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Co má máma nejhezèí

Nejhezèí jsou z mámy oèi,
celý den se za mnou toèí,
když jsem smutný, tak ty oèi
mrknou na mne zpod oboèí.
Mnì se nejvíc pusa líbí,
co chci, to mi pusa slíbí,
ví, co je to hubièka,
øíká hezká slovíèka.
Já mám ráda ruce mámy,
poøád jsou tu nìkde s námi.
pøitulí mì do náruèe,
poslouchám, jak srdce tluèe.

Králický štafetový maraton
aneb otevíráme nový sportovní areál

Králíky navštíví
europoslankynì Bobošíková

Vážení spoluobèané, dne 16. 5.
2005 se uskuteèní slavnostní ote-
vøení víceúèelového sportovního
areálu u ZŠ Moravská v Králíkách.
U této pøíležitosti poøádáme akci
s názvem „Králický štafetový ma-
raton“.

Úèast na této akci pøislíbil pan
Ing. Miroslav Kváè (úspìšný trenér
našich atletek).  Dále pøis líbila
úèast bìžkynì Ludmila Formano-
vá  a pravdìpodobnì nás navštíví
i naše úspìšná bìžkynì a trenérka
paní Jarmila Kratochvílová.

V 16.15 hod. budou slavnostnì
odstartovány 4 barevnì odlišené
štafety. Štafety se skládající z 35
úèastníkù. Každý úèastník štafety
bìží samostatnì 1 okruh (300m),
štafety bìží souèasnì, èasy jednot-
livých bìžcù se sèítají.

Souèástí akce je i malý doprovod-
ný kulturní program na ploše zim-
ního kluzištì.

Redakce

V pondìlí 16. 5. zavítá do Krá-
lík na pozvání starosty mìsta eu-
roposlankynì paní Ing. Jana Bobo-
šíková (detailnìjší informace o práci
paní poslankynì najdete na stra-
nách www.bobosikova.cz). V rámci
jejího pobytu probìhnou setkání se
studenty králického gymnázia, dále
se starosty obcí mikroregionu Krá-
licko, kde se bude diskutovat
o možnostech rozvoje našeho regio-
nu a o evropských pøíležitostech.
V odpoledních hodinách se paní
poslankynì zúèastní slavnostního
otevøení víceúèelového sportovního
areálu za ZŠ Moravská.  Naveèer
v 18.00 probìhne v sále kulturní-
ho domu Na Støelnici veøejné se-
tkání s obèany regionu na témata
nejen evropská a nejen politická. Sr-
deènì Vás na toto setkání zveme.

Redakce Králického zpravodaje
8. 5. mají svátek všechny maminky. Redakce Králického zpravodaje jim

pøeje vše nejlepší.
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Prodám žlutá štìòata
psy labradorského retrievra

s PP po výborných pøedcích
Bližší informace na

http://home.tiscali.cz/zmladkovskehoudoli
Odbìr: konec èervna 2005

Znaèka: vìrný rodinný spoleèník
Telefon: 465 635 281

Sportovní areál pøi
ZŠ Králíky, ul. Moravská

Provozní doba a ceník:
1. Provoz: od 1. 4. 2005 do 31. 10. 2005 (mimo 16. 5. 05)

2. Provozní doba:
Po - Pá 8:00 – 15:00 školy,

15:00 – 18:00 veøejnost (dìti zdarma)
18:00 – 21:00 dle rozvrhu (kluby, oddíly)

So - Ne 9:00 – 14:00, dle rozvrhu oddíly, kluby, atd.
Prázdniny 10:00 – 15:00 hod

3. Ceník:
volejbalové høištì 100,- Kè/hod
košíková 100,- Kè/hod
malá kopaná 100,- Kè/hod
kluzištì 100,- Kè/hod
kluzištì pøi svícení 200,- Kè/hod
nohejbal 100,- Kè/hod
tenis – jednotlivec   30,- Kè/hod
atletika – jednotlivec   25,- Kè/hod
in-line hokej – jednotlivec   20,- Kè/hod

Celý sportovní areál 300,- Kè/hod
Permanentka – atletika – sezona 200,- Kè
Permanentka – tenis – sezona 300,- Kè
Bližší informace podá na telefonním èísle 465 631 603

paní Macháèková.

Pøechodné uzavøení
rozhledny na Hedeèi
Z technických dùvodù, pravdìpodobnì na dobu cca 6 týdnù,

bude uzavøena rozhledna na vrchu Val nad obcí Dolní Hedeè,
3 km východnì od Králík.

K rozhlednì se dostanete, když ze silnice è. 43 z Èervené Vody
do Králík odboèíte v Dolní Orlici vpravo na Horní Orlici. V obci
Dolní Hedeè odboèíte na køižovatce vpravo a po cca 0,4 km dojede-
te pod rozhlednu.

Redakce

Èeské dráhy informují
- desetidenní výluka

Provoz na regionální trati Dolní Lipka - Králíky - Štíty bude
„zastaven“ v úterý 3. kvìtna v 8.10 hodin. Vylouèen bude nepøetr-
žitì do ètvrtka 12. kvìtna do 20.30 hodin. Po tuto dobu bude
osobní železnièní doprava nahrazena autobusy, nákladní dopra-
va bude zastavena úplnì. Úèelem této výluky je oprava mostu a
mostního propustku v Králíkách „za Teslou“.

Stanovištì náhradní autobusové dopravy budou umístìna
u nádražních budov pro zastávky Dolní Lipka, Králíky, Èervená
Voda, Moravský Karlov, Bílá Voda, Mlýnický Dvùr a Štíty. Zastáv-
ka „Králíky - zastávka“ bude zøízena u zastávky ÈSAD nedaleko
podniku INCOP. Zastávka Dolní Orlice bude zøízena u køižovat-
ky hlavní silnice Králíky - Èervená Voda a odboèné komunikace
k zastávce Dolní Orlice, zastávka Heroltice u køižovatky místní
silnice Mlýnický Dvùr - Štíty a odboèné komunikace k zastávce
Heroltice.

Vlakové èety v autobusech
Bližší informace o dopadu výluky na provoz trati mezi Dolní

Lipkou a Štíty podají vlakové èety doprovázející náhradní auto-
busovou dopravu anebo si je cestující musí opatøit z vývìsek ve
všech dopravnách a zastávkách. Dále informace podají pracovníci
na obsazených stanicích ÈD. Pokud se služební zásilky, jízdní
kola èi koèárky nevejdou do ukládacích prostor autobusù, budou
tyto pøedmìty pøepraveny služebním vozidlem Èeských drah.

Redakce
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Výmìna obèanských prùkazù
Vážení obèané,
zkontrolujte si platnost Vašeho obèan-

ského prùkazu.
Pokud máte zájem o výmìnu, dostavte

se s obèanským prùkazem, rodným
listem, 1  fotografií (souèasná podoba,
èelní pohled, rozmìr 35 x 45 mm).
V pøípadì, že chcete do nového obèanské-
ho prùkazu zapsat:

· manžela nebo manželku, pøineste
s sebou oddací list,

· zmìnu stavu ( rozvedený, vdova, vdo-
vec, ženatý, vdaná), pøineste s sebou  pøí-
slušné doklady, na základì kterých  bude
zmìna provedena,

· titul, pøineste doklad o jeho nabytí,
· dítì, pøineste rodný list dítìte.
Informace o platnosti obèanských

prùkazù:
Obèanské prùkazy vydané do 31. 12.

1994, i když je vyznaèena doba platnosti
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena
bez omezení“, konec platnosti je dne 31.
12. 2005.

Pro lepší orientaci uvádíme na ná-
sledující stranì pøehled o platnosti
obèanských prùkazù.

Pøípadné další informace Vám poskytne
p. Jana Panchártková, odd. obèanských
prùkazù MìÚ v Králíkách – 465 670 873.

Rekonstrukce èerpací stanice v Králíkách
Informace pro motoristy
Dne 23. 4. 2005 byla uzavøena èer-

pací stanice firmy Benzina. Dùvodem
uzavøení je rekonstrukce èerpací sta-
nice. Souèástí pøestavby je plánovaná

výstavba mycí linky (viz. pøiložený ná-
èrtek) a nové vyústìní komunikace pøi
výjezdu od èerpací stanice. V souèasné
dobì je technické øešení pøíjezdové a
výjezdové komunikace pøedmìtem jed-

nání kompetentních orgánù. Uzavøe-
ní èerpací stanice je plánováno v èaso-
vém úseku 2 - 3 mìsícù (podle nároè-
nosti stavebních prací).

Redakce KZ

Policie Èeské republiky Obvodní oddìlení Králíky informuje
V mìsíci dubna dosud neznámý pacha-

tel navštívil místnost posilovny
v Základní škole 5. kvìtna v Králíkách.
Nejdøíve rozbil dvì sklenìné výplnì oken a

poté vniknul dovnitø, kde pøenocoval. Pro-
zatím nebylo zjištìno, co bylo dùvodem jeho
návštìvy, nebo� z posilovny se nic neztra-
tilo. Tentýž den došlo také k poškození

sklenìné výplnì u jedné z místností na
nádraží Èeských drah v Králíkách. Nyní
policisté zjiš�ují, zda-li oba dva pøípady
spolu nesouvisí.

K nálezu nevybuchlého dìlostøeleckého
granátu na poli v obci Králíky vyjíždìli
policisté 19. dubna 2005. Po zajištìní mís-
ta byl pøizván pyrotechnik z Hradce Krá-
lové, který potvrdil, že se opravdu jedná
o funkèní nevybuchlý dìlostøelecký granát
a pøímo na místì ho zlikvidoval.

prap. Karel Straka

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè, Bohutín 133

Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin
si na høbitovì v Králíkách

mùžete objednat veškeré kamenické práce

Celý den mobil 605 94 64 68
Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37
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Trasa pochodu Pivovarské ètvrtky z Králík do Hanušovic (22 Km).

Plán výletù odboru  KÈT Jiskra Králíky na rok 2005
07.05. Pivovarská ètvrtka - Hanušovice
15.05. Znaèkaøská nedìle
20.-21.05. Cyklo Glacensis 2005 - cykloakce
22.05. Svatá Trojice (pou�)
29.05. Bludov -Háj - U kostelíèka (pou�) – Klášterec
05.06. Hanušovice -Potùèník - Kaple svaté Anny
12.06. Mladkov - Zemská brána - Pastviny
26.06. Štíty - Lázek - Crhov - Štíty
10.07. Homí Lipová - chata Smrèník - Jeskynì na Pomezí
31.07. Dolní Morava - Krá1ícký Snìžník
07.08. Branná - Vozka - Ramzová
21.08. Vysoké Žibøidovice - Vysoká - Vlaské
04.09. Žamberk - Žampach - Dolní Dobrouè
10.-11.09. Putování se sousedy - akce OKÈT Horal Ústí n. Orl.
18.09. Jeseník - Èertovy kameny - Zlatý chlum - Jeseník
25.09. Postøelmov - Brníèko - Trlina - Bludov
02.10. Èeská Tøebová - Kozlovský vrch - Ústí nad Orlicí
09.10. Polsko - Solna jama - zøícenina hradu Szczerba
12.11. Ukonèení turistické sezóny

Srdeènì zveme všechny pøíznivce

pìší turistiky. Jednotlivé výlety bu-

dou publikovány ve vývìsní skøíòce

na námìstí.

