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Každá škola má svůj konec, jako měla   začátek.

A co skončí, to už nikdy nejde vrátit nazpátek.

Je to pravda, je to pravda, je to pravda - hepčí! I

když máme školu rádi, prázdniny jsou lepší!

Každá škola má svůj konec, i ta naše - tady je:

Ahoj školo! Na shledanou! Nazdárek! Těpic!

Adié!

Teslamp pokraèuje
V èervnu koneènì probìhla dlou-

ho avizovaná a oèekávaná dražba fir-
my Teslamp. Oèekávaná všemi, nej-
více však zamìstnanci, jimž dlouho-
dobá nejistota ohlednì dalšího vývo-
je firmy pøinášela v posledních le-
tech jen stres v pracovních i rodin-
ných vztazích. Firmu vydražil králic-
ký podnikatel, pan Ján Novák a pod-
le jeho vlastních slov chce zachovat
v Teslampu dosavadní výrobu.

Jsem rád, že firmu získal èlovìk,
který v Králíkách pùsobí a zná dob-

øe zdejší prostøedí. Dovolte, abych po-
pøál panu Novákovi hodnì úspìchù
v jeho podnikání. S jeho podniká-
ním – jako se všemi aktivitami ostat-
ních podnikatelù – úzce souvisí další
rozvoj našeho mìsta a je alfou a ome-
gou budoucnosti Králík.  Všem krá-
lickým obèanùm pracujíc ím
v Teslampu pak pøeji slušné zamìst-
nání za odpovídající mzdu, což jsou
nutné podmínky pro dùstojný život
v našem kraji.

Mgr. Dušan Krabec

Proè?
Chceme-li jít novým smìrem a za cíl

jsme si dali budovat prestižní evropské
mìsteèko na pevných a demokratic-
kých základech, musíme se nejprve
vypoøádat s minulostí a dát prostor
kvalifikovaným lidem se skuteènì no-
vým myšlením, kteøí jsou plni nápadù
a reálných projektù a naslouchat po-
tøebám obèanù, jinak by naše snaha
mohla být zbyteèná a marná.

Pøi hodnocení uplynulých šesti mì-
sícù musím konstatovat, že se podaøilo
mnoho dobrých vìcí prosadit. Vìcí, kte-
ré jsou nezbytné pro chod mìsta a
v minulosti zde chybìly. Nepodaøilo se
však to nejpodstatnìjší, vyrovnat se
s minulostí. Nezávisle máme popsané
nedostatky, ke kterým bìhem posled-
ních ètyø let docházelo a zcela objektiv-
nì na nì bylo již poukazováno ve vo-
lební kampani, která nebyla nenávist-
ná a plná špinavostí, jak jsem se doèetl
- vážné porušování zákona o obcích,
vážné nedostatky u zadávání veøej-
ných zakázek, neexistence základní
pracovnì právní agendy jen dokreslu-
je absenci základních pravidel práce na
úøadì. Takováto praxe mohla být i dob-
rým podhoubím pro nemorální jedná-
ní nìkterých úøedníkù a zastupitelù.
Nelze si nevzpomenout na diskuse
o zadávání veøejných zakázek napø. na
dostavbu školní jídelny, stavbu sportov-
ního areálu, ale i tìch drobných, které
se mohou zadávat pøímo bez výbìro-
vého øízení za cenu obvyklou v místì
plnìní. To, že vìtšina souèasných za-
stupitelù k tìmto skuteènostem odmítla
pøijmout opatøení, abychom mohli za
minulostí udìlat èáru a v budoucnu se
k tìmto vìcem již zbyteènì nevraceli,
bylo pøekvapující. Každý by mìl za své
èiny nést odpovìdnost sám a nesnažit
se, pod rùznými záminkami možných
dùsledkù, ji pøenášet na druhé.

Další vìc, která se nepodaøila, je ob-
sazení pracovních míst placených
z mìstského rozpoètu na základì ob-
jektivních výbìrových øízení, která
v Králíkách nebyla zvyklostí a nestala
se jí ani nyní. V letošním roce to bylo
místo peèovatelky obsazené bez výbì-
rového øízení, dále to byl terénní pra-

(Dokonèení na str. 2)
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Rozhledna na Hedeèi
otevøena pro veøejnost
Od 16. 6. 2003 je rozhledna na

Dolní Hedeèi otevøena pro veøej-
nost.

Rozhledna slouží veøejnosti bez-
platnì, nemá žádnou obsluhu a
vstup na ni je na vlastní nebezpe-
èí. Je situována na høebenu hory
Val ve výšce 788,5 m nad moøem.
Ocelová konstrukce rozhledny má
celkovou výšku 34,4 m, vyhlídková
plošina je 22 m nad terénem.

Na rozhlednu vede jedno scho-
dištì pro výstup a sestup – celkem
102 schodù. Horní èást rozhledny
slouží zároveò pro potøeby radio-
komunikací, v úpatí rozhledny je
umístìno zaøízení vodojemu firmy
VaK, a. s. Jablonné nad Orlicí.
Stavba byla dokonèena v roce 2002.

Redakce

covník jehož jméno bylo oznámeno pøí-
slušnou vedoucí odboru na zastupitel-
stvu ještì pøed konáním výbìrového
øízení. Samostatnou kapitolou je jme-
nování vedoucích odborù radou mìsta
na návrh tajemníka po výbìrovém øí-
zení. Na vedoucí odboru regionálního
rozvoje byla navržena uchazeèka, kte-
rá nesplòovala požadavky výbìrového
øízení. Jak je možné, že z výbìrového
øízení nebyla vylouèena a stala se jeho
vítìzkou, když v tomto øízení byly
uchazeèi na mnohem vyšší kvalifikaè-
ní a profesionální úrovni než tato ucha-
zeèka? Na tuto otázku mi tajemník ne-
odpovìdìl. Posledním je výbìr vedou-
cího odboru vnitøních vìcí, kterého
vybírali úøedníci z nichž nìkteøí nikdy
neprošli žádným výbìrovým øízením a
i pøes tuto skuteènost jsou zamìstnáni
na úøadì vzniklém 1.1.2003! Pochyb-
nosti o výbìru veøejnì vyslovili nìkte-
øí jeho úèastníci. Nový tajemník, který
sám z výbìrového øízení na tajemníka
nevyšel nejlépe, veškeré pochybnosti
popøel slovy, „A� to dokážou.“ Nedomní-
vám se, že by tito uchazeèi mìli nìco
dokazovat, spíše by to mìl být tajem-
ník, kdo serióznì obhájí práci komise,
kterou si sám jmenoval a veškeré po-
chybnosti vyvrátí.

Spolupráce s lidmi, kteøí nerespek-
tovali zákon, jejich profesionální a kva-
lifikaèní úroveò je velmi nízká a mnoh-
dy nedostaèující pro výkon úøedníka
na povìøené obci, kteøí nejsou schopni
nést zodpovìdnost za své èinny a o je-
jichž morálnosti a èestnosti jsou po-
chybnosti, se mi pøíèí.

Na základì výše popsaných skuteè-
ností jsem odstoupil z rady mìsta a
kontrolního výboru. Nadále ale zùstá-
vám zastupitelem mìsta a budu pokra-
èovat dle možností na prosazování cílù,
které jsou zakotveny ve volebním pro-
gramu Strany Zelených.

Závìrem chci ještì podìkovat všem
lidem, kteøí byli èleny kontrolního vý-
boru po dobu mého pùsobení ve výbo-
ru, za jejich èinnost, kterou vyvíjeli a
pøispìli tak velkou mírou k naplnìní
nìkterých vytyèených cílù. Dìkuji.

Roman Kosuk

Ptáte se – odpovídám
Je tu léto, s ním èas procházek a výletù do pøírody. I já patøím k tìm, kteøí

v okolí našeho mìsta tráví hodnì volných chvil. A proto si všímám. V poslední
dobì mne zaujal nešvar, který se pomalu stává normálem. V dobì jarních
úklidù se totiž v blízkosti polních i lesních cest, ale i veøejných komunikací
objevují vìci pro mnohé lidi nepotøebné. Ti pak problém s úklidem øeší po
svém, a to dost svérázným zpùsobem. Pak je možno najít v pøíkopech od PET
lahví a beden témìø vše, až po obnošené kabáty a nepotøebné obleèení. Tak
dokáže pár bezohledných jedincù znepøíjemnit život nám všem. Chtìla bych
se tímto èlánkem obrátit tedy pøedevším na ty, kterých se toto týká a kteøí
mají tento nešvar na svìdomí. Zkuste své potíže s nadbyteèným odpadem
øešit lépe a civilizovanìji.

Na adresu TS bych pak mìla žádost èi prosbu. Pokud se pøeci jen taková
„skládka“ v okolí mìsta objeví, aby zajistily její odstranìní. Je to pøece v zájmu
nás všech, ne?

Závìrem bych si dovolila pøijít s návrhem, který se týká jak vedení mìsta,
tak i nás, jeho obyvatel. Pokud by za podobný pøestupek hrozil trest napø.
povinného úklidu mìsta, pøípadnì alespoò zveøejnìní jména výteèníka, asi by
si každý nìco podobného rozmyslel lépe. A co my, ostatní? Je na nás více si
všímat, co se dìje kolem nás, a nezùstávat k tomu lhostejnými.

L. Suchá

Nešvar vyhazování odpadù na nepatøièných místech (slovo nešvar považuji
za vyslovený eufemismus) se objevuje snad ve všech obcích. Myslel jsem si, že
s paušálními poplatky za odvoz komunálního odpadu tyto potíže zmizí. Jakko-
liv je totiž tento systém na jednu stranu rovnostáøsky nespravedlivý – každý
platí stejnì bez ohledu na množství jím vyprodukovaného odpadu, má jeden
nesporný klad – tím, že uhradím poplatek za svoz, mohu svùj odpad vyhazovat
do popelnic, mohu jej tøídit do plastových nádob a mohu jej i pøivézt do sbìrné-
ho dvora v technických službách. Tedy jej nemusím vyvážet k lesu a tam jej
zanechat.

Podle informací od soukromì hospodaøících zemìdìlcù se situace v okolí
Králík v poslední dobì zlepšila, nevznikají již nové èerné skládky a nepoøádek
se omezuje na pøíkopy vedle silnic, kde jej zanechávají vìtšinou projíždìjící
automobilisté. Možnost postihu ze zákona existuje, je však ponìkud kostrba-
tá. Formu povinného úklidu mìsta ani zveøejnìní jména provinilce však zá-
kon neumožòuje. Nejlepší metodou obrany proti lidem, kteøí špiní naše mìsto
odpadky, je osvìta a výchova. Tedy nezbývá než znovu opakovat: bìžný odpad
patøí do popelnic, tøídìný odpad  do plastových nádob. Èím ménì odpadu
vyprodukujeme a èím více jej vytøídíme, tím ménì financí budeme muset do
systému vložit a tím ménì budeme za svoz platit.

Dìkuji paní Suché za to, že jí není lhostejné, v jakém prostøedí žije.
D. Krabec

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme paní R. Strnadové

z Mìstské knihovny Králíky za èas,
který vìnovala našim dìtem pøi pra-
videlných mìsíèních návštìvách
knihovny. Všichni jsme jí vdìèni za
ochotu, vstøícnost a trpìlivost, kte-
rou s námi mìla. Podìkování rov-
nìž patøí paní øeditelce I. Mareèko-
vé za umožnìní tìchto pravidelných
návštìv. Tìšíme se na další spolu-
práci v pøíštím školním roce.

Uèitelé ZvŠ Králíky

Proè?
(Dokonèení ze strany 1)
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč, Bohutín 133

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

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

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

Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37, mobil 605 94 64 68

Králíky v Evropské unii
Ve dnech 13.-14. 6. 2003 probìhlo

v Králíkách tak jako v celé republi-
ce referendum o  pøistoupení ÈR
k Evropské unii. Podobné byly i úèast
a výsledky hlasování: referenda se zú-
èastnilo více než polovina oprávnìných
volièù, z nichž 3/4 se jich vyslovilo pro
pøistoupení ÈR k Evropské unii.

Jsem mírným eurooptimistou, pro-
to jsem výsledky referenda, v nìmž
mìli lidé poprvé v polistopadové his-
torii možnost se vyslovit k danému
problému pøímo, bez filtrace svých
názorù pøes jimi volené zástupce, uví-
tal. Díky ponìkud jednostranné kam-
pani v médiích však mohl vzniknout
dojem, že nás teï již èekají samá pozi-
tiva a bude se nám žít lépe a lépe. Ten-
to opravdu historický krok však bude
opìt jen o šanci: jen ten, kdo se lépe a

rychleji zorientuje, kdo bude pilnì sbí-
rat informace o svých možnostech a
bude  je i využívat, má nadìj i na
úspìch. Proto bych apeloval na všech-
ny subjekty (firmy, ziskové i nezisko-
vé organizace), aby již nyní se zaèaly
zajímat o možnosti, jež jim spoleèen-
ství nabízí. Je to o aktivních odváž-
ných lidech, ale jak známo – štìstí pøe-
je pøipraveným.

1. 5. 2004 vstoupíme spolu
s nìkolika dalšími státy do spoleèen-
ství, v nìmž se sice zøíkáme èásti své
tzv. národní identity, to však ve pro-
spìch vyššího celku a vìtších možnos-
tí. Vìøím, že naše „ANO“ Evropské unii
budou naši  potomci jednou
v budoucnu hodnotit jako velmi ro-
zumný krok.

Mgr. Dušan Krabec

Hospodáøská komora je od nového roku
blíž podnikatelùm na Králicku

1. ledna 2003
byla založena, slou-
èením Okresních
h o s p o d á ø s k ý c h
komor Pardubice,
Chrudim a Orlic-
ko, Krajská hospo-
dáøská komora
Pardubického kra-

je se sídlem v Pardubicích (dále jen
KHK PK), která téhož dne otevøela své
oblastní kanceláøe v Èeské Tøebové a
Chrudimi. Smyslem tohoto slouèení
bylo pøiblížit služby všem podnikatelùm
Pardubického kraje a zajistit standard
poskytovaných služeb.

