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Srpen 2003/èíslo 8                           Roèník I. (Králicko XIII.)               Cena 7 Kè

Slavnostního prùvodu pøi pøíležitosti 950. výroèí Villmaru se úèastnilo
i 43 obèanù Králík a okolí.

HLASOVAL JSEM PROTI

TESLA - TESLAMP - NOVALAMP
Jak bude fungovat staronová fir-

ma NOVALAMP, s. r. o.?
Otázky mi zodpovìdìl jeden ze

spoleèníkù firmy, pan Novák.
1.) Plánujete zachovat výrobu

žárovek?
Nikdy jsem jiný zámìr nemìl, než

vyrábìt dále svìtelné zdroje. Zaèínat
nìjakou jinou výrobu by bylo daleko
vìtší riziko.

2.) Kdy se naplno rozjede výro-
ba?

Na tuto otázku se nedá konkrétnì
odpovìdìt. Musíme si uvìdomit,že zá-
vod nepøevzal žádné objednávky , pro-
tože odbìratelùm bylo již pøed 1 1/2
rokem oznámeno, že Teslamp je v kon-
kurzu. Odbìratelé si zajistili nákup svì-
telných zdrojù jinde. V této dobì jsem
vzal na sebe velkou odpovìdnost a na-
psal jsem všem odbìratelùm, že o jeho
provozování má zájem více zájemcù a
já jsem jeden z nich a urèitì bude výro-
ba pokraèovat, a� už pod naším nebo
pod jiným vedením.Tyto informaèní
dopisy jsem napsal celkem tøikrát, pro-
tože prodej se prodlužoval. Výroba se
bude rozjíždìt postupnì podle objedná-
vek.

3.) Jaký je prùbìh jednání s od-
bìrateli?

Po úspìšné dražbì jsme opìt zaslali
všem odbìratelùm dopisy o výsledku

dražby a vìtšina reagovala pozitivnì.
V obchodních jednáních jsme však ne-
mohli pokraèovat ihned, protože jsme
nemìli výrobní cenu žárovky. Po vy-
dražení závodu jsme jednali se správ-
cem konkurzní podstaty, Mgr.Klánem,
o možnosti - do zaplacení dražební ceny
a pøevzetí závodu jednat v závodì a
pøipravovat obchodní podmínky. Mgr.
Klan nám vyšel maximálnì vstøíc a za
necelé ètyøi týdny jsme byli schopni na-
bídnout novou cenu žárovky. Nyní již
jednáme s dodavateli materiálu a od-
bìrateli žárovek o konkrétních pod-
mínkách obchodu.

4.) Jaký máte podíl, jak budete
moci ovlivòovat chod firmy?

Spoleèníky jsme 2 fyzické osoby. Dru-

hým spoleèníkem je Günter Errman,
který je také jeden z majitelù nìmec-
ké NARVY Lichtguellen GmbH+Co
KG.Dohodli jsme se na podílech - 51 %
mám já a 49% p. Errman. Vzhledem ke
zkušenostem v oboru pana Errmana
je jeho úèast na chodu závodu velkým
pøínosem.

5.) S kolika zamìstnanci poèítá-
te pøi rozjetí výroby, s kolika pøi
plném výkonu?

Pro rozjezd výroby poèítáme s mini-
málním poètem zamìstnancù . V tìch-
to dnech probíhá výbìr profesí. Pøesný
poèet zamìstnancù pro rozjezd zatím
není ukonèen. Plánovaná výroba pro
ekonomický chod závodu je výroba cca
3,2 mil.kusù žárovek mìsíènì. Každý

    Vážení obèané, po nìkolik mìsícù
jsme byli svìdky až dojemné péèe pøed-
sedy ODS p. Doubravy o výbìrová øí-
zení na místa øeditelù pøíspìvkových
organizací mìsta. Všechny jeho pøíspìv-
ky a rozhovory v místním i krajském
tisku mìly jedno spoleèné. Vždy vedly
ke zmínìní dvou jmen. Mého, jako bý-
valého øeditele ZŠ 5. kvìtna, èlovìka
bezcharakterního a pomstychtivého a
souèasného øeditele p. Kubíèka jako

bezbrannou obì�, pøípadnì ještì lépe
politickou obì�. Od obèana Doubravy
jsem se také koneènì dozvìdìl to, co
mi nikdo neøekl, proè jsem byl tehdy
z funkce odvolán. Nebyl jsem odvo-
lán, neprošel jsem konkurzem, o kte-
rém se lidé z tehdejšího Školského
úøadu v Ústí nad Orlicí vyjádøili jako
o frašce v režii mìsta Králíky.

    Nemá smysl nìkteré vìci znovu a
znovu vyvracet a vysvìtlovat. Pùvod-
nì jsem se ke všem invektivám ani ne-
chtìl vyjadøovat, ale když je nìèeho
moc, je toho pøíliš.

    Faktem je , že trvám na tom, že
práce øeditele p. Kubíèka je špatná a
sociální prostøedí školy doslova patolo-
gické.

    Ale taktika p. Doubravy pøinesla
ovoce. Kamarád p. Kubíèek byl ve funk-
ci potvrzen. Mnì nezbývá, než se  omlu-
vit všem zamìstnancùm, rodièùm i
žákùm, kteøí doufali ve zmìnu ve ve-
dení školy a v ozdravení atmosféry
zmatkù, formálnosti, povrchnosti, ne-
zájmu o práci uèitelù i žákù, stresù,
pomluv zastrašování, ponižování a ka-
marádíèkování podle hesla všichni jsme
si rovni, ale nìkteøí jsme si rovnìjší.

    Nepodaøilo se mi pøesvìdèit radní,
aby byla škole alespoò dána šance zís-
kat vyhlášením konkurzu øeditele

(dokonèení na stranì 2)

(dokonèení na stranì 4)

Vyjímeènì 18 stran
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Ptáte se - odpovídám
Stále èastìji se setkávám s dotazy

týkající se kruhového objezdu v Èer-
vené Vodì. Pøestože toto není téma
týkající se Králík, vìtšiny z nás se do-
týká.

Otázky mi zodpovìdìl starosta Èer-
vené Vody, pan Miroslav Švestka.

1.) Kdy byla poèata výstavba a
kdy bude kruh. objezd dokonèen?

Stavba byla zahájena ke konci mì-
síce bøezna 2003 a kruhový objezd
bude dokonèen ve druhé polovinì srp-
na 2003 s tím, že zcela prùjezdný bude
od 28. èervence.

Souèástí kruhového objezdu byly
pøeložky veškerých inženýrských sítí
a výstavba nového mostu.

2.) Co zpùsobilo takové zdrže-
ní?

Pùvodní termín úplného dokonèe-
ní stavby byl konec èervence a pro-
dloužení lhùty výstavby zapøíèinil do-
dateènì zjištìný špatný stav mostu na
silnici I/43 ve smìru Králíky, který mìl
být pùvodnì pouze opraven a rozší-
øen, ale z výše uvedeného dùvodu byl
zhotoven zcela nový.

3.) Zasadilo se Mìsto nìjakým
zpùsobem o rychlejší dokonèení?

Mùže vùbec obec nìjak pøinutit sta-
vební firmu k rychlejšímu prùbìhu?
Investorem stavby je Øeditelství sil-

nic a dálnic, zhotovitelem je firma Stra-
bac a. s. a Obec Èervená Voda nemá
možnost zasahovat do smluvních ujed-
nání mezi tìmito partnery.

Obec se však zasadila o to, aby pù-
vodnì navrhovaný termín zprùjezdnì-
ní køižovatky z dùvodu stavby nového
mostu byl pøesunut z konce srpna na
konec èervence.

4.) Jste s koneèným stavem kruh.
objezdu spokojeni?

Se souèasným stavem kruhového
objezdu jsme zatím spokojeni, ale ko-
neèný dojem jistì vylepší dokonèení

chodníkù a terénních úprav.
Obec zásadním zpùsobem ovlivòuje

pøedevším související výstavbu chod-
níkù, výbìr dlažeb a další skuteènosti,
které mají vliv na zlepšení podmínek
pro naše obyvatele.

Po celou dobu výstavby byla èást na-
šich obyvatel bydlících podél objízdných
tras vystavena nadmìrnému hluku a
prašnosti, odmìnou jim snad bude do-
konèená køižovatka, která pøispìje
k bezpeènìjšímu provozu v obci. Tyto
objízdné trasy budou dle požadavkù
obce na náklad ØSD opatøeny z velké
èásti novým povrchem, na zbytku bu-
dou provedeny lokální opravy.

Dìkuji za rozhovor Iva Veèeøová

TESLA - TESLAMP - NOVALAMP
by si pøál, aby závod jel na plný výkon,
který je schopen vyrábìt až 10 mil. ks
žárovek mìsíènì. Výroba se bude roz-
jíždìt postupnì a podle toho budou pøi-
jímáni zamìstnanci. Pøi plánované vý-
robì by mìlo být zamìstnáno cca 300
dìlníkù a cca 35-40 technikù vèetnì

vedení.
6.) Budete nabírat lidi, kteøí byli

zamìstnáni u Teslampu a nyní
jsou vedeni na úøadu práce?

Budeme nabírat lidi z úøadu práce.
7.) Budete mìnit management?
Nejsem pøesvìdèen, že výmìna ma-

nagementu je nutná. Nìkteøí z mana-

gementu – ekonom, již odešel døíve a
další konèí pro dùchodový vìk. Tyto
funkce byly nabídnuty lidem ze závo-
du.

8.) Souèástí areálu je velká ne-
dostavìná hala, co plánujete s tím-
to prostorem?

Volné prostory a haly se budeme sna-
žit využít, prodat. Probíhá jednání.
Není stranou i možnost jiného druhu
výroby. Vše ukáže èas.

9.) Poèítáte s tím, že by se do Krá-
lík pøevedly další výroby (Praha)?

Každý závod z Teslampu je pøedmì-
tem zpenìžení, pravdìpodobnì dražeb.
Samozøejmì, že máme zájem, nejen
o zaøízení z Prahy, ale záleží to na pod-
mínkách a finanèních prostøedcích.

10.) Je nìjaká lhùta, do které mu-
síte mít splacen úvìr?

Ano je. Termín je pøijatelný a je sta-
noven podle našich pøedstav.

11.) Jak se bude firma jmenovat?
Schválen byl název spoleènosti- No-

valamp,s. r. o.
12.) Poslední otázka z jiného

soudku – budete provozovat sau-
nu?

Pro mnoho lidí je sauna dùležitým
místem odpoèinku, zatím k jednání
o saunì nedošlo. Nebudeme se bránit
prodeji nebo pronájmu.

Dìkuji Vám za rozhovor
Iva Veèeøová

(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

„Den Sil podpory AÈR – CIHELNA 2003 Králíky“
Návštìvník shlédne Ostravskou operaci z roku 1945 – HISTORICKÁ SKUTEÈNOST A BOJOVÉ UKÁZKY

· Ostravská operace na jaøe roku 1945
pøedstavovala poètem na obou stranách
nasazených jednotek nejvìtší druhováleè-
nou bojovou operaci v prostoru èeských
zemí.

· Bojové støetnutí bylo velmi tvrdé, se
znaènými ztrátami na obou bojujících stra-
nách.

· Do bojù se významným zpùsobem za-
pojily jednotky 1. ès. armádního sboru a
bohužel na stranì obránce také objekty bý-
valého ès. opevnìní z let 1935–1938. Boj
o vlastní opevnìní obsazené nepøítelem – to
je z hlediska historie válek znaènì neob-
vyklá skuteènost. Byl to dùsledek „mnichov-
ských událostí“ v záøí 1938.

· V èasoprostoru 2. svìtové války se jed-
nalo o boj o poslední významnou prùmys-
lovou oblast ovládanou nacistickým Nìmec-
kem.

· Úspìšné ukonèení Ostravské operace
umožnilo následné rychlé osvobození Mo-
ravy a Èech po šesti letech okupace.

· Všechny uvedené skuteènosti jsou dùvo-
dem, aby poøadatelé akce CIHELNA pøi-
pomenuli tuto významnou historickou
událost a vzdali hold všem, kteøí se na osvo-
bození Èeskoslovenska podíleli.

Co uvidí návštìvník 23. 8. v bojových
ukázkách na akci CIHELNA 2003?

Zámìrem je divákovi pøedvést souvislý
sled vybraných bojových scén, svým zpù-
sobem typických pro tu fázi bojù, která
probíhala již na èeskoslovenském území
v prostoru, kde byly v letech 1936–1938
vybudovány objekty našeho pohranièního
opevnìní.

Bojová ukázka v žádném pøípadì ne-
pøedstavuje pøesnou rekonstrukci boje
o nìkterý konkrétní objekt, èi bojové støet-
nutí konkrétních vojenských jednotek.

Uniformy, které divák na bojišti uvidí
patøí sovìtské Rudé armádì, nìmecké
Wehrmacht a pøíslušníkùm ès. armádní-
ho sboru v SSSR. Uniformy nepocházejí
z filmových skladiš� a jejich nositelé ne-
jsou najatí komparsisté. Jsou to èlenové
øady klubù vojenské historie a vojensko-
historických jednotek, kteøí na akci CI-
HELNA 2003 budou prezentovat ve vlast-
ním volném èase svùj um a znalosti histo-

rie, ve vlastních, nezøídka originálních uni-
formách a bez nároku na honoráø.

Kdo jakou uniformu vlastní a nosí ne-
mohou organizátoøi akce ovlivnit, a proto
také nelze exaktnì dodržet historicky na-
prosto vìrné rozložení sil Rudoarmìjcù a
Èechoslovákù èi jejich zaøazení v sestavì
sil útoèících vojsk, nebo sladit s historií
distinkèní oznaèení nìmeckých jednotek,
které byly tehdy v dané oblasti v obranì.

Díky rozloze prostoru a omezenému èa-
sovému limitu jsou divákùm pøedvedeny
pouze „bojové“ scény a poøadatelé jsou si
vìdomi, že divák tak nezíská pøedstavu
o  širokém zabezpeèení bojujících jedno-
tek prvního sledu jak organickými pomoc-
nými službami, tak týlovými jednotkami.
Díky omezeným technickým možnostem
poøadatelù je v bojové ukázce akce CIHEL-
NA 2003 dìlostøelecká a letecká podpora
jen naznaèena.

Konkrétnì divák na bojišti uvidí krom
pìšákù a obrnìných vozidel obou stran
i nìmecký protiletadlový kanón vedoucí pøí-
mou palbu na tanky, sovìtský protitanko-
vý kanón „raèbum“ podporující svou pal-
bou „údernou“ skupinu Rudoarmìjcù, mi-
nometèíky a zdravotníky. Vskutku pozor-
ný divák pak snad dokáže odlišit i rozvìd-
èíky, chemiky, spojaøe, pøíslušníky RTZ, le-
teckého návodèího, dìlostøeleckého pozo-
rovatele a rozpoznat další historickou bo-
jovou techniku na obou stranách.

