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Zápisy do prvních tøíd základních škol

Zápis na ZŠ Moravská Králíky Zápis na ZŠ 5. kvìtna Králíky

Dne 11. 2. 2005 probìhly na základních školách v Králí-
kách zápisy do prvního roèníku základní školy. V ZŠ 5.kvìt-
na bylo zapsáno 18 dìtí, ZŠ Moravská zapsala 19 dìtí. Pøed-
poklad celkového poètu dìtí (vèetnì odkladù z loòského
roku)  je takový, že do prvních tøíd ZŠ nastoupí  44 dìtí,

z toho 21 na ZŠ Moravská a 23 na ZŠ 5.kvìtna. V rámci
obvodu obce s rozšíøenou pùsobností pøedpokládáme ná-
stup 86 dìtí do prvního roèníku základní školy.

Za odbor školství, kultury a tìlovýchovy
Bc. Jan Divíšek

Kauza lyžaøských stop – pokraèování
V minulém èísle Králického zpravo-

daje jsme informovali ètenáøe o pro-
blémech spojených s údržbou lyžaøské
stopy.

Po uzávìrce našeho zpravodaje jsme
do redakce obdrželi vyjádøení Lesù ÈR
s.p., závod Hanušovice s upøesòujícími
informacemi k èinnosti pøi tìžbì a
zpracování døeva. Koordinátorem za
Lesy ÈR s.p. je revírník pan Petr Fiala.
Pan Fiala pravidelnì informuje povì-
øeného pracovníka odboru školství,
kultury a tìlovýchovy MÚ Králíky
o pracovních aktivitách spojených
s údržbou lesního porostu. Tyto infor-
mace jsou ze strany Lesù ÈR pøedává-
ny v potøebném èasovém pøedstihu.

Dále jsme obdrželi dopis pøedsedy
Mysliveckého sdružení Jeøáb Králíky.
Osobnì bych chtìl panu  Jaromíru
Švorcovi za jeho vyjádøení k této kau-
ze podìkovat. Celý èlánek
v nezmìnìné podobì (pouze stylistic-
ky upraven zásahy naší korektorky)
uvádíme dále v textu.  Dne 16. 2. 2005
byl v Orlických novinách na stranì 8
publikován èlánek Lyžaøské stopy ver-
sus zvìø. Pro možnost srovnání jednot-

livých názorù a postojù pøetiskujeme
také obsah tohoto èlánku.

Lyžaøské stopy versus zvìø
Orlické noviny, dne 16.2.2005
autor Jaroslav Hubený
Zástupci obce Èervená Voda a pøi-

znivci lyžování jsou rozhoøèeni tím, že
upravovaná lyžaøská stopa v oblasti
Jeøábu je obèas ponièena. Pùvodce zá-
sahu má pro svùj postoj své dùvody.

Králicko – Obec Èervená Voda má
smlouvu s Lesy Èeské republiky, podle
níž lesáci nebudou v oblasti Jeøábu
cesty v zimì plužit èi využívat a obec
mùže bìžecké stopy strojovì upravo-
vat. Pøekvapení lyžaøi se pøesto na zdej-
ších trasách setkali se stopami po trak-
toru.

Vstupovat bez klepání?
„ S nájemcem honitby jsme mìli

nìkolik jednání a uspokojivì neskon-
èila. Dvì z nich byla dokonce pøímo
na generálním øeditelství Lesù Èeské
republiky, kde mu bylo vysvìtleno, že
by se mìl chovat jinak, ale okamžitì
jak napadl sníh, se zachoval, jak se
zachoval.  Lesy pronajímají  kolem

sedmi set honiteb, bohužel jediný zdej-
ší nájemce honitby vystupuje jako tvrdý
ochránce myslivosti a stopy zámìrnì
nièí. S tím, že tvrdí, že musí jezdit
v zimì ke krmelcùm traktorem a zá-
sobovat je, pøièemž mu všichni ostat-
ní vysvìtlují, že se krmelce pøedzáso-
bují pøed zimou a jezdí se k nim již
jen s drobnosti a klasicky na bìžkách.
Na jednu stranu tvrdí, že rolba hluèí,
ale rolba tam jede jednou, maximálnì
dvakrát za týden. Navíc jezdí jen ve
dne a zvìø chodí ke krmelcùm v noci,“
øíká Miroslav Švestka, starosta Èerve-
né Vody. Podle nìj nelze pøipustit, aby
Lesy Èeské republiky zdùrazòovaly
pøístupnost lesù hesly typu „Státní lesy,
vstupte bez klepání“, a pøitom zatím
nedokážou tomuto chování zamezit.

O zvìø je nutné peèovat
Nájemce honitby Zdenìk Kopecký

zdùrazòuje jedineènost tohoto území,
jež sice láká lyžaøe, ale na druhou stra-
nu zde žije velké množství chránìných
živoèichù i druhù obzvláš� ohrožených.
Povolení vjezdu rolby považuje od les-
ního správce od samého zaèátku za

(Pokraèování na stranì 2)
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Kauza lyžaøských stop – pokraèování
(Dokonèení ze strany 1)

neuvážené. „Problém je v tom, že rol-
ba jezdí srdcem revíru i okolo houš-
tin, kde zvìø zalehává, a okolo krmel-
cù. V souèasné dobì je tam metr snì-
hu a zvìø se nedohrabe k pøírodní
potravì. Je nutné o ni peèovat, zakr-
movat a bez traktoru se ke krmelcùm
na doplòování krmiva nedostanete,“
øíká nájemce honitby o 1368 hektarech.
Podle nìj však nejde jen o rolbu. „Za ní
se táhne obrovské množství lidí, je tam
velká pachová zátìž, hluk, porušuje se
zákon o lesích, i o myslivosti. Zvìø
nemá klid, je rušena ve svých pøiroze-
ných prostøedích. V honitbì dochází
i k dalšímu nezákonnému jednání ze
strany veøejnosti, byl poškozen krme-
lec. Záležitost vyšetøuje policie. Lidé
nás pøi doplòování krmelcù slovnì
napadají , nìkteøí z nich jsou
v podnapilém stavu. Za mými názo-
ry a postoji stojí odborná veøejnost,
lidé, kteøí rozumí životnímu prostøe-
dí zvìøe,“ poznamenává Zdenìk Ko-
pecký, který poukazuje na to, že ne-
mùže navézt vše do krmelcù pøedem,
protože se sùl i krmení kradou.

Otázka priorit zájmù
Postoj  nájemce honitby stojí

v rozporu s pøedstavami lidí o využití
této oblasti. Prioritou mysliveckého
hospodáøe jsou nejvyšší duchovní hod-
noty spojené se životem a ochranou
živých tvorù, nikoliv dnes tak prefero-
vaný dùraz na zpùsob trávení volného
èasu za cenu negativních dopadù naživotní prostředí a zvěř. „Tìmito akti-
vitami je omezen výkon práva mysli-
vosti zejména se zøetelem na výkon
mysliveckého hospodáøe a myslivecké
stráže. V období, kdy má zvìø nejtìž-
ší strádání, se snažím vysvìtlovat li-
dem, že èlovìk, který se jde rekreovat
se doma nají a ohøeje, ale zvìø je od-
kázána na to, co v lese má, a musí
pøežít v mrazech s potravou, kterou
jí tam doneseme. Navíc jsem odpovìd-
ný za to, aby nedocházelo
k nežádoucímu okusu lesních døevin
a následným škodám na porostech.
Pokud si nìkdo myslí, že bude usur-
povat nadvládu nad pøírodními tvo-
ry v období, kdy jim je opravdu zle,
chce se jenom bavit a nadøazovat své
zájmy nejvyšším zájmùm chránìným
státem, pak toto nepatøí do spoleènos-
ti chtìjící prezentovat urèitou duchov-
ní úroveò,“ tvrdí se zaujetím myslivec-
ký hospodáø, který statisícové investi-
ce do honitby považuje za charitu pro
zvìø a její životní podmínky. K tomu
pøipomíná: „První, co jsem udìlal, bylo,
že jsem za nìkolik set tisíc korun po-
stavil šest nových velkých krmelcù.
Jednou tøetinou se na tom podílely
i Lesy Èeské republiky.“

Hrozba nenávratných škod
Nájemce z Mladé Boleslavi, který

z Králicka pochází, považuje
z hlediska národohospodáøského pro

tento kout Èech za pøirozený dùraz na
tradièní zemìdìlství, lesnictví a øeme-
slnou výrobu, to vše ve spojení
s vysokým respektem k zachování
trvale udržitelného rozvoje krajiny.
Sportovní aktivity uznává pouze
v pøísnì vymezených místech, kde
nejsou v konfliktu s uvedeným po-
žadavkem. „Tato oblast je jedna ze za-
chovalých oblastí v Èeské republice.
Jakmile by se bezbøehým zpùsobem
zaèaly vytváøet aktivity tohoto typu,
bude to vykoupeno nenávratnými ško-
dami a ztrátou hodnot, které nelze
získat zpátky,“ varuje Zdenìk Kopec-
ký a dodává: „Všem návštìvníkùm
vzkazuji, že by se slušelo mít více po-
kory pøed hodnotami nejvyššími.“

Konec citace z èlánku v Orlických
novinách.

Dne 11. 2. 2005 obdržela redakce
Králického zpravodaje elektronickou
poštou dopis k výše uvedené proble-
matice

Vyjádøení pøedsedy Myslivecké-
ho sdružení Jeøáb Králíky

Vážený pane redaktore!
Shodou okolností se mi dostal do ru-

kou výtisk Králického zpravodaje èíslo
02/2005, kde je øešena „Kauza lyžaø-
ských stop v okolí Jeøábu“. Dovolte mi
prosím, abych se i já k tomuto tématu
vyjádøil a to vzhledem k tomu, aby si
králická veøejnost nespojovala vzniklý
problém, který je zde popisován,
s nájemcem sousední honitby a námi.
V Králíkách pùsobí také jiný právní
subjekt a to Myslivecké sdružení Je-
øáb Králíky. Toto sdružení má pronaja-
tu honitbu od Honebního spoleèenstva
Hedva Králíky. Již podle názvu našeho
mysliveckého sdružení by si mohla èást
obyvatel Králík a okolí dávat naše sdru-
žení do souvislosti se zde popisovanou
„Kauzou“. Od názorù nájemce soused-
ní honitby se distancujeme.

Podávám k tomuto následující vy-
svìtlení, ponìvadž jsem pøesvìdèen, že
znaèná èást populace bere v dnešní
dobì myslivce pøednì jako zabíjeèe
nevinných zvíøátek. Myslivostí v této
lokalitì se zabývám již déle než 30 let a
tudíž se domnívám, že k tomuto pro-
blému mohu také nìco øíci. Já osobnì
naopak vytvoøení udržovaných lyžaø-
ských stop v revíru, který bezprostøed-
nì sousedí s revírem námi obhospo-
daøovaným vidím i po stránce mysli-
vosti urèité výhody a to pøednì v tom,
že lyžaøi na bìžkách se drží tìchto upra-
vených stop a nepouštìjí se do nekon-
trolovatelného projíždìní myslivecký-
mi revíry. I tento tlak turistù jsme my
v našem mysliveckém sdružení zazna-
menali a museli jsme se také tomuto
pøizpùsobit. A to tak, že jsme, jak jistì
pøíznivci bìžkového lyžování pamatu-
jí, pøemístili krmná zaøízení (napø. na
Lískovci) od frekventovaných cest
(Hrabìcí stezka). Problém byl tím ku

prospìchu vìci obou stran vyøešen. Do
krmelcù navezeme potøebné krmivo
ještì pøed krmnou sezónou a potom se
již vìnujeme pouhému pøikrmování,
t.j. založení sena do jeslí, pøedložení
jableèné siláže. Jadrné krmivo vìtši-
nou naši èlenové donášejí (dovážejí) na
bìžkách pro snadnou dostupnost upra-
venými lyžaøskými stopami
v ruksacích z dùvodù, že bylo nìkdy
z krmelcù odcizeno. Další výhodu,
kterou v upravených lyžaøských sto-
pách spatøuji, je ta, že aè majitelé psù
jistì vìdí, že by na své vyjížïky na ly-
žích tyto své miláèky do revíru asi brát
nemìli, ale budiž, když je pes dobøe
ovladatelný, vždy pobìží radìji
v upravené stopì, než aby se brodil
v pùlmetrových závìjích snìhu.

Ve vìtšinì pøípadù si tito turisté upra-
vovaných lyžaøských stop váží natolik,
že ani nikterak okolí stop zatím nezne-
èiš�ují odpadky, kromì odhozených slu-
pek z citrusových plodù, pøípadnì ba-
nánù, což je zvìøí ihned pøes noc „ukli-
zeno“. Další výhodu, kterou je možno
vyzvednout je i to, že zvìø se po revíru
pohybuje pøevážnì v noci a ve dne od-
poèívá v nedalekých houštinách. Pøi
pohybu mezi jednotlivými krmnými za-
øízeními (krmelci), které v noci obchá-
zí, využívá tìchto upravených lyžaø-
ských stop a nevydává tudíž takové
množství energie pro nároèný pohyb
ve velkých snìhových závìjích.

V závìru chci jenom zdùraznit to,
že musíme žít v urèité symbióze, a� to
jsou myslivci, lyžaøi, turisté pìší nebo
i cykloturisté, všichni se v pøírodì mu-
síme chovat rozumnì.

Za Myslivecké Sdružení Jeøáb Krá-
líky

Jaromír Švorc
pøedseda sdružení

Úsudek si jistì pozorný ètenáø udìlá
sám. Za svoji osobu mám nìkolik po-
známek:

- Proè byly krmelce pøemístìny
z pùvodních stanoviš�?  Podle pùvod-
ní mapy, kterou má redakce
k dispozici, stály krmelce v jiných
místech - dále od zakreslené lyžaøské
trasy.

- Proè  øidiè s traktorem vždy vyjel
k nièení stopy  bezprostøednì po prù-
jezdu rolby?

- Proè „zásobovací“ traktor nejezdí
dohodnutou trasou?

- Zvukem traktoru není zvìø ruše-
na?

Naše ètenáøe si dále dovolujeme upo-
zornit na WWW stránky Lesù ÈR  s.p.
(www.lesycr.cz), kde v sekci dokumen-
ty naleznou mimo jiných dokumentù
i informaci o Programu 2000  „Zajištì-
ní cílù veøejného zájmu u LÈR s.p.“
Tento dokument má také svoji vypoví-
dající hodnotu.

Za redakci Králického zpravodaje
Bc. Jan Divíšek
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Králická zima je králická zima, to
víme dávno. Poøádná, bohatá na sníh a
pøekvapení. Nás Králièáky už nemùže
nic zaskoèit. A pøece! Spíš naše spolu-
obèany invalidy. Mìsto jim vyhradilo 2
parkovací místa naproti „Klenotùm“.
Zdraví øidièi mohou zaparkovat poho-
dlnì a kdekoliv, protože služby mìsta
sníh odhrnují (lépe øeèeno nahrnují)
na velké hromady a tøeba i na místa
pro invalidy - jak ukazuje pøiložená fo-
tografie.

Ale i my ostatní, kteøí nemáme za
sklem nálepku pro vozidla tìlesnì po-
stižených, se mùžeme tìlesnì postih-
nout. Na mnoha místech znemožòují
výhled vysoké mantinely snìhu, jako
tøeba u vjezdu k supermarketu a pøi
výjezdu z nìho, u benzinového èerpa-
dla, z parkovištì na Malém námìstí.
Bude-li ještì hodnì chumelit, budou øi-
dièi nuceni si poøídit periskopy. Prompt-
nì je jistì dodají Technické služby.

Oldøich Theimer

Parkovací místa?

Je èas bouchnout do stolu!
Každý vývoj v lidské spoleènosti by

mìl mít svou kontinuitu, jedno by mìlo
navazovat na druhé, mìlo by se opouš-
tìt, co nebylo dobré a naopak rozvíjet
to, co se osvìdèilo. Pøeneseme-li se na
naše lokální podmínky, pak musím øíci,
že po každém období dìjin mìsta zù-
stalo nìco pozitivního a nového. Nic ji-
ného si nemyslím ani o našich pøed-
chùdcích.

Øíká se, že zmìna je život. To byl hlav-
ní motiv toho, proè jsme se o posled-
ních komunálních volbách pøipojili
k tìm, kdo o zmìnu v našem mìstì usi-
lovali. Každý z nás mìl o ní své pøed-
stavy a svou pravdu, jak zmìn dosáh-
nout. Je dobøe, že dochází ke støetùm
názorù nejen na pùdì zastupitelstva,
ale i uvnitø tìch, kdo dali dohromady
radní koalici, pokud to smìøuje k dob-
rému a užiteènému závìru. Myslím si,
že pro demokratizaci projednávání a
zprùhlednìní vìcí veøejných jsme udì-
lali mnoho. Pøíkladem je i poslední èís-
lo zpravodaje. Bylo by tohle možné døí-
ve? Jen se obèas ptám - jak nìkteré
invektivy a vášnì pozitivnì prospìjí bu-
doucnosti mìsta?

Pøi téhle práci èlovìk musí mít žalu-
dek na to, že musí leccos pøekousnout,
èelit rùzným obvinìním, smíøit se s tím,
že i jako malý komunální „politik“ je
pro mnoho lidí tím nejvìtším a bezna-
dìjným darebákem a gaunerem. Vy-
jma životních zkušeností a vašeho vzta-
hu k lidem neexistuje žádná odborná
škola, která by vás pro podobnou èin-
nost vybavila. To musíte v krátkém èase
zvládnout sám. A nedocenitelné je, po-
kud vám mùže své zkušenosti a kon-
takty pøedat ten, kdo už je po léta bu-
doval, a to v opravdu upøímném zájmu
o budoucnost mìsta a svých spoluob-
èanù. My to štìstí nemìli. Bývalý sta-
rosta nám pøedal dvì razítka, klíè od
budovy, mobilní telefon a odešel  z rad-
nice (po pár mìsících pak zcela „chlap-
sky“ opustil zastupitelstvo). Prvním
usnesením rady jsme si vynutili ales-
poò pøedávací protokol, protože mìsto
se pøedává jiným zpùsobem než bouch-
nutím dveøí. Na první povolební pora-
dì úøedníkù své postoje neskrýval ani
tajemník, kterému se údajnì dìlalo
špatnì, když si pøedstavil, že s námi
bude muset jednat. Prostì - fantastic-
ký zaèátek!

Mgr. Hamplová, uznávaný a erudo-
vaný odborník na obecní právo, nám
provedla kontrolu usnesení rady a za-
stupitelstva mìsta za poslední volební
období také proto, abychom se vyvaro-
vali chyb, které dìlali ti pøed námi. Ale
také jsme chtìli - a ten zájem trvá -
rozkrýt všechny døívìjší kauzy, které
mìsto stály, ale také ještì mohou zby-
teènì stát peníze a pro nás obèany

mnohdy zùstávaly zahaleny rouškou
neprùhlednosti. A tam, kde to ještì jde,
získat pro mìsto ty nejlepší pozice.
Každý problém má ale svùj prvopoèá-
tek, osoby za nìj zodpovìdné. Jednoho
dne tak mùže za cokoliv a kdokoliv
volat za naše omyly k zodpovìdnosti
také nás. Tak už to chodí.

Politik musí leccos zkousnout, ale
obèas míra poøádnì pøeteèe. A to je èas
bouchnout do stolu! To dìlám v tuto
chvíli. Jakým právem chce nìkdo ve-
øejnì spekulovat o tom, že jsme to my,
kdo mùže za dùsledky neš�astného
ruèení mìstským majetkem Ing. Vla-
sákovi? My ruèení v roce 1992 sjedná-
vali? My ho schvalovali? My prosazo-
vali ruèení neznámému èlovìku na tøí-
milionovou pùjèku na nìco, co ani ne-
stálo v Králíkách? Tuhle kauzu sleduji
jako zastupitel už šest let a vždy jsem
z ní mìl pocit beznadìje pro mìsto.
Všechny nadìjné vyhlídky na úspìch
totiž již tehdy konèily nepøíjemným
rozèarováním. Neneseme za kauzu
pøímou zodpovìdnost, ale je naší po-
vinností udìlat všechno pro to, aby

nakonec mìsto nepøišlo o tøi miliony.
Nesedíme se založenýma rukama. Bo-
jujeme! Soudíme se! Snažíme se zpo-
chybnit zástavu už v samotném aktu
jejího schvalování. Odmítáme jakéko-
liv nestydaté spekulace a konstrukce
typu „kdyby“. Teï jde totiž pøedevším
o nás o všechny a peníze nás všech!

Volby jsou pro nìkoho možná odra-
zovým mùstkem ke kariéøe v politice,
dùvodem k osobním zklamáním
i frustraci. Mì osobnì výsledek tìch po-
sledních pøekvapil a postavil pøed roz-
hodnutí, zda vzít na sebe spoluodpo-
vìdnost za chod mìsta. Nebál jsem se
a tuto výzvu pøijal. Chci pøispìt, jak
nejlépe budu umìt, svým dílem k roz-
voji našeho mìsta a jeho venkova s vizí,
že Králicko je turistickým rájem, kte-
rý se právì probouzí.

Už dnes sám sobì slibuji, že se na
konci své práce nezachovám zpùsobem,
který by našim následovníkùm zaèátek
nijak neusnadnil. Už totiž vím, jaké to
je, když se vchází do jámy lvové...

