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Pøijïte se k nám všichni podívat, jak nám dupou králíci
Pøijïte se k nám všichni podívat, jak jsou krásnì velicí.
Pøijïte se k nám všichni podívat, jak nám dupou králíci.
S úsmìvem na líci prohánìjí samici
Pøijïte se k nám všichni podívat, jak nám dupou králíci.
S úsmìvem na líci tak nám dupou králíci.

Do Králík se sjelo 81 lidí s pøíjmením Králík(ová)
V sobotu 22. kvìtna 2004 se staly Krá-

líky hlavním mìstem všech „Králíkù“, tedy
lidí, kteøí se pyšní pøíjmením Králík èi Krá-
líková. Do mìsta se jich sjelo z celé repub-
liky 81, do sèítání pro èeský dodatek Guin-
nessovy knihy rekordù v pravé poledne jich
bylo 77.

Akce zaèala na Velkém námìstí slav-
nostními projevy starosty mìsta Mgr. Du-
šana Krabce, pøedsedy organizaèního vý-
boru Jana Králíka z Prachatic a zástup-
kynì agentury „Dobrý den“ z Pelhøimova
Michaely Vratišovské. Dopoledne probíha-
ly pøed gymnáziem netradièní hry, vyhrá-
vala Veselá kapela ze Zábøeha, prùvod-
ním slovem vše doprovázel Dušan Kohút z

Králík. O pùl druhé odjíždìl z námìstí
autobus na vyhlídkovou jízdu po Králicku.
Ve ètyøi hodiny byli „Králíci“ pøijati v ob-
øadní síni radnice, kde si pro nì své vy-
stoupení pøipravily dìti z MŠ Moravská v
Králíkách. Pøijetí se zúèastnili zástupci obcí
Králicka se starostou Králík a spolu s nimi
hlavní celebrita dne - legendární reprezen-
taèní hokejový brankáø Jiøí Králík. Ten
také v 17.00 hod. vylosoval na Velkém
námìstí tombolu, jejímiž hlavními spon-
zory byly firmy Isolit-BRAVO, s. r. o., Jab-
lonné nad Orlicí a Pivovar Holba Hanušo-
vice.

Na závìr dne prožitého v Králíkách mohli
„Králíci“ navštívit taneèní veèer v hotelu
Beseda anebo koncert Zuzany Navarové a
skupiny KOA.

Recesistní akci považují organizátoøi za
velmi zdaøilou a už teï se tìší, že se s „Krá-
líky“ sejdou na pøíštím roèníku znovu.

Králická nej:
- nejdále to mìli do Králík „Králíci“ z

Bøeclavi
- ze zahranièí pøijeli  „Králíci“ ze sloven-

První øada – tøetí zprava: faráø Daum. První øada – první zprava: Andorf (rodák z
Dolních Boøíkovic). První stojící zleva: vládní prezident Hessenska rodák z Králík Schmiedt.
První øada – první zleva: Höhler kameník, autor mramorových dárkù z Villmaru

Návštìva z Villmaru
Ve dnech 19. 5. – 23. 5. 2004 zavítala

do Králík delegace z partnerského
mìsta Villmaru (Nìmecko). 47 úèast-
níkù, mezi nimiž nechybìl pan faráø
Daum a vládní prezident Hesenska,
pan Schmied (králický rodák), strávilo
u nás krásné dny, bohatì naplnìné do-
provodným programem. Bìhem slav-
nostního veèera v hotelu Beseda byl
našim partnerùm oficiálnì pøedán krás-
ný dar – døevoøezba symbolizující part-
nerství obou mìst. Rozvíjející se kon-
takty potvrdili králiètí stolní tenisté,
kteøí své sportovní protivníky porazili
6 : 4. Vìøím, že úspìšnì zahájené part-
nerství, které napøesrok oslaví již 10
let, se bude i nadále rozvíjet – nejen na
úrovni radnic a církve, ale pøedevším
rozvojem kulturních, sportovních a
osobních vztahù mezi obyvateli obou
mìst.

D. Krabec

ského Štúrova
- nejmladším „Králíkem“ byl Filip, kte-

rý ten den slavil své druhé narozeniny
- nejstarším „Králíkem“ byl pan Emil,

který byl pøesnì o 90 let starší a tohoto
dne mìl svátek

- nejznámìjším a nejslavnìjším „Králí-
kem“ byl èestný host hokejový brankáø Jiøí
Králík

Tisková zpráva vedení mìsta
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Velký den
pana

Jentschkeho
Dne 11.5. probìhlo na radnici mìsta

slavnostní pøedání èestného obèanství
Mìsta Králíky panu Franzi Jentschkemu.
Tohoto slavnostního aktu se kromì pana
Jentschkeho s chotí zúèastnili èetní vý-
znamní hosté – pan arcibiskup Msg. Karel
Otèenášek, pan biskup Msg. Dominik Duka
z hradecké diecéze, èlenové zastupitelstva
mìsta a jiní. Pozváni byli všichni ti, kteøí
s panem Jentschkem po dobu existence
jeho nadace aktivnì spolupracovali a mají
svùj podíl na tom, že se na Králicku poda-
øilo opravit z penìz nadace tolik pamá-
tek. I jim patøí podìkování.

D. Krabec

Èestná
obèanství
26. 2. 1907 starosta Johann

Kretschmer jmenován èestným obèa-
nem.

16. 12. 1909 èestným obèanem jme-
nován dr. Gustav Schreiner, poslanec
Øíšské rady.

9. 5. 1939 pøi své návštìvì pøijal
Konrád Henlein èestné obèanstvílisny.

25. 3. 1946 usnesení o udìlení èest-
ného obèanství ministru prùmyslu Boh.
Laušmannovi.

5. 5. 1946 Boh. Laušmanovi pøedán
dekret k èestnému obèanství.

23. 11. 1948  schváleno udìlení èest-
ného obèanství prezidentu republiky
Klementu Gottwaldovi.

3. 2. 1950  schválen návrh o zrušení
èestného obèanství B. Laušmannovi.

21. 9. 1976 udìleno pplk. Anatolii Iva-
novièi Baranikovu.

26. 9. 1980 èestné obèanství udìleno
Georgii Michailovièi Kostrubovi.

9. 1. 1981 pøedán dekret o udìlení
èestného obèanství plukovníku Olegu
Ivanovièi Zarajskému.

11. 5. 2004 èestným obèanem jmeno-
ván Franz Jentschke.

Škola konèí, léto zaèíná
Škola konèí, léto zaèíná - to je informace, kterou uvítají všechny dìti.
Škola konèí, léto zaèíná - to je ale také název zábavného dne konané-

ho poslední èervnovou sobotu na fotbalovém areálu TJ Jiskra Králíky.
Poøadateli tohoto rozlouèení se školou a pøivítání léta jsou mìsto Králí-
ky a TJ Jiskra - oddíl kopané ve spolupráci s agenturou  LEA FILM a. s.
Praha. Generálními partnery celé akce jsou firmy CZ STAVEBNÍ HOL-
DING a.s. Pardubice a PROGRESSA s.r.o. Králíky.

Program zaène ve 14 hodin a slovem ho budou provázet známá televizní
moderátorka Šárka Kubelková a Majka Schillerová. V pìti soutìžních dis-
ciplinách se  mezi sebou mimo jiné utkají pìtièlenná družstva Králík, Mladko-
va, Lichkova, Èervené Vody a  Dolní Moravy.

Od 16 hodin budete svìdky fotbalového utkání mezi domácím týmem a
týmem Arabela. Arabela tým je pokraèovatelem fotbalového týmu FoD Ara-
bela promotion, který byl založen v roce 1996. Symbolicky právì první fotba-
lové vystoupení  se uskuteènilo proti týmu Amfora. Od té doby sehrálo muž-
stvo složené z osobností  z oblasti sportu a kultury desítky zápasù po celé
republice a pobavilo tisíce divákù. Proti domácímu týmu nastoupí: Zdenìk
Srstka, Zbynìk  Merunka, Ivo Knoflíèek, Dušan Herda, Per Herda, Da-
vid Suchaøípa, Libor Petrù, František Štambachr, Robi, Ladislav Lubina,
Jiøí Rámeš, František Sysel a Jiøí Krytináø.   Nebude chybìt  autogramiá-
da, zábavný program Arabely, vystoupení dívèí dvojice K2 z Hradce Králové.

K poslechu a k tanci vám bude hrát populární kapela Framal. Dìtem bude
po celé odpoledne k dispozici velký skákací hrad. Dìti mají vstup zdarma a
dospìlí za pouhých 30,- Kè. Je pøipraveno bohaté obèerstvení

Pøijdete fandit svým týmùm? Pøijdete se s námi pobavit? Jen si s sebou,
prosím, vezmìte dobrou náladu. To� vše. Ostatní už pøipravíme my. Tìšíme
se na vás.

Marie Schillerová, LEA FILM a.s. Praha

Nezmeškejte letní slunovrat
21. èerven – okamžik, kdy se severní

polokoule Zemì nejvíce pøikloní ke Slunci
a nastane letní slunovrat, zaène astrono-
mické léto. Od tohoto okamžiku zaèíná slu-
neèní síla slábnout, blíží se doba žní a
skliznì.

Letní slunovrat je také znám jako den
svatého Jana, v angliètinì též Midsummer
(støed léta). Je oslavou slávy léta a vrcholu
síly sluneèního božstva. Letní slunovrat je
vrcholem, ze kterého mùže Slunce jedinì
sestupovat, nebo� je to den, od nìhož se
doba svìtla zaèíná pomalu zkracovat.

22. èervna je severní pól nejvíce pøiklo-
nìný k Slunci a na severní polokouli na-
stává letní slunovrat .V dobì letního slu-
novratu je nejdelší den a nejkratší noc, na
severní polokouli zaèíná léto a na jižní zima.
Slunce je v této dobì kolmo na obratník
raka.

Oslavy letního slunovratu zaèínaly už
v pøedveèer, kdy se sbírají byliny. Mají být
v tuto dobu zvláš� mocné - znáte pohádku
o zlatém kapradí? Dùležitým prvkem
oslav je pochopitelnì oheò. Správnì se roz-
dìlával tøením døívek ze dvou posvátných
stromù - jedle a dubu. Házelo se pøes nìj
devatero kvítí: jmelí, sporýš, tøezalka, vi-
olka a ještì ètyøi další, které v tuto dobu
nejvíc rostou - tøeba øebøíèek. Kolem ohnì
se tanèilo a také se pøeskakoval - k získá-
ní štìstí, hojnosti a plodnosti. A pøes po-
pel, který z nìj zbyl, se v dalších dnech
vodilo stádo, aby se v nìm oèistilo od ne-
mocí. Rozhazoval se na polích do ètyø stran

a trochu popele z nìj si vzal každý i domù
- do svého ohništì - protože ochraòoval a
pøinášel zdraví a štìstí.

A samozøejmì k tomuto magickému èasu
patøila i voda. Naši pøedkové se koupali
ve vodì, která tekla smìrem k vycházející-
mu slunci - k získání zdraví, oèisty a ochra-
ny. Øíká se, že kdo se napije rosy o letním
slunovratu, bude zdravý. Zvláštì mocná je
smìs vody, kterou nabereme ráno o sluno-
vratu a smícháme ji s popelem z ohnì, kte-
rý jsme pálili  v  pøedveèer - touto smìsí
pak pokropíme  okolí  domu;  pøinese  nám
ochranu a štìstí. A to nemluvím o vìštìní
ve vìcech lásky - v tuto dobu je mimoøádnì
úèinné, tak nezameškat! Svobodné dívky
si mohou dát v pøedveèer pod polštáø ky-
tièku svázanou devíti stébly trávy a bude
se jim jistojistì zdát o jejich budoucím
manželovi.

Slunovraty jsou jakýmsi okamžikem ti-
cha, pøestávky. Pøíležitostí, abychom se
zastavili a pojali do sebe všechno to, co
tak rychle narostlo. Jsou to brány do vìdo-
mí - jen prostá skuteènost, že žijeme, si
zaslouží oslavu. Pøi letním slunovratu osla-
vujeme sami sebe, své tvoøení a radost ze
života. Je to doba, kdy všechno kvete a
všeho je hojnost. Kvìtiny voní nejsilnìji,
barvy jsou nejvýraznìjší, stromy nejzele-
nìjší, jahody nejsladší - všechno v pøírodì
dosahuje vrcholu.

Krásný zaèátek léta Vám pøeje redakce.
(èerpáno z internetu)
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5. èervenec - Den slovanských vìrozvìstù Cyrila a Metodìje
Cyril a Metodìj patøí k velice známým svìtcùm. Oba bratøi ze

Solunì dosáhli všeobecného uznání za uvedení køes�anství na
Velkou Moravu. Pøed nimi zde sice již pùsobili irští a germánští
misionáøi, ale pøíchod a pùsobení slovansky hovoøících vìrozvìstù
mìlo pro støedoevropský region zásadní význam.

Jméno Cyril je øeckého pùvodu a v øeètinì znìlo Kyrios. Nìkteøí
badatelé je vykládají jako pøídavné jméno „pánùv“ nebo jako
„pán èi panáèek“, jiní kladou dùraz na to, že se vlastnì jedná
o jméno perské s významem slunce (Kuruš). Druhé jméno Meto-
dìj nebo Metod je také øeckého pùvodu, základem je slovo metho-
dos. Pokud vám pøipomene bìžnì užívané slovo „metoda“, nejste
daleko od jeho rozluštìní: methodos se pøekládá jako „zpùsob
zkoumání, poznání nebo bádání“.

Cyril (vlastním jménem Konstantin, druhé jméno pøijal až poz-
dìji v klášteøe) a Metodìj mìli s šíøením evangelia své zkušenos-
ti. Kolem roku 860 byli vysláni byzantským císaøem k Èernému
moøi. Na této své misijní cestì k Chazarùm nalezli ostatky pape-
že Klimenta I., jež pozdìji pøinesli do Øíma, kde jsou dodnes
uchovávány v kostele sv. Klimenta.

Na Moravu pøišli roku 862. Tehdy je sem na pøání knížete
Rostislava poslal byzantský císaø Michal III. Jako první vìc zavá-
dìjí Cyril a Metodìj do bohoslužby slovanský jazyk - jejich staro-
slovìnština je jazyk vytvoøený na základì náøeèí Slovanù z okolí
Solunì, v jejímž dvojjazyèném prostøedí oba bratøi vyrùstali. Sta-
rý slovanský jazyk se jako písmo evangelijní zaøazuje k latinì a
øeètinì, Cyril k tomuto úèelu dokonce vytváøí na základì øecké
kurzívy a èásteènì i arabštiny vlastní písmo (glagolici, pozdìjší
cyrilice je již dílem jeho žákù). Pomocí 38 liter je tak staroslovìn-
ština kodifikována, èímž byl položen základ slovanskému písem-
nictví. Cyril sám pøekládá do staroslovìnštiny mimo jiné evange-
liáø (aprakos-evangelium, tj. úryvky z evangelia) a sepisuje nej-
starší staroslovìnskou báseò Proglas („Pøedzpìv“) k evangeliu
(jeho autorství se však nìkdy pøipisuje jinému staroslovìnskému
spisovateli, Konstantinu mladšímu bulharskému). V tomto díle
pokraèuje i Metodìj, který do staroslovìnštiny pøekládá životopi-
sy církevních Otcù a zakládá významnou pøekladatelskou školu,

ve které mìla být v roce 883 za dobu asi 8 mìsícù pøeložena celá
bible (èást odborné slavistiky je však k této tezi skeptická a tvrdí,
že dílem této velkomoravské družiny je pouze tzv. parimejník,
tedy uspoøádané úryvky ze Starého zákona).

Po nìkolikaleté úspìšné misijní èinnosti na Moravì odcestova-
li oba bratøi do Øíma. Od císaøe Hadriána dostali pøíslib, že bude
slovanská øeè uznána za liturgickou. Za svého pobytu v Øímì
však Cyril onemocnìl a na zpáteèní namáhavou cestu nemìl ani
pomyšlení. Vstoupil do kláštera, kde po padesáti dnech tìžkému
onemocnìní podlehl a 14. února 869 zemøel. Byl pak pochován
v pùvodním kostele sv. KIimenta, pod nynìjším stejnojmenným
kostelem na Via San Giovanni in Laterano v Øímì.

Po bratrovì smrti je Metodìj Hadriánem II. jmenován arcibis-
kupem Panonie, tj. území, které zahrnovalo dnešní východní Ra-
kousko, západní Maïarsko a Moravu. Toto území však pokládal
za své misijní pole salzburský arcibiskup, který jmenování neu-
znává a dává Metodìje na dva a pùl roku uvìznit. Osvobozuje ho
papež Jan VIII., který jej také potvrzuje v úøadì arcibiskupa a
schvaluje s jistým omezením i slovanský církevní jazyk. Arcibis-
kup Metodìj umírá 6. dubna 885. Místo jeho smrti se nedá
s jistotou urèit, pravdìpodobnì je pohøben ve svém katedrálním
chrámu Panny Marie na Velehradì, ale jeho hrob doposud nebyl
lokalizován.

Po Metodìjovì smrti zakázal papež Štìpán VI. v roce 896
používat slovanský jazyk pøi bohoslužbì. V té dobì bylo v arcidi-
ecézi asi 200 knìží, jáhnù a podjáhnù, kteøí byli brzy po Metodì-
jovì smrti vyhnáni. Uchýlili se vìtšinou do Bulharska, Chorvat-
ska, Polska a do Èech. Zvláštì v jihoslovanském prostøedí tak
vzniká velká tradice církevnìslovanské uèenosti a kultury, pro niž
je charakteristická intenzivní èinnost pøekladatelská a kompilaè-
ní, ale vzniká i tvorba pùvodní, legendistická i teologická. Ještì
z velkomoravského období pocházejí dvì životopisné skladby o obou
bratrech (Život Konstantinùv a Život Metodìjùv), originální pa-
mátky povelkomoravského období pocházejí z Èech (Život svaté-
ho Václava, Legenda o svaté Ludmile aj.).

6. èervenec – Den upálení mistra Jana Husa
Jan Hus byl - jak ví každý školák - skuteènou historickou

postavou. Je domácí i svìtové veøejnosti znám jako jeden z nej-
vìtších reformátorù katolické církve. Jan Hus se narodil kolem
roku 1370 v Husinci u Prachatic. Od roku 1390 studoval na
Karlovì univerzitì v Praze, kde získal roku 1393 titul bakaláøe a
o tøi roky pozdìji i titul mistra svobodných umìní. V roce 1400 byl
vysvìcen na knìze. V letech 1401-1402 byl dìkanem artistické
fakulty a od roku 1402 kázal v Betlémské kapli na Starém Mìstì
pražském.Od roku 1409 pùsobil rok jako rektor Karlovy univerzi-
ty v Praze. Jan Hus je pøedevším znám jako pøedstavitel a vùdce
èeského reformního hnutí, který usiloval o nápravu køes�anské
církve a spoleènosti dùsledným respektováním novozákoních ide-
álù. Za svùj vzor Jan Hus považoval anglického myslitele Johna
Viklefa. Spojovaly je názory o zbavení církve pozemkového majet-
ku zásahem svìtské moci a obnovení jejího apoštolského poslání.