Jednotlivé scény, které budou na sebe
navazovat èi probíhat paralelnì se dají
struènì popsat – nazvat takto:

- ústup nìmecké armády do pøedem pøi-
pravených pozic

- nálet na nìmeckou ustupující kolonu
- napadení nìmeckého zadního voje so-

vìtským prùzkumným odøadem
- zøízení zásekù na silnici a kladení mi-

nových polí nìmeckými jednotkami
- útok sovìtských tankù s pìchotou

z chodu zastavený palbou nìmeckého pro-
ti-letadlového kanónu

- záchrana a oprava zasaženého sovìt-
ského tanku

- vyøazení obsluhy nìmeckého protile-
tadlového kanónu sovìtskou údernou sku-
pinou

- protiútok nìmeckých Panzergrenadie-

rù s využitím obrnìných vozidel
- druhý útok sovìtské pìchoty a tankù

uvázne v boèní palbì zbraní skrytých za
bunkrem

- nasazení sovìtské „úderné skupiny“
ženistù, støelcù, chemikù a dìlostøelcù s
protitankovým kanónem, která umlèí pa-
lebné prostøedky soustøedìné u bunkru

- zøízení sovìtského polního obvazištì
- obnovení postupu sovìtských pìšákù

a tankù
- úporná obrana pozic nìmeckými vojá-

ky
- znièení sovìtského tanku nìmeckou

pancéøovou pìstí
- ústup èásti nìmeckých sil
- dobytí nìmeckého postavení a proná-

sledování nepøítele
Text scénáøe bojové ukázky akce CIHEL-

NA 2003 vypracoval Vítem Pažourk ve
spolupráci se èleny KVH HP 19 a VHK
Erika Brno.

Ing. Vít Pažourek a Ing. Martin Ráboò

Jízdní øád
Králíky-Bouda-Králíky

23. 8. 2003
Dopravce: p. Pinkas, Králíky

Králíky Bouda Bouda Králíky
odjezd pøíjezd odjezd pøíjezd
9.15 9.45 9.55 10.25
9.45 10.15 10.25 10.55
10.30 11.00 11.10 11.40
11.00 11.30 11.40 12.10
12.00 12.30 12.40 13.10
12.30 13.00 13.10 13.40
13.15 13.45 13.55 14.25
13.45 14.15 14.25 14.55
14.30 15.00 15.10 15.40
15.00 15.30 15.40 16.10
16.00 16.30 16.40 17.10
    -     - 17.15 17.45
    -     - 18.15 18.45
    -     - 18.45 19.15

MATURANTI KRÁLICKÉHO GYM-
NÁSIA BUDOU JISTÌ DLOUHO
VZPOMÍNAT NEJEN NA VYDAØE-
NÉ POSLEDNÍ ZVONÌNÍ...

V pøípadì zájmu o foto – negativ na
radnici u pí I. Veèeøové.
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Stomatologické služby
od 2. 8. 2003 do 31. 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
2. 8. so MUDr. Douglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
3. 8. ne MUDr. Douglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
9. 8. so MUDr. Vojtová Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 821
10. 8. ne MUDr. Vojtová Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 821
16. 8. so MUDr. Krèálová Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 824
17. 8. ne MUDr. Krèálová Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 824
23. 8. so MUDr. Mareš Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 822
24. 8. ne MUDr. Mareš Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 822
30. 8. so MUDr. Vébrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
31. 8. ne MUDr. Vébrová Žamberk Raisova 814 465 613 441

Zmìna pracovní doby na MìÚ Králíky:
Po, St od 7:30 do 12:00 13:00 do 17:00 hodin
Út, Èt od 7:30 do 11:00 12:00 do 14:00 hodin
Pá od 7:30 do 11:30 12:00 do 13:00 hodin

Úøedním dnem zùstává pondìlí, støeda a novì i ètvrtek
od 7:30 do 11:30 hodin. V ostatní dny je návštìva možná po dohodì.

Buk èervený nedokázal vzdorovat letní bouøce. Jeho bohatá koruna ponièila
okna školy, plechování, omítku a èást dlažby. Škoda byla vyèíslena pøibližnì
na 20.000,- Kè.

HLASOVAL JSEM PROTI
schopného, samostatného, rozhodné-
ho, komunikativního, spravedlivého a
kompetentního øešit v klidu a
s nadhledem všechny problémy, kte-
ré vedení školy pøináší.

    Inspekèní zpráva, na kterou se tak
dlouho èekalo, dopadla velmi dobøe pro
zkušené aprobované uèitelky 1. a 2.
stupnì, které byly hodnoceny kladnì
vždy, a pro školní družinu. Práce vede-
ní samostatnì hodnocena nebyla,
i když v jiných inspekèních zprávách
z jiných škol tomu tak je. Tím je vy-
vrácena i další zaruèená zpráva, že in-

spekci na školu poslala radnice, potaž-
mo já. Jisté je, že inspektoøi se ponì-
kud zmatenì vyptávali uèitelù, co že
p. øeditel na škole vlastnì dìlá. Zpráva
by mìla být pøístupná na internetu a
bude možné se pøesvìdèit, že tam kde
je zmiòována práce vedení, je  uvede-
no nepravidelná, neplánovaná, nepod-
ložená fakty, prùmìrná. Bylo též kon-
statováno nìkolikeré porušení záko-
na. Nic na tom nemìní to,  že tato po-
rušení musela být odstranìna ihned a
odstranìní  nahlášeno inspekci. V této
souvislosti musím zmínit i nedávno øe-
šené porušení finanèní káznì ze stra-

ny vedení školy pøekroèením rozpoètu
na rok 2002 o 80 000,-Kè. I tento hrubý
pøestupek by staèil k odvolání øedite-
le.

   V rámci inspekce se k práci školy
mohli vyjádøit v anonymním dotazní-
ku žáci i rodièe. O poznatcích z této
akce není ve zprávì žádná informace.

     Za 4 roky øeditelování p. Kubíèka
výraznì  poklesl poèet žákù školy i pøes
domluvené zápisy se ZŠ Moravská. Od
záøí bude na škole 9 - 10 tøíd, 1. stupeò
pravdìpodobnì opustí budovu ZUŠ…?
Opravdu nerad bych se dožil toho, že
i krásnou stoletou budovu „Žluté školy“
opustí poslední žák.

     Doufám, že p. starosta a radní
jsou si vìdomi své zodpovìdnosti a bu-
dou práci potvrzených øeditelù, na roz-
díl od minulého vedení, peèlivì kont-
rolovat. Já za svoji osobu to mohu slíbit
na sto procent. Neodradí  mì od toho
ani další pomluvy a napadání od
p. Doubravy èi „ jiných kamarádù“,
které lze oèekávat.

Zdenìk Nìmeèek

(dokonèení ze strany 1)

Louèíme se
„Louèení, louèení, to je tak tìžká vìc.“
Ano, je to opravdu tìžké, rozlouèit se

s dìtmi, které do naší školky chodily
nìkolik rokù a s kterými jsme prožily
hodnì radosti, ale i nìjaké ty starosti.
Na poslední èervnové odpoledne se tì-
šili snad všichni – dìti se pøipravovaly
na svá vystoupení opravdu peèlivì a
rodièe zase s napìtím oèekávali, èím
budou tentokrát pøekvapeni.

Odpoledne jsme zahájili malou besíd-
kou – písnì støídaly øíkadla, taneèky,
hudební hra a pohádka „O perníkové
chaloupce.“

Po krátkém programu pøedstoupili
všichni letošní „školáèci“ a zaèalo slav-
nostní šerpování zlatì zdobenou šerpou
s nápisem „Školák 2003“.

Každý „školáèek“ dostal ještì na pa-
mátku diplom, pohádkovou knížku,
kuføíèek s voòavými fixy a malou kytiè-
ku.

Dìvèata a kluci nám zase krátce po-
dìkovali za všechny dny, které s námi
ve školce prožili a za péèi, kterou jsme
jim vìnovaly. Jen tìžko jsme pøitom
skrývaly dojetí – všichni víme, že už se
s nimi potkáme jen náhodnì nìkde ve
mìstì, v autobuse. Možná, že se nìkdy
pøijdou za námi podívat a pochlubit se
svými úspìchy ve škole.

A tak jim pøejeme co nejlepší vykro-
èení do té další etapy života, která zaèí-
ná první tøídou a konèí tøeba až nìkde
na vysoké škole.

Ještì jednou nashledanou, naši malí
školáèci a pøejeme hodnì úspìchù.

Nakonec chceme ještì podìkovat paní
Rùžence Ptáèkové a paní Ivetce Strán-
ské, které na besídku napekly pro dìti
spoustu lákavých dobrùtek.

Z penìžitého sponzorského daru jsme
dìtem zakoupily pìkný dárek – legraè-
ní a nápaditou propisovací tužku.

Dìti a uèitelky z MŠ Èervený Potok.
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Pozvánka na

TRHY/TARGI
Králíky/Miedzylesie
Sobota 13. záøí  2003
na Velkém námìstí

v Králíkách
Tìšíme se na vaši návštìvu.

Nocujeme na Moravì
„Paní uèitelko, kdy už budeme noco-

vat?“
„Paní uèitelko, já už se moc tìším.“
„Paní uèitelko, já si sebou vezmu my-

šáèka.“
„Paní uèitelko, já si zase vezmu pìk-

né pyžamo.“
Takhle a nìjak podobnì probíhaly

rozhovory v naší MŠ bìhem posledního
mìsíce pøed prázdninami.

Letos ale èekalo na dìti veliké pøe-
kvapení – bude se nocovat jinde, než
u nás ve školce. Paní Blanka Stejskalo-
vá nám nabídla, že bychom mohly s dìt-
mi pøenocovat ve srubech na Dolní Mo-
ravì a my jsme s nadšením tuto nabíd-
ku pøijaly.

A pak koneènì nastal ten dlouho oèe-
kávaný den – poslední èervnový ètvr-
tek.

Dìti si sbalily své batùžky a odpoled-
ním autobusem jsme pak všichni plni
oèekávání odjeli na Dolní Moravu.

Po pøíchodu do Chatové osady dìti
odložily své batohy do spoleèenské míst-
nosti hlavní budovy a už nedoèkavì vy-
bìhly na chodníky mezi chatkami, kde
objevily velkou døevìnou prolézaèku.
A tak všichni vylézali, slézali, sjíždìli, bì-
hali, prostì, bylo veselo.

Na veèeøi pak každý dostal velký kus
grilovaného kuøete – všem opravdu
chutnalo, nezbylo vùbec nic. I ti malí

jedlíci svou porci rychle zbaštili. Bìhem
odpoledne nás navštívili nìkteøí rodièe,
aby se podívali, jak se jejich dìtièkám
daøí a jestli nìco nepotøebují. Pìkné
pøekvapení si pro nás pøipravili manže-
lé Køivohlávkovi – pan Køivohlávek si
s  sebou pøivezl kytaru a tak jsme
sivšichni s chutí zazpívali a taky trošku
zatancovali.

Pak už nastal èas jít „na kutì“ – ho-
nem umýt, pøevléci se do pyžámek a
hajdy do postýlek. Ještì pohádka a pak
už dobrou noc a sladké sny.

Druhý den jsme pak všechno sbalili,
uklidili a jen velmi neradi jsme chatky
opouštìli.

Možná, že zase pøíští rok nashleda-
nou! Za to všechno dìkujeme panu Mi-
roslavu Slonèíkovi z Brna, který je ma-
jitelem celého areálu a nám jej nezišt-
nì na pøenocování zapùjèil.

Další velký dík patøí paní Blance
Stejskalové, která se o nás obìtavì po-
starala a panu Zdeòku Stránskému a
panu Oldøichu Stejskalovi, kteøí pro
nás pøipravili a napekli spoustu bájeè-
nì vypeèených kuøecích pùlek, na ven-
kovním grilu pøed hlavní budovou are-
álu.

Dìti a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok.

Jedeme na výlet
Èas plyne jako voda, rok ubìhl a zase

tu máme èerven – mìsíc výletù, louèe-
ní se starým a dychtivého oèekávání
vìcí pøíštích. Prostì ten bájeèný pøed-
prázdninový èas.

Jako každý rok, vyjela naše MŠ opìt
na výlet. Tentokrát ne za zvíøátky, ale
za poznáním historie a zajímavostí naší
vlasti. Naše cesta vedla známou trasou
– Bouzov, Úsov, Javorníèko.

My jsme zamíøili nejprve na zámek
Úsov, kde je lovecké a lesnické muse-
um.

Pøi vystupování na parkovišti nás
uvítala deš�ová sprška, naštìstí do
zámku bylo blízko. Prošli jsme zámek,

prohlédli si všechny lovecké trofeje
bývalých pánù, rùzné sbírky ptákù,
zvíøat, broukù. Navštívili jsme i zámec-
ké strašidelné sklepení – kdo se tro-
chu bál, uvnitø se bát pøestal. Velký
sádrový drak, hejkal a bazilišci nám
hrùzu nenahnali, máme pro strach
udìláno. Pak jsme pokraèovali dále,
další zastávkou na naší cestì byl hrad
Bouzov, sídlo rytíøského øádu. Pøi pro-
hlídce interiérù se nám nejvíce zalíbila
komùrka pro služku a chlapcùm záøily
oèi pøi návštìvì hradní zbrojnice. Podí-
vali jsme se do hluboké hradní studnì
– naštìstí byla zamøížovaná, protože pøi
pohledu dolù se nám toèila hlava.

Kdo má dost èasu a chu� si zaøádit,
na toho èeká kousek od hradu „Gale-
rie v Podhradí“, což je zábavnì nauè-
né centrum. Jsou zde rozmanité hu-
sitské zbranì, dìtské høištì s prù-
lezkami, ale hlavnì obrovský døevì-
ný trojský kùò. Uvnitø konì jsou scho-
dy, po kterých naši malí odvážlivci vy-
lezli až nahoru a mohli se rozhlédnout
po okolí.

Pak už na nás èekaly svìtoznámé
javoøíèské jeskynì. Kdo tu nádheru
nevidìl, neuvìøí, slova nám nestaèí
vyjádøit naše pocity. Nìco tak úchvat-
ného se musí prostì vidìt.

A tak zbývá jen dodat – škoda, že
výlet je jen jednou za rok, my bychom
jeli i víckrát.

Za tu spoustu zážitkù chceme moc a
moc podìkovat panu Imrichu Tóthovi
z Èerveného Potoka, který dìtem vý-
let opìt sponzoroval a udìlal nám
svým darem obrovskou radost.

Dìti a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok
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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/

Z pracovního kalendáøe vedení mìsta
Jednání
30. 6.
- jednání s firmou Hudeèek, s. r. o., o zajištìní stavebního dozoru

na budovu povìøeného úøadu v ul. Karla Èapka.
2. 7.
- s JUDr. Vaòkem o pojistných smlouvách na majetek mìsta.
3. 7.
- výstup na Králický Snìžník ajednání na Schronisku (PL) s

pøedstaviteli Sdružení obcí Orlicko, Powiatu K³odzko a zástupci
regionálního rozvoje Pardubického kraje o budoucnosti rozhledny
na Snìžníku a rozvoji turistického ruchu v této oblasti.

9. 7.
- se sekretáøem Euroregionu Glacensis Helmutem Dohnálkem

o využití domu èp. 353 v Dlouhé ulici (sídlo poboèky ER Glacensis,
výstavní prostory, Evropské informaèní centrum apod.) a úèasti
mìsta na realizaci projektu Památník Franze Schuberta na Vyso-
ké.

16. 7.
- s p. Filipem Kolacím a poøadateli 1. pozitivního festivalu,

který se uskuteèní ve dnech 29.-31. 8. v Martincovì lomu na Dolní
Hedeèi.