Zmìna programu vyhrazena.

Píší nám žáci ze ZŠ 5. kvìtna
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Noc s Andersenem oèima dìtí
Pøíchodem 19. hodiny 1. dubna 2005 se v králické knihovnì

sešlo jedenadvacet  nadšencù natìšených na noc plnou vzrušení,
her, høíèek, soutìží, zábavy a legrace. A že jí bylo dost. Ale nebylo
to jen tak. A� už to byla pr�ata nebo …. ne, všichni jsme museli už
od listopadu tvrdì vymýšlet a pøemýšlet nad odpovìïmi
k soutìžním otázkám. A téma? - Zemì Evropské unie. Ale ne
všichni mìli to štìstí, aby se probojovali až do konce. Avšak našli
se i tací, kteøí se tomu dokázali postavit èelem a právì pro ty
pøipravily naše „ velitelky“ (tj. pí Mareèková, pí Strnadová, pí
Venzarová, Denisa Hejtmanská, Anièka a Lenka) odmìnu
v podobì Noci s Andersenem.

Ale jen jsme 1. dubna  dorazili do knihovny,  kde to bzuèelo a
šumìlo, sedli jsme si a èekali, co pøijde. Netuším, co kdo èekal
i neèekal, ale já jsem neèekala, že za námi až z dalekého Králic-
kého Snìžníku pøijede “Krulišák” ještì na lyžích, i když venku
sníh už nebyl, ale na Snìžníku, tam ho nepochybnì bylo dost.  Na
zádech s sebou svezl “Rozvodnici” a s sebou pøivedl H. Ch. An-
dersena a pana starostu D. Krabce. Usedli proti nám a my jsme
ani nestíhali sledovat dialog mezi p. Andersenem, Krulišákem a
Rozvodnicí. Byl sice dlouhý, ale rozhodnì nebyl nudný a pro ty,
kteøí chtìli, i zajímavý. A pak nám pan starosta Krabec kromì
toho, že se na nás celou dobu usmíval, øekl pár vìt na povzbuzení
a ………

Pro mnohé už toho povídání bylo dost, takže jsme pak uvítali
další pøekvápko. V poøadí už druhé. A byl to stromeèek. Velký
nebo malý, zelený, … jak  chcete. Ale protože by nebylo fér, kdyby-
chom dostávali pøekvápka poøád jen my, tak za celou knihovnu
jsme mohli panu Andersenovi pøedat dort v podobì velké kera-
mické knihy a ostatní odmìnit alespoò kytièkou.

Pak už se všichni klepali na soutìžení a tak jsme se nechali
rozdìlit do ètyø skupinek a tradáááá, šlo se na vìc. Èekala nás
tøeba Princezna na hrášku, u které jsme se museli trefovat hráš-
ky do kelímkù, dále jsme museli cvièit našeho pamatováka, jinde
jsme museli dávat dohromady rèení a poøekadla a nakonec jsme
se dostali ke  ètyøem obálkám, v nichž se schrývaly samé zálud-
nosti. A aby toho nebylo málo, tak ještì plno soutìží, u kterých
jsme si užili spoustu legrace.

Nakonec jsme si rádi sedli a odpoèívali pøi zpívání. Ze všech
stran se ozývalo dost zvláštních zvukù, ale snad se tomu dalo
øíkat zpìv. A protože by byla škoda nezmínit slova písnì, kterou
jsme složili na poèest H. Ch. Andersena, tak tady je máte:

Mìjte se, pane Andersene, mìjte se,
znovu se sejdeme v knihovnì.
Budeme si èíst a hrát
a zpívat do svítání.
Dìkujem za všechny pohádky,
dìkujem i za ty pøíští pátky.
Bylo nám s Vámi hej,
jste pro nás zkrátka “NEJ”.

Ani nás nenechali vydechnout a už jsme stáli vyrovnáni pøed
knihovnou, v rukou blikotající lampióny a už jsme si to pochodo-
vali okolo námìstí. Všude byla tma, dvanáctá odbila … no prostì
vzrùšo. Když jsmedoškobrtali k radnici, èekal tu na nás ohòo-
stroj, júú, kdo by to èekal !!!

Sice malý, ale nìkdy ménì znamená více, jak praví známé
pøísloví. Tím jsme vlastnì oslavili Andersenovy narozeniny , jestli
umím správnì poèítat, tak to bylo 200. výroèí (to to letí).

Jenže, proè jsme ještì nedostali žádné ceny, kde je slibovaná
odmìna? Tak to nám vrtalo v tìch našich hlavièkách makoviè-
kách. Ale nebojte, všechno teprve pøijde. Tak jsme vpluli po lam-
piónovém prùvodu a ohòostroji  zpìt do knihovny, kde jsme byli
ohodnoceni za své úspìchy i prohry a stylem  “ kdo døív pøijde, ten
døív mele” jsme se pustili do nakupování. Tedy až potom, co jsme
byli vyplaceni speciálními bankovkami. Bylo tam toho moc, takže
popisovat to nemá smysl, ale myslím, že si každý pøišel na své a
nikdo nebyl zklamaný. Chvíli jsme si mezi sebou “èenžovali”, ale
pak šupky hupky do hajan (samozøejmì po nezbytné hygienì).
Spalo se sladce a jistì mìli všichni jen rùžovouèké sny a nevím,
nevím, jestli se nìkomu vùbec chtìlo domù.

Ale ráno pøišlo neobvykle brzo, hladová bøíška se ozývala, tak-
že i ti nejvìtší spáèi museli ven ze spacákù, aby na nì ještì vùbec
nìco zbylo. Pochutnali jsme si na výborných borùvkových koláèích
a pak už nám opravdu nezbývalo nic jiného, než abychom se

rozlouèili. Na záda jsme naložili tìžké batohy, do ruky vzali lam-
piónky a do sobotního rána vykroèili sice unaveni, ale všichni
vyøádìni s pusou od ucha k uchu. A snad si všichni, kdo se tu
sešli, aby vzpomnìli památku H. Ch. Andersena, uchovají pìk-
nou vzpomínku na noc plnou pøekvapení, her, zábavy
atd………………

Tereza Ježková

„Moc se nám líbila Noc s Andersenem“, protože paní knihovni-
ce vymyslely spoustu krásných a zábavných her. A také se nám
moc líbila veèerní procházka po mìstì s lampióny. Pak jsme šli
zpìt do knihovny, kde na nás èekala další pøekvapení –
napø.vyhlašování výsledkù soutìže, malý knihovnický obchùdek,
kde jsme si mohli nakupovat. Byla to prostì bájeèná noc
s Andersenem!“

Lê Guy Khank Link Lenka a Lucie Halanièová

O tom, jak to v knihovnì v onu pohádkovou noc vypadalo, si
mùžete udìlat pøedstavu z následujících fotografií Jiøího Stodùl-
ky.
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Noc s
Andersenem

Pøed mìsícem plnily kulturní rubriky
snad všech médií na svìtì informace o osla-
vách 200. výroèí narození dánského pohád-
káøe Hanse Christiana Andersena.

Ani my vám nemùžeme zùstat dlužní in-
formace o tom, jak jsme slavili my, a ostat-
nì jsme vám to v bøeznovém èísle slíbili.

Tereza Ježková, Lê Guy Khank Link
Lenka a Lucie Halanièová  pro vás sepsaly
(viz. str. 6) své dojmy a my bychom rády
podìkovali všem, kteøí se jakýmkoliv zpù-
sobem na zajištìní  Noci s Andersenem
podíleli:

Josef Ambros, Èeská pošta, Èeská spoøi-
telna, Zdenìk Hanák, Denisa Hejtmanská,
Vladimír Hejtmanský, Komerèní banka,
Anna Koželová, Milada Koželová, Anna
Krátká, Vlaïka Krupaøová, Monika Kud-
láèková, Zdenka Maèátová, Jana Pìnkavo-
vá, Chuyen Petrová, Jiøí Stodùlka, Lenka
Strnadová, Renata Tothová, Petr Venzara,
Jana Vondrušková, Zvláštní škola.

Ivana Mareèková

I v Králíkách jsme slavili Den Zemì
Dvaadvacáté dubnové dopoledne bylo pod horami sice ještì

chladné, ale dìtem z obou králických mateøských škol,
které se sešly u kašny na Velkém námìstí, to vùbec nevadi-
lo. Netrpìlivì èekaly na to, až mezi nì pøijde návštìva.

Krátce po pùl desáté od budovy mìstské knihovny vyšla
zajímavá dvojice- místostarosta Arnošt Juránek a ve vlají-
cím èerném plášti vládce Králického Snìžníku - „Krulišák“.
Hned jsme poznali, že jsou dobrého vychování, protože ne-
pøicházeli za dìtmi s prázdnou. Každý z nich ve vozíèku
pøivážel vzrostlý jehliènan.

Dìti kolem nich vytvoøily kolo a poslouchaly Krulišákovo
krátké vyprávìní o tom,jak žije v horách a jak se rozhodl,
že stromeèek Pohádkovník, který daroval dìtem pøi Noci
s Andersenem (o této akci si mùžete také pøeèíst v tomto
èísle-pozn.redakce), dnes spoleènì s dìtmi zasadí
v zahradì mateøské školy. Dozvìdìl se ale, že v Králíkách
a okolních obcích jsou i další mateøské školy, a proto se
domluvil na radnici s pány radními a ti si u nìj objednali

ještì další tøi stromeèky.
Hezky dìtem vysvìtlil, proè si vybral právì tento den -

22. dubna. Na celém svìtì lidé oslavují Den Zemì.
Protože se dìti nemohly domluvit, do které školky pù-

jdou nejdøív,  Krulišák  vylosoval, kde zaènou.Los urèil jako
první zahradu mateøské školy na Moravské ulici a jako dru-
hou MŠ v Pivovarské ulici.

V zahradách už byla peèlivì pøipravena místa pro stro-

meèky a vše potøebné k výsadbì.
Vládce hor s panem Juránkem dìtem ukázali, jak stro-

meèek dobøe zasadit a dìti jim hned zaèaly s vervou pomá-
hat.

Na uvítanou pak stromeèkùm dìti zpívaly písnièky, tan-
covaly – bylo zkrátka veselo!

Pan Juránek poprosil dìti,aby se o stromky dobøe staraly,
a popøál dìtem i stromeèkùm, aby se jim na Zemi spoleènì
spokojenì žilo.

Krulišák byl nadšený, že má ve svém království tak hod-
né dìti, které se postarají, aby kolem nás bylo poøád zeleno.

Stejnì milé chvíle prožily i dìti z mateøských škol
v Prostøední Lipce a Èerveném Potoku, kde se stromeèky
sázely v pondìlí 25. dubna.

Krulišáka tentokrát doprovázel starosta Mgr. Dušan Kra-
bec.