Po dvou mìsících vyøizování nezbyt-
ných formalit k potvrzení existence
oblastní kanceláøe bylo možné zaèít se
plnì soustøedit na služby poskytované
podnikatelùm na Orlicku. Mezi ty nej-
zásadnìjší urèitì patøí poradenství a

pomoc firmám pøi øešení nejrùznìjších
problémù souvisejících s podnikáním,
zajiš�ování vystavování vývozních do-
kumentù, informace o nabídkách a
poptávkách zahranièních firem, zastu-
pování podnikatelské veøejnosti u or-
gánù místní správy a samosprávy, ško-
lení a semináøe na témata související
s podnikáním a øada dalších.

Pod záštitou KHK PK se oblastní
kanceláø snaží nabízet firmám a pod-
nikatelùm pøesnì to co potøebují. Sna-
ží se být pøínosem jak pro velké gigan-
ty s více jak tisícem zamìstnancù, tak
pro poslední živnostníky ze zapadlé
vesnièky uprostøed Orlických hor. Je
dùležité si uvìdomit, že vstup do EU je
pro podnikatelskou veøejnost urèitou
hrozbou a zároveò výzvou, že souèas-
nost je o vèasných a správných infor-
macích, o spolupráci a kontaktech a
pøedevším o pøipravenosti. S tím vším

je hospodáøská komora podnikatelùm
pøipravena pomoci. Podstatné je ovšem
to, aby si vèas tyto skuteènosti uvìdo-
mili a využili nabízené pomoci a s tím
související možnosti, které se jim po
vstupu do hospodáøské komory ote-
vøou.

Èlenství v hospodáøské komoøe není
o pasivní úèasti v jakémsi zkostnatì-
lém byrokratickém úøadu. Je o aktivní
spoluúèasti na vytváøení neustále no-
vých a nových forem služeb, které si
podnikatelé Orlicka mohou „ušít“ pøí-
mo na míru dle svých aktuálních po-
tøeb a zájmù. O možnosti aktivní úèas-
ti v hospodáøské komoøe jsme infor-
movali i všechny starosty mìst a obcí
3. stupnì na Orlicku. Jejich pøístup byl
velmi vstøícný a vítající nabízené mož-
nosti spolupráce. Starostové velmi dob-
øe chápou potøebu pomoci podnikate-
lùm ve svých regionech, protože jen
vzájemná spolupráce a informovanost,
kterou chce hospodáøská komora roz-
víjet mezi podnikatelskou a veøejnou
sférou, je pøínosem a možností lepší
pøípravy na tolik avizovaný vstup do
EU pro všechny zúèastnìné strany.

Je pravdou, že oblastní kanceláø je
stále ještì tzv. v plenkách se svou èin-
ností, službami, spoluprací s mìsty
apod., ale za první pùlrok své existen-
ce již urazila poøádný kus cesty a roz-
hodnì nezùstane stát na místì. Je pøi-
pravena se dál rozvíjet a rozšiøovat své
služby, kterými by oslovila co nejvìtší
poèet podnikatelù a firem na Orlicku.
Podstatný je pøedevším zájem ze stra-
ny podnikající èásti obyvatel regionu.

Proto neváhejte a využijte nabíze-
ných možností a pøíležitostí, protože
nikdy nevíte co se vám v budoucnosti
mùže hodit, co vás mùže pøekvapit. Se
všemi zájemci, a� už o èlenství v komo-
øe, nebo jen o podrobné informace
o službách komory, jsme ochotni se
osobnì sejít a informovat je, vyslech-
nout nebo pøímo pomoci a poradit.

Adresa oblastní kanceláøe Orlicko:
Nádražní 547, Èeská Tøebová 560 02

Tel./fax: 465 536 016, E-mail: orlic-
ko@khkpce.cz, URL: www.khkpce.cz

Podìkování
Velice děkujeme všem spon-

zorům (pí. Fečkové, pí. Pěnka-
vové, pí. Petrové, pí. Jiráskové,
p. Loufkovi, p. Ciprovi, p. Hrdi-
novi, p. Faltovi, p. Kopeckému,
manželům Trejtnarovým, man-
želům Litvíkovým, manželům
Zezulkovým a mnoha dalším),
kteří se finančně či materiálně
podíleli na vybavení ŠD.

Děti a vychovatelky ze ŠD při
ZŠ 5. května
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O èem se mluví, aneb co si o tom myslíte?
Dìláte nám radost. Ano teï mluvím

k Vám naši milí ètenáøi. Nejen, že jsme
museli díky Vaší pøízni zvýšit náklad,
ale tento mìsíc se ukázalo, že otázka
kulturního dìní v Králíkách Vám není
lhostejná a svými pøíspìvky jste vyjád-
øili názory, nad kterými se jistì mnoho
dalších lidí vèetnì pøedstavitelù mìsta,
èlenù výbìrové komise i novì vybra-
ného øeditele Kulturního domu zamys-
lí.

Dovolte i mnì krátce vyjádøit svùj
názor, a to ten, že doufám v obezøet-
nost a š�astnou ruku výbìrové komise
abychom se i v budoucnu doèkali tak
velkolepých projektù na naši „malé scé-
nì“ jakým byl napø. Jesus Christ Su-
perstar i mnoho dalších.

Za redakèní tým Králického zpravodaje
Petr Daniel

Vyjádření místních
ochotníků:

Klub Na Støelnici (KNS)
V èervnovém vydání Králického

zpravodaje jste se ptali ètenáøù na spo-
kojenost s vedením, organizací a zajiš-
tìním kulturních akcí v Králíkách.
I když jsem z Lichkova, jsem pravidel-
ným ètenáøem Králicka – nyní Králic-
kého zpravodaje – od jeho poèátku a
návštìvníkem nìkterých akcí poøáda-
ných KNS. Pokládám proto za úèelné
se k danému tématu vyjádøit.

Shlédl jsem øadu divadelních pøed-
stavení, ale zejména koncertù a mlu-
veného slova v rámci Kruhu pøátel
hudby. Kde jinde bych uvidìl a uslyšel
hudbu v tak krásných prostorách jako

v muzeu, obøadní síni radnice, v sále
ZUŠ a velké akce v chrámových pro-
storách! A slyšet a vidìt zblízka takové
umìlce jako Mistra Lukavského, prof.
Novenka, Stivína èi Vaníèka, Šporcla,
Bittovou èi Henychovou a soubory zvuè-
ných jmen jako Èeské klarinetové
kvarteto a Vitrtuosi Pregenses?!

Výèet je samozøejmì jen zlomkový.
Návštìva byla vždy pro mne pohla-

zením na duši, navíc èasovì i dopravnì
dostupná, ale i finanènì uskuteènitel-
ná. A když k celkovému dojmu pøipoè-
tu i nevšední a velmi pøístupné uvádì-
ní panem Ing. Strnadem, pak k té do-
konalosti skuteènì témìø nic nechybí.

Je to zásluha jmenovaného vedoucí-
ho, jeho pøehledu, zaujetí, organizaè-
ních schopností a velikého úsilí. Proto
mne pobouøilo nehorázné poukazová-
ní na finanèní ohodnocení. Jak nízké!
– Neptám se nikoho, co za to. A že by se
to dalo dìlat lépe! Samozøejmì, každá
lidská èinnost je nedokonalá. Kritizuj,
ale ukaž také jak to dìlat lépe, pøedlož
námìty. Nikde jsem neèetl rozbor èin-
nosti, úroveò, ohlas veøejnosti na akce
KNS (až na karnevaly èi festivaly).
Všechny akce KNS nelze z èasových
ani finanèních dùvodù navštívit, zájmy
o jednotlivé žánry jsou rùzné, ale jistì
by si každý vybral. Jen chtít.

Do posledního slova proto souhlasím
s èlánkem pana Moravce, øeditele KD
v Žamberku, který se pozastavuje nad
útoky proti souèasnému vedení Klubu
Na Støelnici v Králíkách (Král. zpravo-
daj duben 2003).

Podmínky vyhlášeného výbìrového
øízení splní asi øada možných uchaze-
èù, ale kdo do nich vidí? Není to pøede-
vším vidina stálého zamìstnání?

Moc bych si pøál zachování do-
savadního vedení tohoto zaøízení.

Josef Stejskal(Lichkov)

Dopis výbìrové komisi
Vážení èlenové výbìrové komise pro

obsazení místa øeditele mìstského kul-
turního Klubu Na Støelnici.

Promiòte, že Vás chci ovlivnit ve vìci
výbìru osobnosti pro uvedenou funk-
ci. Opírám svou troufalost o to, že jsem
obèas hrál divadlo a i režíroval, založil a
vedl nìjaký èas uèòovskou dechovku
na Zemìdìlské škole v Králíkách, or-
ganizoval taneèní kurzy v Králíkách,
hrál a zpíval a celý svùj produktivní život
jsem mìl štìstí pohybovat se mezi lid-
mi, kteøí alespoò amatérsky pùsobili
v kultuøe. Moji nejbližší v HK ji provo-
zují poloprofesionálnì a ti také po shléd-
nutí letošního „Vítání léta hudbou“
v Králíkách tlaèili, abych se vyjádøil.
Pøedevèírem se pøidala jedna soused-
ka a vèera jeden mladý muž. Tedy pro-
to.

Pøál bych si, aby se vám podaøilo roz-
poznat váhu zájmù uchazeèù. Zájem
o zamìstnání v místì, zájem o pozici a
vliv v místní spoleènosti, zájem realizo-
vat své pøedstavy o organizaci kultur-
ního a spoleèenského života.

Prosím, zeptejte se uchazeèù:
...která literární, hudební díla, které

autory, které interprety a proè právì
je, by chtìli pøiblížit svým spoluobèa-
nùm v místì a okolí.

...na pøedstavy o financování akcí
výchovných a akcí pro menšinový
okruh divákù, pøedstavy o výši vstup-
ného, o možnosti doplácet z rozpoètu
mìsta, na pøedstavy, jak využívat a
nezneužívat sponzory.

...kolika z 54 veèerù „Kruhu pøátel
hudby“ se uchazeèi zúèastnili? Kolik
osob bývá pøítomno, které prostory a
pro kolik osob uchazeèi považují za
nejpøíhodnìjší?

(Promiòte mi malou odboèku: Nej-
krásnìjší prostor a jediný s perfektní
akustikou v Králíkách a okolí je v are-
álu bývalého státního statku. Je to
dlouhý, 10 m široký, klenutý prostor,
bývalý kravín (obdoba jízdárny v Šum-
perku), nyní sklad stavebního a insta-
laèního materiálu firmy Stavofin.

...na pøedstavu o využívání Støelni-
ce, o nákladech na provoz a údržbu.

...co uchazeèi vìdí o autorských prá-
vech. Jak by organizovali s místními
mladými nìco podobného amatérské-
mu provedení muzikálu Jesus Christ
Superstar?

...zda vùbec a jak organizovat hudeb-
ní festivaly v Králíkách, jak získávat
pochopení starších obyvatel a bydlících
blízko místa konání? Zúèastnili se ucha-
zeèi festivalu? Jaké posluchaèe kolem

(Pokraèování na následující stranì)

HRAD SOVINEC
srdečně zve    19. a 20. července 2003

Za čest a krále
Tentokrát nás stroj času  přenese na podzim roku  1643, kdy pod

 Sovineckým hradem stanula  švédská vojska a zahájila obléhání…
A jak vše dopadne? Přijďte a uvidíte !

Zhlédnete :
F Výstavu zbraní, zbrojí a obléhací techniky s 

možností potěžkat si zbraně
F Útok Švédů na hrad, boje v příkopu a o hradní

bránu od 11,30 hod.
F Ukázky života v obleženém hradě i v polním

ležení před hradem
F Hlavní bitva o hrad ve 14,30 hod.
F Vývoj palných zbraní a taktika střelby
F Ražba mincí, práce zbrojířů, kovářů a řezbářů
F Střelecké a šermířské souboje, v nichž  se představí

více než  60 účinkujících
Představí se :

střelci Salva Quardia a Arcibiskupská garda, šermíři Asmodeus a Tartas,
scénický a divadelní šerm Allegros, Cordiallo a Valmont

plivači ohně Kvásek a Pulec.
Bližší informace podá Purkrabí Mlok tel. 777 20 50 29;

 e-mail : sovinec.purkrabi@volny.cz ; www.sovinec.cz

mailto:sovinec.purkrabi@volny.cz
http://www.sovinec.cz
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sebe vidìli? Jak se chovali? Dotovat
festival? Nedotovat? A z èeho?

...jak by vybírali filmy pro místní kino,
jak èasto je navštìvují, se kterými fil-
my se za poslední léta seznámili, jaké
na nì byly recenze? Pro kolik divákù
se hrálo?

...jak se dívají na vojenské vzpomín-
kové akce v Králíkách? Je to hlavnì
pøíležitost k zviditelnìní mìsta, k pro-
deji ve stáncích, nebo je tøeba zdùraz-
òovat i výchovný cíl? Považovali by za
vhodné, pøi té pøíležitosti z místa kul-
turního pracovníka nìjakým zpùsobem
pøispìt pøipomínkou, že souèástí války
byly nejen koncentráky, ale i partizán-
ské lynèování Nìmcù v Králíkách,
v Mladkovì a jinde tìsnì po válce?
Že sláva zbraní konèila morální a fy-
zickou bídou jejich uživatelù. Bylo by
vhodné na každou zbraò povìsit foto-
grafické dokumenty o jejích úèincích?