Svými názory se dostal do sporu s dogmatickým výkladem víry,
reprezentované papežským stolcem. Zejména od roku 1408 se
však on i jeho pøíznivci stále èastìji dostávali do sporù s ideovými
protivníky, mezi než patøili pøedevším nìmeètí mistøi na univerzi-
tì v Praze a èeská církevní hierarchie.
Po vyhlášení interdiktu nad Prahou roku 1412 mìsto Hus opouš-
tí a žije  pod  ochranou  šlechtických  pøíznivcù  na venkovì,
nejprve na Kozím Hrádku  a  v  Sezimovì Ústí, poté  na  hradì
Krakovci u Rakovníka.

Jan Hus získal podporu vlivných kruhù, vèetnì pøedních osob-
ností královského dvora, mezi jinými i krále Václava IV. Dne
14.øíjna 1414 se vydal Jan Hus do Kostnice. Doprovázela ho
menší družina asi tøiceti jezdcù. U konce cesty byl  3.listopadu.
Po nìkolika formálních slyšení u koncilu, který shledal nìkteré
jeho uèení jako kacíøské, byl Hus zbaven knìžské hodnosti a
odsouzen k smrti upálením dne 6. èervence 1415. Jeho smrt posí-
lila v èeských zemích reformní hnutí, jež pøerostlo v období husit-
ských válek.

Pøivítání „Králíkù“ na králické radnici.
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Státní symboly ÈR, symboly EU a pravidla jejich užití
Po vstupu ÈR do EU jsme obdrželi nìko-

lik dotazù týkajících se vyvìšování vlajky
EU a státní vlajky ÈR. Tazatele nejvíce
zajímala otázka, kdy se vyvìšuje vlajka
ÈR, kdy vlajka EU, jaké je rozmístìní vla-
jek na budovì. Jeden dotaz byl zamìøen
i na možnost užití znaku EU na výrobcích.

Státní symboly ÈR:
Užívání státních symbolù ÈR je uprave-

no zákonem è. 352/2001 Sb., o užívání stát-
ních symbolù Èeské republiky,  zákony
o volbách – oznaèení volebních místností
(napø.  zákon è. 491/2003 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí, zákon è. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamen-
tu...).

Termíny vyvìšování státní vlajky  sta-
noví zákon è. 245/2000 Sb. O státních svát-
cích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu.

Symboly EU:
- Evropská hymna  - melodie z Beethove-

novy  Deváté symfonie, závìreèná vìta.
Beethoven zhudebnil báseò „Óda na ra-
dost“ od Friedricha Schillera

- Evropská vlajka - kruh dvanácti zla-
tých hvìzd na modrém pozadí. Hvìzd je
dvanáct, toto èíslo je tradièním symbolem
dokonalosti, úplnosti a jednoty (poèet mì-
sícù roku a poèet hodin na ciferníku, kruh
je i symbolem jednoty)

- Den Evropy (9.5.)
- Heslo EU - United in diversity (pøe-

klad: Jednotná v mnohosti)
- EURO - jednotná mìna
Právem Evropských spoleèenství  není

vyvìšování vlajky Evropské unie upraveno
a také v souèasné dobì není problematika
užití vlajky Evropské unie v Èeské repub-
lice upravena v právním øádu ÈR (mimo
zákona è. 62/2003 Sb.). Pro vyvìšování vlaj-
ky EU tedy neexistují žádná jednoznaèná
pravidla, èlenským státùm se však dopo-
ruèuje vyvìšovat evropskou vlajku spolu
s národní vlajkou, pokud je to možné. Vlaj-
ka Evropské unie by mìla být èlenskými
státy vyvìšena v Den Evropy (9.5. kalen-
dáøního roku).

Jak tedy postupovat v praxi?
Zákon è. 352/2001 Sb. o užívání stát-

ních symbolù ÈR vymezuje dva okruhy osob:
a) osoby oprávnìné podle § 2 tohoto zá-

kona
b) ostatní fyzické a právnické osoby a

organizaèní složky státu
Osoby uvedené v body a) vyvìšují stát-

ní vlajku v termínech podle § 7 tohoto
zákona na budovách, v nichž sídlí. Na bu-
dovách kde sídlí oprávnìné osoby mùže být
státní vlajka vyvìšena trvale.

Osoby uvedené v bodu b) mohou užít
státní vlajku vhodným a dùstojným zpù-
sobem kdykoli.

Konkrétní citace znìní dotèených
(výše uvedených) zákonù ÈR:

Zákon èíslo 352/2001 Sb., o užívání
státních symbolù Èeské republiky

§ 7 Státní vlajka
(1) Státní vlajku vyvìšují oprávnìné oso-

by uvedené v § 2 písm. a) až t) na budo-
vách, v nichž sídlí, pøi pøíležitosti státních
svátkù, pøi pøíležitostech republikového

významu vyhlášených Ministerstvem vnit-
ra nebo pøíležitostech místního významu
vyhlášených krajem nebo obcí.

(2) Vlajková výzdoba zaèíná zpravidla
v  16 hodin dne pøedcházejícího a konèí
v 8hodin dne následujícího po dni uvede-
ném v odstavci 1.

(4) Na budovách, v nichž sídlí oprávnìné
osoby uvedené v § 2 písm. a) až o), mùže
být státní vlajka vyvìšena trvale.

(6) Ostatní fyzické a právnické osoby a
organizaèní složky státu mohou užít stát-
ní vlajku vhodným a dùstojným zpùsobem
kdykoliv.

§ 8
Vyvìšují-li se se státní vlajkou souèasnì

státní vlajky jiných státù, umístí se státní
vlajka vždy na nejèestnìjší místo; to je
z èelního pohledu na objekt

a) vlevo pøi vyvìšení 2 státních vlajek
b) uprostøed pøi vyvìšení lichého poètu

státních vlajek, nebo
c) v prostøední dvojici vlevo pøi vyvìšení

sudého poètu státních vlajek.
Zákon è. 62/2003 Sb., o volbách do

Evropského parlamentu:
§ 33 Volební místnost
Na objektu, ve kterém se nachází voleb-

ní místnost, se vyvìsí státní vlajka Èeské
republiky a vlajka Evropské unie a ve vo-
lební místnosti se umístí velký státní znak.

Zákon è. 245/2000 Sb. O státních
svátcích, o ostatních svátcích, o vý-
znamných dnech a o dnech pracovní-
ho klidu

§ 1  Státní svátky
Dny 1. leden - Den obnovy samostatné-

ho èeského státu, 8. kvìten - Den  osvobo-
zení, 5. èervenec - Den slovanských vìro-
zvìstù Cyrila a  Metodìje, 6.  èervenec -
Den upálení mistra Jana Husa, 28. záøí -
Den èeské státnosti, 28. øíjen - Den vzniku
samostatného èeskoslovenského  státu a
17. listopad  - Den boje za svobodu  a
demokracii  se   prohlašují  za  státní  svát-
ky  Èeské republiky (dále jen „státní svá-
tek“).

Užití symbolu EU tøetí stranou
Jiné je to s použitím symbolu EU tøetí

stranou. Používání symbolu EU se øídí
dohodou mezi Radou Evropy a Evropskou
komisí, která stanoví, že evropský symbol
mohou užívat tøetí strany pouze pokud:

- nezakládá zámìnu uživatele a Evrop-
ské unie nebo Rady Evropy;

- není spojen s aktivitami, které se ne-
sluèují se zásadami a cíli Evropské unie a
Rady Evropy.

Svolení s užitím evropského symbolu
nezakládá právo na jeho exkluzivní užívá-
ní. Nedovoluje pøivlastnìní si symbolu nebo
jakéhokoliv podobné obchodní známky
nebo loga, registrací nebo jakýmkoliv ji-
ným zpùsobem. Generální sekretariát Ev-
ropské komise nevidí žádné pøekážky
v užívání evropského symbolu, pokud jsou
splnìny tyto dvì podmínky, ale každá
žádost musí být zkoumána samostatnì.
Toto schválení není pravdìpodobné, pokud
se jedná o komerèní èinnost a evropský
symbol je užíván ve spojení s vlastním lo-
gem, jménem nebo obchodní známkou spo-
leènosti.

V roce 1979 Rada Evropy zaregistrovala
tento symbol u Svìtové organizace dušev-
ního vlastnictví (WIPO). V dùsledku této
registrace získal evropský symbol ochranu
v souladu s Èlánkem 6 Paøížské úmluvy
o ochranì prùmyslového vlastnictví.

Žádosti na užívání evropského symbolu
se adresují na:

European Commission
Secretariat-General
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Tel. (+32-2) 296 26 26
fax (+32-2) 296 59 60
e-mail: embl@cec.eu.int
Grafické specifikace evropského znaku

najdete na tìchto www stránkách:
http://europa.eu.int/abc/symbols/em-

blem/graphics1_cs.htm
Odbor školství, kultury a tìlovýchovy

Bc. Jan Divíšek

Tak i tak !
Není zapotøebí ani okázalého vstu-

pu naší zemì do Evropy, abychom se
museli divit novým zvykùm a prakti-
kám okolo nás. Že mùže podnikat kde
kdo, s èím chce a kde chce, to víme
všichni. U nás ve mìstì však máme
raritu. Vedle rùzných „podnikatelù“,
kteøí dluží mìstu a� už finanèní èást-
ky nebo naturálie, máme zde také fir-
mu s bývalou tradicí, která dluží už
i svému nemalému poètu zamìstnan-
cù. To samo ještì není tak udivující
jako fakt, že tìmto poctivì pracujícím
se na místo oprávnìné mzdy za vyko-
nanou práci, dostalo možnosti èerpat
finanèní zajištìní pro vlastní potøeby
a živobytí na vlastních úètech vylep-
šených o debetní èástku až  5.000 kè.
Tomu se øíká „GÓL DO VLASTNÍ

BRANKY“. Za vaši práci cizí prachy a
úrok? Myslím, že každý ví své. Není
jednoduché se v našem kraji uživit,
ale „Vy“, kterých se to týká, už pro-
sím jen nedoufejte, že bude lépe a spoj-
te síly za vìci pøíští.

V dobì nedávno minulé jsem jen
zlehka vzpomnìl na šum okolo naše-
ho nového víceúèelového kluzištì.
Dnes bych se chtìl jen zmínit o tom,
že jeho souèasné využití je myslím
pøesnì tam, kde má být. Každý den je
zde vidìt partu obìtavcù, kteøí plochu
zametají, èistí a vysoušejí. Pak už jen
in-line, hokejbal, nebo tøeba fotbálek.
Paráda a „DO TOHO!“.

Pøijïte taky.
P.S.: A vývrat? -  stále vývratem…

Zdenìk Sedlaèík ml.
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Informace pro obèany Èeské republiky
o podmínkách hlasování ve volbách

do Evropského parlamentu na území Èeské republiky
Volby do Evropského parlamentu na

území Èeské republiky upravuje zákon
è. 62/2003 Sb., o volbách do Evrop-
ského parlamentu a o zmìnì nìkte-
rých zákonù (dále jen “volební zákon”).

Kdy se budou volby do Evropské-
ho parlamentu na území Èeské
republiky konat?

Volby do Evropského parlamentu se
budou na území Èeské republiky ko-
nat ve dnech 11. a 12. èervna 2004.
Dne 11. èervna 2004 (pátek) se bude
hlasovat od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a dne 12. èerv-
na 2004 (sobota) se bude hlasovat
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Za jakých podmínek má obèan
Èeské republiky právo volit ve vol-
bách do Evropského parlamentu
na území Èeské republiky?

Obèan Èeské republiky má právo
volit ve volbách do Evropského parla-
mentu na území Èeské republiky za
pøedpokladu, že

- nejpozdìji druhý den voleb do-
sáhl vìku 18 let a

- nevznikla u nìj pøekážka ve vý-
konu volebního práva.

Pøekážkou ve výkonu volebního prá-
va, pro kterou nelze hlasovat, je záko-
nem stanovené omezení osobní svobo-

Ekologický týden ve Zvláštní škole Králíky
Již potøetí se na naší škole konal ekologický týden. Tentokrát

pøipadl na dny 3. 5. – 7. 5.
Jednou z již tradièních akcí byl úklid turisticky atraktivních

míst od odpadkù, který byl pojat jako hra O poklad skøítka Eko-
líka. Dìtem byly zakoupeny ochranné rukavice, dostaly igelitové
pytle od Technických služeb Králíky, které se postaraly o svoz již
naplnìných pytlù z nahlášených stanoviš�.

Celá škola se rozdìlila do nìkolika skupin. Pro 1., 3., 4., 7., a
9. tøídu byla cílovým stanovištìm Amálka. 1. tøída vyèistila od
odpadkù cestu k Amálce, 3.a 4. tøída trasu kolem myslivecké
chaty k Amálce (dìti objevily a zlikvidovaly èernou skládku u cesty
za fotbalovým høištìm pod bývalou prodejnou Koloniál), 7. tøída
cestu od autobusového nádraží kolem Støelnice, elektrárny, lavi-
èek (zde bylo nasbíráno ½ pytle odpadkù!) k Amálce, 9. tøída alej
vedoucí na klášter, odtud lesem k Amálce. Celkem jsme zde
nasbírali 8 pytlù odpadkù. Již druhý den se však v okolí høištì
povalovala spousta novin a letákù, které nìkterý z obèanù ne-
vložil do popelnice, ale vedle ní a vítr vše rozfoukal.

5. a 6. roèník se vydal smìrem k vojenskému muzeu kolem
bramborárny, odtud kolem Novalampu ke kostelu. Tato skupina
mìla nejvíce práce. Trasa totiž unikla naší pozornosti v minulých
letech a byla zcela zamoøena odpadky nejrùznìjšího druhu. Na
trase dlouhé asi 2 km bylo odpadky naplnìno 7 pytlù. Na odpad-
ky kolem kostela bylo potøeba 5 pytlù. Na likvidaci èerné skládky
u Novalampu již žáci  nemìli potøebné pytle ani sílu.

Žáci 8. tøídy provedli prùzkum a vyèištìní Hedeèského potoka
v úseku od kovárny po Agrostav Králíky. Nasbírali celkem 4
pytle odpadkù (raritou byl celý svázaný balík novin ležící v potoku)
a konstatovali, že se dosud nepodaøilo odstranit èernou skládku
pod gymnáziem a vyøešit problém výpustí do potoka – kanaliza-
ce. Výsledky jejich prùzkumù si mùžete porovnat s tìmi pøedcho-
zími:

PLASTY ŽELEZO SKLO PAPÍR RYBY ŽÁBY
r. 2002 140 ks 42 ks 11 ks - 51 ks -
r. 2003 286 ks 68 ks 23 ks 76 ks 29 ks -
r. 2004 158 ks 7 ks 15 ks 25 ks 90 ks 3 ks

Mezi ostatní zneèištìní patøilo linoleum, hadry, guma. Úsekem
nejvìtšího zneèištìní bylo území mezi Formankou a mostem ve-
doucím na Prostøední Lipku. Pøesto došlo k mírnému zlepšení,
o  èemž svìdèí pøítomnost ryb (pøevážnì sivenù) a skokanù zele-
ných.

A kde že byl schován Ekolíkùv poklad? Všude tam, kde se
podaøilo pøírodu vyèistit od pohozených odpadkù, dìti našly po-
klad v podobì sladkého mlsání.

K vám, obèanùm, máme opìt prosbu – vhazujte roztøídìné
odpadky pouze do popelnic, neniète naši krásnou pøírodu. Dìku-
jeme.

S pomocí uèitelù ZvŠ Králíky zpracovala
Mgr. Iva Nesvadbová, koordinátorka EVVO

dy z dùvodu ochrany zdraví lidu (in-
fekèní onemocnìní) nebo zbavení zpù-
sobilosti k právním úkonùm.

Seznam volièù pro volby do Ev-
ropského parlamentu na území
Èeské republiky

Podmínkou výkonu volebního práva
ve volbách do Evropského parlamentu
je zápis státního obèana Èeské repub-
liky, který má právo volit (dále  jen “vo-
liè”), do seznamu volièù pro volby do
Evropského parlamentu. Tento seznam
vede obecní úøad, mìstský úøad, ma-
gistrát statutárního mìsta, které není
územnì èlenìno, úøad mìstské èásti
nebo mìstského obvodu (dále jen
“obecní úøad”) pro každé volby do Ev-
ropského parlamentu postupem daným
volebním zákonem. Nejpozdìji 40 dnù
pøede dnem voleb (2. kvìtna 2004)
zanese obecní úøad do seznamu volièù
pro volby do Evropského parlamentu
údaje ze stálého seznamu volièù. Tím-
to zpùsobem je každý obèan Èeské re-
publiky, který má právo volit ve vol-
bách do Evropského parlamentu na
území Èeské republiky, zapsán auto-
maticky do seznamu volièù pro volby
do Evropského parlamentu. Vzhledem
k tomu, že volební zákon neumožòu-
je dopsání volièe do výpisu ze seznamu

volièù pro volby do Evropského parla-
mentu ve dny voleb ve volební míst-
nosti, bylo by úèelné, aby si volièi,
v pøípadì pochybností, ovìøili svùj zá-
pis ve stálém seznamu volièù vedeném
obecním úøadem pro všechny druhy
voleb na území Èeské republiky (nebo
nejpozdìji 30 dnù pøede dnem voleb
do Evropského parlamentu - tj. do
12. kvìtna 2004) svùj zápis
v seznamu volièù pro volby do Evrop-
ského parlamentu.

Ve vìcech chyb a nedostatkù v se-
znamu volièù pro volby do Evropského
parlamentu se lze, pokud žádosti
o opravu nevyhoví sám obecní úøad,
do 30 dnù pøede dnem voleb domáhat
podle zákona è. 150/2002 Sb., soudní
øád správní, v platném znìní, rozhod-
nutí soudu o provedení opravu nebo
doplnìní seznamu.

Obecní úøad do seznamu volièù pro
volby do Evropského parlamentu dále
nejpozdìji 20 dnù pøede dnem voleb
(22. kvìtna 2004) zanese volièe, kte-
øí nemají ve správním obvodu tohoto
obecního úøadu trvalý pobyt, ale kteøí
v jeho obvodu

a) vykonávají základní nebo náhrad-
ní vojenskou službu,

b) jsou v nemocnici, porodnici, sana-
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Oznámení o dobì a místì konání
voleb do Evropského parlamentu

toriu, ústavu sociální péèe nebo
v obdobném ústavu a zaøízení, nebo

c) jsou v policejní cele, v místì výko-
nu vazby nebo v místì výkonu trestu
odnìtí svobody a kteøí byli obecnímu
úøadu nahlášeni velitelem nebo správ-
cem pøíslušného zaøízení. Ten zároveò
o zápise informuje obecní úøad, kde
je voliè zapsán ve stálém seznamu voli-
èù. O tento zápis by mìl voliè požádat
pouze v pøípadì, kdy je jeho pobyt ve
dny voleb v nìkterém z uvedených
zaøízení zøejmý, nebo� následné zmì-
ny spoèívající v dopsání volièe do se-
znamu volièù pro volby do Evropského
parlamentu v místì jeho trvalého po-
bytu již nelze provádìt.

