionu Králicko. (5:0:0)

Pozvánka
Vážení podnikatelé v oblasti cestovního ruchu!
Komise cestovního ruchu a odbor VTS si Vás dovo-

lují pozvat na schùzku, která se uskuteèní v pondìlí 2.
6. 2003 v 16:00 hodin v hotelu Beseda.

Hlavními body bude seznámení s pøipravovaným sys-
témem informaèních tabulí, smìrových ukazatelù ve
mìstì a s novì pøipravovanými internetovými strana-
mi mìsta. Všechny tyto produkty Vás jistì budou zají-
mat, nebo� je mùžete využít i k propagaci Vaší firmy.
Pøijïte, chceme slyšet Váš názor!

Za komisi cestovního ruchu Alena Krabcová

OTVÍRÁME  5. 6. 2003
DOVOLENÁ TUZEMSKÁ I ZAHRANIÈNÍ

LAST MOMENTY
- aktuální nabídky každý den doruèené na e-mail

DALŠÍ SLUŽBY
Cestovní pojištìní ECP, dálnièní známky,

letenky, platba dovolené pøes zamìstnavatele
KONTAKT NA NÁS :

ANNA ÈERNÁ
Nám. Gen. Knopa 613 Žamberk

 /rohový dùm „ U Brandejsù“/
Tel: 465 391 073, Mobil: 723 786 238
e-mail:  centaurus@zamberk.cz
http://home.tiscali.cz/centaurus/
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 5
konaného dne 13. kvìtna 2003

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Ing. Kosuk (1)
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek ( 9 )
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Jan Škarka ( 4 ) Ing. Ladislav Tóth ( 11 )
Mgr. Berková (5) Jaroslav Martinec ( 12 )
Ing. Anton Zima ( 6 ) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Mgr. Dušan Krabec ( 7 ) Mgr. Karel Hlava ( 14 )
Arnošt Juránek ( 8 ) Antonín Vyšohlíd (15)

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

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

Èuma, Marie Pecháèková, Mgr. Hamplová

Program jednání:
01. Zahájení a prezence
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Zprávy rady mìsta
04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace
4.2 Pøíprava založení obchodních spoleèností mìsta
4.3 Vyhláška o pronajímání bytù
4.4 Smìrnice o prodeji domù a bytù
4.5 Revize právních vztahù mìsta (1998–2002)
4.6 Závìreèný úèet mìsta za rok 2002
4.7 Rozpoètové zmìny
4.8 Smlouva se SFŽP na rekultivaci skládky v Dolních

Boøíkovicích
4.9 Nabídka obchodního podílu ve spoleènosti Ekola

Èeské Libchavy
4.10 Zmìny zøizovacích listin základních škol

05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

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

mìsta Králíky.

02. Urèení ovìøovatelù zápisù
Ovìøovatelé zápisu: Karel Hlava, Mgr. Jiøí Stejskal

03. Zprávy rady mìsta
Ze zápisù z jednání RM èetl èlen rady mìsta, pan Mgr. Nìme-

èek.

04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace

4.1.1 Prodej pozemku p. p. è. 570/16 v k. ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádal pan MVDr. Pulkrt z Králík

za úèelem scelení pozemku a užívání zahrady. Jedná se pozemek
o celkové výmìøe 472 m2, který navazuje na pozemek žadatele.
Zámìr prodeje byl  schválen  a  zveøejnìn,  návrh  kupní  ceny
70,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 39.310,- Kè.

ZM/2003/05/089: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. è.
570/16 v k. ú. Králíky manželùm MVDr. Josefu a Annì
Pulkrtovým, Králíky  773  za  kupní  cenu  ve  výši
39.310,— Kè.

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

4.1.2 Prodej 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, Hanušo-
vice. 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. Zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn, návrh kupní ceny spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 1/5 je 10,— Kè/m2, tj. 10.914,— Kè. Žadatel
uhradí správní poplatek návrhu na vklad a daò z pøevodu ne-
movitostí na základì zvláš� uzavøené dohody.

ZM/2003/05/090: ZM schvaluje prodej spoluvlastnické-
ho 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. s. Hanušovická
lesní, Hanušovice 146, IÈ 45193169 za  kupní  cenu
10.914,— Kè.

hlasování: 15:0:0

4.1.3 Prodej pozemku p. p. è. 1820/42 v k. ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku o výmìøe 3 m2 požádali manželé

Venclovi z Králík za úèelem pøemístìní hlavního vchodu. Jedná se
o pozemek v ul. U Zastávky u èp. 401 v Králíkách. Zámìr prodeje
byl schválen a zveøejnìn, návrh kupní ceny 70,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem, tj. 4.440,- Kè.

ZM/2003/05/091: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. è.
1820/42 v k. ú. Králíky manželùm Jiøímu a Annì Venclo-
vým, Králíky 401 za kupní cenu ve výši 4.440,- Kè.

hlasování: 15:0:0

4.1.4 Prodej pozemku p. p. è. 628/51 v k. ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Ulrichovi z Králík

za úèelem scelení pozemku. Jedná se o pozemek o výmìøe 76 m2,
který navazuje na zahradu žadatelù. Zámìr prodeje byl schválen
a zveøejnìn, návrh kupní ceny 70,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 6.130,- Kè.

ZM/2003/05/092: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. è.
628/51 v k. ú. Králíky manželùm Josefu a Jarmile Ulricho-
vým, Králíky 754 za kupní cenu ve výši 6.130,- Kè.

hlasování: 15:0:0

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

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Kubaník z Králík
z dùvodu možnosti komerèního využití za situace, kdy mìsto uva-
žuje o prodeji. Odbor VTS souhlasí s prodejem, do doby výstavby
je nutné zabezpeèit vhodné ohranièení pozemku v ulici Dlouhá.
Dle odboru RR je podle ÚP pozemek urèen pro obèanskou vybave-
nost, vzhledem k atraktivnosti pozemku v centru mìsta a v pa-
mátkové zónì doporuèuje pøedložit studii podnikatelského zámì-
ru, aby nedocházelo ke sporùm – mám pozemek a nemohu reali-
zovat stavbu podle svých pøedstav.

ZM dne 11. 3. 2003 neschválilo zámìr prodeje tìch-
to pozemkù jinému žadateli. RM doporuèuje prodej po-
zemkù.

ZM/2003/05/093: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
st. p. è. 158 a p. p. è. 285 v k. ú. Králíky a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit. Zároveò ukládá MO pozvat všechny zá-
jemce na pøíští jednání ZM.

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

4.1.6 Zámìr prodeje nemovitosti èp. 61 na st. p. è. 41 a
st. p. è. 41 v k. ú. Prostøední Lipka (hospoda)

Obsah: O koupi nemovitostí požádala sleèna Suchomelová
z Horní Lipky za úèelem provozování hostinské èinnosti. Žadatel-
ka má nebytové prostory v pronájmu. Má zájem o celou nemovi-
tost, vèetnì sálu a hasièské klubovny. Žadatelka navrhuje zøízení
vìcného bøemene pro užívání klubovny a garáže pro úèely dobro-
volných hasièù.

Odbor VTS s prodejem souhlasí, doporuèuje oddìlit èást , kte-
rou užívají hasièi. Odbor RR rovnìž nemá námitek proti prodeji
nemovitosti, upozoròuje na dosud nevyjasnìné øízení o odstranì-
ní stavby – pøístavby klubovny a garáže. Vzhledem ke znaèným
nákladùm na oddìlení pøístavby doporuèuje odbor VTS a MO
prodej celé nemovitosti. RM doporuèila prodej nemovitostí.

ZM/2003/05/094: ZM schvaluje zámìr prodeje nemovi-
tosti èp. 61 na st. p. è. 41 a st. p. è. 41 vše v k. ú. Prostøední
Lipka a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.
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hlasování: 15:0:0

4.1.7 Zámìr prodeje volného bytu è. 1 v èp. 500 v ul.
Orlická v Králíkách

Obsah: MO se dne 30. 4. 2003 podaøilo pøevzít pøedmìtný byt
od sleèny Jednorógové, která byt užívala bez právního titulu.
Jmenovaná byt koupila od mìsta v roce 2000, kupní cenu však
nezaplatila a mìsto odstoupilo od kupní smlouvy. Byt je tedy
volný a MO pøedkládá nabídku k prodeji bytu za nabídkovou
kupní cenu 216.070,- Kè. RM doporuèila prodej.

ZM/2003/05/095: ZM schvaluje zámìr prodeje volného
bytu è. 1 v èp. 500 v ul. Orlická a spoluvlastnického podílu
ve výši 95/1000 na st. p. è. 693 a p. p. è. 1024/34 vše v k. ú.
Králíky za nabídkovou kupní cenu 216.070,- Kè a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

hlasování: 15:0:0

4.1.8 Zámìr prodeje pozemkù st. p. è. 1048/1, 1048/2,
1048/3, 1048/4, 1048/5 a p. p. è. 1725/3, 1725/4, 1725/5, 1725/
6 a 1725/7 vše v k. ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Halász z Èervené Vody
za úèelem provozu sportovního a zábavního podniku. Žadatel
pøedložil popis podnikatelského zámìru.

Dle odboru VTS jsou pozemky vhodné pro prùmyslovou èi pod-
nikatelskou aktivitu, jedny z mála zainvestovaných pozemkù ve
mìstì s komunikaèním napojením, proto k uvedenému zámìru
nedoporuèuje pozemky prodávat. Dle odboru RR je plocha urèena
podle ÚP pro stavby prùmyslové výroby, skladù a tech. vybavení.
Plocha se nachází v ochranném pásmu silnice I. tøídy a tratì ÈD
– omezení umístìní, a dále vzhledem ke vzdálenosti od centra a
pohybu osob po silnici I. tø. bez chodníkù nedoporuèuje prodej
pozemkù k tomuto zámìru. RM rovnìž nedoporuèuje prodej po-
zemkù.