Arnošt Juránek
místostarosta
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Odpovìï na nìkteré „etické“ problémy
Když jsem spoleènì s kolegou Jurán-

kem psal v lednovém Králickém zpravo-
daji informaci o probìhlé èásti volebního
období, uvažoval jsem, jak tento èlánek
pojmout. Èetl jsem již takových zpráv na
rùzných úrovních hodnì – od tìch nejvyš-
ších, státních, až po ty komunální.  Zdá se
mi, že všechny mìly jedno spoleèné – po-
strádaly sebereflexi, skuteènì poctivé zhod-
nocení vìcí uskuteènìných. Hovoøily jen
o úspìších, neúspìchy se pøecházely nebo
bagatelizovaly. A  proto se v našem èlán-
ku objevila kolonka „nepodaøilo se“, do-
konce na prvním místì. Tento postup jsme
zvolili úmyslnì. Èlánek vyvolal
v únorovém èísle reakci døívìjších i nynìj-
ších opozièních politikù.  Byl jsem požá-
dán p. Zimou o odpovìï na „nìkteré etické
problémy“. Dovolte mi tedy odpovìï, v níž
uvádím tyto problémy  na pravou míru.

Obehraným tématem nìkolika jednání
ZM byl dluh p.Planky. Konstatuji, že dluh
p. Planky je k dnešnímu dni plnì vyrov-
nán a pøedpokládám, že bude na pøíštím
jednání

ZM uzavøen. ZM nezvolilo cestu exekuce
majetku, nebo� - jak se ukázalo v mnoha
jiných pøípadech - nemusí být tím nejefek-
tivnìjším øešením. Tam, kde není co exe-
kuovat, nic nezískáte (klasickým pøíkla-
dem jsou opakující se neúspìšné exekuce
na nìkteré „notorické“ dlužníky mìsta). Ale
to podstatné: pøípad, který zapoèal již
v roce 1992, bude po 2 letech vášnivých
diskuzí koneènì uzavøen, a to k plné spo-
kojenosti mìsta. Kéž by se stejnì úspìšnì
daøilo získat všechny pohledávky mìsta!

Nejvìtší kauzou posledních let je  pøí-
pad špatného ruèení za úvìr p. Vlasáka.
Mìsto dodnes ruèí objektem nynìjší radni-
ce do výše 3 mil. Kè. Pùvodní ruèení bylo
u Komerèní banky. Ta pozdìji pohledávku
postoupila dále jiným subjektùm. Potud
fakta. Vše ostatní jsou bohužel jen hypo-
tetické úvahy p. Zimy – neexistuje jeden
jediný písemný doklad o tom, že by vìci
mohly postupovat zpùsobem, který ve svém
dotazu naznaèuje (tedy že mìsto by mohlo
vyváznout jen asi se tøetinovou splátkou).
Když se nad problémem zamyslíte, dojde-
te k podobnému závìru jako já. Proè by se
nìkdo dobrovolnì vzdával financí, které mu
zaruèuje ruèitelská smlouva, nìkdo jako
soukromá banka se zahranièním majorit-
ním vlastníkem, která vždy bude spíše tvr-
dým podnikatelským subjektem než cha-
ritou? Po pøevzetí pøípadu právní zástup-
kyní Mgr. Hamplovou byly vyhledány veš-
keré podklady k ruèení a zjištìno, že mají
nìkteré podstatné právní vady. Byla tedy
vznesena žaloba na neplatnost smlouvy.
Pokud mìsto uspìje, nebude muset hradit
nic – to je ovšem v této chvíli také jen
jedna z variant. Ta horší je, že budeme
muset zaplatit v plné výši. Ale zcela prag-
maticky vzato – kdyby nebylo ruèení, ne-
muselo by nastat plnìní.

To, že je paní Mgr. Hamplová trnem
v oku nìkterým lidem, je známo již dlou-
ho. Byla to ona, kdo upozornila, že ne
všechny schvalovací procesy probíhaly
v uplynulých volebních obdobích tak, jak
ukládá zákon (napø. majetkové operace,
které RM neodsouhlasila, se nedostaly na
poøad jednání ZM, tedy v této vìci rozho-
dl nekompetentní orgán mìsta). To bylo

nakonec popsáno v „Revizi usnesení Rady
mìsta z let 1998 – 2002“ jejímž autorem
je Mgr. Hamplová a která je v sekretariátu
mìsta k nahlédnutí. Výmìna právních zá-
stupcù probìhla klidnì, jednotlivé kauzy
si obì právní kanceláøe pøedaly a snahou
nového právního zastoupení bylo i to, aby
vìci, které byly pøed ukonèením nebo dlou-
holeté složité pøípady dodìlal pùvodní práv-
ní zástupce. Na žádost p. JUDr. Macka
byl nakonec po konzultacích pøevzat i pøí-
pad ruèení p. Vlasákovi. Tím jen dokumen-
tuji „kácení po volbách 2002 témìø všeho“.

S rozrùstající se potøebou povìøeného
úøadu na øešení právních otázek bylo roz-
hodnuto, že musíme získat právníka „na
plný úvazek“, který by øešil denní potøeby
úøadu. Tuto službu nebyla schopna Mgr.
Hamplová garantovat a proto došlo ke kon-
ci r. 2004 k dohodì, že Mgr. Hamplové
budou zadávány nadále jen pøípady ad hoc.
Mìsto získalo nového právního zástupce
Mgr. Bernarda Urbana.  Ještì jedna po-
známka k Mgr. Hamplové: její pùsobení
– a na èíslech to lze prokázat – nestálo
mìsto více než pøedchozí právní zastoupe-
ní, resp. než to, co standardnì stojí právní
služby.

Co se týká pùsobení mé ženy
v kontrolním výboru, nepovažuji je za
správný a v tomto smyslu jsem se vyslo-
vil již na jednání ZM, kde k volbì došlo.
Svùj názor jsem poté projevil i pøi hlasová-
ní. To vše pøi absenci jakéhokoliv proti-
kandidáta ze strany opozice a pøi vìdomí,
že ve dvou po sobì jdoucích zprávách kon-
troly hospodaøení Krajským úøadem Par-
dubického kraje (za roky 2001, 2002, tedy
pøed volbami) bylo upozoròováno na ne-
fungující kontrolní a finanèní výbor. Nic-
ménì to neomlouvá støet zájmù, ke které-
mu zde došlo. Žádám tedy pøedstavitele
opozice, aby navrhli vlastního kandidáta.
Pøi pùvodní volbì tak nebyli schopni uèi-
nit. A snad jen dodám: má žena je dospìlý
èlovìk s vlastním názorem a sama nejlé-
pe ví, jak se zachovat.

Pan Zima o svém èlánku na závìr píše,
že není nenávistný vùèi pøedstavitelùm
mìsta ani zastupitelùm, neobsahuje o nich
žádné lži s cílem jim ublížit. Bohužel to
není pravda. V èlánku, v nìmž oznaèuje
postup mìsta ve vìci dluhu p. Planky za
zloèinný, radnici obviòuje z protekcioniz-
mu a naznaèuje, že se ZM „dopustilo –
diplomaticky øeèeno – pochybení pøi  sprá-
vì cizího majetku“; v èlánku, v nìmž na-
znaèuje, že kdyby nebylo liknavého pøístu-
pu nového vedení mìsta, nemuselo by do-
jít k možnému krizovému scénáøi se ško-

dou ve výši 3 mil. pro mìsto; v èlánku,
kde hovoøí o komentáøích protistrany jako
o „divných a trapných textech“ pak jedním
dechem dodává, že by se nikdy nesnížil
k psaní perem plným špíny. Na závìr
žádá, aby odpovìï na jeho dotazy nebyla
arogantní a útoèná, ale vìcná. Neumím být
arogantní a snažím se být vìcný, ale mu-
sím øíci, že postrádám u p. Zimy onu ele-
mentární, jím tak èasto zmiòovanou poko-
ru. Pøiznání vlastní omylnosti a chyb, kte-
ré se – snad v zájmu rozvoje mìsta –
v minulosti udály. Jako velmi obratný ré-
tor nejen že nepøiznal vlastní spoluodpo-
vìdnost za chybná rozhodnutí, ale navíc
pøešel do útoku – vše bylo na nejlepší ces-
tì, kdyby to ti po nás totálnì nezbabrali.
Tuhle jednoznaènì lživou a nebezpeènou
argumentaci co nejrozhodnìji odmítám!
Kde je ono deklarované „chlapství“, po
nìmž volá pan Zima? Nazývá-li pøípad
splaceného dluhu pana Planky zloèinem,
jak by nazval pøípady ruèení mìstským
majetkem z 90. let, které mìsto jen na
pøímých nákladech stály 3,7 mil. Kè a
možná ještì 3 mil. stát budou? Kdo
z obèanù o tom ví a kdo se „chlapsky“
pøiznal k zodpovìdnosti?

Dovolte mi na závìr malou osobní po-
známku: po celé 2 roky dosavadního pùso-
bení na radnici se snažíme o otevøenost ve
všem rozhodování, prùhlednost a informo-
vanost. Považuji to za základní etické prv-
ky našeho pùsobení (viz motto, které jsme
na zaèátku volebního období vytýèili: Ne-
pøišli jsme vládnout, pøišli jsme sloužit).
Není tématu, o nìmž bychom otevøenì a
objektivnì na jednání ZM neumìli pohovo-
øit. Každému, kdo za námi pøichází se svým
problémem, jsou dveøe otevøeny. Všichni
nemohou odejít spokojeni, to je zøejmé.
Neznám univerzální všelék a nìkdy není
jednoduché sdìlovat nepøíjemné vìci. Byl
jsem na tuto práci na dobu 4 let nomino-
ván, vykonávám ji jako své jediné zamìst-
nání. Své vlastní drobné podnikatelské ak-
tivity jsem pøerušil. Nemám tedy
v souèasnosti jiný pøíjem než pøíjem vy-
plývající z mé funkce. Myslím, že i na tuto
informaci mají obèané mìsta právo.

P.S. Politické diskuze probíhající na stra-
nách našeho zpravodaje považuji za uži-
teèné. Pojïme se však v tìchto diskuzích
zamìøit do budoucna. To je jediná cesta
k tomu, abychom jednoho dne nebyli na-
šimi následovníky považováni za komický
spolek, který kromì toho, že se 4 roky dr-
žel pod krkem, spoleènì mnoho nového
nevytvoøil.

Dušan Krabec, starosta
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Strana zelených v Králíkách – náš názor se nemìní

(Pokraèování na následující stranì)

Vážení spoluobèané,
pokud jste èetli pøíspìvky pánù Doub-

ravy, Strnada a Zimy v únorovém vy-
dání Kralického zpravodaje, dovolte
nám, abychom na tyto èlánky reago-
vali jako Strana zelených, nebo� se
o nás všichni pøispìvatelé zmiòují.
A vyžadují buï nìjaká pøiznání, nebo
vyjádøení k našim èinùm, nebo se sna-
ží Vám všem namluvit, že vše je vlast-
nì jinak. Nemùžeme odpovídat na kaž-
dou jejich myšlenku (snad jedinì, po-
kud bychom napsali nìkolik pokraèo-
vání). Zkusíme tedy popsat náš názor
na zmínìné èlánky v nìkolika odstav-
cích.

Volební kampaò 2002
Odmítáme názor, že naše volební

kampaò byla nepravdivá, hnusná, po-
mlouvaèná a lživá. Za našimi názory,
které jsme ve volební kampani vyslo-
vili, si dodnes stojíme! Nedivíme se však
tìm, kteøí tuto kampaò kritizují. Oni
totiž nikdy takovou volební kampaò
nezažili! Kampaò, která by stála proti
nim a proti jejich práci. Kampaò, ve
které jsme pøesnì pojmenovali vìci,
které nám vadí, a ve které jsme pøes-
nì pojmenovali osoby, které za tím sto-
jí. Kampaò, ve které jsme pøiznali a
popsali kroky, které jsme chtìli pro-
vést. My si ani nedovedeme pøedstavit
volební kampaò, kterou bychom vyslo-
vovali pochvalu vedení mìsta za jejich
dobrou práci, a proti tomu øíkali jak to
ovšem my budeme dìlat lépe. Prosíme
tedy Vás všechny, aby jste si udìlali svùj
vlastní názor na minulou volební kam-
paò pro komunální volby a nenechá-
vali si vnutit mýtus o tom, že tato vo-
lební kampaò zneuctila a lživì obvinila
ty, kteøí byli kritizováni.

Naše cíle
Cíle, které jsme si vytkli pøed volba-

mi v roce 2002, se dodnes nezmìnily.
Že se nám je nepodaøilo zcela naplnit,
to je pravda. Není to však pøímo tím, že
bychom na nich netrvali, ale tím, že
jsme nebyli dùslední a možná jsme byli
i naivní nováèci v politice, když jsme
vìøili spoleèným koalièním povolebním
dohodám, které vycházely z prùniku
volebních programù koalièních stran.
Tyto dohody totiž nebyly sepsány jako
smlouva mezi stranami hned po vol-
bách, což se nám vymstilo. K naplnìní
tìchto dohod již poté chybìla odvaha a
také chu� plnit pøedem dané slovo
mnohými koalièními zastupiteli vèet-
nì nejužšího vedení mìsta - to však
považujeme za urèité porušení veøej-
ného slibu, který byl dán ve volební
kampani pøed volbami. Po tomto vý-
sledku vìtšina koalièních zastupitelù
(ale i tìch opozièních) radši tvrdí, že
jsou v zastupitelstvu sami za sebe.
Koho tedy zastupují? Skuteènì sebe,
své osobní zájmy a zájmy okruhu svých
blízkých, anebo zájmy svých volièù,
obyvatel našeho mìsta? Na to nech� si
odpoví každý ze zastupitelù sám, ale
také Vy - volièi. Tøeba Vámi volený za-

stupitel právì Vám sdìloval pøed vol-
bami své názory a zájmy, a nepochyb-
nì proto jste mu dali svùj hlas. A nebo
se jenom „svezl“ a teï už je sám za sebe?

Kdo že to má hlad po funkcích
Pokud nás napøíklad pan Strnad ob-

viòuje z vlastního prospìchu, z hladu
po funkcích a touze po zúètování
s lidmi na øeditelských místech vìøte,
že pùvodní myšlenka zmìn na øeditel-
ských místech v pøíspìvkových orga-
nizacích mìsta a nebo ve funkcích ve-
doucích odborù na mìstském úøadu
nebyla úplnì nová a nebyla jenom naše
kralická. Tøeba se v budoucnu i Králí-
ky pouèí u jiných mìst, kde pravidelnì
opakované provádìní výbìrových øíze-
ní na taková místa mají jasnì stanove-
na. Myslíme si totiž, že taková „hrozba“
výmìny má svùj kladný pøínos. Mezi
jinými to brání postupnému „vyhoøe-
ní“ pracovníka po mnoha letech ve
funkci. Jenom to zkusit. Pokud to však
nìkdo zásadnì odmítá a tvrdí, že ten,
kdo to už dìlá, to urèitì dìlá ze všech
nejlépe, pak právì jemu jde naopak
pouze o prospìch svùj a jemu podob-
ných. A to zde nemùžeme popisovat od-
povìdnost za chyby tìchto pracovníkù,
která by mìla být jednoznaènì vyvo-
zena. Pokud použijeme tøeba výrok o
nejenom stagnaci mìsta Králíky (za-
stavení vývoje), ale pøímo regresi mìs-
ta (zpìtný vývoj), pokuste se každý
sám, vážení obyvatelé mìsta Králíky,
posoudit, zda výše uvedení pracovníci
ve vedoucích funkcích a tím pádem
i jimi vedené úseky (nebo organizace)
stagnují a nebo se vyvíjejí, a pokud ano,
tak jakým smìrem.

O elementární etice
Pozastavíme se také nad elementár-

ní etikou (èesky by to mohl být základ-
ní systém mravních norem) pana Zimy.
Jeho otázky kladené starostovi a mís-
tostarostovi mìsta jsou jasné, jako kaž-
dý obèan má právo je pokládat, a dota-
zuje se veøejnì. Vìøíme, že na nì obdr-
ží veøejnou odpovìï. Doufáme také, že
z této odpovìdi budou vyplývat jasná
fakta, která v nìkolika pøípadech do-
svìdèí to, že se pan Zima pokouší svalit
svou vinu na nìkoho jiného.

Napøíklad:
- mìsto nikdy nebylo pøedluženo!

Proti tomu - všechny bankovní úvìry,
které dnes Králíky mají, jsou z doby
starostování pana Zimy a nebo byly
pøijaty na dokonèení akcí zapoèatých
ve stejné dobì (pøi nedokonèení nìkte-
rých totiž dokonce hrozí mìstu sankce
a pak asi nebylo jiné øešení). Je potøe-
ba zamyslet se nad tím, jak zatìžují a
zatìžovaly tyto úvìry rozpoèet mìsta
(ale také jak jej zatìžuje a zatìžovala
vnitøní „projedená“ spotøeba mìsta), že
na investice z vlastního rozpoètu Krá-
líkám v posledních mnoha letech ne-
zbývalo více jak 10 % tohoto rozpoètu.
Proto tøeba nelze tyto „rozdìlané“ akce
dofinancovat pøímo z rozpoètu bez dal-
ších úvìrù. A není v tomto pøíspìvku

prostor øešit, jak byly utraceny peníze
získané z prodaných nemovitostí a
z prodaných akcií (od roku 1990 jde
o nìkolik desítek miliónù korun). Zda-
li to byly opravdu investice pomáhající
urychlovat rozvoj mìsta. Pak, možná,
ta naše slova o zadlužení pochopí i pan
Doubrava.

- už je ukonèen pøípad pana Vlasá-
ka? Proti tomu - øešení problému pøí-
padu pana Vlasáka v prùbìhu skoro
deseti let. A výsledek? Nevyøešeno. A
mùže bývalý starosta mìsta (spoleènì
s bývalým právním zástupcem mìsta)
dát svùj krk na to, že by tento pøípad
vyøešil tak, jak popisuje? A navíc -
o dalších ztrátách, které mìstu vznik-
ly a byly napravovány pouze za doby
jeho starostování, už pan Zima nepíše,
nebo� to byl vždy pro mìsto prodìlek a
také v øádech nìkolika miliónù korun
(ruèení mìsta za úvìry pana Nováèka,
paní Dostálkové).

- už zaplatil pan Planka? Proti tomu
- dluh pana Planky øešen šest let. A
výsledek - soudní rozhodnutí o exeku-
ci majetku. V poøádku. Sám pan Zima
však prohlašoval, že není co exekuo-
vat. Jaký by byl tedy koneèný výsle-
dek? Zisk a nebo ztráta pro mìsto?

S paní Krabcovou má pan Zima prav-
du. Prohlašujeme, že paní Krabcová
setrvala jako èlen zastupitelstva proti
naší vùli. Další vývoj jejího pùsobení
v zastupitelstvu již jako politická stra-
na neumíme zásadnì ovlivnit. Neber-
te to jako naši výmluvu, ale mluvíme-li
o etice pana Zimy, poukážeme na po-
dobný pøípad – v letech 1998 až 2002
byl èlenem zastupitelstva, ale hlavnì
èlenem rady mìsta, pan Pavel Strnad.
Pan Strnad byl souèasnì øeditelem pøí-
spìvkové organizace mìsta, kterou
rada mìsta pøímo øídí a také schvaluje
plat tohoto øeditele. Oba pøípady, Krab-
cová i Strnad, jsou špatnì. Nejsou však,
bohužel, v rozporu s platnými záko-
ny a my se ptáme – o kolik stupòù je
pøípad paní Krabcové horší od pøípadu
pana Strnada podle elementární etiky
pana Zimy?

Mravní hrdina nebo ješitný èlovìk
To, že pan Zima za svého pùsobení

v èeském národním parlamentu zmì-
nil politickou stranu, pøestože byl zvo-
len za nìkoho jiného a jehož zájmy se
rozhodl pøed vstupem do parlamentu
dobrovolnì hájit, je urèitì nemravné
(øíká se tomu pøevlékání kabátu). Mys-
líme si, že pokud by vystupoval jako
samostatný a skuteènì na nikom ne-
závislý kandidát, tak by se do parla-
mentu nedostal. Je pravda, že nebyl
sám. Byl sice mezi prvními, ale nebyl
ani poslední, kdo takovou vìc udìlal, a
neporušil žádný zákon. Je to tedy opìt
o zákonech naší republiky, o pøístupu
zastupitelù na všech úrovních, o jejich
veøejném slibu volièùm pøed volbami,
ale i o vlastním prospìchu a o vlastní
etice. Možná jeho èiny byly vedeny sna-
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Mnohý èlovìk má dobré svìdomí jen proto,
že má špatnou pamì�.       A. Schopenhauer
Na listopadovém jednání Zastupitel-

stva mìsta Králíky pøednesl zastupi-
tel za KDU – ÈSL, pan Pavel Strnad
prohlášení, které bylo následnì zve-
øejnìno na stránkách    patri-
ot.kralicko.cz. Na tento èlánek upo-
zoròují ve svých pø íspìvc ích
v únorovém kralickém zpravodaji pan
Strnad i pan Zima. Musím se pøiznat,
že když jsem vyslechl toto prohlášení,
které jsem si následnì  ještì nìkoli-
krát  pøeèetl na výše uvedených strán-
kách,  nabyl  jsem pøesvìdèení, že pan
Strnad je vlastnì takový èerstvý vítr
rozhánìjící èerné mraky nad Králíka-
mi. Èerným mrakem je v jeho pøípa-
dì všehoschopný mediální magnát
pan  Arnošt  Juránek, který nepøišel
sloužit obèanùm Králík a jeho okolí,
ale pøišel uplatòovat své mocenské
zájmy, korupci, neeticky manipulovat
se souèasnými zastupiteli a øešit pro-
blémy svých  kamarádù, konkrétnì
pana Planky. V tomto duchu se odvíjí
témìø celé prohlášení pana Strnada,
které je dùvodem k zamyšlení. Avšak
k zamyšlení nad tím, je-li pan Strnad
opravdu tak èestným a spravedlivým
èlovìkem, který v zastupitelstvu za-
stupuje morální a etické principy køes-
�anské strany, jimiž se øídí za každých
okolností? Jde mu opravdu jen o to,
aby zajistil mìstu peníze, které mu
právem náleží, nebo má ještì jiný cíl?