Periodické soutìže na obsazení ve-
doucích míst rozpoètových organizací
považuji za prospìšné hlavnì proto,
že mohou být pøíležitostí pro kritické
pohledy zpìt, pro vyslovení nových
pøedstav a stanovení nových cílù a také
pro hledání cest. Protože hledání cest
je na životì to nejtìžší a nejhezèí.

Pøiznávám, že oèekávám, že Ing. Pa-
vel Strnad v letošní soutìži dosud ne-
najde pøemožitele.

Ing.Luboš Petránìk (Králíky)

(Dokonèení z pøedchozí strany) Jak to vidí

pøedseda ODS?
Velmi jsem uvítal vyhlášení disku-

se v Králickém zpravodaji na téma vý-
bìrových øízení. Od doby, kdy mìst-
ská rada pøijala usnesení zavazující
starostu k uèinìní krokù k vyhlášení
výbìrových øízení na místa øeditelù
pøíspìvkových organizací mìsta, pat-
øím k lidem, kteøí nesouhlasí s tímto
plošným øešením a považuji je za po-
litický krok, nikoli za krok sledující
jen a pouze zkvalitnìní práce v tìch-
to organizacích. V èervnovém zpra-
vodaji v redakèním èlánku bylo na-
psáno, že byli ve svých funkcích po-
tvrzeni všichni souèasní øeditelé,
až na øeditele kulturního domu Ing.
Pavla Strnada. Není to pravda! Do-
sud totiž nebyl potvrzen ve funkci ani
øeditel školy 5. kvìtna Mgr. Kubíèek.
V tomto pøípadì MR èeká na inspekè-
ní zprávu a nìkteøí èlenové MR dou-
fají, že bude stejná, èi ještì horší než
inspekèní zpráva na minulé vedení a
koneènì budou mít v ruce trumfy pro
odvolání souèasného øeditele. Ovšem
ani v pøípadì, že zpráva bude dobrá,
není jisté, že øeditel odvolán nebude.
Pak totiž mùže nastoupit „politická

matematika“, tolik kdysi kritizovaná
dnešním místostarostou p. Jurán-
kem. Vidìli jsme to napøíklad pøi hla-
sování o øediteli kulturního domu.
Staèí, když ètyøi (nebo tøi) èlenové MR
najednou nemají názor a pøi tak dù-
ležitém rozhodování se hlasování zdr-
ží. Pak k odvolání staèí pouhý jeden
hlas! Nechápu, že lidé, kteøí se neta-
jili výhradami k práci Ing. Strnada,
se najednou zdrží hlasování. Najed-
nou nemají názor?! Je mi milejší zdù-
vodnìné hlasování proti, než takový
alibismus! Zarážející je také zpùsob
prezentace tohoto hlasování v Krá-
lickém zpravodaji, kde ve výpisu z jed-
nání MR je napsáno: „... jedná o po-
tvrzení – nepotvrzení Ing. Pavla Str-
nada ve funkci øeditele...“ Pøi hlaso-
vání – jeden proti, ètyøi se zdrželi – je
výsledek – NEPOTVRZEN! A o èem
se vlastnì hlasovalo o potvrzení,
žádný hlas pro a jeden hlas proti snad
mùže znamenat, že øeditel nebyl po-
tvrzen. Pokud se však hlasovalo o ne-
potvrzení, tudíž odvolání, stejný vý-
sledek hlasování znamená potvrzení
ve funkci! Toto se však ze šalomoun-
ského výpisu z jednání MR obyèejný
obèan nedozví. A to souèasná koalice
mìla ve svém programu vìtší a po-
drobnìjší informovanost obèanù!

Také nedávné výbìrové  øízení
na místo vedoucího odboru vnitøních
vìcí vzbuzuje pøinejmenším mnoho
otazníkù a pochybností. Vyhlášení vý-
bìrového øízení mìlo formální nedo-
statky, tudíž nebylo dodrženo znìní
zákona. Ve výbìrové komisi nebyl ni-
kdo nezávislý, napø. z jiného povìøe-
ného úøadu, žádný psycholog, perso-
nalista, èi jiný odborník. Proto snad
ani nemùže pøekvapit výsledek toho-
to øízení, kdy vyhrál uchazeè, který
svými zkušenostmi, praxí ani vzdìlá-
ním nedosahoval úrovnì uchazeèù,
kteøí odešli poraženi.

Souèasná radnièní koalice v minu-
losti mohutnì kritizovala pøedešlé ve-
dení za zpùsob provádìní výbìrových
øízení. Musím však øíci, že zpùsob,
kterým jsou provádìna výbìrová øí-
zení v souèasnosti, je ještì mnohem
horší.

Èestmír Doubrava

Školní družina pøi ZŠ 5. kvìtna

Podìkování
Velice děkujeme všem spon-

zorům (pí Fečkové, pí Pěnkavo-
vé, pí Petrové, pí Jiráskové,
p. Loufkovi, p. Ciprovi, p. Hrdi-
novi, p. Faltovi, p. Kopeckému,
manželům Trejtnarovým, man-
želům Litvíkovým, manželům
Zezulkovým a mnoha dalším),
kteří se finančně či materiálně
podíleli na vybavení ŠD.

Děti a vychovatelky ze
ŠD při ZŠ 5. května

NABÍDKA  PRODEJE  VOLNÉ  GARÁŽE
označení nebytového prostoru: garáž 816/124           číslo popisné: 816

ulice: Leoše Janáčka          obec: Králíky stavební parcela číslo: 1391/1
výše spoluvlastn.podílu na spol. částech: 5/1000

katastrální území: Králíky
bližší určení: - vymezená nebytová jednotka dle zákona č. 72/1994 Sb.

- výměra 15 m2

- zatíženo břemenem (právo trvalého užívání přípojky el. energie, plynu
a vody pro ubytovnu TESLAMP č. p. 815 na st.p.č. 1391/2)

- volná
nabídková kupní cena: 37.500,-  Kč
konečný termín přijímání žádostí: 31.7. 2003

Případné dotazy zodpoví majetkový odbor Městského úřadu v Králíkách
tel. 465/670741.
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta
Jednání
4. 6.
- úèast místostarosty na plánovací

konferenci pro pøípravu akce Den Sil
územní podpory AÈR Cihelna 2003
v Králíkách (akce se koná 22.-23. 8),

- jednání starosty se zástupci kraje a
paní Eleanorou Carter (Velká Británie),
zkušenosti s evropskými projekty pro
venkov.

6. 6.
- úèast místostarosty na semináøi

Školy obnovy venkova v Heømanovì
Mìstci

o poøizování územních plánù.
9. 6.
- jednání starosty se zástupci Hasiè-

ského záchranného sboru Pardubické-
ho kraje, téma: spolupráce v oblasti
integrovaného záchranného systému.

11. 6.
- jednání starosty na Ministerstvu

školství v Praze, o základním školství
v malých regionech.

13. 6.
- úèast místostarosty na zasedání

Regionálního kongresu Euroregionu
Glacensis v Rychnovì nad Knìžnou.

17. 6.

- úèast starosty na semináøi
k programu rozvoje Pardubického
kraje (Pardubice).

18. 6.
- s p. Nepokojem ze SÚS Ústí nad

Orl. o chystané rekonstrukci silnice
Dolní Lipka – Prostøední Lipka - Horní
Morava.

19. 6.
- s poslancem Parlamentu ÈR Rad-

ko Martínkem (ÈSSD) o fungování po-
vìøeného úøadu III. stupnì,

- s P. Karlem Moravcem, biskupským
vikáøem z Biskupství královéhradec-
kého, o pøípravách hlavní diecézní pouti
17. 8. na Hoøe Matky Boží.

20. 6.
- místostarosta s technickým zástup-

cem øeditele závodu Povodí Labe, s. p.,
Pardubice Ing. Petrem Michalovichem
a úsekovým technikem Jiøím Vondøej-
cem,

- jednání starostù mikroregionu
Králicko v Mladkovì k návrhu nového
jízdního øádu Èeských drah, a. s.

místostarosty s Bc. Sichou o dalším
pùsobení klubu Erika Brno na pevnosti
Cihelna.

23. 6.

- úèast místostarosty na jednání
správní rady Sdružení obcí Orlicko
v Jamném nad Orlicí.

24. 6.
- na radnici setkání s p. Janem Klau-

sem, øeditelem soukromého gymnázia
PORG v Praze, pøedání pozdravu mìs-
tu od p. prezidenta.

25. 6.
-  úèast starosty na semináøi

k projektùm CBC Phare (Rychnov nad
Knìžnou).

26. 6.
- úèast místostarosty na jednání val-

né hromady Sdružení obcí Orlicko
v Kunvaldì.

- úèast starosty na jednání valné hro-
mady firmy Vak Jablonné nad Orlicí,
a.s.

Návštìvy
29. 5.
- místostarosta, odvoz a pøedání hu-

manitární pomoci postiženým povod-
nìmi (nábytek) do skladu v Mìlníku.

10. 6.
- starostova návštìva u øeditele pod-

niku Webin pana Pávka v Králíkách.

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
17. 6. 2003
- povìøuje místostarostu sjednáním

schùzky starostù mikroregionu Krá-
licka obce Štíty k projednání návrhu
železnièního jízdního øádu. (5:0:0)

- schvaluje podporu 1. pozitivního
festivalu konaného v Králíkách dne 29.
7. 2003 a schvaluje zajištìní:

1. Možnosti ubytování pro vystupují-
cí umìlce (nikoli úhradu)

2. Návštìvníci festivalu mohou na-
vštívit mìstské koupalištì v rámci jeho
provozní doby na své náklady.

3. Mìsto zajistí cisternu s pitnou vo-
dou v místì konání akce (Martincùv
lom – Dolní Hedeè).

4. Schvaluje finanèní pøíspìvek
ve výši 5.000,- Kè na zajištìní vystou-
pení skupiny OBOROH. (5:0:0)

1. RM ukládá odboru VTS, aby zajis-
til zviditelnìní svislých dopravních zna-
èek pøechodù u ZŠ Moravská, Králíky.

2. RM nepreferuje zvýšení parkova-
cích míst na Velkém námìstí, ukládá
odboru VTS zajistit lepší oznaèení par-
kovištì u Reichlù.

3. RM bere na vìdomí pøipomínku
o minimalizování prostoru vyhrazené-
ho k poøádání akcí.

4. RM neschvaluje návrh na sledo-
vání grantù jedním èlovìkem, z dùvo-
du složitosti grantových schémat bude
každý vedoucí odboru zodpovídat za
vlastní granty.

5. RM bere na vìdomí návrh na zmì-
nu silnièního znaèení na Brno od pøe-
chodu v Dolní Lipce pøes Králíky a bude
se návrhem dále zabývat.

6. RM povìøuje starostu jednáním se

souèasnými nájemci pozemkù „pod
klášterem“. (5:0:0)

- RM schvaluje složení výbìrové ko-
mise a souèasnì schvaluje proplacení
cestovních nákladù pro mimokrálické
èleny komise. (5:0:0)

3. 6. 2003
- RM schvaluje vnitøní pøedpis pro

vytvoøení nových pracovních pøíležitos-
tí k výkonu veøejnì prospìšné práce
pro pracovníky z øad uchazeèù o za-
mìstnání, kteøí jsou v evidenci úøadu
práce. (5:0:0)

- RM schvaluje smlouvu s bezpeènost-
ní agenturou ASTOR – VIDOCQ –
KOMPLEX, s. r. o., Nekoø na monito-
rování a ochranu budov MìÚ Králíky
v cenì 1.260,- Kè za mìsíc a budovu,
povìøuje starostu jejím podpisem.
(5:0:0)

- RM jmenuje vedoucího odboru
vnitøních vìcí, pana Miroslava Macháè-
ka. (4:1:0 – proti Ing. Kosuk)

- RM schvaluje text smlouvy na po-
skytnutí grantu od Pardubického kra-
je na podporu výstavby a rekonstrukci
sportovních zaøízení a povìøuje staros-
tu podpisem této smlouvy. (5:0:0)

27. 5. 2003
- RM schvaluje konání trhu v tìchto

dnech a s tímto zamìøením:
14. 6. 2003 – Svatovítský zelný trh

(Velké nám. Králíky)
12. 7. 2003 – Trh øemesel (Velké nám.

Králíky)
Dále RM schvaluje dohodu o organi-

zaci trhu v Králíkách s tím, že povìøu-
je starostu mìsta podpisem dohod
s tìmito zájmovými sdruženími: ZO

Èeského rybáøského svazu Králíky a
MO Svazu vèelaøù (pro Svatovítský
zelný trh) a TJ Jiskra králíky (pro Trh
øemesel). (4:0:0)

- RM vzala na vìdomí zprávu TS
o provozu koupalištì a souhlasí s ce-
nou vstupného pro rok 2003 na kou-
palištì v Králíkách, kdy dospìlí zaplatí
25,- Kè, dìti do 15ti let 12,- Kè. (4:0:0)

- RM schvaluje poskytnutí grantu
Pardubického kraje pro úèely propa-
gace øezbáøského plenéru poøádané-
ho Muzeem Králíky a povìøuje staros-
tu podpisem smlouvy. (4:0:0)

Podìkování
Organizátoøi Dìtského dne,

poøádaného 14.6.2003 v zahra-
dì u závodu Webín, dìkují všem
sponzorùm za jejich pøízeò a
také tìm, kteøí pøi pøípravì a
vlastním prùbìhu akce pomohli.
Zvláštní podìkování patøí závo-
du Webín spol.s.r.o., Výboru od-
borové organizace Hedva Králí-
ky a závodu Hedva a.s. Morav-
ská Tøebová. Díky jejich ochotì
se mohl Dìtský den uskuteènit
v takovém rozsahu.

Dìtem a jejich uèitelùm pøeje-
me pøíjemný odpoèinek o letních
prázdninách.