23. a 24. 7.
- jednání s pøedstaviteli partnerského mìsta Miêdzylesie (PL)

místostarostou Piotrem Kensickim, paní Danutou Ka³u¿nou a p. J.
L¹kem a pøípravì projektu Trhy/Targi-Králíky/Miêdzylesie, vypra-
covaného ve spolupráci s odborem školství mìstského úøadu.

25. 7.
- místostarosta odevzdává výše zmínìný projekt v sídle Eurore-

gionu Glacensis v Rychnovì nad Knìžnou.
30. 7.
- s pplk. Krulikovským o pøípravách na akci Den Sil podpory

AÈR CIHELNA 2003 v Králíkách.

Návštìvy
1. 7.
- nìmecký malíø Herbert Bergmann-Hannak, králický rodák.
5. 7.
- sraz veteránù (motocykly a automobily) na Velkém námìstí,

návštìva starosty Horních Poèernic pana Ivana Lišky, pøijetí úèast-
níkù akce na radnici.

10. - 14. 7.
- úèast králické delegace na oslavách 950 let partnerského mìs-

ta Villmar v Hesensku (Nìmecko).
18. 7.
- blahopøání od starosty nejstarší obèance mìsta 94leté paní

Kamile Pávkové.

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
24. 6. 2003
- schvaluje konání akce na zahrádce restaurace Pasát, která

se uskuteèní dne 28. 6. 2003 s ukonèením ve 23:00 hodin. (5:0:0)
- doporuèuje úèast na všech veletržních akcích v roce 2004, jichž

se bude úèastnit Sdružení obcí Orlicko. Mìsto Králíky se nebude
prezentovat samostatnì, ale formou dodaných propagaèních ma-
teriálù. (5:0:0)

- schvaluje vypovìzení kupní smlouvy o dodávce a odbìru tepel-
né energie è. 02/2002 a smlouvu o nájmu tepelných zaøízení uza-
vøenou s firmou Eurobyt, s. r. o., Rychnov nad Knìžnou, a to k 30.
6. 2003. (5:0:0)

- potvrzuje pana Mgr. Kubíèka ve funkci øeditele ZŠ 5. kvìtna.
1. 7. 2003
- na základì probìhlého výbìrového øízení (25. 6. 2003) a na

doporuèení výbìrové komise, RM potvrzuje Ing. Pavla Strnada
øeditelem Klubu na Støelnici. (5:0:0)

- Školní jídelna Moravská pøevezme zajiš�ování dodávání stra-
vy (obìdy, svaèiny) pro Mateøské školy Pivovarská, MŠ Moravská,
MŠ Èervený Potok, MŠ Prostøední Lipka. (5:0:0)

- netrvá na platbách za žáky, pro které obce jejich trvalého
bydlištì zøizují školy nebo tøídy a ukládá finanènímu odboru pøi-
pravit rozpoètové opatøení pro jednání ZM. (5:0:0)

- schvaluje poskytnutí veøejného prostranství prostoru pøed
gymnáziem na Velkém námìstí pro akci automobilových a moto-
cyklových veteránù poøádanou dne 5. 7. 2003 od 14:00 do 18:00
hodin, a to bezplatnì. (5:0:0)

15. 7. 2003
- schvaluje nákup pøíkopové sekaèky typ DS 2 – L Agri do

majetku Technických služeb Králíky. (4:0:0 – nepøítomen pan
Škarka)

- schvaluje znìní Smlouvy o dílo na provedení archeologického
dozoru a záchranného výzkumu uzavøenou mezi Mìstem Králíky
a Muzeem a galerií Orlických hor, Jiráskova 2, Rychnov nad Knìž-
nou a povìøuje starostu jejím podpisem. (4:0:0 – nepøítomen pan
Škarka)

- schvaluje znìní pojistné smlouvy è. 565-00974-10 na pojištì-
ní majetku mìsta, uzavøenou mezi Mìstem Králíky a Èeskou
pojiš�ovnou, a. s., Spálená 75/16, Praha 1 a povìøuje starostu
jejím podpisem. (4:0:0 – nepøítomen pan Škarka)



Králický zpravodaj 08/2003 - 7

Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 8
konaného dne 8. èervence 2003

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

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: Ing. Ladislav
Tóth (11), od 21:00 hod Jan Škarka (4)

Ing. Kosuk žádá, aby bylo v zápise uvedeno, že na minulé
mimoøádné jednání ZM nebyl pozván, proto nemùže být ani ve-
den jako omluven. Starosta mìsta se mu za tuto chybu omluvil.

Za MìÚ:
Bc. Miroslav Bouška, Marie Pecháèková, Vìra Kubíèková, Vìra

Tomášová, Jana Bartíková, Irena Gáblerová, Jan Èuma, Ing.
Luboš Hejkrlík.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Urèení ovìøovatelù zápisu
3. Zprávy rady mìsta
4. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace
4.2 Rozpoètová opatøení
4.3 Zmìna zøizovacích listin MŠ Moravská a

Školní jídelny Moravská
4.4 Nákup rolby – Sdružení obcí Orlicko

5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

01. Zahájení a prezence

Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání pøivítáním pøí-
tomných èlenù ZM Králíky. Místostarosta Juránek navrhl rozšíøe-
ní programu o bod 4.4. Takto byl program jednání bez výhrad
schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu

Ovìøovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 17. 6. 2003
Mgr. Zdenìk Nìmeèek a Antonín Vyšohlíd nevznesli pøipomínky.
Ovìøovateli tohoto zápisu jsou paní Pavlína Kubáòová a MUDr.
Marie Špièková.

03. Zprávy rady mìsta

Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl Mgr. Zdenìk
Nìmeèek. Diskutovalo se o závìrech výbìrového øízení na øeditele
Klubu na Støelnici a o vztazích zøizovatele a øeditelù pøíspìvko-
vých organizací z oblasti kultury.

04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace

4.1.1 Prodej nemovitosti èp. 93 na st. p. è. 135, st. p. è.
135 a p. p. è. 934/3 vše v k. ú. Heømanice u Králík

Obsah: O koupi nemovitosti vèetnì pozemkù projevili zájem 2
žadatelé – pan Štefan Temòák, Králíky 660 a pan Josef Kopec-
ký, Králíky 291. Nabídková kupní cena je 354.940,- Kè,  nemovi-
tost je zatížena vìcným bøemenem – právo bezplatného trvalého

užívání nebytových prostor v pøízemí, tj. spoleèenské místnosti,
spoleèných prostor s pøíslušenstvím pro oprávnìný SDH Heøma-
nice, pøièemž oprávnìný nebude povinen nést náklady na opravy
a zachování pøedmìtné nemovitosti. Zámìr prodeje byl schválen
a zveøejnìn, RM pozvala oba zájemce o koupi na jednání ZM, aby
pøedložili své nabídky. Na jednání ZM byli oba pøítomni, pan
Kopecký nesouhlasil se zøízením vìcného bøemene, proto od kou-
pì odstoupil. Druhý ze žadatelù je s vìcným bøemenem srozu-
mìn.

ZM/2003/08/143: ZM schvaluje prodej nemovitosti èp.
93 na st. p. è. 135, st. p. è. 135 a p. p. è. 934/3 vše v k. ú.
Heømanice u Králík manželùm Zdeòce a Štefanu Temòá-
kovým, bytem Králíky 660, za kupní cenu ve výši 354.940,-
Kè.

Hlasování: 14:0:0

4.1.2 Prodej pozemkù st.p.è. 158 a p.p.è. 285 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemkù projevili zájem 4 žadatelé – pan
Miroslav Balšánek z Dolní Hedeèe, manželé Petrovi z Králík,
pan Ladislav Kubaník z Králík a pan Josef Kopecký z Králík.
RM doporuèila stanovit minimální nabídkovou kupní cenu vzhle-
dem k atraktivitì pozemkù ve výši 350,— Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem.  Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, RM
pozvala všechny zájemce o koupi na jednání ZM, aby pøedložili
své nabídky.

ZM nejprve postupnì vyslechlo zástupce všech uchazeèù, kteøí
pøedložili své podnikatelské zámìry s výše uvedenými parcelami.
Zastupitelé v následné diskuzi hlasovali postupnì o variantách
zda:

1. za navrženou cenu 350 Kè/1m2 rozhodovat o  pøedlože-
ných podnikatelských zámìrech

Hlasování: 5:7:2 - NESCHVÁLENO
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +   -    o   -     -   o    +   -      +     x      +       -       -      -
2. rozhodovat o pøedložených podnikatelských zámì-

rech, ale zvýšit cenu za 1m2

Hlasování: 12:0:2
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
o   +   +   +   +   +   +   +   +     +      x       o      +      +     +
3. již se nehlasovalo o návrhu, že by bez ohledu na pøed-

ložené podnikatelské zámìry rozhodovala nejvyšší nabíd-
ka.

Podle pøedcházejícího dílèího hlasování navrhl p. Ka-
lianko cenu 700,- Kè/1m2 pro celou výmìru obou parcel.

Hlasování: 10:1:3
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
o   -    +    +  +   +   o    o   +     +      x      +      +      +      +
Na základì tohoto výsledku hlasování byli jednotliví zájemci

opìt jednotlivì vyzváni, zda by akceptovali cenu stanovenou za-
stupitelstvem (ze zákona o obcích urèuje koneèné podmínky pro-
deje ZM, rada mìsta mùže cenu pouze navrhnout). Od koupì
ustoupil pan Kopecký a manželé Petrovi. Pan Balšánek cenu
akceptoval, pan Kubaník se nemohl k aktuální cenì vyjádøit,
protože svùj podnikatelský zámìr i omluvu adresoval na ZM fa-
xem.

Dále se hlasováním ZM rozhodovalo, zda v další soutìži
ponechá pouze p. Balšánka.

Hlasování: 12:0:2
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
o   +   +   +   +   +   +   o   +     +       x      +      +      +     +
Dalším hlasováním se rozhodovalo o tom, zda do kupní smlou-

vy dodávat další zavazující a omezující podmínky prodeje, za
úèelem maximálního dodržení podnikatelského zámìru ze strany
kupujícího.

Závìrem bylo pøijato následné usnesení:
ZM/2003/08/144: ZM schvaluje prodej pozemkù st. p. è.

158 a p. p. è. 285 v k. ú. Králíky panu Miroslavu Balšánko-
vi, bytem Dolní Hedeè 73, za kupní cenu ve výši 424 900,-
Kè + náklady spojené s pøevodem.
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Hlasování: 11:0:3
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
o   +   +    o   +   +  +    +  +     +      x       +      +      +     o

4.1.3  Prodej jednotlivých nebytových jednotek dle
zák. è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù – ga-
ráží v èp. 816 na st.p.è. 1391/1 vèetnì spoluvlastnic-
kých podílù na st.p.è. 1391/1 vše v k.ú. Králíky

Obsah: Na minulém ZM se schvalovala kupní cena u vymeze-
ných nebytových jednotek dle zvláštního zákona v èp. 816
v Králíkách. Na základì usnesení RM zaslal MO nabídky na
tyto nebytové jednotky  vèetnì spoluvlastnických podílù na st.p.è.
1391/1 v k.ú. Králíky stávajícím nájemcùm. O koupi projevilo
zatím zájem 10 nájemcù, 1 garáž se nabízí jako volná.

ZM/2003/08/145: ZM schvaluje prodej jednotlivých ne-
bytových jednotek dle zák. è. 72/1994 Sb., v platném znì-
ní – garáží vèetnì spoluvlastnických podílù na st.p.è. 1391/
1 vše v k.ú. Králíky:
 - è. 816/104 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 45.575,- Kè
manželùm Jaroslavu a Miroslavì Langhansovým, Králíky
816
 - è. 816/105 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 45.575,- Kè
manželùm Milanu a Hanì Liepoldovým, Králíky 816
 - è. 816/107 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 45.575,- Kè
manželùm Ing. Liboru a Martinì Hásovým, Králíky 816
 - è. 816/108 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 45.575,- Kè
paní Oanh Rakašová, Králíky 613
 - è. 816/111 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 43.250,- Kè
manželùm Janu a Evì Tesaøovým, Králíky 816
 - è. 816/116 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 44.400,- Kè
manželùm Ing. Antonu a Vlastì Zimovým, Králíky 816
 - è. 816/117 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 44.400,- Kè
manželùm Pavlu a Radce Strnadovým, Králíky 816
 - è. 816/118 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 43.250,- Kè
manželùm Lubomíru a Evì Stránským, Králíky 816
 - è. 816/120 spol. podíl 5/1000 za kupní cenu 39.250,- Kè
manželùm Ing. Ivanu a Jiøinì Sedlákovým, Králíky 816
 - è. 816/122 spol. podíl 5/1000 za kupní cenu 39.000,- Kè
manželùm Ing. Janu a Ivanì Štenclovým, Králíky 816.

Hlasování: 14:0:0

4.1.4 Prodej èásti pozemku p.p.è. 651/45 (novì ozna-
èena jako p.p.è. 651/45) v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku požádal pan Langhans z Králík
za úèelem scelení zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe 306 m2.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn. Konkrétní kupní cenu od
01.07.2003 stanovuje ZM vždy pøípad od pøípadu. Pan Juránek
navrhl cenu 50 Kè/m2 (Hlasování 14:0:0)

ZM/2003/08/146: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
651/45 v k.ú. Králíky manželùm Jaroslavu a Miroslavì
Langhansovým, Králíky 816 za kupní cenu ve výši 50 Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem.

Hlasování: 14:0:0

4.1.5 Prodej bytu è. 6 v èp. 404 v ul. U Zastávky v
Králíkách

Obsah: MO zveøejnil nabídku prodeje obsazeného bytu è. 6
v èp. 404 a spoluvlastnického podílu ve výši 153/1000 na st.p.è.
543 vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 69.657,— Kè.
O koupi projevili zájem dva zájemci, ve stanoveném termínu byly
doruèeny 2 obálky. Po rozlepení obálek byla nejvyšší nabídka od
paní Jílkové, která nabídla èástku 80.000,— Kè, druhá nabídka
byla od paní Zerzánové, která nabídla 72.500,— Kè. RM dopo-
ruèila prodej bytu paní Jílkové.

ZM/2003/08/147: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu
è. 6 v èp. 404 v ul. U Zastávky a spoluvlastnického podí-
lu ve výši 153/1000 na st.p.è. 543 vše v k.ú. Králíky paní
Monice Jílkové, Králíky 404 za kupní cenu 80.000,— Kè.

Hlasování:  14:0:0

4.1.6 Prodej spoluvlastnického podílu na ostatním
stavebním objektu – kolnì na st.p.è. 551 a st.p.è. 551
v k.ú. Králíky

Obsah: Jedná se o kolnu, která pøísluší k bytu è. 1 v èp. 404
v ul. U zastávky v Králíkách. Vlastníkem bytu jsou manželé
Holubcovi. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, pøedmìtem

prodeje je spoluvlastnický podíl  ve výši 1/12 na objektu a staveb-
ní parcele, návrh kupní ceny 3.873,— Kè. Do doby prodeje všech
spoluvl. podílù navrhuje MO uzavøení smlouvy o budoucí kupní
smlouvì.