Celé prohlášení pana Strnada je na-
sáklé zlobou a nenávistí, a to jak
k osobám pana Juránka a pana Plan-
ky, tak i ke každému kroku, který uèi-
nilo nové vedení mìsta v této kauze.
„Úspìšnì ukonèený pøípad pana Plan-
ky“ - tak nazval v únorovém kralic-
kém zpravodaji pan Zima exekuci,
která mìla být provedena na majetek
tohoto dlužníka koncem roku 2002.

Dle mého názoru by využití tohoto ná-
stroje pøineslo mìstu doslova pár ko-
run, a proto se domnívám, že slovo
„úspìšnì“ zde není namístì. To, že v
souèasnosti mìsto vyinkasovalo vìtší
èást dluhu v hotovosti a zbytek vìc-
ným plnìním, i když v delším èase, je
dobrá zpráva, ale ne pro ty, jenž se
domáhali exemplárního a teatrál-
ního potrestání.

Jako zástupce volební strany Nezá-
vislí 2002 musím reagovat na pøíspìv-
ky pánù Strnada a Zimy v pøedešlém
èísle kralického zpravodaje. Nestan-
dardní stravovací návyky (jak vtipnì
oznaèil pan Strnad neshody èlenù ko-
alice), jsou problémem, se kterým se
potýká i on sám. Redukèní dieta, kte-
rou dostal  naordinovánu volbami
v roce 2002 je pro nìj tìžce stravitel-
ná ještì dnes, natož v dobì, kdy øešil
svoje osobní problémy na mìstských
vývìskách. Pokud nìkomu „hnusné“
volební tiskoviny pošramotili povìst a
nervy, nebo se cítil zneuctìn, mohl jistì
využít všech standardních prostøedkù
k nápravì.

Je pravdou, že mnoho bodù voleb-
ního programu se nám nepodaøilo pro-
sadit. Velký díl viny vidím v pøispìní
nového vedení mìsta, vèetnì koaliè-
ních zastupitelù, kteøí v sobì nenašli
dost odvahy nìkteré vìci zmìnit.

V jednom však musím s panem
Strnadem souhlasit a to je kritika pøe-
mìny Technických služeb na s.r.o. Je
to typická ukázka, jak by taková trans-
formace nemìla vypadat a to se týká
jak samotného založení, tak i naklá-
dání s finanèními prostøedky pøi re-
konstrukci a vybavování kanceláø-
ských prostor. Pøipadá mi, že nìkteøí
aktéøi tohoto procesu se øídí heslem
„z  cizího krev neteèe“. Pøesto na naše
konkrétní podnìty k èinnostem po-
škozujícím hospodaøení s.r.o. zastupi-
telé nereagují – a k pøekvapení ani
pan Strnad.

K ostatním poznámkám a etickým
problémùm doufám zaujmou stano-
visko pøedstavitelé mìsta, jichž se tato
kritika bezprostøednì týká. Nemùžu
však nevzpomenout na dobu, kdy pan
Zima byl starostou a zároveò  praco-
val v pražské firmì. Kde byla v této
dobì základní etika?

Asi by nebyl žádný problém vytáh-
nout nìkterá sporná rozhodnutí bý-
valého vedení mìsta a popsat na nì-
kolika stránkách, co všechno bylo špat-
nì. Hlavní cíl, který je doufám pro
všechny stejný však tyto pùtky postrá-
dají, a to je øešení stále zhoršující se
situace obèanù tohoto mìsta.

Zdenìk Pohl

Strana zelených v Králíkách – náš názor se nemìní
(Dokonèení z pøedchozí strany)

hou ještì pomoci našemu mìstu z „vel-
ké“ politiky, ale každý z nás se obèas
podívá mimo hranice našeho bydlištì a
tak mùžeme porovnávat: mají snad
Králíky od státu nìco navíc, co ostatní
srovnatelná mìsta nemají? A hlavnì
nìco, k èemu by se jako mìsto bez po-
slance parlamentu nikdy nedostalo? Ke
srovnání nabízíme tøeba i blízkou Èer-
venou Vodu. Podobné je to s prací pana
Zimy pro akciovou spoleènost v Praze
se souèasným výkonem funkce staros-
ty Králík. Jak pracoval v Praze pro
Králíky? Asi mìl dobrotivého zamìst-
navatele, který mu umožnil „navštì-
vovat Czech Invest a podobné institu-
ce“. A výsledek?

Také nerozumíme mravnému postu-
pu pana Zimy v pøípadì, že jeho srdce
bije plnì pro Králíky. Myslíme si, že

pokud by mu na Králíkách tolik zále-
želo, jak øíká, musel by odložit stranou
všechny své pocity køivdy a nevraži-
vosti a naopak by se snažil ze všech
svých sil pomoci odvrátit hrozby, které
nyní Králíkám aktuálnì hrozí – to je
finanèní ztráta z ruèení za úvìr pana
Vlasáka. Zvláštì když na tom pøípadu
nepochybnì nese svùj velký díl odpo-
vìdnosti. A nebo by pomohl pomocí
svých kontaktù zajistit pro Králíky ja-
koukoliv další dotaci, investora, nebo
zamìstnavatele a podobnì, zkrátka
cokoliv, co mìstu pomùže. To by totiž
nedìlal ani pro sebe, ani pro stávající
vedení mìsta, ale skuteènì pro Králí-
ky a jeho obyvatele. Teï to však vypa-
dá, že jde o uraženého a ješitného èlo-
vìka, který to z dùvodu, že už není
starosta mìsta, dìlat nebude. A nebo -
to neumí.

Slovo na závìr
Víme, že o problémech našeho mìs-

ta by jsme ze svých pohledù mohli „my
i oni“ popsat ještì mnoho dalších listù,
však diskuse a støet rùzných názorù
jsou jistì potøeba. Pøesto Vás prosíme,
zkuste o jakémkoliv problému našeho
mìsta pøemýšlet jako obyvatelé toho-
to mìsta. Ti, kteøí se teï nejvíce bijí za
„králické“ zájmy, mají vìtšinou vlastní
prospìch ze stávajícího fungování mìs-
ta, nebo naopak z jeho neèinnosti (a
tím jsou jistì vìrohodní), ale budou nás
obviòovat, že ten vlastní prospìch chce-
me mít my. Nakonec, rozhodnutí o tom,
který názor je Vám bližší, je vždy pouze
na Vás.

Petr Jungvirt
za Základní organizaci

Strany zelených v Králíkách

Nabízíme dodání grilovaných kuøat
Možnost objednání po telefonu se

zajištìním rozvozu v Králíkách a okolí.
Rozvoz zajiš�ujeme každý den
po 18. hodinì. Rozvoz zdarma!

JAN ZEMAN, LICHKOV 11
Telefon 605911850



Králický zpravodaj 03/2005 - 7

Mùj kamarád Planka
Kdyby mìsto udìlovalo ceny za pevná

pøátelství, asi by si ji nikdo nezasloužil
víc, než já a mùj kamarád René Planka.
Soudím tak podle série naøèení, jež se
v poslední dobì snáší na mou hlavu a ob-
viòují mne z protekcionalismu, korupce a
zjevné zloèinnosti. Po této dávce „infor-
mací“ si zaslouží králický obèan i mé ná-
sledné „doznání“.

Když pøed ètyømi lety pøevzala z roz-
hodnutí rady mìsta mìstské Králicko
nová šéfredaktorka, odešla spolu se mnou
na protest témìø celá redakce. Vydávání
novin nás bavilo, chtìli jsme v nìm po-
kraèovat, proto jsme se pustili do práce
na nich na vlastní pìst a za své. Do za-
èátku byla každá koruna dobrá, a tak
jsme oslovovali místní podnikatele, aby-
chom si vytvoøili nìjaký vstupní kapitál.
Jedním z nich byl tehdy i pan Planka.
Jako výraz vdìku mu redakce nabídla
stálou bezplatnou inzerci a èestné èlen-
ství v redakci.

Hned náš první rozhovor byl o jeho kau-
ze a dluhu vùèi mìstu. Jako opozièní za-
stupitel jsem se tehdy snažil vcítit do jeho
situace, kdy od mìsta koupil nìkdejší vy-
hoøelé a polorozpadlé pivovarské sklepy
(z kterých dodnes nic nemá), sám si údaj-
nì vymìøil vysoké mìsíèní penále za ne-
zastøešení sklepù a pokoušel se dokonce
sklepy mìstu zdarma vrátit, protože se
v jeho oèích promìnily ne v místo k podni-
kání, ale v Èerného Petra. Kauza se táh-
la roky, mìsto se zprvu chovalo vstøícnì,
pan Planka nechtìl plnit stanovené ter-
míny, proto mìsto na zaplacení penále
nakonec tvrdì trvalo a vše skonèilo u sou-
du. Obì strany byly pøesvìdèeny o své
pravdì. Pan Planka prohrával jeden soud
za druhým, ale hoøkost a pocit nesprave-
dlnosti, spojený s nechutí jednat s býva-
lým vedením mìsta, v nìm zùstaly. Vše
vyústilo v rozsudek soudu, opravòující
mìsto k exekuci.

Vím, jak tìžké je podnikání, jaké je to
mít hluboko do kapsy, mít zodpovìdnost
za vlastní zamìstnance.  Pan Planka, jako
øeditel místní firmy pro mne byl a je nì-
kým, kdo stále ještì zamìstnává naše lidi
a pøed svým dluhem z Králík neutekl (na
rozdíl od tìch, co mìstské ruèení zneuži-
ly). Proto jsem také pøed ètyømi lety ozna-
èil vymáhání penále za nezastøešení ob-
jektu, dvojnásobnì pøevyšujícího výši dlu-
hu, za veøejnou lichvu.

Po volbách jsem pro pana Planku, pro
evidentní støet zájmù, již nemohl udìlat
nic. Tehdy pøišlo soudní rozhodnutí o exe-
kuci majetku ve výši více než pùlmiliono-
vé pohledávky. Naøízení exekuce by neby-
lo správné. Bylo by jen trapným divadlem,
z nìjž by mìsto mnoho nezískalo. Proto
byl èas k novým jednáním. Na nich jasnì
zaznìlo, že budeme vymáhat celou dluž-
nou èástku, jinými slovy, že neodpustí-
me panu Plankovi ani korunu. Výsled-
ná dohoda, kterou projednalo a schválilo
zastupitelstvo mìsta 13. 5. 2003 (bez
mého hlasu!)  stanovila finanèní mìsíèní
splátkovou úhradu prokazatelné finanèní

újmy mìsta a soudních výloh 196 276,80
Kè a zbytek dluhu  413 851,- Kè uhradit
vìcným plnìním do konce roku 2004. Tr-
vali jsme také na tom, aby paní Mgr. Ham-
plová, která se mìla stát právní zástup-
kyní mìsta, okamžitì ukonèila právní za-
stupování pana Planky. Souèástí dohody
bylo i sepsání smìnky na celou dlužnou
èástku, jako pojistky, kdyby pan Planka
nesplácel øádnì. K jejímu sepsání ale ne-
došlo. Chyba? Ano. Ale naší pojistkou byla
také pozastavená exekuce.

Zatímco finanèní plnìní zaèalo s drob-
nými výkyvy nabíhat, nedaøilo se plnìní
vìcné (ploty u mateøských škol zaplatilo
mìsto). Panu Plankovi jsme v zájmu na-
plnìní dohody odevzdali seznam komo-
dit, o které bude mít mìsto zájem. Proto
rada mìsta pøijala nabídku vìcného pl-
nìní dodáním zámkové dlažby. V euforii z
toho, že se nám podaøí vymáhání dluhu
úspìšnì uzavøít, jsem hlasoval pro pøijetí
dlažby v radì mìsta. To je mé provinìní,
za nìž jsem se na zastupitelstvu omluvil.

Znovu zopakuji, že mi pan Planka nedal
žádné peníze bìhem mého funkèního ob-
dobí ani jako inzerent Nového Králicka,
natož proto, že by „nechtìl slevu zadar-
mo“, jako pan uèitel v ZOO v povídce
Šimka a Grossmana. Ze strany mìsta mu
nebyla odpuštìna ani koruna!

Dnes má pan Planka svùj dluh vùèi
mìstu uhrazen. Dodal 97 ks palet (5 ka-
mionù - 970 m2) nové zámkové dlažby se
zárukou kvality v hodnotì 238 940,10 Kè
a zbytek do výše dluhu 614.577,80 Kè
uhradil hotovì.

Spadl mi kámen ze srdce. Mnohaletá
kauza je za námi a úspìšnì vyøešena. Mìs-
to dostalo své. Nedìlám si zásluhy, necí-
tím se vinen, nestydím se za to, že pana
Planku znám. Jen mi jen trapné, že ho
neznám lépe, protože vìtšina našich hovo-
rù se toèila kolem úhrady jeho dluhu...

A pouèení pro vás? Ne, nebudu vás zra-
zovat, abyste se s nikým moc nepøátelili,
že se to nevyplácí. Byl bych proti svému
pøesvìdèení. Vždy je totiž dobré, když na
ulici potkáváte lidi, kteøí s úsmìvem od-
poví na váš pozdrav...

Arnošt Juránek

Úèetní a poradenská firma
Pavel Mìchura

Vám nabízí:
vedení daòové evidence a úèetnictví

zpìtné zpracování za celý rok
mzdy, zpracování DPH,

daòová pøiznání všeho druhu
zpracování podkladù pro úvìry apod.,

úètování zdravotní péèe lékaøùm pro ZP
 

Kontakt: 561 61 Èervená Voda 118
IÈ: 13558242 

Tel. + fax: 465 626 379,   Mobil: 602 611 302
E-mail: p.mechura@wo.cz
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Vyhlášení grantového a pøíspìvkového
programu Mìsta Králíky pro rok 2005

Rada mìsta Králíky vypisuje
dotaèní øízení pro nestátní neziskové subjekty zabývající se

spolkovou a zájmovou èinností na území mìsta Králíky. Pro úèely
dotaèního a pøíspìvkového øízení (dále jen dotaèní øízení) se ne-
státními neziskovými subjekty rozumí  obèanská sdružení, cír-
kevní právnické osoby, obecnì prospìšné spoleènosti a fyzické
osoby vyvíjející veøejnì prospìšnou èinnost. Úèelem dotaèního øí-
zení je zajistit podporu mìsta výše uvedeným subjektùm v jejich
aktivitách.

I. Granty
Granty (dotace) jsou finanèní prostøedky poskytnuté z rozpoètu

mìsta  v souladu se zákonem è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù a dle § 35 odst. (1) zákona è. 128/
2000 Sb. o obcích v platném znìní (dále jen zákon o obcích). Tyto
finanèní prostøedky jsou urèeny k podpoøe aktivit na území mìs-
ta.

II. Základní oblasti grantové podpory a rozdìlení grantù
Mìsto Králíky vyhlašuje v oblasti poskytování dotací spol-

kùm, školám, zájmovým sdružením, fyzickým osobám pùsobícím
na území mìsta Králíky  dotaèní programy s uvedením maximál-
ní výše pøíspìvku. Tyto aktivity jsou realizovány dle ustanovení
zákona a dalších obecnì závazných  právních pøedpisù (napø.
zákon è. 59/2000 Sb., o veøejné podpoøe, zákon è. 40/2004 Sb., o
veøejných zakázkách). Dotace jsou urèeny zejména pro tyto oblas-
ti:

- dìti a mládež     - volnoèasové aktivity     - spoleèenský život

Rozdìlení grantù podle oblastí:
1. Sportovní aktivity a školství
A1) Pøíspìvek na dopravu mládežnických družstev na

soutìže a turnaje (pouze organizované – TJ, Hasièi, zá-
jmové organizace)

- spoluúèast mìsta do  70 % celkových nákladù projektu
- pøíspìvek je urèen na spolufinancování dopravy dìtí a mláde-

že na sportovní turnaje a soutìže
- žadateli mohou být pouze subjekty organizované ve spoleèen-

ských a zájmových organizacích. Jedná se o sportovní oddíly TJ
Jiskra Králíky, dìtské oddíly pøi hasièských organizacích vyvíjejí-
cích èinnost na území mìsta

- žadateli nesmí být pøíspìvkové organizace zøizované Mìstem
Králíky

A2) Podpora sportovních turnajù
- spoluúèast mìsta do 50 % celkových nákladù projektu
- pøíspìvek je urèen na poøádání sportovních turnajù organizo-

vanými i neorganizovanými subjekty mimo školy a školské orga-
nizace

- žadateli nesmí být pøíspìvkové organizace zøizované Mìstem
Králíky

A3) Podpora sportovních turnajù poøádaných školami
a školskými zaøízeními pùsobícími na území mìsta Králí-
ky

- spoluúèast mìsta do 30 % celkových nákladù projektu
- žadateli mohou být školy a školská zaøízení pùsobící na úze-

mí mìsta za podmínky, že turnaj je urèen pro ostatní školy, pøí-
padnì je otevøen soutìžícím z øad veøejnosti

- žadateli nesmí být fyzické osoby, spoleèenské organizace
A4) Ekologické aktivity škol s dopadem na zlepšování

životního prostøedí na území mìsta Králíky
- spoluúèast mìsta do 50 % celkových nákladù projektu
- žadateli mohou být školy a školské organizace pùsobící na

území mìsta
- projekty musí mít dopad na zlepšování životního prostøedí na

území mìsta

2. Zájmové organizace, kulturní aktivity (z této katego-
rie jsou vylouèeny pøíspìvkové organizace zøizované mìs-
tem)

B1) Aktivity oživující kulturní a spoleèenský život ve

mìstì a na vesnicích
- spoluúèast mìsta do 50 % celkových nákladù projektu
- veškeré kulturní a spoleèenské akce zamìøené na kulturní a

spoleèenský život ve mìstì a na vesnici (zejména pálení èarodìj-
nic, hasièské soutìže, kácení máje

- z této kategorie jsou vylouèeny akce zamìøené na dìti a mlá-
dež

B2) Akce pro dìti a mládež
- spoluúèast mìsta do 50 % celkových nákladù projektu
- žadateli mohou být fyzické osoby, spolky, spoleèenské organi-

zace
- projekty jsou cílenì zamìøeny na dìti, mládež, volnoèasové

aktivity (napø. den dìtí, sportovní odpoledne pro dìti.
B3) Podpora èinnosti zdravotnì postižených obèanù

(pouze pro organizace vyvíjející èinnost na území mìsta)
- spoluúèast mìsta do 100 % (maximálnì 6.tis.)
- žadateli mohou být pouze organizace pùsobící na území mìs-

ta sdružující zdravotnì postižené obèany.

3. Spolky, zájmová sdružení a fyzické osoby
C1) Podpora spolkové èinnosti, podpora dalších aktivit

v oblasti protidrogových aktivit, podpory rodiny, preven-
ce kriminality

- spoluúèast mìsta do 50 % celkových nákladù na projektu
- pøíjemci dotace mohou být spolky, zájmová sdružení, fyzické

osoby
- pøíspìvek není urèen na sportovní aktivity (napø. pronájmy

sportovních zaøízení)
- pøíspìvek je urèen i na podporu èinnosti (provozní náklady,

nájmy…apod)
- projekty v této oblasti jsou vymezeny zejména takto: jasnì

definované cíle projektu; jasnì vymezená cílová skupina; popis
dílèích aktivit a harmonogram realizace projektu v pøíloze; po-
drobný rozpoèet projektu (v èlenìní podle jednotlivých rozpoèto-
vých položek nákladù); zhodnocení významu projektu v  regionu
a dopadu na cílové skupiny; aktuálnost a potøebnost øešení dané-
ho problému; pøimìøenost požadovaných finanèních prostøedkù a
úèelnost jejich využití.