Kde lze ve volbách do Evropské-
ho parlamentu na území Èeské
republiky hlasovat?

1. Voliè hlasuje ve volební místnosti
na území obce, u jejíhož obecního úøa-
du je zapsán v seznamu volièù pro vol-
by do Evropského parlamentu. Bylo-li
na území obce zøízeno více volebních
okrskù, hlasuje voliè ve volební míst-
nosti v tom volebním okrsku, kam
podle místa svého bydlištì patøí. Sta-
rosta obce zveøejní nejpozdìji 15 dnù
pøede dnem voleb (do 27. kvìt-
na 2004) zpùsobem v místì obvyklým,
které èásti obce náležejí do jednotlivých
volebních okrskù a uvede adresy vo-
lebních místností.

2. Voliè mùže požádat ze závažných,
zejména zdravotních, dùvodù obecní
úøad a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komi-
se zøízena. V takovém pøípadì vyšle
okrsková volební komise k volièi dva
své èleny s pøenosnou volební schrán-
kou, úøední obálkou a hlasovacími líst-
ky a výpisem ze seznamu volièù pro
volby do Evropského parlamentu. Pøi
hlasování postupují èlenové okrskové

volební komise tak, aby byla zachová-
na tajnost hlasování.

3. Voliè mùže hlasovat v jakékoli vo-
lební místnosti na území Èeské repub-
liky, pokud hlasuje na volièský prùkaz.

Jak si mùže voliè opatøit voliè-
ský prùkaz?

Volièský prùkaz vydává obecní úøad
volièi, který je u tohoto obecního úøa-
du zapsán v seznamu volièù pro volby
do Evropského parlamentu a nebude
moci nebo nehodlá volit ve volebním
okrsku, pro který je tento seznam ve-
den.

Voliè, který je zapsán v seznamu vo-
lièù pro volby do Evropského parlamen-
tu, mùže požádat o vydání volièského
prùkazu nejdøíve ode dne vyhlášení
voleb a to písemným podáním opatøe-
ným ovìøeným podpisem volièe, doru-
èeným nejpozdìji
do 27. kvìtna 2004 do 16.00 hodin
obecnímu úøadu. Obecní úøad nejdøí-
ve po tomto termínu pøedá volièský
prùkaz osobnì volièi nebo osobì, která
se prokáže plnou mocí s ovìøeným
podpisem volièe žádajícího o vydání
volièského prùkazu, anebo jej volièi
zašle.

Co uèiní voliè po pøíchodu do
volební místnosti?

Hlasovací lístky budou dodány všem
volièùm nejpozdìji 3 dny pøede dnem
voleb.

Voliè hlasuje osobnì, zastoupení není
pøípustné.

Voliè prokáže po pøíchodu do volební
místnosti svou totožnost a státní ob-
èanství Èeské republiky platným ob-
èanským prùkazem nebo platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním
pasem Èeské republiky anebo cestov-
ním prùkazem. Voliè, který se dostavil
do volební místnosti s volièským prù-
kazem, je poté povinen odevzdat okrs-
kové volební komisi tento prùkaz.

Neprokáže-li voliè tyto skuteènosti,
nebude mu hlasování umožnìno.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu

volièù pro volby do Evropského parla-
mentu obdrží voliè od okrskové voleb-
ní komise prázdnou úøední obálku. Na
žádost volièe mu okrsková volební ko-
mise dodá za chybìjící, škrtané nebo
jinak oznaèené hlasovací lístky jiné.

Jak voliè hlasuje?
Po obdržení úøední obálky, popøípa-

dì hlasovacích lístkù, vstoupí voliè do
prostoru urèeného k úpravì hlasova-
cích lístkù. V tomto prostoru vloží voliè
do úøední obálky 1 hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku mùže pøitom za-
kroužkováním poøadového èísla nejvý-
še u 2 kandidátù uvedených na tém-
že hlasovacím lístku vyznaèit, které-
mu z kandidátù dává pøednost. Jiné
úpravy hlasovacího lístku nemají na
jeho posuzování vliv.

Voliè hlasuje tak, že po opuštìní pro-
storu urèeného pro úpravu hlasovacích
lístkù vloží úøední obálku s hlasovacím
lístkem pøed okrskovou volební komi-
sí do volební schránky.

V prostoru urèeném pro úpravu hla-
sovacích lístkù, nesmí být nikdo pøíto-
men zároveò s volièem, a to ani èlen
okrskové volební komise. S volièem,
který nemùže sám upravit hlasovací
lístek pro tìlesnou vadu anebo proto,
že nemùže èíst nebo psát, mùže být
v prostoru urèeném pro úpravu hlaso-
vacích lístkù pøítomen jiný voliè, nikoli
však èlen okrskové volební komise, a
hlasovací lístek za nìho v souladu
s jeho pokyny upravit, vložit do úøed-
ní obálky a úøední obálku
s hlasovacím lístkem vložit do volební
schránky.

Volièi, který se neodebral do prosto-
ru urèeného pro úpravu hlasovacích
lístkù, okrsková volební komise hlaso-
vání neumožní.

Doufám, že toto struèné shrnutí
bude dostateèné. V pøípadì nejasností
se mùžete kdykoliv obrátit s žádostí
o  informaci k odboru vnitøních vìcí
Mìstského úøadu Králíky a to osobnì
nebo telefonicky (465 670 871, 465 670
872, 465 670 873).

Starosta Mìsta Králíky podle § 32
zákona è. 62/2003 Sb., o volbách do Ev-
ropského parlamentu a o zmìnì nì-
kterých zákonù, o z n a m u j e:

1. Volby do Evropského parlamentu
se uskuteèní dne 11. 6. 2004 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a dne 12. 6. 2004
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místo pro konání voleb do Evrop-
ského parlamentu

ve volebním okrsku è. 1
je volební místnost Základní ško-

la, ulice 5. kvìtna 412, Králíky
pro volièe bydlící v:
Berlínská - èp. 405, 406, 525, 526
Dolní - èp. 184, 185, 237, 238, 240,

241, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 252,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 389, 511,

512, 513, 514, 515, 516
Hradecká - èp. 195, 197, 198, 201, 202,

224, 229, 386, 633, 634, 652
Høbitovní - èp. 226, 227, 228, 230,

231, 232, 233, 234, 236, 390, 530, 638,
639, 654

Kosmonautù - èp. 521, 522, 860, 861,
862, 863, 864, 865, 868, 869, 870,
871,874, 876,878, 879, 882

Luèní - èp. 235, 373, 436, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 443, 463, 464

Moravská - èp. 418, 421, 481, 647
Na Køižovatce - èp. 188, 190, 191, 192,

193
Na Mokøinách - èp. 665, 666, 667,

668, 669, 940, 942
Na Pøíkopì - èp. 244, 246, 249
Nádražní - èp. 395, 476, 477, 479, 480,

482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489,
490, 653,841, 842, 843, 844, 845

Pivovarská - èp. 158, 160, 161, 163,
261

Plynárenská - èp. 420, 425, 567, 568,
569, 570, 573

Pod Dìt. Domovem - èp. 459, 574,
575, 576

Pøedmìstí - èp. 208, 209, 211, 213,
221, 223, 225

Tkalcovská - èp. 183, 187, 655, 656
Tovární - èp. 166, 167, 168, 169, 170,

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 413, 415, 419, 649, 670

U Zastávky - èp. 396, 397, 398, 399,
400, 401, 402, 403, 404, 407, 408

5. kvìtna - èp. 372, 383, 385, 388, 391,
410, 411, 416, 417, 433, 435, 444, 465,
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Oznámení o dobì a místì konání
voleb do Evropského parlamentu

466, 491, 518, 519, 523, 524, 571, 572,
577

ve volebním okrsku è. 2
je volební místnost Gymnázium,

Velké námìstí 367, Králíky
pro volièe bydlící v:
Èervenovodská - èp. 302, 461
Dlouhá - èp. 278, 281, 282, 284, 285,

286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295,
296, 297, 298, 300, 301, 340, 342, 343,
344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 353

Hluboká - èp. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 265,
266, 267, 268, 269

J. Opletala - èp. 19, 20, 21, 22, 23, 45,
90, 92, 116, 117, 118, 121, 126, 127, 128,
129, 132, 360, 361

Ke Skalce - èp. 1001, 1002, 111
Malé námìstí - èp. 322, 338
Moravská - èp. 292
Na Pískách - èp. 134, 135, 136, 137,

138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 378,
549, 650

Na Skøivánku - èp. 149, 150, 152, 153,
154, 381, 517

Nábøežní - èp. 125, 375
Pivovarská - èp. 146, 147, 148, 151
Pøíèní - èp. 352
Rùžová - èp. 293, 462
Slunná stráò - èp. 155, 156, 157, 159,

162
Valdštejnova - èp. 323, 324, 325, 326,

327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 347, 359, 914

V Bytovkách - èp. 658, 659, 660, 661,
662, 663, 664

Velké námìstí - èp. 1, 2, 3, 4, 6, 272,
274,  275,  276, 277, 354, 355, 356, 357,
358, 362, 363, 364, 366

Zahradní - èp. 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 468, 469

Ztracená - èp. 9, 10, 631, 632
17. listopadu - èp. 44, 89, 114, 115,

123, 320, 321, 467
ve volebním okrsku è. 3
je volební místnost Klub Na Støel-

nici, Karla Èapka 374, Králíky
pro volièe bydlící v:
A. Jiráska - èp. 450, 554, 555, 556,

557, 598, 599, 626, 627, 628, 629, 630
A. Dvoøáka - èp. 769, 770, 771, 772,

773, 774, 775, 776, 777, 779, 780, 781,
782, 783

B. Smetany - èp. 558, 559, 562, 563,
564, 565, 566

Èervenovodská - èp. 695
F. Palackého - èp. 445, 448, 451, 456,

581, 583, 584, 622
Hedeèská - èp. 73, 93, 97, 98, 99, 102,

103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 119,
120

Husova - èp. 452, 454, 455
J. Nerudy - èp. 600, 601, 602, 603,

604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611,
614, 615, 616, 617, 618, 619, 623, 624,
751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758,760, 761, 762, 763, 764, 765, 766,

767, 768, 784
J. Švermy - èp. 690, 694, 696, 697,

698, 699, 700, 701, 714, 715
K Parku - èp. 496
Karla Èapka - èp. 303, 305, 306, 307,

308, 309, 311, 317, 475, 492, 494, 501,
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
541, 542, 543, 550, 746, 747

Leoše Janáèka - èp. 804, 805, 806, 807,
808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815,
816, 817

Lidická - èp. 535, 539, 540
Malé námìstí - èp. 304
Nové Domovy - èp. 591, 592, 593, 594,

595
Orlická - èp. 473, 493, 495, 497, 498,

499, 500, 531, 532, 533, 534, 538, 546,
676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683,
684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692,
748, 749, 750, 759

Polní - èp. 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 78, 79,547,
890, 891, 892, 893

Pøíkrá - èp. 40, 42, 315, 424
Rùžová - èp. 470, 471, 472, 474, 693,

645
Sadová - èp. 318, 319
Sportovní - èp. 536, 544, 545, 675,

738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745
V Aleji - èp. 313, 446, 453, 457, 458,

551, 552, 553, 612, 613, 778
V. Vanèury - èp. 702, 703, 704, 705,

706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713,
716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723,
724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731,
732, 733, 734, 735, 736, 737, 920

Z. Fibicha - èp. 786, 787, 788, 789,
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797,
798, 799, 800, 801, 802, 803

Za Pilou - èp. 95, 96, 100, 101, 105,
108, 122, 671, 672, 673, 674, 820, 821,
822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829,
830, 831, 832, 833, 834

17. listopadu - èp. 37, 38, 113
ve volebním okrsku è. 4
je volební místnost Mateøská ško-

la, Èervený Potok 78, Králíky
pro volièe bydlící v:
Èervený Potok - èp. 1, 4, 7, 8, 9, 10,

16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 36,
40, 56, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 76, 79, 80,
81, 82, 83

Horní Hedeè - èp. 2, 3
ve volebním okrsku è. 5
je volební místnost Klubovna SDH,

Dolní Boøíkovice, Králíky
pro volièe bydlící v:
Dolní Boøíkovice - èp. 2, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 43, 50,
56, 58, 59, 60, 72, 74, 76, 83, 95, 96, 97,
100, 101, 104, 106, 107, 110, 111, 112,
115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124,
125, 127, 129, 132, 136, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 158, 159, 161, 163, 170,

171, 172, 175, 177, 181, 182, 183, 186,
187, 188, 189, 190

Horní Boøíkovice - èp. 3, 10, 11, 27,
28, 167

ve volebním okrsku è. 6
je volební místnost Poutní dùm,

Dolní Hedeè 2, Králíky
pro volièe bydlící v:
Hedeèská - èp. 76, 80, 81, 82, 84, 85,

86, 87, 88, 91, 94
Dolní Hedeè - èp. 3, 6, 10, 14, 16, 17,

19, 22, 26, 30, 35, 40, 43, 44, 45, 47, 48,
49, 51, 52, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 73, 74, 78, 85, 89, 91, 100, 101, 112,
114, 117, 119

Kopeèek - èp. 1, 2
ve volebním okrsku è. 7
je volební místnost Kulturní dùm,

Dolní Lipka 35, Králíky
pro volièe bydlící v:
Pøedmìstí - èp. 205, 426, 428
Dolní Lipka - èp. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11,

15, 16, 20, 24, 26, 30, 32, 33, 37, 38, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53

ve volebním okrsku è. 8
je volební místnost Mateøská ško-

la, Prostøední Lipka 2, Králíky
pro volièe bydlící v:
Prostøední Lipka - èp. 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24,
27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42,
47, 48, 62, 63, 64, 69, 72, 85, 92, 93, 98,
99, 105, 113, 116, 119, 125

ve volebním okrsku è. 9
je volební místnost Pohostinství ,

Horní Lipka 72, Králíky
pro volièe bydlící v:
Horní Lipka - èp. 2, 5, 8, 9, 11, 16, 18,

23, 24, 26, 29, 31, 32, 37, 38, 47, 52, 56,
65, 68, 70, 77, 80, 93, 115, 128, 129, 131,
138, 143, 153

ve volebním okrsku è. 10
je volební místnost Rekreaèní za-

øízení, Heømanice 101, Králíky
pro volièe bydlící v:
Heømanice - èp. 3, 6, 11, 12, 16, 17,

18, 20, 21, 30, 58, 59, 60, 63, 67, 70, 73,
83, 99, 100, 101

3. Volièi bude umožnìno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a stát-
ní obèanství Èeské republiky (platným
obèanským prùkazem, cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem
Èeské republiky), nebo totožnost a stát-
ní obèanství jiného státu Evropské unie
a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému volièi budou dodány 3
dny pøede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech
voleb do Evropského parlamentu voliè
mùže obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

Mgr. Dušan Krabec
starosta mìsta
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Sociální demokracie Vám nabízí své kandidáty, kteøí mají jasný program,
jaké priority v Evropském parlamentu prosazovat. Poselství našeho „de-
satera“ je jednoznaèné: chceme, aby v silné Evropì mìli naši obèané
silné zastání a silné perspektivy.

Vladimír Špidla pøedseda ÈSSD

MÍR A BEZPEÈÍ
Evropané žijí již více než padesát
let v míru, svobodì a bezpeèí. Vzá-
jemné váleèné konflikty, které po
staletí Evropu sužovaly a oslabo-
valy, jsou dnes právì díky budo-
vání a existenci EU minulostí. Ev-
ropa, a s ní èeská republika, je
však vystavena novým bezpeè-
nostním rizikùm a hrozbám: mezi-
národnímu organizovanému zlo-
èinu, pašování drog, nelegální mi-

graci, mezinárodnímu terorismu a mnoha dalším.
Jako sociální demokraté jsme pøesvìdèeni, že proti
tìmto èasto globálním hrozbám nelze bojovat osa-
mocenì, ale naopak spoleènì. Z tohoto dùvodu pod-
porujeme utváøení spoleèné evropské bezpeènost-
ní, obranné i zahranièní politiky, užší spolupráci v boji
proti pøeshranièní kriminalitì, posílení Evropského
policejního úøadu a spoleèné ochrany vnìjších hra-
nic, budování spoleèných krizových jednotek rych-
lého nasazení. Obèané oprávnìnì oèekávají, a to
bude i mojí prioritou, že jejich ochrana a bezpeènost
bude zajištìna na úrovni evropských standardù. Sami
zmùžeme málo, spolu s EU to dokážeme.

Dr. Libor ROUÈEK

SOCIÁLNÍ DIALOG – EVROPSKÉ
MZDY A PLATY
Naším cílem je pøispìt k udržení evrop-
ského sociálního modelu. Nepøipustit
demontáž sociálního státu pod heslem,
že je nákladný, neumožòuje rozvoj pod-
nikání a zpùsobuje zaostávání Evropy.
Chci, aby se odbory dialogem vede-
ným se sociálními partnery zasazova-
ly o to, aby u každého zamìstnavatele
v zemích
EU byly stejné dùstojné a bezpeèné

pracovní podmínky. Ochrana zamìstnance, jeho právo sdru-
žovat se v odborech, kolektivní vyjednávání – to vše musí
být respektováno. Jsem rozhodnì proti tomu, aby se dosa-
žená úroveò ochrany zamìstnancù v pracovnìprávních vzta-
zích omezovala poukazem na nutnou flexibilitu pracovních
sil. Práce není zboží, a proto nelze pøipustit, aby o její cenì a
postavení pracujících rozhodoval trh. Odmítám tezi o nut-
nosti udržení našich komparativních výhod. Nízké mzdy a
platy nikam nevedou. Èeský zamìstnanec v prùmìru pobírá
necelých 500 euro, což je zhruba 20 % nìmecké úrovnì.
Naším cílem se musí stát: evropská práce za evropské
mzdy a platy. Témìø 15 let jsem stál v èele našich odborù,
to je moje kvalifikace ke splnìní toho, co považuji za nutné
slíbit.