ZM/2003/08/148: ZM schvaluje prodej spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 1/12 na ostatním stavebním objektu –
kolnì na st.p.è. 551 a st.p.è. 551 v k.ú. Králíky manželùm
Vlastimilu a Ivanì Holubcovým, Králíky 404 za kupní cenu
3.873,— Kè.

ZM zároveò souhlasí s uzavøením smlouvy o budoucí
kupní smlouvì do doby uskuteènìní prodeje všech spo-
luvlastnických podílù na nemovitosti, aby mohla být pro-
dána jako celek.

Hlasování: 14:0:0

4.1.7  Smìna pozemkù p.p.è. 793/2 a 793/5 v k.ú. Èer-
vený Potok za pozemky p.p.è. 794/3 a 794/5 v k.ú. Èer-
vený Potok

Obsah: O koupi pozemku p.p.è. 793/2 požádal pan Zippe
z Horní Hedeèe k zemìdìlskému využití.  Zároveò byla zamìøe-
na místní komunikace a èást komunikace vede pøes pozemky
v majetku pana Zippeho, pozemek p.p.è. 793/5 užívá pan Zippe.
Zámìr prodeje a nákupu byl schválen a zveøejnìn, kupní cena
smìòovaných pozemkù je ve výši znaleckého posudku (žadatel je
SHR), tj. pozemky p.p.è. 793/2 a 793/5 o výmìøe 1487 m2

ve vlastnictví mìsta ve výši 17.428,— Kè (vèetnì nákladù spoje-
ných s pøevodem), pozemky p.p.è. 794/3 a 794/5 ve vlastnictví p.
Zippeho ve výši 9.165,— Kè. Rozdíl kupní ceny ve výši 8.263,—
Kè zaplatí pan Zippe.

ZM/2003/08/149: ZM schvaluje smìnu pozemkù p.p.è.
793/2, 793/5 v k.ú. Èervený Potok ve vlastnictví mìsta
Králíky, kupní cena ve výši 17.428,— Kè, za pozemky p.p.è.
794/3, 794/5 v k.ú. Èervený Potok ve vlastnictví pana Ev-
žena Zippeho, Horní Hedeè 3, kupní cena 9.165,— Kè.
Rozdíl kupních cen pozemkù ve výši 8.263,— Kè zaplatí
pan Evžen Zippe, Horní Hedeè 3.

Hlasování: 14:0:0

4.1.8 Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 220 v k.ú. Hor-
ní Lipka

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Poslušný z Ústí nad
Orlicí k individuální rekreaci. Jedná se o zastavìnou plochu
o výmìøe 439 m2. Odbor VTS souhlasí s prodejem, rovnìž tak
odbor RR. RM doporuèila prodej pozemku.

ZM/2003/08/150: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
st.p.è. 220 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 50,- Kè/m2 a
ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 14:0:0

4.1.9 Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 195/1 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O prodej pozemku požádali vlastníci bytových jednotek
èp. 346 v ul. Dlouhá v Králíkách. Jedná se o pozemek o výmìøe
234 m2 – zastavìnou plochu – dvùr, na pozemku vázne vìcné
bøemeno pro vlastníka st.p.è. 195/3 v k.ú. Králíky. Dle odboru
VTS se jedná o dvùr s èásteèným zpevnìným povrchem, slouží
jako pøístup k domu èp. 346, dále pøístup k domu èp. 914.
Dále se pozemek dotýká stavební parcely s garážemi, dle pláno-
vané dostavby ulice Valdštejnovy podle územního plánu nedopo-
ruèuje prodej. Rovnìž odbor RR nedoporuèuje z dùvodu užívání
pozemku jako pøístupu pro èp. 914 a èp. 346 a možný pøístup
i pro budoucí dostavìný objekt – v ÚP je na p.p.è. 339 a st.p.è.
787/2 øešena dostavba obèanského vybavení v ulici Valdštejno-
va. RM nedoporuèila prodej pozemku.

ZM/2003/08/151: ZM nedoporuèuje prodej pozemku
st.p.è. 195/1 v k.ú. Králíky.

Hlasování: 14:0:0 (p. Škarka se z další úèasti na jednání ZM
omlouvá)

4.1.10 Zámìr prodeje èásti pozemkù v k.ú. Dolní
Lipka, Horní Lipka a Prostøední Lipka

Obsah: Správa a údržba silnic v rámci modernizace infra-
struktury v pohranièních oblastech Pardubického kraje žádá
vlastníka pozemkù o souhlas s pøedpokládaným záborem po-
zemkù. Pøi této modernizaci dojde k odstranìní náletových døe-
vin, ošetøení stromù, odstranìní havarijních stromù, provedení
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øádného odvodnìní, vèetnì rekonstrukce propustù a rozšíøení uve-
dených silnic. Rozšíøení silnic nebude v celé jejich délce, ale pou-
ze v urèitých místech, vybudováním tzv. výhyben. Stanovisko
mìsta Králíky bude závazné pro vypracování projektu. Pøedpo-
kládaný zábor pozemkù bude max. 4 m od krajnice. Pøedložené
snímky kat. map obsahují pozemky v k.ú. Dolní Lipka, k.ú.
Horní Lipka a Prostøední Lipka. Geometrickým plánem budou
pøesnì zamìøeny zábory pozemkù.

Odbor VTS souhlasí s modernizací silnic III/31222
v úseku Prostøední Lipka – Horní Lipka, III/31223 v úseku
Dolní Lipka – Prostøední Lipka za podmínek uvedených ve vyda-
ném souhlasu ze dne 23.06.2003 pod è.j. 6009/VT/PS/03/231.
RM doporuèila prodej èásti pozemkù.

ZM/2003/08/152: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemkù:

- v  k. ú. Dolní Lipka p.p.è. 526/3, 526/4, 553
- v k. ú. Horní Lipka p.p.è. 1256, 1278/1, 1278/6, 1290,

1302/2, 1319/4, 1364/2, 1371/1, 1377/1, 1380/2, 399/10, 1392,
315/1, 315/2, 573/1

- v k.ú. Prostøední Lipka p.p.è. 39/2, 93/2, 1061/6, 1062,
1067/2, 262/1, st.p.è. 199

a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.
Hlasování: 13:0:0

4.1.11 Žádost o odstranìní závady v bytì, nebo
o pøednostní pøidìlení bytu

Obsah: Paní Marie Obertová, Králíky 816 žádá o odstranìní
závady v bytì è. 40 – plíseò v èp. 816 v ul. Leoše Janáèka
v Králíkách. O tomto bytì jednala RM dne 01.04.2003
v souvislosti s žádostí paní Obertové o snížení kupní ceny bytu.
Odbor VTS navrhl provést vnitøní zateplení èásti bytu, RM nedo-
poruèila provádìní stavebních úprav, ale snížení nabídkové kupní
ceny. ZM snížení nabídkové kupní ceny neschválilo. Paní Oberto-
vá sdìluje MìÚ, že domáhat se odstranìní závady pronajímate-
lem lze i soudní cestou, možnost naøídit opravu bytu mìl i staveb-
ní úøad, ten toho také nevyužil. Dále žadatelka uvádí, že situace
je o to varovnìjší, že v bytì bydlí se 2 malými dìtmi (byt 0+1),
platí-li øádnì za užívání bytu, má právo bydlet v nezávadných
podmínkách. Jestliže majitel bytu není schopen definitivním zpù-
sobem plíseò v bytì odstranit, mìl by nabídnout jiný vhodný
byt. Z uvedených dùvodù žádá, aby byla v bytì plíseò odstra-
nìna, nebo aby byl žadatelce pøidìlen pøednostnì zdravotnì ne-
závadný byt. Pøeètena žádost paní Obertové ze dne 22.06.2003.

Zároveò MO sdìlil telefonicky vedoucí kontrolního oddìlení KÚ
Pardubice, že se paní Obertová obrátila na jejich oddìlení
s žádostí o pomoc. Pøeètena kopie žádosti ze dne 04.06.2003.

Stavební úøad mùže posoudit pouze stavebnì technický stav
bytu. Urèit, že byt není užívání schopný, èím vzniká závada a jak
ji øešit, je schopen znalec v oboru stavebnictví, projektant, Ing.
Ježek CSc., z Hradce Králové, který provádí posudky na plíseò
(náklady na posudek cca 5.000,— Kè).

Paní Obertová je v evidenci žadatelù o nájem mìstského bytu,
v souèasné dobì se mìstu uvolní byt 1+1 (pokoj 20 m2, kuchyò
12 m2, pùda 21 m2), III. kat., v èp. 265 v ul. Hluboká
v Králíkách. RM projednala žádost paní Obertové dne
01.07.2003. RM v souèasné dobì nedisponuje volným bytem
odpovídající kategorie a nemùže zmìnit rozhodnutí ZM/2003/05/
100 o bytì, který je v režimu prodeje. Z tohoto dùvodu není RM
schopna stávající situaci øešit. RM doporuèuje zajistit odstranìní
závady a nabídkovou kupní cenu bytu povýšit o náklady spojené
s opravou a celou vìc znovu projednat na ZM.

ZM/2003/08/153: ZM doporuèuje nadstandardnì provést
nutné stavební úpravy na odstranìní plísnì v bytì è. 40
v èp. 816 v ul. Leoše Janáèka a o náklady s tím spojené
povýšit nabídkovou kupní cenu bytu, který je nyní v reži-
mu prodeje.

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

4.1.12 Prominutí pohledávky
Obsah: V souvislosti s náhlým úmrtím pana Pavla Hubálka

pøedložily jednotlivé odbory dluhy, které mìl jmenovaný za dluž-
né nájemné, odpady, pøeplatky soc. dávek, penále, náklady øíze-
ní. Celková pohledávka za panem Hubálkem èiní 41.887,10 Kè
(odpady 32,— Kè, nájemné+penále 38.475,10 Kè a pøeplatek na

soc. dávkách 3.380,— Kè). Vzhledem k tomu, že zemøelý nemìl
majetek, doporuèila RM prominutí pohledávky.

ZM/2003/08/154: ZM schvaluje prominutí pohledávky za
zemøelým panem Pavlem Hubálkem, poslednì bytem Krá-
líky, Hluboká 265 ve výši 41.887,10 Kè.

Hlasování: 13:0:0

4.1.13 Postoupení pohledávky od restituenta na
mìsto Králíky – revokace usnesení ZM/2003/07/139 ne-
zveøejòovat!

Obsah: ZM dne 17.06.2003 schválilo postoupení pohledávky
od restituenta s.r.o. ZEMPOL v celkové hodnotì 869.564,— Kè
v souvislosti s úplatným pøevodem nemovitosti èp. 316 v k.ú.
Králíky na mìsto. K podpisu dohody však nedošlo. Z tohoto
dùvodu MO pøedkládá návrh na revokaci výše uvedeného usnese-
ní a postoupení pohledávky od restituenta pana Ermina Abraha-
ma z Ústí nad Orlicí v celkové hodnotì 403.520,— Kè. Pokud
by nedošlo k podpisu dohody o postoupení pohledávky s panem
Abrahamem, chybìl by mìstu Králíky restituèní nárok ve výši
300.000,— Kè, a potom je potøeba vykoupit nìkolik restituèních
nárokù – od paní Rosùlkové z Èeských Budìjovic, pana Zemán-
ka ze Zdelova, manželù Fibikarových ze Žichlínku a pana Rybáøe
ze Želivska. Z dùvodu naléhavosti a termínu veøejné nabídky
navrhuje MO pøijmout obì varianty.

ZM/2003/08/155: ZM revokuje usnesení ZM/2003/07/139
ze dne 17.06.2003 a schvaluje postoupení pohledávky od
restituenta pana Ermina Abrahama, Tøebovská 3, Ústí nad
Orlicí na mìsto Králíky, jako na novì nabývajícího pohle-
dávky podle zákona è. 229/1991 Sb., v platném znìní,
v celkové výši 403.520,— Kè za povinnou osobou ÈR-Stát-
ním statkem Smiøice.

Zároveò ZM schvaluje dohodu o náhradách mezi mìs-
tem Králíky a Státním statkem Smiøice, kterou celkový
nárok ve výši 403.520,— Kè bude plnìn Pozemkovým fon-
dem ÈR, ÚP v Ústí nad Orlicí.

V pøípadì, že nedojde k podpisu dohody o postoupe-
ní pohledávky s panem Abrahamem, schvaluje dále ZM
postoupení pohledávky od restituentù:

- paní Indry Rosùlkové, Èeské Budìjovice ve výši
145.138,— Kè
- pana Ladislava Zemánka, Zdelov 54 ve výši
105.179,— Kè
- manželù Stanislava a Evy Fibikarových,
Žichlínek 181 ve výši 31.318,— Kè
- pana Ludvíka Rybáøe, Želivsko 5 ve výši
16.431,— Kè.
Hlasování: 13:0:0

4.2 Rozpoètová opatøení

4.2.1 Rozpoètová opatøení
Zvýšení rozpoètu v pøíjmech a výdajích o dotace:
RO 04/03 Dotace na øezbáøský plenér
Art Ex 2003 25,00
Neinvestièní dotace z rozpoètu Pardubického kraje urèená Mìst-

skému muzeum Králíky na øezbáøský plenér Art Ex.
RO 05/03 Dotace na podporu terénních
sociálních pracovníkù 80,37
Neinvestièní úèelová dotace ze státního rozpoètu na podporu

terénních sociálních pracovníkù ve smyslu „Metodického pokynu
pro poskytování dotací ze SR obcím na Doplòkový program“ „pod-
pory terénní sociální práce v roce 2003“

RO 06/03 Dotace ze Státního fondu životního
prostøedí ÈR 2 174,42
Doplatek investièní dotace ze SFŽP ÈR na základì smlouvy

è. 07539411 ze dne 22.04.1996 vèetnì dodatkù na akci“Výstavba
a rekonstrukce kanalizace I. A II. Etapa a výstavba ÈOV“. Defi-
nitivní pøiznání dotace bylo provedeno na základì závìreèného
hodnocení akce za dodržení podmínek a termínù:

dokonèení akce 07/98
uvedení do trvalého provozu 07/99
podání podkladù pro závìreèné vyhodnocení 10/99
ZM stanovilo na návrh RM urèení tìchto prostøedkù,

za pøedpokladu, že bude naplnìna pøíjmová èást rozpoè-
tu a realizovány akce rozpoètem naplánované, takto:

100 000,- Kè navýšení spolkové èinnosti
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700 000,- Kè kanalizace ve Sportovní ulici
300 000,- Kè kanalizace v ulici pod Gymnáziem Králíky
600 000,- Kè rekonstrukce kotelny èp. 148
200 000,- Kè opravy høbitovù
274 000,- Kè sportovní areál u ZŠ Moravská
RO 07/03 Dotace na èinnost lesního hospodáøe 20,37
Neinvestièní úèelová dotace ze státního rozpoètu na èinnost

odborného lesního hospodáøe v pøípadech, kdy jeho èinnost hradí
stát podle § 37 odst. 6 a 7 zákona è. 289/1995 Sb., o lesích
v platném znìní.