III. Podmínky dotaèního  øízení, pravidla pro poskyto-
vání finanèních pøíspìvkù z rozpoètu mìsta

- veøejnì prospìšné aktivity obèanù, sdružení a organizací jsou
urèeny nejen jejich èlenùm a speciálním cílovým skupinám, ale i
široké veøejnosti. K typickým charakteristikám tìchto aktivit patøí
vysoký podíl dobrovolné práce a neziskovost, což je jedna ze zá-
kladních podmínek snadné dostupnosti co nejširší skupinì oby-
vatel

- dotaèní program je vázán na organizace a fyzické osoby vyví-
jející èinnost  na území mìsta Králíky

- žádosti ostatních žadatelù mimo vyhlášený dotaèní program
projednává odbor vnitøních vìcí a odbor školství. Tyto žádosti
schvaluje rada mìsta na základì stanoviska obou odborù indivi-
duálnì mimo vyhlášené granty

- poskytnuté finanèní prostøedky budou sloužit vybraným sub-
jektùm jako podpora rozvoje jejich èinnosti. V rámci podpory je
dùležité vnímat celkový prospìch a pøínos jednotlivých projektù
organizovaných dotèenými subjekty na život v našem mìstì, ze-
jména pak na využití volného èasu dìtí a mládeže

- grant se poskytuje úèelovì a lze jej použít jen na úhradu
nezbytnì nutných výdajù realizovaného programu, což znamená,
že do rozpoètu nesmí být zakalkulován zisk

- z grantu lze hradit výdaje nezbytné na realizaci programu,
které jsou identifikovatelné, úèetnì zaevidované, ovìøitelné a pod-
ložené originálními dokumenty

-žádost o poskytnutí finanèních prostøedkù z dotaèního progra-
mu musí být pøedložena na pøedepsaném formuláøi. Formuláø je
možné vyzvednout na odboru vnitøních vìcí   nebo na odboru
školství, kultury a tìlovýchovy MÚ Králíky a zároveò je ke staže-
ní na webových stránkách Mìsta Králíky: www.kraliky.cz

- poskytnutí grantu je vázáno na finanèní spoluúèast žadatele,
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která je uvedena u každé kategorie a na povinnost pøíjemce sjed-
naným zpùsobem prezentovat Mìsto Králíky pøi realizaci podpo-
øené aktivity. Pokud není stanoveno jinak, je povinen výslovnì
vždy uvádìt, že realizaci aktivity podpoøilo Mìsto Králíky

- o dotaci ve výši nad 50.000,- Kè rozhoduje na návrh rady
zastupitelstvo mìsta (§ 85 písm. c) zákona o obcích)

- upøesòující informace k dotaèním titulùm jsou uveøejnìny ve
formuláøi  k žádosti o dotaci

- žadatel nesmí mít žádné  závazky vùèi mìstu. Použití pøidì-
lených finanèních prostøedkù kontroluje povìøený odbor MÚ a
finanèní výbor zastupitelstva mìsta. Pøi této kontrole jsou opráv-
nìni požadovat pøedložení všech dokladù k  celkovému vyúètová-
ní akce. Pøíjemce dotace v urèeném termínu poskytne zprávu o
projektu, provede vyúètování na pøedepsaném formuláøi a umož-
ní kontrolu plnìní ve smyslu zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní
kontrole

- v rámci vyhlášeného programu mùže jeden žadatel podat i
více žádostí na podporu rùzných aktivit. V jednotlivých žádostech
pak žadatel vyznaèí poøadí priorit

- pøíjemce grantu nesmí z finanèního pøíspìvku poskytovat
prostøedky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se
nejedná o úhradu spojenou s realizací programu, na který byly
poskytnuty; na použití poskytnutých prostøedkù pøíjemcem se
vztahuje zákon  è. 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách

- výše poskytnuté dotace s uveøejnìním jména pøíjemce, názvu
akce bude uveøejnìna v dokumentech a na webové stránce mìs-
ta. Pøíjemce dotace vhodným zpùsobem zveøejní  podporu mìsta
(propagace) pøi poøádání akce

- vyúètování poskytnuté dotace bude provedeno zpravidla do
30 dnù po ukonèení akce, nejpozdìji do 15. 12. 2005. Vyúètování
musí být pøedloženo na pøedepsaném formuláøi odboru školství,
kultury a tìlovýchovy MÚ Králíky nejpozdìji v termínu do 15. 12.
2005. Nedodržení lhùty je považováno za nedodržení podmínek
poskytnutí grantu

- v pøípadì, že se program neuskuteèní, je ukonèen v prùbìhu
roku nebo je realizován èásteènì, je nutné tyto skuteènosti ohlásit
na odbor školství, kultury a tìlovýchovy. Penìžní prostøedky od-
souhlasené RM na realizaci grantu budou kráceny pomìrnou èás-
tí

- každé neoprávnìné použití nebo zadržení poskytnutých fi-
nanèních prostøedkù je považováno za porušení rozpoètové káznì
ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona   è. 250/2000 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù a Mìsto Králíky je oprávnìno øešit
porušení rozpoètové káznì ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného
zákona

- finanèní prostøedky budou propláceny zpìtnì na základì øád-

nì doložených úèetních dokladù, jednoznaènì odpovídajícím úèelu
dotace

- rada mìsta má právo tato dotaèní øízení zrušit v pøípadì, že
v rámci rozpoètových zmìn nedojde ke schválení dostateèných
finanèních prostøedkù v kapitole 3419 (dotace na sport, kulturu,
spoleèenský život) v  rozpoètu mìsta na pøíslušný kalendáøní rok
nebo v pøípadì jakýchkoli nepøedvídatelných okolností. Rada
mìsta má právo zmìnit výši vyèlenìných finanèních prostøedkù
pro jednotlivé kategorie dotaèních titulù z dùvodù nerovnomìrné-
ho èerpání v jednotlivých kategoriích

- na pøiznání dotace není právní nárok.

IV. Rozdìlení finanèních prostøedkù na jednotlivé pro-
gramy

Program A1 – 80 tis. Kè Program A2 – 15 tis. Kè
Program A3 –   3 tis. Kè Program A4 –    3 tis. Kè
Program B1 – 20 tis. Kè Program B2 – 30 tis. Kè
Program B3 –   5 tis. Kè Program C1 – 15 tis. Kè
Finanèní prostøedky jsou pøidìleny do prvního kola. V pøípadì

jejich nevyèerpání bude vyhlášeno druhé kolo.

V. Podání žádosti
Žádost ve dvou vyhotoveních (jeden originál a jedna kopie) je

nutno doruèit v uzavøené obálce, která bude oznaèena „Dotaèní
program – „Kategorie dle èlenìní vyhlašovatele a název
programu žadatele“ a na uzavøení opatøena razítkem a podpi-
sem žadatele na adresu:

Mìstský úøad Králíky
Odbor školství, kultury a tìlovýchovy
Velké námìstí 5
561 69 Králíky
Jiná forma podpory organizací, která podléhá grantovému øí-

zení, nebude mìstem podpoøena (žádosti mimo termín, žádosti
mimo pøedepsaný formuláø, žádosti podávané mimo odbor škol-
ství, kultury a tìlovýchovy).

VI. Termíny uzávìrek pøihlášek
Rada mìsta Králíky vyhlašuje pro rok 2005 termíny pro podá-

ní žádosti o dotaèní titul. Žadatelé mohou podávat své žádosti na
pøíslušné období do:

1. kolo: 31. 03. 2005,
2. kolo: 31. 08. 2005 (pouze v pøípadì nevyèerpání v 1.kole).

V pøípadì zaslání poštou je rozhodující datum poštovního ra-
zítka.

Schváleno RM èíslo: RM/2005/08/127  ze dne: 25. 2. 2005

Zájezd do partnerského
mìsta Villmar

V letošním roce jsme opìt obdrželi pozvání k našim pøá-
telùm do Villmaru. Zájezd je naplánován v termínu 23. –
27.6.2005 (èt – po), první a poslední den strávíme na cestì, 3
dny bychom mìli prožít v krásném prostøedí v okolí mìs-
ta Villmar. V nedìli 26.6. je plánována úèast na slavnostním
prùvodu v mìstì Weilburg, kde se konají tzv. Dny Hesen-
ska.

Srdeènì všechny zájemce zveme. Bližší informace získá-
te u sleèny L. Faltusové (tel. 465 670 705), kde se rovnìž
mùžete na zájezd pøihlásit.

D. Krabec

OZNÁMENÍ  PRO  CESTUJÍCÍ
Dne 12. 2. 2005 vstupuje v platnost 1. zmìna JØ 2004/

2005.
Na trati Letohrad – Lichkov – Miedzylesie (PKP) dochází

k následujícím zmìnám JØ:
Nový vlak 20045 jezdí v sobotu a nedìli a ve vyjmenova-

ných dnech v úseku Letohrad – Lichkov - Miedzylesie (od-
jezd z Letohradu v 08,52 hod, odjezd z Vermìøovic
v 08,57 hod, odjezd z Jablonného nad Orlicí v 09,03 hod,
odjezd z Jamného nad Orlicí v 09,05 hod, odjezd
z Tìchonína v 09,10 hod, odjezd z Mladkova v 09,14 hod,
odjezd z Lichkov v 9,19 hod, pøíjezd do Miedzylesie v 09,30
hod).

Nový vlak 20044 jezdí v sobotu a nedìli a ve vyjmenova-
ných dnech v úseku Miedzylesie - Lichkov (odjezd
z Miedzylesie v 09,32 hod, pøíjezd do Lichkova v 09,43
hod).

Souèasný vlak 20043 je v sobotu a nedìli a ve vyjmeno-
vaných dnech prodloužen jako osobní až do Miedzylesie (od-
jezd z Lichkov v 18,38 hod, pøíjezd do Miedzylesie v 18,49
hod).

Nový vlak 20046 jezdí v sobotu a nedìli a ve vyjmenova-
ných dnech v úseku Miedzylesie - Lichkov (odjezd
z Miedzylesie v 19,35 hod, pøíjezd do Lichkova v 19,46
hod).

Josef Grosskopf, Pøednosta žst Lichkov

Základní umìlecká škola v Králíkách

Vás zve na žákovský koncert,

který se koná 31.3.2005

 v 18,00 hodin v sále ZUŠ

Srdeènì zvou a tìší se žáci a uèitelé
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Poèet zimujících netopýrù v podzemí tvrze Bouda se znovu zvýšil
V sobotu dne 26. února probìhlo

tradièní sèítání netopýrù v podzemních
chodbách, sálech ale i v bojových ob-
jektech dìlostøelecké tvrze Bouda. Vý-
sledek sèítání je vždy s napìtím oèe-
káván jak ochranáøi z Èeské spoleè-
nosti pro ochranu netopýrù (ÈESON)
tak i provozovateli Muzea ès. opevnìní
– dìlostøelecké tvrze Bouda, která je
kulturní památkou ÈR. Znovu se ale
potvrdilo, že øízená návštìvnost, zajiš-
�ovaná Spoleèností pøátel ès. opevnì-
ní, tìmto chránìným živoèichùm zøej-
mì velmi vyhovuje.

Od doby, kdy je tvrz provozována jako
muzeum a je v zimním období od lis-
topadu do dubna uzavøena (probíhají
zde pouze pravidelné kontroly, údržba
objektu a návštìvnost je jen velmi
omezená), poèet zimujících netopýrù
výraznì vzrùstá.

Sèítání exempláøù zdejší kolonie pro-
bíhá jedenkrát za rok. V roce 2000 jich
zde ochranáøi napoèítali napøíklad 196
kusù, v roce 2003 zde nalezlo útulek
233 exempláøù a v roce 2004 celkem
316 exempláøù. V letošní zimì prvo-

republiková pevnost poskytla zázemí
zatím rekordnímu poètu 378 tìchto
chránìných živoèichù, což je témìø
dvojnásobek oproti roku 2000. Sèítání
provedla skupina ochranáøù pod vede-
ním pánù Buøièe a Káni, kteøí údaje
o druhovém zastoupení a poètech las-
kavì poskytli.

Druhové zastoupení je v posledních
letech následující:
Druh 2003 2004 2005
Netopýr èerný 135 ks. 169 ks. 236 ks
Netopýr severní 57 ks. 69 ks. 49 ks
Netopýr velký 34 ks. 49 ks. 55 ks
Netopýr vodní 2 ks. 20 ks. 20 ks
Netopýr ušatý 3 ks. 7 ks. 16 ks
Netopýr vousatý 2 ks. 1 ks. 2 ks
Netopýr veèerní – 1 ks. –
Celkem 233 316 378

Skuteèný poèet na Boudì zimujících
netopýrù je ale zøejmì o nìco málo
vyšší, nebo� s ohledem na bezpeènost
osob a s ohledem na zimní uzavøení
tvrze není možné provést sèítání na-
pøíklad ve schodištní šachtì a
v pìchotním srubu K – S 23.

Jistou zajímavost pøedstavuje obèas-
ný výskyt kroužkovaných exempláøù,
kteøí patøí ke staøešinùm kolonie,
nebo� netopýøi se již po nìkolik let
nekroužkují.

Rùst populace zøejmì ovlivòuje celá
øada rùzných faktorù, nicménì jedním
z nich je jistì také klid a bezpeèí. Znaè-
ná finanèní investice a množství práce
vložené pøed lety Spoleèností pøátel ès.
opevnìní do zabezpeèení tvrze, které
respektovalo potøeby netopýrù, se zøej-
mì dnes, po více než deseti letech, vy-
plácí.

Spoleènost pøátel ès. opevnìní

Požární øád
 mìsta

Zastupitelstvo mìsta Králíky na
svém zasedání dne 8. 2. 2005 pøijalo
usnesením èíslo ZM/2005/02/025  obec-
nì závaznou vyhlášku Požární øád
mìsta Králíky. Vyhlášku se usneslo
vydat na základì § 10 písm. d), a § 84
odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000
Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøed-
pisù, v souladu s § 29 odst. 1 písm. o)
bod 1 zákona ÈNR è. 133/1985, o po-
žární ochranì, ve znìní pozdìjších pøed-
pisù.

Požární øád stanoví zásady organi-
zace a provádìní požární ochrany ve
mìstì Králíky a integrovaných obcích
Dolní Boøíkovice, Èervený Potok, Hor-
ní Lipka, Prostøední Lipka, Dolní Lip-
ka, Heømanice u Králík a Dolní He-
deè.  Urèuje povinnosti fyzických
a právnických osob v oblasti požární
ochrany na území mìsta a obcí. Stano-
vuje úkoly osob povìøených zabezpe-
èením požární ochrany v obci a vztah
k tìmto povìøeným osobám.

Znìní celé vyhlášky je možné najít
na www.kraliky.cz , nebo je možné do
ní nahlédnout na mìstském úøadì -
odbor vnitøních vìcí.

Za odbor vnitøních vìcí
Mìstského úøadu Králíky

Václav Matoulek

Dny Pardubického

kraje v Králíkách
Dne 17. záøí 2005 se bude v Králí-

kách konat již ètvrtý roèník akce „Dny
Pardubického kraje“. Jedná se o nej-
vìtší prezentaci kraje, zatím probìhly
tøi roèníky (Svojanov, Košumberk, Ku-
nìtická hora). Rozhodnutím o konání
této akce v Králíkách deklaruje Par-
dubický kraj zájem o rozvoj cestovního
ruchu na Králicku.

Zatím probíhají pøípravná jednání a
je sestavován doprovodný program.
Organizátoøi mimo jiné pøipravují vy-
pravení historických vlakù z Pardubic
a Svitavska.

Redakce
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta
Jednání
5. 1.
- starosta na jednáních

s hejtmanem PK Ing. M. Rabasem a
vicehejtmanem Ing. R. Línkem
v Pardubicích.

12. 1.
starosta na jednání se zástupci PK,

Zdravotní záchranné služby a starosty
mikroregionu Králicko o fungování zá-
chranné služby na Králicku.

13. 1.
- starosta a místostarosta na jednání

s p. Sittem, zástupcem Sdružení Nìm-
cù o podpoøe projektu Evropský dùm
v Králíkách.

- starosta na setkání s podnikateli a
zástupci fi Redea Žbk o možnostech zís-
kání dotací z fondù EU

18. 1.
- místostarosta na jednání správní

rady Sdružení obcí Orlicko v Líšnici.
- starosta na jednání pøípravného

výboru Mistrovství ÈR v bìhu do vr-
chu na Králický Snìžník – Iscarex
2005.

20. 1.
- starosta a místostarosta s pøedsta-

viteli mìsta Jablonného nad Orlicí sta-
rostou Miroslavem Wágnerem a mís-
tostarostou Jaroslavem Krátkým o spo-
leèných projektech v regionu.

28. 1.
- starosta a místostarosta s pøedse-

dou Euroregionu Glacensis, starostou
Ústí nad Orlicí Ing. Èepelkou o podpo-
øe projektu mìsta „Evropský dùm“
v Dlouhé ulici èp. 353.

31. 1.
- místostarosta na zasedání øídícího

štábu IX. Èeského zimního srazu tu-
ristù.

2. 2.
- s poslancem Parlamentu ÈR Mgr.

Radko Martínkem (ÈSSD) o chodu po-
vìøeného úøadu, žádostech mìsta
o státní dotace a získání podpory pro
investièní zámìry mìsta.

7. 2.
- starosta se správcem Lesù ÈR Ha-

nušovice Ing. Doležalem o pøípravì
projektù v Králíkách (sjezdovka) a
v oblasti Králického Snìžníku (pro-
blematika zimní lyžaøské turistiky).

9. 2.
- starosta na jednání v Èervené

Vodì – pøedstavení Ptaèí oblasti Krá-
lický Snìžník v rámci projektu Natu-
ra 2000

15. 2.
- místostarosta s tajemníkem na jed-

nání Øídícího výboru pro pokraèování
a rozšíøení Projektu „Benchmarking
v oblasti rozšíøené pùsobnosti obcí 3.

typu“ na Ministerstvu vnitra ÈR v Pra-
ze.

17. 2.
- místostarosta na 1. plánovací kon-

ferenci Dne Sil podpory a výcviku AÈR
CIHELNA 2005 v Králíkách.

Návštìvy
8. 1.
- místostarosta na výroèní schùzi

SDH Horní Lipka.
13. 1.
- starosta a místostarosta na veletr-

hu cestovního ruchu Regiontour
v Brnì.

25. 1.
- místostarosta na Mistrovství svìta

sportovních novináøù v obøím slalomu
na Dolní Moravì.

29. 1.
- místostarosta se seniory z Králík

na taneèním veèeru dùchodcù v part-
nerském mìstì Miêdzylesie.

3. - 6. 2.
- starosta a místostarosta na akcích

IX. Èeského zimního srazu turistù.
9. 2.
- místostarosta na akademii Mladých

badatelù na Gymnáziu v Miêdzylesie.
11. 2.
- starosta na zápisu žákù 1. tøíd na

ZŠ Moravská a ZŠ 5. kvìtna

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
24. 1.
- souhlasí, aby mìsto Králíky bylo

poøadate lem koncertu pìveckého
souboru Rastislav z Blanska v bøeznu
2005 na Hoøe Matky Boží za pøedpo-
kladu, že náklady budou kryty ze
sponzorských darù a výtìžku ze vstup-
ného a souèasnì povìøuje místosta-
rostu organizací koncertu.

1. 2.
- nesouhlasí s poskytnutím finanè-

ního pøíspìvku pro nemocnici v Ústí
nad Orlicí.

- souhlasí s prodloužením hodiny
noèního klidu ze dne 11. na 12. 2. 2005
na 4.00 hodinu ranní, a to v souvislos-
ti s konáním maturitního plesu Gym-
názia Králíky.

- souhlasí s prodloužením hodiny
noèního klidu ze dne 5. na 6. 2. 2005
na 4.00 hodinu ranní, a to v souvislos-
ti s konáním Papuèového bálu jako
souèásti programu IX. Èeského zim-
ního srazu turistù.

- neschvaluje pøíspìvek na vydání
knihy „Obìti pøedchází vítìzství“ pro
Èeský svaz bojovníkù za svobodu Ústí
nad Orlicí.

- schvaluje vyvìšení tibetské vlajky
na budovu mìstského úøadu dne 10.
bøezna 2005.

15. 2.
- souhlasí s prodloužením hodiny

noèního klidu ze dne 26. na 27. 3. 2005

na 03.00 hodinu ranní, a to v souvis-
losti s konáním „Sportovního plesu“
poøádaného TJ Jiskra Dolní Boøíko-
vice.

- neschvaluje finanèní pøíspìvek na
projekt “Dobrovolníci v nemocnici
v Ústí nad Orlicí“.

- schvaluje finanèní spoluúèast

Koncert pìveckého souboru RASTISLAV z Blanska

Mìsto Králíky Vás zve na koncert s duchovní meditací Radovana Lukavského.
Joseph Haydn: Velkopáteèní oratorium

SEDM SLOV VYKUPITELOVÝCH
v nedìli 13. bøezna 2005 od 16.00 hod.

v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie
na Hoøe Matky Boží u Králík.

Pìvecký soubor RASTISLAV - sólisté Daniela Straková,
Anna Barová, Petr Julíèek, Aleš Š�áva

Dirigent: Jaroslav Martinásek

Komorní orchestr CZECH VIRTUOSI - umìlecký vedoucí Karel Procházka

Duchovní meditace: Radovan Lukavský.

Prodej vstupenek na místì - k sezení 150 Kè,
dìti do 15 let a místa k stání 100 Kè.

Jste srdeènì zváni!

Koncert se koná za spolupráce se SKI Snìžník, s. r. o., Dolní Morava.

mìsta v oblasti prevence bezpeènosti
provozu na silnicích ÚAMK ÈR - BE-
SIP, Východoèeský region, a to ve výši
6.000,- Kè.

22. 2.
- schvaluje finanèní pøíspìvek na

zabezpeèení provozu „linky dùvìry“,
a to ve výši 2.000,- Kè.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 2
konaného dne 8. února 2005

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) Mgr. 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
hlasování,   x  nepøítomen

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: Ing. Ro-
man Kosuk (1)

Za MìÚ: Marie Pecháèková, Vìra Kubíèková, Ing. Miro-
slav Bouška, Miroslav Macháèek, Jan Mlynáø, Martin Mly-
náø, Dana Nosková,Ing. Josef Orlita, Bc. Jan Divíšek, Jan
Èuma, Václav Matoulek, Ing. Roman Švéda.

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

4.1 Majetkové operace
4.2 Schválení zámìru vybudování Varovného

informaèního systému obyvatelstva s funkcí
bezdrátového rozhlasu pro mìsto Králíky a
integrované obce pro získání grantu z
rozvojového fondu SROP Evropské Unie

4.3 Rozpoèet mìsta Králíky na rok 2005
4.4 Dotaèní a pøíspìvkový program mìsta

Králíky – vyúètování pøíspìvku
4.5 Obecnì závazná vyhláška mìsta Králíky

è. 2/ 2005 – Požární øád mìsta
05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù ZM a navrhl pøesunutí bobu 4.5. Majet-
kové operace na bod 4.1. Takto byl program jednání schvá-
len.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 11. 1. 2005 Mgr. Jiøí

Stejskal a MUDr. Marie Špièková nevznesli pøipomínky.
Ovìøovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr.
Jarmila Berková a Ing. Pavel Strnad.

03. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl a násled-

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.
p. Juránek – Na úvod ètení podìkoval všem, kdo se po-

díleli na organizaci IX. Èeského zimního srazu turistù, kte-
rý probìhl v Králíkách a okolí ve dnech 3.-6. 2. 2005. Sou-
èasnì podìkoval pánùm Jaroslavu Horákovi, Mgr. Zdeòku
Nesvadbovi, Mgr. Jiøímu Stejskalovi, Oldøichu Podolskému,
Ivo Pecháèkovi, Mgr. Aleši Horákovi, Františku Ambrozovi,
Warcis³awu Martynowskému a Bc. Janu Divíškovi za bez-
platné poskytnutí fotografií pro publikaci „KRÁLICKO - kraj
pøírodních scenérií, køes�anských tradic a pohnuté histo-
rie“. V té souvislosti také paní Zdeòce Pospíšilové za grafic-
ké zpracování, pánùm Mgr. Dušanu Krabcovi, Mgr. Petru
Bergmanovi a Mgr. Janu L¹kovi za pøeklady a tiskárnì Jana
Machovského za celkový výsledek. K této publikaci dostali
zastupitelé i výstupní obrazový sborník k loni ukonèenému
projektu „Trhy/Targi - Králíky/Miêdzylesie“.

p. Pauk – kdo všechno se pøihlásil na poøádání Michal-
ské pouti a co bylo smìrodatné pro výbìr uchazeèe?

p. Macháèek – pøihlásili se dva zájemci. Pan Lagron dal
nejvyšší nabídku.