ZM/2003/05/096: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st.p.è. 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1048/5 a p. p. è.
1725/3, 1725/4, 1725/5, 1725/6 a 1725/7 vše v k. ú. Králíky
k výše uvedenému zámìru žadatele.

hlasování: 15:0:0

4.1.9 Zámìr prodeje èásti pozemku p. p. è. 651/45 v k. ú.
Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku opìtovnì požádal pan Jaroslav
Langhans z Králík za úèelem scelení pozemku a z dùvodu pláno-
vané výsadby døevin a výstavby oplocení pozemku. Odbor VTS
s prodejem nesouhlasí, doporuèuje pozemek ponechat ve vlast-
nictví mìsta – vhodná stavební parcela. Dle odboru RR byl poze-
mek p. p. è. 651/45 v  k. ú. Králíky oddìlen z dùvodu navrhované
zástavby bytového domu. Dle usnesení RM/1999/033/0333 ze
dne 8. 11. 1999 byla pøedmìtná èást pozemku schválena pro
stavbu bytového domu dotváøející ”Nové domovy”.

ZM/2003/05/097: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p. p. è. 651/45 v k. ú. Králíky a ukládá zámìr prode-
je zveøejnit.

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

4.1.10 Zámìr prodeje pozemku p. p. è. 570/6 v k. ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi èásti pozemku o výmìøe cca 136 m2 požádali
manželé Heclovi. Jedná se o pozemek, který mají žadatelé v pro-
nájmu, mají ho oplocen a užívají ho jako zahradu. Odbor VTS
souhlasí s prodejem, dle odboru RR je pozemek p. p. è. 570/6 ve
stávajícím územním plánu mìsta veden jako zeleò obytné zá-
stavby, proto doporuèuje v dané lokalitì s prodejem pozemku
poseèkat do zpracování konceptu nového ÚP. MO navrhuje pro-
jednat zámìr prodeje celého pozemku p. p. è. 570/6 v k. ú. Králíky
o celkové výmìøe 1709 m2 z dùvodu, že o pozemky postupnì požá-
dají všichni uživatelé. RM doporuèuje prodej pozemku.

ZM/2003/05/098: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p. p. è. 570/6 v k. ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje zveøej-
nit.

hlasování: 15:0:0

4.1.11 Bezúplatný pøevod objektu KS 14 – STO “Cihel-
na” v k. ú. Prostøední Lipka

Obsah: Mìsto Králíky dne 5. 5. 2000 požádalo o bezúplatný
pøevod tohoto objektu. Vojenská ubytovací a stavební správa
Pardubice sdìlila MO, že došlo k trvalému uvolnìní objektu,
k pøevodu je ale potøeba doložit obnovenou žádost a aktualizova-

né usnesení ZM o pøevodu objektu. RM doporuèila pøijmout usne-
sení.

ZM/2003/05/099: ZM schvaluje bezúplatný pøevod objek-
tu KS 14 – STO “Cihelna” (vojenské evidenèní èíslo 169)
na st. p. è. 237, st. p. è. 238 a st. p. è. 239 v k. ú. Prostøední
Lipka na mìsto Králíky za úèelem vytvoøení pøírodního
vojenského muzea.

hlasování: 15:0:0

4.1.12 Snížení nabídkové kupní ceny bytu è. 40 v èp. 816
v ul. Leoše Janáèka v Králíkách

Obsah: RM se zabývala technickým stavem výše uvedeného
bytu – na mnoha místech je viditelná plíseò èerné barvy. Pøíèinou
problému je neodizolovaná ocelová konstrukce krovu procházející
bytem. Podle odboru VTS pro odstranìní plísnì je nutné provést
vnitøní zateplení èásti bytu. RM nedoporuèila provádìní staveb-
ních úprav, ale snížení nabídkové kupní ceny bytu.

MO dne 23. 4. 2003 navrhl RM pøehodnotit usnesení týkající
se snížení nabídkové kupní ceny z dùvodu, že v dalších 10 bytech
je také plíseò. Z dùvodu neodstranitelné technické závady je v tìchto
bytech plíseò a mìsto poskytuje tìmto nájemníkùm slevu z ná-
jemného. Mìsto Králíky nabídlo všem nájemcùm byty k prodeji
za nabídkovou kupní cenu a je na rozhodnutí nájemce, zda byt za
nabízenou cenu 44.671,— Kè v takovém stavu koupí nebo ne. RM
návrh MO neprojednala.

ZM/2003/05/100: ZM neschvaluje snížení nabídkové kup-
ní ceny bytu è. 40 v èp. 816 v ul. Leoše Janáèka v k. ú.
Králíky. Zaslaná nabídka pøevodu bytové jednotky do vlast-
nictví dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøed-
pisù, ze dne 16. 12. 2002 je koneèná.

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

4.1.13 Pohledávka mìsta Králíky za manžely Plankový-
mi ve výši 540.000,- Kè + náklady øízení

Obsah: MO pøipravil pro zastupitele následující podklady:
- pøijatá usnesení RM, ZM související s prodejem pivovarských

sklepù a plnìním závazku vèetnì komentáøù popisujících zdù-
vodnìní pøijatých usnesení

- èasový vývoj událostí ve vìci pohledávky mìsta Králíky za
manžely Plankovými

- èasový sled soudních rozhodnutí
- kopie právního posouzení ve vìci ústavní stížnosti pana Plan-

ky
- kopie návrhu na zastavení øízení ze dne 15. 1. 2002 a návrhu

na naøízení exekuce ze dne 15. 1. 2002.
Pro upøesnìní celého pøípadu MO shrnuje èasový vývoj událos-

tí. Dne 4. 1. 1996 uzavøelo mìsto Králíky smlouvu o plnìní zá-
vazku s fyzickými osobami manžely Petrou a Reném Plankovými
a panem Miroslavem Felgrem, ve které se uvedení zavázali, že
objekt sklepù v jejich vlastnictví na své náklady zastøeší, a to do
30. 9. 1996. Pokud nesplní tento závazek, zavázali se zaplatit
smluvní pokutu ve výši 20.000,— Kè za každý zapoèatý mìsíc
prodlení. Tato sankèní klauzule byla stanovena na návrh povin-
ných a úèinná byla až po dobì 9 mìsícù ode dne podpisu smlouvy
o plnìní závazku. Závazek do dnešního dne nesplnili.

Manželé Plankovi a pan Felgr požádali o prominutí pokuty za
nesplnìní závazku a mìsto Králíky jim vyhovìlo za pøedpokladu,
že žadatelé uhradí mìstu v termínu do 30. 11. 1998 èástku ve
výši 130.000,-Kè, o kterou jim byla snížena kupní cena objektu
sklepù. Jelikož na výzvu nereagovali a nic nezaplatili, rozhodlo
MZ/1999/07078 ze dne 17. 5. 1999 smluvní pokutu za období 10/
1996 až 12/1998 ve výši 540.000,— Kè vymáhat.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí vydal platební rozkaz, proti
kterému se výše jmenovaní odvolali. Dne 22. 7. 1999 vydal Okresní
soud v Ústí nad Orlicí rozsudek ve prospìch mìsta, proti kterému
bylo podáno odvolání.

Dne 13. 6. 2000 probìhlo u Krajského soudu v Hradci Králové
odvolací jednání a byl potvrzen rozsudek okresního soudu ve pro-
spìch mìsta Králíky. Podle pravomocného rozsudku mìli výše
jmenovaní povinnost spoleènì a nerozdílnì zaplatit mìstu èástku
540.000,— Kè s pøíslušenstvím a to do tøí dnù od právní moci
rozsudku, tj. do 29. 7. 2000.

Povinní tak neuèinili a zaslali mìstu návrh na úhradu dluhu.
Navrhli dne 21. 8. 2000 vyrovnat svùj dluh zpìtným pøevodem
nemovitostí - zboøeništì bývalého pivovaru vèetnì pozemku. MR
nesouhlasila s návrhem na vyrovnání dluhu tímto zpùsobem a
rozhodla se posuzovat pouze ta øešení, která vedou k zajištìní
finanèního plnìní.
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ZM dne 25. 9. 2000 svým usnesením MZ/2000/09/117 schváli-
lo podat návrh na výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí èp. 360
vèetnì pozemkù v k. ú. Králíky manželù Plankových.

Dne 8. 1. 2001 zaslali povinní další návrh dohody o narovnání,
kde by jejich dosavadní závazky byly uhrazeny závazkem, dle
nìhož by povinní vyrovnali èástku 200.000,— Kè a to v mìsíèních
splátkách ve výši 20.000,— Kè poèínaje mìsícem 01/2001 až do
úplného zaplacení. RM návrh nepøijala a to z dùvodu, že nešlo
o plnou dlužnou èástku.

Dne 16. 1. 2001 zaslal právní zástupce povinných další nový
návrh dohody o mimosoudním vyrovnání a ZM o obou návrzích
jednalo dne 22. 1. 2001. ZM svým usnesením ZM/2001/01/009
souhlasilo s návrhem na dohodu o mimosoudním vyrovnání a to
formou mìsíèních splátek ve výši 20.000,— Kè poèínaje mìsícem
01/2001 až do úplného zaplacení pøiznaných pohledávek a to pod
ztrátou výhody splátek, za tìchto podmínek: Povinní na svých
nemovitostech, které jsou pøedmìtem exekuce odstraní zástavy a
zøídí ve prospìch mìsta Králíky zástavu ve výši pøiznaných po-
hledávek. A dále povinný stavebnì zajistí objekt tak, aby splnil
podmínky urèené stavebním úøadem.

Dle sdìlení právního zástupce povinných bylo zøízení zástavy
ve prospìch mìsta Králíky nepøijatelné.