JUDr. Richard FALBR
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VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

Nezadržitelnì se blíží historicky první volby do Evropského parlamentu (11.
– 12. èervna), které budou mít bezesporu vliv na smìøování Èeské republiky
v rámci Evropské unie. Jelikož obèané mají právo vìdìt co nejvíce o kandi-
dátech, kteøí se o post europoslance ucházejí, rozhodla se Vám dnes pøed-
stavit jedna z žen, která do Evropského parlamentu kandiduje. Tou ženou je

ING. VERONIKA NEDVÌDOVÁ
poslankynì PSP ÈR a 13. kandidát ODS

do
Evropského parlamentu

„Vzhledem k mému vzdìlání, praxi a zkušenostem z práce
v zemìdìlském výboru v Parlamentu ÈR bych se chtìla vìnovat zemì-
dìlství a všemu, co s tímto rozsáhlým oborem souvisí. Zemìdìlství je v EU
jednou z priorit a ne jinak je tomu i u politiky na obnovu venkova, což spolu
souvisí. Pokud bych mìla hovoøit konkrétnì, tak napøíklad vylidòování ven-
kova považuji za velký problém, který však øeší i mnohem bohatší zemì než
je ÈR. Pùsobila jsem nìkolik let jako lektorka na Škole obnovy venkova, což
mi pøineslo mnoho cenných poznatkù a zkušeností, které chci v Evropském
parlamentu uplatnit. Vìnuji se také technickým záležitostem, které se dotý-
kají vodního a lesního hospodáøství.
Pro zajímavost mohu uvést, že pracuji na zákonech, které souvisejí
s katastrem nemovitostí, vlastnickými vztahy a oceòováním nemovitostí.
Bezesporu v Evropském parlamentu využiji své zkušenosti a kontakty
z dlouholetého pùsobení v Meziparlamentní unii, kde zastupuji Parlament
Èeské republiky. Jsem pøesvìdèena, že mám obèanùm ÈR co nabídnout a
jsem pøipravena je v Evropském parlamentu dùstojnì zastupovat. Nyní zá-
leží pouze na jejich vlastním uvážení, zda se rozhodnou mne v mém úsilí
podpoøit. Každého hlasu si však nesmírnì vážím a udìlám vše, abych dùvì-
ru obèanù nezklamala. Mým cílem je silná Èeská republika v silné Evropské
unii.“

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Dámy a pánové,

dovolte, abych Vás touto formou pozdravila. Jsou pøed námi historicky první volby do Evropského parlamentu, které
bezesporu ovlivní naše pozici a smìøování v Evropské unii. Z toho dùvodu bych Vás chtìla vyzvat k hojné úèasti ve
volbách. Pomozte zvolit reprezentativní zástupce, kteøí budou v Evropském parlamentu hájit zájmy Èeské republiky. Každý
hlas má svou váhu, pøijïte i Vy vyjádøit svùj názor!

Ing. Veronika Nedvìdová
poslankynì PSP ÈR a 13. kandidát ODS

do
Evropského parlamentu

PØIJÏTE
VOLIT

Proè?
1. kvìtna jsme oslavili vstup naší

zemì do EU. Nu, oslavili… Asi jak kdo.
Pøiznám se, že v referendu jsem hlaso-
val pro vstup. Ale nyní jsem zklamán.
Jsem zklamán podmínkami, za kterých
jsme do EU vstoupili. Mám pocit, že jsme
byli naší vládou podvedeni. Použiji vìtu
z jednoho krásného francouzského filmu
- ,,Kdybych to byl býval vìdìl, tak bych
tam býval nechodil.” Ale stav je takový,
jaký je. Nyní se spíš musíme ptát, co a
jak s tím udìláme. A myslím si, že pøí-
ležitost tady je právì nyní, kdy budeme
volit zástupce Èechù a Èeska do Evrop-
ského parlamentu v Bruselu. Schválnì
píšu ,,Èechù a Èeska”, protože nechci volit
zástupce Bruselu v Èesku, za které po-
važuji souèasnou vládu a kandidáty stran
vládní koalice.

Jsem èlenem ODS, ale nechci nikoho
pøemlouvat, aby volil naše kandidáty jen
proto, že jsou z ODS - nebo že je budu
volit já. Chtìl bych jen vyzvednout nìko-
lik dùvodù, proè budu volit právì je.

Tyto volby nejsou volbami vhodnými
k nìjakým volebním experimentùm. Za
experiment považuji napø. volbu nìjaké
pidistrany, o které i ten, kdo ète pravi-
delnì noviny, uslyší pouze pøed volbami,
a které do 5ti procentní hranice volitel-
nosti mívají hodnì daleko. Za pøíklad
bych uvedl stranu pojídaèù rùzného hmy-
zu, na jejíž pøesný název si již málokdo
vzpomene, nemluvì o jejím programu.
Hlas pro takovou stranu je hlasem ztra-
ceným a zbyteènì prohospodaøeným.

Dalším experimentem je volba tzv. ,,ne-
závislých” kandidátù. V tomto pøípadì
se slovo ,,nezávislý” pro mì rovná slovu
,,neèitelný”. Navíc nezávislí poslanci se
v EP díky systému a jednacímu øádu té-
mìø nedostanou ke slovu. A snad jako
pøíklad by mohl posloužit pan Zieleniec,
který má vlivnou lobbyistickou firmu a
zøejmì pro vìtší váhu své osoby pøi jed-
nání s klienty by si rád pøipsal na vizit-
ku MEP (z anglického Member of Euro-
pean Parlament – èlen Evropského parla-
mentu).

Hlavním dùvodem mé volby je však ev-
ropský volební program ODS. Zde není
prostor na citaci celého programu. Zájemce
odkáž i na internetové stránky
www.EU.ODS.cz, popø. www.ods.cz. Pøe-
sto bych chtìl zdùraznit nìkteré body
z tohoto programu, který ODS dlouho-
dobì naplòuje.

1. Èlenství v EU musí být výhodné pro
obèany Èeské republiky a zároveò musí
být výhodné pro Èeskou republiku.

2. ODS nejde o získání nìjakých zvlášt-
ních privilegií, jde nám o STEJNÉ ŠAN-
CE PRO VŠECHNY obèany EU - bez ohle-
du, zda pocházejí z ,,nových” èi ,,starých”
èlenských zemí. Chceme STEJNÉ ŠAN-
CE PRO VŠECHNY èlenské zemì EU -
bez ohledu na jejich rozlohu nebo poèet
obyvatel.

3. Chceme rychle odstranit nerovné

podmínky v nìkterých klíèových oblas-
tech (napø. volný pohyb osob èi služeb,
platby našim zemìdìlcùm atd.), zavede-
né vùèi nám bìhem pøístupového proce-
su, které vyjednala souèasná vláda.

4. ODS chce zachovat mìnovou a da-
òovou politiku vèetnì zdravotních, soci-
álních a penzijních systémù ve výluèné
pravomoci národních orgánù.

Toto samozøejmì není celý volební pro-
gram, celý je na již zmiòovaných interne-
tových stránkách. Pøesto si myslím, že je
to dostateèná ukázka postojù ODS a je-
jích kandidátù do Evropského parlamen-
tu.

A ještì dvì vìty na závìr. Nemusíte
mít rádi ODS, mìjte rádi sebe! Pokud
dáte svùj hlas ODS, máte jistotu, že váš
hlas nebude promarnìn!

Èestmír Doubrava
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Zápis ze zasedání mimoøádného Zastupitelstva
mìsta è. 6 konaného dne 27. dubna 2004

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9)
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Jan Škarka (4) Ing. Pavel Strnad ( 11 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) Jan Holèapek ( 12 )
Jarmila Venzarová (6) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Mgr. Dušan Krabec (7) Mgr. Karel Hlava (14)
Arnošt Juránek (8) Antonín Vyšohlíd ( 15 )

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven Ing.
Roman Kosuk (1)

Za MìÚ: p. Bouška

Program jednání:
01. Zahájení a prezentace
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Pøevod majetku ÈOV

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

tomných èlenù ZM Králíky Navržený program jednání byl jedno-
myslnì schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Hlava

a Ing. Strnad.

03. Pøevod majetku ÈOV
Mgr. Krabec:  uvedl dùvod, proè je tøeba doplnit  usnesení

z jednání ZM ze dne 21. 1. 2002 o odstavec è. 3, který nebyl
tehdy v daném usnesení zaznamenán. Odstavec 3 zní: ZM schva-
luje k výkonu doplòkové èinnosti souèasnì pøevod pøíslušného
majetku ÈOV.

p. Juránek:  k pøevodu ÈOV dokladovì došlo mezi mìst-
ským úøadem a technickými službami, ale bez jakéhokoliv usne-
sení RM nebo ZM, jež by tento akt schválilo, tedy bez dokumento-
vaného vìdomí samosprávy.

ZM/2004/06/094: ZM doplòuje Usnesení ZM/2002/01/019
ze dne 21. 1. 2002 o odstavec è. 3), který nebyl tehdy
v daném usnesení zaznamenán. Tento odstavec 3 zní:

3) ZM schvaluje k výkonu doplòkové èinnosti souèas-
nì pøevod pøíslušného majetku ÈOV.

Komplexní usnesení ZM v dané vìci zní:
1/ ZM ruší organizaèní složku Èistièka odpadních vod a

její zøizovací listinu schválenou usnesením ZM/2001/01/
020 ze dne 22.1.2001.

2/ ZM doplòuje zøizovací listinu Technických služeb
o doplòkovou èinnost Èištìní odpadních vod, výbìr stoè-
ného a èištìní, údržbu a opravy kanalizaèní sítì.

3/ ZM schvaluje k výkonu doplòkové èinnosti souèas-
nì pøevod pøíslušného majetku ÈOV.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

Zapsala: Lenka Faltusová

Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
27. 4.
- bere na vìdomí zøízení mìøièské znaèky.
- schvaluje poøádání akce „Pálení èarodìjnic“ v Prostøední

Lipce dne 30.4.2004, poøadatel SDH Prostøední Lipka s ukon-
èením v 02.00 hodin.

- schvaluje konání Svatonepomuckého kvìtinového trhu
na Velkém námìstí v Králíkách dne 15. 5. 2004. Dále RM
schvaluje dohodu o organizaci Svatonepomuckého kvìti-
nového trhu a povìøuje starostu mìsta podpisem dohody
s MO Èeského svazu zahrádkáøù Králíky.

4. 5.
- schvaluje mimoøádný pøíspìvek na dìtské rybáøské závo-

dy ve výši Kè 1.000,-.
- RM schvaluje èásteènou uzavírku námìstí pøi konání

akce „Králíky Králíkùm“ v termínu 22. 5. 2004 a ukládá
odboru VTS zajistit èásteènou uzavírku Velkého námìstí
v Králíkách.

18. 5.
- souhlasí s ekologickou likvidací vyøazeného majetku,

podle pøedloženého seznamu informatika.
- schvaluje tisk pamìtních pohlednic a pamìtních listù

pro akci „Králíky Králíkùm aneb Setkání Králíkù v Králí-
kách“ proti doloženým nákladùm.

Jednání
1. 5.
- úèast starosty a místostarosty na èesko-polských osla-

vách vstupu do Evropské unie na hranièním pøechodu
v Dolní Lipce a na Králickém Snìžníku.

11. 5.
- starosta na pøípravné schùzce - konference Orlicko –

Kladsko (23.-24. 9.)
13. 5.
- starosta na min. financí o možnosti získání st. dotace na

dostavbu sport. areálu.
14. 5.
- s p. Martinem Šlesingrem, zástupcem firmy Isolit-BRA-

VO, s. r. o., Jablonné nad Orlicí, o podpoøe akcí poøádaných
mìstem Králíky.

19. 5.
- jednání s pí Zíkovou, zástupkyní Pivovaru Hanušovice,

o podpoøe akcí poøádaných mìstem Králíky.
- starosta s hejtmanem Ing. Línkem o podpoøe projektu

Voj. muzea na získání dotace z fondù EU.
- místostarosta na plánovací konferenci letošní akce na

Cihelnì v Králíkách.

20. 5.
- místostarosta na zasedání správní rady Sdružení obcí

Orlicko v Èeských Petrovicích.
25. 5.
- starosta s Ing. Halfarem z CHKO Jeseníky o pøípravì

programu Natura 2000 na Králicku

Návštìvy
10. 5.
- místostarosta na slavnostním zahájení maturitních zkou-

šek gymnázia.
13. 5.
- starosta na pøedávání maturitních vysvìdèení gymná-

zia v obøadní síni radnice.
19.-23. 5.
- oficiální partnerská návštìv 47 obèanù mìsta Villmar

z Hesenska.
22. 5.
- místostarosta (jako èlen organizaèního štábu) se staros-

tou na recesistní akci Králíky Králíkùm aneb Setkání Krá-
líkù v Králíkách.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 7
konaného dne 11. kvìtna 2004

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9)
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Jan Škarka (4) Ing. Pavel Strnad ( 11 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) Jan Holèapek ( 12 )
Jarmila Venzarová (6) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Mgr. Dušan Krabec (7) Mgr. Karel Hlava (14)
Arnošt Juránek (8) Antonín Vyšohlíd ( 15 )

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven Ing.
Roman Kosuk (1)

Za MìÚ: p. Bouška

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

4.1 Majetkové operace
4.2 Zprávy o èinnosti kontrolního a finanèního

výboru v roce 2003
4.3 Ruèení majetkem mìsta – vývoj v kauze
4.4 Rozpoètová opatøení

05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù. Program jednání byl schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 13. 4. 2004 Mgr.

Berková, MUDr. Špièková a z jednání ZM dne 27. 4. 2004
Mgr. Hlava a Mgr. Stejskal nevznesli pøipomínky. Ovìøova-
teli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Holèapek a
p. Vyšohlíd.

03. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl místosta-

rosta p. Juránek.

04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace

4.1.1 Prodej pozemkù st.p.è. 33 a p.p.è. 77,78 v k.ú.
Heømanice u Králík

Obsah: Paní MUDr. Zajíèková z Hradce Králové požádala
o koupi pozemkù za úèelem pøístupu k domu èp. 25 na st.p.è. 32
v k.ú. Heømanice u Králík a dále za úèelem údržby pozemkù.
Jedná se o zastavìnou plochu – zboøeništì o výmìøe 54 m2, po-
zemkové parcely mají výmìru 529 m2. Zámìr prodeje byl schválen
a zveøejnìn, kupní cena u st.p. 50,- Kè, u p.p. 20,- Kè/m2 + nákla-
dy spojené s pøevodem, tj. 14.212,- Kè.

ZM/2004/07/095: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
33 a p.p.è. 77,78 vše v k.ú. Heømanice u Králík manželùm
Ing. Milanu a MUDr. Janì Zajíèkovým, Hradec Králové 12,
Sluneèná 614/2 za kupní cenu 14.212,- Kè.

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

4.1.2 Prodej pozemku p.p.è. 405/2 v k.ú. Dolní He-
deè

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Dejmek z Dolní Hede-
èe za úèelem parkování vozidla a údržby pozemku. Jedná se
o pozemek o výmìøe 324 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøej-

nìn, kupní cena ve výši 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem,
tj. 3.857,- Kè.

ZM/2004/07/096: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
405/2 v k.ú. Dolní Hedeè panu Petru Dejmkovi, Dolní
Hedeè 26 za kupní cenu 3.857,- Kè.

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

4.1.3 Prodej pozemku st.p.è. 1622 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Hoškovi z Králík.

Jedná se o zastavìnou plochu pod garáží o výmìøe 2 m2. Zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 100,- Kè/m2 + nákla-
dy spojené s pøevodem, tj. 700,- Kè.

ZM/2004/07/097: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
1622 v k.ú. Králíky manželùm Liboru a Hanì Hoškovým,
Králíky 658 za kupní cenu 700,- Kè.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.4 Prodej pozemku st.p.è. 1623 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Mgr. Klímová

z Králík. Jedná se o zastavìnou plochu pod garáží o výmìøe 2
m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 100,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 700,- Kè.

ZM/2004/07/098: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
1623 v k.ú. Králíky paní Mgr. Jiøinì Klímové, Králíky 664
za kupní cenu 700,- Kè.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.5 Prodej pozemkù p.p.è. 286/29, 284/4 a 285/2 v k.ú.
Dolní Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádala spoleènost PREXIM DIE-
SEL. Pozemky navazují na areál, který žadatel vlastní, celková
výmìra pozemkù je 10299 m2. Pozemek p.p.è. 286/29 v k.ú.
Dolní Lipka je zatížen vìcným bøemenem – právo podzemního
vedení kanalizace pro oprávnìné mìsto Králíky. Zámìr prodeje
byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 40,- Kè/m2 + náklady spoje-
né s pøevodem, tj. 425.219,- Kè.

ZM/2004/07/099: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
286/29, 284/4 a 285/2 v k.ú. Dolní Lipka spoleènosti s r.o.
PREXIM DIESEL, IÈ 15062651, Myslbekova 362, Hradec
Králové za kupní cenu 425.219,- Kè.

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

4.1.6 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 628/53 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Procházkovi za
úèelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe 99 m2,
pozemek je oplocen. Dle odboru VTS pozemek navazuje na zahra-
du žadatele, na pozemku se nenachází podzemní zaøízení mìsta.
Dle odboru RR je pro k.ú. ÚP zpracován, pozemek je veden jako
zeleò obytné zástavby. RM doporuèila prodej a navrhla kupní
cenu ve výši 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/07/100: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 628/53 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zve-
øejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, Mgr. Stejskal nepøítomný)

4.1.7 Prodej èásti pozemkù p.p.è. 459/2, 1364/1, 1319/1
a 933/1 v k.ú. Horní Lipka

Obsah: Manželé Málkovi z Dolní Orlice a manželé Málkovi
z Dolních Boøíkovic požádali o koupi èástí uvedených pozemkù
za úèelem scelení pozemkù a k zemìdìlské výrobì. Okolní po-
zemky jsou ve vlastnictví žadatelù. Pozemek p.p.è. 1319/1 v k.ú.
Horní Lipka má v pronájmu spoleènost s r.o. ZEOS Prostøední
Lipka. Dle odboru VTS se jedná o pozemky v evidenci vedené
jako ostatní plocha, na pozemcích nemá mìsto žádné podzemní
zaøízení ani jiné zájmy. Dle odboru RR není ÚP zpracován. RM
doporuèila prodej a navrhla kupní cenu ve výši 10,- Kè/m2 + nákla-
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dy spojené s pøevodem.
Mgr. Krabcová:  je-li pozemek p.è. 1364/1 cesta.
Bc. Bouška: ano, pozemek p.è. 1364/1 je bývalá cesta.
ZM/2004/07/101: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-

zemkù p.p.è. 459/2, 1364/1, 1319/1 a 933/1 v k.ú. Horní
Lipka za kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 9:0:4 (schváleno, Mgr. Stejskal nepøítomný)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   o   +    o   +   +     +      o       o     +       +     +

4.1.8 Prodej nemovitosti èp. 132 na st.p.è. 401/1 a
st.p.è. 401/1 v k.ú. Králíky

Obsah: Na základì usnesení ZM zadal MO vypracování zna-
leckého posudku pro urèení minimální nabídkové kupní ceny u
nemovitostí, které byly odsouhlaseny k prodeji. Jedná se o ne-
movitost èp. 132 v ul. Jana Opletala v Králíkách o 4 b.j. ZM
schválilo zámìr prodeje bytového domu jako celku. Zastavìný
pozemek je o výmìøe 257 m2. RM doporuèila zveøejnit zámìr pro-
deje nemovitosti za minimální kupní cenu 255.260,- Kè, návrh
kupní ceny u st.p. 110,- Kè/m2.