Pán Králického Snìžníku byl v pondìlí nad míru spoko-
jen a dìtem zazpíval i svou oblíbenou písnièku: „Jak vám
dupou králíci“. Slíbil, že paní uèitelky od nìj dostanou no-
ty,aby se dìti mohly písnièku nauèit a pøíštì si ji už zazpívají
spoleènì.

Od knihovnic z Mìstské knihovny, které byly iniciátor-
kami celé akce, dostaly všechny dìti záložku do knihy, kte-
rou pro nì vyrobili jejich starší kamarádi ze Zvláštní školy a
Gymnázia v Králíkách.

Mé díky patøí všem, kteøí se na akci podíleli!
Ivana Mareèková
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Chcete prožít atraktivní víkend
plný vojenské historie a pevnostní turistiky?

KRÁLICKÁ PEVNOSTNÍ OBLAST
Vás zve na spoleèné víkendy muzeí

a vzpomínkovou akci CIHELNA
Všechna muzea a památníky bude možné navštívit o víkendech:

Duben: 30. 4.–1. 5. 2005
Kvìten: 28.–29. 5. 2005
Èerven: 25.–26. 6. 2005

Èervenec: 30.–31. 7. 2005;
Srpen: 20.–21. 8. 2005 (akce CIHELNA s bojovými ukázkami)

Záøí: 24.–25. 9. 2005
Øíjen: 28.–30. 10. 2005 (tøi dny – v pátek st. svátek)

Další informace a aktualizace postupnì najdete na:

http://www.armyfort.com
Provozovatelé všech muzeí a památ-

níkù ès. opevnìní v Králické pevnost-
ní oblasti (KPO) prodlouží v termínech
spoleèných víkendù obvyklou otevírací
dobu jednotlivých objektù a pøipraví
pro návštìvníky øadu atrakcí. Na nì-
kterých muzeích bude možné shléd-
nout prùvodce v dobových unifor-

mách s dobovou výzbrojí, rùzné vý-
stavy, v pøípadì tvrze Bouda bude
prodloužena prohlídková trasa, Vojen-
ské muzeum Králíky chystá pøedvá-
dìní tìžké a bojové  techniky
v pohybu. Samozøejmostí bude pro-
dej pevnostní literatury a upomínko-
vých pøedmìtù.

Každé z muzeí v KPO má pro-
vozní dobu individuální (mimo
spoleèné víkendy), najdete ji na
shora uvedené internetové adre-
se.

Na letošním prvním spoleèném ví-
kendu èeká návštìvníky øada novi-
nek, které provozovatelé muzeí pøi-
pravili bìhem zimního období. Napøí-
klad nové exponáty ve srubu K – S 5,
K – S 14, na tvrzi Bouda a ve Vojen-
ském muzeu Králíky. Vùbec poprvé
budou pøístupné lehké objekty vz. 37
na Vysokém kameni nedaleko tvrze
Bouda.

Po prvním spoleèném víkendu èeká
Králickou pevnostní oblast a Vojenské
muzeum Králíky prezentace na pres-
tižním mezinárodním „zbrojním“ vele-
trhu IDET 2005, kterou na brnìn-
ském výstavišti bude bìhem prvního
kvìtnového týdne zajiš�ovat spoleè-
nost ARMY FORT, s. r. o.

Spoleènost pøátel ès. opevnìní, o. p. s.

Grantové schéma
Operaèního programu
Rozvoj lidských zdrojù

Dnem 28. dubna 2005 vyhlásil Par-
dubický kraj 1. kolo výzvy pro pøedklá-
dání žádostí o finanèní podporu
v rámci grantového schématu Ope-
raèního programu Rozvoj lidských
zdrojù. Jedná se o tzv. Prioritu 3 Roz-
voj celoživotního uèení – Opatøení 3.3
Rozvoj dalšího profesního vzdìlávání.

„Toto grantové schéma pøispívá
k vytvoøení fungujícího systému dal-
šího profesního vzdìlávání odpovídají-
cího potøebám znalostní spoleènosti.
Celková èástka pro tuto výzvu je 27
mil. Kè a vypsány byly dva programy
podpory. První se týká rozvoje a zlep-
šení souèasné nabídky dalšího profes-
ního vzdìlávání vèetnì služeb s ním
spojených a druhý program je podpo-
rou vzdìlávání lektorù, konzultantù,
uèitelù, metodických a øídících pracov-
níkù pùsobících v oblasti dalšího pro-
fesního vzdìlávání,“ øekla Jana Sme-
tanová, èlenka Rady Pardubického
kraje zodpovìdná za rozvoj lidských
zdrojù, celoživotní vzdìlávání a zamìst-
nanost.

Žadatelem o finanèní podporu
z tohoto grantového schématu mùže
být fyzická i právnická osoba splòující
podmínky dané pravidly. Minimální výše
podpory pro jeden projekt je 500 000,-
Kè, maximální výše na jeden projekt
realizovaný v jednom regionu je
6 200 000,- Kè. Doba realizace gran-
tového programu nesmí pøekroèit 24
mìsícù. Koneèný termín pøíjmu žádostí
je 30. èerven 2005 do 12 hod.

Pøíruèka pro žadatele vèetnì sezna-
mu povinných pøíloh je dostupná na
int. stránkách www.pardubickykraj.cz
a k nahlédnutí také na odboru kraj-
ský živnostenský úøad Krajského úøa-
du Pardubického kraje.

Oddìlení komunikace s veøejností
a vnìjších vztahù KrÚ Pardubického
kraje
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
5. 4.
- RM schvaluje nákup 3 ks zlatých jedlí

k výsadbì jako „Pohádkovníky Hanse
Christiana Andersena“ v zahradách MŠ
Pivovarská Králíky, MŠ Prostøední Lipka
a MŠ Èervený Potok, jako mimoøádný pøí-
spìvek proti doloženým nákladùm.

- RM s platností od 6. dubna 2005 ruší
školskou komisy rady mìsta.

- RM nesouhlasí s výstavbou vìtrné
elektrárny na vrchu Veselka.

12. 4.
- RM schvaluje pronájem nebytového

prostoru – místnosti v ZŠ Moravská
v Králíkách Klubu maminek pod vedením
MgA. Brùnové za úèelem zøízení mateøské-
ho centra, a to za symbolické nájemné.

19. 4.
- RM schvaluje pøíspìvek na reprezenta-

ci mìsta oddílu ASPV pøi TJ Jiskra Králí-
ky ve výši Kè 4.000,- na zajištìní ubytová-
ní proti doloženým nákladùm.

- RM schvaluje pøíspìvek na reprezenta-
ci regionu v oblasti fortifikaèních památek
pro Muzeum ès.opevnìní KS 14 „U Cihel-

ny“ Králíky provozovaném Vojensko-histo-
rickým klubem Erika Brno ve výši Kè
2.000,- na zajištìní výstavy „Èeskosloven-
ská armáda pøed mnichovskou zradou“
proti doloženým nákladùm.

26. 4.
- RM schvaluje uzavøení smlouvy o dílo

na služby spojené se skládkováním komu-
nálního odpadu s firmou EKOLA Èeské
Libchavy. s. r. o., a povìøuje starostu jejím
podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o poradenství
mezi Mìstem Králíky a firmou AV – AUDI-
TING, spol. s r.o.

Králicko opìt rozkvete
Je opìt kvìten, mìsíc lásky, probou-

zející se pøírody, mìsíc nadìje a elánu
do života.V celé Èeské republice je kvì-
ten také spojen s hlavní akcí Ligy proti
rakovinì, kterou je KVÌTINOVÝ
DEN.

Mìsta a vesnice se rozjasní  žlutými
kvìty mìsíèku zahradního, které bu-
dou nabízet dobrovolníci.Každý dárce
k nìmu dostane i informaèní leták.
Letos se v nìm doètete o prevenci
nádorového onemocnìní, kterým je
maligní melanom.

Mezi rizikové faktory vzniku tohoto
kožního zhoubného nádoru patøí pig-
mentová znaménka, nevhodné opalo-
vání na poledním slunci, pøedchozí spá-
leniny z opalování, nepøimìøené ná-
vštìvy solárií nebo oslabený imunitní

systém anebo již døíve léèený mela-
nom.

V období let 1970 až 2001 stoupl vý-
skyt maligního melanomu pìtinásob-
nì. Nárùst je strmìjší  od roku 1990,
kdy se ve zvýšené míøe jezdí na dovo-
lenou k moøi.

Maminky zapomínají, že dìti by si
mìly hrát ve stínu a na to, že by mìly
nosit trika s dlouhým rukávem. To
platí i pro dospìlé.Každou nesoumìr-
nou tmavou skvrnu nebo uzel
s nepravidelnými okraji bychom mìli
ukázat kožnímu lékaøi.

Kvìtinový den kromì preventivní-
ho poslání je finanèní sbírkou pro rea-
lizaci aktivit Ligy proti rakovinì.

Minimální cena mìsíèku lékaøské-
ho zùstává i pro letošní rok 20,- Kè. Ale

Jednání
31. 3.
- starosta v Poslanecké snìmovnì

Parlamentu ÈR s poslanci Martínkem
a Váòou

5. 4.
- starosta na dozorèí radì fi. VaK Jab-

lonné nad Orlicí
6. 4.
- starosta s Ing. Dittrtem (Akade-

mie vìd ÈR) a øeditelem gymnázia
PaedDr. Krskem o pøípravì projektù
AV na Králicku

- starosta s p. Seidlem o pøípravì
Putovní výstavy veteránù (2. 7.)

13. 4.
- starosta se zástupci škol o pøípravì

Králického štafetového maratónu (16. 5.)
14. 4.
- místostarosta na správní radì Sdruže-

ní obcí Orlicko v Jablonném nad Orlicí.

16. 4.
- místostarosta na veøejné schùzi

v Heømanicích na téma legalizace zdej-
šího vodovodního øadu.

18. 4.
- místostarosta na veøejné schùzi

v Prostøední Lipce na téma rekonstruk-
ce silnice III. tøídy Dolní Lipka - Horní
Morava se stavbyvedoucím Ing. Fous-
kem.

19. 4.
- starosta na valné hromadì fi. Eko-

la Èeské Libchavy
21. 4.
- místostarosta pøednáší na Orlicko-

kladské konferenci v Dusznikách Zdró-
ji o zámìru mìsta vybudovat tzv. Ev-
ropský dùm v Dlouhé ulici.

25. 4.
- starosta se zástupci Benziny, a.s.,

o rekonstrukci èerpací stanice
v Králíkách

- starosta v Èeské Tøebové o pøípra-
vì Mistrovství republiky v bìhu na
Králický Snìžník (21. 8.)

27. 4.
- místostarosta na 2. plánovací kon-

ferenci akce Cihelna 2005 ve Staré
Boleslavi.

Návštìvy
1. 4.
- starosta s Krulišákem a Rozvod-

nicí na zahájení Noci s Andersenem
v mìstské knihovnì

22. a 25. 4.
- starosta a místostarosta s Krulišá-

kem na výsadbì Pohádkovníkù H. Ch.
Andersena v zahradách mateøských
škol v Králíkách, na Prostøední Lipce a
v Èerveném Potoku.

rádi pøijmeme i bankovku.
Na internetových stránkách

ww.lpr.cz, mùžete získat informace, jak
byly získané prostøedky využity ke zlep-
šení prevence rakoviny, na podporu
onkologických pacientù a nádorového
výzkumu.