Dne 13. 7. 2001 byla podána povinnými proti mìstu Králíky
žaloba na neplatnost smlouvy o plnìní závazku z roku 1996.
Okresní soud žalobu zamítl, povinní se odvolali a Krajský soud
v Hradci Králové øízení zastavil. Rovnìž tak dovolání povinných
proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové a u Nejvyššího
soudu ÈR v Brnì bylo zamítnuto. Lze tedy konstatovat, že byly
soudem zamítnuty všechny návrhy povinných na odklad a marné
se ukázaly i jejich další snahy o revizi pùvodního meritorního
rozsudku.

Dne 10. 5. 2002 byla podána panem Plankou ústavní stížnost,
kde úèastníkem øízení byl Krajský soud v HK a Okresní soud
v ÚO. Mìsto Králíky bylo v této ústavní stížnosti vedlejším úèast-
níkem a øízení o ústavní stížnosti nemìlo odkladný úèinek na
výkon rozhodnutí.

MO požádal právního zástupce mìsta v této vìci JUDr. Macka
o právní posouzení ve vìci ústavní stížnosti pana Planky, které
bylo doruèeno dne 10. 3. 2003. Ze stanoviska JUDr. Macka je
zøejmé, že ústavní stížnost se netýkala samotného exekuèního
titulu a nemìla vliv na to, aby si mìsto mohlo splnit svùj nárok
cestou exekuce. Dále uvedl, že pøedmìtem vìci se již Ústavní
soud ÈR zabýval a došel k opaènému závìru, než bylo tvrzeno
stìžovatelem panem Plankou.

Dne 10. 3. 2003 rozhodla RM/2003/10/122 vzít návrh na naøí-
zení exekuce vùèi panu Plankovi a paní Plankové zpìt.

Dne 21. 3. 2003 bylo doruèeno mìstu usnesení Ústavního sou-
du ÈR ve vìci ústavní stížnosti a ústavní stížnost byla odmítnuta
(viz. výše cit. právní posouzení).

Diskuse:
Mgr. Berková si není jistá, zda je správné èást dluhu pana

Planky zaplatit ve službách. Navrhuje, aby celý dluh uhradil
finanènì. – Návrh nebyl ZM podpoøen.

ZM jednalo o znìní návrhu dohody mezi panem René Plankou
a Mìstem Králíky.

ZM/2003/05/101: ZM schvaluje dohodu o zpùsobu úhra-
dy dlužné èástky s dlužníkem René Plankou, Jana Ople-
tala 360, Králíky ve znìní pozmìòujících návrhù.

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

4.1.14 Snížení nabídkové kupní ceny nemovitostí èp. 62
a èp. 65 v ul. Polní v k. ú. Králíky ZM/2003/04/081, ZM/
2003/04/082

Obsah: Na základì usnesení ZM požádal odbor VTS Hasièský
záchranný sbor Králíky o provedení mìøení gama záøení v rámci
výcviku. Namìøené hodnoty byly ve stejné hodnotì jako pøi mìøe-
ní v roce 1995 a 1996. MO dále požádal o stanovisko odboru RR,
podle kterého protiradonová opatøení byla realizována v roce 1995
až 1996. Provedená úprava – montáž vìtrací jednotky s regulací
– za úèelem ozdravení prostor s vysokou koncentrací radonu spl-
òovala dle sdìlení o ukonèení prací požadavky orgánù hygien.
služby ust. vyhl. è. 76/1991 Sb., a doložena výsledky mìøení
o provedených opatøení.

Z pøiloženého protokolu o mìøení po provedených ozdravných
opatøeních v èp. 65 a 62 vyplývá, že po provedených protiradono-
vých opatøeních všechny pobytové místnosti splòují požadavky
dané cit. vyhláškou za pøedpokladu chodu vìtracího zaøízení
v automatickém režimu. Podle protokolu u èp. 65 mìøení dávko-

vých pøíkonù ze zevního fotonového ozáøení provedla KHS Hradec
Králové a opatøení ke snížení dávkových pøíkonù nebyla provede-
na. U èp. 62 opatøení ke snížení dávkových pøíkonù ze zevního
fotonového ozáøení nebylo nutné provádìt.

Pøi stanovení nabídkové kupní ceny dle znaleckého posudku
byla zohlednìna tato skuteènost (koeficient prodejnosti). RM sní-
žení nabídkové kupní ceny nedoporuèila.

ZM/2003/05/102: ZM neschvaluje snížení nabídkové kup-
ní ceny u nemovitostí èp. 62 a èp. 65 v ul. Polní v k. ú.
Králíky. Zaslaná nabídka pøevodu nemovitostí vèetnì po-
zemkù do vlastnictví ze dne 31. 3. 2003 je koneèná.

hlasování: 15:0:0

4.2 Pøíprava založení obchodních spoleèností mìs-
ta

Obsah: Starosta pøedložil základní informace a teze k založení
obchodních spoleèností mìsta. Navrhuje zvolit v Králíkách tento
ekonomicko-právní model:

1. Založit obchodní spoleènosti.
2. Dosáhnout postupem doby toho, aby se obchodní spoleè-

nosti èásteènì samofinancovaly, tedy aby nemusely být dotovány,
a aby z urèitého zisku dokázaly i investovat do svého rozvoje.

Diskuse:
Mgr. Hamplová – V této chvíli jsme v bodì nula. Jde o to, zda

se rozhodnete, zda do toho pùjdete, èi ne.
ZM jednalo o nejefektivnìjším postupu založení tìchto spoleè-

ností.
Zastupitel Ing. Zima navrhuje usnesení:
ZM/2003/05/103: ZM schvaluje realizaci pøípravných pra-

cí smìøujících k urèení rùzných modelù a jejich studie
proveditelnosti pøi dosažení nejlepšího ekonomického vý-
sledku pro mìsto, vèetnì posouzení pøípadné jejich for-
my a poètu.

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

ZM/2003/05/104: ZM bere na vìdomí materiál “Pøíprava
založení obchodních spoleèností mìsta Králíky”.

ZM schvaluje realizaci pøípravných prací na založení
obchodních spoleèností mìsta Králíky, a to v intencích
pøedloženého materiálu a v tomto rozsahu:

a) komplexní zpracování návrhù zakládacích doku-
mentù

- zakladatelská listina
- stanovy
- model smluvních vztahù mìsta a s. r. o.
- související

b) komplexní zpracování pøehledu všech nutných
krokù z èasového hlediska

c) ostatní související èinnosti
ZM ukládá starostovi mìsta:

- zadat pøípravu návrhù zakládacích dokumentù a
jiných právních písemností Mgr. Janì Hamplové, právní
zástupkyni mìsta

- zadat jiné èinnosti s realizací založení obchodních
spoleèností související a nutné

- za mìsto poskytovat potøebnou souèinnost a osob-
ní spolupráci pøi realizaci pøípravných prací

- nutné výdaje související pøímo s pøípravou hradit
v mezích stávajícího rozpoètu

- informovat zastupitele o postupu pøíprav nejpoz-
dìji k 31. 8. 2003

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

4.3, 4.4, 4.5 Zmìna programu

Obsah: Mgr. Hamplová, která byla povìøena uvedením bodù:
4.3 – Vyhláška o pronajímání bytù; 4.4 – Smìrnice o prodeji
domù a bytù; 4.5 – Revize právních vztahù mìsta (1998 – 2002),
musela z rodinných dùvodù  ZM opustit a vrátit se domù. Proto
pan místostarosta Juránek navrhuje tyto body projednat na pøíš-
tím ZM.

ZM/2003/05/105: ZM schvaluje zmìnu programu, vypuš-
tìní bodù 4.3, 4.4 a 4.5.
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hlasování: 15:0:0

4.6 Závìreèný úèet mìsta za rok 2002
Obsah: Paní Pecháèková pøednesla a podrobnì vysvìtlila zá-

vìreèný úèet mìsta za rok 2002.
ZM/2003/05/106: ZM projednalo a schvaluje závìreèný

úèet Mìsta Králíky za rok 2002 a vyjadøuje souhlas s celo-
roèním hospodaøením, a to bez výhrad.

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

4.7 Rozpoètové zmìny
Obsah: ZM projednalo navrhované úpravy schváleného rozpoè-

tu v souladu s ustanovením § 16 odst. (2) a (3) písmeno b) zákona
èíslo 250/2000 Sb. Jedná se o zvýšení rozpoètu v pøíjmech a výda-
jích o 9 807 000,- Kè.

Pøíjmy po úpravì budou èinit ………. 92 850,90 tis Kè
Výdaje po úpravì budou èinit ………. 92 504,90 tis Kè
Financování ………………………….      346,00 tis Kè
ZM/2003/05/107: ZM schvaluje ve smyslu ustanovení §

16 zákona è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech územ-
ních rozpoètù rozpoètová opatøení èíslo 1/2003; 2/2003 a 3/
2003, kterými se zvyšuje schválený rozpoèet v pøíjmech a
výdajích o èástku 9 807 000,- Kè.

hlasování: 15:0:0

4.8 Smlouva se SFŽP na rekultivaci skládky v Dol-
ních Boøíkovicích

Obsah: V roce 2003 bude provedena rekultivace uzavøené sklád-
ky TDO Dolní Boøíkovice. Dodavatelem stavby je a. s. AGRO-
STAV Ústí nad Orlicí. Celkové náklady  na  stavbu  èiní
3.389.568,- Kè. SFŽP ÈR pøedkládá smlouvu è. 02410241 o po-
skytnutí podpory a Zástavní smlouvu è. 02410241 – Z za úèelem
financování výše uvedené stavby.

Stavba bude financována:
Dotace SFŽP ÈR 60% Kè 2.033.700,—
Pùjèka SFŽP ÈR (úrok 2%) 20% Kè    677.900,—
Vlastní prostøedky 20% Kè    677.968,—
ZM/2003/05/108: ZM schvaluje Smlouvu è. 02410241

o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostøedí
ÈR ze dne 29. 4. 2003 na financování stavby “Rekultivace
uzavøené skládky TDO, Dolní Boøíkovice” a povìøuje sta-
rostu mìsta k podpisu této smlouvy.