ZM/2004/07/102: ZM schvaluje zámìr prodeje nemovi-
tosti èp. 132 na st.p.è. 401/1 a st.p.è. 401/1 v k.ú. Králíky
za nabídkovou kupní cenu u nemovitosti ve výši 255.260,-
Kè, u st. pozemku 110,- Kè/m2 a ukládá zámìr prodeje zve-
øejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, Mgr. Stejskal nepøítomný)

4.1.9 Prodej nemovitosti èp. 265 na st.p.è. 144, st.p.è.
144 a p.p.è. 266/1 v k.ú. Králíky

Obsah: Na základì usnesení ZM zadal MO vypracování zna-
leckého posudku pro urèení minimální nabídkové kupní ceny
u nemovitostí, které byly odsouhlaseny k prodeji. Jedná se
o nemovitost èp. 265 v ul. Hluboká v Králíkách o 6 b.j. ZM
schválilo zámìr prodeje bytového domu jako celku. Stavební poze-
mek je o výmìøe 353 m2, zahrada je o výmìøe 252 m2. RM doporu-
èila zveøejnit zámìr prodeje nemovitosti za minimální kupní cenu
347.510,- Kè, návrh kupní ceny u st.p. 200,- Kè/m2, u p.p.è. 100,-
Kè/m2.

ZM/2004/07/103: ZM schvaluje zámìr prodeje nemovi-
tosti èp. 265 na st.p.è. 144, st.p.è. 144 a p.p.è. 266/1 v k.ú.
Králíky za nabídkovou kupní cenu u nemovitosti ve výši
347.510,- Kè, u st. pozemku 200,- Kè/m2 a u zahrady 100,- Kè
a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 11:0:2 (schváleno, Mgr. Stejskal nepøítomný)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x    o  +    +   +   +   o   +   +     +      +      +      +      +      +

4.1.10 Nákup nemovitosti na st.p.è. 400/2 vèetnì po-
zemkù st.p.è. 400/2, 400/7, 400/8 vše v k.ú. Králíky

Obsah: Jedná se o nemovitost a stavební pozemky, které vyu-
žívá Zvláštní škola Králíky. Vlastníkem je pan Pavel Ptáèník
z Kopøivnice. RM v prosinci 2002 doporuèila nákup nemovitos-
tí, ale do rozpoètu na rok 2003 nebyl nákup zaøazen. V letošním
roce lze nákup nemovitostí uskuteènit a RM doporuèila nákup
nemovitosti a navrhla kupní cenu ve výši znaleckého posudku, tj.
403.960,- Kè. Vlastník nemovitostí souhlasí s prodejem, ale za
kupní cenu 420.000,- Kè.

ZM/2004/07/104: ZM schvaluje nákup nemovitosti na
st.p.è. 400/2, st.p.è. 400/2, 400/7 a 400/8 vše v k.ú. Králíky
od pana Pavla Ptáèníka, Kopøivnice 1088 na mìsto Králí-
ky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, tj. 403.960,-
Kè.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, Mgr. Stejskal nepøítomný)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +   +   +   +   +   +   +      +     +      o      +      +      +

4.1.11 Úplatný pøevod nemovitostí „Areálu OMD“
v k.ú. Prostøední Lipka (privatizaèní projekt è. 80968)

Obsah: Mìsto Králíky požádalo o pøevod nemovitostí „Areálu
OMD“ v k.ú. Prostøední Lipka. Vlastníkem vìtšiny pozemkù je
mìsto Králíky, které je vykoupilo od fyzické osoby. Nemovitosti
ve  vlastnictví státu mìsto Králíky užívá na základì nájemní
smlouvy ze dne 01.06.2000. Jedná se o nemovitosti a stavby –
odchovna, rozvody, senážní žlaby, komunikace, senážní vìže, po-
zemky. Vláda ÈR dne 06.08.2003 rozhodla o privatizaci formou
pøímého prodeje majetku pøedem urèenému nabyvateli, tj. mìstu
Králíky za úèetní hodnotu zjištìnou ke dni prodeje, tj. 4.663.000,-

Kè. V pøípadì úhrady do 90-ti dnù dojde ke snížení kupní ceny
na 43%, tj. 2.005.090,- Kè.

Mgr. Krabec: doporuèuje odkup bývalé odchovny. Pokud nedo-
jde k jednorázovému odkoupení, nebude možné provádìt sta-
vební úpravy, které jsou potøebné k realizaci projektu Vojenské-
ho muzea Králíky.

p. Bartoš: do doby doøešení odkupu není možné vyøízení územ-
ního øízení, které je podmínkou pro podání žádosti o dotaci z EU.

Mgr. Krabcová – Má mìsto požadovanou èástku na odkup
budov?

Mgr. Krabec: nemá. Mìsto by v pøípadì odkupu muselo po-
žádat o úvìr.

Ing. Strnad: se zeptal p. Bartoše, co by se stalo v pøípadì
odkoupení budov i v opaèném pøípadì?

p. Bartoš: v pøípadì odkoupení bude možné podat žádost
o dotaci z EU a posléze provést realizaci plánù na pøestavbu
vojenského muzea. Pokud se mìsto rozhodne neodkoupit budovy,
je možné, že by to pro muzeum znamenalo zánik.

Mgr. Holèapek: jak je v projektu øešeno využití silážní vìže.
p. Bartoš: bylo by možné do silážní vìže vsadit patra a vrch

využít jako vyhlídku.
ZM/2004/07/105: ZM schvaluje realizaci privatizaèního

projektu è. 80968 vydaného vládou ÈR – pøímý prodej
majetku „Areálu OMD“ v k.ú. Prostøední Lipka vèetnì
pozemkù od Pozemkového fondu ÈR, Praha 1 na mìsto
Králíky za kupní cenu 2.005.090,- Kè se splatností do 90-ti
dnù po podpisu kupní smlouvy.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2004/07/106: ZM schvaluje otevøení úvìru u nìkte-
rého z bankovních ústavù dle nejlepší nabídky ve výši
2.000.000,- Kè na krytí splátky za areál vojenského muzea
v Králíkách“.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.2 Zprávy o èinnosti kontrolního a finanèního
výboru v roce 2003

Mgr. Krabec: uvedl bod o èinnosti kontrolního a finanèního
výboru a pøedal slovo p. Škarkovi.

p. Škarka: jako pøedseda finanèního výboru seznámil ZM
s kontrolami, které finanèní výbor v roce 2003 provedl.

p. Ježek: upozornil na potøebu, aby ZM povìøovalo finanèní
výbor úkoly a aby byl finanèní výbor informován o všech rozpoèto-
vých opatøeních bìhem roku.

Mgr. Krabec: domnívá se, že nejen  ZM musí povìøovat finanè-
ní výbor ke kontrolním úkonùm. Od obou výborù se oèekává inici-
ativní pøístup v duchu schválených pravidel.

p. Škarka: požádal o uvolnìní z funkce pøedsedy finanèního
výboru z èasových dùvodù.

ZM/2004/07/107: ZM uvolòuje na vlastní žádost p. Jana
Škarku z funkce pøedsedy finanèní výboru na jeho vlast-
ní žádost.

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

Mgr. Krabec: vyslovil dotaz, má-li nìkdo návrh na nového
pøedsedu finanèního výboru.

p. Juránek: navrhuje do funkce pøedsedy finanèního výboru
p. Vyšohlída.

Poté požádala èást zastupitelù o krátkou pøestávku na pora-
du. Ani po ní však nevzešel jiný návrh na nového pøedsedu finanè-
ního výboru.

ZM/2004/07/108: ZM schvaluje pøedsedou finanèního vý-
boru p. Antonína Vyšohlída.

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

Mgr. Krabcová: jako pøedsedkynì  kontrolního výboru sezná-
mila ZM s kontrolami, které kontrolní výbor v roce 2003 prove-
dl. Potøebné podklady a zápisy kontrol byly pøedány panu tajem-
níkovi.

ZM/2004/07/109: ZM bere na vìdomí zprávu o èinnosti
Kontrolního a Finanèního výboru za rok 2003.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
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Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u sleèny Faltusové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání je poøizován
digitální záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe)
si nechat záznam z jednání nahrát u Ing.  Romana Švédy (pøíze-
mí radnice na Velkém námìstí èp. 5).

4.3 Ruèení majetkem mìsta - vývoj v kauze Vlasák

Mgr. Krabec: uvedl bod a pøednesl ZM v jakém vývoji
se kauza nachází. Ve výbìrovém øízení na odkoupení pohledáv-
ky jsme byli pøeplaceni a pohledávku za Ing. Vlasákem odkoupi-
la od GE Capital Bank tøetí osoba, která mùže po mìstu vyžado-
vat plnìní za ruèení úvìru, a to ve výši 3 mil. Kè. Bohužel došlo
k úniku informací z jednání ZM, kde se projednávala navrho-
vaná výše pro odkup pohledávky. Po poradì s právní zástupkyní
mìsta jsme se rozhodli aktivnì bránit, k soudu byla podána tzv.
urèovací žaloba na platnost pùvodní zástavní smlouvy, která má
jisté právní závady. Finanènì to mìsto výraznì nezatíží a je zde
jistá šance na úspìch.

Ing. Strnad: vyslovil dotaz na vedení mìsta, zda považují za
dùležité znát jméno èlovìka, který podal tisku informace o odkou-
pení pohledávky od GE Capital Bank.

Mgr. Krabec: nepovažuje za dùležité znát jméno èlovìka, kte-
rý podal tisku informace, a to z toho dùvodu, že na daném stavu
vìci to již nic nezmìní.

ZM/2004/07/110: ZM bere na vìdomí zprávu o vývoji
v kauze Vlasák – ruèení majetkem mìsta.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.4 Rozpoètová opatøení

pí. Pecháèková: pøednesla rozpoètové opatøení. Jedná se
o dotaèní prostøedky ze státního, resp. krajského rozpoètu:
RO 03/04: Dotace na výsadbu døevin 17,95 tis. Kè
RO 04/04: Dotace na volby do Evropského parlamentu

243,00 tis. Kè
RO 05/04: Dotace na ART EX 2004 – umìlecké sympozium

25,00 tis. Kè

ZM/2004/07/111: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení §
16 zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù, tato rozpoètová opatøení: RO 03/
2004 na  17.950,- Kè

RO 04/2004 na 243.000,- Kè
RO 05/2004 na   25.000,- Kè,

kterými se upravuje schválený rozpoèet v pøíjmech a
výdajích o èástku: 285,95 tis. Kè. Výše financování zùsta-
ne tìmito úpravami nezmìnìna.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

05. Vstupy obèanù

p. Doubrava: v jakém vývoji je stavba diskontní prodejny?
Mgr. Krabec: firma Lidl odstoupila od úmyslu zde stavìt.

Firma Plus po provedených marketingových prùzkumech zjistila,
že zde mimo sezónu není tak velký poèet kupujících, jak pùvodnì
pøedpokládala. Nicménì se s ní nadále jedná, v souèasné dobì
hledají možného investora stavby.

06. Vstupy zastupitelù

Novinky na tvrzi Bouda
Pøes zimní období byl rekonstruován klínový vozík pro

svážnicový výtah - je to jediný pùvodní vozík urèený pro
podzemní železnice ès. tvrzí z let 1935 - 38.

Do prostoru M2 (manipulaèního munièního skladu) byla
pøemístìna již vìtšina tìžkých exponátù pro právì zøizova-
nou expozici pancéøování a výbavy opevnìní (støepiny pan-
céøových zvonù, pancéøové dveøe, møíže,...).

Na tvrz byl dopraven unikátní exponát - jeden z pouhých
20ti vyrobených protitankových kanónù vzor 44/59 (v le-
tech 1960 - 1999 tvoøil hlavní výzbroj tìžkých objektù na
jižní Moravì a na Petržalce u Bratislavy). Dosud se jich
zachovalo pravdìpodobnì pouze 13 kusù - tento na Boudì
bude první, který  si  veøejnost (zatím v  rozloženém sta-
vu)  bude  moci prohlédnout.  Muzeum jej  zakoupilo  loni
v dubnu. Rok  trvalo vyøízení formalit
a støelecké znehodnocení zbranì. Doprava kanónu do
podzemí tvrze - by� rozloženého na kusy - pøedstavovala
technický oøíšek. Pro tento vzácný exponát se pøipravují
expozièní prostory (sál M1 pìch. hlavního munièního skla-
du), kde se bude udržovat klima tak, aby vzácná zbraò pøíliš
netrpìla.

Pokroèily práce na expozici ražby podzemí - byly položeny
koleje  a dovezeny dùlní vozíky.

Dìkujeme za Vaši pozornost a pøejeme pìkný den.
Za Muzeum ès. opevnìní - dìlostøeleckou tvrz Bouda.

Martin Ráboò

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè, Bohutín 133

Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin si na høbitovì
v Králíkách mùžete objednat tyto kamenické práce:
- Výroba pomníkù ze žuly
- Žulové rámy, sokly, krycí desky
- Celkové opravy pomníkù
- Sekání, zlacení, støíbøení a barvení písma
- Pøebrušování pomníkových dílù z mramoru pøímo na místì!!!
- Pøíznivé ceny žulových pomníkù
- Cenová konzultace a doprava zdarma!

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

MUDr. Špièková: požádala o øešení
nedostatkù kontejnerù na tøídìný odpad.

Mgr. Krabec: pøislíbil øešení situace
s technickými službami.

Mgr. Berková: vyslovila dotaz, zda není
ohrožena výstavba peèovatelského domu
po pøijetí petice od 10 obyvatel.

Mgr. Krabec: obyvatelé domù v okolí
pøedpokládané výstavby peèovatelského
domu s výstavbou nesouhlasí, z dùvodu
zastínìní okolních pozemkù. Jiné vhodné
místo pro výstavbu peèovatelského domu,
které by bylo v souladu s územním plá-
nem, zatím nemáme. Souèasnì navrhova-
né místo je i z pohledu racionalizace ob-
služnosti (2 peèovatelské domy vedle sebe)
dobré.

p. Juránek: rada mìsta provedla míst-
ní šetøení a vzala na vìdomí nesouhlasné
stanovisko obèanù v sousedství. Novou stav-
bou se jim výraznì zmìní nejbližší okolí
jejich bydlištì. RM se však nebrání disku-

zi o podobì stavby. V souèasné dobì je vìc ve fázi vydání územní-
ho rozhodnutí, kdy se rozhoduje o tom, jestli tam vùbec mùže
podobná stavba stát, jak je to s inženýrskými sítìmi, souladem s
územním plánem apod. Že by se v tomto místì mohl stavìt další
peèovatelský dùm, rozhodlo již pøed èasem ZM. Snahou RM je
najít s obèany z okolí spoleènou øeè a oboustrannì pøijatelné
øešení. O tom, že mìsto dùm s peèovatelskou službou opravdu
potøebuje, mluví témìø 80 evidovaných žádostí o umístìní.

Mgr. Holèapek: v jakém vývoji je plnìní p. Planky?
p. Juránek: p. Planka splácí øádnì mìsíènì vymìøenou èást-

ku finanèního plnìní. Bártrové plnìní však doposud naplnìno
nebylo. Pùvodní zámìr zajištìní oplocení MŠ Moravská byl na-
hrazen garancemi mìsta na úhradu nákladù. Panu Plankovi byly
pøedloženy jiné možnosti pro plnìní. To je limitováno koncem
tohoto roku, dokdy musí být, podle smlouvy,  pohledávka vyrov-
nána.

Starosta ukonèil jednání v 22.10 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová
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Øíkali mu ÁMOS....
8. kvìtna každý rok slavíme státní svátek

– Den osvobození. Nedávno provádìla reno-
movaná agentura zabývající se sociologický-
mi výzkumy anketu mezi žáky 9.tøíd. Vý-
sledky výše zmínìné ankety byly žalostné.
Pouze 1 z 10 žákù byl schopen svými slovy
vysvìtlit význam tohoto státního svátku.

Námìt na tento pøíbìh jsem nosil v hlavì
velmi dlouho. Na jedné stranì osobní hrdin-
ství na druhé stranì nezájem o jeho osud.
Bojoval totiž na nesprávné stranì. Výsledky
ankety mì inspirovaly k napsání tohoto
èlánku.

Narodil se v Èelákovicích u Prahy jako
jedno z pìti dìtí invalidního truhláøe Aloi-
se  a jeho ženy Anny. Dva jeho strýcové,
plukovníci Karel a Václav,  bojovali za 1.
svìtové války v ès. legiích v Rusku. Pozdìji
byl ÁMOS vychováván u svého bezdìtného
strýce, rolníka v Litohradech u Rychnova
nad Knìžnou. Obecnou a mìš�anskou ško-
lu navštìvoval v Solnici a pozdìji v Týništi
nad Orlicí, kde také absolvoval jednoroèní
kurs pøi mìš�ance. Roku 1927 odmaturo-
val s vyznamenáním na Uèitelském ústa-
vu v Hradci Králové. Právì pro své peda-
gogické sklony si  vysloužil pøezdívku Ámos.
Zùstala mu až do smrti. Je pozoruhodné,
že se natolik vžila, že se dokonce objevuje
v navýsost oficiálních dokumentech, jakým
byla napøíklad citace k udìlení britského
vyznamenání DFC, které ÁMOS za války
obdržel. Po maturitì se stal uèitelem na
menšinové škole v Litomìøicích. Dnem
1.10. 1928 nastoupil vojenskou prezenèní
službu jako dìlostøelec. Armádì zùstal
vìrný až do smrti. Základní výcvik prodì-
lal u 3. roty, pìšího pluku è.22 „Argonské-
ho“ v Jièínì. Po pøísaze nastoupil k 8. ba-
terii dìlostøeleckého pluku 3 v Litomìøi-
cích a po pùlroce pøešel k 2.baterii dìlo-
støeleckého pluku 52 v Josefovì. Prezenè-
ní službu ukonèil jako podporuèík v zálo-
ze, ale rozhodl se pro kariéru profesionál-
ního vojáka. V letech 1929-1931 prodìlal
Vojenskou akademii v Hranicích na Mora-
vì a ukonèil ji v hodnosti poruèíka dìlo-
støelectva. Pak vystøídal nìkolik pøidìle-
ní. Nejprve nastoupil k dìlostøeleckému
pluku 54 v Bratislavì (pùsobil zde postup-
nì u 5., 8. a nakonec u 2. baterie). V roce
1932 prošel aplikaèním kursem v Olomou-
ci a od roku 1934 pùsobil jako instruktor
v  Bratislavì. Sloužil zde pak u 1. baterie
54. pluku. Od konce roku 1935 velel-již
v hodnosti nadporuèíka-2.baterii dìlostøe-
leckého pluku 7 v Olomouci. Bìhem své
služby si získal povìst velmi schopného
dùstojníka. Byl výborný jezdec, plavec, øi-
diè a lyžaø. Nicménì nìkteøí “ÁMOSOVI”
souèasníci považovali jeho metody vedení
výcviku a výchovy vojákù za ponìkud pru-
šácké. O tomtéž mluví ostatnì i v souvis-
losti s jeho službou u letectva. Do pøímého
kontaktu s touto zbraní se poprvé dostal
roku 1935, kdy byl zaøazen do kursu letec-
kých pozorovatelù zbraní v Prostìjovì u
místního VLU, kam nastoupil dnem 24.10.
toho roku. Leteckou praxi pak vykonával u
leteckého pluku 2 „Dr. E. Beneše“ v Olo-
mouci. Zde byl dnem 31.12. 1936 pøevzat
od dìlostøelectva k letectvu. V období let
1937-1938 absolvoval tamtéž pilotní vý-

cvik a stal se velitelem 14. pozorovací let-
ky, vyzbrojené dvouplošníky Letov Š-328.
V prùbìhu mobilizace na podzim 1938 byla
jeho letka dislokována na nìkolika polních
letištích na severní Moravì. Jejím úkolem
byla spolupráce s jednotkami 2. polní ar-
mády. Pak ale pøišly mnichovské události
a tragický 15. bøezen 1939.