Úprava rozpoètu v pøíjmech a výdajích o dotace  2 300,16
2 300,16 Celkem zvýšení pøíjmù
2 300,16 Celkem zvýšení výdajù

0 Celkem zvýšení financování
ZM/2003/08/156: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16

zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech územ-
ních rozpoètù, rozpoètová opatøení èíslo 04/2003, 05/2003,
06/2003 a 07/2003, kterými se upravuje (zvyšuje) schvále-
ný rozpoèet v pøíjmech a výdajích o èástku: 2 300,16
tis. Kè. Výše financování  tìmito úpravami zùstane nedo-
tèena. Pøíjmy po úpravì budou èinit 95 151,06 tis. Kè,
výdaje po úpravì budou èinit 94 805,06 tis. Kè, financová-
ní 346,00 tis. Kè.

Hlasování: 13:0:0

4.2.2 Neinvestièní náklady na žáky
Obsah: ZM jednalo o návrhu na vyúètování neinvestièních ná-

kladù na žáky za rok 2002 a o rozhodnutí zda fakturovat okolním
obcím náklady za všechny dojíždìjící žáky nebo pouze za ty žáky,
pro které daná obec nezøizuje tøídy ve své obci. S uvedenými
obcemi máme uzavøenu dohodu o úhradì nákladù za všechny
dojíždìjící žáky a žádná obec ji nevypovìdìla. Jedná se zejména
o Èervenou Vodu, z jejíhož území do našich škol dojíždí nejvíce
žákù a náklady na jejich pobyt stojí mìsto z rozpoètu více jak
100 000 Kè (101169,-). Ve  schváleném rozpoètu je poèítáno
s pøíjmem za všechny žáky ve výši 400 tis. Kè, pokud se ZM
bude øídit doporuèením RM a rozhodne o druhé nižší variantì,
bude tøeba upravit (snížit) rozpoèet v pøíjmech o cca 70 tis.  Kè
a rovnìž rozhodnout, která položka se sníží v rozpoètu ve výda-
jích o 70 tis Kè. Dále je tøeba uvažovat o rozhodnutí, zda se
náklady  za žáky z okolních obcí budou hradit i nadále
z prostøedkù mìsta nebo se tyto dìti již nebudou do našich škol
pøijímat.

ZM/2003/08/157: ZM netrvá na úhradì neinvestièních
nákladù na všechny žáky dojíždìjící do škol zøizovaných
Mìstem Králíky z okolních obcí, ale trvá na úhradì èást-
ky, která se rovná výši státní dotace, kterou obce na žáky
od státu dostávají.

Hlasování: 13:0:0

4.3 Zmìna zøizovací listiny MŠ Moravská a ŠJ
Moravská

4.3.1 Zmìna zøizovací listiny – MŠ Moravská, Králí-
ky

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, Moravská, Králíky, okres Ústí
nad Orlicí. Souèástí školského zaøízení je výdejna stravy. Ve zøi-
zovací listinì z 26. 8. 2002 a v žádosti o zaøazení do registru sítì
škol z r. 2002 nebyla tato výdejna (školní jídelna) zahrnuta. Veš-
keré èinnosti spojené s dodáváním stravy komplexnì zajiš�ovala
MŠ Pivovarská, Králíky. Se zmìnou v systému zabezpeèení pøed-
školního stravování budou zøízeny na všech MŠ výdejní místa –
školní jídelny jako souèást pøedškolního zaøízení. Mzdové pro-
støedky na pracovní úvazek jsou poskytovány ze státního rozpoè-
tu, zøizovatel musí provést dodateènì opravu ve zøizovací listinì a
následovnì zmìnu v žádosti o zaøazení do sítì škol.

ZM/2003/08/158: ZM schvaluje zmìnu zøizovací listiny
MŠ Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí v bodì II.
Název organizace takto:

- Souèástí organizace je podle § 39 odst. 3 zákona è.
76/1978 Sb., o školských zaøízeních, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, mateøská škola, školní jídelna.

Dále pak v bodì III. Vymezení hlavního úèelu a pøedmì-
tù èinnosti takto:

- Hlavní úèel a pøedmìt èinnosti organizace je vy-
mezen § 2, § 3 a § 39 zákona ÈNR è. 76/1978 Sb., o školských
zaøízeních, ve znìní pozdìjších pøedpisù, vyhláškou
MŠMT o mateøských školách è. 35/1992 Sb. ve znìní plat-
ných právních pøedpisù a provádìcími právními pøedpi-
sy.  Poskytování stravování žákùm a zamìstnancùm ma-
teøských škol a školských 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: 13:0:0

4.3.2 Zmìna zøizovací listiny – Školní jídelna, Mo-
ravská, Králíky

Obsah: Rozhodnutím zastupitelstva mìsta è. ZM/2001/06/104
byla zøízena pøíspìvková organizace Školní jídelna, Moravská,
Králíky. Vymezení hlavní èinnosti organizace a pøedmìtù èinnosti
je v bodì III – poskytování stravování žákùm základních škol,
žákùm zvláštní školy, studentùm gymnázia a zamìstnancùm
školských zaøízení ve mìstì Králíky.

ZM/2003/08/159: ZM schvaluje zmìnu zøizovací listiny
Školní jídelny, Moravská, Králíky – doplnìk èíslo 2, ná-
sledovnì:

III. Vymezení hlavního úèelu a pøedmìtù èinnosti
Poskytování stravování žákùm pøedškolních zaøízení,

základních škol, žákùm zvláštní školy, studentùm gymná-
zia a zamìstnancùm školských zaøízení ve mìstì Králíky.

Hlasování: 13:0:0

4.3.3 Nákup automobilu pro rozvoz stravy ze ŠJ Mo-
ravská

Obsah: Na poøízení automobilu v plné hodnotì nemá ŠJ
v souèasné dobì dostatek finanèních prostøedkù v investièním
fondu. Z tohoto dùvodu je vhodné provést poøízení automobilu
prostøednictvím finanèního leasingu. Podle zákona 250/2000 Sb.
– zákon o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, § 35, mùže
pøíspìvková organizace poøizovat vìci nákupem na splátky nebo
na smlouvu o nájmu s právem koupì jen po pøedchozím souhlasu
zøizovatele.

ZM/2003/08/160: ZM udìluje souhlas Školní jídelnì, Mo-
ravská, Králíky k poøízení speciálního automobilu pro
rozvoz stravy na pøíslušné mateøské školy formou nájmu
s právem koupì.

Hlasování: 13:0:0

4.3.4 Zvýšení pøíspìvku na provoz centrální školní
jídelny

Obsah: Vzhledem k tomu, že v souèasné dobì nelze pøesnì
stanovit výši nákladù spojených se zøízením centrálního místa
pro výrobu a dovoz stravy do pøedškolního zaøízení, ZM souhlasí
s tím, že se na pøípadné zvýšené výdaje spojené s touto èinností
poskytne škiolní jídelnì pøíspìvek z rozpoètu mìsta. Vyhodnocení
nákladù bude provedeno v mìsíci listopadu 2003.

ZM/2003/08/162: ZM souhlasí s pøevedením 20 000,- Kè
z rozpoètu MŠ Pivovarská Králíky a 10 000,- Kè z rozpoètu
MŠ Prostøední Lipka na pokrytí mzdových nákladù Škol-
ní jídelny, Moravská, Králíky, spojených s rozvozem stra-
vy pro pøedškolní zaøízení.

ZM souhlasí s provìøením skuteèných nákladù škol-
ských zaøízení v mìsíci listopadu 2003 za sledované obdo-
bí a pøípadnou úpravou pøíspìvku organizacím.

Hlasování: 13:0:0

4.4 Nákup rolby – Sdružení obcí Orlicko
Obsah: Vedení sdružení obcí Orlicko požádalo dopisem ZM

Králíky o vyjádøení se k pøípadné finanèní spoluúèasti na nákupu
rolby pro zajištìní strojové úpravy bìžeckých stop v Lyžaøské
oblasti Buková hora – Suchý vrch. Sdružení má možnost získat
stroj za sníženou cenu asi 2 850 tis. Kè (nový stroj 3.300 tis. Kè).
Na zajištìní financí pro nákup stroje Kässbohrer PB 100 Sdruže-
ní obcí Orlicko získalo dotaci z POV – pøíprava na Leader +
èástku 1 160 tis. Kè a z grantu Pardubického kraje 765 tis. Kè.
Zbývající èást je potøeba pokrýt dodavatelským úvìrem z KB na
dobu 4 let. Pro mìsto Králíky by to znamenalo podíl 7,50 – 9 Kè
na obyvatele.
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ZM/2003/08/162: ZM schvaluje nákup rolby Pisten Bul-
ly 100 do majetku Sdružení obcí Orlicko a zavazuje se, že
uvolní na splátku úvìru u Komerèní banky, a. s., po dobu
4 let svùj podíl – èástku maximálnì 9,- Kè na obyvatele a
rok za podmínky, že bude rolba pracovat i na území spra-
vovaném mìstem Králíky.

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

05. Vstupy obèanù

p. Jungvirt – se ptá, proè nebyli jmenovitì zveøejnìni viníci
závad zjištìných zprávou O revizi usnesení RM za volební období
1998-2002.

Ing. Kosuk – vinu nenesou jen volení zástupci v èele se staros-
tou, pøestože systém schvalování veøejných zakázek je vážným
pochybením, ale také úøednický aparát.

p. Èuma – rád by vìdìl, co konkrétnì se dìlalo špatnì v rámci
schvalování veøejných zakázek?

Mgr. Krabec – všem pøipomnìl, že zápis z revize, vypracovaný
Mgr. Hamplovou, je všem dostupný k nahlédnutí u nìj. Vítìze
výbìrových øízení na veøejné zakázky zcela bìžnì schvaloval sám
starosta, pøestože tato pravomoc spadá do kompetence rady mìs-
ta.

Bc. Bouška – požádal o mimoøádné zaøazení bodu, týkajícího
se nákupu dvou nových vozidel pro potøeby mìstského úøadu
v souvislosti s vyøazením dvou automobilù z vozového parku.

5.1 Vyøazení vozidla Škoda –105 a Škoda Favo-
rit - 135

Obsah: Návrh na vyøazení vozidel Š-105 (UOD 00-90) a Škoda
Favorit – 135 (UOE 47-13), kterým nyní nebo v dohledné dobì
(Škoda Favorit) bude konèit technický prùkaz a k jeho obnovì by
bylo zapotøebí vysokých finanèních nákladù, podal pan tajemník.
Automobil by mìsto prodalo pøes autobazar. Dále navrhl nákup
nového automobilu na leasing.

ZM/2003/08/163: ZM schvaluje vyøazení automobilù Š-
105 (UOD 00-90) a Škoda Favorit–135 (UOE 47-13) z evi-
dence, prodej pøes autobazar a dále schvaluje nákup 2
nových automobilù na leasing. ZM povìøuje tajemníka
zahájením jednání a o výbìru vhodných vozidel a starostu
podpisem leasingových smluv.

Hlasování: 13:0:0

06. Vstupy zastupitelù

Ing. Kosuk – v diskuzi se vrátil spolu s p. Jungvirtem,
pí Pecháèkovou a pí Kubíèkovou k výhodám a nevýhodám pøipra-
vovaných s. r. o. se 100% úèastí mìsta.

Mgr. Krabec – oponuje a podává zprávu o zatím provedených
krocích (zatím napø. vypovìzena smlouva s Eurobytem) a dalších
pøípravách ekonomických a právních podkladù.

Ing. Kosuk – navrhuje, aby nebyl k dispozici jediný ekonomic-
ký rozbor, pøestože starosta vychází ze souèasných hospodáøských
výsledkù, aby starosta mìsta vyhlásil veøejnou obchodní soutìž
na provoz tepelného a bytového hospodáøství, kanalizaci a ÈOV a
na nakládání s odpady. Firmy pøedloží své návrhy, mìsto bude
mít konkurenèní studie a poté mùže starosta soutìž zrušit bez
vítìze. O jeho návrhu se hlasovalo:

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

Mgr. Krabec – pøeèetl zamítavé stanovisko Pardubického kraje
ke stížnosti Ing. Hejkrlíka a p. Vlèka na prùbìh výbìrového øízení
na vedoucího odboru vnitøních vìcí a zopakoval postoj RM, která
schválila výsledek, ke kterému dospìla výbìrová komise. Do dis-
kuze se zapojil Ing. Hejkrlík, který se cítí výbìrovým øízením
poškozen, pí Bartíková, která zopakovala, že výbìrová komise
jednala v duchu zákona è. 312/2002 Sb. o úøednících a Ing. Ko-
suk, který zpochybnil i regulérnost výbìrového øízení na soc. te-
rénního pracovníka. Na to reagoval tajemník Bc. Bouška, který
konstatoval, že výbìrové øízení probìhlo dle zákona a výbìrová
komise ze 3 uchazeèù vybrala pana Gábora. Paní Bartíková proti
naøèení, že byl kandidát na terénního pracovníka vybrán pøedem,

namítla, že na jednom z minulých jednání ZM pouze odpovídala
na dotaz, zda je reálné, že bude místo nìkým obsazeno.

Mgr. Krabec  - informoval ZM, že vinou nedodržení termínù
zùstává zástupcem mìsta Králíky v dozorèí radì VaK Jablonné
n. Orlicí pan Ing. Tóth.

p. Èuma – na dotaz Ing. Kosuka odpovídá, kam se podìlo
døevo z kácení stromù u plynárny, pùvodnì urèené k vytápìní
klubovny v Dolní Lipce – zèásti prodáno truhláøi p. Skálovi a
zbytek dán za práci firmì Agrostav, která kácení provádìla.

Dále pan Èuma zodpovídal otázky týkající se nových kurtù
v areálu sportovištì – žádný projekt s nimi nepoèítal, ale rozmìry
se budou upravovat tak, aby vyhovovaly pravidlùm pro soutìže.

Starosta oznámil, že pokud se neobjeví závažný problém, kte-
rý bude nutno vyøešit, bude se další jednání ZM  z dùvodu dovo-
lených konat až v øádném termínu v záøí, tj. 9.9.2003. Staros-
ta ukonèil jednání ZM 9. 7. 2003 v 0.20 hod.

Zapsal: Arnošt Juránek, místostarosta

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).

Vedoucí úøadu mìsta Králíky vyhlašuje

V Ý B Ì R O V É   Ø Í Z E N Í
na funkci

SEKRETÁØKA, TISKOVÁ MLUVÈÍ
MÌSTSKÉHO ÚØADU KRÁLÍKY

Požadavky:
- státní obèanství ÈR, - dosažený vìk 18 let,

- zpùsobilost k právním úkonùm a bezúhonnost,
- úplné støední vzdìlání,

- znalost dvou svìtových jazykù (N,A,),
- znalost uživatelského software Word,Excel,

Do 6. srpna 2003
uchazeè doruèí do rukou tajemníka MìÚ Králíky

písemnou pøihlášku obsahující:
jméno, pøíjmení a titul, datum a místo narození,

státní pøíslušnost, místo trvalého pobytu,
èíslo obèanského prùkazu, datum a podpis uchazeèe.

K pøihlášce uchazeè pøipojí tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních

zamìstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních èinností,

výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce,
ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání.

Pøihlášku lze zaslat na adresu: Mìstský úøad Králíky,
Velké námìstí 5, 561 69 Králíky.