ZM schvaluje Zástavní smlouvu è. 02410241 – Z Státní-
ho fondu životního prostøedí ÈR ze dne 29. 4. 2003 ve
prospìch zástavního vìøitele nemovitosti uvedené v bodu
2. smlouvy a povìøuje starostu mìsta k podpisu této smlou-
vy.

hlasování: 15:0:0

4.9 Nabídka obchodního podílu ve spoleènosti Eko-
la Èeské Libchavy

Obsah: Mìsta Žamberk, Vysoké Mýto a Ústí nad Orlicí nám
nabízí k odkupu akcie spoleènosti Ekola Èeské Libchavy, sro. RM
nedoporuèuje odkup tìchto akcií. RM souèasnì doporuèila nabíd-
nout k prodeji akcie Ekola Èeské Libchavy, sro, kterých je Mìsto
doposud držitelem (3,36%).

ZM/2003/05/109: ZM neschvaluje odkup akcií firmy Eko-
la Èeské Libchavy, s. r. o. od mìst Žamberk, Vysoké Mýto,
Ústí nad Orlicí v podílech 23,64%, 30% a 14%.

hlasování: 15:0:0

4.10 Zmìny zøizovacích listin základních škol

4.10.1 Zmìna zøizovacích listin ZŠ, Moravská; ZŠ, 5. kvìt-
na

Obsah: a) Základní škola, Moravská, Králíky
b) Základní škola, ul. 5. kvìtna, Králíky

Rozhodnutím zastupitelstva mìsta è. ZM/1994/11/084 byla
zøízena k 1. 1. 1995 pøíspìvková organizace – Základní škola,
Moravská, Králíky a pøíspìvková organizace Základní škola, ul.
5. kvìtna, Králíky.

Školský úøad Ústí nad Orlicí v databázi registru sítì škol nìko-
likrát zmìnil název tohoto školského zaøízení:

- rozhodnutí è.j. 96/71/ZŠ/Be-01:
a) Základní škola Králíky, Moravská ulice
b) Základní škola Králíky, ul. 5. kvìtna

- rozhodnutí è.j. 45/05/98 ze dne 4. 5. 1998:

a) Základní škola Králíky, ulice Moravská 647, okr. Ústí nad
Orlicí

b) Základní škola Králíky, ulice 5. kvìtna 412, okr. Ústí nad
Orlicí

Dne 1. 9. 1998 rozeslal školský úøad Ústí nad Orlicí faxem na
školská zaøízení informaèní výpis ze sítì škol. Tímto informaèním
výpisem došlo opìt ke zmìnì názvu školského zaøízení:

a) Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí
b) Základní škola Králíky, 5. kvìtna 412, okres Ústí nad Orlicí
Informaèní výpis nemá charakter rozhodnutí.
Na základì požadavku správce registru sítì škol, èeské školní

inspekce, je nutné provést opravu názvu školského zaøízení ve
zøizovací listinì podle údajù v registru sítì škol.

ZM/2003/05/110: ZM schvaluje zmìnu zøizovací listiny: -
název pøíspìvkové organizace:

a) Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad
Orlicí

b) Základní škola Králíky, 5. kvìtna 412, okres Ústí nad
Orlicí

Školská zaøízení ve spolupráci s  tajemníkem provìøí
názvy škol. zaøízení v dalších evidencích (IÈO, hospodáø-
ský rejstøík, bankovní úèty)

hlasování:15:0:0

4.10.2. Zmìna zøizovací listiny - Mateøská škola, Èerve-
ný Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí

Obsah: Rozhodnutím zastupitelstva mìsta è. ZM/2002/08/092
a dodatkem è. ZM/2003/02/036 byla zøízena k 1. 1. 2003 pøíspìv-
ková organizace – Mateøská škola, Èervený Potok, Králíky, okres
Ústí nad Orlicí.

Souèástí školského zaøízení je výdejna stravy. Ve zøizovací lis-
tinì z 26. 8. 2002 a v žádosti o zaøazení do registru sítì škol
z roku  2002 nebyla tato výdejna (školní jídelna) zahrnuta. Z tìchto
dùvodù byl v návrhu rozpoètu pro toto školské zaøízení snížen
návrh rozpoètu na rok 2003. Po dohodì se správcem registru sítì
škol byl navýšen rozpoèet školského zaøízení a zároveò byl navý-
šen úvazek pro zamìstnance. Zøizovatel musí provést dodateènì
opravu ve zøizovací listinì a následovnì zmìnu v žádosti o zaøa-
zení do sítì škol.

ZM/2003/05/111: ZM schvaluje zmìnu zøizovací listiny
MŠ Èervený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí v bodì II
a III následovnì:

II. Pøíspìvková organizace
Sídlo organizace: Èervený Potok è.p. 78, 561 69 Králíky
Druh organizace: Pøíspìvková organizace mìsta s právní sub-

jektivitou
IÈO: 75016761
Souèástí organizace je podle § 39 odst. 3 zákona è. 76/1978

Sb., o školských zaøízeních, ve znìní pozdìjších pøedpisù, školní
jídelna.

III. Vymezení hlavního úèelu a pøedmìtù èinnosti
Hlavní úèel a pøedmìt èinnosti organizace je  vymezen § 2, § 3

a § 39 zákona ÈNR è. 76/1978 Sb., o školských zaøízeních, ve
znìní pozdìjších pøepisù, vyhláškou MŠMT o mateøských školách
è. 35/1992 Sb. ve znìní platných právních pøedpisù a provádìcími
právními pøedpisy.

Poskytování stravování žákùm a zamìstnancùm škol a škol-
ských zaøízení mìsta Králíky.

Školské zaøízení ve spolupráci s  tajemníkem a odbo-
rem školství podá správci registru sítì škol doplnìk žádo-
sti o zaøazení do sítì škol s doplnìním dalšího druhu zaøí-
zení - školní jídelny.

hlasování:15:0:0

4.3.3 Zmìna zøizovací listiny - Mìstské muzeum Králíky
Obsah: Rozhodnutím zastupitelstva mìsta è. ZM/2001/06/102

byla zøízena pøíspìvková organizace Mìstské muzeum Králíky.
Vymezení hlavní èinnosti organizace a pøedmìtù èinnosti je v bodì
III. Organizace nemá vymezenu doplòkovou èinnost.

S ohledem na provedený audit organizace je nutné provést
následující zmìny:

1. novì vymezit bod III tak, že budou slouèeny body a, b, c, d,
e, f, g, j do jedné èásti:

2. za bod III uvést bod IIIa s vymezením doplòkové èinnosti
(bod h, i èásti III pùvodní zøizovací listiny)

ZM/2003/05/112: ZM schvaluje zmìnu zøizovací listiny
Mìstského muzea Králíky následovnì:

III. Vymezení hlavního úèelu a pøedmìtù èinnosti
Získává sbírkové pøedmìty; podle zvláštních pøedpisù o sprá-

vì sbírek zajiš�uje jejich evidenci, ochranu, restaurování, konzer-
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vaci a øádnou správu; poskytuje služby badatelùm; organizuje
pøednášky, semináøe, koncerty a výstavy; prezentuje svoje sbír-
ky; odbornì zpracovává a pøipravuje sbírkové pøedmìty pro vý-
stavy jiných subjektù; vydává neperiodické tiskoviny; provozuje
informaèní centrum.

IIIa. Doplòková èinnost
Vyrábí, nakupuje a prodává zboží se zamìøením organizace;

zprostøedkovává reklamy firem, které se podílejí na akcích orga-
nizace.

hlasování: 15:0:0

05. Vstupy obèanù

5.1.1 Hlasování v Králickém zpravodaji
Obsah: Pan Jungvirt se ptá, proè pøestaly být zveøejòovány

výsledky hlasování RM v Králickém zpravodaji. Od èervna bude
hlasování RM v Králickém zpravodaji opìt zveøejòováno.

06. Vstupy zastupitelù

6.1.1 Chata na Suchém Vrchu
Obsah: Pan Juránek informoval ZM o rozhodnutí Sdružení obcí

Orlicko ustoupit od koupi Chaty na Suchém Vrchu.

6.1.2 Pøíprava studie plynofikace
Obsah: Pan Juránek informoval ZM, že 28. 4. 2003 probìhlo

pracovní jednání ohlednì pøípravy studie “Plynofikace - Orlické

hory”. Jedná se o plošnou pøípravu projektu plošné plynofikace
všech obcí Králicka. Zadavateli jsou Sdružení obcí Orlicko a Sdru-
žení obcí Orlické hory. V nejbližších dnech bude doruèena konkrét-
ní kalkulace.

6.1.3 Smlouva o spolupráci obcí mikroregionu Králicko
Obsah: Pan Juránek informoval ZM, že zastupitelstvo obce

Tìchonín neschválilo Smlouvu o spolupráci obcí mikroregionu Krá-
licko. K podpisu smlouvy dojde v nejbližších dnech, podepíší ji
starostové Králík, Èervené Vody, Lichkova, Mladkova a Dolní
Moravy.

6.1.4 Zneèištìní potoka
Obsah: Pan Mgr. Nìmeèek upozornil ZM na katastrofální stav

Králického potoka a výsledcích ekologické akce poøádané pro dìti
Zvláštní školy Králíky.

Další vstupy nebyly.
Starosta ukonèil zasedání zastupitelstva ve 23:40 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 digitální
zvukový záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe) si
nechat záznam z jednání nahrát u Ing. Romana Švédy (pøízemí
radnice na Velkém námìstí èp. 5).

Èerný bez
Pøi chøipce bez èerný pomocník je

vìrný.
Psal se rok 1890. Neapolí bloudil za-

myšlený doktor Epstein, lodní lékaø,
který, zahloubán do nového pøípadu,
pøemýšlel nad tím, zda je možné, aby
portské víno pomáhalo léèit ischias.
Muselo ubìhnout nìkolik desítek let,
než se jeho domnìnky potvrdily...