Nadporuèík letectva se však s kapitula-
cí nikdy nesmíøil. A tak 9.7. 1939, poblíž
Velkého Polomu na slovenské stranì Bes-
kyd tajnì pøechází hranici do Polska.
V Krakovì, na ès. konzulátì, se pøihlásil
do vznikajícího zahranièního odboje. Krát-
ký èas také pobyl v táboøe ès. jednotky
v Malých Bronowicích. Jako vìtšina ès. let-
cù smìøoval do Francie, kam odplul 28.7.
1939 z pøístavu Gdynì na palubì lodi
„Chrobry“. Spolu s dalšími ès. letci dlel
nejprve na letecké stanici v Nanterre u
Paøíže a po vypuknutí války byl 7.9. 1939
pøijat do svazku francouzské L’Armée de
l’Air. Byl zaøazen mezi stíhaèe a na fran-
couzskou techniku se pøeškoloval v Char-
tres - ostatnì jako naprostá vìtšina ès.
stíhaèù v metropoli. Zde dokonèil stíhací
výcvik, který zapoèal již pøed okupací a
èekal na pøidìlení na frontu.

Opravdová válka pro nìj zaèala den po
vpádu wehrmachtu do západní Evropy,
konkrétnì 11.5. 1940. Spolu s Lt T. Vybí-
ralem a A. Vránou byl pøidìlen ke GC I/5,
kde už bojovali další Èeši, mezi nimi i Sgt
F. Peøina, který tehdy vedl tabulku ès. le-
teckých es. Jednotce velel Cdt J. Murtin a
1. escadrille, k níž ÁMOSE pøidìlili, velel
Cne J. Accart, jeden z nejúspìšnìjších fran-
couzských stíhaèù. GC I/5 tehdy operovala
z polního letištì Suippes a létala na po-
mìrnì  kvalitních stíhaèkách Curtiss Hawk
H-75C.1 amerického pùvodu. Svùj první
køest ohnìm “ÁMOS” podstoupil již 14.5.
1940. Ještì téhož podveèera, v dùsledku
ohrožení základny postupujícími Nìmci,
kteøí u Sedanu prorazili francouzskou obra-
nu, se musela jeho jednotka ze Suippes
stáhnout do St. Dizieru. Od 17.5. pak de-
tašmán 1. escadrilly operoval také z pøed-
sunutého letištì Chatel-Chehery a od 8.6.
rovnìž z Evreux-Fauville.

ÁMOS se v následujících dnech velmi
aktivnì zapojil do intenzivních bojù, které
probíhaly na francouzském nebi. V prùbì-
hu necelých ètyø týdnù bojù proti taktické,
technické a materiální pøevaze luftwaffe
zde dosáhl pozoruhodných výsledkù. Za toto
období nalétal celkem 52 operaèních hodin
a bylo mu pøiznáno 12 sestøelù jistých a 2
pravdìpodobné. Stal se tak vùbec nejú-
spìšnìjším Èechem v této kampani a zá-
roveò tímto výkonem zaujal pátou pøíèku v
pomyslné tabulce nejúspìšnìjších stíhaèù
celé francouzské L’Armée de l’Air. Tento
fakt je o to pozoruhodnìjší, že “ÁMOS” tr-
pìl oèní vadou, konkrétnì dalekozrakostí.
Pøi pøijímání k letectvu tuto vadu snad
nìjak skryl, nebo se u nìj projevila pozdì-
ji. Vysvìtlení, jak je možné, že i pøes tento
handicap mohl ve vzdušné støelbì dosáh-
nout tak dobrých výsledkù, není jednoznaè-
né. Je však dost pravdìpodobné, že k úspì-
chu mu dopomohly konzultace s vynikají-
cím støelcem, druhem od GC I/5 a pak i od

312. squadrony, F. Peøinou. Pod jeho ve-
dením prý získal se støelbou dostateènì
velké zkušenosti, že takových pozoruhod-
ných výsledkù skuteènì dosáhl.

Francouzská kampaò spìla rychle ke
svému konci. Slavná GC I/5, která se sta-
la se svými 111 vzdušnými vítìzstvími vù-
bec nejúspìšnìjší francouzskou stíhací jed-
notkou v tomto období války, byla nucena
neustále ustupovat. St. Parres-les-Vaudes,
Avallon, Bourges, Carcarssone a nakonec
Perpignan-La Salanque,to vše byly letec-
ké základny, odkud GC I/5 za svého ústu-
pu bojovala. Dne 20.6. 1940 její zbytky
pøeletem pøes Støedozemní moøe opustily
Francii a dosedly na severoafrické základ-
nì Alžír-Maison Blanche. Francie byla po-
ražena. Dva dny nato se jednotka pøesu-
nula na základnu St. Denis du Sig u Ora-
nu, kde byli ès. pøíslušníci 5.7. 1940 z její-
ho  svazku uvolnìni. Odjeli vlakem do
marocké Casablanky. Loï „Royal Scots-
man“, na jejíž palubu se ÁMOS spolu
s dalšími 8.7. nalodil, je dopravila do brit-
ského Gibraltaru. Tam pøesedli na loï
„David Livingstone“ a na ní dorazili 4.8.
1940 do britského pøístavu Cardiff. V An-
glii vymìnil o tmavomodrou francouzskou
uniformu za šedomodrý stejnokroj RAF. Byl
pøijat v nejnižší dùstojnické hodnosti Pilot
Officer a zahájil další etapu váleèného ži-
vota. Dne 5.9. 1940 pøijel na základnu
Duxford zárodek druhé ès. stíhací jednot-
ky RAF, 312. squadrony. Mezi piloty byl
i ÁMOS. Již svým personálním složením
náležela jednotka k elitì ès. letectva a jis-
tì i celého RAF.  Tvoøili ji totiž ve své vìtši-
nì bývalí pøíslušníci „curtissových“ a
„dewoitinových“ stíhacích skupin z Fran-
cie, které patøily mezi ty nejúspìšnìjší.
Spolu s ÁMOSEM byla k jednotce pøidìle-
na i taková esa jako napø. F. Peøina,
J. Stehlík, T. Vybíral, F. Chábera, J. Klán,
L. Svìtlík a øada dalších. Jednotka byla
vyzbrojena stíhaèkami Hurricane Mk.I.
Dnem 26. 9. 1940 se „Tøistadvanáctka“
pøesunula na letištì Speke, situované 10
km jihovýchodnì od Liverpoolu. Tam jí byl
svìøen úkol vzdušné obrany tohoto mìsta,
které bylo jedním z nejdùležitìjších pøístav-
ních a prùmyslových center Velké Británie.
Liverpool se stal hned po Londýnu nejvíce
napadaným místem ostrovù; vzhledem k
tomu, že šlo vìtšinou o noèní nálety luft-
waffe, squadrona jako denní stíhací jed-
notka do tìchto bojù mohla zasáhnout pou-
ze sporadicky. Nicménì již 8.10. 1940 se
ÁMOS podílel na jejím prvním bojovém
úspìchu, totiž na bleskovém sestøelu bom-
bardovacího Ju 88.

ÁMOS se projevil jako velmi schopný
dùstojník s vlohami pro velitelské funkce.
Ocenìním dosavadních bojových a velitel-
ských schopností bylo jeho povýšení k
17.11. 1940 do hodnosti Flight Lieutenant.
Poté se ujal velení nad B-flightem. V èele
jednotky postupnì vystøídal základny Spe-
ke, Penrhos a Jurby. Squadrona v tomto
prostoru držela hotovosti, provádìla noèní
i denní hlídky a chránila konvojovou do-
pravu, na níž byla Velká Británie v té dobì
prakticky závislá.

 Dne 29.5. 1941 se „Tøistadvanáctka“
pøesunula na jih Anglie a jejím novým do-
movem se stala základna Kenley, 22 km
najih od Londýna v hrabství Surrey. Z do-

(dokonèení na následující stranì)
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savadních hurricanù „jednièek“ ji tu pøe-
zbrojili na Hurricany Mk.IIB a zaøadili do
svazku elitního kenleyského wingu. Útva-
ru, složenému ze squadron è.1, 258 a 312,
velel W/Cdr John Peel, DSO, DFC. V rám-
ci wingu vstupovala 312. squadrona do
dosud nejaktivnìjšího období dosavadní
existence. Byla totiž nasazena k letecké
ofenzivì RAF nad okupovaným kontinen-
tem. V naprosté vìtšinì šlo o doprovody
menších skupin bombardovacích blenhei-
mù a stirlingù, jejichž pumy dopadaly na
letištì, pøístavy, továrny a další objekty
v pobøežním pásmu okupované Francie a
Belgie. Dnem 5.6. 1940 byl ÁMOS pový-
šen do hodnosti Squadron Leader a po ne-
mocném S/Ldr J. Klánovi pøevzal velení
nad celou „Tøistadvanáctkou“. Pod ÁMO-
SOVÝM velením si squadrona, složená
pøevážnì z  ostøílených bojovníkù z fran-
couzské kampanì, vydobyla povìst prvot-
øídní, perfektnì sehrané jednotky. Díky jeho

vynikajícímu taktickému velení dobyla
øadu úspìchù ve vzdušných bojích nad kon-
tinentem pøi minimálních vlastních ztrá-
tách. Po intenzivní operaèní èinnosti se
20.7. 1941 pøesunula 312. squadrona na
základnu Martlesham Heath u pøístavu
Ipswich v suffolkském hrabství. Zde mìly
operace lehèí ráz. Sestávaly hlavnì z ochra-
ny konvojù. O mìsíc pozdìji odletìla až do
skotského Ayru, kde byla pøezbrojena na
spitfiry. Nejprve obdržela stroje verze
Mk.IIA, zakrátko nejnovìjší Mk.VB. S no-
vou výzbrojí se na Nový rok 1942 pøesunu-
la ze Skotska napøíè Anglií až do jižního
Wallesu. Domovskou základnou se jí stalo
letištì Fairwood Common u Swansea. Je-
jím úkolem v tamním prostoru bylo opìt
držení hotovostí a støežení konvojù.

 Již krátce po ukonèení èinnosti squad-
rony v rámci kenleyského wingu v létì 1941
se ÁMOS zaèal zabývat myšlenkou na usta-
vení vlastního èeskoslovenského stíhacího
wingu, složeného z ès. stíhacích squadron

(dokonèení z pøedchozí strany) è. 310, 312 a 313. ÁMOS se stal hlavním
zastáncem projektu a nakonec tento mi-
moøádnì schopný a ambiciózní dùstojník
dosáhl svého. Po schválení projektu in-
spektorátem ès. letectva v Londýnì a po
splnìní nìkterých podmínek stanovených
štábem Fighter Command (jednotná vý-
zbroj všech tøí squadron, zajištìní stejné-
ho stupnì vycvièenosti a doplnìní záloha-
mi) se tento projekt stal nakonec skuteè-
ností. Velitelem nové a zároveò první ès.
vyšší letecké jednotky se podle všech oèe-
kávání stal právì ÁMOS. Den l.5. 1942,
kdy byl povýšen do hodnosti Wing Con-
mander, mùžeme považovat za datum vzni-
ku ès. stíhacího wingu. Téhož dne se 312.
(a brzy i zbylé dvì squadrony) pøesunula
do exeterského sektoru 10. skupiny Figh-
ter Comnmand. Odtud mìl wing, nesoucí
oficiální název Exeter (Czechoslovak) Wing,
operovat.  Nový útvar byl zakrátko vržen
do útoèných operací nad nepøátelskou pev-
ninu. Cíle bostonù, doprovázených Èecho-
slováky, ležely pøedevším v pobøežním pás-
mu severozápadní Francie, nad Bretaní.
Z  jedné z takových akcí, 21.6. 1942, se
ÁMOS nevrátil. Wing se vracel z doprovo-
du bostonù nad Morlaix a u britského po-
bøeží byl dostižen nepøátelskými stíhaèi.
ÁMOS se jejich zteèi snažil zabránit èel-
ním protiútokem. Již nikdo se asi nedozví,
zda pøíèinou byla jeho oèní vada, nebo zda
šlo jen o chvilkovou nepozornost èi neš�ast-
nou náhodu. Faktem zùstává, že se jeho
spitfire ve stoupavé zatáèce s jedním z foc-
ke wulfù srazil. Spitfire s nalomeným køí-
dlem a s roztøíštìnou kabinou padal bez-
vládnì do moøe. Ze zbraní, které ÁMOS
zøejmì stále tiskl ve smrtelné køeèi, nepøe-
tržitì šlehaly plameny. Pilot nevyskoèil.
Vysoký sloup vody, který vytryskl z moøe
asi 10 km východnì od mysu Start Point,
oznaèil místo dopadu stroje prvního velite-
le èeskoslovenského stíhacího wingu. Jeho
tìlo moøe nikdy nevydalo. Proto je ÁMO-
SOVO jméno vzpomenuto na 64. panelu
tzv. kamenné knihy v památníku v Runny-
mede, kde jsou zaznamenána jména všech
letcù RAF, jejichž hroby nejsou známy.

Tolik životní osud jednoho “zbìhlého uèi-
tele”. Poznali jste o kom bylo vyprávìní?
Ti starší j istì budou vìdìt, vždy�
v Králíkách dennì potkávali jeho bratra.
Bohužel, ten o svém bratrovi nikdy nemlu-
vil, doba byla taková. Položil totiž svùj ži-
vot za vlast na  nesprávné stranì. Za svou
mimoøádnì úspìšnou bojovou èinnost
byl štábní kapitán Alois Vašátko nì-
kolikrát vyznamenán. Celkem tøikrát
mu byl udìlen Ès. Váleèný køíž, dvakrát
Ès. medaile Za chrabrost, Ès. medaile Za
zásluhy I. st., Pamìtní medaile Ès. zahra-
nièní armády (se štítky F a VB), Øád MRŠ
III. tø. Francouzi mu udìlili vysoký øád
Légion d’Honneur (Chevalier) a Croix de
Guerre se sedmi palmami, dvìma støíbr-
nými a jednou zlatou hvìzdou. Britové mu
udìlili Distinguished Flying Cross (DFC -
23.6. 1942) - v den jeho smrti, dále The
1939 - 1945 Star with Battle of Britain
Clasp, Air Crew Europe Star, Defence Me-
dal a War Medal. Po válce byl in memori-
am povýšen na podplukovníka, roku 1991
na plukovníka a 8.3. 1992 na generálma-
jora in memoriam.

Dìkuji autorùm www stránek letadla.cz
za souhlas s publikováním.

Bc. Jan Divíšek

Státní sociální podpora
ÈERVEN 2004

Studentùm, kteøí ukonèí studium na
støedních školách pøipomínáme povinnost
písemnì nahlásit do osmi dnù veške-
ré zmìny ve skuteènostech, které sou-
visejí s uplatnìnými nároky na dáv-
ky státní sociální podpory (dále SSP).

Podmínka nezaopatøenosti v prùbìhu
posledních prázdnin je splnìna pouze, ne-
bude-li dítì po celý kalendáøní mìsíc
výdìleènì èinné nebo zaevidované na úøa-
du práce jako uchazeè o zamìstnání
s nárokem na hmotné zabezpeèení.

Dojde-li k ukonèení nezaopatøenosti, je
tøeba podat písemnou zprávu na pøísluš-
né kontaktní místo SSP, aby nedocházelo
k pøeplatkùm na dávkách.

Zmìna výše rodièovského pøíspìv-
ku od 1. 5. 2004

Od  1. 5. 2004  se  mìní  výše  rodièov-

ského   pøíspìvku  z   Kè 2.552,- na Kè
3.573,-.

Vzhledem k tomu, že se dávky státní
sociální podpory vyplácejí zpìtnì, dosta-
nete zvýšený pøíspìvek poprvé v èervnu
2004.

Jednorázový pøíspìvek dítìti
Pøíspìvek dítìti poskytuje stát nezao-

patøenému dítìti jako jednorázovou výpo-
moc v souvislosti se zmìnami ve výši danì
z pøidané hodnoty. O tento pøíspìvek ne-
musíte žádat. Nárok na pøíspìvek má dítì,
kterému vznikne nárok na výplatu pøídav-
ku na dítì  za kvìten 2004. Pøíspìvek bude
vyplacen v termínu výplaty pøídavku na
dítì v èervnu 2004.

Výše pøíspìvku dítìti èiní 2.000,-Kè.
Ing. Jindøich Hruška

vedoucí odboru

Veteran Car Club Èervená Voda
VIII. sraz historických vozidel
Pátek 4. 6.

prezence a ubytování úèastníkù v dobì od 17:00 – 21:00 hodin

Sobota 5. 6.
7:00 – 8:00 prezence
8:00 - spoleèný odjezd veteránù do Èervené vody
8:30 – 10:30 výstava vozidel na námìstí v Èervené Vodì
10:00 - jízda zruènosti a start do 1. etapy
11:30 – 13:30 obìd a start do 2. etapy
15:00 prùjezdní kontrola Velké námìstí Králíky
do 16:00 - dojezd do cíle soutìže
od 18:00 veèeøe
19:00 - vyhlášení výsledkù
od 20:00 spoleèná zábava s hudbou a tancem

Nedìle 6. 6.
dopoledne odjezd úèastníkù srazu
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Žlutá kvítka promìnìná v tisíce korun
Už pošesté se Králicko pøipojilo

k celostátní humanitární sbírce Kvìtino-
vý den, kterou organizuje Liga proti rako-
vinì.