Organizaèní výbor Dìtského dne
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 6
konaného dne 10. èervna 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) 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
x nepøítomen

Omluvení èlenové zastupitelstva mìsta: Jaroslav Martinec (
12 )

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

Èuma, Marie Pecháèková, Mgr. Jana Hamplová

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

5.1   Vyhláška o pronajímání bytù
5.2   Smìrnice o prodeji domù a bytù
5.3   Revize usnesení RM (1998–2002)
5.4   Majetkové operace (viz pøíloha)
5.5   Informace - stoèné 2003
5.6   Rozpoèet 2003 - informace

06. Vstupy obèanù
07. Vstupy zastupitelù

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

tomných èlenù ZM Králíky, hostù a paní Pavlíny Kubáòové,
která je pøipravena pøevzít uvolnìný mandát èlena ZM.

02. Slib èlena ZM
Paní Pavlína Kubáòová složila slib èlena ZM a stala se tak

èlenkou ZM Králíky. Starosta jí popøál hodnì úspìchù v její
práci.

03. Urèení ovìøovatelù zápisù
Ovìøovatelé zápisu: Mgr. Jarmila Berková, Antonín Vyšohlíd.

04. Zprávy rady mìsta
Ze zápisù z jednání RM èetl místostarosta Arnošt Juránek.

05. Hlavní jednání

5.1 Vyhláška o pronajímání bytù

Obsah: Bod uvedla Mgr. Hamplová, vysvìtlila navrhované
úpravy a zmìny.

ZM/2003/06/113: ZM schvaluje vyhlášku o pronajímání
bytù s navrhovanými zmìnami.

hlasování: 14:0:0

5.2 Smìrnice o prodeji domù a bytù

Obsah: Bod uvedla Mgr. Hamplová, pøednesla jeden po
zmìòovací návrh:
ZM/2003/06/114: ZM schvaluje vypustit èást § VII 3b –

cena pozemkové parcely se stanovuje pro úèely této smìr-

nice v katastrálním území Králíky minimálnì 70,- Kè a
v integrovaných obcích minimálnì 30,- Kè za m2.

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

ZM/2003/06/115: ZM schvaluje smìrnici mìsta Králíky
o prodeji bytù, nebytových prostor a bytových domù z
vlastnictví mìsta Králíky.

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

Místostarosta A. Juránek navrhl, na základì usnesení rady
mìsta è.  RM/2003/21/350, snížení ceny pozemkových parcel za
m2 v k. ú. Králíky ze 70,- Kè na 40,- Kè a v integrovaných obcích
z 30,- Kè na 10,- Kè.

ZM/2003/06/116: ZM od 1. 7. 2003 schvaluje novou mini-
mální cenu pozemkových parcel za jeden metr ètvereèní
takto: v k. ú. Králíky na 40,- Kè, v integrovaných obcích
na 10,- Kè. Konkrétní minimální cena pozemku bude za-
stupitelstvem mìsta stanovena vždy pøípad od pøípadu
v rámci zveøejnìní zámìru prodeje.

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

5.3 Revize usnesení RM

Obsah: Bod uvedla Mgr. Hamplová, upozornila ZM na velké
množství chyb formulaèních i  chyb závažných. Mgr. Hamplová
na tyto nedostatky upozornila napø. z dùvodu možnosti napad-
nutelnosti již uzavøených smluv a problémùm, které by mohly
vyvstat v pøípadných soudních jednáních. V pøípadech, kde to
bude možné a úèelné, se pokusí o sjednání nápravy. Zastupitelé
obdrželi výtah uvedené zprávy, celá zpráva je k nahlédnutí
v sekretariátì mìstského úøadu.

ZM/2003/06/117: ZM bere na vìdomí informaci o revizi
zápisù RM z let 1998 – 2002.

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

5.4 Majetkové operace
st.p.è. 1026 a p.p.è. 492/6 v ul. Polní  v k.ú. Králíky
Obsah: Mìsto Králíky zaslalo manželùm Liepoldovým

nabídku na koupi výše uvedených nemovitostí. Manže-
lé Liepoldovi požádali o snížení nabídkové kupní ceny,
ZM snížení kupní ceny neschválilo a manželé Liepoldovi
nabídku pøijali. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, návrh
kupní ceny 635.590,— Kè.

ZM/2003/06/119: ZM schvaluje prodej bytového domu
èp. 62 na st.p.è. 1026, st.p.è. 1026 a p.p.è. 492/6 v k.ú.
Králíky manželùm Pavlu a Janì Liepoldovým, Králíky
62 za kupní cenu ve výši 635.590,— Kè.

hlasování: 14:0:0

5.4.3. Prodej bytového domu èp. 65 na st.p.è. 1024,
st.p.è. 1024 a p.p.è. 492/4 v ul. Polní v k.ú. Králíky

Obsah: Mìsto Králíky zaslalo manželùm Saòákovým nabíd-
ku na koupi výše uvedených nemovitostí. Manželé Saòákovi
požádali o snížení nabídkové kupní ceny, ZM snížení kupní
ceny neschválilo a manželé Saòákovi nabídku pøijali. Zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn, návrh kupní ceny 641.630,—
Kè.

ZM/2003/06/120: ZM schvaluje prodej bytového domu
èp. 65 na st.p.è. 1024, st.p.è. 1024 a p.p.è. 492/4 v k.ú.
Králíky manželùm Janu a Zdeòce Saòákovým, Králíky
65 za kupní cenu ve výši 641.630,— Kè.

hlasování: 13:0:0 (nepøítomen pan Juránek)
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5.4.4. Prodej obsazeného bytu è. 9 v èp. 404 v ul.
U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši 72/1000
na st.p.è. 543 v k.ú. Králíky

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje bytu è. 9 v èp. 404 v ul.
U zastávky v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 58.863,—
Kè. O koupi bytu projevil zájem jeden žadatel a to pan Tomáš
Dostálek, Králíky 404. Zámìr prodeje byl schválen a zveøej-
nìn.

ZM/2003/06/121: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu
è. 9 v èp. 404 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podí-
lu ve výši 72/1000 na st.p.è. 543 v k.ú. Králíky panu To-
máši Dostálkovi, Králíky 404 za kupní cenu ve výši
58.863,— Kè.

hlasování: 13:0:0 (nepøítomen pan Juránek)

5.4.5. Prodej volného bytu è. 10 v èp. 401 v ul. U za-
stávky a spoluvlastnického podílu ve výši 53/1000 na
st.p.è. 556 v k.ú. Králíky

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje bytu è. 10 v èp. 401
v ul. U Zastávky v Králíkách za nabídkovou kupní cenu
13.022,— Kè. O koupi bytu projevili zájem dva zájemci,
ve stanoveném termínu byla doruèena 1 obálka, a to od man-
želù Kubíèkových. Po rozlepení obálky bylo konstatováno, že
nabízí èástku 20.500,— Kè.

ZM/2003/06/122: ZM schvaluje prodej volného bytu è.
10 v èp. 401 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu
ve výši 53/1000 na st.p.è. 556 vše v k.ú. Králíky manže-
lùm Zdeòku a Veronice Kubíèkovým, Králíky 401
za kupní cenu ve výši 20.500,— Kè.

hlasování: 14:0:0

5.4.6. Prodej pozemkù u èp. 813 a 814 v ul. Leoše Ja-
náèka v Králíkách a pozemkù u èp. 844 a 845 v ul. Ná-
dražní v Králíkách – revokace usnesení MZ/2001/01/003

Obsah: SBD Žamberk požádalo v roce 2000 Mìsto Králíky
o úpravu práv k pozemkùm pod družstevními domy z dùvodu,
že pokud by nedošlo mezi vlastníkem jednotky a vlastníkem
pozemku ke sjednání písemné smlouvy o úpravì práv k pozem-
ku do 31.12.2000, vzniká dnem 01.01.2001 ve prospìch vlast-
níka jednotky vìcné bøemeno k zastavìnému pozemku, a to za
náhradu. MR proto schválila úpravu práv k pozemkùm kupní
smlouvou. MZ dne 23.10.2000 schválilo zámìr prodeje pozem-
kù a následnì prodej. Vzhledem k termínu úpravy práv mìsto
souhlasilo s uzavøením smlouvy o budoucí kupní smlouvì. Pod-
mínkou uzavøení øádné kupní smlouvy bylo ze strany SBD vlo-
žení GP se zamìøením bytového domu èp. 844 a 845 v k.ú.
Králíky. V souèasné dobì je možné uzavøít øádnou kupní smlou-
vu. SBD Žamberk už pøevedl nìkteré bytové jednotky na nové
vlastníky a dále SBD a noví vlastníci požádali o vyjmutí po-
zemkù z prodeje u èp. 813 a 814 p.p.è. 675/20 a u èp. 844 a
845 p.p.è. 1082/18 v k.ú. Králíky. RM doporuèila revokaci usne-
sení a doporuèila prodej pozemkù v k.ú. Králíky:

- u èp. 813 a 814 v ul. Leoše Janáèka, p.p.è. 675/38, 675/39
a st.p.è. 1533, 1256, 1257 jednotlivým vlastníkùm bytových
jednotek ve výši odpovídajících spoluvlastnických podílù a

- u èp. 844 a 845 v ul. Nádražní st.p.è. 1459, 1458 Staveb-
nímu bytovému družstvu Žamberk. Kupní cena u pozemkových
parcel 70,— Kè/m2 a u zastavìné plochy 110,— Kè/m2 + nákla-
dy spojené s pøevodem.

ZM/2003/06/123: ZM revokuje usnesení MZ/2001/01/003
a schvaluje prodej pozemkù v k.ú. Králíky:

- u èp. 813 a 814 v ul. Leoše Janáèka p.p.è. 675/38,
675/39, st.p.è. 1256,1257 a 1533

paní Marcele Novotné, Králíky 813 spol. podíl  1/12 za
kupní cenu 4.458,—Kè

Milanu a Jaroslavì Machalovým, Králíky 814 spol. po-
díl 1/12 za kupní cenu 4.463,—Kè

Pavlu a Danutì Borovièkovým, Králíky 813 spol. po-
díl 1/12 za kupní cenu 4.463,—Kè

Otakaru a Vlastì Heclovým, Králíky 813 spol. podíl 1/
12 za kupní cenu 4.463,—Kè

Luboši a Alenì Štìpánkovým, Králíky 813 spol. podíl
1/12 za kupní cenu 4.463,—Kè

paní Janì Štoèkové, Králíky 814 spol. podíl 1/12 za
kupní cenu 4.458,— Kè

SBD Žamberk, Pionýrù 1176 spol. podíl 1/2 za kupní
cenu 26.732,—Kè

a u èp. 844 a 845 v ul. Nádražní st.p.è. 1458, 1459
BD Žamberk, Pionýrù 1176 za kupní cenu ve výši

60.160,— Kè.
hlasování: 14:0:0

5.4.7. Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na
kolnì na st.p.è. 813, st.p.è. 813 a spoluvlastnického po-
dílu ve výši 2/12 na kolnì na st.p.è. 812, st.p.è. 812 vše
v k.ú. Králíky

Obsah: Jedná se o kolny, které pøísluší k bytùm è. 1 v èp.
402 a k bytùm è. 9 v èp. 401 a è. 9 v èp. 402 v ul. U Zastávky
v Králíkách. Vlastníkem tìchto bytù je pan Božoò. Zámìr pro-
deje byl schválen a zveøejnìn. Pøedmìtem prodeje jsou jednot-
livé spoluvlastnické podíly na objektech a stavebních parce-
lách. Návrh kupní ceny u spol. podílu 1/12 na kolnì na st.p.è.
813 a st.p.è. 813 ve výši 3.864,— Kè a návrh kupní ceny u spol.
podílu 2/12 na kolnì na st.p.è. 812 a st.p.è. 812 ve výši 7.710,—
Kè. Do doby prodeje všech spoluvl. podílù navrhuje MO uzavøe-
ní smlouvy o budoucí kupní smlouvì.

ZM/2003/06/124: ZM schvaluje prodej jednotlivých
spoluvlastnických podílù na ostatních stavebních ob-
jektech – kolen a stavebních parcelách v k.ú. Králíky:

- kolna na st.p.è. 813 a st.p.è. 813
spoluvl. podíl  ve výši 1/12 Tomáši Božoòovi, Horní

Lhota 75 za kupní cenu 3.864,— Kè
- kolna na st.p.è. 812 a st.p.è. 812
spoluvl. podíl ve výši 2/12 Tomáši Božoòovi, Horní

Lhota 75 za kupní cenu 7.710,— Kè.
ZM zároveò souhlasí s uzavøením smlouvy o budoucí

kupní smlouvì do doby uskuteènìní prodeje všech spo-
luvlastnických podílù na nemovitostech, aby mohly být
prodány jako celek.

hlasování: 14:0:0

5.4.8. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 769/8 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Ježek z Králík za
úèelem majetkoprávního vypoøádání pozemku pod garáží v Dolní
ulici v Králíkách. Jedná se o zastavìnou plochu o výmìøe 21m2, pozemek má v pronájmu pan Vacek, který garáž pøevádí na
žadatele. Odbor VTS s prodejem souhlasí bez pøipomínek. RM
doporuèila prodej.

ZM/2003/06/125: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku st.p.è. 769/8 v k.ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

hlasování: 14:0:0

5.4.9. Zámìr prodeje obsazeného bytu è. 8 v èp. 404
v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši 171/
1000 na st.p.è. 543 v k.ú. Králíky

Obsah: ZM dne 08.04.2003 svým usnesením ZM/2003/04/
069 schválilo prodej tohoto obsazeného bytu paní Borovièkové
z Èervené Vody. Jmenovaná ale odstoupila od zámìru uzavøít
kupní smlouvu. MO proto pøedkládá návrh na revokaci usnese-
ní a schválení zámìru prodeje. Jedná se o byt 2+1, II. katego-
rie, nabídková kupní cena 71.023,— Kè. RM doporuèila prodej.