4.1. Majetkové operace

4.1.1. Prodej obsazeného bytu è. 3 v èp. 147 v ul.
Pivovarská v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje obsazeného bytu è. 3
v èp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách a spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 143/1000 na st.p.è. 249 a spoleèných èás-
tech domu vše v k.ú. Králíky za sníženou nabídkovou kup-
ní cenu ve výši 20.000,- Kè. O koupi bytu projevili zájem dva
žadatelé, a to pan Mucha a pan Macko. Po rozlepení obálek
byla nejvyšší nabídka od pana Muchy, který nabídl 24.000,-
Kè. RM doporuèila prodej.

ZM/2005/02/017: ZM schvaluje prodej obsazené by-
tové jednotky è. 3 v èp. 147 v ul. Pivovarská
v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 143/
1000 na st.p.è. 249 a spoleèných èástech domu vše
v k.ú. Králíky panu Robertu Muchovi, Králíky 346
za kupní cenu 24.000,- Kè.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.1.2. Prodej bytových domù dle zákona è. 72/1994
Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù

Obsah: Jedná se o bytové domy, které by byly vhodné
k prodeji v roce 2005. Bytový dùm èp. 347 v ul. Valdštej-
nova má 6 bytových jednotek – 2 b.j. 2+1 a 4 b.j. 1+1, bytový
dùm èp. 349 v ul. Dlouhá má také 6 bytových jednotek – 1
b.j. 4+1, 1 b.j. 3+1, 1 b.j. 2+1 a 3 b.j. 1+1. RM doporuèila
prodej.

ZM/2005/02/018: ZM schvaluje zámìr prodeje byto-
vých domù dle zákona è. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a to èp. 347 v ul.
Valdštejnova a èp. 349 v ul. Dlouhá vše v k.ú. Králí-
ky a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.1.3. Darování drobného majetku – parafínová lá-
zeò

Obsah: Jedná se o drobný majetek vedený pod inv.è. 70
parafínová lázeò 24 l v poøizovací cenì 20.120,— Kè. Mìsto
obdrželo v roce 2002 od vlády SRN darem finanèní obnos,
který byl urèen na zakoupení potøeb do domu peèovatelské
služby. Souèástí tohoto daru byla i parafínová lázeò, která
nenašla v DPS uplatnìní. Mìsto nabídlo zaøízení MUDr.
Ruskovi a k využití láznì v chirurgické ambulanci dal Svaz
Nìmcù v Èeské republice  souhlas. RM upøednostòuje da-
rování drobného majetku.

Ing. Strnad – lázeò je nìjakým zpùsobem poškozená?
Proè se neuvažuje spíše o výpùjèce?

Mgr. Krabec – lázeò je zastaralá, pro mìsto nemá využi-
tí.

ZM/2005/02/019: ZM schvaluje dar drobného majet-
ku – inv. è. 70 parafínová lázeò 24 l v hodnotì 20.120,-
Kè MUDr. Ervinu Ruskovi, chirurgická ambulance a
FBLR, IÈ 48606308, Èervená Voda 333.

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

4.1.4. Pohledávka povinných R. Planky, P. Planko-
vé a M. Felgra

Obsah: RM se opìtovnì zabývala pohledávkou povinných,
resp. jejím naturálním plnìním. Dlažba v poètu 97 ks palet
je uložena v prostorách Novalampu s.r.o. Odboru VTS byla
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panem Plankou pøedána dokumentace výrobkù a dne
11.01.2005 pøevzal 5 ks dodacích listù na celkem 970 m2

zámkové dlažby. Cena za 1 m2 je 246,33 Kè/m2, tj. celkem
238.940,10 Kè. Odbor VTS doporuèuje, aby v pøípadì schvá-
lení tohoto naturálního plnìní byla smluvnì s panem Plan-
kou ošetøena záruèní lhùta na kvalitu minimálnì po dobu
72 mìsícù, protože mìsto není pøímým odbìratelem.

MO pøedložil RM vyèíslení dluhu k 31.12.2004 u povin-
ných, k tomuto datu dluží spoleènì a nerozdílnì 413.851,-
Kè, dále p. Planková 4.450,- Kè, p. Felgr 4.382,- Kè, a právní
posouzení možností vymáhání pohledávky ve vztahu
k dohodì o úhradì dluhu ze dne 28.05.2003. Podle nìho
má mìsto následující možnosti dalšího postupu:

1) Opìtovnì s dlužníkem uzavøít dohodu o úhradì dlu-
hu vèetnì zajištìní závazku dlužníka nìkterým ze zajiš�o-
vacích institutù (zástavní právo, smluvní pokuta, apod.)

2) Podat návrh na exekuci majetku.
RM vzala obì zprávy na vìdomí a uložila pøedložit tento

bod na jednání ZM.
Mgr. Krabec – z minulého zastupitelstva nevzešlo jas-

né usnesení. Pan Planka uhradil zbývající èástku 174.911,-
Kè finanènì.

p. Vyšohlíd – p. Planka splnil finanèní plnìní, ale nedo-
šlo k pøevzetí vìcného plnìní.

Ing. Strnad – požádal o pøeètení právního rozboru ve
vìci povinného Reného Planky.

pí. Kubíèková – pøednesla právní rozbor Mgr. Urbana.
Mgr. Krabec – v tuto chvíli je nutné pøevzít vìcné plnì-

ní, ale až po zkontrolování kvality a množství dodané zám-
kové dlažby.

pí. Kubíèková – je nutné materiální plnìní, které bylo
dodáno až po 31. 12. 2004 schválit na jednání ZM.

p. Vyšohlíd – navrhuje, aby ZM pøijalo usnesení že
v pøípadì dodané dlažby, pokud bude mít certifikát a záru-
ku, ji ZM pøijímá jako vìcné plnìní 238.940,- Kè.

Mgr. Krabec – do doby než dojde k posouzení záruky a
certifikátu na dlažbì není možné právnì pøijmout dlažbu za
materiální splnìní dluhu.

ZM/2005/02/020: ZM bere na vìdomí èásteèné plnìní
dluhu pana Plánkou ve výši 174.911,- Kè a ukládá MO
po právním rozboru pøedložit bod na pøíštím jedná-
ní ZM.

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

4.1.5. Žádost o prodej èásti pozemkù p.p.è. 1364/1,
1364/3, 1319/1 a 459/2 v k.ú. Horní Lipka

Obsah: Manželé Málkovi z Dolní Orlice a manželé Mál-
kovi z Dolních Boøíkovic požádali o koupi èástí uvedených
pozemkù za úèelem scelení pozemkù a k zemìdìlské vý-
robì. Pozemky jsou novì oznaèeny jako p.p.è. 459/3, 1319/5,
1364/4 a 933/10 vše v k.ú. Horní Lipka o celkové výmìøe
1859 m2. Okolní pozemky jsou ve vlastnictví žadatelù.
Pøedmìtem prodeje je i èást pozemku p.p.è. 1319/1 v k.ú.
Horní Lipka, který má celý v pronájmu spoleènost ZEOS
s r.o. Prostøední Lipka. Nájemce nesouhlasí s prodejem
pozemku, protože pozemek slouží jako jediná pøístupová
cesta zvíøat ustájených v této lokalitì na další pasené po-
zemky. Zároveò si spoleènost ZEOS s.r.o. požádala
v zákonné lhùtì o odkup celého pozemku p.p.è. 1319/1
v k.ú. Horní Lipka. RM uložila MO pozvat oba zájemce o
koupi pozemku na jednání ZM. Zámìr prodeje byl schválen
a zveøejnìn, kupní cena 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem. V pøípadì prodeje všech pozemkù je kupní
cena 19.690,- Kè, v pøípadì prodeje bez pozemku p.p.è. 1319/
5 v k.ú. Horní Lipka je kupní cena 15.288,- Kè.

p. Málek – o koupi pozemku požádal z dùvodu scelení
pozemkù. Protistrana argumentuje, že by se nemìla jak
dostat ke svým pozemkùm, ale je možnost uvedený poze-
mek obejít.

p. Kubík – pøes pozemek p.p.è. 1391/1 vede pøístupová
cesta k pastevnímu pozemku v našem vlastnictví.

Mgr. Krabec – p. Málek upozornil ZM na možnost obchá-
zení uvedeného pozemku.

p. Kubík – obcházení není možné, bylo by to pøíliš zdlou-
havé a nyní je tam pole. Pokud ZM rozhodne o prodeji man-
želùm Málkovým, mìlo by vzít v úvahu vìcné bøemeno.

Mgr. Krabec – navrhuje pozemek 1391/1 prozatím ne-
prodávat.

ZM/2005/02/021: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
459/3, 1364/4 a 933/10 v k.ú. Horní Lipka, a to ideální ½
manželùm Ing. Karlu a Julii Málkovým, Dolní Orlice
60 za kupní cenu 7.644,- Kè a ideální ½ manželùm Pav-
lu a Andree Málkovým, Dolní Boøíkovice 14 za kupní
cenu 7.644,- Kè a zároveò ZM neschvaluje prodej èás-
ti pozemku p.p.è. 1319/1 v k.ú. Horní Lipka (novì ozna-
èena jako p.p.è. 1319/5).

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

4.2. Schválení zámìru vybudování Varovného in-
formaèního systému obyvatelstva s funkcí bez-
drátového rozhlasu pro mìsto Králíky a integro-
vané obce pro získání grantu z rozvojového fon-
du SROP Evropské Unie

Ing. Švéda – Mìsto Králíky vešlo v jednání s firmou
Prosperita o.p.s. o zpracování a podání projektu „Varovný
informaèní systém obyvatelstva“. Cílem je získání finanè-
ních prostøedkù ze strukturálního fondu SROP EU (Spo-
leèný regionální operaèní program Evropské Unie) Opatøe-
ní 2.2. Rozvoj informaèních a komunikaèních technologií
v regionech. Financování projektu je : 75 % fond SROP; 25
% rozpoèet mìsta. Pro podání žádosti o grant je nutné schvá-
lení projektu zastupitelstvem mìsta. Pro zpracování nabíd-
ky se mìsto obrátilo na firmu Vegacom a.s. Praha. Tato
firma realizovala stejný systém v obci Lichkov a Èervená
Voda a je plánované propojení tìchto systémù. Zároveò bude
realizováno propojení na systém Hasièského záchranného
sboru Pardubického kraje. V nabídce je specifikováno 23
kusù venkovních hlásièù pro mìsto Králíky a po jednom
venkovním hlásièi pro 7 integrovaných obcí. Odlehlé lokali-
ty je možné zajistit 70-ti kusy bytových hlásièù. Zájem obèa-
nù o tento systém byl potvrzen i kladným ohlasem na anke-
tu uveøejnìnou v Králickém zpravodaji 01/2005. RM Do-
poruèila další jednání v tomto projektu.

ZM/2005/02/022: ZM schvaluje nabídku Varovného
informaèního systému obyvatelstva a funkcí bezdrá-
tového rozhlasu pro mìsto Králíky a v pøípadì po-
skytnutí grantu z fondu SROP realizaci tohoto sys-
tému.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.3. Rozpoèet mìsta Králíky na rok 2005
Finanèní odbor pøedkládá ZM ke schválení návrh rozpoè-

tu na rok 2005.
Návrh rozpoètu byl zveøejnìn na úøední desce mìstské-

ho úøadu od 25. 01. 2005 do 08. 02. 2005 tak, jak to ukládá §
11 odstavec (3) zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù v návaznosti na § 84 zákona
èíslo 128/2000 Sb. o obcích.

Oproti pùvodnímu pøedpokladu došlo v návrhu
k nìkterým zmìnám.

Po provedených úpravách je navrhován rozpoèet  ke
schválení v této výši:

pøíjmy 81 134 700 Kè
výdaje 78 158 700 Kè
financování    -2 976 000 Kè.

Mgr. Krabec – pøednesl navrhovanou verzi rozpoètu
2005, urèenou ke schválení.

Mgr. Nìmeèek – co se za èástku 682 000,- v loòském
roce udìlalo na Støelnici a co ještì chybí?

Ing. Strnad – kotelna je kompletnì hotová a na vzdu-
chotechnice se nic nezmìnilo.

p. Jungvirt – na co si mìsto bralo úvìry?
Mgr. Krabec – mìsto splácí nyní celkem 6 úvìrù: èistír-
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na odpadních vod, skládka v Dolních Boøíkovicích, dostavba
nástaveb èp 660, sportovní areál, vojenské muzeum, do-
stavba sportovního areálu.

MUDr. Špièková – co znamená zpevnìná plocha pro
doèasné ukládání bioodpadù?

Ing. Orlita – jedná se o zpevnìnou vodotìsnou plochu,
na kterou se budou ukládat bioodpady. Plocha bude fungo-
vat jako mezisklad. Bioodpady se poté jako odpad stejnì
musejí odvézt na skládku.

p. Knettig – upozornil na èástku 1.300.000,- Kè, která
byla pøevedena na mìsto Králíky ze zaniklé pøíspìvkové
organizace Technické služby. Má dojem, že by mìla èástka
být pøevedena na spol. SMK.

Mgr. Krabec – po zaniknutí pøíspìvkové organizace, pøe-
cházejí peníze na jejího zøizovatele, protože novì vzniklá
spoleènost právním subjektem zcela jiného typu, nelze tak-
to finance pøevést .

pí Cacková – požádala za zahrádkáøský svaz o dokonèe-
ní kanalizace v dolní èásti tzv. Berlína.

Mgr. Krabec – v  rozpoètu je položka: kanalizace, po-
žární nádrže, opravy a udržování - 300.000,-Kè, je možné
použít peníze z této položky.

Ing. Strnad – jaký je osud hlasovacího zaøízení?
Ing. Bouška – hlasovací zaøízení je nakoupené a na pøíš-

tím jednání ZM bude již v provozu. Souèástí dodávky je
také dataprojektor. Vše bylo hrazeno z prostøedkù na povì-
øený úøad.

Ing. Strnad – èástka u položky „Konzultaèní, poraden-
ské a právní služby“ je pøíliš vysoká, pokud by byl návrh na
navýšení jiné položky, odsud by bylo možné vzít èást penìz.
Na úøadì jsou studující úøedníci, jejich znalosti by bylo mož-
né využít místo placených právních poradenství.

p. Jungvirt – pokud úøedníci studují a dokonèují vzdìlá-
ní, proè právní rozbor v kauze Planka vypracoval Mgr. Ur-
ban?

Mgr. Krabec – Mgr. Urban pracuje na dohodu o pracovní
èinnosti.

pí Pecháèková – úøedníci si doplòují vzdìlání ve svém
volnu nebo v neplaceném volnu.

p. Vyšohlíd – finanèní výbor byl pøizván na minulé jedná
RM ohlednì pøedstavování rozpoètu na rok 2005  a souhlasí
s tím jak byl pøedložen ZM ke schválení.

ZM/2005/02/023: ZM schvaluje rozpoèet mìsta Králí-
ky na rok 2005 jako pøebytkový takto:

Pøíjmy ve výši: 81 134 700 Kè
Výdaje ve výši 78 158 700 Kè
Financování ve výši  -2 976 000 Kè.
Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.4. Dotaèní a pøíspìvkový program Mìsta Krá-
líky – vyúètování pøíspìvku

Bc. Divíšek – odbor školství, kultury a tìlovýchovy pøed-
kládá vyúètování finanèního pøíspìvku na dopravu mládež-
nických družstev na turnaje za období podzim 2004 pro TJ
Jiskra Králíky – oddíl kopané ve výši 28.218,- Kè. Oddíl
kopané pøedložil vyúètování podzimní sezóny na závìr roku
2004. RM toto vyúètování pøedjednala a doporuèila k pøed-
ložení na ZM. Podle regulí dotaèního a pøíspìvkového pro-
gramu u grantù v èástce nad 20.000,- Kè pøísluší schválení
ZM. Vyúètování nebylo možné pøedložit zastupitelstvu mìs-
ta v mìsíci lednu z dùvodu vyhlášeného rozpoètového pro-
vizoria.

ZM/2005/02/024: ZM schvaluje vyplacení èástky 28.218,-
Kè pro TJ Jiskra Králíky – oddíl kopané jako podíl
z vypsaného grantového projektu za rok 2004.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.5. Obecnì závazná vyhláška mìsta Králíky è.
2/ 2005 – Požární øád mìsta

p. Matoulek – seznámil zastupitele s tezemi vyhlášky.
Mgr. Krabec – jak se postupovalo pøi odborné pøípravì

vyhlášky?

p. Matoulek – vyhláška je sestavena podle zákona è.
133/1985 Sb.

Mgr. Hlava – jsou domy, které jsou vedeny jako ohla-
šovna požáru oznaèeny tabulkami? Co se dìje s havarijním
stavem hydrantové sítì?

p. Matoulek – domy budou oznaèeny. Došlo k jednání s
VaK Jablonné n. Orl. Po zlepšení poèasí budou všechny hyd-
ranty zkontrolovány a nìkolik vytypovaných hydrantù bude
sloužit pro hasièe.

Mgr. Stejskal – ve vyhlášce je vypsáno mnoho povin-
ností pro fyzické osoby, budou tyto povinnosti nìkde uve-
øejnìny?

p. Macháèek – budou uveøejnìny na internetových strán-
kách mìsta a v Králickém zpravodaji.

ZM/2005/02/025: ZM schvaluje Obecnì závaznou vy-
hlášku mìsta Králíky è. 2/ 2005 – Požární øád mìsta.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

05. Vstupy obèanù

Nebyly dotazy.

06. Vstupy zastupitelù

Mgr. Holèapek – probìhlo jednání dozorèí rady SMK,
projednávaly se vìci ohlednì majetkových pøevodù. Na pøíš-
tím jednání ZM pøednese zprávu dozorèí rady. Ptá se ale,
proè zastupitelé neobdrželi za minulý rok žádnou odmìnu?
Odmìnu by rádi vìnovali na nìjaký fond pomoci.

Mgr. Krabec – na prosincové pracovní setkání zastupi-
telù pøišel malý poèet zastupitelù,  a další jednání ZM probí-
hala v hektickém rytmu. Tento dluh vùèi práci zastupitelù
se bude øešit.

p. Vyšohlíd – seznámil ZM s obsahem dopisu Ing. Roma-
na Kosuka, který byl adresován finanènímu výboru a kte-
rým jej úkoluje kontrolou veøejných zakázek. Poukazuje
na to, že finanèní výbor mùže úkolovat pouze ZM.

Ing. Strnad – doporuèuje vùbec o písemné žádosti Ing.
Kosuka nehlasovat – ten by mìl vznést svùj návrh na jed-
nání ZM, kterého se má jako øádnì zvolený zastupitel úèast-
nit.

Mgr. Krabec – zadání kontroly je velmi obecné,  mìlo by
se konkretizovat. Je však tøeba o žádosti Ing. Kosuka hla-
sovat – je to podnìt vznesený èlenem zastupitelstva.

Mgr. Krabcová – i písemná forma by se mìla projednat.
p. Jungvirt – Ing. Kosuk nejspíše žádá o pøekontrolová-

ní veøejných zakázek za minulého vedení mìsta.
Mgr. Holèapek – myslí si, že obèanskou povinností Ing.

Kosuka je zúèastòovat se jednání ZM. Jeho chování vùèi
zastupitelstvu považuje za nepøípustné.

Mgr. Krabec - navrhl usnesení:

ZM/2005/02/026: ZM schvaluje, aby finanèní výbor
provedl kontrolu veøejných zakázek tak, jak ji navr-
hl Ing. Kosuk.

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

p. Juránek – v rozpoètu mìsta je schválená èástka
200.000,-Kè na pøíspìvky Sdružení obcí Orlicko a Hanušo-
vicko. Je navýšena oproti minulému roku, a to z dùvodu,
že valná hromada Sdružení obcí Orlicko odhlasovala navý-
šení pøíspìvku z 20 Kè/osobu/rok na 25 Kè/osobu/rok. A k
tomu mimoøádný pøíspìvek pro rok 2005 na 10Kè/osobu/
rok na dofinancování pøijatých grantù za rok 2004. Požádal
o potvrzení tohoto navýšení hlasováním.

p. Doubrava - Toto hlasování mìlo pøedcházet schvalo-
vání rozpoètu.

p. Juránek – pøipustil tuto možnost a za své pochybení
se omluvil.
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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).

ZM/2005/02/027: ZM schvaluje výši pøíspìvku Sdru-
žení obcí Orlicko na rok 2005 25,-Kè/obèan a mimo-
øádný pøíspìvek 10,- Kè/obèan na dofinancování fi-
nanèní spoluúèasti podílù Sdružení obcí Orlicko za
rok 2004.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

Ing. Strnad – jaká je aktuální situace s radnicí? Mgr.
Hamplová v internetové debatì napsala, že se ji podaøilo
vyøešit ruèení za radnici a že to mìsto „vyhrálo“. Podle po-
sledních zpráv ale nic nevyhrála.

Mgr. Krabec – Mgr. Hamplová zajistila pøedbìžné opat-
øení ohlednì zástavy. U okresního soudu mìsto prohrálo,
bude se odvolávat ke krajskému.

Ing. Kališová – je s podivem, že øešení této kauzy trvá
tolik let. V úvahu by stálo posílit právní zastoupení. V roce
2000 byla možnost únikové cesty.

Ing. Strnad – dalším právním zástupcem by mohl být
bývalý právní zástupce mìsta, který je do této kauzy od
poèátku zasvìcen.