Pøipomínáme, že v mìstské
knihovnì budou mít po celý den
šanci koupit si kytièku ti, kteøí ne-
potkají žádnou dvojici se zapeèe-
tìnou pokladnou a pøesto budou
chtít pøispìt. Letos poprvé bude mož-
né poslat dárcovskou SMS ve tvaru
DMS KVET na telefonní èíslo 87777.

V pøíštím èísle Králicka vám pøi-
neseme informace o tom, jak sbírka
probìhla a kolik penìz se nám poda-
øilo vybrat. Už teï patøí náš dík všem,
kteøí pomohou.

Za organizátory Ivana Mareèková,
Eva Holubcová, Marie Èumová

Zámek Èastolovice zahajuje hlavní návštìvní sezónu
1. kvìtna 2005. Otevøen bude až do konce záøí dennì kro-
mì pondìlí, v øíjnu již jen o víkendech a to vždy od 9 do 18
hodin.

V minulých dnech byly do zámeckého parku nainstalová-
ny dvì nové pískovcové sochy - Vodníka Stromový muž, díla
Miloslava Kaprase.

Zámecký zvìøinec má nové obyvatele - dvì mladé lamy, novì narozená
kùzlátka a prasátka a v nejbližší dobì oèekáváme další pøírùstky.

Na nádvoøí je otevøena kavárna s možností venkovního posezení a od
kvìtna zahajuje provoz  zámecká restaurace „Nové století“.

Prosíme Vás o prezentaci tìchto informací a tìšíme se na Vaši návštìvu!
S pozdravem za správu zámku

Miloš Dempír, kastelán
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 4
konaného dne 12. dubna 2005

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Dušan Krabec (1) Antonín Vyšohlíd (7)
Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špièková (10)
Jan Škarka (3) Mgr. Jan Holèapek (12)
Josef Knettig (5) Pavel Kalianko (14)
Mgr. Alena Krabcová (6) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: nepøíto-
men:  Ing. Roman Kosuk (4), z jednání omluven: Mgr. Jar-
mila Berková (11),Jarmila Venzarová (9), Mgr. Karel Hlava
(13), náhradník za Ing. Strnada omluven z dùvodu nemoci:
Bedøich Novotný (8).

Za MìÚ:
Vìra Kubíèková, Ing. Roman Švéda

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Urèení ovìøovatelù zápisu
3. Slib nových èlenù ZM
4. Zprávy z jednání rady mìsta
5. Hlavní jednání

5.1 Majetkové operace
5.2 Revokace usnesení è. ZM/2005/03/048 - Opravy

památek – Program regenerace MPZ
5.3 Programy obnovy vesnice - POV
5.4 Svazek obcí mikroregionu Hanušovicko – zpráva

o výsledcích pøezkoumání hospodaøení za rok 2004
5.5 SMK s.r.o. – hygienizace kalù

6. Vstupy obèanù
7. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù ZM a navrhl rozšíøení programu o bod
4.2. Revokace usnesení è. ZM/2005/03/048 – Opravy pamá-
tek - Regenerace MPZ. Takto byl program jednání schvá-
len.

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 8. 3. 2005 Mgr. Ka-

rel Hlava a Mgr. Jan Holèapek. Nevznesli pøipomínky. Ovì-
øovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Zde-
nìk Nìmeèek a Antonín Vyšohlíd.

3. Slib nových èlenù ZM
Protože se pan Mgr. Jiøí Stejskal (z dùvodu støetu zájmu)

vzdal svého mandátu, nahrazuje ho a skládá slib èlena ZM
do rukou starosty pan Josef Knettig. Pan Knettig se tímto
stává èlenem ZM Králíky. Starosta popøál novému èlenu
ZM hodnì úspìchu pøi vykonávání práce zastupitele. Ná-
hradník za Ing. Strnada (který byl na minulém jednání ze
stejného dùvodu zastupitelstvem mìsta odvolán) pan Bed-
øich Novotný se pro nemoc omluvil a bude tedy skládat slib
zastupitele na dalším jednání ZM.

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

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.
p. Doubrava – Smlouva s Ekolou Èeské Libchavy je

jen na skládkování, kdo bude zajiš�ovat odvoz odpadu?
p. Juránek – Nyní se jedná jen o smlouvu o ukládání

odpadu na skládku, odvoz se bude øešit pozdìji.
p. Jungvirt – na prosincovém zasedání øekl p. starosta, že

smlouva s Rapotínem konèí na konci èervna. A nyní se
dovídáme, že konèí na konci dubna. Dále bylo øeèeno, že

po ukonèení smlouvy se vypíše výbìrové øízení. Bude tomu
tak?

Mgr. Krabec – První výbìrové øízení se již konalo, jed-
nalo se ale zatím jen o skládkování odpadu. Firma Ekola
Èeské Libchavy nabídla nižší cenu za ukládání odpadu než
Sita Moravia Rapotín. Osloveny byly také TS Lanškroun, ty
ale neprojevily zájem. O svážení odpadu se bude jednat po
uzavøení smlouvy na skládkování. Datum ukonèení smlou-
vy s firmou Sita Moravia je ve smlouvì pøesnì urèen a lze
jej dohledat.

5. Hlavní jednání

5.1.Majetkové operace

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

Obsah: ZM schválilo zámìr prodeje bytových domù èp.
347 v ul. Valdštejnova se 6 b.j.  a èp. 349 v ul. Dlouhá se 6
b.j. a MO zámìr zveøejnil. Jedná se o prodej bytových jedno-
tek oprávnìným nájemcùm dle zákona è. 72/1994 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù, a v souladu se Smìrnicí mìsta
Králíky o prodeji bytù, nebytových prostor a bytových domù
z vlastnictví mìsta Králíky.

ZM/2005/04/049: ZM schvaluje prodej bytových domù
dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpi-
sù, a to èp. 347 na st.p.è. 196, st.p.è. 196 v ul. Valdštej-
nova (6 b.j.) a èp. 349 na st.p.è. 200 a st.p.è. 200 (6 b.j.)
v ul. Dlouhá vše v k.ú. Králíky oprávnìným nájem-
cùm.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

5.1.02. Prodej pozemku p.p.è. 71/10 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádala sleèna Ma�ašovská za

úèelem výstavby RD. Jedná se o pozemek o výmìøe 834 m2

v ulici Kosmonautù, pozemek je urèen k zástavbì stav-
bou pro bydlení. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn,
kupní cena 200,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj.
173.299,- Kè.

ZM/2005/04/050: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
71/10 v k.ú. Králíky sleènì Marcele Ma�ašovské, Krá-
líky èp. 7 za kupní cenu 173.299,- Kè.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

5.1.03. Prodej spoluvlastnického podílu 1/12 na
ostatním stavebním objektu – kolnì na st.p.è. 551 a
st.p.è. 551 v k.ú. Králíky

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje spoluvl. podílu za
nabídkovou kupní cenu 3.873,- Kè. Ve stanoveném termínu
o koupi projevili zájem dva žadatelé, a to pan Schweidler a
pan Božoò. Na jednání RM se dostavil pouze p. Schweidler,
který nabídl kupní cenu 5.551,- Kè. RM doporuèila prodej.

ZM/2005/04/051: ZM schvaluje prodej spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 1/12 na ostatním stavebním ob-
jektu – kolnì na st.p.è. 551 a st.p.è. 551 v k.ú. Králíky
manželùm Annì a Eduardovi Schweidlerovým, Krá-
líky èp. 405 za kupní cenu 5.551,- Kè.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno, p. Kalianko nehlasoval)

5.1.04. Prodej pozemku p.p.è. 41/1 v k.ú. Heømanice
u Králík

Obsah: O koupi pozemku si požádali paní Ziglerová
z Prostìjova za úèelem scelení a údržby pozemku a man-
želé Barnovi o èást pozemku za úèelem užívání zahrady
(pozemek mají v pronájmu). Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn, kupní cena 20,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem. MO zadal GP na oddìlení pozemku podle sku-
teèného užívání.
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Pøedmìtem prodeje dle nového GP je p.p.è. 41/3 o výmìøe
279 m2, o kterou si požádali manželé Barnovi, za kupní cenu
9.362,- Kè.

A dále p.p.è. 41/1 o výmìøe 570 m2, kterou užívá paní
Zieglerová, za kupní cenu 15.362,- Kè.

ZM/2005/04/052: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
41/3 v k.ú. Heømanice u Králík manželùm Jánu a
Arnoštce Barnovým, Králíky èp. 664 za kupní cenu
9.362,- Kè.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

ZM/2005/04/053: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
41/1 v k.ú. Heømanice u Králík paní Jiøinì Zieglero-
vé, Prostìjov èp. 123 za kupní cenu 15.362,- Kè.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno)

5.1.05. Prodej bytového domu èp. 265 na st.p.è. 144,
st.p.è. 144 a p.p.è. 266/1 v k.ú. Králíky

Obsah: Za základì usnesení ZM opìtovnì MO zveøejnil
zámìr prodeje bytového domu èp. 265 v ul. Hluboká
v Králíkách. Ve stanoveném termínu o koupi nemovitosti
požádal pan Verner z Èervené Vody. RM doporuèila prodej
nemovitostí panu Vernerovi za kupní cenu 395.800,- Kè.

ZM/2005/04/054: ZM schvaluje prodej bytového domu
èp. 265 na st.p.è. 144, st.p.è. 144 a p.p.è. 266/1 v k.ú.
Králíky panu Tomáši Vernerovi, Èervená Voda 242 za
kupní cenu 395.800,- Kè.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno, p. Kalianko nehlasoval)

5.1.06. Zámìr prodeje obsazeného bytu è. 3 v èp.
147 v ul. Pivovarská a spoluvlast. podílu ve výši 143/
1000 na st.p.è. 249 a spoleèných èástech domu v k.ú.
Králíky

Obsah: ZM dne 08.02.2005 schválilo prodej obsazené by-
tové jednotky panu Robertu Muchovi za kupní cenu 24.000,-
Kè. Kupní smlouva nebyla uzavøena a dne 18.03.2005 pan
Mucha odstoupil od zámìru byt koupit. RM doporuèila revo-
kovat usnesení ZM/2005/02/017 ze dne 08.02.2005 a dopo-
ruèila schválit nový zámìr prodeje za nabídkovou kupní
cenu 20.000,- Kè.

ZM/2005/04/055: ZM revokuje usnesení ZM/2005/02/
017 ze dne 08.02.2005 a schvaluje zámìr prodeje obsa-
zené bytové jednotky è. 3 v èp. 147 v ul. Pivovarská
a spoluvlastnického podílu ve výši 143/1000 na st.p.è.
249 a spoleèných èástech domu vše v k.ú. Králíky za
nabídkovou kupní cenu 20.000,- Kè a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno)

5.1.07. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 1307/2 v k.ú.
Horní Lipka

Obsah: Paní Radová požádala o prodej pozemku za úèe-
lem zajištìní pøístupu k nemovitosti. Jedná se o pozemek -
místní komunikaci o výmìøe 98 m2. Dle odboru VTS by pro-
dejem došlo k zamezení pøístupu k dalším stavebním a
zemìdìlským pozemkùm. Dle odboru RR není ÚP schvá-
len, za cestou jsou i další vlastníci pozemkù a nemovitostí.
RM nedoporuèila prodej.