ZM/2003/06/126: ZM revokuje usnesení ZM/2003/04/069
a schvaluje zámìr prodeje obsazeného bytu è. 8 v èp.
404 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši
171/1000 na st.p.è. 543 vše v k.ú. Králíky za nabídkovou
kupní cenu 71.023,— Kè a ukládá zámìr prodeje zveøej-
nit.

hlasování: 14:0:0

5.4.10. Zámìr prodeje pozemkù st.p.è. 43, 142, p.p.è.
22, 26/4, 26/5, 27, 28, 35/1, 35/2, 41/1, 46, 1177/2, 1179,
1183/2, 1233, 1237 a 1250 vše v k.ú. Heømanice u Králík

Obsah: O prodej pozemkù požádala paní Švecová z Heøma-
nic za úèelem zemìdìlského využití a scelení pozemkù. Žada-
telka je SHR a okolní pozemky má ve vlastnictví nebo v proná-
jmu od PF ÈR. Odbor VTS doporuèuje prodat pouze pozemky
p.p.è. 27, 46 a 1177/2 v k.ú. Heømanice u Králík, ostatní po-
zemky jsou jako komunikace nebo pozemky související se sta-
vebními parcelami. Doporuèuje jednat s chalupáøi p. Holás-
kem a p. Barnou. Odbor RR na základì provedeného místního
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šetøení doporuèuje neprodávat komunikace, stavební parcely
je možné využít ke stavbì rekreaèních objektù (staré zbory se
zbytky zdiva). Majitelé objektù na st.p.è. 41 a 42 užívají okolní
parcely, jsou na nich umístìny i stavby, u hranice p.p.è. 27 je
umístìna kolna p. Holáska. RM doporuèila prodej p.p.è. 27, 46
a 1177/2, ostatní pozemky nedoporuèila prodávat.

ZM/2003/06/127: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 27, 46 a 1177/2 v k.ú. Heømanice u Králík a
ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Souèasnì neschvaluje zámìr prodeje pozemkù st.p.è.
43, 142 a p.p.è. 22, 26/4, 26/5, 28, 35/1, 35/2, 41/1, 1179,
1183/2, 1233, 1237 a 1250 vše v k.ú. Heømanice u Králík.

hlasování: 14:0:0

5.4.11. Bezúplatný pøevod pozemkù v k.ú. Prostøední
Lipka a Dolní Lipka od ÈR-Úøadu pro zastupování státu
ve vìcech majetkových, Ústí nad Orlicí

Obsah: Jedná se o pozemky ve vlastnictví státu:
- v k.ú. Prostøední Lipka
p.p.è. 761 o výmìøe 885 m2 pozemek u høbitova
p.p.è. 1144/3o výmìøe 106 m2 komunikace pøed obchodem
- v k.ú. Dolní Lipka p.p.è.m 516/1 o výmìøe 2535 m2 komu-

nikace k SOUz.
Odbor VTS souhlasí s pøevodem, rovnìž odbor RR nemá

námitek. RM doporuèila bezúplatný pøevod pozemkù.
ZM/2003/06/128: ZM schvaluje bezúplatný pøevod po-

zemkù p.p.è. 761, 1144/3 v k.ú. Prostøední Lipka a poze-
mek p.p.è. 516/1 v k.ú. Dolní Lipka od ÈR-Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových, Ústí nad Or-
licí na mìsto Králíky.

hlasování: 14:0:0

5.4.12. Nabídka pøevodu nemovitosti èp. 153 na st.p.è.
23, st.p.è. 23 a p.p.è. 186 – fary v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: MO telefonicky sdìlilo Biskupství Královehradecké,
oddìlení správy majetku, nabídku na úplatný pøevod fary
v Dolních Boøíkovicích. Pøed nabídkou ostatním nabízí biskup-
ství pøevod nemovitostí mìstu Králíky, znalecký posudek ne-
mají zpracován, jejich odhad ceny nemovitostí je v rozmezí
600-800 tis.Na faøe je byt, který je obsazen nájemníkem. Mìs-
to Králíky má v Dolních Boøíkovicích tøi další nemovitosti a
dále rozpoèet mìsta pro letošní rok nepoèítá s nákupem tako-
véto nemovitosti. RM nedoporuèila pøevod nemovitostí na mìs-
to Králíky.

ZM/2003/06/129: ZM neschvaluje pøevod nemovitosti
èp. 153 na st.p.è. 23, st.p.è. 23 a p.p.è. 186 – fary v k.ú.
Dolní Boøíkovice od Biskupství Královehradecké, Hra-
dec Králové na mìsto Králíky.

hlasování: 14:0:0

5.4.13. Stanovení kupní ceny nebytových prostor – ga-
ráží v èp. 816 v ul. Leoše Janáèka v k.ú. Králíky

Obsah: MO pøedložil RM dokumentaci ke schválení stanove-
ní kupní ceny nebytových prostor – garáží a skladu v èp. 816 na
st.p.è. 1391/1 vèetnì spoluvlastnických podílù na st.p.è. 1391/
1 v k.ú. Králíky. Souèástí pøedložené dokumentace byla cena
stanovená znalcem a vyèísleny náklady na vybudování pøíèek.
MO navrhl stanovit kupní cenu ve výši 2.500,— Kè/m2 nebyto-
vého prostoru vèetnì spoluvlastnického podílu na st.p.è. 1391/
1 v k.ú. Králíky. RM doporuèila stanovit kupní cenu v této výši.

ZM/2003/06/130: ZM schvaluje kupní cenu u vymeze-
ných nebytových jednotek dle zákona è. 72/1994 Sb.,
v platném znìní, v èp. 816 na st.p.è. 1391/1 vèetnì spo-
luvlastnických podílù na st.p.è. 1391/1 vše v k.ú. Králí-
ky ve výši 2.500,— Kè/m2 vymezeného nebytového pro-
storu.

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

5.4.15. Návrh o revokaci usnesení ZM è. 2003/05/094
Obsah: O revokaci usnesení ZM è. 2003/05/094 požádal SDH

Prostøední Lipka. Jedná se o schválení zámìru prodeje èp. 61
v Prostøední Lipce. O koupi zažádala sleèna Suchomelová.
Petici proti prodeji èp. 61 v Prostøední Lipce sleènì Suchomelo-
vé podepsalo 79 místních obèanù. V petici žádají o zachování
prostor souèasné hasièské klubovny v obecním majetku. Sou-

èasnì žádají o vyèlenìní hasièské klubovny a garáže z objektu
pohostinství a dále žádají o pøidìlení  samostatného èísla po-
pisného.

ZM/2003/06/132: ZM revokuje usnesení ZM è. 2003/05/094
a ukládá odboru VTS pøedložení kalkulace ceny stavebních
úprav na oddìlení klubovny a garáže SDH Prostøední Lipka.
Odbor RR a MO o nové stanovisko a pøedložení bodu na jedná-
ní RM jako jednání o novém zámìru prodeje èp. 61 v Prostøední
Lipce.

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

5.5 Informace – stoèné 2003

Obsah: Bod uvedl pan Knettig. Výpoèet je proveden dle sku-
teèných nákladù. Kalkulovaná cena je bez DPH, která èiní pro
tyto služby 5%. Kalkulovaná cena 18,- Kè + 0,90 Kè = 18,90 Kè.
Vzhledem k tomu, že kalkulovaná cena je témìø shodná s cenou
platnou v roce 2002, doporuèuje RM ponechat cenu stejnou jako
v roce 2002, tj. 19,- Kè.

ZM/2003/06/133: ZM schvaluje kalkulaci nákladù na
odkanalizovanou vodu a výši stoèného pro rok 2003 ve
výši 19,- Kè vèetnì DPH.

hlasování: 13:0:0 (nepøítomna MUDr. Špièková)

5.6 Rozpoèet 2003 - informace

Obsah: Zastupitelstvu bylo pøedloženo k projednání plnìní
èerpání rozpoètu za první ètyøi mìsíce roku 2003, které by mìlo
èinit pøíbližnì 33 % upraveného rozpoètu. Pøíjmová èást rozpoè-
tu je plnìna na 50,08 % upraveného rozpoètu ve skuteèné výši
46 498,60tis Kè. Výdajová èást rozpoètu je èerpána na 49,4 % ve
výši 40 854,63 tis. Kè. Financování ve výši 5 643,98 tis Kè.

ZM/2003/06/134: ZM bere na vìdomí zprávu o èerpání
rozpoètu 2003 k 30. 4. 2003.

ZM ukládá finanènímu výboru prùbìžné sledování vý-
voje rozpoètu.

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

06. Vstupy obèanù

6.1 Chyby v zápisech RM 1998 - 2002

Obsah: Pan Jungvirt žádá, aby byla zveøejnìna informace,
kdo nese odpovìdnost za chyby v zápisech RM 1998–2002.

07. Vstupy zastupitelù

7.1 Rezignace na funkci èlena RM a èlena kontrol-
ního výboru

Obsah: Pan Ing. Kosuk rezignoval na funkci èlena RM a èlena
kontrolního výboru, jehož je pøedsedou. Nadále však zùstává
èlenem ZM. Jako dùvod uvádí svùj nesouhlas s tím, jak se ZM
postavilo ke zprávì o revizi zápisù z RM za léta 1998-2002, kdy
vzalo tuto zprávu pouze na vìdomí a nevyvodilo z ní personální
dùsledky.

ZM/2003/06/135: ZM bere na vìdomí rezignaci pana Ing.
Kosuka na funkci èlena RM a èlena kontrolního výboru.

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

7.2 Podpora akce „Cihelna“

Obsah: Pan Juránek informoval o pøípravných pracích na akci
„Cihelna“. Dále dodal, že letní rockový festival se konat nebude
z dùvodu, že organizátoøi nemají na akci tohoto rozsahu dosta-
teèné finanèní pokrytí.

7.3 Oplocení školky
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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/

Obsah: Pan Mgr. Stejskal pøipomenul stále nezhotovené oplo-
cení MŠ Moravská. Pan Juránek již upozornil pana Èumu, že
ploty musí stát do konce èervna u MŠ Moravská a MŠ Pivovar-
ská.

7.4 ZUŠ Králíky

Obsah: ZUŠ Králíky letos oslaví 50. výroèí. Pan Mgr. Stejskal
navrhl vylepšení prostøedí pøed školou.

7.5 Zrušení služebny energetiky

Obsah: Pan Mgr. Stejskal tlumoèí obavy obèanù Králík ze
zrušení služebny energetiky.

7.6 Protipovodòová stavba

Obsah: Pan Mgr. Stejskal upozornil, že za pár dní se bude
otevírat koupalištì a díky protipovodòové stavbì, která je za-
stavena, nebude kde parkovat. Dále upozornil na to, že do od-
bagrovaných èástí natékají splašky, které zapáchají. Navíc se
zvedne silnice asi o 60 cm. Pan Švéda bude mít velký problém se
dostat do domu.

Mgr. Krabec: „Jedná se opravdu o protipovodòová opatøení.
Akce je spojena s protipovodòovými opatøeními v D. Boøíkovi-
cích. Tam se nyní intenzivnì jedná s majiteli jednotlivých po-
zemkù, kteøí mají své podmínky a nechtìjí tam nìkteré navrže-
né úpravy umožnit. Možná proto se stavba zastavila.“

7.7 Oplocení volejbalového kurtu

Obsah: Pan Hlava urguje oplocení volejbalového kurtu. Je
dùležité, aby se tak stalo do zaèátku prázdnin.

7.8 Humanitární sbírka ošacení

Obsah: Paní Mgr. Berková informuje o humanitární sbírce
ošacení, která se bude konat 1. 2. a 3. 7. 2003.

7.9 Dražba Teslampu

Obsah: Pan starosta informoval o dražbì Teslampu, které se
zúèastnil jediný zájemce – pan Ján Novák z Králík. Ten také
Teslamp vydražil.

7.10 Referendum o pøistoupení ÈR k EU

Obsah: Pan starosta pøipomnìl, že 13. a 14. 6. probìhne
referendum o pøistoupení ÈR k EU. Organizaènì zodpovìdná je
paní Vogelová a paní Panchártková.

7.11 Sraz motorkáøù - veteránù

Obsah: Pan starosta informoval ZM o plánovaném srazu mo-
torkáøù – veteránù. Akce probìhne dne 5. 7. 2003 v Králíkách
na Velkém námìstí.

7.12 Volba nového èlena RM a èlena kontrolní ko-
mise

Obsah: Èlenové ZM si dali krátkou pøestávku na zvážení,
koho navrhnou jako nového èlena RM a èlena kontrolní komise.
Protože nedošli k žádnému závìru, navrhl pan starosta sejít se
na mimoøádném jednání ZM v úterý 17. 6. v 18:00 hodin, kde by
mìl být nový èlen RM a pøedseda kontrolního výboru zvolen.

Další vstupy nebyly.
Starosta ukonèil zasedání zastupitelstva ve 22:36 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 je poøizován digi-
tální 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).

NABÍDKA PRODEJE

NABÍDKA PRODEJE BYTU
oznaèení bytu: byt è. 404/8
èíslo popisné: 404
ulice: U Zastávky
stavební parcela èíslo: 43 o výmìøe 285 m2

výše spoluvlastn.podíluna spol. èástech: 171/1000
zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.
katastrální území: Králíky
další údaje: poèet místností 2 +1
obytná plocha 50 m2 pøíslušenství 37 m2

kategorie II. byt obsazen nájemníkem
nabídková kupní cena: 71.023,— Kè
koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 7. 2003

Pøípadné dotazy zodpoví majetkový odbor
Mìstského úøadu v Králíkách - tel. 465/670741.