Již staøí Øekové, Øímané a pozdìji
i Slované uctívali bez jako èarodìjnou
rostlinu, o které tvrdili, že si dokáže
poradit s 99 nemocemi. Pøi každém stì-
hování brali s sebou sazenice keøe. Vì-
øili, že v jeho vìtvích sídlí domácí bùž-
kové a mocní duchové spolu s dobrými
vílami. Každá nevìsta dostávala vìnem
bezové sazenice, z nichž jednu mìla za-
sadit pod okna a druhou u stodoly.
Bezová hùl ochraòovala naše pøedky
na cestách pøed zlými lidmi a zvìøí.
V Èesku se o filipojakubské noci (po-
slední den v dubnu) pokládala za okna
a zapichovala do hnoje, aby zahánìla
èarodìjnice, které tu noc poøádaly své
reje. Bez se využíval nejen v kuchyni a
domácí lékárnièce, ale i v barvírnách
látek.

Bez kvete od konce kvìtna do poèát-
ku èervence. K léèení se používají
všechny jeho èásti, zejména však kvì-
ty, ty se odstøihují nùžkami v dobì, kdy
jsou rozvité, ale ne pøekvetlé. Snadno
se zapaøují, proto se nesmìjí stlaèovat.
Správnì usušená droga je žluté barvy.
Zahnìdlá droga je bezcenná.

Nálev z kvìtù se užívá pøi angínì,
nachlazení, chøipce, kašli, chrapotu a
jako potopudný prostøedek. Dobøe roz-
pouští hleny a ulevuje pøi zanícené sliz-
nici. Má výraznì protikøeèový úèinek
pøi nemocech støev a moèového mì-
chýøe.

V kosmetice se výluh z kvìtu použí-
vá k omývání uhrovité pleti, jako pøí-

sada do koupele nebo ple�ová maska,
která se mùže pøipravit ze smìsi kvìtu
bezu èerného, lípy a heømánku, nebo
jen ze samotného bezu.

Výluh k omývání uhrovité pleti:
2 hrsti suchých kvìtù bezu se pøelijí
1 litrem vaøící vody a nechají zchlad-
nout. Užívá se k omývání uhrovité ple-
ti a aplikuje se vždy týden s týdenní
pøestávkou po dobu asi 2 mìsícù.

Ple�ová maska: Maska z èerného
bezu je výborným prostøedkem na ne-
èistou a mastnou ple�. 12 polévkových
lžic sušených kvìtù pøelijeme 100 ml
vaøící vody a mícháme tak dlouho, do-
kud nevznikne kompaktní kaše. Kaši
natøeme na gázu a pøiložíme na oèištì-
ný oblièej. Necháme pùsobit 20 minut.
Potom oblièej dobøe opláchneme vlaž-
nou vodou a natøeme hydrataèním
krémem. Lze použít i smìsi kvìtù èer-
ného bezu, lípy a heømánku.

Nálev na jarní proèištìní krve:
50 g prvosenky, 50 g výhonkù bezu,
15 g kopøivy a 15 g pampelišky, vše smí-
síme a 1 vrchovatou èajovou lžièku
smìsi spaøíme 1/4 l vody a necháme
3 minuty vyluhovat.

Nálev k pití: 4 lžièky sušeného sdrh-
nutého kvìtu pøelijeme 1/2 l vaøící vody
a 10 minut pod poklièkou louhujeme.
Pokud byla droga èistá, nemusíme ce-
dit, ale pouze slít do šálku; kvìt zùsta-
ne u dna.

Sirup z èerného bezu: 30 velkých
kvetoucích vrcholíkù èerného bezu,
1,5 kg cukru, 2-3 citrony, 1,5 litru vody.
Rozkvétající kvìtenství èerného bezu
ostøiháme a krátce je pod tekoucí vo-
dou opereme. Vložíme je do kameni-
nové nebo neoprýskané smaltované
nádoby, zalijeme vodou, pøidáme che-
micky neošetøený citron, nakrájený na
koleèka a zbavený jadérek. Vaøíme asi
20 minut, pak sejmeme z ohnì a ne-

cháme do druhého dne vyluhovat. Do
jiné kameninové nádoby nasypeme
cukr a pøelijeme scezeným výluhem.
Výluh s cukrem vaøíme do zhoustnutí.
Do  hustého  sirupu  pøidáme  pøed
sejmutím z plotny ještì citrónovou
š�ávu a promícháme. Sirupem naplní-
me malé zavaøovací sklenièky a uloží-
me je v suchu a chladnu, nejlépe v dol-
ní èásti chladnièky. Sirup není tøeba ste-
rilovat. Je výborný do èajù a obsahuje
øadu léèivých složek.

Tolik o kvìtu èerného bezu proten-
tokrát staèí, snad ještì závìrem staré
pøísloví, které svìdèí o jeho dùležitosti:

„Pøed heømánkem smekni, pøed be-
zem klekni.“ Iva Večeřová
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Tak bylo – tak je
Dům č. p. 277 (dříve 31)

Osud tohoto domu je zaznamenám od
roku 1787, tedy za panování Josefa II.
Tehdy byl majitelem Franz Schmock.
Stejné jméno je spojeno s tímto domem
i o 22 let pozdìji (1809).

Roku 1827 jsou uvedeni jako majitelé
další ze Schmockù, Willi a Anna Maria.
Pøed rokem 1845 je majitelem M. Sig-
mut, po nìmž tento dùm získává Franz
Friemel. Kolem roku 1906 vzniká na
domì nápis “Rosa Friemel”. Nìkdy v této
dobì tady asi také byla prodejna Bettfe-
dern Rosa Friemel Modewaren (peøiny,
módní zboží). V letech 1929 – 33 je zde
obchodní dùm módní støižní a pletené
zboží – Bittner & Bernheier, pozdìji tex-
tilní zboží Bittner a Bernheier.

9. 5. 1945 zde byl stanoven národní
správce textilního zboží Zdenìk Menšík
z Kyšperku. O 5 let pozdìji je v tomto

domì zøízena provozovna textilního zboží
Tep, dále prodejna prádlo – látky (1960),
prádlo – pletené zboží (1985) a textil –
prádlo.

Dnes zde má obchod s odìvy paní Anna
Ježková.

Peníze do muzea v Králíkách
Vedle svých povinností, vyplývajících ze

zákona 122/2001 (muzejní zákon), týkají-
cích se správy, budování a využití sbírkové-
ho fondu, má muzeum, jako jedna z mála
profesionálnì obsazených institucí regionu,
øadu dalších úkolù. Jedním z nejdùležitìj-
ších je podíl na integraci rozdílných tradic a
mentalit, které se na Králicku støetávají a
budou i nadále støetávat, do nového vzá-
jemnì obohaceného celku, který do míst-
ních mìøítek vnáší bohatší obzory a nové
kontakty.

Fungující instituce muzejního typu s kva-
litními expozicemi, bohatou výstavní a kul-
turní nabídkou a výkonným informaèním
centrem prospívá regionu i hospodáøsky. Dy-
namika takového spojení kulturních nabí-
dek a akcí a nabídek nejen muzejních, ale
i sportovních a rekreaèních, mùže totiž pod-
statnì pøispìt ke všeobecnì stupòované pøi-
tažlivosti tohoto regionu  a krásným prožit-
kùm všech návštìvníkù Králicka.

V tomto roce Mìstské muzeum v Králí-
kách získalo nìkolik grantù. Jedním z nich
je grant Pardubického kraje na zkvalitnìní
informaèních služeb a muzeum ho získalo

AKADEMIE VZDÌLÁVÁNÍ
v Ústí nad Orlicí

Vás zve na semináøe v èervnu 2003

2., 3., 4. 6.Kurz základù
jednoduchého úèetnictví

10. 6.  Daòové aktuality
/urèeno pro jednoduché

i podvojné úèetnictví/

19. 6.  Úèetní aktuality
/urèeno pro podvojné úèetnictví/

23. 6.  Aktuální zmìny
ve mzdovém úèetnictví a

praktické cvièení

Podrobné informace na
tel. 465 523 129 / též fax /

e-mail: seminar@akademieuo.cz;
www.akademieuo.cz

Lucka povozila dìti z Èerveného Potoka
Na letošní školní rok budou mít dìti

v mateøské škole v Èerveném Potoku
hned nìkolik pøíjemných vzpomínek.
Vedle tradièních akcí, které jsme pro
nì uspoøádali, jako napøíklad vánoèní
besídku, dìtský karneval, vynášení
paní Zimy, výlety do divadla v Šumper-
ku, zájezd na pøedstavení Michala Ne-
svadby z televizní „Kouzelné školky“
do ústeckého divadla a celou øadu dal-
ších akcí, budou dìti urèitì rády vzpo-
mínat – a fotografie jim to neustále
pøipomínají – na jarní projížïku koèá-
rem po Králíkách. – Ta patøila vùbec
k nejpìknìjším akcím naší školky.

S nápadem na projížïku døevìným
koèárem zapøaženým do klisnièky Luc-
ky pøišel pan Michal Souèek s Danou
Kašparovou, v jejichž režii se také celé
dopoledne konalo.

Dìti nejdøíve povozili v koèáøe po
Králíkách, pak pro nì uspoøádali ne-

tradièní diskotéku v tradièním disko-
tékovém klubu Šnek, kde jim pouštìli
k tanci i dovádìní „dìtské“ písnièky
v podání profesionálních zpìvákù a na-
víc je pozvali i na pohoštìní do oprav-
dové restaurace Zlatá labu� na králic-
kém Velkém námìstí. - Tolik zážitkù
v jeden den nestaèily doma maminkám
a tatínkùm ani v jeden veèer vypovì-
dìt... Dodnes vzpomínají pøi prohlídce
fotografií na nástìnce na onen krásný
slunný den plný pìkných nevšedních
zážitkù a proto ještì jednou dìkují tou-
to cestou panu Souèkovi a paní Kašpa-
rové.