Mgr. Krabcová – pan doktor Macek mìl na øešení kau-
zy 10 let.

p. Juránek - øešení kauzy Vlasák sledoval jako zastupi-
tel v pøedcházejícím volebním období a vždy z ní mìl pocit
beznadìje pro mìsto. Nebrání se tomu, aby se další postup
konzultoval i s JUDr. Mackem. Je pøesvìdèen, že celá kau-
za i s navrhovanými postupy byla JUDr. Mackem paní Mgr.
Hamplové øádnì pøedána jako poslední ze soudních sporù.
V této chvíli jde o peníze nás všech a proto je i zájmem
tohoto vedení mìsta najít úspìšné øešení.

Mgr. Krabec – podìkoval všem kdo se podílel na  pøípravách
Zimního turistického srazu, který dopadl výbornì po všech strán-
kách. Informoval o vývoji projektu Evropského domu v Dlouhé ul.
èp. 353. Zpracování projektu bylo zadáno firmì Redea, která pro-
jekt pøipravuje do grantových titulù Intereg IIIA a do Spoleèného
regionálního operaèního programu.

Mgr. Krabcová – kontrolní výbor pracuje ve složení tøí èlenù,
potøeboval by získat ještì další èleny, proto požádala zastupitele
o návrh na doplnìní dvou èlenù.

Starosta ukonèil jednání ve 22:07 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Velký železnièní uzel v Králíkách?
Poèátkem druhé poloviny 19. století se objevují první myš-

lenky na stavbu trati, která mìla spojovat sever Evropy od
Baltského moøe s jihem Rakousko - Uherska, tím umožnit
dopravní obsluhu místnímu již existujícímu prùmyslu a po-
moci rozvoji nových center. Tuto myšlenku podporovala ze-
jména vláda Pruská, zatím co vídeòští pøedstavitelé se
k projektùm stavìli odmítavì a realizaci odkládali na neur-
èito. Nedostateènì vybudovaná železnièní sí� v mocnáøství
byla i jednou z pøíèin porážky Rakousko - Uherska ve válce
s Pruskem roku 1866.

Pøipravovaný projekt pøedpokládal zøízení uzlové želez-
nièní stanice v Králíkách. Z této stanice se mìly koleje roz-
bíhat na ètyøi smìry - Praha; Stettin; Vídeò; Jeseník

Za redakci Jan Divíšek
Mapa Evropy z doby projektování stavby:

Èárkovanì vyznaèeny zamýšlené hlavní železnièní tahy
(vèetnì trati èásti trati Stettin - Dolní Lipk - Králíky -
Štíty - Olomouc - Brno - Vídeò)

Policie Èeské republiky
Obvodní oddìlení
Králíky informuje

V souèasné zimní sezónì dochází v lyžaøském støedisku v Dolní
Moravì ke zvýšenému poètu krádeží lyží. Za mìsíc únor již zdejší
obvodní oddìlení šetøí celkem tøi krádeže, kdy došlo k odcizení
celkem osmi párù sjezdových lyží a celková škoda se pak vyšplha-
la na bezmála 75 tisíc korun. Vždy se jednalo o krádeže z neuza-
mèených prostor v rekreaèních zaøízeních. Tímto apelujeme na
turisty kteøí k nám pøijíždìjí za zimními radovánkami, aby si
svùj majetek øádnì zabezpeèili a nedocházelo tak k dalším po-
dobným krádežím.

Dne 4.2.2005 ve veèerních hodinách na linku 158 oznámil 21-
letý obèan Èervené Vody, že neznámá osoba se pokouší násilím
dostat do jeho bytu. Policistùm se podaøilo zjistit, že nezvaným
návštìvníkem je muž z okresu Šumperk. Dalším šetøením pak
bylo zjištìno, že oba muži se dobøe znají a dùvodem návštìvy
nezvaného hosta bylo vyøízení finanèních pohledávek. Vyšlo naje-
vo, že muž ze Šumperecka je podezøelý z krádeží vìtšího množství
látek z podniku San Valentino v Bílé Vodì. Odcizené látky pak
pøedával 21-letému muži, který je mìl dále prodávat. Peníze,
které si za prodej mìli rozdìlit, si ale nechával pouze pro sebe.

prap. Karel Straka

Nabídka
Manželé Iris a Horst Schindlerovi v loòském roce zprostøedko-

vali z Charity St.Martin v nìmeckém Brigge darování pomùcek
pro tìlesnì postižené obèany. Jedná se o dìtský invalidní vozík,
invalidní vozík pro dospìlé a pojízdná chodítka. Tyto pomùcky na
požádání propùjèuje Peèovatelská služba Králíky. V souèasné
dobì je volný invalidní vozík pro dospìlého, s jeho manipulací je
nutná pomoc druhé osoby. Vypùjèení je zdarma.

V pøípadì potøeby a zájmu o vypùjèení se obra�te buï na
sociální odbor Mìstského úøadu, p. Bartíková, tel.465670861
nebo na peèovatelky, tel.465631616.
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Po vánocích by se zdálo, že se v naší
školce nic nedìje. Ale není tomu tak.

- Navazujeme na pokraèování „ An-
gliètinka pro nejmenší“ pod vede-
ním Mgr. Petry Vostrèilové.

- Pøes zimní období 1x týdnì s dìtmi
saunujeme ve vlastní saunì.

- Opakovanì jsme zaøadili do pro-
gramu dìtí plavecký výcvik
v Zábøehu.

- Díky dotaènímu programu MìÚ
jsme zakoupili lyže, boby, sanì, klu-
ski a uspoøádali pro dìti 2. 2. 2005
„Zimní dìtské hry“ na  naší zahra-
dì.

- Popøáli jsme našim pøedškolákùm
úspìšný zápis do 1. roè. ZŠ

- Karneval jsme zaèali masopust-
ním prùvodem masek a
s tradièními koblížky, které pro

Co se u nás dìje?

Vybral si na našem karnevale princ
princeznu? Nebo to bylo naopak?

všechny dìti vyválely a usmažily dìti
z 1. oddìlení.

- Navazoval náš  karneval ve škol-
ní jídelnì  17. 2. 2005, kam jsme po-
zvali i veøejnost. Bylo pìkné dívat se
na maminky, jak se svými dìtmi do-
vádìly pøi hudbì. I tatínkové roztoèili
polku.

- Pøijali jsme pozvání od Peèovatel-
ské služby na vystupování  17. 3.
2005 na  Støelnici.

- Nezapomnìli jsme rovnìž na naše
tradièní hrací odpoledne - pro dìti a
maminky na MD z Králicka. Budou
to støedy od 15 – 16 hod. Zaèínáme
od 16. 3. 2005 „Pøijïte si pohrát“ do
MŠ

- Na duben plánujeme Zápis do MŠ,
ale pozvání až pøíštì.

Mateøská škola Moravská

„Plavu si, ani nevím jak, vždy� nemám prsa, nemám znak,…“
Slova a melodie této známé a kdysi

velice oblíbené písnì mi znìla v uších
každé pondìlí, když jsem sledovala naši
drobotinu, jak dovádí a „plave“
v bazénu.

Pøitom se mi vždy v myšlenkách vy-
bavily vzpomínky na naše dìtství –
v Králíkách bylo pouze koupalištì,
které jsme mohli využívat jen v létì
(když bylo opravdu teplo) a bazén ?

Tenkrát mìli takový krytý bazén
snad jen v Praze a možná v Brnì.

Plavat se musel nauèit každý sám –
kdo se nebál, nauèil se, kdo se ale vody
bál, ten se tøeba nenauèil plavat vùbec.

A dnes? Dnes už je to jinak, dìti jezdí
na plavání, když nastoupí do první tøí-
dy a nìkde zaèínají s plaváním už
v mateøské škole.

A tak  jsme se rozhodly v tomto škol-
ním roce vyzkoušet s dìtmi pøedpla-
vecký výcvik.

Rodièe tuto možnost celkem pøivítali
a dìti? Dìti byly hned od poèátku veli-
ce nadšené, že budou jezdit do bazénu.

Kurz plavání zaèínal v listopadu a
konèil v lednu – celkem jsme absolvo-
vali deset lekcí. V každé lekci si dìti
nejprve pohrály a vydovádìly se
v malém bazénku, pak ti kurážnìjší
pøešli do velkého bazénu, kde už se
uèily základùm plavání (tempa na bøi-
še, popøípadì na zádech).

Pak se ještì dìti uèily skákat do vody,
plavat s oblièejem pod vodou, lovit puk
z vody nebo sjíždìt do vody po sklu-
zavce.

Vždy jsme rády pozorovaly, jak dìti
ve vodì „ øádí “ – nìkdo tam byl oprav-
du „jako doma“, nìkdo se zase bál (tøe-
ba jen toho, že by mu voda cákala do
oblièeje, že by nedosáhl na dno).

Ale jak se kurz chýlil ke konci, bylo
vidìt u všech dìtí pokrok – kdo se vody
bál, ten se bát pøestal, kdo plavat neu-
mìl, ten se nauèil (nìkolik dìvèat už
ke konci kurzu doopravdy plavalo – bez
všech pomùcek).

Tøi králové 2005
Ve ètvrtek 6.1.2005, v den oslavy

starodávného putování Tøi králù, jsme
podnikli náš již tradièní výšlap na Horu
Matky Boží, abychom opìt po roce na-
vštívili klášter s jeho vyøezávaným
betlémem a prohlédli si vánoèní výzdo-
bu kostela.

No, on to vlastnì výšlap byl jen zèás-
ti, protože nahoru jsme museli kvùli
nepøízni poèasí vyjet autobusem.

Vloni nás nahoøe vítalo nádherné
slunce a modrá obloha, tentokrát jen
neproniknutelná bílá mlha a ticho.

V klášteøe jsme byli již oèekáváni,
uvedeni do jídelny a hned se pro nás
vaøil dobrý bylinkový èaj. Spoleènì jsme
se obèerstvili rùznými dobrotami, zapi-
li je teplým èajem a jakmile jsme se
trochu rozehøáli, pøišel za námi bratr
Jan Sokulski , který nás mìl provést
kostelem až k betlému.

Mezitím jsme však v koutì jídelny
objevili velice starý (a snad již historic-
ký) klavír a tak jsme si pøezpívali naše
nejoblíbenìjší vánoèní koledy.

A pak jsme již ve sváteèní náladì pro-
šli spoleènì sakristií do kostela, kde
jsme obdivovali pøekrásnou vánoèní
výzdobu – spoustu stromkù s bílými
hvìzdièkami.

Kostelem jsme došli až k betlému,
u kterého jsme si pak poslechli vánoè-
ní pøíbìh o narození Ježíška a putová-
ní Tøí králù. Dojati pøíbìhem jsme ješ-
tì zazpívali nìkolik vánoèních písní
Ježíškovi v jeslièkách.

U betlému stál malý andìlíèek – kdo
mu vhodil korunku, tomu se pìknì po-
klonil. Jen neradi jsme se pak louèili
s Ježíškem, andìlíèkem a bratrem
J.Sokulskim. Èekala nás ještì cesta
alejí zpìt do Králík a museli jsme si
pospíšit, aby nám neujel autobus.

Odcházeli jsme s pøáním, abychom
se zase po roce u betlému setkali, aby
nám pøíštì poèasí více pøálo (a až se
zase na výšlap vypravíme, a� nám svítí
na cestu slunce a vítá nás modrá oblo-
ha a bílý sníh).

Dìkujeme paní Hanì Hudcové za
pohoštìní, které pro nás pøipravila a
bratru Janu Sokulskému za zajímavé
vyprávìní o historii zdejšího betlému.

Dìti a paní uèitelky
z MŠ Èervený Potok

Èeský èervený køíž
Dolní Morava

poøádá v sále obecního úøadu
dne 26.3.2005 od 20.00 hodin

VELIKONOÈNÍ ZÁBAVU
Hudba: INDEX Žamberk

Vstupné: 35,-Kè
Bohatá tombola!

Obèerstvení zajištìno.
Pøijïte se bavit,

budete srdeènì vítáni.

Na závìr kurzu všechny dìti dostaly
„ Mokré vysvìdèení  “, kde mìly napsá-
no, co všechno se bìhem výcviku nau-
èily a co už umìjí.

Dìkujeme MìÚ Králíky, který pod-
poruje rùzné sportovnì zdravotní ak-
tivity a na tento výcvik nám pøispìl fi-
nanèním obnosem.

Dìkujeme všem maminkám, které
nám ochotnì pomáhaly odstroj it
i ustrojit menší dìti.

Také dìkujeme paní Janì Trnkové
za velice zdaøilé nafotografování celé
této akce.

Dìti a paní uèitelky
z MŠ Èervený Potok
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BØEZEN - BMI
Internet se dá zvládnout i vdevade-

sáti…
Øekne-li se bøezen, vìtšinì døíve

narozených se vybaví heslo Bøezen –
mìsíc knihy.

Již nìkolik rokù toto heslo nahrazu-
je BMI, což je zkratka pro Bøezen –
mìsíc internetu.

Internetu jako modernímu prostøed-

ku šíøení informací je v bøeznu vìno-
ván v celé Èeské republice velký po-
èet akcí.

Každoroènì se k nim pøipojuje
i Mìstská knihovna v Králíkách.

Letos se chceme zamìøit pøedevším
na seniory,kteøí neztratili chu� uèit se
stále nìèemu novému, ale nemají
k dispozici vlastní pøipojení
k internetu.

Jakákoliv duševní èinnost nepøímo
prodlužuje život, protože uèení se no-
vým vìcem trénuje mozek.

O tom, že se internet dá lehce zvlád-
nout i v devadesátce, máme pøíklad
i mezi našimi ètenáøi!!

Ve velkých mìstech jsou pro seniory
organizovány speciální kursy. My sice
takové možnosti nemáme, ale pøesto
vás mùžeme do základù používání in-
ternetu zacvièit i v našich skromnìj-
ších podmínkách.

V rámci Bøezna – mìsíce internetu
seniorùm nabízíme bezplatnou in-
struktáž ve veøejné stanici interne-
tu, která je v pøízemí budovy Mìstské
knihovny v Králíkách.

Pøijít mùžete kdykoliv v pondìlí od
13,30 do 17,30 nebo ve ètvrtek od 9-12
a od 13,30 do 17,30 hod.

Na instruktáž mùžete pøijít individu-
álnì nebo ve 2-3 èlenné skupince.

Budete-li mít zájem, mùžete si pøe-
dem osobnì nebo telefonicky (na èísle
465 631 215 nebo 776 683 853)domlu-
vit i èas návštìvy.

Internet
za babku

Od 1. do 31.bøezna 2005 mají všich-
ni zájemci (nejen zaregistrovaní ètená-
øi) možnost využít pøipojení ve veøejné
stanici internetu (v pøízemí budovy)
i v oddìlení pro mládež (1.patro)na
Velkém námìstí za zvýhodnìnou
cenu 50 haléøù za minutu.

Internet je k dispozici v pùjèovní
dobì knihovny:

pondìlí 13,30 – 17,30 hod.
úterý 13,00 – 17,00 hod.
ètvrtek   9,00 – 12,00

         a 13,30 – 17,30 hod.
pátek 13,00 – 17,00 hod.

Návštìvu mimo uvedené hodiny je
možné si domluvit pøedem  – osobnì
nebo  telefonicky na telefonu è.465 631
215.

Na vaši návštìvu se tìší pracovnice
mìstské knihovny.

Ivana Mareèková

Pojïte s námi do Evropy
aneb Poznáváme státy Evropské unie

Od listopadu loòského roku probíhá
v oddìlení pro mládež Mìstské knihov-
ny v Králíkách ètenáøská soutìž pro
dìti od 6 do 16 let s názvem „Pojïte
s námi do Evropy aneb Poznáváme stá-
ty Evropské unie“.

Vždy na zaèátku mìsíce jsou pøipra-
veny otázky pro 3 vìkové kategorie - 6-
8, 9-11 a 12-16 let.

Jejich øešením postupnì poznávají
dìti vybrané státy Evropské unie – Slo-
vensko, Polsko, Itálii, Francii a Anglii a

uèí se využívat klasické i moderní in-
formaèní prameny.

Do soutìžení se pustilo kolem pade-
sátky dìti – nejvíc ve 3. kategorii.

Všechny úkoly musí v daném mìsí-
ci soutìžící splnit pøímo v knihovnì, ale
mohou k tomu využívat veškerý kniž-
ní fond, on-line katalog a zdarma i in-
ternet.

Pøed závìreèným bøeznovým kolem
je 35 vytrvalcù, pro které bude odmì-
nou za témìø pùlroèní snažení NOC

S ANDERSENEM v knihovnì.
První aprílová noc z pátku 1. na so-

botu 2. dubna patøí letos mezinárodní
oslavì 200. narozenin dánského pohád-
káøe Hanse Christiana Andersena. Krá-
lické dìti se zapojí do mezinárodní akce
Noc s Andersenem již podruhé a èeká
na nì pestrý program plný pøekvapení.

O tom, jak se budeme spoleènì bavit,
vám dìti napíší samy v kvìtnovém èís-
le Králického zpravodaje.

Ivana Mareèková

Karneval v MŠ Pivovarská
Haló pane karnevale,
raète dále, raète dále.
Všechno máme na míru,
z krepového papíru.
Dneska bude velký bál
všichni máme karneval.

Tak to vypadalo v naší školce, dopoledne v den velkého králic-
kého karnevalu. Když už si maminky dají práci s výrobou pìk-
ných masek, tak a� si jich dìti poøádnì užijí. V pátek ráno pøišli
všichni do tøídy ve své masce. Nìkdy to byly takové masky, že paní
uèitelka nemohla poznat kdo to pøišel. Èernoška, mušketýøi, Šíp-
ková Rùženka, Maková panenka, Zoro, èertice atd. Všichni  tanco-
vali, zpívali a soutìžili, že se jim ani nechtìlo ven.

Nìkteøí z nich se potkali i na dìtském karnevale na Støelnici. A
do tøetice nás èekal karneval ve ŠJ Moravská. Zde se ve støedu
23. února sešly masky v doprovodu svých maminek, tatínkù, ba-
bièek a dìdeèkù, aby tak zakonèily karnevalové veselí. Rej masek
pod vedením dvojce Vabank z Jeseníku nám rychle utekl. S Ivèou
a Emèou jsme se prozpívali  z pohádek až na konec karnevalu.
Dìkujeme panu Veèeøovi za pùjèení školní jídelny, všem mamin-
kám, které pomohly s výzdobou jídelny, babièce trojèátek Maèáto-
vých za výborné koláèky a také všem, kteøí vìnovali odpoledne

svým dìtem a pøišli se s nimi pobavit.
Mezi maskami byli i naši pøedškoláci, kteøí se pøed týdnem sešli

u zápisu do prvních tøíd. Na ZŠ Moravskou jim opìt vystáli frontu
babièky, dìdeèkové, maminky a tatínkové.Ale všichni se mùžou
tìšit, jak zasednou po prázdninách do lavic prvních tøíd. Zatím
nám vyrostou noví  školáèci, na které se budeme tìšit zase za rok,
jako na další králický karneval.

Tak zase za rok nashledanou. MŠ Pivovarská
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ZASTAVENÍ U SOUSEDÙ
(Poznávejme své sousedy, kulturu, krásy a zajímavosti jejich domova)

Galerie vonící senem
(Zastavení 3.)

Cestování a poznávání je vlastnì
nakukování do ulic a zákoutí nejen
cizích míst ale i lidských duší do všed-
ních dní lidských životù. Svou zvì-
davostí se dotýkáme historie a vde-
chujeme atmosféru souèasnosti. A la-
hùdkou, delikatesou v této krmi jsou
zážitky výjimeèné a pøekvapující.

----------------------------------------
Fenoménem mezi takovými prožit-

ky mùže být i jedna epizoda z mé cesty
Polskem. Jednou jsem se vydal z Var-
šavy smìrem na Radom sadaøským
regionem pøes Grójec. A protože to bylo
uprostøed pozdního léta, zapsal jsem si
tento úsek do pamìti pod hesla: vùnì,
sady, sahající až k horizontùm, vonící
ráj. Uprostøed nìho jsem pak našel ještì
jeden, sice malý, ale velký svým bohat-
stvím. Bohatstvím kultury.

Už mnoho staletí tomu místu, obci,
øíkají Oroòsko. Auto zastavilo skoro
samo, myslel jsem, že je tøeba odpoèi-
nout si, nebo to byla vidina? Ne, prostá
skuteènost. Pøed oèima se náhle ote-
vøela jedna z nejvìtších sochaøských

galerií pod širým nebem. Oroòsko je
plné soch, na pøilehlých loukách, v lese,
v parku, kam se podíváte. Oroòsko je
v souèasnosti „Støediskem polského
sochaøství.“ Ale proè právì zde? Na vsi?

Poèátky kulturního rozvoje vsi byly
zaznamenány už v první polovinì 40.
let 18. století, i když název osady po-
chází z pùvodního výrazu „oranisko“.

„Ti Italové!“ øekl jsem si pøi èetbì tu-
ristického prùvodce. Všude, po celé
Evropì a v Polsku zvláš� hojnì se se-
tkáváme s architektonickými i umì-
leckými poklady italských mistrù.
I tady, v Oroòsku pùsobil a zapustil ko-
øeny italský inženýr F. K. Christiani,
èlovìk mnohostranných zájmù a sta-
vitel zdejší rezidence. Jeho zásluhou a
pozdìji i díky jeho dceøi se zaèalo
o Oroòsku hovoøit v nejširších kruzích
výtvarných umìlcù, spisovatelù a hu-
debníkù.

Z významných osobností zde pobý-
val Henryk Sinkiewicz a malíø Josef
Brandt, který se zde v roce 1877 usadil
trvale. Zasloužil se o to, že Oroòsko
bylo tenkrát støediskem malíøù a že zde
založil tzv. „Svobodnou akademii oroò-
skou.“ Pùsobil zde také J. Falat a
W. Kossak, spoluautor Raclawské pa-
norámy ve Wroclawi.