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme paní R. Strnadové z Mìstské knihovny Králíky

za èas, který vìnovala našim dìtem pøi pravidelných
mìsíèních úterních návštìvách knihovny. Všichni jsme jí
vdìèni  za ochotu, vstøícnost a trpìlivost, kterou s námi

mìla. Podìkování rovnìž patøí paní øeditelce I. Mareèkové
za umožnìní tìchto pravidelných návštìv. Tìšíme se na

další spolupráci v pøíštím školním roce. Uèitelé ZvŠ Králíky

VOLNÉ NEMOVITOSTI
oznaèení nemovitosti: objekt bydlení
èíslo popisné: 61
ulice: Polní
stavební parcela èíslo: 1027 o výmìøe 138 m2

pozemková parcela èíslo: 492/7 o výmìøe 310 m2

katastrální území: Králíky
další údaje: poèet místností 4 +1

podlahová plocha 114 m2

kategorie  I. volný k nastìhování
v objektu je provedeno protiradonové opatøení
nabídková kupní cena: 645.970,— Kè
koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 7. 2003

Pøípadné dotazy zodpoví majetkový odbor
Mìstského úøadu v Králíkách - tel. 465/670741.

V pøípadì zájmu o prohlídku objektu nutno termín
prohlídky pøedem domluvit se správcem bytového

fondu firmou Démos, s. r.o. Králíky - tel. 465/631580.
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Lípa
Chceš se zbavit chøipky hned?
Nasaï k léèbì lípy kvìt.
Všichni ví, že lípa je Èeský národní sym-

bol, ale již málokdo tuší, jak se jím vlast-
nì stala. Také, pokud se podíváme do lite-
ratury, zjistíme o pùvodu lipové symboliky
velice málo. Pro sesbírání alespoò základ-
ních informací bylo tøeba pátrání takøka
detektivního.

Lípa se stala oficiálním národním sym-
bolem už roku 1948, kdy bìhem 2. až 12.
èervna na Všeslovanském sjezdu v Praze
(úèastni byli delegáti Èech, Moravy, Slez-
ska, Slovenska, Polska, Ruska, Chorvat-
ska, Srbska, Slovinska a Dalmácie – tedy
všechno porobené slovanské národy) sta-
novili jako národní symbol lípu proti vel-
konìmeckým snahám (reakce na frankfurt-
ský snìm) a jako protiváha velkonìmecké-
mu dubu.

Není možné pøedpokládat, že by se lípa
stala bìhem krátké doby národního obro-
zení znièehonic symbolem. Zde je nutné
tušit mnohem hlubší koøeny, které možná
mají pùvod „mezi Vislou a Dnìprem“.

U nás rostou hlavnì dva druhy lip –
malolistá (neboli srdèitá) a velkolistá. Tìž-
ko se od sebe rozlišují, jedním ze spolehli-
vých znakù jsou malé rezavé chloupky
v paždích žilek u lípy malolisté. Lípa ma-
lolistá kvete v èervnu a èervenci, velkolistá
o 14 dní døíve. Liší se velikostí listù a kvì-
tenstvím – u malolisté jej tvoøí 5 – 15 kvì-
tù, u velkolisté 3 až 9 kvìtù. Nesmí se
zamìnit za lípy americké nebo plstnaté,
které jsou k léèení nevhodné a pìstují se
èasto v parcích. Lípa americká má veliké,
široce oválné, na rubu svìtlejší listy, pìti-
kvìté i vícekvìté vidlany a pøisedlý listen.

Lipový kvìt trháme pøed rozkvìtem, než
se zaènou tvoøit plody. Ty nesmìjí v droze
být. Sbíráme lipový kvìt i s podpùrným
lysým listenem, a to za suchého poèasí.
Sušíme v jednoduchých naèechraných vrst-
vièkách do 5 cm. Drogu nelze sušit na slun-
ci a pøi teplotì vyšší než 35°C, aby ne-

ztratila aroma.
Lipový èaj se doporuèuje pøi kašli, zah-

lenìní, nachlazení, žaludeèních køeèích,
žaludeèní a støevní kolice, pro pocení, proti
bolestem hlavy a proti revmatismu. Listy
spaøené vodou a smíchané s vínem se pøi-
kládají na konèetiny pøi svalových køeèích
a na popáleniny.

Lípa patøí mezi nejvýznamnìjší me-
donosné rostliny.

Èaj z lipového kvìtu je odedávna vý-
teèným prostøedkem pøi léèení nemocí
z nachlazení: kašle, rýmy, chrapotu,
chøipky, katarù horních cest dýchacích,
zahlenìní dýchacích cest a zánìtu prù-
dušek, kdy je vhodná potná kùra. Po-
máhá pøi infekèních a horeènatých
onemocnìních, pøi chorobách ledvin a
moèového mìchýøe, i jako prostøedek
podporující žaludeèní a støevní èinnost.
Tiší též nervy a snižuje dráždivost
ke kašli, uvolòuje køeèe, má protizá-
nìtlivé a moèopudné úèinky. Èaj chut-
ná lahodnì, zvláštì oslazený medem.
Výteèná je i kombinace s kvìtem èer-
ného bezu. Nálev z lípy lze použít také
ke kloktání a k výplachùm úst pøi zá-
nìtech sliznic. Pøi tìchto nemocech po-
užíváme vnitønì (pøi potných kúrách 1
lžíci drogy na šálek vaøící vody, nechá-
me 10 minut vyluhovat). Pijeme 3-4
šálky horkého èaje dennì. Droga nemá
vedlejší úèinky, v malých dávkách ji
mùžeme užívat i dlouhodobì.

POZOR! V prùbìhu tìhotenství a pøi
kojení lze používat jen krátkodobì pøi
souèasném dodržení doporuèených lé-
èebných dávek!

Lipový kvìt je souèástí èajových smì-
sí Species laxantes s projímavým úèin-
kem a Reduktanu, používaného pøi od-
tuèòovací dietì. V kosmetice se výluh
z èerstvého i sušeného lipového kvìtu
s oblibou používá k mytí pleti a vlasù.
Po tomto ošetøení jsou vlasy jemné,
pružné a lesklé. Výtažky z lipového
kvìtu se v kosmetickém prùmyslu po-
užívají k výrobì ple�ových krémù. Pro
dìti a pacienty náchylné k èastým one-
mocnìním prùdušek èi plic, i pro lidi

trpící nespavostí, je blahodárná lázeò
z lipového kvìtu. Spaøíme 30 g suše-
ného kvìtu v 1 l vody, necháme vylu-
hovat a po 15 minutách scedíme pøes
plátno do láznì.

Èaj: 1 lžíce kvìtu lípy na 1/4 l vaøící
vody, 10 minut vyluhujeme.

Èaj pøi úporném kašli: 20 g lipo-
vého kvìtu, 20 g macešky trojbarev-
né, 30 g violky vonné, 10 g èerného
bezu, 10 g fenyklu, 10 g pískavice øec-
ké seno, vše smícháme, 1 èajovou lžiè-
ku smìsi pøelijeme, scedíme a pijeme
3 šálky teplého èaje dennì.

Lázeò pro pacienty trpící nespa-
vostí: 30 g sušeného nebo 1/2 vìdra
èerstvého kvìtu se nechá pøes noc vy-
luhovat ve studené vodì. Ráno ohøeje-
me k varu, 15 minut louhujeme a pak
pøecedíme do koupele.

Výluh na vlasy: 50 g sušeného kvì-
tu vyluhujeme v teplé vodì 30 minut.
Výluh scedíme do láznì.

Snad si v povídání o lípì najde každý
z Vás co ho zaujme a snad i poslouží.
Vždy� už staøí moudøí bylinkáøi øíká-
vali, že andìl léèivých rostlin stojí
v bezprostøední blízkosti lípy.

Iva Veèeøová

Probìhl druhý spoleèný víkend pevnostních muzeí na Králicku
Návštìvníci na pevnosti pøišli, aèko-

liv na druhý spoleèný víkend muzeí
v Králické pevnostní oblasti (KPO)
pøipadlo konání akce BAHNA 2003 a
navíc letecký den v Pardubicích. Pod-
le hrubých odhadù – díky znaèným ak-
tivitám muzejních subjektù – návštìv-
nost oproti loòskému roku stoupá.

Zájem návštìvníkù se v øadì pøípa-
dù daøí udržet po celý víkend. Pøíkla-
dem byla šestnáctièlenná skupina ha-
sièù z Nìmecka, která bìhem soboty
navštívila dynamické ukázky tìžké
techniky ve Vojenském muzeu Králí-
ky, pìchotní srub K – S 8 „U nádraží“ a
v nedìli strávila znaènou èást dne na
dìlostøelecké tvrzi Bouda. Spokoje-
nost s programem v KPO byla znaèná,
další skupina se na návštìvu chystá.

Co bylo tentokráte k vidìní? Tak
pøedevším nìkolik set návštìvníkù

mìlo opìt možnost navštívit všech se-
dmnáct muzejních lokalit. Znaènou
pozornost pøitahovala napøíklad repli-
ka pevnostního kanónu vz. 36 v pì-
chotním srubu K – S 8 „U nádraží“,
hojnì byl navštíven program dìtské-
ho dne pøipravený èleny VHK – Erika
Brno v prostoru pìchotního srubu  K–
S 14 „U Cihelny“. Atrakcí byly i pro-
dloužené prohlídky na dìlostøelecké
tvrzi Bouda za doprovodu dobovì uni-
formovaných prùvodcù.

Na pøedvádìcí ploše u vojenského
muzea Králíky se pøedstavila v pohy-
bu tìžká technika: vozidlo MAZ – 543
– nosiè operaènì taktických raket, bo-
jový tank T-54 AM2, speciální mostní
vozidlo AM50 na osmikolovém podvoz-
ku Tatra 813 a obrnìný transportér
OT – 810 (pøestavìný na nìmecký
Sdkfz 251 Ausf. D).

I na dalších místech bylo na co se
dívat. Provozovatelé muzeí a prùvodci
se všude snažili návštìvníkùm se ma-
ximálnì vìnovat. Také poèasí tento-
krát spoleènému víkendu muzeí
v Králické pevnostní oblasti pøálo.

Další spoleèný víkend probìhnul ve
dnech 28. až 29. èervna 2003.

Za Spoleènost pøátel ès. opevnìní
Ing. Martin Ráboò
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Tak bylo – tak je

Stomatologické služby
od 5. 7. 2003 do 3. 8. 2003

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

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

den lékaø/ka obec                         místo    telefon
5. 7. so MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
6. 7. ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
12. 7. so MUDr. Vítková Èervená Voda Zdrav. støedisko 465 626 460
13. 7. ne MUDr. Vítková Èervená Voda Zdrav. støedisko 465 626 460
19. 7. so MUDr. Jáòová Mladkov (Obecní úøad) Zdr. støedisko 465 635 441
20. 7. ne MUDr. Jáòová Mladkov (Obecní úøad) Zdr. støedisko 465 635 441
26. 7. so MUDr. Ježáková Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 620 528
27. 7. ne MUDr. Ježáková Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 620 528
2. 8. so MUDr.  Duglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
3. 8. ne MUDr.  Duglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447

KYTIÈKA  ARNIKY OD ŽÁKÙ ZVŠ VE FRANCII
Dìti ze Zvláštní školy Králíky se

zúèastnily pod vedením paní uèitelky
L. Šponarové celostátní soutìže Kytièka
pro Arniku v rámci ekologického týdne,
o jehož prùbìhu byla veøejnost informová-
na v minulém mìsíci na stránkách Nového
Králicka a Králického zpravodaje. Úkolem
bylo vyrobit ruèní recyklovaný papír a na
nìj pak libovolnou technikou vytvoøit ky-

tièku arniky. Práce našich dìtí patøily mezi
nejlepší, spolu s dìtmi z ostatních škol byly
ocenìny drobnými dárky – pastelkami a
ruèním papírem z Velkých Losin.

Daleko vìtším ocenìním však je
to, že práce dvou žákù – Marka Chládka a
Tomáše Kacafírka byly odeslány do Fran-
cie. Tyto práce putovaly se skupinou pra-
covníkù neziskových organizací do Alsas-

ka a Burgundska. Cestu organizovalo ob-
èanské sdružení Agens. „Každodenní pro-
gram se skládal z pobytu v organizacích,
kde pracují klienti s postižením, a� zdra-
votním èi sociálním“, uvedla Ing. I. Zemán-
ková, koordinátorka vzdìlávacích projek-
tù obèanského sdružení Agens. „Èeská
skupina byla pøijata i na radnici ve
Strasbourgu a v Dijonu. Na všech ná-
vštìvách byli francouzští pøátelé potì-
šeni milými obrázky dìtí, které vznik-
ly v rámci soutìže Kytièka pro Arniku.
Je možné øíci, že na témìø 30 místech
ve Francii voní kytièka arniky.“

Práce Marka Kubity, Denisy
Muchové a Marka Chládka se staly
souèástí putovní výstavy „Šetrné papí-
rování“, jejíž autorkou je Eva Pešková.

„Práce ostatních dìtí budou po-
užity jako dárky pro úèastníky rùzných
semináøù, konferencí apod. Žádné díl-
ko nezùstane nìkde zapomenuté,
všechna budou dìlat nìkomu radost“,
uvedl Milan Návoj ze sdružení Arnika.

Všem úèastníkùm soutìže gra-
tulujeme.

Mgr. Iva Nesvadbová,
koordinátorka EVVO

Dùm è. p. 273 (døíve è. p. 27)

O dnešní knihovnì è. p. 273  se dovídáme
poprvé v roce 1787, kdy dùm patøil panu
Josefu Erbenovi. Po nìm Valentinu Lattovi
(1809) a Franzi Lattovi (1827). Další maji-
tel je Ignatz Hötzel (1833 – 45) a v roce
1845 je v domì uveden Franz Schramek.

Pøed rokem 1930 je podloubí u domu è. p.
273 pøestavováno. Knihovna je zde asi od
roku 1955, kdy se knihovníkem stal Anto-
nín Doleèek.