V následujících dnech èeká na dìti
v Èerveném Potoku ještì závìreèný
školní výlet a pak už rozlouèení pøi be-
sídce pro rodièe. Ale o tom se s Vámi,
ètenáøi Králického zpravodaje, podìlí-
me až zase pøíštì...

MŠ Èervený Potok

ve výši 52.000,-Kè. Další grant z Pardubic-
kého kraje je na podporu kulturních akcí
(zde se jedná o øezbáøský plenér) a tady
jsme získali 25.000,-Kè. Nejvýznamnìjším
grantem je pro nás grant z Mezinárodního
visegrádského fondu se sídlem v Bratisla-
vì. V prvním ètvrtletí tohoto roku jsme po-
dali žádost na akci Øezbáøský plenér
Králíky – Bystrzyca K³odzka 2003. Po-
slední den v mìsíci dubnu zasedal sbor am-
bassadorù v Budapešti, kde nám naši
žádost potvrdili. Celková èástka, kterou
jsme u MVF získali je 5.600 EUR. Dalšími
pøispìvateli na øezbáøský plenér je napøí-
klad Klub slovenské kultury v Praze
(10.000,-Kè), ten získal prostøedky od Min.
kultury Slovenska, Støedisko kultury a
umìní ve Wroclavi (95.000,-Kè) také získa-
lo prostøedky od Min. kultury své zemì a
mimokrálický sponzor (30.000,-Kè). Když
to seèteme, je to témìø 400.000,-Kè.

Ivo Pecháèek, øeditel muzea
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TANÈÍME PRO RADOST 2003
“ Tanec je moje náboženství. Náboženství pomáhá uspoøádat tento šílenì

chaotický svìt. Je to zpùsob, jak se z toho nezbláznit. Možná, že tanec pøejde
pøes Vaše oèi, pøes Vaši mysl až do srdce a Vy budete cítit lidštìji.”

Bill T. Jones
Opìt po roce se na jevišti Støelnice

objeví více než stovka mladých taneè-
nic a taneèníkù z Králík a Èervené
Vody, aby se po dvanácté pøedstavili
v další premiéøe poøadu Tanèíme pro
radost 2003.

S radostí a láskou Vám pøedvedou
nové choreografie vytvoøené v letoš-
ním roce.

Rozlouèí se s Vámi absolventky 7. roèní-
ku I. cyklu – Ivana Sedláková, Jana
Roušavá, Monika Brzáková, Martina
Brùnová, Marie Dostálková, Lucie
Chmelová, Petra Hanáková a poprvé
v historii našeho taneèního oboru také ab-
solventky 4. roèníku II. cyklu – Kamila
Paulusová , Michaela Prokopová a
Pavla Prokopová.

Pøijmìte naše pozvání na závìreèné
vystoupení, které se koná ve ètvrtek
12. èervna a v pátek 13. èervna 2003
ve velkém sále na Støelnici, vždy od
18,30 hodin.

Tìšíme se na Vaši návštìvu a pøeje-
me Vám nezapomenutelné taneèní zá-
žitky.

Prodej vstupenek od 2. 6. 2003 v kan-
celáøi na Støelnici, tel. 465 631 473

Iva Musilová a Monika Altmanová

Ekologický týden na Zvláštní škole Králíky
Již podruhé se na naší škole konal

ekologický týden. Tentokrát pøipadl na
dny 28. 4. – 2. 5. Žáci, kteøí se po celý
rok uèili vážit si pøírody, starali se
o volnì žijící ptáèky a zvìø v zimì, sbí-
rali léèivé bylinky, peèovali o zeleò a
o okrasné záhony v okolí své školy, tøí-
dili ve svých tøídách odpad, pracovali
s pøírodními materiály, se i tentokrát
mìli na co tìšit.

Pondìlí bylo zamìøeno na projekto-
vé vyuèování. Hlavním tématem byla
recyklace odpadù a lidová øemesla –
návrat k pøírodì. A jak se s tímto jed-
notlivé tøídy vypoøádaly? Dìti ze 2. – 4.
tøídy, úèastníci projektu Náš les ekolo-
gického sdružení TEREZA, si hrály
s vìtami týkající se tøídìní odpadù, za-
hrály si pohádku O princeznì Lesnìn-
ce, staly se øemeslníky a tvoøily pøed-
mìty z keramiky. 5. – 6. roèník si za-
hrál na ekologickou pøírodu, „zachra-
òoval“ ji nejen od ekologických kata-
strof, ale i od odpadkù, ukázal si, jak se
znovu dají tøídìné pøedmìty z plastu
i z papíru využít. Žáci se zapojili do ce-
lostátní soutìže „Kytièka pro arniku“ a
vytvoøili si recyklovaný papír s kytiè-
kou arniky, který poté odeslali do eko-
logického sdružení ARNIKA. Žáci 7. a
8. roèníku se zapojili do projektu Mìs-
to. Zopakovali si historii vzniku mìst,
zahráli si na èleny parlamentu, který
má schválit mìsto budoucnosti, zahrá-
li si na architekty a sestrojili si své vlast-
ní mìsto – nejen na papíøe, ale jej
i postavili pomocí rùzných stavebnic a
kostek. Poté si zahráli na prùvodce a
svým mìstem nás provedli. V závìru
se zamýšleli nad tím, co vše by mohlo
zpùsobit zánik mìsta. A co 9. roèník?
Ten si opìt zahrál na prùzkumníky.
Žáci se vydali podél Ledeèského poto-
ka (od kovárny po Agrostav) a hledali
v nìm nejen živé tvory, ale i spoèítali
množství odpadkù - své výsledky srov-
nali s tìmi loòskými:

PLASTY ŽELEZO SKLO PAPÍR RYBY
r. 2002 140 ks 42 ks 11 ks - 51 ks
r. 2003 286 ks 68 ks 23 ks 76 ks 29 ks
Nejvíce odpadkù bylo nalezeno

v úseku od pivovaru po most u hlavní
silnice vedoucí na Dolní Lipku. Velké
zneèistìní odpadními vodami žáci za-
znamenali u kovárny, pod spoøitelnou

a muzeem, kde stále ústí kanalizace do
potoka (!!!), navíc pod gymnáziem ob-
jevili èernou skládku domovního od-
padu. Žáci se shodli na tom, že celkovì
se stav Ledeèského potoka zhoršil a
místy je pohled na nìj znaènì neváb-
ný.

V úterý jsme se vydali na výlet. Dìti
zajímalo, co se dìje s plasty, které kaž-
dé pondìlí „sbírá“ bìlozelené auto, a jak
se musí udržovat (tamìjší skládka je
vysoká 18 m, má však vyrùst do úcty-
hodných 26 m, poté bude zalesnìna).
Co nás však nejvíc pøekvapilo, byla
budova, kde se znovu tøídily plasty
z „našeho známého auta“. Každý plast
(láhev, kelímek, igelit) musí pracovník
znovu vzít do rukou, prozkoumat jeho
èistotu, zašpuntované láhve odšroubo-
vat, sešlápnout, roztøídit na bílé a ba-
revné láhve, igelity, slisovat (1 slisova-
ný balík obsahuje asi 1.200 lahví a váží
150 kg). Teprve takto upravené balíky
se odvážejí k recyklaci napø. Do Olo-
mouce, do Bohdanèe. V Libchavách
však náš výlet nekonèil. Naše cesta
pokraèovala do Muzea øemesel v Leto-
hradì. Zde jsme se seznámili se všemi
øemesly pøelomu 19. a 20. století, po-
slechli si velice zajímavý výklad našich
prùvodkyò a objevili pøedmìty, o jejichž
použití jsme nic netušili.

Støeda  byla  zkrášlovacím dnem.
Nezkrášlovali jsme však sebe, ale oko-
lí naší školy, vyèistili jsme bøehy pøi-
lehlého potoka, upravili okrasné záho-
ny. O odvoz sebraného materiálu se po-
staraly TS Králíky.

A co nás èekalo v pátek? Naši školu
(stejnì jako vloni) navštívil skøítek
Ekolík a poprosil nás o pomoc. Potøe-
boval vyèistit okolí své chaloupky od
odpadkù, které odhodili lidé, kteøí ne-
jsou k pøírodì ohleduplní, a slíbil nám
za to poklad. Pøi plnìní tohoto neleh-
kého úkolu nám vyšly vstøíc TS Králí-
ky, které nás vybalily igelitovými pytli

a tyto naplnìné pytle rovnìž odvezly.
Celá škola se rozdìlila do nìkolika

skupin. 9. roèník vyèistil bøehy Ledeè-
ského potoka (stav byl již od pondìlní-
ho prùzkumu zmapován), 7. a 8. roè-

ník alej vedoucí ke klášteru (opìt jsme
museli likvidovat èernou skládku u ly-
žaøského vleku!), 6. a 5. roèník cestu
od Klubu Na Støelnici k elektrárnì,
odtud k lavièkám a k Amálce. Jisté je,
že po nás zùstala èistá pøíroda a skøí-
tek Ekolík mìl radost. I poklad jsme
našli – každý si smlsl na èokoládové
tyèince a propisovací tužku si schoval
do penálu.

Jak vidíte, ekologický týden se nám
vydaøil, pøálo nám i poèasí. Teï nezbý-
vá, než se tìšit na pøíští rok. K vám,
obèanùm, máme však jednu prosbu –
neodhazujte odpadky do pøírody, ne-
niète nám naši práci. Dìkujeme.