PT – 8
Informace na tel. è. 465 670 704
Bc. Miroslav Bouška, tajemník

HOKEJISTÉ TJ JISKRA KRÁLÍKY
POØÁDAJÍ

LETNÍ TANEÈNÍ ZÁBAVU
HRAJE SKUPINA TRIAL

V SOBOTU 16. 8. 2003 NA KLUZIŠTI U NÁDRAŽÍ ÈD
ZAÈÁTEK VE 20:00 HODIN

VSTUPNÉ 30,- KÈ    OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO

Pozvánka na králické trhy
SVATOVAVØINECKÝ TRH

- øemesla -
Sobota 9. srpna 2003; 8:00 - 14:00 hodin

na Velkém námìstí v Králíkách
Tìšíme se na vaši návštìvu.
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MÌSÍÈEK  LÉKAØSKÝ
Lidové názvy: sluníèko, slunovrat,

umrlèí kvìt, pampalík, krusíèek, neh-
tík.

Mìsíèek zahradní (Calendula) i mì-
síèek lékaøský (Calendula officinalis) -
nenároèná letnièka s léèivou mocí, jejíž
žluté a oranžové kvìty svítí jako slu-
níèka i v podmraèených dnech. Mìsíè-
kem se v minulosti èasto falšoval
šafrán, vzácné a drahé koøení. Mìsí-
èek lékaøský ale není pouhou napodo-
beninou cenného koøení, má dodnes
své významné místo.

Latinský název mìsíèku je pøevzatý
z øímského názvu prvního dne v mìsí-
ci, což je spojené buï s dlouhou dobou
kvetení této léèivky nebo s jejím po-
ètem jazykovitých kvìtù, kterých je
jako dnù v mìsíci.

Pùvodem pochází mìsíèek z jižní Ev-
ropy. Staøí Egyp�ané ho používali jako
omlazující prostøedek, hinduisté jím
zdobili oltáøe v chrámech, Peršané a
Øekové jazykovitými kvìty zdobili jíd-
la. I dnes se mìsíèek v mnoha zemích
Evropy pøidává do polévek a do duše-
ného masa na dochucení nebo k pøi-
barvení sýrù a másla.

Anglický název Marigold pøipomíná,
že jde o kvìtinu zasvìcenou pøi støe-
dovìkých církevních slavnostech Pan-
nì Marii. Snad proto, že tolik pomáhá
právì ženám. Jako pøírodní léèivka se
používá k léèení cyst vajeèníkù i v pr-
sou, tlumí menstruaèní køeèe i ná-
valy v klimaktériu. Podporuje dìložní
stahy, což se hodí pøi porodu, ale v prù-
bìhu tìhotenství neužívat! Mìsí-
èek  je významnou složkou lé èeb né
kosmetiky.  Mast léèí èerve né žilky
v oblièeji,  køeèové žíly na nohách,
urychluje hojení pooperaèních jizev,
kosmetický krém èi olej  oživu-
je ple�. U  nás se pìstuje v za-
hrádkách jako okrasná kvìtina, ale
pro potøeby farmaceutického prùmys-
lu i ve velkém.

Mìsíèek zaujímá mezi domácími lé-
èivými rostlinami dùležité místo. Patøí
mezi rostliny, které dovedou léèivì za-
sáhnout i pøi rakovinných nádorech.
Na venkovì ho najdeme v mnohých
zahradách, nìkdy i planì roste na ru-
mištích. Pro jeho léèivou moc jej lidé
opìtnì objevují a vyhledávají, a tak se
již nevyskytuje jen v zahradách, ale
i na polích. Dosahuje výšky 30 až 60
cm, jeho kvìty jsou žluté a oranžové,
stonek a listy jsou š�avnaté a na omak
lepkavé. Je více forem a všechny mají
stejné léèivé úèinky. Jsou-li kvìty mì-
síèku ráno po sedmé hodinì uzavøené,
bude ten den pršet. V minulých dobách

ho proto pokládali za pøedpovídaèe po-
èasí.

V lidovém léèitelství se sbírají a pou-
žívají kvìty, listy i stonky. Mìsíèek je
tøeba sbírat jen za sluneèného poèasí,
nebo� tehdy jsou léèivé úèinky nejvìt-
ší. V zahradì mìsíèek mùžeme sbírat
až do pozdního podzimu, pokud jej ne-
napadne padlí. Mìsíèek se podobá naší
arnice (Prha chlumní), která má však
silnìjší léèivé úèinky. Arniku mùže-
me vnitønì užívat jen pod lékaø-
ským dohledem, protože èaj mùže
zpùsobit u lidí s nemocným srd-
cem více škody než užitku. Naproti
tomu mìsíèek mùžeme pít, protože je
celkem neškodný. Je to krev proèiš�u-
jící rostlina a je velmi dobrým pomoc-
níkem pøi infekèní žloutence.

Pùsobí až divy, pije-li se pøes den je-
den nebo dva šálky èaje. Mìsíèek pro-
èiš�uje organismus, podporuje krevní
obìh a napomáhá hojení ran.

Mast velmi rychle pomáhá i pøi zá-
nìtu žil, pøi nehojících se bércových vøe-
dech, u fistulí, omrzlin a spálenin. Mast
a také zbytky po pøípravì masti použí-
váme pøi vøedech prsù, i když mají ra-
kovinný pùvod.

Mìsíèková mast je výborným pomoc-
níkem i tehdy, když nohy napadne plí-
seò. Pøi této nemoci je možné s úspì-
chem používat i výluh z èerstvé rostli-
ny. Když plíseò napadne okolí pochvy,
je vhodné omývání a koupele s výlu-
hem mìsíèku. Pro sedací koupel dáme
50 g sušených kvìtù nebo dvì dvou-
hrstì dobøe naplnìné èerstvými kvìty.

Kromì masti bychom si mìli pøipra-
vit i tinkturu z mìsíèku. Tato tinktura,
zøedìná pøevaøenou vodou, je velmi
vhodná na obklady pøi ranách, pohmož-
dìninách, výronu krve, pøetažení sva-
lù, ba dokonce pøi hnisavých a rakovi-
nových vøedech, pøi otevøených prole-
ženinách, pøi otocích a nádorech.

Za mìsíèek, jako pøírodní léèivý pro-
støedek pøi zhoubných nádorech, se ne-
pøimlouval jen faráø Kneipp, ale i zná-
mí lékaøi jako dr. Stager, dr. Bohn,
dr. Halenser a jiní. Èerstvou š�ávu mì-
síèku možno úspìšnì použít i pøi rako-
vinì kùže.

Když se dennì delší dobu natírá èers-
tvou š�ávou, tak mùže zmizet i cévní jádro
(angiom), stejnì se ztratí pihy a staøecké
skvrny. Tak lze odstranit i drsné rakovin-
né skvrny na kùži.

V poslední dobì poukazuje americký lé-
kaø a výzkumník dr. Drwey na jedineènou
léèivou sílu mìsíèku pøi rakovinì, dosáhl
dobrých léèebných úspìchù. Vnitønì se pije
èaj z mìsíèku i pøi onemocnìní žaludku a
støev, pøi žaludeèních køeèích a vøedech, stej-
nì jako pøi zánìtu tlustého støeva, vodna-
telné a krvavé moèi. Pomáhá i pøi virových
onemocnìních a pøi výmìšcích z baktérií
(toxemii).

Mìsíèek vykazuje dobré výsledky pøi in-
fekèní žloutence a je vynikajícím léèeb-
ným prostøedkem pøi chorobách jater. Kvì-
ty, listy a stonky se zapaøí a èaj se pije
neslazený. Pøi výše uvedených onemocnì-

ních možno pít bìhem dne tøi až ètyøi šálky
èaje a to polévkovou lžíci každou ètvrthodi-
nu. Když spaøíme lžíci kvìtu ve 1/4 litru
vody, dostaneme lék vyhánìjící škrkavky.
Š�áva z èerstvých stonkù odstraòuje bra-
davice a svrab. Pøevaøený èaj z nálevu od-
straòuje lišeje a otoky žláz, jestliže v nìm
koupeme pøíslušná nemocná místa. Pravi-
delné pití èaje proèiš�uje krev. Kdo si omý-
vá opatrnì vlažným èajem oèi, zlepší se
mu ostrost zraku.

Nálev ze stejných dílù mìsíèku a pøesliè-
ky, používaný na umývání, pomáhá pøi ra-
kovinových vøedech a nádorech, zánìtu kost-
ní døenì (kostižer), bércových vøedech, ba
i pøi zlých hnisavých a nehojících se ranách.
Používáme jednu plnou polévkovou lžíci na
pùl litru vody.

Škraloupovité povleèení nosu je také
možné vyléèit mìsíèkovou mastí.

Poznámka: Má-li nìkdo odpor k vepøo-
vému sádlu, mùže na pøípravu masti pou-
žít i rostlinný tuk. Pøi tomto zpùsobu pøí-
pravy masti pøidáme v teplém stavu tro-
chu oleje, tak se stane mast vláènou.

ZPÙSOBY UŽÍVÁNÍ
Èaj: Jedna vrchovatá lžièka na 1/4 lit-

ru vody.
Sedací koupel: Dvì vrchovaté dvojhrstì

èerstvých nebo 100 g suchých bylin na jed-
nu koupel (viz všeobecnou èást).

Umývání: Na pùl litru vody vrchova-
tá polévková lžíce.

Tinktura:  Plnou hrst kvìtu na 1 litr
pravé pálenky, necháme vyluhovat 14 dnù
na slunci nebo pøi teplotì 20 °C.

Mast: Dvì vrchovaté dvouhrstì kvìtù,
stonkù a listù se nadrobno posekají, 500 g
sádla ze støev vepøe krmeného pøirozeným
zpùsobem, nebo dobré vepøové sádlo se
ohøeje na takovou teplotu, jako když se
smaží øízek. Do této vøelé masti nasypeme
posekané èásti mìsíèku, necháme vzkypìt,
zamícháme a odstavíme. Vše necháme stát
pøikryté jeden den. Druhý den smìs slabì
ohøejeme a pøefiltrujeme pøes lnìné plát-
no do pøipravené èisté nádoby.

Èerstvá š�áva: Listy, stonky a kvìty
umyjeme a ještì vlhké dáme do odstøediv-
ky a tak získáme š�ávu.

Iva Veèeøová

Podìkování
Dìkujeme zamìstnancùm Mìst-

ského muzea v Králíkách a zejména
panu øediteli Ivo Pecháèkovi za mi-
moøádný zájem, trpìlivost a skvìlou
organizaci výstavy uspoøádané na
závìr našeho šanovského plenéru.

Za spolek SAÈ
MgA. Anna Dorušková, Brno
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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.
!! Do října 2003 je

možné zakoupit dálniční
známky do Rakouska a

na Slovensko!!
TIP MĚSÍCE: Zájezdy na

poslední chvíli s velkými
slevami!!!

Telefon: 465 631 631
nebo 607 930 632

Biskupství královéhradecké Vás srdeènì zve na
Diecézní pou� ministrantù

Den o øeholním životì pro dìti a mládež
v sobotu 16. srpna 2003 a

DIECÉZNÍ  POU�
v nedìli 17. srpna 2003 na

Hoøe Matky Boží v Králíkách

Diecézní pou� ministrantù Den o
øeholním životì pro dìti a mládež
16. srpna 2003

Program:
10:00 - 14:00 pøivítání, praktické mi-

nistrantské èinnosti, mše svatá, obìd
Úèastníci: ministranti a ministrantky

bez omezení vìku, P. Zdenìk Kubeš,
mons. Josef Kajnek - svìtící biskup krá-
lovéhradecký

Den o øeholním životì navazuje, k mi-
nistrantùm se mohou pøidat další dìti

14:00 - 22:00 seznamovací hry, úvod-
ní scénka, hra v lese o vzniku a poslání
øeholních øádù, praktický apoštolát, ve-
èeøe a sdílení zkušeností, veèerní mod-
litba

Nocleh v kláštìøe zajištìn zdarma
(na postelích, matracích a na zemi.) Ka-
rimatky a spacáky s sebou - nutno se
pøihlásit na níže uvedené adrese!

Dìti pøispívají na jídlo (obìd, veèeøe,
nedìlní snídanì - po 15 - 20Kè ).

Vítáme doprovod rodièù. Doprava do
Králík vlastní.

16. srpna ve 20:30
modlitba rùžence svìtla

s diecézním biskupem Dominikem
Dukou

Hlavní pou� 17. srpna 2003

Program:
8:00 - 10:00 duchovní pøíprava:
putování na Horu Matky Boží alejí, 8:30
mše svatá, modlitba na Svatých scho-
dech
10:00 - 11:00 oficiální zahájení pouti
poselství z farností, slovo diecézního
biskupa, pøivítání hostí
pro dìti: katecheze O Pannì Marii
11:00 - 12:00 mše svatá
12:00 - 13:00 polední pøestávka
adorace pøed Nejsvìtìjší svátostí ol-
táøní
13:00 - 14:00 katecheze „Maria - zr-
cadlo církve“
14:00 - 15:00 koncert duchovní hudby
v kostele køížová cesta vambitech
15:00 - 16:00 mše svatá a požehnání

Kontakt: Biskupství královéhradecké, Pastoraèní a informaèní centrum, Velké námìstí 35,
500 01, Hradec Králové, tel.: 495 063 422, e-mail: zimmermannova@diecezehk.cz, www.dieceze.cz

Dùm èp. 24
(døíve èp. 84)
O domì èp. 24 bylo zaznamenáno pouze

nìkolik málo údajù a proto Vás jeho historií
seznámíme jen velmi struènì.

První zmíòka je opìt z roku 1787 a jako
jeho tehdejší majitel je uveden Ignatz Bähr.
Stejný majitel je pak zapsán i v letech 1809,
1827 a 1845.

V bøeznu 1919 si v domì, tehdy paní
Bährové, otvírá klempíøskou firmu Franz
Krsek. Po nìm zde jako klempíø pùsobí K.
Seidenberger a to až do 9. 5. 1945. Od toho-
to data je zde ustanoven národní správce
klempíøství V. Mareš. Klempíøství bylo 21.
5. 1949 pøipojeno k novì vzniklému komu-
nálnímu podniku. Od roku 1983 má v domì
èp. 24 sídlo Koventa Èeská Tøebová (opra-
vy elektroinstalace praèek, chladnièek, re-
vize elektrických zaøízení aj.). V kvìtnu 1999

zde Miroslav Štaigl zøídil firmu T.E.P.
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.
Dìkujeme.

30. - 40. léta 20 století
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Øezbáøský plenér ART EX
Králíky – Bystrzyca K³odzka 2003
V projektu letošního plenéru je poèí-

táno s úèastí deseti renomovaných
umìlcù (vždy po dvou sochaøích ze ètyø
zemí Visegrádské ètyøky a dvou socha-
øù z Francie), pro které je vymezen
pracovní prostor v Králíkách a
v D³ugopolu Zdrój. Jako pracovní ma-
teriál bylo stanoveno døevo, formátem
ani tématicky není práce úèastníkù ple-
néru limitována. Vedle základního re-
zultátu, jímž by mìlo být 20 nových ar-
tefaktù, které by se mìli pøedstavit na
závìreèných poplenérových výstavách
v Králíkách, D ³ugopolu Zdrój  a
v zahradì Polské ambasády v Praze,
je souèástí projektu také øada doplò-
kových akcí jako divadla, koncerty, per-

formance a vernisáže situované vždy
do krajiny jižní èásti Kladské kotliny.