Od roku 1965 se zde každoroènì po-
øádají mezinárodní sochaøské plenéry,
jejichž výsledkem je zhruba pùl tisíce
prací z rùzných materiálù. Jak skvìlý
nápad! A jaký zážitek pøi procházce a
pohledu na bílou krásu, kontrastující
s  bohatou zelení, provonìnou vonícím
senem.

Text a foto Alexander Pelikán
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Tak bylo – tak je
Èp. 334, ulice Valdštejnova

K místu, na kterém vyrostlo poz-
dìjší èp. 334, se objevují první
zmínky již z 2. pol. 16. století, kdy
na této a nìkolika dalších parce-
lách nechal postavit zámek tehdej-
ší držitel králického panství Zde-
nìk z Valdštejna. Zámecký objekt
se však ze své existence pøíliš
dlouho netìšil, vyhoøel v srpnu
roku 1708 pøi velkém požáru mìs-
ta. O rok pozdìji požáøištì koupilo
mìsto a postupnì bylo na tom mís-
tì postaveno nìkolik domù, mezi
nimi i tento. Další, pro historii
domu neménì zajímavý údaj sou-
visí s králickou øezbáøskou tradi-
cí. Jak známo, hrálo toto øemeslo
ve zdejším  regionu velmi podstat-

nou a urèujíc í roli. Výrobky
z malých domácích dílen putova-
ly do specializovaných obchodù,
kterých vznikalo vlivem rostoucí
poptávky stále více. V tomto domì
založil takový obchod r. 1826 jistý
Lang (nebo Lange). O pùl století
pozdìji pøevzal jeho podnik Wil-
helm Katzer st., pùvodem ze Šváb-
ska. Z malé firmy se stal velko-
obchod, jehož vìhlas jej udržel
i v dobách, kdy ostatní podobné
podniky již dávno zase zanikly.
Osobnost Wilhelma Katzera není
však spojena jen s øezbáøstvím.
Do místních dìjin se zapsal také
jako horlivý stoupenec menšinové
evangelické církve, v jejímž zájmu

aktivnì vystupoval. Mezi lety
1904-1910 u sebe ubytovával evan-
gelické vikáøe, o které se obìtavì
starala Marie Katzerová. Po válce
pøešel obchod pod národní správu.
V pozdìjších letech zde vznikla
prodejna hraèek a sportovních po-
tøeb. Od r. 2001 se tu nachází i pro-
dejna Elektron.

Pracovníci Mìstského muzea
v Králíkách rádi uvítají jakékoli dal-
ší doplòující podnìty a materiály (do-
bové fotografie, dokumenty apod.),
které  se týka jí  tohoto tématu. Dì-
kujeme.

Redakce

Dùm s peèovatelskou
službou v Králíkách

vás zve na
zábavné odpoledne

plné taneèkù a
písnièek dìtí z MŠ a

Zvláštní školy v Králíkách.
 

Kdy: ètvrtek 17. bøezna
v 16.00 hod.

Kde: Klub Na Støelnici 

Srdeènì zveme seniory,
rodièe dìtí i ostatní

obyvatele Králík a okolí.
Pøijïte se pobavit.

Vstupné: 20,- Kè
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Spoleèenská  kronika

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

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Stomatologické služby
od 12. 3. 2005 do 10. 4. 2005

Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a
Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota, nedìle, svátky 8 - 10 hod

POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.:
465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz/urad.htm,

konkrétnì v sekci: Informace z odborù/Zdravotnictví/Aktuální informace

12. 03. So MUDr. Milotová Lanškroun Svobody 356 465 322 787
13. 03. Ne MUDr. Milotová Lanškroun Svobody 356 465 322 787
19. 03. So MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
20. 03. Ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
26. 03. So MUDr. Strnadová Jablonné n. Orl. Na Dílech 622 465 642 765
27. 03. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. Orl. Na Dílech 622 465 642 765
28. 03. Po MUDr. Špièka Králíky 5. kvìtna 414 465 631 154
02. 04. So MUDr. Špièková Králíky 5. kvìtna 414 465 631 274
03. 04. Ne MUDr. Špièková Králíky 5. kvìtna 414 465 631 274
09. 04. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
10. 04. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551

den lékaø/ka obec místo telefon

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

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Informace
Finanèního úøadu

Žamberk
V období od 23. bøezna
2005 do 31. bøezna 2005 bu-
dou pracovníci finanèního
úøadu pøebírat pøiznání k
dani z pøíjmù v zasedací
místnosti Mìstského úøadu
v Králíkách v  dobì 8:30-
12:00 a 13:00-16:00 hodin.
Pracovištì je umístìno v
budovì K. Èapka 316 ve
druhém patøe.
Z technických dùvodù zde
nebude možné platit daò v ho-
tovosti.

Vzpomínka
Dne 2. bøezna to bude rok, kdy nás opustila naše

milá sestra a teta, paní Dana Brusnická, která na-
vždy zùstává v našich vzpomínkách. Danièko, za
vše Ti dìkujeme, také tìm, kteøí si na Tebe vzpome-
nou.

Sestra Rùžena Matoušková,
neteøe, synovci a ostatní pøíbuzní

Irena Šínová, Helena Bodišová, Františka Mišenèíková, Jarmila Jelínková,
Jan Moravec, Marie Rohlíková, Jaroslav Schuster, Marie Brychová,

Antonín Matyáš, Zlatuška Indrová, Bedøiška Balíková, Vojtìch Bednáø,
Blažena Coufalová, Rùžena Škarková, Gertruda Špinlerová, Petr Dejmek,

Miluška Šponarová, Marta Habasová, Nina Jirešová, Vladimír Èurda,
Marie Theimerová, Jiøí Dunda, Emilie Nosková, Libora Miltáková, Jozef  Mlèúch,

Marie Marešová, Zdenìk Krejèí, Kvìta Valterová, Vlasta Kubíèková,
Antonie Králová, Filomena Skálová, Václav Beran, Arno Dušek, Otto Janeèek

Milan Martinec – Helena Valíèková

Miroslav Švéda, Martin Šverák, Markéta Motyèáková,
Miroslava Benešová, Karel Štìpán, Jaroslav Rohlík

Dìkujeme paní Øezníèkové za dùstojné vypravení pohøbu pana
Miroslava Švédy.

Petra Doudìrová a Rodina Švédova

Dìkujeme za projevenou soustrast s úmrtím pana Josefa
Vacka a zároveò dìkujeme všem za kvìtinové dary. 

Rodina Vackova

Dne 17. 3. 2005

se dožívá 60 let

náš pan faráø

Alois Baschant

Pevné
zdraví a

Boží
požehnání
do dalších

let pøejí
farníci ze

všech spravovaných farností.
Zároveò dìkujeme za duchovní
vedení a za obìtavou práci pøi

obnovování našich kostelù.

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Luboš Moravec

Dne 27. ledna zemøel
p. Jaroslav Rohlík
ve vìku nedožitých 92 let

Pan Rohlík dlouhá léta praco-
val jako poštovní doruèovatel

a  42  let
jako  svìdo-
mitý kostel-
ník.  Za pøí-
nosnou práci
pro obyvatele
našeho mìs-
teèka mu pa-
tøí  velký dík.
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Ohlédnutí za IX. Èeským zimním srazem turistù
aneb probudili jsme .......

Ve dnech 3. 2. 2005 – 4. 2. 2005 ovládli
Králíky a okolí turisté. Organizátoøi
srazu pøipravili pro úèastníky srazu
i obyvatele regionu velmi zajímavý pro-
gram na všechny dny srazu. Pohodová
akce byla podpoøena krásným poèasím.
Poøadatelé z  KÈT Horal Ústí nad Orli-
cí ve spolupráci s našimi turisty a spor-
tovními nadšenci kvalitnì zabezpeèili
logistiku celé akce.

Je jasné, že pøi akci takového rozsa-
hu to obèas organizaènì zaskøípe, je
nutné nìkteré nepøedpokládané pro-
blémy øešit za pochodu.

Napøíklad se turistùm podaøilo vzbu-
dit vládce tøetího nejvyššího pohoøí
Èeské republiky i s jeho partnerkou.
Turistùm se tím povedl pøímo poèin sto-
letí.  Krulišák s Rozvodnicí totiž spali
velmi dlouho tvrdým spánkem. Až davy
turistù je v našem odlehlém pohoøí pro-
budily z hlubokého spánku. Své vzdá-
lené pøíbuzné pøijel pozdravit vládce
Orlických hor Rampušák i se svojí part-
nerkou Kaèenkou. I u tìchto nesmr-
telných postav platí: „Sejde z oèí, sejde
z mysli....“.

Redakce

Na fotografii stojí zprava Krulišák a jeho partnerka Rozvodnice, Kaèenka a
Rampušák. Doufejme, že se Krulišák a Rozvodnice stanou symbolem regionu.

Foto: I. Pecháèek

 Velký dechový orchestr

AF BRASS BAND LETOHRAD
zve všechny pøíznivce dobré

hudby na svùj tradièní

JARNÍ KONCERT

Koncer se koná dne
18.bøezna 2005

zahájení v 19,30 hodin
kulturní dùm v Letohradì

Pøijïte se pøíjemnì naladit
hudbou starých mistrù, melodií

z muzikálù, filmù i
populárních písnièek.

Vstupné - Mikcentrum
tel: 465 622 092
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Program na ÚNOR
pátek   11.   OKRSEK 49   zaè. ve 20.00 hod
Akèní thriller s Joaquinem Phoenixem a Johnem Travoltou

v hlavních rolích pøibližuje tragickou nehodu pøi zásahu v hoøící
budovì. Film je poctou odvážným hasièùm a jejich nároèné práci.

úterý 15. VETØELEC vs. PREDÁTOR
zaè. v 17.00 hod
Bylo jen otázkou èasu, kdy se na filmovém plátnì setkají oblí-

bená mimozemská monstra Vetøelci a Predátoøi (již existují vi-
deohry, poèítaèové hry, komiksy i hraèky). Antarktická vìdecká
expedice se stane svìdkem i obìtí krutého boje Predátorù, kteøí si
podmaòují Vetøelce.

pátek   18.   SANTA JE ÚCHYL   zaè. ve 20.00 hod
Protagonistou èerné kriminální komedie je notorický alkoholik

a zkušený kasaø Willie, který pøedvánoèní atmosféry využívá
k pøípravì štìdroveèerní loupeže. Nekorektní a lehce vulgární,
ale velmi vtipný snímek obrací na ruby banální vzorce hollywood-
ských vánoèních filmù.

sobota   19.   VOJTÌCH, ØEÈENÝ SIROTEK
(PROJEKT 100)   zaè. ve 20.00 hod
Emotivní baladou debutoval pøed patnácti lety režisér Zdeòek

Tyc. Obnovená premiéra v rámci „Projektu 100“ dokazuje, že
poetický èernobílý snímek neztratil nic ze své syrovosti a køehké-
ho pùvabu. Drama zmaøeného života pøineslo první velkou filmo-
vou roli Petru Formanovi.

úterý   22.   WIMBLEDON   zaè. ve 20.00 hod
Romantická komedie se spoustou anglického suchého humoru

a pøedevším lásky, díky níž se z outsidera stane neèekanì vítìz
slavného tenisového turnaje. Tvùrci vìnovali velkou pozornost
autenticitì prostøedí – natáèelo se pøímo ve Wimbledonu a herce
trénoval Pat Cash, šampion z roku 1987.

pátek   25.   MILENCI A VRAZI   zaè. ve 20.00 hod
Román Vladimíra Párala (poprvé vyšel v r. 1969) s tehdy

pøekvapivou otevøeností podal zprávu o stavu spoleènosti, de-
struované totalitním režimem. Po pìtatøiceti letech na jeho moti-
vy natoèil režisér Viktor Polesný stejnojmenný film s plejádou
pøedních èeských hercù.

úterý   29.   CELLULAR   zaè. ve 20.00 hod
Støedoškolská uèitelka Jessica (Kim Basingerová) se ocitá

v zajetí brutálních únoscù a jedinou nadìjí na záchranu se stane
mobilní telefon, kterým komunikuje s bezstarostným mladíkem
Ryanem. Situace je o to komplikovanìjší, že únosci jsou zkorum-
povaní policisté, schopní maøit vyšetøování.

Klub Na Støelnici Králíky
Bøezen 2005

Ohlédnutí za 30. roèníkem
memoriálu S. Hernycha

Lyžaøský oddíl pøi TJ Jiskra Králíky dìkuje všem sponzorùm,
poøadatelùm a  za pomoc pøi organizaci 30.roèníku memoriálu S.
Hernycha. Zvláštní podìkování vìnujeme manželùm Theimero-
vým, panu Lukáši Klímovi, obci Èervená Voda, Mìstu Králíky a
Službám mìsta Králíky s.r.o. za pomoc pøi organizaci a  realizaci
akce. Veøejný závod v bìhu na lyžích se uskuteènil dne 13. 2.
2005.

Sponzorsky nás podpoøili: poøadatelé plesu 2004 p. Netrda a
Ing. Ladislav Tóth; INCOT Králíky; ELKO Valenta Králíky;
UNIKOV Králíky; Sport Jiráska Králíky; Sport Feèková Králíky;
Sklenáøství Èernohous; Vodoinstalace Hošpesovi Králíky; RAIN-
BOW Brùna Králíky; Kartáèovny Èervená Voda; Hotel Beseda
Králíky; Hotel Zlatá Labu� Králíky; Dekl Králíky; Restaurace
Kaèenka; Stavební firma Šenk Králíky; Kvìtena Èùmová Králí-
ky; NOVALAMP Králíky; Papírnictví Krátká Králíky; MARKET
K+K; Zelenina Zezulkovi Králíky; Topenáøství Milták+Vacek Krá-
líky; Vodoinstalace  Dostálovi Králíky;

za oddíl lyžování B. Novotný
(Výsledkovou listinu závodu najdete na následující stranì)

pátek 4. 3. a sobota 5. 3.
BROUK V HLAVÌ   zaè. ve 20.00 hod
Dvì premiéry francouzské konverzaèní komedie Georgese Fey-

deaua. V režii Zdeòka Nìmeèka se vedle stálic králické ochotnic-
ké scény pøedstaví nìkolik nových tváøí.

sobota   12. 3.   PLES 2005   zaè. v 19.30 hod
Tradièní ples s hudbou kromìøížské skupiny CLASSIC. Nej-

vìtší tombola plesové sezóny!

úterý   15. 3.   KLASIKA VIVA – DR. SWING
zaæ. v 19.00 hod
Zahájení šumperského cyklu koncertù v  nové sezónì 2005.

Orchestr DR. SWING vznikl v roce 1998. Jeho repertoár je tvoøen

pøedevším skladbami èeských autorù, zahrnuje však i americký
jazz. Pøenese posluchaèe  o nìkolik desítek let zpìt do doby ma-
lých kavárnièek i velkých taneèních sálù, protkaných vzrušujícími
rytmy 30. a 40. let - zlaté éry swingu - a pøiblíží atmosféru tehdej-
ších jazzových orchestrù a jejich evergreenù, které ani s odstupem
èasu neztratily nic ze svého lesku.

Zaøazení tohoto koncertu svìdèí o odvážné dramaturgii cyklu
KLASIKA VIVA a do budoucna slibuje pestrou šíøi žánrù a stylù.
Koncert se koná ve velkém sále Domu kultury v Šumperku, vstup-
né 120,- Kè, doprava z Králík individuální (po domluvì možnost
dopravy osobními vozy – informace v kanceláøi Støelnice nebo na
tel. 465 631 473, 603 849 460).

ètvrtek   17. 3.   KONCERT PRO SENIORY
zaè. v 16.00 hod
Odpolední matiné pro døíve narozené, úèinkují dìti

z králických MŠ a žáci ZUŠ.

sobota   19. 3.   SAVEYOURSELF & 5th ELEMENT
zaè. ve 22.00 hod
Koncert moravských (Chropynì a Prostìjov) hudebních skupin

ve Sportbaru Støelnice.

sobota   26. 3.   SPORTOVNÍ PLES   zaè. v 19.30 hod
Poøádá fotbalový oddíl Sokol Boøíkovice, k tanci hraje TRIAL.
Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøedprodeji

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

Pavel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky

Absolutní vítìz Petr Pavel
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Sportovní zaøízení - víceúèelový atletický stadion
Dne 1. 3. 2005 zaèal vykonávat pracov-

ní funkci správce víceúèelového sportovní-
ho zaøízení pøi ZŠ Moravská, Králíky pan
Jiøí Hlava. „Èásteènì“ funkèní sportovní
zaøízení  již slouží veøejnosti. Slovo èásteè-
nì píši zámìrnì, zbývá dokonèit vybudo-
vání zázemí pro sportovce - šatny a kabi-
ny. Stavební povolení na dokonèení tìchto
prací je prodlouženo do 31. 12. 2007. Po
dlouhých letech èekání se možná otevírá
nová kapitola atletiky v Králíkách.

Již je to dávno, co jsem jako malý kluk
èetl knížku autorù Jarmily Kratochvílové
a Miroslava Kváèe. Kdo by neznal naši
známou sportovkyni a jejího trenéra. Kni-
ha se jmenuje pøíhodnì – ÈEKÁNÍ.
V hlavì mi utkvìlo zejména vzpomínání
Ing. Miroslava Kváèe. S laskavým svole-
ním paní Jarmily Kratochvílové, zprostøed-
kovaným paní uèitelkou Lenkou Èermáko-
vou, si dovoluji citovat vyznání Ing. Miro-
slava Kváèe.

„Ve východním cípu okresu Ústí nad Orli-
cí leží mìsteèko Králíky, vstupní brána Je-
seníkù. Má fotbalové høištì bez atletické drá-
hy, bez doskoèištì. Pøesto se tady boje krá-
lických atletù konaly. Dráhu jsme vyznaèili
praporky, na doskoèištì zryli trávu za laj-
nami, bøevno pro vrh koulí vyrobil mùj táta,
taky oštìp – a nám zbývalo jenom sehnat
disk, stojany, vymìøit tratì, vyhloubit jam-
ky na start. A tak jsme zaèali. Neuvìøitelné
podmínky pøilákaly na první závody se
„Šumperáky“ hodnì divákù, hned od za-
èátku se atletika stala v Králíkách po-
jmem.

Ty první závody byly vzrušující, dodnes
na nì vzpomínám. Pøedevším hod oštìpem.
Házelo se podle delší strany høištì, v tìsné
blízkosti lemovaného diváky, ale taky tele-

grafními sloupy. Spoléhali jsme na výbor-
ného oštìpkaøe Aldu Pelikána. První hody.
Aldùv mohutný zátah – a oštìp se pøed
zraky užaslých divákù zapíchl ve výšce asi
tøí metrù do telegrafního sloupu. Nastal
rozruch, diváci zaèali opatrnì couvat, pro-
tože pøestali vìøit na pøesnou mušku dal-
ších borcù, a pøekvapení poøadatelé se la�-
kou (ze skoku vysokého) snažili oštìp sun-
dat. Na pomoc jim se svým náøadím spì-
chali i koulaøi. Proè tolik starostí? Snad-
ná odpovìï: jiný oštìp široko daleko nebyl.
Nakonec se spojenými silami podaøilo oštìp

vyprostit. Ale náš Alda ho ve druhém po-
kusu zapíchl do telegrafního sloupu zno-
vu, a to takovou silou, že jakýkoli pokus
o vyproštìní selhal...

Mìl jsem už tehdy sport nesmírnì rád. Na
gymnáziu v Králíkách jsme se rozhodli, že
uspoøádáme olympiádu ve všech dostupných
sportech. Impozantní byl – alespoò pro mne
– už samotný zaèátek. Zahájení olympij-
ských her králického gymnázia se samozøej-
mì nemohlo obejít bez slavnostního zapále-

ní olympijského ohnì. Udìlal jsem poøádný
podstavec, do pìknì upraveného lavoru pøi-
pravil dobøe hoølavou smìs hadrù, oleje a
smùly, zhotovil správnou faguli a – samo-
zøejmì – byl jsem též posledním bìžcem šta-
fety. Dobìhl jsem, zapálil oheò, profesorský
sbor tleskal, žáci jevili nadšení. Nejlepší re-
citátor školy Tonda Matys pøednášel báseò,
Jarda Strnad se staral o gramofony. A já
stál ve vzorném pozoru s hoøící fagulí, vøe-
lá smùla mi kapala na pøedloktí, tetovala
jeden puchýø za druhým. Najednou jsem se
už nemohl doèkat konce toho slavnostního

okamžiku. Tonda dál recitoval, Jarda pouš-
tìl hudbu. Bylo to nekoneèné, ale vydržel
jsem.

Když na tyhle pøíhody vzpomínám, uvì-
domuji si, že tam v Králíkách se zrodila
moje láska k atletice, ke sportu.“

Konec citace. Tušíte vážení ètenáøi
v kterém roce se tyto králické olympijské
hry konaly? Pro jistotu jsem se zeptal pana
Aleše Pelikána (vzpomínaný Alda). Pan
Pelikán nám potvrdil, že se jednalo o rok
1947.

Až dnes zde máme pìkný atletický sta-
dion s možností celoroèního využití. Ob-
èas jsem zaslechl, že se jedná o drahý špás,
že to Králíky nepotøebují. Domnívám se,
že to je nesprávný názor. Všechny èinnosti,
které slouží k naplòování volnoèasových
aktivit dìtí, mládeže a dospìlých napomá-
hají k sociální prevenci, k eliminaci ne-
žádoucích socíálnìpatologických jevù. Kva-
litní sportovní zázemí je jednou
z podmínek pro provozování tìchto akti-
vit. Vìøím, že ve spolupráci mezi školami a
TJ Jiskra Králíky  zde bude opìt fungovat
lehkoatletický oddíl.

Za odbor školství, kultury a tìlovýchovy
Jan Divíšek

Výsledková listina:
Junioøi a muži do 40 let: 1. Petr Pavel (01:55:25,0); 2. Bøinèil

Josef (Štíty - 01:56:45,0); 3. Bielèík Petr (Lichkov - 02:15:40,0);
4. Brož Jaroslav (Ústí nad Orlicí - 02:31:37,0); 5. Pávek Jaromír
(Èervená Voda - 02:50:51,0).