S pomocí uèitelù a žákù ZvŠ Králíky
zpracovala

Mgr. Iva Nesvadbová
koordinátorka EVVO

PS. Dìkujeme všem návštìvníkùm
našich výstav v Mìstské knihovnì
Králíky, kteøí nám pøispìli do kasièky.
Za tyto peníze byly dìtem zakoupeny
odmìny („poklad“), bylo jim pøispìno
na dopravu do Èeských Libchav a Le-
tohradu.
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Spoleèenská kronika
Naši nejmenší

ÚMRTÍ

MANŽELSTVÍ

Životní jubilea v červnu

Lukáš Bederka, Samuel Ma�ašovský, Lucie Úradníèková, Tereza Roèková

70 let
Rùžena Konyariková, Dolní Hedeè;
Miroslav Nosakovský, Karla Èapka;
Zdenìk  Weindlich, Dolní; Anna Sku-
lová, Polní
71 let
Miroslav Exler, V Aleji
72 let
Anna Mikulášová, Velké námìstí;
Gerhard Schweidler, Dolní Hedeè;
Marie Špinlerová, Nádražní; Franti-
šek Novák, Karla Èapka
73 let
Marie Pražáková, Dolní Boøíkovice;
Blanièka Procyková, Jana Opletala
74 let
Karel Sršeò, Nádražní; Milada Ur-
banová, 5. kvìtna

75 let
Vìra Benešová, Karla Èapka; Bože-
na Coufalová, Tkalcovská; Vítìzslav
Koller, Karla Èapka
76 let
Jaroslav Štolc, Vladislava Vanèury
80 let
Antonín Michalièka, Valdštejnova
81 let
Pavlína Kopecká, Valdštejnova
82 let
Anna Šabatová, Rùžová
88 let
Anna Langrová, 17. listopadu
90 let
Marie Pachelová, Velké námìstí; Ma-
rie Šveráková, Plynárenská

Kosek Jan, 17. listopadu

Martin Pomikálek – Kateøina Klimešová
František Mazánek – Jana Boušková

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V ZŠ 5. KVÌTNA
Ve dnech 14., 15. a 16. kvìtna probìhla

v ZŠ 5. kvìtna v Králíkách výstava foto-
grafií. Pùvodnì byla zamýšlena jako po-
kraèování dìtské Fotosoutìže, která již ve
dvou roènících probìhla, ale nakonec vše
dopadlo jinak.

Prvotní pøedstava byla taková, že dìti
do soutìže pøihlásí fotografie, které budou
hodnoceny a vystaveny. Jako doprovodný
program byla plánována výstava dospì-
lých autorù.

Bohužel, dìti pøinesli fotografií velice
málo, a tak jsme Fotosoutìž transformo-
vali ve Výstavu fotografií dospìlých i žákù.
Navrch se nám podaøilo zajistit promítání
diapozitivù a vyprávìní o Jihoafrické re-
publice.

Z dospìlých se výstavy zúèastnili pan
Alexander Pelikán (fotografie z cyklu Vete-
ráni silnic), Ivo Pecháèek (øezbáøské sym-
pózium), Libor Ponocný (festival Blues Ali-
ve aj.), MUDr. Jindøiška Bartáková (Itá-
lie, Øecko), Jarda Máca (portréty, krajiny
aj.) a Petr Èuma (portréty aj.).

Z mladších autorù vystavovali Karolína
Prokopcová (4. roè.), Kristýna Schweidle-
rová (4. roè. ), Dáša Ulrichová (4. roè.), Jo-
sef Ulrich (7. roè.), Jirka Fabiánek (7. roè.),
Vendula Panchártková (7. roè.), Filip Ku-
báò (8. roè.) a Petra Ješinová (9. roè.).

Výstava byla zahájena ve støedu
14. kvìtna v 16 hodin, ve ètvrtek pokraèo-
vala a v pátek byla zakonèena promítá-
ním diapozitivù redaktora magazínu Kok-
tejl Jakuba Štýbra na téma Jihoafrická
republika.

Blahopøejeme
Dne 6. èervna 2003 oslaví své 70. narozeniny

pan Miroslav Nosakovský. K tomuto životnímu
jubileu mu pøejeme hodnì zdraví a životní poho-
dy prožité se svojí manželkou Vìrou, dcerami
Vìrou, Mirkou, Irenou, Janou a Evou s manžely,
se synem Milanem s manželkou a 15 vnouèaty.

Co se týká návštìvy výstavy, byla v den
zahájení pomìrnì hojná, slabší to bylo ve
ètvrtek, a což nás mrzelo, jen velmi málo
obecenstva jsme mìli na páteèním promí-
tání. Možná to bylo nedostateènou propa-
gací.

Co nakonec? Soudì podle vlastních slov

návštìvníkù i jejich zápisù v knize návštìv
byla výstava pøijata s potìšením a líbila
se. Chtìl bych tímto ještì jednou podìko-
vat  všem zúèastnìným a pozvat i Vás,
kterým to pro tentokrát nevyšlo, na další
akce poøádané ZŠ 5. kvìtna v Králíkách.

Michal Kos

NABÍDKA  PRODEJE
VOLNÉHO  BYTU
oznaèení bytu: byt è. 500/1

èíslo popisné: 500
ulice: Orlická, obec:Králíky

stavební parcela èíslo:
693 o výmìøe 714 m2

pozemková parcela èíslo:
1024/34 o výmìøe 1311 m2

výše spoluvlastn. podílu na
spol. èástech: 95/1000

zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/
1994 Sb. v pl. znìní

katastrální území: Králíky
další údaje:

poèet místností 1 + 1
obytná plocha 46 m2

pøíslušenství 26 m2

kategorie I.
volný byt (neobsazený nájemníkem)

nabídková kupní cena:
216.070,— Kè

hodnota dle znaleckého
posudku: 216.070,— Kè

koneèný termín pøijímání
žádostí: 30. 6. 2003

Pøípadné dotazy zodpoví majetkový
odbor Mìstského úøadu v Králíkách

- tel. 465/670741, 465/670742.
Zájemci o prohlídku pøedmìtného
bytu nech� se obrátí na správce
bytového fondu - firmu Démos,

Velké námìstí 354, Králíky
tel. 465/631580.
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Vyhodnocení ètenáøské

Cyklo Glacensis 2003 - byli jsme tam
V kvìtnovém zpravodaji jsme infor-

movali o sportovnì-spoleèenské akci
poøádané na podporu cykloturistiky a
rozvoje regionù v pøíhranièních oblas-
tech CYKLO GLACENSIS 2003. Jeli-
kož jsme si takovou událost nemohli
nechat ujít ani mi králiètí „sportovci“,
zavítali jsme do Klášterce nad Orlicí
v èele s panem starostou. Rádi bychom
pøiblížili prùbìh této mimoøádné akce
a pozvali Vás tak na pøíští rok.

Mìli jsme štìstí, poèasí nám pøálo a
tak se mnozí z nás pìknì zapotili než
jsme dorazili, a� s menšími èi vìtšími
oklikami a zastávkami na obèerstvení,

do letního tábora za pilou v Klášterci
nad Orlicí. Ihned po pøíjezdu obdržel
každý živý úèastník spanilé jízdy trièko
s logem a reklamní štítky na kolo a
krk. Aby bylo jasné o co tady kráèí.

Slavnostního zahájení v 19:00 hodin
se ujala pí Staòková a postupnì pro-
mluvili starostové a zástupci zúèastnì-
ných mikroregionù èeských i polských.
Svou podporu vyjádøil i pardubický
hejtman Roman Línek, který též ve
sportovním dorazil se skupinou z Ústí
nad Orlicí. Poté následovala prezenta-
ce jednotlivých oblastí v jídelnì tábora,
kde bylo možno získat bližší informace
i mapky. Svým vystoupením nás pøí-
jemnì pøekvapil divadelní soubor VI-
CENA, který Camiádou vykouzlil
v provizorních podmínkách (za kulisy
jim sloužily jen døevìné štafle a pár
kusù látky) úsmìvy všech pøítomných.

Pøíjemnì naladìni jsme se s chutí pus-
tili do spoleèenské zábavy, kterou nám
zajistila vynikající kapela Akvárium
z Ústí nad Orlicí. Zaznamenali jsme
i nároèné taneèní kreace a rock´n´roll
v podaní nejstarších úèastníkù. Pro hla-
dovce a labužníky byly pøipraveny š�av-
naté steaky z poraženého vepøíka, kde
se opìt projevilo, že na chleba se tìžko
vydìlává. Spoleèensky unaveni jsme
v ranních hodinách zavzpomínali na
éru pionýrských táborù a odebrali se
na kutì do chatek. Ráno nás kupodivu
nevzbudila trubka hlásající nástup na
rozcvièku, ale sluníèko jež se nám ote-
vøenými okenicemi prodralo až do po-
stele.

Tìšíme se na pøíští roèník, další roz-
voj cykloturistiky a nových tras nejen
v našem blízkém okolí.

Petr Daniel

Sbor dobrovolných hasièù v Králíkách
poøádá 28. 6. 2003 od 9:00 hodin

2. roèník HASIÈSKÉHO SPORTOVNÍHO DNE PRO DÌTI
na cvièném høišti nad koupalištìm.

Po celý soutìžní den jsou pro dìti pøipraveny soutìže o ceny,

Tombola, diskotéka a ukázka HZS Králíky.

Obèerstvení zajištìno, srdeènì zve Vás a Vaše dìti SDH Králíky

soutìže pro dìti
V dìtském oddìlení Mìstské

knihovny v Králíkách probíhala od
øíjna do kvìtna ètenáøská soutìž. Dì-
ti,které se soutìže zúèastnily a každý
mìsíc poctivì odpovídaly na zadané
otázky, bychom chtìly pozvat na její
èervnové vyhodnocení.Pozvání samo-
zøejmì platí i pro ostatní malé ètená-
øe,kteøí mají rádi knížky a chtìjí si hrát
a soutìžit.

Tìšíme se ve støedu 18.èervna 2003
od 13:00 hodin v oddìlení pro dìti
(Mìstská knihovna – 1.patro).

Radka Strnadová

Širokoúhlé kino Klubu Na Støelnici Králíky
ÈERVEN

pátek  6.  MOJE TLUSTÁ ØECKÁ SVATBA  zaè. ve
20:00 hodin

Romantická komedie s pøekvapujícím diváckým ohla-
sem. Jednatøicetiletá, nicménì stále svobodná Toula pra-
cuje v restauraci a pøíliš o sebe nedbá. Až jednou uvidí
muže svých snù… Volnì plynoucí vyprávìní oslavuje ro-
dinná pouta a skuteènost, že láska hory pøenáší.