O tøi roky pozdìji je v mìstské knihovnì
zahájen kurs esperanta a je rozšíøena o další
místnosti v pøízemí. Krátce na to je zøízeno
i oddìlení dìtské knihy a oddìlení pro cizo-
jazyènou literaturu.

V roce 1961 je komunálními službami
pøevzata od TJ Jiskra turistická noclehár-
na a založena cestovní a turistická kance-

láø, která je doèasnì umístìna v knihovnì.
Nebytové prostory jsou pozdìji pronajaty
(1969) klubu mladých.

V roce 1973 je støediskovou knihovnou
pro obvod Mlýnického Dvora až po Vlèkovi-
ce. Mezi lety 1974-1985 zde funguje agitaè-
ní støedisko, které je pozdìji pøestìhováno
do domu è. p. 5.

Dùm è. p. 273 byl také jedenkrát ohro-
žen. Odpoledne 13. 1. 1975 založily dìti ve
sklepì domu požár. Na sklepním oknì ho-
øela podlahová guma a hrozilo i vznícení
100 l nafty, jež zde byla uskladnìna. Na-
štìstí však èlenové požárního sboru byli
pøímo na námìstí a mohli okamžitì poté,
co byl požár ohlášen, zasáhnout. Díky tomu
bylo nebezpeèí bìhem 10 minut zažehnán.

V roce 1979 je knihovnì pøedán i posled-
ní byt a v jedné z jeho místností je proza-

tímnì zøízena kanceláø pracovnice okresní-
ho kulturního støediska. 1. 3. 1980 pøechá-
zí budova do správy MìNV. Èítárna je vyu-
žívána také pro pøednášky Èeského svazu
žen a o rok pozdìji má v suterénu klubovnu
oddíl Mladých strážcù hranic. Rok 1992 –
knihovna pùsobí jako pøíspìvková organi-
zace a o nìco pozdìji je zde zøízeno støedis-
ko služeb PVP a RM - Systému, jehož èin-
nost je v roce 1997 ukonèena.

Dnes lze v tomto domì, mimo zapùjèení
knih využít i veøejný pøístup na internet.

René Šebek ve spolupráci
s Mìstským muzeem Králíky.

Pracovníci Mìstského muzea v Králíkách
rádi uvítají jakékoli další doplòující podnì-
ty a materiály (dobové fotografie, dokumen-
ty apod.), které se týkají tohoto tématu. Dì-
kujeme.
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Èerven – mìsíc plný zážitkù,

„Už jsou tady!“
Ptáte se kdo? No pøece prázdniny. Jak

je to dávno co jsme vítali Nový rok v MŠ?
Uteklo to jako voda a jsou tu prázdniny.
Slibovali jsme dìtem spoustu pøekvapení
a také se jich doèkaly. 22. èervna jely na
výlet autobusem do ZOO v Olomouci. Po-
èasí pøálo a ze zvíøátek mají dìti vždy ra-
dost. A co teprve, když si nìkteré mohou
pohladit! Druhý den pak se zájmem kres-
lily zážitky z výletu a co se jim nejvíce líbi-
lo.

Draci jsou jen v pohádce, to ví všechny
dìti. Ale dìti z naší MŠ už od loòska vìdí,
že jeden je i v jeskyni v zámeckém parku v
Letohradì. A tak jsme se za ním 29. èerv-
na vypravili vláèkem. Jaké bylo pøekvape-

ní, když se pøed námi schoval (šel k zuba-
øi, bolel ho zub), jen šaty a støevíèky prin-
cezny tam zùstaly. Vystoupili jsme na nej-
vyšší kopec a vidìli celý Letohrad. Na kou-
pališti se dìti osvìžily v bazénu, posilnily
na cestu (co jim mamky daly do batùžku) a
mohli jsme se vydat na vlakové nádraží.
Pøed odjezdem ochutnaly dobrou toèenou
zmrzlinu.

A teï také práce. Èekaly nás už asi 17.
zpívánky, které se konají vždy na konci
roku na Støelnici. Malé dìti se pøedstavily
jako žabièky, velké dìti vystoupily s pís-
nièkami z pohádek. Dìkujeme všem, kdo
se na nás pøišel podívat, potìšit se námi a
také rodièùm, kteøí nám pomohli se šitím

sukýnek a za sponzorské dary.
A na závìr také rozlouèení se školáky.

Koná se už nìkolik let poslední den ve škol-
ním roce na naší zahradì. Tak jako ve
škole dostanou vysvìdèení, tak i u nás do-
stanou èepici „Absolvent MŠ Pivovarská“,
diplom a knížku pro vzpomínku na mateø-
skou školu. Z pohádky do pohádky si mo-
hou vysoutìžit spoustu hezkých cen a slad-
kostí, i s rodièi se tak rozlouèit s MŠ. A
hurá na prázdniny!

Hezké prázdniny všem dìtem pøejí uèi-
telky z MŠ Pivovarská.

Dìti ze Zvláštní školy Králíky v Poznani

ale i louèení
Zážitky zaèínají 2. 6. – Dìtským dnem,

který pro nás pøipravili v MŠ Miedzylesie.
Na oplátku i my jsme pro nì vytvoøili zají-
mavé dopoledne 16. èervna.

9. 6. – výlet do ZOO v Olomouci, který
nás inspiroval jak využít prožitky dìtí.
Vyrobili jsme si papírové masky – opièky a
rozvernými hrami jsme vystupovali 14. 6.
na Dìtském dnu u Hedvy - /dìkujeme po-
øadatelùm za finanèní pøíspìvek/.

20. 6. – naše oblíbené pøenocování v MŠ,

kterému pøedcházely v podveèer dìtské Hry
bez hranic.

Také dopolední výlety vlakem do okolí
jsou pro dìti nezapomenutelné.

A nakonec – 24. 6. – Aktovkový den –
rozlouèení se školáky. Slavnostní šerpová-
ní a pasování na ŠKOLÁKA 1. roè. ZŠ.

PØEJEME VŠEM DÌTEM KRÁSNÉ
PRÁZDNINY A NAÈERPÁNÍ MNOHO SIL
DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU.

Mateøská škola Moravská

Ve dnech 13. 6. – 16. 6. 2003 reprezen-
tovalo 35 dìtí ze Zvláštní školy Králíky
spolu se svými uèiteli Èeskou republiku
na mezinárodním integraèním setkání „Pro-
myk Sloñca“ v Poznani. Pozval je honorár-
ní konzul ÈR ve Wroclawi Mgr. Igor Šedo,
který se seznámil s jejich výrobky na pod-
zimní a velikonoèní výstavì v polském Me-
zilesí a chtìl je za jejich zruènost odmìnit.

Našemu odjezdu však pøedcházel ma-
ratón rychlých pøíprav a jednání (pozvání
pøišlo na zaèátku kvìtna). Seznámení ro-
dièù s pøipravovanou akcí, hromadné zho-
tovení fotografií a cestovních pasù našich
dìtí (dìkujeme za rychlé vyøízení panu
V. Vavrušovi, paní Voglové z MÚ Králíky),
jednání se sponzory o poskytnutí pøíspìv-
ku na dopravu do Poznanì a zpìt (velké
díky patøí panu Štìpánkovi, øediteli firmy
Isolit-Bravo, panu Rùèkovi, øediteli firmy
Intercolor, panu Krystkovi, øediteli Pily
Krystek, panu Tóthovi, øediteli Autodopra-
vy Tóth, Mìstu Králíky). Propagaèní mate-
riály mìsta Králíky nám poskytl pan Ju-
ránek (Nakladatelství Juránek), Mìstské
muzeum Králíky, vedení mìsta Králíky,
peèivo Pekárny Falta, drobné dárky Isolit
Bravo – také jim dìkujeme. Nezahálely
však ani dìti. Zhotovovaly drobné i vìtší
dárky z keramiky pro své (prozatím ne-
známé) kamarády z evropských zemí.

Koneènì nadešel den D. V pátek 13. 6.
jsme se shromáždili v 8:15 na Velkém ná-
mìstí a hlavou se nám honila spousta
myšlenek – jaká bude cesta?, jak dlouho
tam pojedeme?, jaké bude ubytování?, co
budeme jíst?, budou nás tam oèekávat,
nespletli se?, co nového poznáme?, co zají-

mavého asi prožijeme? V 8:30 jsme nased-
li do autobusu a zamíøili ke hraniènímu
pøechodu. Odbaveni jsme byli velice rychle
a už v 9:00 jsme byli v Polsku. Èekala nás
dlouhá, sedmihodinová cesta. Naším cílem
byla Poznaò, hotel Polonéz.

Kolem 16. hodiny jsme zastavili pøed
velikou budovou hotelu v samém centru
Poznanì. Všichni jsme byli jako v Jiøíkovì
vidìní – luxusní hotel, kde 1 noc  stojí 70
euro, ubytování ve dvou a tøílùžkových po-
kojích, na pokoji televize, telefon, vlastní
koupelna s toaletou – a to vše pro nás.
Stravování v tamìjší restauraci, kde nám
servírovali zajímavá a chutná národní jíd-
la (tìstoviny s masem v omáèce a dušenou
øepou, pirohy plnìné masem se zelím,
„guláš“ – nastrouhaná mrkev se zelím a
masem, kuøecí kousky s houbami a rýží,
špagety, rajskou polévku na nìkolik zpù-
sobù). Pochutnali jsme si na neobvyklých,
dobrých zákuscích, zeleninových salátech,
ovoci.

Hned první den jsme se vydali na pro-
hlídku Poznanì. Na Starém námìstí nás
nejvíce zaujaly obživlé sochy, od kterých se
dìti nechtìly odtrhnout. Druhý den byl ve
znamení festivalu, který byl pod záštitou
pana vícepremiéra Marka Pola a meziná-
rodní organizace dìtí UNICEF. Dìti se pøe-
pravily patrovým autobusem a koèárem ta-
ženým koòmi do parku, kde je èekal boha-
tý program – vystoupení známých polských
zpìvákù, soutìže, kde získávaly dárky,
skákací hrad a klouzaèka a mnoho dalších
atrakcí.

Tøetí den nás mìla odvézt veselá tram-
vaj do ZOO. Poøád nám nebylo jasné, proè

„obyèejné“ tramvaji øíkají „veselá“. A pak
to pøišlo. Tramvaj zastavila, nastoupily dvì
dívky s krabicemi a zaèaly dìtem rozdávat
dárky. Sotva vyprázdnily krabice, tramvaj
zastavila znovu a dívky obdržely další za-
jímavé krabice plné pøekvapení pro naše
dìti - a toto se stále opakovalo po dobu
témìø dvou hodin. Na koneèné zastávce
každé dítì drželo obrovskou tašku plnou
sladkostí, køupek, chipsù, našel se v ní
telefonní záznamník, puzzle, èepice, klíèen-
ka, propiska a spousta dalších drobností.

Veèer jsme navštívili divadlo hudby. Zde
jsme mìli možnost podìkovat všem orga-
nizátorùm a sponzorùm, dostali jsme pa-
mìtní medaile z rukou hejtmana Pozna-
nì. Poté jsme zhlédli velice kvalitní vystou-
pení, kde úèinkovali sólisté baletu a pøed-
ní polští pìvci, kteøí pøednesli árie ze zná-
mých oper a operet.

Po návratu do hotelu nastal èas lou-
èení. Obdarovali jsme všechny dìti a
jejich vychovatele z Maïarska, Litvy,
Lucemburska, Slovenska a všichni spo-
leènì si zazpívali v hotelové hale pøi
kytaøe oblíbené písnièky. Žádnému
z nás se nechtìlo domù a všichni jsme
si pøáli, abychom se v pøíštím roce se-
tkali na dalším festivalu v Poznani.
Pozvání na pøíští festival nám nabídl
vicepremiér Jacek Mariusz Kolodziej-
ski i paní Renata Matacynska, hono-
rární konzul ÈR v Poznani, která po
celou dobu našeho pobytu nad námi
držela ochrannou ruku. Všichni pevnì
vìøíme, že se naše pøání v pøíštím roce
pøemìní ve skuteènost.

Dìti a uèitelé ZvŠ Králíky
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Spoleèenská kronika
Naši nejmenší

ÚMRTÍ

MANŽELSTVÍ

Životní jubilea v èervenci

Tereza Kotlantová,         Natálie Muchová,         Barbora Hnátnická

70 let
Maria Skoková, Jana Opletala;
Alena Kellnerová, Slunná Stráò;
Jindøich Valenta, Orlická
72 let
Božena Švédová, Dolní Boøíkovice;
Vlasta Sršòová, Nádražní
73 let
Jaroslav Egner, Jana Nerudy
74 let
Marie Stárková, Na Køižovatce
75 let
Hana Moláèková, Dolní;
Milan Lohynský, Lidická;
Anna Reichlová, Moravská
77 let
Julia Muchová, Malé námìstí;
Josef Krystek, Vlad. Vanèury;

Josef Beneš, Karla Èapka
78 let
Libuše Všeteèková, Vlad. Vanèury;
Anežka Holubcová, Velké námìstí
79 let
Karel Saska, Polní
82 let
Josef Školut, Nádražní;
Marie Mašková, Horní Lipka;
Jaroslav Pražák, Dolní Boøíkovice
83 let
RùženaSchejbalová, Dolní Boøíkovice;
Eliška Matìjová, Prostøední Lipka
84 let
Josef Šafáø, Pivovarská
94 let
Kamila Pávková, Aloise Jiráska

Pavel Hubálek, Hluboká;              Bohumil Jakoubek, Dolní Boøíkovice;
Petr Novotný, Plynárenská

Karel Rücker - Anna Mikulášková      Tomáš Kaválek – Dana Tureèková
Martin Janoèko – Zdeòka Øímanová     Roman Šindeláø – Petra Bednáøová

Petr Hýbl – Simona Hùlová                     Heinz Pohl – Mária Pohlová
Martin Nervart – Kateøina Valentová    Milan Bartonìk – Žaneta Priesolová

Děkuji  touto  cestou občanům a
organizacím za projevenou sou-
strast a květinové  dary  pro  zesnu-
lého  Petra Novotného.