ZM/2005/04/056: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku p.p.è. 1307/2 v k.ú. Horní Lipka.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno)

5.1.08. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 933/2
v k.ú. Horní Lipka

Obsah: O koupi èásti pozemku požádali manželé Øíhovi
za úèelem scelení pozemkù. Jedná se o pozemek o výmìøe
cca 300 m2. Dle odboru VTS by prodejem byl znepøístupnìn
pozemek p.p.è. 933/7 v k.ú. Horní Lipka ve vlastnictví fy-
zické osoby. Dle odboru RR není územní plán zpracován.
MO doporuèuje nejdøíve vyøešit vlastnické vztahy
k pøilehlým pozemkùm.

ZM/2005/04/057: ZM neschvaluje zámìr prodeje èás-
ti pozemku p.p.è. 933/2 v k.ú. Horní Lipka.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno)

5.1.09. Zámìr prodeje pozemkù  p.p.è. 871/2, 1527/1 a
st.p.è. 105 v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Víchovi za
úèelem výstavby objektu k bydlení (domku nebo chalupy).
Jedná se o pozemky o výmìøe 1194 m2 a st.p. 705 m2. Odbor
VTS s prodejem souhlasí, lokalita není vhodná k trvalému
bydlení (elektøina, vodovod, kanalizace a komunikace). Dle
odboru RR není územní plán zpracován, pøed prodejem by
si mìl zájemce zjistit možnost napojení na sítì, nebyla do-
stateèná el. energie. Odbor ŽP k prodeji nemá pøipomínky.
RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu u st.p. 50,- Kè/
m2 a u p.p. 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/04/058: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 871/2, 1527/1 a st.p.è. 105 v k.ú. Dolní Boøíko-
vice za kupní cenu u st.p. ve výši 50,- Kè/m2 a u p.p. ve
výši 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a uklá-
dá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno)

5.1.10. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 533/1
v k.ú. Prostøední Lipka ZM/2004/08/122

Obsah: Správa a údržba silnic v rámci modernizace in-
frastruktury v pohranièních oblastech Pardubického kra-
je požádala mìsto o souhlas s pøedpokládaným záborem
pozemkù a zároveò o prodej èástí pozemkù v k.ú. Prostøední
Lipka. ZM dne 08. 06. 2004 schválilo zámìr prodeje pozem-
kù za kupní cenu 30,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.
V souèasné dobì dodateènì požádali o souhlas k trvalému
záboru èásti pozemku p.p.è. 533/1 v k.ú. Prostøední Lipka a
zároveò požádali o prodej této èásti pozemku. RM doporuèi-
la prodej èásti pozemku.

ZM/2005/04/059: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p.p.è. 533/1 v k.ú. Prostøední Lipka za úèe-
lem realizace stavby „Modernizace silnice III/312-23
a III/312-22 Dolní Lipka – Horní Lipka – Horní Mora-
va“ a ukládá zámìr zveøejnit.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno)

5.1.11. Zámìr smìny pozemkù v k.ú. Králíky – re-
vokace usnesení ZM/2001/06/097

Obsah: ZM v roce 2001 schválilo zámìr smìny pozemku
p.p.è. 3204 v k.ú. Králíky o výmìøe 6134 m2 (pøed pozem-
kovou úpravou p.p.è. 1584/4 v k.ú. Králíky) ve vlastnictví
mìsta Králíky za pozemky st.p.è. 1080 a p.p.è. 1295/8 v k.ú.
Králíky o výmìøe 5885 m2 dnes ve vlastnictví Pardubického
kraje (døíve ÈR-Støední odborné uèilištì Králíky, poté PF
ÈR). Vzhledem ke zmìnì vlastnických vztahù u pozemkù
st.p.è. 1080 a p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky se zamýšlená smì-
na nemohla uskuteènit. MO navrhuje vstoupit v jednání
s Pardubickým krajem. Mìsto požádalo o spolupráci i Støed-
ní odborné uèilištì opravárenské Králíky, jelikož pozemek
ve vlastnictví mìsta užívá a potøebuje ho k výcviku øidièù
motorových vozidel. RM doporuèila revokaci usnesení  a
doporuèila smìnu pozemkù.

ZM/2005/04/060: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/
2001/06/097 ze dne 28.05.2001 a schvaluje zámìr smìny
pozemkù st.p.è. 1080 a p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky ve
vlastnictví Pardubického kraje za pozemek p.p.è. 3204
v k.ú. Králíky ve vlastnictví mìsta Králíky a ukládá
zámìr smìny zveøejnit.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno)

5.1.12. Zmìna prùbìhu katastrální hranice mezi
obcí Dolní Morava a mìstem Králíky ZM/2002/12/136

Obsah: ZM dne 10.12.2000 schválilo zámìr zmìny prùbì-
hu katastrální hranice mezi obcí Dolní Morava a mìstem
Králíky, tj. zmìny katastrální hranice v k.ú. Velká Morava
a k.ú. Èervený Potok. V rámci pozemkové úpravy se spùl-
ná hranice mezi citovanými katastry odstranila a nová hra-
nice byla pøeložena na pravý bøeh Moravy. Odstranil se také
duplicitní zákres koryta Moravy. Tím došlo ke zmìnì kata-
strální hranice a souèasnì ke zmìnì hranic dvou obcí. Po-
zemek p.p.è. 685, který je nyní veden v k.ú. Horní Morava,
pozemek p.p.è. 708, který je nyní veden v k.ú. Dolní Mora-
va a pozemek p.p.è. 887/2, který je nyní veden v k.ú. Èer
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vený Potok, budou slouèeny s pozemky p.p.è. 1172/1 a 1172/
2, které jsou vedeny v k.ú. Velká Morava, pøejdou  do k.ú.
Velká Morava. Novou katastrální hranicí bude tvoøit pravý
bøeh øeky Moravy.

Zmìna katastrální hranice a zmìna hranice obce se pro-
vede na základì dohody mezi mìstem Králíky a obcí Dolní
Morava. Na základì uzavøené dohody se provede souèasnì
s výsledkem komplexní pozemkové úpravy zmìna
v evidenci katastru nemovitostí. RM doporuèila schválit
dohodu o zmìnì katastrální hranice.

ZM/2005/04/061: ZM schvaluje dohodu o zmìnì ka-
tastrální hranice a o zmìnì hranice obce mezi mìs-
tem Králíky a obcí Dolní Morava - pozemky p.p.è. 685
v k.ú. Dolní Morava, p.p.è. 708 v k.ú. Dolní Morava
a p.p.è. 887/2 v k.ú. Èervený Potok budou slouèeny
s pozemky p.p.è. 1172/1 a 1172/2 v k.ú. Velká Morava
a pøejdou do k.ú. Velká Morava.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno)

5.1.13. Nákup pozemku p.p.è. 3168/2 v k.ú. Králíky -
bioodpady

Obsah: Na základì požadavku odboru ŽP pøedkládá MO
nákup pozemku p.p.è. 3168/2 v k.ú. Králíky o výmìøe 1674
m2 za úèelem zøízení zpevnìné plochy pro doèasné ukládání
bioodpadu v prostoru døíve uvažované kompostárny (vpra-
vo za mostem pøed vjezdem do areálu ÈOV). Pozemek je ve
vlastnictví pana Martince, který souhlasí s prodejem po-
zemku. Kupní cena 30,- Kè/m2. RM doporuèila nákup po-
zemku za kupní cenu 50.220,- Kè.

ZM/2005/04/062: ZM schvaluje nákup pozemku p.p.è.
3168/2 v k.ú. Králíky od pana Jaroslava Martince,
Dolní Hedeè è.p. 67 za kupní cenu 50.220,- Kè.

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

5.1.14. Nákup pozemku p.p.è. 1841/8 v k.ú. Králíky
Obsah: Katastrální úøad oznámil mìstu opravu chyby

v katastrálním operátu k.ú. Králíky, a to opravu zápisu
vlastnického práva k pozemku p.p.è. 1822/13 o výmìøe 714
m2 ve vlastnictví mìsta. Po provedené opravì byla p.p.è.
1822/13 rozdìlena na p.p.è. 1822/13 o výmìøe 87 m2 ve vlast-
nictví mìsta, na p.p.è. 1822/50 o výmìøe 210 m2 ve vlastnic-
tví Hedvy Moravská Tøebová a p.p.è. 1841/8 o výmìøe 417
m2 ve vlastnictví paní Šolcové.

Odbor VTS doporuèuje pozemky vykoupit, území bude
øešeno územním plánem jako pøístup do sídlištì. Dle odbo-
ru RR je ÚP schválen, pøes pozemky vede pøístupová ko-
munikace do budoucího sídlištì RD a dále je na pozemku
tok a BK, v minulosti byl výskyt vstavaèù. Èást pozemku
má v pronájmu pan Macháèek. RM doporuèila nákup po-
zemku.

ZM/2005/04/063: ZM schvaluje nákup pozemku p.p.è.
1841/8 v k.ú. Králíky od paní Marty Šolcové, Králíky
415 za kupní cenu 12.510,- Kè.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

5.1.15. Bezúplatný pøevod pozemkù dle § 5 odst. 1
písm. d) zákona è. 95/1999 Sb.

Obsah: Jedná se o pozemky p.p.è. 375/4, 375/5, 375/6, 375/
8, 375/10, 375/21 a spoluvl. podíl ve výši 2/3 na p.p.è. 375/9
v k.ú. Dolní Boøíkovice, které jsou pod místní komunikací
(stavbou ve vlastnictví mìsta). Výmìra pozemkù je 2322 m2.
Pozemky jsou ve vlastnictví ÈR – PF ÈR.

Další spoluvl. podíl ve výši 1/3 pozemku p.p.è. 375/9 v k.ú.
Dolní Boøíkovice je ve spoluvlastnictví fyzických osob. RM
doporuèila bezúplatný pøevod a zároveò povìøila vedoucí
MO jednáním o majetkoprávním vypoøádání spoluvl. podílu
ve výši 1/3 na pozemku p.p.è. 375/9 v k.ú. Dolní Boøíkovice.

ZM/2005/04/064: ZM schvaluje bezúplatný pøevod po-
zemkù dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona è. 95/1999 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù, a to p.p.è. 375/4, 375/5, 375/
6, 375/8, 375/10, 375/21 a spoluvl. podíl ve výši 2/3 na
p.p.è. 375/9 v k.ú. Dolní Boøíkovice od ÈR – PF ÈR na
mìsto Králíky.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

Obsah: Dále se jedná se o pozemky p.p.è. 341/2, 334/6,
334/7 a 345/3 v k.ú. Èervený Potok, které jsou pod místní
komunikací. Výmìra pozemkù je 217 m2. Pozemky jsou ve
vlastnictví ÈR – PF ÈR. RM doporuèila pøevod.