úterý 17. ÈERT VÍ PROÈ zaè. v 17:00 hodin
Nový èesko-slovenský snímek spojuje klasickou pohád-

ku s moderní „rodinnou podívanou“. Košatý pøíbìh tvùrci
podpoøili nákladnou výpravou a originálními kostýmy.
Vedle Ivy Janžurové, Jiøího Lábuse a Evy Holubové vyni-
ká v roli psychopatického Lucifera slovenský herec Cson-
gor Kassai.

pátek 20. PUPENDO zaè. v 17:00 a ve 20:00 hodin
Èeský filmový hit režiséra Jana Høebejka vypráví pøí-

bìh dvou rodin na pozadí skomírajícího komunismu osm-
desátých let. Hoøká komedie na motivy knih Petra Šaba-
cha znovu pøivádí na plátna kin osvìdèenou hereckou
sestavu (Polívka, Holubová, Dušek, Pecha, Liška ad.)

úterý 24. LÁSKA S VÝSTRAHOU zaè. ve 20:00 ho-
din

Sandra Bullocková a Hugh Grant v nové romantické
komedii. Zhýèkaný suknièkáø George si jako svou právní
poradkyni vybere energickou a chytrou Lucy, využívá ji
však pøedevším jako poradkyni ve vìcech nákupù a oble-
èení. A nakonec se do ní samozøejmì zamiluje.

pátek 27. O SCHMIDTOVI zaè. ve 20:00 hodin
Warren Schmidt je úplnì obyèejný, nenápadný úøed-

ník. Odchod do dùchodu a náhlá smrt manželky však pøe-
vrátí jeho život naruby. Smutná komedie s vynikajícím
Jackem Nicholsonem v roli bilancujícího muže. Docela
pøípadný film na rozlouèenou:-)

KLUB NA STØELNICI KRÁLÍKY
ÈERVEN

sobota 7. 6.  -  MYSLIVECKÁ BURZA 8:00 hodin
Poøádá Myslivecké sdružení Jeøáb Králíky.

ètvrtek 12. a pátek 13. 6.  -  TANÈÍME PRO RADOST
2003 18:30 hodin

Dvanáctá premiéra programu všech žákù taneèního obo-
ru z Králík a Èervené Vody. Témìø 120 úèinkujících se pøed-
staví v choreografiích Ivy Musilové a Moniky Altmanové.

sobota 21. 6.  –  VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU 18:30 hodin
Tradièní koncert ve vestibulu Støelnice pøi pøíležitosti

Svátku hudby je posledním (54.) koncertem Kruhu pøátel
hudby. Úèinkují žáci a uèitelé Základní umìlecké školy a
další hosté.

sobota 21. 6.  -  MONROE & SEBASTIAN 21:00 hodin
Hudební veèírek v Kavárnì Støelnice uzavírá etapu nì-

kolikaletého pravidelného koncertování neprofesionálních
skupin z blízkého i vzdáleného okolí. Za tuto dobu se poslu-
chaèùm pøedstavilo mnoho desítek skupin (nìkteré již nee-
xistují a nìkteré naopak s úspìchem koncertují na velkých
pódiích a festivalech). Kavárna Støelnice se s touto drama-
turgií stala místem, které  podporovalo  neprofesionální
rockové kapely srovnatelnì s hudebními kluby v krajských
mìstech a nesrovnatelnì s podobnými zaøízeními v širo-
kém okolí. Závìreèný veèírek patøí domácím Monroe a leto-
hradským Sebastian.

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøed-
prodeji vstupenek: kanceláø Støelnice,

tel.: 465 631 473 nebo 603 849 460, a také na internetové
adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky
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Rybáøské závody
Výsledková listina rybáøských závo-

dù pro dìti do 15 let poøádané místní
organizací ÈRS Králíky ve spolupráci
se sponzory: firmou Vektor paní Janou
Kuèerovou a firmou Rybáøské potøe-
by – ARMY – SHOP paní Miroslavou
Vidrmovou dne 26. 4. 2003 na velkém
rybníku v Králíkách. Celkem se zúèast-
nilo tohoto závodu 33 dìtí z Králík,
Mladkova, Èervené Vody, Tìchonína a
Jablonného nad Orlicí. Závody se usku-
teènily za pìkného, sluneèného, ale
velice vìtrného poèasí. Pøedevším vel-
ký vítr dìlal mladým rybáøùm problé-
my a nebylo lehké se rozhodnout pro
zpùsob lovu.

První a hlavní cenu, kterou vìnova-
la firma VEKTOR paní Kuèerová, zís-
kal Tomiška Marek z Jablonného nad
Orlicí. Druhou a hlavní cenu MO ÈRS
Králíky získal Stolarik Stanislav z míst-
ní organizace Králíky. Tøetí a hlavní
cenu, vìnovanou paní Miroslavou Vi-
drmovou, získal Soják Rudolf z Jablon-
ného nad Orlicí.

Dále bylo rozdáno dalších 30 cen, kte-
ré vìnovali sponzoøi a poøadatelé zá-
vodu.

Bìhem závodu bylo možné se obèer-
stvit a nebo zakoupit rùzné rybáøské
potøeby a návnady k lovu ryb.

Poøadí Pøíjmení a jméno rok narození MO ÈRS bodù

1 Tomiška Marek 1989 Jablonné nad Orlicí 22
2 Stolarik Stanislav 1989 Králíky 20
3 Soják Rudolf 1989 Jablonné nad Orlicí 12
4 Pohl Tomáš 1988 Tìchonín 10
5 Dominikus Daniel 1992 Králíky 10

1. dìtská
olympiáda
v Èesku

Pøípravy na 1. dìtskou olympiádu
v Èeské republ ice vrcholí
Hry první Olympiády s Orbitem pro
dìti Èeské republiky se kvapem blíží.
Ve dnech 14. - 19. èervna 2003 se usku-
teèní v Pardubickém kraji ve mìstech
Litomyšl, Choceò a Svitavy pod zášti-
tou ministrynì školství Petry Buzko-
vé a hejtmana Pardubického kraje Ro-
mana Línka. Hlavním cílem her je vy-
tvoøení tradice sportovního i kultur-
ního setkávání dìtí a šíøení olympij-
ské myšlenky. Po vzoru antických her
se bude kloubit sport a kultura. Jsem
rád, že takto významnou událost bude
jako první v historii hostit právì Par-
dubický kraj, øekl hejtman Pardubic-
kého kraje Roman Línek. Olympiádou
Èeský olympijský výbor oslovuje na
1,5 milionù dìtí v celé Èeské republi-
ce. Jednotlivé kraje obdržely propozi-
ce, poøadatelé mají k dispozici poèty
úèastníkù a již dokonèují poslední pøí-
pravy nejen samotných disciplín, ale
také doprovodného programu. Na
olympiádu je pøihlášeno témìø 3 500
dìtí ze všech krajù, které budou sou-
tìžit v 16 sportovních a 3 kulturních
disciplínách. Dìti budou bojovat o me-
daile napø. v atletice, plavání, cyklisti-
ce, støelbì, tenisu nebo triatlonu. Za-
øazena je i disciplína pro zdravotnì
postižené, tou je hra podobná tenisu
tzv. show-down urèená pro zrakovì
postižené dìti. Na organizaci olympiá-
dy pracuje široký tým lidí, kterým dì-
kuji za jejich úsilí. Velký dík patøí roz-
hodnì mým kolegùm z Rady Pardu-
bického kraje Miroslavu Brýdlovi a
Janu Èulíkovi, kteøí odvedli pøi pøí-
pravách her obrovský kus práce, do-
dal Línek.

Sylva Zajíèková
tisková mluvèí Pardubického kraje

Podìkování
Dìkuji všem obèanùm, kteøí dne 11.

5. pomáhali pøi organizaci prùjezdu
Závodu míru naším mìstem. Zaslou-
žili se o bezproblémový prùjezd pelo-
tonu naším mìstem, a nepøímo  tedy
i o nevšední podívanou pro králické
i pøespolní diváky.

Zvláštní dík patøí dobrovolným ha-
sièùm, králickým policistùm a komen-
tátorovi Jiøímu Souèkovi.

D. Krabec

OBVODNÍ KOLO PLAMEN 2003
DOLNÍ ČERMNÁ

Mladí hasièi z Králík se zúèastnili
obvodního kola Žamberského a Lan-
škrounského obvodu v požárním
sportu. Této soutìže se zúèastnilo 19
starších a 13 mladších družstev, kde
králiètí hasièi byli nováèky. Soutìžilo
se ve štafetì CTIF 400 m, kde mladší
skonèili na 9. místì a starší na 7. mís-
tì. Dále v útoku CTIF, kde se starší
umístili na 16. místì, ve štafetì dvojic
se starší umístili na 12. místì a mlad-
ší na 10. místì. Ve štafetì na 4x60 m
skonèili na 12. a mladší na 10. místì.
V požárním útoku starší na 12. místì
a mladší také na 12. místì. V bran-
ném závodu, který se koná vždy na
podzim pøedešlého roku se naše mlá-

dež nemohla zúèastnit, což se proje-
vilo v celkovém umístìní v tabulce.
Celkové umístìní pro letošní kolo
mladší 12. místo, starší 15. místo.

Tímto dìkujeme všem mladým ha-
sièùm, kteøí projevili svou chu� a bo-
jovnost pøi tak tìžkých a nároèných
disciplínách.

Také dìkujeme MÚ Králíky za za-
koupení dopravního automobilu pro
SDH Králíky, za finanèní pøíspìvek
2.000,- Kè urèené pro mládež.

Poslední podìkování patøí HZS
Králíky za zapùjèení Avie a všem èle-
nùm, kteøí se podíleli na pøípravì.

Vedoucí mládeže:
Pavel Dominikus, Roman Vinický