Plenér zaèíná 3. srpna 2003 pøíjez-
dem sochaøù. Na polské stranì zaènou
pracovat Francouzi a Maïaøi a na èes-
ké stranì Poláci, Slováci, Èeši. Práce
budou probíhat v Králíkách na námìs-
tí a v D³ugopolu Zdrój v parku. 14. srp-
na se všichni sejdou v Králíkách a po-
tom se vymìní. Konec plenéru bude
ukonèen v D³ugopolu Zdrój dne 23.
srpna a v Králíkách dne 24. srpna 2003.
Nìjaký èas budou sochy ještì vystave-
ny a na poèátku záøí budou odvezeny
do zahrady Polské ambasády v Praze,
kde bude 9. záøí zahájena poplenérová
výstava.

Úèastníci:
Yoav Rossano a Éwa Rossano ze Strassbourgu(F)
Eva Magyarósi a András Húber z Budapešti (HU)
Stanis³aw Wysocki a Leon Podsiad³y z Wroc³awi (PL)
Petr Stanèík z Rychnova n.Kn. a Zdenìk Tománek z Uherského Hradištì (CZ)
Vlado Tinák z Cíferu a Slavomír Kubinec z Hurbanova (SK)
Doprovodné akce:
13. a 14. srpna – audiovizuální projekce polského výtvarníka Witolda
Liszkowského (v Králíkách, pravdìpodobnì na námìstí a v kostele)
16. srpna – divadlo (na námìstí v Králíkách)
23. srpna – koncert, D³ugopole Zdrój - park
24. srpna – koncert, Králíky – námìstí

Dùležitým prvkem v konceptu ART-
EXu Králíky 2003 je opìt reprezenta-
tivní publikace -katalog s dokumenta-
cí jednotlivých dìl, vzniklých v rámci
plenéru, s rozsáhlými údaji o jednotli-
vých autorech, vydaná ve tøech jazy-
kových mutacích (èesky, polsky a ang-
licky).

Finanèní náklady na tento plenér
jsou hrazeny: 50% z Mezinárodního vi-
segrádského fondu se sídlem v Brati-
slavì, 40% ze Støediska kultury a umì-
ní ve Wroclavi a 10% sponzoøi a grant
Pardubického kraje.

Navázali jsme kulturní spolupráci
s dalšími partnery z V4 a to s Múzeem
obchodu Bratislava a Sdružením ma-
ïarských sochaøù v Budapešti.

Ivo Pecháèek
koordinátor projektu

Eva Henychová - POTISÍCÍ

Písnièkáøka a šansoniérka Eva He-
nychová letos na podzim oslaví své
v poøadí 1000. veøejné vystoupení.
Pøi té pøíležitosti si pøipravila zvláštní
program. Skládá se opìt z jejích písní,
ale tentokrát její zpìv doprovodí místo
kytary pìtièlenná rocková skupina.

Výbìr muzikantù i aranže písní do-
stal na starost Slávek Klecandr, kte-
rý Evu poslední dobou obèas doprovází
pøi jejích sólo recitálech. A protože kro-
mì svých sólo projektù je také kapel-

níkem a autorem vìtšiny repertoáru
skupiny Oboroh, nemusel pro muzi-
kanty ani zkušenosti chodit daleko.

Složení doprovodné skupiny Evy
Henychové: Slávek Klecandr - elek-
trické a akustické kytary, zpìv Roman
„Øeøa“ Dostál - klávesy, zpìv Václa
v Klecandr - saxofony, flétny, píš�aly,
klarinet Radek „Mustang“ Pokorný -
baskytara Libor Ježek - bicí.

Tento výjimeèný program bude pøed-
veden pouze v Praze, Brnì, Ostra-

vì a v Jablonném nad Orlicí.
Program k 1000 odehraných vystou-

pení „Eva Henychová - POTISÍCÍ -
tak trochu jinak“:

úterý 23. záøí 20:30 Praha
Malostranská beseda (Malostranské

nám. 21)
støeda 24. záøí 20:00 Ostrava Par-

ník (Sokolská 26)
ètvrtek 25. záøí 20:00 BrnoStará pe-

kárna (Štefánikova 8)
pátek 26. záøí 19:00 Jablonné nad

Orlicí hotel U dubu

tak trochu jinak
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BYLI JSME A PØEŽILI RED BULL KÁRY!!!
Dne 22. 6. 2003 probìhl v Praze na

Petøínì 2. originální závod minikár Red
Bull Káry. Tento 3. podnik plný recese,
zábavy a dobré nálady byl obsazen vel-
kým poètem týmù (58). Dva týmy „bláz-
nù“ zastupovaly naše mìsto Králíky.

Po prvních roènících Red Bull  kár a
Red Bull leteckého dne jsme nechtìli
chybìt na startovní rampì ani tento-
krát. Po dlouhé pøípravì a zodpovídání
dotazù na naše „bláznovství“ jsme se-
strojili dva závodní stroje. „Jsme
z Králík, pojede králík!“, to byla zá-
kladní myšlenka týmu Zbìsilých králí-
kù ve složení: pilot Kamil Hecl, Dušan
Važan, Ota Hecl a kapitán Lukáš Klí-
ma. „Kouøení škodí zdraví!“, hlásal dru-
hý tým: Markéta Hejkrlíková, Kaèen-
ka Važanová, kapitánka Verunka
Schweidlerová a pilot Ondra Procház-
ka. Kaèenka a Dušan Važanovi jsou
naši dobøí spoleèní pøátelé z Police nad
Metují, kteøí se úèastnili i pøedchozích
akcí. Spoleènými silami byly postave-
ny káry v podobì døevìné hraèky krá-
líka a ponìkud nadrozmìrného popel-
níku. Káry doplòovaly kostýmy a re-
kvizity potøebné k pøedvedení show
ke zvoleným tématùm. V sobotu 21. 6.
jsme vyrazili dobýt Prahu.

Do krásného a proslunìného nedìl-
ního rána jsme se probouzeli s jediným
pøáním:“Nech� naši piloti pøežijí“. Poté,
co jsme si prošli celou tra� byla tato vìta
zcela oprávnìná. Obávali jsme se i tech-
nické pøejímky. Vážení, mìøení a
zkouška brzd všech vozidel. Králík
hmotnostní limit trochu pøekroèil, ale
i pøesto byl pøipuštìn dál. Zkouška brzd
(sjezd z celkem prudké rampy) byla
u Králíka doprovázena velkým poètem
pøihlížejících krvežíznivcù. Jelikož vy-
soké tìžištì stroje znaènì ubíralo na
stabilitì, vytøeštìné oèi a ledový pot na
Kamilovì èele toho byly zøetelným dù-
kazem. Za velkého povzbuzování a poté
i jásotu testem králík pomalu prohop-
sal. „Zvládli jsme pøejímku, vzhùru na
start!“.

Pøi cestì ke startu na lanì za terén-
ní ètyøkolkou zùstává Ondra, pilot po-

pelníku, klidný a na jeho tváøi záøí
úsmìv, ovšem Kamilovi opìt tuhnou
rysy. Tra� sice lemují vysoké balíky slá-
my, zatáèky nejsou ostré, ale sklon byl
ve dvou pasážích urèitì srovnatelný se
zatáèkou „Na Psisku“! Délka èítala ko-
lem 500 metrù!!! Všichni pøihlížející
i my jsme obdivovali Kamilovu odva-
hu.

Okolí tratì a pøilehlé louky se zapl-
nily diváky. Zaèal závod a dlouhé èeká-
ní na start. Popelník mìl startovní èís-
lo 45. a králík až 49. K boji s úporným
sluncem a prodírání se diváky, se blíži-
la rampa s bojem o umístìní a pøežití.

„Èíslo 45 na start!“, zní z úst poøa-
datelù. Z dùvodu nedostatku místa na
startu byla show okleštìná o ohòové
efekty a hoøícího Ondru. Museli jsme
se omezit pouze na kouøové efekty.
Ondra se øítí bez brždìní slamìným
koridorem. Jede se svou minikárou,
odìn do kostýmu cigarety, vùbec první
ostrý závod s èasem. Krásná, rychlá,
stylovì uhlazená jízda je ale v poslední
zavírající se zatáèce pøerušena prud-

kým nárazem do 300 kilogramového
balíku slámy a ladným
letem cigarety z káry
ven. Do cíle zbývá pou-
hých cca 30 m a za po-
moci poøadatelù dosáh-
ne popelník èasu 1 min.,
28 s. S tržnou ránou na
levém palci je Ondra pøe-
vážen rychlou záchra-
nou službou do nemoc-
nice na ošetøení.

I zbìsilí králíci jsou od-
hodláni poprat se se zá-
ludnou tratí. Show
s tématem slavného
lovce Pampaliniho za-
konèuje Kamil zapále-
ním svého „posledního“
doutníku. Vyrážíme.
I pøi závratné rychlosti
musíme tlaèit a pøidržo-

vat králíka. Døevìné uložení excentrù
zadních bìhù vypovídá službu,
z dupajících tlap se stávají X tlapy, bob-
komet ovšem stále chrlí plechovky
Redbullù. Kamil zdraví diváky, poku-
øuje doutník a témìø si prozpìvuje, že

jsme projeli první pasáž. Na témìø rov-
ném úseku mu zøejmì zkøižuje pohled
slièná blondýnka, chvilka nepozornos-
ti, nerovnost trati, … a už letí … Asfalt
je tvrdý, ale Kamil stále hrdì kouøí
doutník. Králíka narovnáme, Kamil se
zvedá a nasedá. Dlouhou nároènou èást
pøekonáváme s poklidem a jen tak tak
se vejdeme  do cílové brány. Spanilá
jízda skonèila.

 Èas: 4 min., 22 s. Za èas jsme utržili
pouze 47 bodù ze sta, ale urvali jsme nej-
delší kus èasu, prostoru a povzbuzování na
trati pro Králíky. Všichni žijeme a alkohol
nebyl prokázán!!!

Èekání na výsledky krátíme nakládáním
kár a vítáním Ondry po návratu
z nemocnice.

Výsledky: è.45  34 místo 343 bodù
èas 1:25,98 1 zranìný
è.49  41 místo 302 bodù
èas 4:33,01 1 odøený

Louèíme se a unaveni míøíme domù, do
Králík. „Zlatý Králíky!“.

Ostatní a bližší informace, vèetnì galerie
dalších závodních strojù a týmù, najdete
na www.redbullkary.cz a tøeba
i www.redbullleteckyden.cz (pøedchozí akce).

Rádi bychom podìkovali kováøi Èeòkovi
Procházkovi za pomoc a toleranci pøi oku-
paci jeho dílny, truhláøovi Tomáši Vernerovi
z Èervené Vody za realizaci karoserie Krá-
líka, panu Juránkovi za pohlednice pro ná-
vštìvníky, panu Krabcovi s manželkou za
morální podporu v místì závodu, Radì
mìsta za finanèní podporu a v první øadì
našim rodièùm za shovívavost. Dìkujeme!

M. Hejkrlíková, V. Schweidlerová, O. Pro-
cházka, O. a K. Heclovi a L. Klíma

PS: Popelník jízdu nepøežil, ale králík
bude v blízké dobì k vidìní u Deklu.

L. K. a spol.Oba týmy pøed „unaveným“ králíkem

Ondra Procházka se s uzavøeným
pojištìním øítí k cíli.

Kamil Hecl (nahoøe) a Lukáš Klí-
ma pøi „zakopnutí králíka“
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Naši nejmenší

MANŽELSTVÍ

Životní jubilea v srpnu

Spoleèenská  kronika

ÚMRTÍ

Denis Nágl,            Veronika Halíøová,           Kristián Kalousek
Martin Šesták,           Irena Marie Muchová

71 let
Vladimír Jedlièka, Kopeèek;
Vìra Sekyrová, Polní;
Štefan Kolínek, Na Pøíkopì;
Marie Grusová, Dolní Lipka;
Vladimír Friml, Orlická;
Hubert Kouba, Dolní
72 let
Jan Vašátko, V Bytovkách;
Anna Jarmarová, Jana Opletala;
Boøivoj Barvínek, Zd.Fibicha
73 let
Zdeòka Riznièová, Dlouhá;
Zdenìk Suchánek, Horní Lipka;
Stanislav Øehák, 17.listopadu;
Editha Krejèová, Na Pískách;
Marie Pospíšilová, Velké námìstí
74 let
Božena Janušíková, Na Køižovatce
77 let
Emil Schwarzer, Pøedmìstí;
Milan Kubelka, Slunná Stráò

78 let
Dobromila Diblíková, Dlouhá
79 let
Marta Rapantová, Dlouhá
80 let
Vìra Dušková, Dolní;
Zdenìk Vraštil, Pivovarská
81 let
Josef Pacholík, Pivovarská
82 let
Filoména Malá, Prostøední Lipka
83 let
Ludmila Hanzlová, Sportovní
84 let
Antonín Pavel, Velké námìstí
85 let
Jan Èuma, Dlouhá
88 let
Bohuslav Ješina, Dolní Boøíkovice
92 let
Anna Kubeschová, Zahradní

Aleš Fajmon – Miriam Kováøová;      Karel Ferenc – Kvìtoslava Ptáèková

Marie Šveráková, Plynárenská;             Jaroslav Baránek, Zd.Fibicha;
Karel Novotný, V Bytovkách ;                 Antonín Doleèek, Hluboká

Dùm peèovatelské služby a Sociální komise pøi MìÚ v Králíkách

poøádají víkendový pobyt seniorù
na letním táboøe v Hnìvkovì

Cena: 200,- Kè - zajištìna strava, ubytování a program.
Odjezd: 29. 8. 2003 ve 14:00 hod. z autobusového nádraží,

pøíjezd 31. 8. 2003 okolo 15:00 hod.
Pøihlášky: od 11. 8. - 15. 8. 2003 na MìÚ v Králíkách, ul. Karla

Èapka - odbor sociálních vìcí a zdravotnictví p. Gáblerová.
Tel. 465 670 862 - Srdeènì zvou poøadatelé.

Dùm peèovatelské služby a Sociální komise pøi MìÚ v Králíkách

poøádají dne 21. 8. 2003 zájezd seniorù
na letní výstavu a prodejní trhy

Flóra Olomouc
Cena: 150,—Kè - v cenì doprava a vstupné

( u držitelù prùkazù ZTP a ZTP/P cena pouze 100,—Kè )
Odjezd: 21. 8. 2003 v 7:00 hod. z autobusového nádraží

Pøihlášky: do 18. 8. 2003 v Domì peèovatelské služby v Králíkách
( pøípadné dotazy a informace na tel. 465 631 616 )

Dne 6. srpna uplyne smutný rok, kdy mezi
námi chybí náš milovaný manžel, drahý a

obìtavý tatínek a dìdeèek

pan Mirek Strnad
Vzpomeòte na nìho s námi. Rodiny Strnadovy

v Jablonném
nad Orlicí

Jedineèná zpìvaèka, kytaristka a
šansoniérka

Již dvanáctým rokem brázdí Eva Heny-
chová se svojí kytarou stojaté vody èeské
hudební scény. Loïka její hudby je napl-
nìna až po okraj citem, romantikou, ale
i pochopením pro každého èlovìka s jeho
starostmi a radostmi.