Ve støedu 12. kvìtna vyšli studenti krá-
lického gymnázia nejen do ulic Králík, ale
kytièky prodávali i v okolních vesnicích -
v Boøíkovicích, Èervené Vodì, Dolní Mora-
vì, Lichkovì a v Mladkovì.

Podaøilo se jim zpenìžit bez mála 2000
žlutých kvítkù.

Liga proti rakovinì mìla i letos sbírku
perfektnì organizovanou a tak už ve ètvr-
tek jsme vìdìli, kolik penìz skrývalo 25
látkových zapeèetìných pokladen.

V poboèce ÈSOB v Žamberku, kam
jsme poklady pøedali, nám oznámili, že
celkem bylo vybráno 43939,30 Kè!

z toho:
Boøíkovice    504,-    Kè
Èervená Voda 11111,20 Kè
Dolní Morava  1355,-    Kè
Lichkov  2025,-    Kè
Mladkov  1354,50 Kè
Králíky            27589,60 Kè
(v roce 2003 jsme vybrali 47 811,- Kè)
Moc dìkujeme všem dárcùm a studen-

tùm gymnázia, se kterými se nám krásnì
spolupracovalo.Jednaaosmdesát studen-
tù vìnovalo sbírce svùj volný èas, protože
na støedu, kdy Kvìtinový den probíhal,
vyhlásilo øeditelství gymnázia øeditelské
volno.

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

Nezbývá než zopakovat to, co jsme psali
již vloni:

Pøestože náš region patøí k tìm nej-
chudším, ukázalo se, že bohatství v tomto
pøípadì nehraje hlavní roli – hlavní roli
hrají dobrá SRDCE!!

Za poøadatele dìkují
Ivana Mareèková , Eva Holubcová a Marie

Èumová

Pøedškolní  školství v Polsku
V rámci 11- leté spolupráce mezi

MŠ Moravská, Králíky  a  MŠ  Miedzy-
lesie se uskuteènila  již ponìkolikáté
èesko – polská pracovní schùzka
v oblasti pøedškolního školství.

Tentokrát se setkání poøádalo
v MŠ Bystryca  Klodzka  dne 29. 4.
2004.

Pozvání  pøijali  za èeskou stranu  -   øe-
ditelky  MŠ Ústí nad Orlicí a Letohrad ,
Èeská školní inspekce Pardubického kra-
je, metodièka za KÚ PaK a zástupci mìs-
ta Králíky – místostarosta - A. Juránek,
za odbor školství – Bc. J. Divíšek

Z polské strany bylo obdobné zastou-
pení.

Po prohlídce  pøedškolního zaøízení ná-
sledovala ukázka práce s dìtmi
v jednotlivých oddìleních.

Navazovala  neformální debata øedite-
lek a odborníkù v oblasti pøedškolní vý-
chovy o problematice a zvláštnostech u nás
a v sousedním Polsku : Porovnání peda-
gogického procesu, organizace a øízení
školy, její financování.

A co jsme se dozvìdìli ?
- že do základní školy jdou dìti v 7 le-

tech, ale jako 6-leté se v MŠ  uèí  èíst,
psát a poèítat.  Docházka tìchto dìtí je
povinná a jsou osvobozeny od školného.

Provoz pro „školáky“  je od 8 hod do 13
hod.  Dìti se v MŠ nestravují, svaèinku si
nosí z domu.

- že 2x v týdnu 30 minut mají dìti ka-
techismus

- že kroužky pro dìti / angliètina, nìmèi-
na…./ jsou až po skonèení provozu. Do  MŠ
dochází   kvalifikovaný odborník , který
pracuje  s dìtmi a rodièe si tuto nadstan-
dardní péèi hradí.

- že u dìtí 3-5 letých  je to obdobné jako
u nás

- že v právní subjektivitì jsou všechny
školy již  mnohem  døíve / 1991/

- že podle Rámcového programu pracují
rovnìž od roku 1991

- že všechny uèitelky musí mít do roku
2006 vysokoškolské vzdìlání – titul Mgr.

- že  osobní ohodnocení se v polštinì
øekne  -  „motivaène“

- že u hodnocení øeditelky  se zjiš�uje
její  – „jakostne“

Setkání bylo vstøícné, se spoustou no-
vých informací , vzájemnou výmìnou zku-
šeností a pøíslibem, pokraèovat v dalším
rozvoji spolupráce v oblasti  pøedškolní-
ho  školství u nás a v sousedním Polsku.

Hana Motlová, MŠ Moravská Králíky

Návštìva dìtí v Polsku
Vedení ZŠ Králíky 5. kvìtna dìkuje za

zdaøilou akci v rámci projektu Trhy Targy
- „Den v jiné tøídì“, která se uskuteènila
ve dnech  11 a 12. 5 2004. Rádi bychom,
aby se podobná setkání opakovala a rozší-
øila se tím další spolupráce se školami
v Miedzilesí.

Myslím,že je pìkný zážitek jet do jiné
školy v jiné zemi. Když byly dìti z Polska
u nás, nejprve jsme si moc nerozumìli,ale
nìkterá slova jsou stejná. Byly tu jen dvì
hodiny, pøesto jsme si našli kamarády. Vy-
mìnila jsem si adresu s Martou. Budu si
psát i s jinými . Kamarádka Nikola
z Polska umí i èesky, tak jsme mluvily i po
našem .

Polsko je hezké. Vidìli jsme zá-
mek,námìstí a tam jsme se fotografovali i
u kostela, nakoukli jsme dovnitø.V jejich
škole jsme mìli pøírodovìdu, výtvarnou vý-
chovu,matematiku. Ve výtvarné výchovì
jsme také zpívali polsky i èesky. Polsky to
moc nešlo, mají tìžký jazyk.

V pøírodovìdì jsme dìlali pokusy.
V matematice jsme se uèili jako obvyk-
le,vyrobili jsme krychli z papíru. A mìli
jsme skvìlý obìd.

Jela bych do Polska ještì jednou,protože
je tam moc moc hezky.

Kristýna Schweidlerová
5.tø. ZŠ 5.kvìtna Králíky

Návštìva v Polsku se mi moc líbila. Zís-
kal jsem spoustu kamarádù,telefonních èí-
sel a adres. Mezilesí je krásné mìsto. Dou-
fám,že i dìtem z Polska se líbilo naše
mìsto. Když byli na návštìvì v naší tøí-
dì,uèili jsme se matematiku a vlastivìdu.
Ve vlastivìdì jsme probírali Polsko. O Pol-
sku toho vìdí opravdu moc.

Když jsme byli my v jejich škole,vyrábìli
jsme helikoptéru z papíru a medaili. Nau-
èili nás krásnou písnièku. V matematice
se uèí to co my. Všichni se hlásili a pozornì
poslouchali. Dostali jsme výborný obìd.

Mezilesí je docela blízko Králík. Možná
bych mohl jet s rodinou a kamarády do

Mezilesí na kole. Snad to nìkdy vyjde.
Den v jiné tøídì byl nádherný.
Pavel Strnad  5.tø. ZŠ 5.kvìtna Králíky

V úterý 11.kvìtna pøijeli polští žáci
k nám do tøídy. Uèili jsme s nimi mate-
matiku a vlastivìdu. Ve vlastivìdì nám øekli
i to, co v uèebnici není. Probírali jsme Pol-
sko. V matematice jsem musel Arekovi tro-
chu pomáhat. Arek sedìl se mnou v lavici.
Hodnì jsme se skamarádili.

Ve støedu 12.kvìtna jsme jeli my k nim.
Uvítali nás hned u autobusu. Jejich škola
je  vìtší.Nejdøív jsme šli do místnosti, ve
které byly židle do kruhu. Tam jsme se se-
známili. Potom jsme mìli výtvarnou výcho-
vu a matematiku. Nakonec byla pøírodovì-
da. Uteklo to rychle. Po vyuèování nám uká-
zali pár mìstských památek. Ještì jsme si
dali obìd a jeli domù.

Tøeba se tam ještì podíváme,moc se mi
to líbilo.

Petr Kminiak 5.tø. ZŠ 5.kvìtna Králíky

UPOZORNÌNÍ
Humanitární sbírka ošacení probìh-

ne na Základní škole 5. kvìtna ve
dnech  7 , 8 a 9. èervence.
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KONTAKT NA NÁS: Anna Èerná
Námìstí Gen. Knopa 613 Žamberk

(rohový dùm „U Brandejsù“)

Tel: 465 391 073              Mobil: 777 586 447
e-mail: centaurus@zamberk.cz
http://home.tiscali.cz/centaurus/

Již v nabídce letní dovolená:

TUZEMSKÁ: chaty, chalupy, penziony, hotely, lázeòské

pobyty, letní dìtské tábory, tématické dovolené
(turistika, konì, aerobic...)

ZAHRANIÈNÍ: * Pobytová - stany, karavany, bungalovy,
apartmány, hotely  - s vlastní i bus dopravou, letecky
* Pobytová s fakultativními výlety         * Poznávací

* Last momenty: nejaktualnìjší nabídky
každý den doruèené na e-mail CA

* SLEVY ZA VÈASNÉ OBJEDNÁNÍ

Vše okolo poèítaèù
Jsem Vám k dispozici k øešení

libovolných problémù s Vaším PC,
i u Vás doma, napøíklad:

______________________________________________

Poradenství - hardware, software
Øešení rùzných problémù s poèítaèem a periferiemi
Údržba systému, odvirování, zabezpeèení ...
Zaškolení v obsluze PC a programù
Nové poèítaèe vèetnì periferií a software
Tvorba bìžných webových stránek vèetnì umístìní
Dále napø. SAT / TV pøíjem - karty SkyStar, TV
______________________________________________

Miloš Antol, Velké námìstí 364, 561 69 Králíky
(Spoøitelna, 2. patro)

mobil: 737 106 761,  pevná linka: 465 632 145
e-mail: vt.antol@seznam.cz

Základní umìlecká škola v Králíkách

Zápis do ZUŠ
Základní umìlecká škola v Králíkách poøádá

v pátek 18. èervna zápis žákù
pro školní rok  2004 – 2005.

K zápisu do hudebního, taneèního a výtvarného obo-
ru mohou pøijít kromì vybraných dìtí z posledního
roèníku MŠ i zájemci z letošních 1. tøíd ZŠ.

V hudebním oboru probíhá výuka hry na klavír, hous-
le, kytaru, akordeon, zobcovou a pøíènou flétnu, trub-
ku, klarinet a sólový a sborový zpìv.

Zápis nových žákù pro všechny obory se uskuteèní
v pátek 18. èervna 2004 v dobì od 15,00 do 17,00
hodin v øeditelnì školy.

Telefonicky lze dohodnout i náhradní termín. Informa-
ce na tel.èísle : 465 631 242.

Mgr. Olga Zajacová
øeditelka ZUŠ

Když se pøidá ruka k ruce, udìláme práce více
Pøeoraná zahrada MŠ Moravská, plná kamenù a nepoøádku

nás vedla k tomu, zamyslet se, jak pomoci uspíšit  dlouho oèeká-
vanou úpravu a hlavnì oplocení naší zahrady.

Slíbený termín dokonèení  oplocení zahrady  je do 31.
5. 2004.

Povinné brigády rodièù jsou již minulostí.
Pøesto se nám podaøilo nìco, o èem jsme ani nesnili.
Úterní odpoledne  18. 5. 04 se promìnilo v pracovní schùzku

s rodièi na naší zahradì. I když se jich nìkolik omluvilo pøedem,
pøesto pøišlo pomoci neuvìøitelných 49 rodièù (i babièky)!

Jako malí mravenci hrabali, sbírali kameny, odváželi nepoøá-
dek. Za necelé 2 hodiny byla zahrada pøipravena na osetí trávy.

Stihlo se také s rodièi projednat  nìkolik organizaèních vìcí :
- Vystupování dìtí na radnici k pøíležitosti srazu „Králíkù“

dne 22. 5. 04
- pøipravovaný výlet 1. 6. 04 do Polska. Spoleènì prožitý Den

dìtí  s polskými kamarády, pokraèování do Miedzygórze - pìší
výlet kolem vodopádù do Pohádkové zahrady.

- Výmìnou spoleènì strávený den s polskými dìtmi u nás – 9.
6. 04

- Aktovkový den – rozlouèení se školáky dne 24. 6. 04  v 15
hod. v ŠJ Moravská.

- Pøenocování dìtí v MŠ z 25. - 26. 6. 04 – sestavení zábav-
ného programu pro dìti.

Rozcházeli jsme se všichni v podveèer unaveni prací, ale
s pøíjemným pocitem, že jsme pøispìli svojí pomocí v tak zásad-
ní vìci, jako je zajištìní bezpeènosti našich dìtí.

A co bude dál s naší zahradou?- ptáme se 25. 5. 04,
když  kromì pøeorání  a s naší pomocí úpravou za-
hrady se nic jiného nezmìnilo?

Mateøská škola Moravská



 18 - Králický Zpravodaj 06/2004

Tak bylo – tak je

O majiteli domu èp. 281 v Dlouhé ulici
pochází první zmínka z roku 1787, kdy je
zde evidován Michael Oehl. V dalších le-
tech vlastnila dùm rodina Emanuela Rot-
tera, z níž pravdìpodobnì nejvýznamnìj-
ším pøedstavitelem byl kupec a králický
starosta v letech 1844 – 1866 Ferdinand
Amand Rotter senior (narozen
v sousedním domì èp. 282). Pozdìji byd-
lela v domì rodina Frankových a asi od
roku 1932 zde mìl sklenáøství Hubert
Koblischke. V roce 1945 pøevzal sklenáø-
ství do národní správy Hugo Koblížek
z Kunvaldu, rovnìž zde pùsobil výrobce
kravat Emil Køíž. V 50. letech však obì
firmy již samostatnì neexistují, sklenáø-
ství je nadále vedeno pod Komunálním pod-
nikem. V roce 1981 Okresní podnik byto-
vého hospodáøství dokonèil pøestavbu pro-
dejny odìvù a v 90. letech firma UV Mar-
ket Roman Velinský rozšíøila sortiment
o drogerii, plasty, kola a keramiku. Sou-
èasnými majiteli jsou pan Toman a pan
Kubíèek – obchod Centrum a sázková kan-
celáø Tipsport.

Mìstské muzeum Králíky.

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

 èp. 281
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Stomatologické služby
od 10. 4. 2003 do 2. 5. 2004

Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a
Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota: 8 -11 hod, nedìle: 9 - 11 hod

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
12. 06. So MUDr. Mareš Poliklinika Žamberk Nám. g. Knopa 465 676 822
13. 06. Ne MUDr. Mareš Poliklinika Žamberk Nám. g. Knopa 465 676 822
19. 06. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 339 465 622 216
20. 06. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 339 465 622 216
26. 06. So MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
27. 06. Ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572

  V Jablonném nad Orlicí zajiš�uje ošetøení mimo ordinaèní dobu každý den do 20:00
MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765.

Nedávejte nás do sbìru!
V sobotu 22. kvìtna jsme si

krásnì užily.
Pøed tím jsme ležely zapomenu-

té v rùzných skøíních, na pùdách,
tísnily se ve dvou i více øadách v
knihovnièkách a dost èasto muse-
ly poslouchat nelichotivá slova o
tom, že pøekážíme, že je tøeba nás
zlikvidovat . . .

Rozumní majitelé nás „zlikvido-
vali“ krásným zpùsobem. Pøestì-
hovali nás do  skladu mìstské
knihovny a odtud nás pak knihov-

nice vysvobodily. Po dvou letech
èekání  jsme se pøestìhovaly ze
skladu do pùjèovny pro dospìlé a
mohly se pìknì protáhnout na re-
gálech, odkud v den Knižního trhu
zmizely knižky,které si normálnì
pùjèují ètenáøi.

A pak už jsme se jen tìšily a
pøály si, aby si nás nìkdo z dvou
set návštìvníkù knižního trhu vši-
ml a odnesl domù.

Asi šesti stovkám knih se pøání
splnilo.

My ostatní nezoufáme. Do skla-
du jsme se zatím nevrátily a mù-
žete si nás  vybírat ještì delš í
dobu v chodbì mìstské knihovny
a zadarmo vzít domù.

Knihovnice vzkazují majitelùm,
kteøí si nevìdí rady s knížkami,
které jim  z nejrùznìjších dùvo-
dù pøekážejí:

„Nevyhazujte je a darujte nám
je kdykoliv bìhem roku do mìst-
ské knihovny. Na pøíštím knižním
trhu dostanou pøíležitost najít
nové majitele.“

Ivana Mareèková

Knihy (nejen) na víkend
V dnešní pravidelné rubrice se

nedoètete o doporuèených knihách
z fondu mìstské knihovny
v Králíkách. Chtìli bychom vás
tentokrát seznámit s hrou zvanou
Knihotoè, do které jsme se rozhodli
vstoupit.

Podnìtem nám k tomu byl úspìš-
ný Knižní trh, na kterém se potvr-
dilo, že zájem o dobrou knihu je
mezi dìtmi i dospìlými ètenáøi stá-
le. Více než pùl tisícovky knih, kte-
ré k nám do knihovny prùbìžnì pøi-
nášeli hodní dárci, našlo své ètená-
øe. Nebýt trhu, skonèily by
s nejvìtší pravdìpodobností  ve
sbìrnì starého papíru.

Vybrali jsme z tìchto darù asi
30 titulù, které zapojíme do KNI-
HOTOÈE.

Knihotoè je hra, happening
èi taškaøice, která podporuje puto-
vání knih mezi ètenáøi. Èasovì ne-
omezenou akci poøádá Obèanské
sdružení pro literaturu ve spoluprá-
ci s pražským Francouzským insti-
tutem, Britskou radou, èasopisy a
èetnými partnery z øad èeských na-
kladatelství, knihoven, škol, kavá-
ren, èajoven aj.

Akci vymyslel pøed nìkolika lety
Amerièan Ron Hornbaker . Z USA
se hra šíøí po celém svìtì. Svou va-
riantu má v Itálii a ve Francii, v

Polsku, Švýcarsku nebo na Islan-
du.

Obèanské sdružení pro literatu-
ru (vydává internetový literární èa-
sopis www.iliteratura.cz, zamìøený
na zpravodajství o literatuøe z ce-
lého svìta), se pøipojilo k principùm
hry a pøizpùsobilo je našim pod-
mínkám.

Èeský knihotoè se rozbìhl v Pra-
ze v polovinì února 2004 a dík štìd-
rým darùm nakladatelù, ale i spon-
tánní podpoøe mnoha zájemcù se
brzy rozšíøil po celé republice. Od
konce dubna je knihotoè i pro dìti.

Organizátoøi se stále snaží zís-
kávat pro knihotoè nové knihy, po-
øádají tzv. podpùrné veèírky Pus�-
me knihy na kolotoè!

Princip hry
Na pøedem urèených místech (ka-

várny, èajovny apod.) i zcela neèe-
kaných – na sedadle v autobuse, na
lavièce, na stole v hospodì – lze na-
jít knihy. Ale nejsou to knihy zapo-
menuté, nýbrž “volné”.