Muži nad 40 let: 1. Liška Pavel (Ústí nad Orlicí - 02:15:25,0);
2. Kalousek Jiøí (Králíky - 02:27:57,0); 3. Novotný Pøemysl (SKI
Pastviny - 02:51:42,0); 4. Ing. Klein Antonín (È. Voda - 03:13:36,0).

Muži nad 50 let: 1. Cejnar Václav (Areco Hradec Kr. - 02:13:18,0);
2. Koblížek Jindøich (Žamberk - 02:14:05,0); 3. Vorlický Zbynìk
(Žamberk - 02:15:32,0); 4. Tempír František (Sokol Štíty -
02:18:21,0); 5. Hlaváèek Zdenìk (SKP Rychnov n/K. - 02:21:44,0);
6. Kubr Václav (LTC Hradec Kr. - 02:29:55,0); 7. Rýznar Miroslav
(Zábøeh - 02:47:59,0); 8. Macháèek Karel (Králíky - 02:48:17,0);
9. Andrlík František (Králíky - 02:54:17,0); 10. JUDr. Brož Jaro-
slav (Brno - 02:58:42,0).

Muži nad 60 let: 1. Krátký František (Králíky - 02:12:45,0); 2.

Bielèik Jindøich (Lichkov - 02:30:29,0); 3. Novotný Jiøí (KB Leto-
hrad - 02:32:57,0); 4. Riedl Václav (ALSPORT Šumperk -
02:33:53,0); 5. Hanuš Jan (Zábøeh - 02:35:17,0).

Ženy: 1. Lišková Rùžena (Ústí nad Orl. - 01:01:30,0).

Medailisté kategorie junioøi a muži do 40 let
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Výsledky stolního tenisu
KP II. tøídy muži
8. kolo: Orlice - Králíky 10:8, Litomyšl B - Polièka B 10:7 a

Polièka A 10:4, Vidl. Seè - Polièka A 10:7 a Polièka B 10:7, Sedlec
B - Svitavy 10:8 a Vítìjeves 10:2, Choceò C - Vítìjeves 10:2 a
Svitavy 8:10.

7. kolo: Litomyšl B - Vidlatá Seè 10:8, Orlice - Vítìjeves 10:6 a
Svitavy 8:10, Králíky - Svitavy 10:7 a Vítìjeves 10:5, Polièka
A - Sedlec B 9:9 a Choceò C 10:4, Polièka B - Choceò C 9:9 a Sedlec
B 7:10.

1. Sedlec B 14 12 2 0 138:71 64
2. Vidlatá Seè 14 9 3 2 127:93 51
3. Polièka A 16 8 2 6 131:111 44
4. Litomyšl B 14 7 2 5 107:109 39
5. Svitavy 15 6 2 7 123:123 34
6. Choceò C 14 5 2 7 105:112 29
7. Králíky 14 5 2 7 104:121 29
8. Vítìjeves 15 5 2 8 102:122 29
9. Orlice 14 3 2 9 105:130 19

10. Polièka B 16 2 3 11 100:150 16

OP I. TØÍDY
7. kolo: Králíky B - Lanškroun B 9:9, Sudslava A - Ústí C

3:10, Øetová A - Èeská Tøebová C 9:9, Lanškroun A - Start Èeská
Tøebová 10:1, Líšnice A - Lukavice A 3:10, Vysoké Mýto A - Sedlec
C 10:5.

1. Lanškroun A 13 0 0 130:38 65
2. Ústí C 9 0 3  111:60 45
3. Øetová A 8 1 3 100:82 42
4. Vysoké Mýto A 8 0 4 100:80 40
5. Králíky B 5 2 5 100:98 29
6. Èeská Tøebová C 3 5 4 92:102 25
7. Sedlec C 4 2 6 90:103 24
8. Lanškroun B 4 1 8 85:117 22
9. Start È. Tøebová 4 1 7 84:98 22

10. Sudslava A 4 0 8 80:108 20
11. Lukavice A 2 1 9 68:110 12
12. Líšnice A 2 1 9 69:113 12

OP II. TØÍDY
8. kolo: Vysoké Mýto A - Lanškroun B 10:1, Sedlec C - Králí-

ky B 10:8, Lanškroun A - Èeská Tøebová C 10:3, Start Èeská
Tøebová A - Øetová A:9., Sedlec C - Lanškroun B 7:10, Vysoké
Mýto A - Králíky B 10:7, Start Èeská Tøebová A - Èeská Tøebová
C 10:5, Lanškroun A - Øetová A 10:2.

1. Lanškroun A 15 0 0 150:43 75
2. Vysoké Mýto A 10 0 4 120:88 50
3. Ústí C 9 0 3 111:60 45
4. Øetová A 8 2 4 111:101 44
5. Králíky B 5 2 7 115:118 29
6. Sedlec C 5 2 7 107:121 29
7. Start È. Tøebová 5 2 7 103:112 29
8. Lanškroun B 5 1 9 96:134 27
9. Èeská Tøebová C 3 5 6 100:122 25

10. Sudslava A 4 0 8 80:108 20
11. Lukavice A 2 1 9 68:110 12
12. Líšnice A 2 1 9 69:113 12

OP III. TØÍDY, SEVER A
10. kolo: Lanškroun D - Králíky D 15:3, Dolní Dobrouè A -

Tatenice A 9:9, Líšnice B - Orlice C 8:10.
9. kolo: Tatenice A - Líšnice B 6:12, Králíky D - Dolní Dob-

rouè A 2:16.
8. kolo: Dolní Dobrouè A - Žamberk B 10:8, Líšnice B - Králí-

ky D 18:0, Orlice C - Tatenice A 17:1.

1. Orlice C 8 0 0 120:24 40
2. Líšnice B 7 0 2 113:49 35
3. Dolní Dobrouè A 5 1 3 90:72 27
4. Žamberk B 4 0 4 65:79 20
5. Tatenice A 3 1 5 71:91 17
6. Lanškroun D 2 0 6 56:88 10
7. Králíky D 0 0 9 25:137 0

OP III. TØÍDY, SEVER B
10. kolo: Mistrovice A - Králíky C 9:9, Tatenice B - Lan-

škroun E 8:10, Žamberk A - Líšnice C 11:7.
9. kolo: Lanškroun E - Žamberk A 4:14, Králíky C - Tatenice

B 18:0, Horní Heømanice A - Mistrovice A 2:16.
8. kolo: Tatenice B - Horní Heømanice A 15:3, Žamberk A -

Králíky C 16:2, Líšnice C - Lanškroun E 16:2.
1. Žamberk A 9 0 0 120:42 45
2. Líšnice C 5 1 2 97:47 27
3. Mistrovice A 5 1 2 98:46 27
4. Králíky C 4 2 3 100:62 24
5. Lanškroun E 2 1 6 44:118 12
6. Tatenice B 1 1 7 53:109 7
7. Horní Heømanice A 1 0 7 28:116 5

OP DOROSTU
7. kolo: Králíky A - Lanškroun B 4:6, Sedlec A - Ústí nad Orlicí

A 7:3, Zálší A - Líšnice A 2:8, Sudslava A - Orlice A 6:4, Vysoké Mýto
A - Ústí A 7:3, Sudslava A - Líšnice A 4:6, Zálší A - Orlice A 1:9.

6. kolo: Lanškroun B - Sudslava A 8:2, Králíky A - Zálší A 10:0,
Ústí A - Orlice A 8:2, Sedlec A - Vysoké Mýto A 5:5, Lanškroun B -
Zálší 10:0, Králíky A - Sudslava A 7:3, Ústí A - Líšnice A 10:0.

1. Sedlec A 9 2 0 83:27 49
2. Vysoké Mýto A 9 2 0 77:33 49
3. Ústí A 8 0 4 86:34 40
4. Lanškroun B 5 2 4 58:52 29
5. Králíky A 4 2 5 56:54 24
6. Orlice A 4 1 6 59:51 22
7. Sudslava A 3 1 7 37:73 17
8. Líšnice A 3 0 8 36:74 15
9. Zálší A 0 0 11 8:102 0

OP ŽACTVA
9. kolo: Králíky A - Sudslava B 10:0, Èeská Tøebová A - Orel

Vysoké Mýto 2:8, Orlice A - Zálší A 8:2, Ústí A - Sudslava A 9:1,
Lukavice A - ZŠ Králíky A 2:8, Líšnice A - Jamné A 6:4, Èeská
Tøebová A - Sudslava B 6:4, Ústí a - Zálší A 9:1, Orlice a - Sudslava
A 8:2, Líšnice A - ZŠ Králíky A 6:4, Lukavice A - Jamné A 1:9.

8. kolo: Orel Vysoké Mýto A - ZŠ Králíky A 6:4, Sudslava B
- Jamné A 1:9, Sudslava A - Líšnice A 2:8, Králíky A - Ústí A 3:7,
Zálší A - Lukavice A 8:2, Èeská Tøebová A - Orlice A 1:9, Sudsla-
va B - ZŠ Králíky A 3:7, Orel Vysoké Mýto A - Jamné A 7:3, Zálší
A - Líšnice A 6:4, Sudslava A - Lukavice A 9:1, Èeská Tøebová A -
Ústí A 0:10, Králíky A - Orlice A 5:5.

7. kolo: Jamné A - ZŠ Králíky A 2:8, Lukavice A - Líšnice A
1:9, Orlice A - Ústí A 2:8, Králíky A - È. Tøebová A 7:3, Sudslava
A -Zálší A 4:6, Orel V. Mýto A - Sudslava B 6:4.

1. Ústí A 13 1 0 114:26 67
2. Orlice A 12 2 1 115:35 64
3. Orel Vysoké Mýto 12 0 1 96:34 60
4. ZŠ Králíky A 9 0 5 79:61 45
5. Králíky A 7 1 6 74:66 37
6. Líšnice A 6 3 5 63:77 36
7. Zálší A 6 1 7 66:74 32
8. Jamné A 5 1 8 69:71 27
9. Èeská Tøebová A 5 0 9 52:88 25

10. Sudslava A 4 1 9 63:77 22
11. Lukavice A 1 0 14 30:120 5
12. Sudslava B 0 0 15 29:121 0

Lyžaøský Bìh údolím Orlice
Datum konání: 20. února 2005, Klášterec nad Orlicí, høiš-

tì u Základní školy, sprint vyøazovacím zpùsobem.
Nejmladší žakynì
1. Aulichová Kateøina (Spartak OEZ Letohrad), 96,

1:05;28, 2. Maøíková Simona (Spartak OEZ Letohrad), 96,
1:12;13, 3. Fáberová Zuzana (Spartak OEZ Letohrad), 95,
1:14;36, 4. Vodehnalová Martina (Spartak OEZ Letohrad),
95, 1:19;41, 5. Kalousová Pavla (SOKOL Klášterec nad Or-
licí), 95, 1:21;88, 6. Novotná Dora (SK Žamberk), 97, 1:26;98,
7. Coufalová Karolína (TJ Jiskra Králíky), 95, 1:34;15,
8. Køivohlávková Kristýna (TJ Jiskra Králíky), 98,
1:39;45, 9. Køivohlávková Michaela (TJ Jiskra Králí-
ky), 98, 1:41;66.

Nejmladší žáci
1. Holubáø Bartolomìj (Spartak OEZ Letohrad), 96,

1:05;68, 2. Faltus Václav (Spartak OEZ Letohrad), 95,
1:10;09, 3. Kavka Lukáš (Spartak OEZ Letohrad), 97,
1:17;06, 4. Cimr Tomáš (Spartak OEZ Letohrad), 96, 1:18;70.

(Dokonèení na následující stranì)
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Sparta proti Slavii v mariáši
Dne 29. 1. od 14 hodin se uskuteènil v Restauraci u Lípy

karetní turnaj v mariáši mezi fanoušky fotbalových klubù SPAR-
TY a SLAVIE.

Turnaje se zúèastnilo 12 karbaníkù obou táborù, kteøí se roz-
dìlili po šesti hráèích.

Za klub Sparty hráli: Netrda, Kmi�, Litvík, Èernohous M.,
Matoušek V. a Mucha M. Za klub Slavie hráli: Dostál M., Moravec
Z., Slanina M., Vacek V., Felcman S. a Urban S.

Mariášová bitva trvala témìø ètyøi hodiny v emotivním tem-
pu, ale jak se zjistilo a seèetlo v závìru utkání, tak vìtší psychic-
kou a fyzickou sílu projevili jednoznaènì hráèi Slavie, kteøí zvítì-
zili jasnì a zaslouženì +287,-Kè pøi souètu všech hráèù svého
týmu.

Dìkujeme všem zúèastnìným za pøíjemnì strávené odpoledne,
a snad budou hráèi Sparty, kteøí získali v celkovém souètu
285,70 Kè, pøíštì o poznání vyrovnanìjším soupeøem èervenobí-
lých.

Dìkujeme Pivovaru Hanušovice za hodnotné ceny.
Adam Panchártek

Hokejový servis
Okresní hokejový pøebor mužù
Králíky - Vodìrady 3:8 (1:2, 1:3, 1:3), góly: Jaroslav Šponar

2, Zdenìk Zezulka, vylouèení: 4:4 (navíc domácí Zdenìk Zezulka
10 minut a Michal Šponar OK), využití: 1:2, diváci: 30.

TJ Lanškroun - HC Ústí 6:4 (2:0, 3:3, 1:1), Vermìøovice - Nekoø
8:1 (4:1, 4:0, 0:0), Lanškroun - M. Tøebová B 4:6 (1:2, 2:1, 1:3),
HC Choceò B - SK Žamberk 5:1 (1:0, 2:0, 2:1), Tisová - Øetová
10:4 (2:0, 4:3, 4:1), Nekoø - Vermìøovice 2:5 (0:0, 1:0, 1:4), SK
Žamberk - HC Ústí 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Tisová - Králíky 2:10 (0:4, 1:3, 1:3), góly: Jaroslav Šponar 4,
Zdenìk Zezulka 2, Jakub Hlava 2, Martin Šponar, David Paulu,
vylouèení: 4:5, využití: 0:1.

TJ Lanškroun - TJ Vodìrady 6:4 (1:0, 3:2, 2:2), HC Ústí -
Vermìøovice 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Králíky - Nekoø 11:4 (7:1, 1:1,
3:2), góly: Milan Kubíèek 3, Jaroslav Šponar 3, Roman Valèík 3,
Jaroslav Kaplan, Zdenìk Zezulka, vylouèení: 4:1, diváci: 20.

Králíky - Vermìøovice 4:2 (0:1, 3:0, 1:1), góly: Jaroslav

Kaplan 2, David Paulus, Drahoš Slanina, vylouèení: 6:6, využití:
1:0, diváci: 20.

M. Tøebová B - Jiskra Králíky 2:4 (0:1, 1:3, 1:0), góly: Jaro-
slav Kaplan 2, Milan Kubíèek, Jaroslav Špona, vylouèení: 5:10,
využití: 0:3.

Sokol Øetová - HC Ústí 8:4 (2:2, 2:1, 4:1), SK Žamberk - TJ
Lanškroun 0:3 (0:0, 0:3, 0:0), Øetová - Choceò B 1:11 (1:0, 0:4,
0:7), Semanín - Tisová 5:14 (1:5, 1:4, 3:5).

Vodìrady - Králíky 3:4 (0:3, 2:0, 1:1), góly: Z. Zezulka 2, J.
Šponar, D. Paulus, vylouèení: 3:1.

Vermìøovice - Øetová 4:4 (1:0, 2:2, 1:2), Øetová - Dlouhoòovice
7:2 (1:0, 3:1, 3:1), Vodìrady - Choceò B 3:13 (1:4, 1:6, 1:3), Lan-
škroun - Choceò B 5:10 (1:1, 4:4, 0:5), Tisová - Vodìrady 6:3 (3:1,
2:2, 1:0), HC Spartak Choceò B - SK Žamberk 7:1 (1:0, 4:0, 2:1).

Tisová - Vermìøovice 4:2 (3:0, 0:0, 1:2), Sokol Nekoø - HC Ústí
1:12 (0:1, 1:6, 0:5), Semanín - Vermìøovice 6:3 (3:0, 2:0, 1:3),
Dlouhoòovice - Nekoø 7:2 (2:0, 2:1, 3:1), Žamberk - Tisová 1:4
(0:1, 0:2, 1:1), Ústí n. O. - Choceò B 4:6 (1:0, 2:2, 1:4), Mor. Tøeb.
B - Dlouhoòovice 6:5 (3:1, 3:3, 0:1), Králíky - Žamberk 0:5 (0:1,
0:1, 0:3), Nekoø - Semanín 5:9 (3:3, 2:4, 0:2), Lanškroun - Øetová
1:6 (1:2, 0:3, 0:1).

TABULKA - 1. AŽ 7. MÍSTO
1. HC Choceò B 13 12 0 1 128:30 24
2. Sokol Tisová 13 10 0 3 83:49 20
3. M. Tøebová B 13 9 1 3 75:49 19
4. SK Vamberk 14 8 1 5 40:37 17
5. TJ Lanškroun 12 7 1 4 65:54 15
6. HC Ústí 13 7 0 6 60:43 14
7. Sokol Øetová 13 6 1 6 62:68 13
TABULKA - 8. AŽ 13. MÍSTO
8. Jiskra Králíky 13 6 1 6 59:70 13
9. TJ Vodìrady 13 6 0 7 63:51 12
10. TJ Semanín 12 4 0 8 47:67 8
11. Vermìøovice 13 2 2 8 39:80 6
12. Dlouhoòovice 11 2 1 8 35:58 5
13. Sokol Nekoø 13 0 0 13 28:128 0

Okresní pøebor juniorù
Žamberk - Králíky 0:3, Králíky - Semanín 5:3, TJ Svitavy

- SK Žamberk 0:12 (0:2, 0:6, 0:4), HC Ústí nad Orlicí - TJ Svitavy
9:0 (3:0, 3:0, 3:0), TJ HC Dlouhoòovice - TJ Svitavy 4:3 (0:1, 2:1,
2:1), TJ Svitavy - TJ Semanín 5:2 (0:0, 3:1, 2:1), Semanín -
Dlouhoòovice 3:4, Ústí - Dlouhoòovice 16:1, Dlouhoòovice - Žam-
berk 5:6, Semanín - Ústí 3:1,

TJ Semanín - TJ Jiskra Králíky 1:3 (0:0, 1:1, 0:2), góly:
Martin Šponar 2, David Paulu, vylouèení: 3:3, využití: 0:1.

TJ Svitavy - SK Žamberk 1:4 (1:2, 0:1, 0:1), TJ Svitavy - HC
Ústí nad Orlicí 0:7 (0:2, 0:1, 0:4), TJ HC Dlouhoòovice - TJ Svita-
vy 8:2 (1:1, 4:0, 3:1), SK Žamberk - TJ Svitavy 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).

Poøadí pøeboru: 1. Jiskra Králíky (10 bodù, skóre 27:4), 2.
SK Žamberk (8, 27:13), 3. HC Dlouhoòovice (8, 25:31), 4. Ústí
nad Orlicí (6, 34:7), 5. TJ Semanín (4, 15:24), 6. TJ Svitavy (2,
12:61).

Mladší žákynì
1. Schejbalová Alena (TJ PORKERT Skuhrov), 93, 55;72,

2. Remešová Hana (TJ PORKERT Skuhrov), 94, 1:00;47, 3.
Knápková Monika (TJ PORKERT Skuhrov), 94, 1:08;11, 4.
Henclová Alena (TJ PORKERT Skuhrov), 94, 1:09;38, 5.
Novotná Aneta (TJ Jiskra Králíky), 94, 1:16;22, 6. Páv-
ková Klára (TJ Jiskra Králíky), 93, 1:22;75, 7. Jadrníè-
ková Kateøina (SOKOL Klášterec nad Orlicí), 94, 1:34;23.

Mladší žáci
1. Šbata Josef (TJ PORKERT Skuhrov), 93, 1:01;09, 2.

Kroutil Ondøej (TJ PORKERT Skuhrov), 93, 1:01;31, 3.
Remeš David (TJ PORKERT Skuhrov), 94, 1:01;12, 4. Von-
dra Daniel (Spartak OEZ Letohrad), 94, 1:01;99, 5. Majvald
Tadeáš (Spartak OEZ Letohrad), 94, 1:10;19, 6. Køen Jakub
(Spartak OEZ Letohrad), 94, 1:16;06, 7. Kalous Filip (SO-
KOL Klášterec nad Orlicí), 94, 1:16;77, 8. Divíšek Jan (TJ
Jiskra Králíky), 93, 1:19;18, 9. Bøíza Václav (SOKOL Kláš-
terec nad Orlicí), 93, 1:22;16, 10. Halaniè Dan (TJ Jiskra
Králíky), 94, 1:23;77, 11. Fišer Michal (SOKOL Klášterec
nad Orlicí), 93, 1:25;01.

Starší žákynì
1. Šponarová Lucie (SK Žamberk), 91, 1:16;16, 2. Válková

Marcela (SK Žamberk), 91, 1:25;53, 3. Ulrichová Dagmar
(TJ Jiskra Králíky), 92, 1:38;84.

Mladší dorostenci
1. Schejbal Oldøich (TJ PORKERT Skuhrov), 91, 1:05;61,

2. Sabota Martin (SOKOL Klášterec nad Orlicí), 89, 1:22;87,
3. Ulrich Josef (TJ Jiskra Králíky), 90, 1:20;56, 4. Fra-
nìk Jaroslav (SOKOL Klášterec nad Orlicí), 89, 1:42;84.

Ženy
1. Køoustková Lenka (TJ PORKERT Skuhrov), 45,

1:20;80, 2. Pávková Veronika (TJ Jiskra Králíky),
1:37;46.

(Dokonèení z pøedchozí strany)
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