Diváci jejích koncertù plní prostory ma-
lých klubù, èajoven, kostelù, kaplí, kon-
certních síní, ale i velkých divadel. Èasto
vystupuje ve vìznicích, do zahranièí jezdí
hrát a zpívat èeským krajanùm. Poèet je-
jích vystoupení se již blíží tisícovce, za
poslední rok jich absolvovala témìø dvìs-
tì.

A èím si vlastnì získává své poslucha-
èe? Na prvním místì je to kvalitní pùvod-
ní tvorba, všechny své písnì si napsala
sama, hudbu i text. Dále je to nadprù-
mìrná interpretace, vždy� také na Kon-
zervatoøi Jaroslava Ježka v Praze vystu-
dovala hned dva obory, které pøi své práci
potøebuje, tedy hru na kytaru a zpìv. Ale
pøedevším je to její charisma, upøímnost
a bezprostøednost projevu, výjimeèná
schopnost vcítit se do publika, komuniko-
vat s ním a cosi mu zprostøedkovat èi pøe-
dat. Každý, kdo zažil nìkterý z Eviných
recitálù, dobøe ví, o èem je øeè.

„Písnì, které zpívám, jsou upøímné vý-
povìdi z mého života, což není pouze ra-
dostné jásání o životì a lásce, ale i o boles-
ti, krizích a prohrách. Tøeba i o mém vnitø-
ním zlu, se kterým bojuji, stejnì jako kaž-
dý. Ve výsledku koncertu však myslím, že
to vyzní pozitivnì, a doufám, že to provo-
kuje lidi k pøemýšlení. Sbírám malé pro-
cento národa, které nesedá každý veèer u
televize a nesoutìží o milióny nebo nesledu-
je stodílové seriály. Na mé koncerty chodí
lidé, kteøí mì opravdu chtìjí slyšet, proto,
že se jim to líbí, a ne proto, že vidìli nìkde
nìjakou bombastickou reklamu. Myslím,
že moje cesta se ubírá tímto smìrem.“ øek-
la o sobì a své tvorbì Eva v jednom
z rozhovorù.

Na konci záøí 2003 k pøíležitosti tisící-
ho veøejného vystoupení pøipravuje Eva
nìkolik koncertù s malou kapelou, kterou
sestavil a vede její obèasný hudební part-
ner Slávek Klecandr, jinak kapelník a za-
kladatel legendární skupiny Oboroh.

A ještì jedno zajímavé vystoupení na
Evu èeká v pùli øíjna, poletí hrát a zpívat
èeským krajanùm do Španìlska a jedno
z vystoupení probìhne na nejvìtší španìl-
ské univerzitì Universidad Complutense
pro studenty novì otvíraného oboru - výu-
ka èeského jazyka na katedøe slavistiky.
Eva Henychová – diskografie

Svítání (1996, vlastním nákladem)
Za stìnou z papíru (2000, vlastním

nákladem)
Poznámka: Eva Henychová ještì pøed

vystoupením v Jablonném nad Orlicí, bude
vystupovat na 3. roèníku 1. POZITIVNÍ-
HO FESTIVALU na Horní Hedeèi.

Eva Henychová
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Širokoúhlé kino Klubu Na Støelnici
pátek 15. KRUH  20:00 hod
Americký remake kultovního japonského hororu, kde nositely

hrùzy jsou takové banální vìci, jako videokazeta, telefon èi televi-
ze. Pùsobivá atmosféra a stupòované napìtí umožòují divákùm
obstojnì se bát.

sobota 16. JOHNNY ENGLISH  20:00 hod
Parodická špionážní komedie je dalším celoveèerním filmem,

v nìmž exceluje Rowan Atkinson (Mr. Bean), tentokrát v roli jedi-
ného a zároveò pìknì potrhlého agenta, který zbyl britské výzvìd-
né službì.

pátek 22. 8 MILE  20:00 hod
Idol americké popscény, bílý hip-hoper Eminem, je hlavním hrdi-

nou hudebního snímku o cestì ke slávì. Èásteènì autobiografický
snímek uspokojí nejen Eminemovy fanoušky, ale je i pøekvapivì
„normálním“ filmem, do kterého se podaøilo vtìsnat znaènou dáv-
ku realismu a obrazu sociální situace v chudém detroitském pøed-
mìstí.

sobota 23. NUDA V BRNÌ  20:00 hod
Smutná komedie divadelního režiséra Vladimíra Morávka se

výraznì vymyká z mainstreamu èeské polistopadové kinematogra-
fie. Èernobílý kaleidoskop drobných událostí jednoho dne a jedné
noci v Brnì zdobí herecké výkony Jana Budaøe, Miroslava Donuti-
la, Pavla Lišky ad.

KLUB NA STØELNICI KRÁLÍKY
støeda 13. a ètvrtek 14. – WITOLD LISZKOWSKI
Polský výtvarník a performer Witold Liszkowski vystavuje

v tìchto týdnech své „Magické struktury“ v králickém Mìstském
muzeu a do doprovodného kulturního programu øezbáøského ple-
néru pøispìje dvìma veèery – budou to rozsáhlé videoprojekce
s hudebním doprovodem, první na Velkém námìstí a druhá prav-
dìpodobnì v kostele sv. Michaela v Králíkách. Velké strukturované
barevné plochy nazývá autor „Sztuka zjawiskowa“ nebo anglicky
„Phenomenal Art“. V každém pøípadì jde o neobyèejný zážitek,
kdy se napø. na stìny domù promítají mìnlivé obrazce a dojem
umocòuje sugestivní hudba. Po oba dny se zaèíná po deváté hodinì
veèerní.

sobota 16. - Velké námìstí, 18:00 hod
ROZPAKY ZUBAØE SVATOPLUKA NOVÁKA
V rámci øezbáøského plenéru se pøedstaví divadelní soubor V.A.D.

z Kladna s vlastní komedií Rozpaky zubaøe Svatopluka Nováka.
Podle režiséra K. Lupince jde o „nevkusnou interaktivní hru
z prostøedí stomatologické ordinace, kde hlavní roli hraje neroz-
hodný Svatopluk Novák, proto mají diváci možnost hru ovlivnit
hlasováním. Jelikož se všichni herci zubaøe bojí, rozhodlo vedení
souboru, že pacienty budou hrát diváci, hra tak dostane vìtší spád
a herci nemusí po každém pøedstavení vyhledat svého ošetøujícího
lékaøe.“ Kladenské divadlo V.A.D. existuje ètyøi roky, má na svém
kontì tøi premiéry vlastních inscenací a dvì úèasti na Jiráskovì
Hronovì. „Rozpaky“ mají za sebou více jak šedesát repríz.

„Svatopluk Novák je vzorný obèan, manžel, kolega, výborný den-
tista. Jeho svìt se zøítí, když spolu se svými kolegy rozehraje
soutìž o nejpilnìjšího zubaøe. On, který v životì nikdy žádnou
soutìž nevyhrál… Svižnì a šikovnì napsaná pøedloha dává šanci
rozehrát tragikomický pøíbìh plný situací, které budí úsmìv, smích,
ba i øev, ale z nichž mùže i mrazit. Divácké spolurozhodování dìlá
nenápadnì z nás divákù spoluviníky Novákových morálních se-
lhání. Pøedloha i inscenace dovedou pøíbìh dùslednì do absurdní-
ho konce a právì tady nastanou chvíle soubìžného smíchu i mraze-
ní. A pøestože ono zubaøské – „Vypláchnìte si!“ – mi zní v uších
ještì v tuto chvíli, neuèiním tak. Chu� tohoto chytrého kousku si
hodlám ponechat na pùnebí co nejdéle.“ (František Zborník, Jirás-
kùv Hronov 2002 - èást recenze)

Divadelní poroty na nìkolika tuzemských festivalech (Win-
trùv Rakovník, FEMAD Podìbrady, Jiráskùv Hronov) ocenily hru
i soubor mnoha cenami a pøedevším pochvalnými kritikami, napø.
Vladimír Zajíc, známý i králickým ochotníkùm, píše o kladenském
divadle: „Sedíme v sále a prohýbáme se smíchy, smìjeme se nad
pøíbìhem, jeho jevištní realizací, ale i nad tím, že herci na sebe
pøejímají všechny naše nedostatky, trapasy a prùšvihy, takže nás
svou inscenací oèiš�ují. Katarze k nám proudí tím vùbec nejvzác-
nìjším kanálem, kterým je spontánní smích.“

Srdeènì Vás zveme na vtipné divadlo pod širým nebem!

nedìle 24. – Little Band Lanškroun
Velké námìstí, 15:00 hod

Koncert lanškrounské „malé sestavy“ neboli výbìru hudebníkù
z velkého a velmi známého a cenìného hudebního tìlesa – Big
Bandu Lanškroun. Pod vedením ing. Pilného orchestr zahraje na
slavnostní vernisáži øezbáøského plenéru.

pátek 29. - sobota 30. - „1. POZITIVNÍ FESTIVAL“ – více
na http://1.pozitivni.cz

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

TANEÈNÍ 2003
Devìt øádných lekcí (vždy v sobotu od 13.00 do 16.00 hodin),

veèerní Prodlouženou a závìreèný Vìneèek, bude mít letošní Kurs
taneèní a spoleèenské výchovy, poprvé pod vedením uèitelky taneè-
ní výchovy paní Ivy Musilové z Králík. Pøihlášky pøijímá kanceláø
Støelnice od 18. srpna, zásadnì vždy souèasnì s úhradou kursov-
ného (550,- Kè). Bezhotovostní úhrada je možná na úèet
è. 1325934359/0800, variabilní symbol – datum narození úèast-
níka kursu ve tvaru DDMMRRRR (napø. 15101985), v tomto pøí-
padì je nutné pøinést doklad o zaplacení (výpis z úètu, pøíkaz
k úhradì apod.).

Podmínkou k úèasti v kursu je dosažení vìku 15ti let a spoleèen-
ský odìv na všech lekcích. Další informace v kanceláøi Støelnice,
tel. 465 631 473 nebo 603 849 460. Všechny dùležité skuteènosti
sdìlíme úèastníkùm kursu na první lekci v sobotu 13. záøí 2003.
Lekce jsou pøístupné veøejnosti.

NABÍDKA  ZAMÌSTNÁNÍ
Klub Na Støelnici pøijme zamìstnance na kumulovanou pracov-

ní pozici domovník – údržbáø - topiè. Požadavky: èasová flexibilita
(jedná se o pracovní pomìr  na zkrácený pracovní úvazek - do
20 hodin týdnì, s nepravidelnou pracovní dobou vèetnì sobot a
nedìlí); zkušenost s údržbou objektù; trestní bezúhonnost; ochota
pochopit zvláštnosti provozu kulturního zaøízení. Platové podmín-
ky dle platných právních pøedpisù. Nástup nutný od 1. 9. 2003.
Pøihlášky se strukturovaným životopisem zašlou zájemci na adre-
su Klubu Na Støelnici, Karla Èapka 374, 561 69 Králíky, a to do
20. 8. 2003 (možno také elektronickou poštou – strelni-
ce@strelnice.cz). Další informace podá øeditel Klubu Na Støelnici
osobnì nebo telefonicky (465 631 473, 603 849 460).

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Klub Na Støelnici nabízí k pronájmu Kavárnu Støelnice. Veškeré

informace a osobní prohlídka uvedených prostor v týdnu od 11. do
15. srpna (pondìlí až pátek, vždy ve 14:00 hodin), výjimky po
telefonické domluvì na èísle 603 849 460.

IV. roèník
TOMBOLA V HODNOTÌ VÍCE NEŽ 30.000,- Kè
Start: 11:00 hodin, Obecní úøad Dolní Morava
Pøihlášky: 9:00 - 10:30 hodin v místì startu

Startovné: 80,- Kè
Popis tratì: Pøevážnì lesní a horské cesty.

Délka 13 km, pøevýšení 963 m.

Tra� pro juniorky a lidový bìh je dlouhá
5 km s pøevýšením 520 m.
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Hasièský den v Králíkách
V sobotu 28. 6. 2003 králiètí dobro-

volní hasièi poøádali 2. roèník hasiè-
ského klání. Soutìžilo se v disciplí-
nách, požární útok a štafeta dvojic.
Této soutìže se zúèastnilo 24 družstev.
Mimo to probíhaly i soutìže pro dìti,
kde každé dítko si mohlo vyzkoušet
svoji vlastní zdatnost v hasièských dis-
ciplínách, za které bylo odmìnìno ra-
zítkem a poté i tombolou, kde byly
vskutku krásné ceny, které vìnovali
králiètí i mimokráliètí podnikatelé.

A jaké bylo poøadí?
Ml. žáci
1. Líšnice
2. Mladkov
3. Králíky A
4. Králíky B
5. Kunvald

St. žáci
1. Letohrad
2. Klášterec
3. Mladkov
4. Kunvald
5. Králíky A
6. Králíky B
7. Lichkov

Ženy
1. Líšnice
2. Mladkov
3. Králíky
4. Lichkov

Muži
1. Mladkov A
2. D. Morava
3. P. Lipka

4. Králíky
5. Líšnice
6. Miedzylesie POLSKO
7. Mladkov B
8. Lichkov

Všem sborùm dobrovolných hasièù
dìkujeme za úèast a tìšíme se na dal-
ší roèník.

SDH Králíky

SDH Králíky dìkuje sponzorùm:
Pivovar Holba Hanušovice, auto

Weber, MÚ Králíky, Bravo Jablonné
nad Orlicí, Inter Color Bílá Voda, re-
staurace u Lípy, vodoinstalace Dostál,
klempíøství Moravec a syn, Jan Jirás-

ka, hraèky Ettelová, Elprom Ciprová,
obchodní f. Litvik, Martin Grobelný,
Kubáò Antonín, Elko Valenta, Viking
prodejna, Ježková Anna, Collegium,
V. Vavruša, pneuservis Jiøí Zezulka
Horní Poèernice Praha, Maso uzeniny
u Novotnù, Brouèek Ruèková, Zámeè-
nictví Køivohlávková Marie, Vojenské
muzeum – Králíky, Zlatnictví B. Be-
ranová, zelenina Dostálek, autooprav-
na Látal, SKI sport R. Látal, Centrum
Kubíèek Toman, K. Aktuel Kubíèek,
Webin s. r. o., tesaøství R. Balèík, truh-
láøství M. Skála, dìkujeme také mo-
derátorovi Z. Matoulkovi, D. J. M. Raš-
kovi za reprodukci a propùjèení D. J.
vozu karosa, Jednotì Králíky za kva-
litní pøístup a dodávání potravin a
všem èlenùm, kteøí obìtovali svùj vol-
ný èas.

Dìkují Dobrovolní hasièi z Králík

TJ JISKRA KRÁLÍKY

oddíl ledního hokeje poøádá

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
DATUM A ÈAS: 16. 8. 2003

od 10:00 hod

MÍSTO KONÁNÍ: kluzištì v Králí-
kách

STARTOVNÉ: každé družstvo
zaplatí 200,- Kè

PRAVIDLA: hraje se podle
fotbalových pravidel a podle

dodatku pravidel tohoto rozpisu

POÈET HRÁÈÙ: 1 brankáø + 4
hráèi + 4 náhradníci, mohou hrát i

registrovaní hráèi

SYSTÉM: podle poètu družstev

HRACÍ PLOCHA: beton

OBUV: pouze tenisky nebo
botasky, v žádném pøípadì

ne kopaèky