Knihotoè hraje neviditelný okruh
ètenáøù, hraje se s velkým, blíže ne-
urèeným poètem knih a komunika-
ci hráèù i knih umožòují webové
stránky Chyba! Odkaz není plat-
ný. Cílem hry je èíst knihy a pak je
pouštìt do knihotoèe, to znamená

pustit je do svìta, do obìhu, poku-
sit se sledovat, kudy putují, kdo je
ète a co si o nich myslí. Kdo má
chu�, mùže se navíc seznámit a
navázat bližší vztahy s dalšími hrá-
èi – ètenáøi.

Hra je místnì a èasovì neomeze-
ná, hráèi nejsou nièím - ani vìkem
- limitováni.

Pravidla hry
1. Kniha (nalezená kniha, ozna-

èená nálepkou) vstupuje do kniho-
toèe, jakmile ji nìkdo najde. Kaž-
dý nálezce si knihu mùže vzít a
ponechat na ètení, tím vstupuje do
knihotoèe.

2. Nálezce knihy oznámí ná-
lez na Chyba! Odkaz není plat-
ný., knihu si pøeète (mùže na web
napsat, jak se mu líbila), pak kni-
hu opìt pustí do knihotoèe (nebo
si ji nechá a do knihotoèe pošle
libovolnou jinou knihu - oznaèí ji
nálepkou).

3. Do knihotoèe mùže vstoupit
i ten, kdo žádnou oznaèenou knihu
nenalezl. Staèí, když do knihoto-
èe vloží vlastní knihu: z webu si
pro ni mùže stáhnout nálepku a
oznaèenou knihu „pustí na svobo-
du“ – kdekoli: ve vlaku, ve škole,
u  lékaøe. Aby potenciálním hleda-
èùm usnadnil pátrání, oznámí na
knihotoc.asp, jakou knihu „osvobo-
dil“ a kde je k mání.  

Od 1. èervna 2004 mùžete
i v Králíkách a okolí najít  na la-
vièce, v autobuse, v èekárnì u lé-
kaøe, na nádraží, ve vlaku, restau-
raci aj. knihy z Knihotoèe.

Pøímo v pùjèovnì pro dospìlé
bude také k dispozici nìkolik “kni-
hotoèových” titulù.

Bude zajímavé sledovat, jak se
hra ujme.

Hezké poètení knih “knihotoèových”
i  jiných pøeje Ivana Mareèková.
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POZOR
ZMÌNA TERMÍNU!!

Odbor socíálních vìcí a zdra-
votnicvtví Mìstského úøad
v Králíkách oznamuje, že
od 2. 6. 2004 bude na
zdravotním støedisku
v Králíkách (v ordinaci gy-
nekologie) ordinovat alergo-
log MUDr. Ehl z Ústí nad
Orlicí. Ordinace bude vždy
každou první a tøetí støedu
v mìsíci. Objednávejte se
na tel. èísle 603 571 186.

NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Kateøina Skalová, Natálie Pavelková, Martin Petera

Petr Štieber – Renáta Šlesingrová

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem è.101/2000 Sb.
o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v mìsíci èervnu oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

Marie Pachelová, Anna Langrová, Anna Šabatová, Pavlína Kopecká,
Antonín Michalièka, Jaroslav Štolc, Vítìzslav Koller, Božena Coufalová,

Vìra Benešová, Milada Urbanová, Karel Sršeò, Blanièka Procyková,
Marie Pražáková, František Novák, Marie Špinlerová, Gerhard Schweidler,

Anna Mikulášová, Rùžena Konyariková, Miroslav Nosakovský, Vìra Koèová,
Zdenìk Weindlich, Anna Skulová, Zbynìk Mareš, Zdeòka Feèková

Vítìzslav Koukal, Ludmila Hanzlová, Marie Cupalová

Dìkujeme všem kteøí se
pøišli naposledy rozlouèit s
naší milovanou manželkou,
maminkou a babièkou paní
Lidmilou Dzurèaninovou.

Rodina Dzurèaninová

Vzpomínáme

28. èervna 2004 uplyne už rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan Milan Válek z Velké Mo-
ravy.

Za všechny, kteøí stále  vzpomínají  na hod-
ného manžela,  tatínka a dìdeèka  manželka
Jana.

Tanèíme
pro radost

2004
I tento rok si pro Vás žáci taneè-

ního oboru ZUŠ Králíky a Èer-
vená Voda pøipravili veèer plný
tance, kde se mimo jiné pøedstaví
letošní absolventi I. stupnì – jme-
novitì:

Panchártková Vendula, Paøízko-
vá Marcela, Prokopcová Kristýna,
Prokopová Aneta, Špinlerová Eri-
ka a Ullrichová Zuzana.

12. premiéra poøadu se uskuteè-
ní ve ètvrtek 17. 6. 2004 a
v pátek 18. 6. 2004 ve velkém sále
na Støelnici. Vždy od 18,30 hodin.

Na Vaši návštìvu se tìší všichni
úèinkující a uèitelky Iva Musilová a
Soòa Kalianková.

Øádková inzerce
Pronajmu byt v Králíkách c.c.a. 2 +

1 s pøíslušenstvím, tel.: 603/844 081.
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Program na ÈERVEN
PROJEKT 100 – ÈERVEN 2004

sobota 12.  ROSEMARY MÁ DÌ�ÁTKO
zaè. v 19.00 hod
Slavný horor režiséra Romana Polanského podle ro-

mánu Iry Levina. Mladý manžel se zaplete se satanisty a
kvùli kariéøe je ochoten obìtovat svoji tìhotnou man-
želku. Psychologicky vybroušený snímek nepoužívá tri-
ky a hrùzostrašnou atmosféru, naopak boduje vìcným
snímáním úžasného herectví Mii Farrowové.

sobota 26.  NÁVRAT   zaè. v 19.00 hod
Komorní ruský snímek se vymyká pøevažujícím sou-

èasným trendùm svìtové kinematografie a vrací se ke
koøenùm moderního filmu (Kurosawa, Antonioni, Berg-
man, Tarkovskij). Získal mnoho mezinárod-ních ocenì-
ní vèetnì hlavní ceny na MFF v Benátkách 2003 a vý-
znamnì se podílí na zvýšeném zájmu o nové ruské filmy,
je proto neuvìøitelné, že ještì nebyl uveden v bìžné
distribuci v samotném Rusku.

pátek 4.   21 GRAMÙ   zaè. ve 20.00 hod
Zajímavé psychologické drama o vinì, trestu, lásce, smrti

a vykoupení režíroval mexický filmaø Alejandro Iòárittu,
autor úspìšného snímku Amores Peros. Mozaikovitou
strukturu vyprávìní, v nìmž se prolínají osudy nìkolika
lidí, zdobí vynikající herecké výkony (Sean Penn, Benicio
Del Toro ad.)

pátek 11.   GOTHIKA   zaè. ve 20.00 hod
Racionální psychiatrièka v podání Halle Berryové se oci-

tá ve vìzení kvùli nevìdomé kruté vraždì svého manžela.
Kriminální horor plný nadreálných jevù a bytostí je pùsobi-
vým obrazem hrùzy.

úterý 15.   ŠKOLA RO(C)KU   zaè. v 17.00 hod
Inteligentní a zábavná komedie o neúspìšném rockero-

vi, který se vetøe na základní školu jako falešný uèitel. Nudí
se tam ale tak strašnì, že radìji sestaví z uèenlivých žákù
kapelu. A to je teprve náøez…!

sobota 19.   KILL BILL 2   zaè. ve 20.00 hod
Quentin Tarantino pokraèuje v pøehlídce suverénnì

zvládnutých filmových stylù. Menší poèet akèních soubojo-
vých scén vyvažují ïábelsky pøesné dialogy, mnoho emocí a
rozuzlení zápletky.

úterý 22.   RISKNI TO S POLLY   zaè. ve 20.00 hod
Pojiš�ovací agent Reuben (Ben Stiller) je sice hodný chla-

pík, ale také pìkný suchar, a tak není divu, že ho manželka
podvede už na svatební cestì. Bývalá spolužaèka Polly (Jen-
nifer Anistonová) je naopak vrcholem chaosu…

pátek 25.   NÁVRAT DO COLD MOUTAIN
zaè. ve 20.00 hod
Epická freska o lásce, dlouhém odlouèení a vytouženém

návratu se odehrává v šedesátých letech devatenáctého
století na pozadí americké obèanské války. Herecký kon-
cert Nicole Kidmanové, Renée Zellwegerové a Jude Lawa.

Klub Na Støelnici Králíky
ÈERVEN 2004

støeda  9. 6.  -  RADÙZA   zaè. 20.00 hodin
Koncert pražské zpìvaèky Radùzy, držitelky ocenìní Objev

roku 2003 a Zpìvaèka roku 2003.

ètvrtek 17. 6. a pátek 18. 6.
TANÈÍME PRO RADOST 2004   zaè. 18.30 hodin
Vystoupení všech roèníkù taneèního oboru ZUŠ z Králík

a Èervené Vody je pøehlídkou celoroèní práce mladých ta-
neènic a taneèníkù.

pondìlí 21. 6. - VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
zaè. 19.00 hodin
Tradièní koncert žákù, absolventù a uèitelù Základní

umìlecké školy a také dalších hostù ve vestibulu Støelnice.

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

RADÙZA: RUCE PLNÉ ANDÌLÙ
Na jaøe roku 1993 zpívala své vlastní

písnièky na pražské ulici s kytarou a
s harmonikou. Tak ji objevila zpìvaèka
Zuzana Navarová a Radka V. už za tøi
dny stála na pódiu Lucerny, kam se o pár
týdnù pozdìji vrátila jako pøedskokan-
ka americké hvìzdy Suzanne Vegy. Od té
doby neúnavnì skládá a koncertuje, hos-
tuje na albech spøíznìných muzikantù
(Nerez, Jablkoò, Cymbelín) a sama také
nahrává – debutuje  záznamem
z koncertu v Mìstské knihovnì (1994),
v roce 2001 vydává CD „Andìlové
z nebe“ a zatím poslední album „…pøi
mnì stùj“ z minulého roku se doèkalo
zlaté desky. Své skladby provìøila jako
potulná muzikantka v Itálii, Nìmecku
a Holandsku. Po návratu zaèala studo-
vat na pražské konzervatoøi skladbu a
zpìv a studia absolvovala duchovní kan-
tátou, kterou natoèil Èeský rozhlas. Úspì-
chù doma i v zahranièí si všimla také
Akademie populární hudby a nadìlila Ra-

dùze hned tøi sošky zlatého Andìla na-
jednou – v kategoriích Zpìvaèka roku
2003, Folk&Country a také ponìkud
opoždìnì Objev roku.

Nejvìtší díl inspirace èerpá Radùza
z folklóru a nálady mìstských odrhova-
èek, které v jejím syrovém podání nabí-
zejí neèekané hudební i textové obraty.
Vedle  tìchto písní , zp ívaných
s doprovodem akordeonu, je Radùza
pøesvìdèivá i v jemnìjších, komorních
polohách, pøevážnì podkreslených kyta-
rou. Její projev je vzácnì konzistentní a
nejvìtší devízou je atmosféra nahrávek
i živých vystoupení – není nutné rozebí-
rat, co pùsobí více, zda rázovitá a jakoby
neomalená harmonika, pùvab sytého, jen
zdánlivì neotesaného hlasu nebo osobní
texty s darem sdíleného prožitku.

Radùzu si pøijïte poslechnout ve
støedu 9. èervna do sálu králické Støelni-
ce, koncert zaèíná ve 20.00 hodin.
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Stolní tenis - koneèné tabulky sezóny 2003/2004
Krajský pøebor mužù 1. tøída

1. Skuteè 18 14 1 3 162:101 72
2. Trojovice 18 10 3 5 156:126 56
3. Chrast 18 9 4 5 161:129 53
4. Holice B 18 9 3 6 155:128 51
5. È. Tøebová B 18 10 0 8 140:135 50
6. Tesla C 18 4 7 7 131:157 34
7. Linea B 18 5 4 9 136:155 33
8. Loko Pce B 18 5 4 9 135:155 33
9. Králíky 18 5 2 11 111:154 29
10. Choceò B 18 4 2 12 109:156 24

Okresní pøebor: 1. tøída
1. ORLICE 22 16 3 3 250:146 86
2. Vys.Mýto 22 15 4 3 227:169 83
3. Sudslava 22 14 6 2 239:157 82
4. Lanškroun B 22 11 3 8 202:194 61
5. Start È.Tø. 22 11 3 8 214:182 61
6. Øetová 22 8 7 7 201:195 54
7. È.Tøebová C 22 8 4 10 191:205 48
8. Líšnice 22 8 4 10 194:202 48
9. Sedlec C 22 8 2 12 191:205 44
10. Lukavice 22 8 0 14 157:239 40
11. HNÁTNICE 22 4 4 14 175:221 28
12. SLOUPNICE 22 0 2 20 135:261 4

Okresní pøebor: II. tøída
1. KRÁLÍKY B 20 15 3 2 244:116 81
2. Ústí 20 14 1 5 216:144 72
3. Libchavy 20 13 3 4 203:157 71
4. Lanškroun C 20 11 1 8 191:169 57
5. Brandýs 20 10 2 8 181:179 54
6. Zámrsk 20 10 2 8 201:159 54
7. Plchovice 20 9 2 9 181:179 49
8. Orlice B 20 7 3 10 169:191 41
9. Sudslava B 20 5 2 13 151:209 29
10. Øetová B 20 4 1 15 139:221 22
11. LÍŠNICE B 20 1 2 17 104:256 9

Okresní pøebor: III. tøída - sever
1. JAMNÉ 16 13 2 1 204:84 69
2. Orlice C 16 13 2 1 207:81 69
3. Mistrovice 16 12 0 4 190:98 60
4. Králíky C 16 12 0 4 187:101 60
5. Líšnice C 16 6 0 10 137:151 30
6. Žamberk 16 6 0 10 141:147 30
7. Tatenice 16 5 0 11 109:179 25
8. Králíky D 16 3 0 13 73:215 15
9. Lanškroun D 16 0 0 16 48:240 0

Dorost
1. SEDLEC 18 16 1 1 136:44 82
2. Ústí 18 16 0 2 149:31 80
3. Králíky 18 11 1 6 106:74 57
4. Lukavice 18 10 2 6 109:71 54
5. Lanškroun 18 8 1 9 95:85 42
6. È. Tøebová 18 8 1 9 81:99 42
7. Vys. Mýto 18 7 2 9 83:97 39
8. Líšnice 18 5 2 11 70:110 29
9. Sudslava 18 3 4 11 63:117 23
10. Zálší 18 0 0 18 10:170 0

Žactvo
1. ÚSTÍ 18 18 0 0 164:16 90
2. Orlice 18 12 4 2 121:59 68
3. È. Tøebová st. ž. 18 12 2 4 108:71 64
4. Králíky 18 9 4 5 112:68 53
5. Jamné 18 10 1 7 105:75 52
6. Líšnice 18 9 1 8 91:88 47
7. Sudslava sm. 18 5 3 10 84:96 31
8. È. Tøebová ml. ž. 18 3 2 13 46:134 19
9. Zálší 18 1 3 14 45:135 11
10. Sudslava žák. 18 0 2 16 23:157 4

Za oddíl stolního tenisu Antonín Vyšohlíd

Evropská volejbalová liga mužù ve Svitavách
26. – 27 . 6. 2004

Poslední èervnový víkend bude pro pøíznivce vrcholového muž-
ského volejbalu nejen ve Svitavách, ale v celém regionu opravdu
sváteèní.Ve svitavské sportovní hale Na Støelnici budeme hostit
evropský volejbalový výkvìt – reprezentaèní celky Ruska a Èeské
republiky.

Pøíznivci, fandové a obdivovatelé volejbalu si jistì pamatují
alespoò na nìkterá mezistátní utkání, která jsme ve svitavské
sportovní hale v posledních letech organizovali. V pamìti urèitì
máte i výsledky našich reprezentantù z roku 2003. Na jedné
stranì velký úspìch v podobì 4. místa ve Svìtové lize, na stranì
druhé, neúspìch na Mistrovství Evropy.

Skuteèností je, že se našemu mužskému volejbalu zavøely brá-
ny k úèasti v letošním roèníku Svìtové ligy. Stejný osud stihl i
reprezentace takových volejbalových velmocí, jakými jsou Holand-
sko, Rusko, Nìmecko,… Evropská volejbalová federace reagovala
na omezení poètu úèastníkù ve Svìtové lize zaèátkem tohoto roku
vyhlášením nové soutìže – Evropské volejbalové ligy 2004. Úèastní
se jí celkem osm zemí, v 1. skupinì jsou spoleènì s našimi
reprezentanty celky Turecka, Chorvatska a Ruska, ve 2. skupinì
budou hrát Holanïani, Nìmci, Slováci a Finové.

Jednání s Èeským volejbalovým svazem o pøidìlení nìkteré-
ho dvojutkání  do Svitav byla nakonec úspìšná a my jsme pro Vás
získali soupeøe nejatraktivnìjšího a bezesporu volejbalovì nej-
kvalitnìjšího – reprezentanty Ruska.

S Turky budou hrát èeští reprezentanti v Èeských Budìjovi-
cích (29. – 30. 5.), s Chorvaty v Jablonci n/Nisou (12. – 13. 6.).

O našich hostech, volejbalistech Ruska, alespoò pøipomenu, že
v roce 2000 byli druzí na olympiádì v Sydney, v roce 2002
zvítìzili ve Svìtové lize, vybojovali 2. místo na Mistrovství svìta
v Brazílii a rok 2003 jim pøinesl 3. místo na Mistrovství Evropy.

Pøívlastek volejbalová velmoc jim urèitì právem náleží.
Èeský mužský volejbal sice nezískal v posledních letech tolik

úspìchù jako Rusko, ale napø. 4. místo na ME v roce 2001,
loòský úspìch ve Svìtové lize a úspìšné pùsobení jednotlivých
reprezentantù v nejvyšších  soutìžích v Itálii, Francii, Belgii a
dalších zemích naznaèují, že se èeský mužský volejbal vrací mezi
evropskou elitu.

Zveme Vás všechny do svitavské sportovní haly, pøijïte se podí-
vat na krásný volejbal, pøijïte povzbudit èeské reprezentanty a
vytvoøit bouølivou atmosféru!!!
sobota 26. 6. 2004, Èeská republika – Rusko, zaèátek v 18:00 hod.
nedìle 27. 6. 2004, Èeská republika – Rusko, zaèátek  ve 14:30 hod.

Informace: www.volleyball.svitavy.cz tel.: 606757599,
777153428

Pøedprodej vstupenek: Informaèní centrum Svitavy, Hromadné
objednávky vstupenek: tel.: 605866024, 775101160.

Skupinka „Králíkù“ z Bøeclavi