ZM/2005/04/065: ZM schvaluje bezúplatný pøevod po-
zemkù dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona è. 95/1999 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù, a to p.p.è. 341/2, 334/6, 334/
7 a 345/3 v k.ú. Èervený Potok od ÈR – PF ÈR na
mìsto Králíky.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

5.1.16. Úplatný pøevod pozemku dle § 5 odst. 1 písm.
a) zákona è. 95/1991 Sb.

Obsah: Jedná se o pozemek p.p.è. 1401/9 v k.ú. Dolní
Boøíkovice o výmìøe 162 m2, který tvoøí èást zázemí fotba-
lového høištì, a je v SZÚ obce. Pozemek je ve vlastnictví
ÈR-PF ÈR. RM doporuèila pøevod.

ZM/2005/04/066: ZM schvaluje úplatný pøevod po-
zemku p.p.è. 1401/9 v k.ú. Dolní Boøíkovice dle § 5
odst. 1 písm. a) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù, od ÈR - PF ÈR na mìsto Králíky.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

Obsah: Dále se jedná se o pozemek p.p.è. 47/1 v k.ú.
Dolní Lipka o výmìøe 22 m2, který tvoøí veøejné prostran-
ství pøed kostelíkem, a pozemek je v SZÚ obce. Pozemek
je ve vlastnictví ÈR-PF ÈR. RM doporuèila pøevod.

ZM/2005/04/067: ZM schvaluje úplatný pøevod po-
zemku p.p.è. 47/1 v k.ú. Dolní Lipka  dle § 5 odst. 1
písm. a) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìjších pøed-
pisù, od ÈR - PF ÈR na mìsto Králíky.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

Obsah: Jedná se o pozemky p.p.è. 759 a 760 v k.ú. Pro-
støední Lipka o výmìøe 1168 m2 u kostela a høbitova a po-
zemky jsou v SZÚ obce. Pozemky jsou ve vlastnictví ÈR-
PF ÈR. RM doporuèila pøevod.

ZM/2005/04/068: ZM schvaluje úplatný pøevod po-
zemkù p.p.è. 759 a 760 v k.ú. Prostøední Lipka dle § 5
odst. 1 písm. a) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù, od ÈR - PF ÈR na mìsto Králíky.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

Obsah: Jedná se o pozemek p.p.è. 1216/1 v k.ú. Dolní
Boøíkovice o výmìøe 1469 m2 u požární nádrže. Mìsto má
s PF ÈR na pøedmìtný pozemek uzavøenou nájemní smlou-
vu za úèelem pøístupu k požární nádrži.

S pozemkem p.p.è. 1216/3 v k.ú. Dolní Boøíkovice pod
požární nádrží hospodaøí Úøad pro zastupování státu ve vì-
cech majetkových a mìsto si požádalo o bezúplatný pøevod.
RM doporuèila pøevod.

ZM/2005/04/069: ZM schvaluje úplatný pøevod po-
zemku p.p.è. 1216/1 v k.ú. Dolní Boøíkovice dle § 5
odst. 1 písm. a) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù, od ÈR - PF ÈR na mìsto Králíky.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

5.2 Revokace usnesení è. ZM/2005/03/048 - Opravy
památek – Program regenerace MPZ

Obsah: ZM dne 8. 3. 2005 schválilo rozdìlení finanèních
podílù z rozpoètu mìsta pro rok 2005 na opravy omítek na
Klášteøe a støechy kostela sv. Michaela v Králíkách.
V tomto rozpisu byla matematická chyba ve výpoètu podí-
lù. Odbor školství, kultury a tìlovýchovy pøedkládá ke
schválení opravené finanèní podíly:
Oprava omítek v ambitech kostela Nanebevzetí Panny Marie -
Dolní Hedeè
Podíl mìsta Podíl státu Podíl vlastníka Celková oprava

140.000,- 490.000,- 70.000,- 700.000,-
Oprava støechy kostela sv. Michaela v Králíkách
Podíl mìsta Podíl státu Podíl vlastníka Celková oprava

168.572,- 590.000,- 84.286,- 842.858,-
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Celkové náklady:
Podíl mìsta Podíl státu Podíl vlastníka Celková oprava

308.572,- 1.080.000,- 154.286,- 1.542.858,-

ZM/2005/04/070: ZM revokuje usnesení è. ZM/2005/03/
048 ze dne 8. 3. 2005 a schvaluje finanèní podíly z roz-
poètu mìsta pro rok 2005 na opravy kulturních pa-
mátek v MPZ Králíky podle pøiloženého rozpisu.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

5.3 Programy obnovy vesnice - POV
Obsah: Místostarosta pøedložil ZM ke schválení úplná

znìní programù obnovy vesnice pro integrované obce mìs-
ta Králíky - Dolní Boøíkovice, Dolní Lipka, Prostøední Lip-
ka, Horní Lipka, Heømanice u Králík, Èervený Potok a Dolní
Hedeè. Programy obnovy vesnice jsou povinnou pøílohou
k pøihláškám jednotlivých obcí k Programu obnovy venko-
va, které byly na Krajském úøadì v Pardubicích zaregistro-
vány již 4. 11. 2003. Možnost získání dotací z POV vznikne
ale až po vypracování konceptu zmìny Územního plánu
mìsta Králíky v listopadu 2005 (podle termínu zakotveném
ve smlouvì se zhotovitelem ÚP), která novì zpracovává
také území integrovaných obcí mìsta. Proto budou progra-
my obnovy vesnic schvalovány ZM až nyní. K programùm
obnovy vesnic se vyjádøily a na jejich vypracování se také
podílely osadní výbory, odbor VTS, majetkový odbor, odbor
regionálního rozvoje a komise státní památkové péèe. Rada
mìsta na svém jednání 5. 4. vzala znìní programù obnovy
vesnice na vìdomí a doporuèila je ke schválení ZM.

p. Juránek – zodpovìdìl na písemné dotazy zastupitele
Ing. Kosuka k programùm obnovy vesnice z otevøeného
dopisu pro zastupitele mìsta.

ZM/2005/04/071: ZM schvaluje „Programy obnovy
vesnice“ pro integrované obce mìsta Králíky - Dolní
Boøíkovice, Dolní Lipka, Prostøední Lipka, Horní Lip-
ka, Heømanice u Králík, Èervený Potok a Dolní He-
deè.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

5.4 Svazek obcí mikroregionu Hanušovicko –
zpráva o výsledcích pøezkoumání hospodaøení za
rok 2004

Obsah: Místostarosta pøedložil ZM Zprávu o výsledcích
hospodaøení svazku obcí mikroregionu Hanušovicko za rok
2004. Svazek byl založen za úèelem vybudování protipovod-
òové ochrany mìsta Hanušovice a obcí na horním toku
øeky Moravy. V souèasné dobì chce svazek rozšíøit svou
èinnost také na další oblasti. Zprávu o výsledcích pøezkou-
mání hospodaøení svazku obcí vypracovala auditorská fa.
Ing. Václav Vokatý, Praha - èíslo osvìdèení 568 Komory
auditorù ÈR. Ve zprávì se konstatuje, že hospodaøení dob-
rovolného svazku obcí (DSO), údaje úèetní závìrky a závì-
reèný úèet DSO odpovídá požadavkùm platných právních
pøedpisù. Pøi provádìní pøezkoumání hospodaøení DSO
nebyly zjištìny nedostatky ani rozpory se závaznými práv-
ními pøedpisy, a proto auditor vyslovuje výsledek pøezkou-
mání hospodaøení jako „Bez nedostatkù“.

ZM/2005/04/072: ZM bere na vìdomí Zprávu o výsled-
cích pøezkoumání hospodaøení svazku obcí mikro-
regionu Hanušovicko za rok 2004, a to bez výhrad.

Hlasování:10:0:0 (schváleno)

5.5 SMK s.r.o. – hygienizace kalù
Mgr. Krabec – pøednesl žádost spol. SMK s.r.o.:
S odvoláním na technické informace o technologii hygi-

enizace kalù, které již byly prezentovány zastupitelstvu
mìsta, žádá spol. Služby mìsta Králíky, s.r.o. o schválení
pùjèky na hygienizaci kalù a následné navýšení základního
kapitálu spoleènosti (kapitalizaci pohledávky Mìsta Králíky
za spoleèností Služby mìsta Králíky s.r.o.).

SMK, s.r.o. pøedkládá popis zaøízení. Jedná se linku, kte-
rá se skládá z míchacího zaøízení, kde dochází k promíchání
kalù a následné dávkování v urèeném pomìru; dále pak
z tlaèného dopravníkového vyhøívaného šneku a øídícího

rozvadìèe. Pøedpokládaný termín ukonèení montáže a ná-
sledného zkušebního provozu je 27. 5. 2005.

Cena celé linky je 502.120,50 Kè vèetnì 19 % DPH.
Kupní smlouva, ev. èíslo smlouvy: 51/2005/811107, byla již

podepsána a finanèní hrazení dle této smlouvy je rozdìleno
do tøech splátek a to:

I.  zálohová platba Kè 60.000,- splatná 15.4.2005
II. zálohová platba Kè 60.000,- splatná 29.4.2005

Zbývající platba ve výši 301.950,- Kè + 19% DPH do 14
dnù po pøedání zkušebního provozu.

Spoleènost Služby mìsta Králíky žádá zastupitelstvo mìsta
o schválení pùjèky a následné vložení (kapitalizaci) této po-
hledávky do základního kapitálu jmenované spoleènosti.

p. Jungvirt – proè se hygienizace kalù nezaplatí
z poplatkù stoèného.

Mgr. Krabec – tok finanèních prostøedkù ze stoèného
pøichází do SMK s pùlroèním zpoždìním Po tuto dobu musí
financovat SMK provozní náklady (mzdy, energie, nájem-
né) ÈOV z jiných zdrojù.

p. Jungvirt – pak by nemìlo dojít ke kapitalizaci pùjèky.
ZM/2005/04/073: ZM schvaluje poskytnutí pùjèky ve

výši 500.000,- Kè spoleènosti Služby mìsta Králíky,
s.r.o. na financování hygienizace kalù z ÈOV. ZM dále
souhlasí s provedením kapitalizace této pohledávky
a jejího vložení do základního kapitálu jmenované
spoleènosti ke dni 31.12.2005.

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

6. Vstupy obèanù

p. Jungvirt – požádal starostu o stanovení data výbìro-
vého øízení pro výbìr firmy na svoz odpadu.

Mgr. Krabec – termín bude znám po podepsání smlouvy
o skládkování odpadu s firmou EKOLA v èasovém hori-
zontu do 3 až 4 mìsícù. Dochází k jednání s obcemi Lich-
kov, Mladkov a Dolní Morava, aby jim odpady svážela firma
Služby mìsta Králíky, s.r.o.

p. Jungvirt – domnívá se, že by komplexní služba - svoz
i skládkování - od jedné firmy byla pro mìsto výhodnìjší.

p. Knettig – upozornil, že svoz a skládkování komunál-
ního odpadu není komplexní služba.

Ing. Strnad – zastupitel Ing. Kosuk napsal dva dopisy,
první již byl prezentován p. Juránkem. Bude prezentován
i druhý dopis?