Rodina Novotných a Krejèová

Dne 19. 7. uplyne již 10 let od chví-
le, kdy nás navždy  opustil  náš
drahý  manžel, tatínek a dědeček
pan Josef Fečko – vzpomeňte s
námi!

Prázdninová pùjèovní doba
Mìstské knihovny v Králíkách

Prosíme ètenáøe Mìstské knihovny v Králíkách, aby si poznamenali zmìnu
pùjèovní doby v èervenci a srpnu 2003:

oddìlení pro mládež úterý 8:00 – 12:00
oddìlení pro dospìlé pondìlí 13:30 – 17:30

ètvrtek 9:00 – 12:00    13:30 – 17:30
Od 21. èervence do 3. srpna 2003 bude knihovna uzavøena.
A nezapomeòte – k prázdninám a dovolené patøí také hezká knížka, kterou si

zcela jistì vyberete ve fondu naší knihovny.
Hezké léto pøejí pracovnice knihovny.

Dìti z Králík
a okolí soutìžily

s ERIKOU
O tom, že cestování v èase není nemož-

né, se pøesvìdèili návštìvníci dìtského dne
nazvaného „ERIKA proti drogám“, který
se konal v sobotu poslední kvìtnový den
dopoledne na Velkém námìstí v Králíkách.
Herci (vìtšinou pražští policisté) z klubu
vojenské historie „Ès. úderníci Praha“ pøed-
vedli všem pøihlížejícím cyklus „Století po-
licie“ a tak se diváci mohli seznámit s nì-
kterými živými pøíbìhy s tématem boje
proti zloèinu.

Dále si všichni mohli zblízka prohléd-
nout stejnokroje èetnictva a policie a po-
soudit jejich vývoj od první republiky až
po 80. léta dvacátého století.

„Vyloupení pokladny, pøepadení pošty,
dopadení øemeslných zloèincù i úspìšné
dopadení šiøitelù narkotik …“ to vše bylo
možné vidìt v prùbìhu dopoledne. Svým
hudebním doprovodem vše doplòovala
nová kapela z Králík „VRÁNY“. Navíc mìli
všichni možnost prohlédnout si zásahová
vozidla PÈR vèetnì speciálního vozidla Re-
nault LAGUNA vybaveného pro identifi-
kaci dopravních pøestupkù nedisciplino-
vaných øidièù.

Celní správa z výcvikového støediska
Prostøední Lipka pøedvedla práci s vycvi-
èenými psy, kteøí bravurnì vyhledali v za-
vazadlech „pašerákù“ omamné a psy-
chotropní látky. Zkrátka bylo vidìt, že na
boj s drogami a s narkomafiemi jsou poli-
cisté i celní správa pøipraveni.

Aby nebylo vše jen ke koukání,
odpoledne se zájemci pøesunuli do prosto-
ru pøed muzeem ès. opevnìní – pìchotním
srubem K – S 14 „U Cihelny“, kde se zú-
èastnili øady rùzných her. Ti neojdvážnìj-
ší, kteøí stateènì pøekonali všechna sta-
novištì, byli odmìnìni. Bylo to pøes 50
dìtí, vìtšina z Králík, ale také z Horní
Lipky, Prostøení Lipky, svého zástupce
mìly i Kralupy nad Vltavou a Dolní Dob-
rouè.

Mezi tím co dìti soutìžili si do-
spìlí mohli v pìchotním srubu prohléd-
nout novou výstavu o drogové kriminalitì
a zásazích Národní protidrogové centrály
Ministerstva vnitra ÈR, která „bez obalu“
ukazuje tvrdou realitu v oblasti drog v Èes-
ké republice. Tato výstava je pouze zaèát-
kem, nebo� do srpna bude rozšíøena o za-
jímavé exponáty i novì dokumentované
události.

Touto cestou upøímnì dìkujeme
jménem VHK ERIKA Brno všem našim
pøátelùm a podporovatelùm z Králík, Pra-
hy, Brna, Kopøivnice, Ústní nad Orlicí a
Hradce Králové, díky kterým se akce moh-
la konat, nebo� se letos nenašel ani jedi-
ný sponzor. Akci pøislíbil podpoøit pouze
Pardubický kraj. Na pøíští rok pøipravu-
jeme rovnìž „Dìtský den“ a tìšíme se na
pøípadné zajímavé podnìty a nápady, kte-
ré bude možné realizovat.

Za VHK ERIKA Brno
Bc. Richard Sicha



Králický zpravodaj 07/2003 - 15

Cestovní agentura Hana Pechanová
Orlická 687, 561 69 Králíky nabízí dovolenou v tuzemsku i v

zahraničí pro vlastní dopravu, busem nebo letecky. Dále je možné
zakoupit samotné letenky, autobusové jízdenky, pobyty v lázních,

dětské tábory, pobyty s aerobicem a mnoho dalších produktů.
!! Od června do října 2003 je možné zakoupit dálniční

známky do Rakouska a na Slovensko!!
TIP MĚSÍCE: Zájezdy na poslední chvíli s velkými slevami!!!

Telefon: 465631631 nebo 607930632

Organisovaná hasièská èinnost se
dìje na celém svìtì mimo zaostalých
zemí. Má svoji historii. V mìstì Pøiby-
slavi se nachází rozsáhlé museum –
Centrum hasièského hnutí. Je zde
soustøedìno velké množství exponá-
tù. Toto museum bylo vybudováno
v 70. letech minulého století a v sou-
èasné dobì je nejvìtší a nejlépe vy-
pravené v Evropì. Zámek v Pøibyslavi
byl v 60. letech silnì zdevastován, do-
konce v nìm byl po nìkolik let ustá-
jen dobytek místního JZD. Státní sprá-

vou byl tehdy nabídnut Svazu Požární
Ochrany. Na jeho obnovu soustøedil
prostøedky ÚV ÈSPO od Poštovny, od
Národní Fronty, od darù Sborù dobro-
volných hasièù. Na brigády jsme jez-
dili i z našeho okresu Ústí nad Orlicí.
Tato nároèná práce je zdokumentová-
na v samostatné exposici. Dnes je to
chlouba èeských hasièù a v prostorách
se odbývají rùzné významné události.
V jedné ze sbírek se nachází Modlitba
hasièe, volnì pøeloženo od hasièù
z Jihoafrické republiky.

Nech� kdekoliv zlý oheò vzplane, já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životù, mùj Pane, dopøej mi síly dost.
V náruèí vynést dítì, když ještì nevypršel èas,
ale i starce, který má bílý vlas.
Stále na stráži stojím, protože odhodlaný jsem,
pøed ohnìm blízké chránit a pomoci chci všem.
Když z Tvé vùle Pane má se stát, že život ztratím,
požehnej mé rodinì a laskavou rukou vra� jim,
co pøi mém poslání jsem jiným lidem dal.
Hasièi na Králicku.

Spalování
odpadù

Podle nìkolika upozornìní z poslední
doby je zøejmé, že dochází k pálení odpa-
dù z domácností nebo provozoven, a to jak
v domácích lokálních topeništích, tak i ven-
ku na otevøených ohništích. Rádi bychom
upozornili všechny obèany i podnikatele na
nepøípustnost tohoto zpùsobu likvidace
odpadù. Dùvodù je celá øada, nicménì tím
hlavním je ohrožování zdraví, jak vlastní-
ho, tak i zdraví svých spoluobèanù.

Spalování v domácích topeništích se
znaènì liší od spalování v prùmyslových
topeništích, jako napø. ve spalovnách, kte-
ré jsou k tomuto zpùsobu likvidace odpa-
du urèeny a musí splòovat velmi nároèná
technologická a emisní kriteria. Spalování
v domácích topeništích probíhá za mno-
hem nižších teplot a vìtšinou i s mnohem
menším pøísunem kyslíku. Pálením odpa-
dù z domácností za tìchto podmínek vzni-
kají zdraví velmi nebezpeèné látky, u plas-
tù napø. rakovinotvorné dioxiny, chlór,
u umìlých tkanin rakovinotvorný kyano-
vodík, u gumy toxické aromatické uhlovo-
díky apod. Ve všech pøípadech vzniká sa-
mozøejmì celá øada dalších zdraví škodli-
vých látek a dochází rovnìž k obtìžování
okolí nepøíjemným zápachem.

Upozoròujeme také, že domácí topeniš-
tì a venkovní ohništì nejsou zaøízení urèe-
ná k likvidaci komunálního odpadu. Spa-
lováním tohoto odpadu tímto zpùsobem
dochází tedy k porušení celé øady zákonù
a vyhlášek, mj. zákona è185/2002 Sb.,
o odpadech, vyhlášky Mìsta Králíky 2/
2001 o odstraòování komunálního odpa-
du, vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s odpady, zákona o ovzdu-
ší atd. Za tato porušení mohou být udìle-
ny velmi vysoké pokuty.

Prosíme tedy obèany i živnostníky, aby
komunální odpad v žádném pøípadì nepá-
lili, dopouštìjí se tím jednak porušení zá-
kona, ale zejména ohrožují zdraví obèanù
celého mìsta, vèetnì zdraví vlastního. Do-
mníváme se, že systém sbìru a tøídìní
odpadu umožòuje všem bezproblémovou
likvidaci odpadu vznikajícího jak v domác-
nostech, tak pøi provozování živností.

Pavel Brandejs
odbor ŽP MìÚ Králíky

Organizovaná hasièská èinnost
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O Z N Á M E N Í
o možnosti pronájmu mìstského bytu

Mìstský úøad Králíky, majetkový odbor
na základì  usnesení Rady mìsta

Králíky ze dne  24.06.2003
oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
bytovou jednotku: è. 6

èíslo popisné: 265
ulice a katastrální území:

Hluboká, Králíky
bližší urèení:

byt o velikosti 0+1 (24,36 m2)
IV. kategorie, spoleèné  sociální

zaøízení na chodbì
 vytápìní na tuhá paliva

termín ukonèení pøijímání žádostí
o nájem bytu: 31.07.2003

žádosti pøijímá
majetkový odbor MìÚ

Pøednost budou mít zájemci,
kteøí jsou v seznamu žadatelù

o nájem mìstského bytu.
O koneèném nájemci bytu

rozhodne Rada mìsta Králíky.

Filmové veteránské Hasièská soutìž 2003

Svatonepomucký

hvìzdy v Králíkách
V sobotu 5. 7. odpoledne (pøedpokláda-

ný zaèátek ve 14:00 hod) zavítají na naše
námìstí pøekrásné motocykly a automobi-
ly, jejichž spoleèným znakem je jejich stá-
øí. Ale je to stáøí naleštìné a dùstojné.
Spolky nadšencù z Prahy, Hradce Králové
a Èervené Vody pøedstavý své „majstršty-
ky“. Uvidíme kromì jiného automobily znaè-
ky Mercedes, které se nedávno objevily i
v seriálu Èetnické humoresky. Nebudou
chybìt motocykly znaèky Böhmerland (Èe-
chie), jejichž výroba se datuje již od roku
1925. Diváci tak budou mít možnost vzdát
hold dovednosti generacím našich pøedkù.

Srdeènì vás zveme na králické námìstí.

kvìtinový trh
V sobotu 17. 5. 2003 se v Králíkách na

námìstí uskuteènil Svatonepomucký kvì-
tinový trh. Byl to první pokus o zavedení
nové tradice v Králíkách a já bych se ho
nebála hodnotit jako úspìšný.

Sešly se bohužel jen tøi stánky, však
množství a rozmanitost rostlin urèitì uspo-
kojila všechny návštìvníky. A že jich neby-
lo málo!!!

Sami pìstitelé byli pøekvapeni “Tako-
vou úspìšnost jsme dlouho nezažili”. Pøi-
vezli 2.570 kusù rostlin a z toho 1.118 pro-
dali.

Jen sami organizátoøi a lidé, kteøí se na
pøípravì podíleli vìdí, co taková akce stojí
úsilí a práce. Proto bych chtìla podìkovat
paní Jiøinì Šafáøové, Lence Cackové, Janu
Køivohlávkovi, Bohuslavu Kuèerovi, , Sta-
nislavu Blažkovi a Václavu Matoulkovi za
jejich lví podíl na zdárném prùbìhu akce.

Iva Veèeøová

31. 5. se konala na høišti v Králí-
kách soutìž požárního sportu sboru
dobrovolných hasièù. Zúèastnilo se
5 sborù z Králicka. Pøišel nás povzbu-
dit i starosta Králík pan Krabec Du-
šan. Nakonec pøedal poháry a popøál
všem zúèastnìným hodnì zdaru i pøi
dalších aktivitách v tomto sboru dob-
rovolných hasièù.

Výsledky soutìžících byly následu-
jící:

Heømanice – diskvalifikace
Dolní Boøíkovice – 4. místo
Dolní Morava – 3. místo
Prostøední Lipka – 2. místo

Králíky – 1. místo
Díky krásnému poèasí nás pøišlo po-

vzbudit velké množství divákù a pøíz-
nivcù hasièù. Vìøíme, že nás pøijdou
povzbudit i na další akce.

Na naše pozvání pøijeli rozhodèí
z Jablonného n/Orlicí, kterým tímto
dìkujeme za zdárný prùbìh soutìže.
Vìøíme, že nám i nadále budou na-
klonìni èlenové zastupitelstva naše-
ho mìsta a podpoøí naše úsilí o zkva-
litnìní povrchu høištì pro mnoho dal-
ších aktivit.

Hasièskému sportu zdar
pøejí dobrovolní hasièi z Králicka