Mgr. Krabec – zastupitelé dopis mají. Struènì øeèeno,
autor dopisu nesouhlasí, aby dostal odmìnu za výkon
v zasedání ZM za rok 2004 a komplexnì kritizuje práci
zastupitelù.

Ing. Strnad – protestuje proti tomu, jakým zpùsobem
Ing. Kosuk vykonává mandát a jak se chová
k zastupitelstvu.

Mgr. Krabec – nesouhlasí s tím, že se Ing. Kosuk odmí-
tá zúèastòovat jednání ZM. Ze zákona ho ale nelze zbavit
mandátu, pøestože svým chováním porušuje jednací øád.

p. Pauk – je možné, aby se zastupitelstvo usneslo Ing.
Kosuka ignorovat?

Mgr. Krabec –  nesouhlasí s tím. Na písemné podmìty
má zastupitelstvo reagovat. Ing. Kosuk sice zákon nedodr-
žuje, ale ZM by jej dodržovat mìlo.

Ing. Strnad – Na jednom z minulých ZM bylo pøijato
usnesení, kde bere ZM na vìdomí zprávu kontrolního výbo-
ru o pøezkoumání postupu stanovení ceny nemovitostí
v roce 1998. Jak se v tomto pøípadì postupuje?

Mgr. Krabcová – Zabýval se tím finanèní výbor.
p. Vyšohlíd – Finanèní výbor se vìcí zabýval. Na pøíštím

jednání ZM bude pøednesena komplexní zpráva.

7. Vstupy zastupitelù

Mgr. Krabec – Mìsto v prùbìhu mìsíce bøezna podalo cel-
kem ètyøi žádosti o dotace: Regenerace panelového sídlištì, Zvu-
kový turistický informaèní prùvodce, Evropský dùm v Králíkách,
Varovný informaèní systém Mìsta Králíky. Celková èástka na



 14 - Králický Zpravodaj 05/2005

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).

JAK BYLO V PRAZE? NO PØECE BLAZE!
Naše MŠ již druhým rokem poøádá poznávací zájezd do Prahy.

Ten letošní byl naplánován  na týden pøed Velikonocemi, kdy jsou
na Staromìstském námìstí tradièní velikonoèní trhy.

V pondìlí 21. bøezna se všichni sešli na vlakovém nádraží.
Hurá, pojedeme do Prahy vlakem, radovaly se dìti. Na zádech
jen malé batùžky se svaèinou (velká zavazadla jela napøed au-
tem), to bude hraèka. Ještì zamávat mamince a jedem. Pøesedá-
ní z vlaku do vlaku zvládly na jednièku a teprve v Ústí n. Orlicí
se mohly pohodlnì posadit k okýnkùm, aby jim nìco neuteklo.
I na rozumování s cestujícími zbyl èas . Kampak jedete? Ptala
se jedna pani. Všichni hned hlásili že do Prahy. A na jak dlouho?
Na týden odpovìdìli. A kolik práškù pani uèitelky spolykaly?

Praha nás pøivítala pìkným poèasím a stejnì tak nás èekalo
pøátelské pøivítání v MŠ A. Drábíkové na Jižním mìstì, kde
jsme byli na týden ubytováni. Nìkdo tu byl už po druhé, tak nám
zabydlování moc dlouho netrvalo.

Po dobrém obìdì nás èekala první vycházka. Václavské ná-
mìstí se sochou sv. Václava na koni, ke které dìti zvedaly své
hlavièky a chtìly se svézt. Staromìstské námìstí žilo Velikonoèní-
mi trhy a nikdo by neèekal, že si zde pohladí koníka a telátko,
uvidí zajíèka, kùzlátka a slepièky. I na stáncích s velikonoèními
kraslicemi a perníèky jsme mohli oèi nechat.

Pìkné poèasí nám pøálo i pøi návštìvì Matìjské pouti. Radost
v oèích záøila dìtem z každé atrakce, na které byly a žadonily
i u tìch pro dospìlé. I po celodenním výletì se tìšily na jezdící
schody a jak to všechno nakreslí do svého Pražuláka.

Pøi toulkách Prahou jsme se podívali i do dìtských koutkù,
kterých je mezi pražskými paneláky mnoho.

Zoologická zahrada je zde krásná a velmi rozsáhlá, ale všichni
trpìlivì obcházeli žirafy, opice, želvy i rozdovádìné lední medvì-
dy.

Po každém návratu do školky vìdìly, že je veèer v postýlkách
èeká pozdrav od svých blízkých z Králík a tak byly stále ve
spojení s domovem. Týden poznávání našeho hlavního mìsta
utekl jako voda, nìkterým se ani nechtìlo domù. Václavské  a
Staromìstské námìstí s Orlojem, Karlùv most a Hradèany,
Matìjská pou�, to vše nìkteøí možná už neuvidí. Možná se sem
jednou vrátí. Kdo ví.

To vše by se ale nedalo uskuteènit bez takových lidí, jako je
pani øeditelka Schulzová z MŠ A. Drábíkové a jejího personálu,
kteøí se o nás celý týden starali. Velké díky posíláme tedy do
Prahy. A tøeba za rok nashledanou.

MŠ Pivovarská

Návštìva u králických hasièù
Tak jako vloni, tak i letos byl mìsíc bøezen zasvìcen výtvarné

soutìži na téma „Bøezen – požární ochrana oèima dìtí“, kterou
vyhlásil OHS Ústí nad Orlicí.

Jako vloni, tak i letos se naše školka do této soutìže zapojila.
I letos, tak jako vloni jsme si øekli, že nejlepší je vidìt vše na

vlastní oèi a tak jsme opìt vyjeli na návštìvu ke králickým hasi-
èùm.

Na autobusovém nádraží jsme se sešli brzy ráno a protože
venku panoval silný mráz, tak jsme honem spìchali, abychom už
byli v „ hasièárnì “ a tam se trochu ohøáli.

Velitel hasièù nás již oèekával a otevøel nám dveøe hlavní gará-
že a my se rázem ocitli jako v jiném svìtì. Uvnitø garáže stála
dvì velká hasièská auta a v nich a kolem nich byla spousta vìcí,
jejichž smysl nám unikal.

Ale pan M. Kuèera nás pøivítal a zaèal nám poutavì vyprávìt
a vysvìtlovat, jak se která vìc jmenuje a k èemu slouží. Na
pomoc mu pøišel ještì jeden hasiè,

pan R. Studený a pak v duchu rèení  „Ve dvou se to lépe táhne
“ nám ukázali a  oblékli si nehoølavý oblek do velkého žáru,
protichemickou kombinézu, dále nám ukázali, co dovedou pneu-
matické nùžky, na co jsou sekery rùzných velikostí. Starší a ty více
odvážné dìti byly vysazeny na hasièské auto, aby si zblízka pro-

hlédly, co všechno sebou hasièi vozí k zásahu. Pak si dìti vy-
zkoušely, jaké to je sedìt v kabinì auta, slyšet zapnutou hasiè-
skou houkaèku a pøedstavovat si, že se øítí pøímo k nìjakému
požáru nebo nehodì.

To už se dìti osmìlily a nìkdo si vzpomnìl, že hasièùm zazpí-
vají známou písnièku „ Co jste hasièi, co jste dìlali, “ A tak si
všichni s chutí zazpívali.

Na závìr prohlídky hasièské zbrojnice nám hasièi ještì ukáza-
li, jak umìjí rychle sjet po tyèi z prvního patra budovy, když jsou
povoláni k zásahu a potøebují být co nejrychleji v garáži a rych-
le nasedat do auta.

Za tento výkon byli hasièi odmìnìni velkým a upøímným po-
tleskem a na rozlouèenou jim dìti pøedaly obrázky, které pro nì
ve školce nakreslily.

A hasièi nám slíbili, že na jaøe, až bude pìkné poèasí, pøijedou
se za námi podívat a pøedvedou nám, co umí hasièské auto pøímo
v akci.

A pak, aè neradi, jsme odcházeli na autobus. Spousta dojmù
z této návštìvy musela ven, dìti si poøád vyprávìly, co vidìly a
zažily a nakonec pro obveselení všech cestujících jsme si opìt
zanotovali, „ Co jste hasièi, co jste dìlali,………..

Dìti a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok

realizaci projektù je 22,7 mil. Kè.
p. Vyšohlíd – Finanèní výbor se zabýval zápisem z kontroly

Dozorèí rady na SMK. Finanèní výbor chce provést kontrolu na
SMK ohlednì hospodaøení a úèelnosti využívání vybraných finanè-
ních prostøedkù a hospodaøení s majetkem. Žádá proto o man-
dát ZM.

ZM/2005/04/074: ZM povìøuje finanèní výbor provede-
ním kontroly hospodaøení a nakládání s majetkem ve spol.
SMK s.r.o.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno)

p. Juránek – informoval ZM, že od 11. dubna 2005 byla zahá-
jena úplná uzavírka silnice v úseku: Dolní Lipka, Horní Lipka,
Prostøední Lipka, Horní Morava. Termín ukonèení prací je 30. 11.
2005. Vjezd dopravní obsluze, tedy osobám zde trvale žijícím,
chalupáøùm, linkové autobusové dopravì a zásobování je povo-
len. Omezení se týká autobusové dopravy. Podìkoval osadním
výborùm za doruèení informaèních letákù všem domácnostem v
oblasti uzavírky, na nichž byly informovány o všech mimoøádnos-
tech. V pondìlí 18. dubna se bude v klubovnì SDH Prostøední
Lipka konat veøejná schùze se stavbyvedoucím Ing. Fouskem,
kde by mìl být lidem celý projekt prezentován, vèetnì pravidel
pohybu po staveništi.

Mgr. Holèapek – na minulém jednání ZM bylo øeèeno, že

koupalištì budou provozovat SMK, ale p. starostou a p. Èumou
toto bylo vyvráceno. V rámcové smlouvì, je ale uvedeno, že pro-
vozovatelem koupalištì jsou SMK. Kdo ho bude tedy provozovat?

Mgr. Krabec – v rámcové smlouvì je skuteènì napsáno, že
provozovatelem jsou SMK. Koupalištì nebylo ale doposud na SMK
žádným zpùsobem pøevedeno. Nejprve se musí dát do poøádku,
aby vyhovovalo hygienickým podmínkám a až potom se rozhodne
o jeho provozovateli. Dále starosta informoval ZM o pøípravì akce
„Slavnostního otevøení sportovního areálu“ u ZŠ Moravská, která
se bude konat dne 16. 5. 2005.

Mgr. Krabcová – Jak to bude se vstupem psù do sportovního
areálu?

Mgr. Krabec – Bude ošetøeno v provozním øádu, které budou
vyvìšeny na informaèních tabulích pøi vstupu do areálu. Vstup a
pobyt psù nebude umožnìn.

Starosta ukonèil jednání ve 20:53 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová
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Tak bylo – tak je Èp. 314 (døíve 66)

ulice Sadová
18. století pøineslo do Králík dva vel-

ké požáry mìsta. Krom jiného lehla
tenkrát popelem i tehdejší budova
školy na námìstí a bylo nutné vysta-
vìt budovu novou. Patron školy, hra-
bì Otto z Althannu, pro tento úèel
získal dùm èp. 368 mìš�ana Josefa
Bernkopfa. Jako kompenzace byly stá-
vající mìš�anské parcely s váreèným
právem pøevedeny na dùm èp. 314,
který byl rovnìž v majetku rodiny
Bernkopfù.  S Bernkopfy je úzce spjat
vznik poštovnictví v Králíkách.
V dubnu r. 1840 byla zøízena první
poštovní sbìrna a prvním poštovním
sbìraèem se stal Franz Bernkopf. Aè-
koli po jeho sòatku s Annou Veitho-
vou byl poštovní úøad pøestìhován do
domu tchána Aloise Veitha (èp. 354),
oznaèení „Postvilla“ (poštovní vila)
domu 314 zùstalo. V roce 1880 byla
stará budova stržena a vystavìna
nová. Kolem roku 1900 se rodina
Bernkopfù dostala do velkých finanè-
ních potíží a byla nucena rozprodat
svùj majetek. Poštovní vilu koupil krá-
lický Spoøitelní a záložní spolek.

Po válce vlastnil dùm Podnik byto-
vého hospodáøství, od kterého jej pøe-
vzal koncem 70. let MìstNV. Již o tøi
roky pozdìji, po rekonstrukèních pra-
cech, probìhla kolaudace domu pro
Oddìlení ochrany státních hranic. Do-
dnes je sídlem Pohranièní policie.

Pracovníci Mìst ského  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

Bohoslužby na Svaté Trojici
v roce 2005

01. 05. ve 14.00
22. 05. Pou� - 9.00, 11.00, 14.00
04. 06. ve 14.00
03. 07. ve 14.00
07. 08. ve 14.00
04 .09. ve 14.00
02. 10. ve 14.00

Z historie poutního místa: Podle legendy nìkdy v polovinì 18.
století se tudy vracel muzikant z posvícení a chtìl si odpoèinout, ale
pøekvapil ho medvìd. Jen š�astnou náhodou se zachránil a z vdìènos-
ti zavìsil na strom obrázek Svaté Trojice. Od té doby se stalo místo
èastým zastavením náhodných chodcù.

V roce 1786 obyvatelé Králík utekli k obrázku pøed vpádem vojsk
pruského krále Fridricha II. a na podìkování za záchranu tam zbudo-
vali døevìnou kaplièku. Nynìjší zdìná kamenná kaple byla postave-
na v r. 1898 za pøispìní knížete Jana II. z Lichtenštejna. Má rovný
strop a døevìný oltáø s obrazem Nejsvìtìjší Trojice. Kaple patøí pod
farní úøad Hanušovice.
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„Èeskoslovenská armáda pøed mnichovskou zradou“
Na základì výzvy Asociace muzeí a

galerií ÈR se Muzeum ès. opevnìní
z let 1935 – 38, Pìchotní srub K-S 14
„U cihelny“ zapojil do celostátní akce
MUZEA A 20. STOLETÍ, která je té-
maticky zamìøena na poøádání mimo-
øádných výstav a muzejních aktivit
k pøíležitosti výroèí ukonèení II. svì-
tové války v roce 2005.

Muzeum pøipravuje výstavu „Èes-
koslovenská armáda pøed mni-
chovskou zradou“, která se svým
tématem dotýká událostí, které pøed-
znamenaly II. svìtovou válku, mají
pøímou souvislost s výstavbou ès. opev-
nìní a specifickými dìjinami ès. po-
hranièí v roce 1938.

Výstava má za cíl oslovit širokou ve-
øejnost a vhodnì doplòuje vzdìlávací
proces v oblasti  národních dìjin
v kategorii støedních škol a gymná-
zií.

Výstava potrvá v období od 15.
kvìtna do 15.èervence 2005 a bude
instalována v Pìchotním  srubu K –
S 14 „U cihelny“ v Králíkách.

Toto  muzeum ležící  na hranici
s Polskem si klade za cíl pøipomínat
historické události a podporovat mj.
akce týkající se pamìti našeho náro-
da i bolestných dnù v roce 1938.

Co bude možné na výstavì
shlédnout?

Návštìvník v historických prosto-
rách srubu bude moci spatøit vybave-
ní tehdejší ès. armády v rámci mobi-
lizaèních pøíprav, ale i bìžného života
vojákù. Vùbec poprvé budou pøipome-
nuty nìkteré náležitosti týkající se do-
bového stravování a zásobování. Mezi
rùznými výstrojními prvky a osobní-
mi potøebami vojákù a dùstojníkù své
místo naleznou i pøedmìty vystavo-

vané jen pøi mimoøádných pøíležitos-
tech, kterými jsou osobní telefon veli-
tele ès. vojenské zpravodajské služby
ès. armády v roce 1938, podplukov-
níka Moravce a èást osobní uniformy
velitele hlavního štábu ès. armády a
mobilizace v témže období, generála
Ludvíka Krejèího.

Otevírací doba
Vzhledem ke specifickému provozu

muzea bude možno shlédnout výsta-
vu v uvedeném období pouze o víken-
dech. Zájezdy a školy možno i ve všed-
ní dny pouze po tel. domluvì.

Vernisáž a informace pro novi-
náøe

Všichni zainteresovaní novináøi jsou
srdeènì zváni na vernisáž, která se
koná dne 14. 5. 2005 pøed Pìchotním
srubem K-S 14 „U cihelny“
v Králíkách ve 13.00 hodin. Svoji
úèast je nutno potvrdit u øeditele
muzea Ing. Sichy na tel.
603 517 932 nebo na mailu si-
char@centrum.cz. Muzeum se na-
chází za odboèkou z Králík do obce
prostøední Lipka.

Ing. Richard M. SICHA

ZUŠ v Králíkách poøádá jako každý rok
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKÙ

hudebního oboru, který se koná
ve ètvrtek 26. 5. 2005, v 18,30 hodin, v sále ZUŠ

I. stupeò absolvují:
Marie Kandráèová - kytara ( ze tø. Josefa Bergmana )
Jakub Rentka - akordeon ( ze tø. Milana Smolky )
Josef Moravec - akordeon ( ze tø. Milana Smolky )
Jana Skalová - zobc. flétna ( ze tø. Zuzany Hejtmanské )
Pavel Harnych - klarinet ( ze tø. Gustava Rosenbergera )
Vojtìch Kováø - flétna ( ze tø. Jana Kováøe )
Veronika Hegerová - flétna ( ze tø. Jana Kováøe )

II. stupeò absolvují:
Vendula Krsková - housle ( ze tø. Jana Šebesty )
Jan Èuma - housle ( ze tø. Jana Šebesty )

Na Vaši úèast se tìší absolventi a uèitelé ZUŠ

Základní umìlecká
škola v Králíkách
si Vás dovoluje pozvat na

žákovský koncert
který se koná

ve ètvrtek 19. 5. 2005
v 18,00 hodin v sále ZUŠ

Sociální komise pøi MìÚ Králíky vás zve na

POSEZENÍ STARŠÍ GENERACE
které se koná dne 12.5.2005 v 16.00 hod.
ve velkém sálu KD Støelnice v Králíkách

hudba - tanec - obèerstvení
Svoz je zajištìn zdarma autobusovými linkami p. Pinkase:

Prostøední Lipka ( odboèka k želez. zastávce ) 15.22 hod.
Horní Lipka ( hasièská zbrojnice ) 15.35 hod.
Heømanice ( koneèná ) 15.25 hod.
Dolní Lipka ( železnièní stanice ) 15.51 hod.
Dolní Boøíkovice ( knihovna ) 15.43 hod.
Dolní Boøíkovice ( u mostu ) 15.45 hod.
Èervený Potok ( u kostela ) 15.55 hod.
Dolní Hedeè ( koneèná ) 16.12 hod.

Odvoz bude zajištìn individuálnì dle dohody.
Srdeènì zvou poøadatelé

Základní
umìlecká škola

Vážení ètenáøi, minulý mìsíc jsme
Vás informovali o výsledcích žákù
hudebního oboru v okresním kole.
Tereza Ježková ( klavír ) a Lucie
Nesvadbová ( kytara ) postoupily
do krajského kola v Èeské Tøe-
bové a Pardubicích.

Tereza soutìžila v VII. kategorii
a vybojovala 1.místo bez postupu
do ústøedního kola, Lucka soutìži-
la v O. kategorii a vybojovala 1.mís-
to, pøièemž v této kategorii další
postup už nebyl možný.

Obìma soutìžícím gratulujeme a
pøejeme jim, aby jim hudba nadále
dìlala jen radost.

Mgr. Olga Zajacová
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ZASTAVENÍ U SOUSEDÙ
(Poznávejme své sousedy, kulturu, krásy a zajímavosti jejich domova)

Mazurský ráj

(Zastavení 5.)

Rozsáhlá oáza klidu, pohody a èis-
té pøíody s velkými i malými zrca-
dly jezer, odrážejícími zlaté paprsky
zpìt ke slunci, bezpeèná hnízdil èer-
ných labutí a kormoránù, tiše šumí-
cí vodní plánì, poseté bílýmí plach-
tami - to je Mazurské pojezeøí.

Èist’ounce modrá vysoká obloha
se klene nad zalesnìnými bøehy a
spojuje horizonty. I v hloubkách má
prùzraèná voda barvu zlata, proto-
že slunce dohlédne na písèité dno,
poèmárané mihotavými stíny zdra-
vých rybek. Civilizace nemìla od-
vahu vkroèit až sem a zèeøit bezo-
hlednì vodu. Statisícové proudy tu-
ristù se rozptýlí na bøezích a zùsta-
nou z nich jen svìtlé živé body na
zeleném koberci. Po západech slun-
ce svìtélkují zažehnutými vatrami.

Orosená rána probouzejí vodní
ptáky mnohem døíve, než je zaènou
Šimrat sluneèními paprsky. Ranní
mlhy se otírají o barevné plachtoví
a zanechávají na nìm krùpìje èisté
rosy, v kterých se po východu slunce
stonásobnì zrcadlí celý svìt.

To už se vracejí jako stíny tiší hou-
baøi a ke bøehùm pøirážejí pramice

zamlklých rybáøù. Nikdo nikomu
nepøekáží a nekøižuje cestu.

Závidìt mohou jenom ti, kteøí tu
nejsou.

To je Mazurské pojezeøí, ráj pro
všechny, kteøí umìjí tiše našlapovat,
aby nevzbudili døímající pøírodu.

Text a toto Alexander Pelikán

Mazurské pojezeøí:
(severovýchod Polska)
--------------------------------------------
34000 km2

11% polského území
2700 jezer
100 rezervací
3 národní parky
4 pralesy
500 km plavební dráhy
pro jachty sítí kanálù,
spojujících jezera

Teplo
domova

Spoleèné heslo všech domácnos-
tí je ohøát se a nedoplácet. Po pùl-
roèních zkušenostech s provozová-
ním tepelného hospodáøství proved-
la spoleènost Služby mìsta Králí-
ky s.r.o. vyúètování, kde se proká-
zaly  pøedpovìdi a došlo ke sníže-
ní ceny za 1 GJ. Pøi souèasném
trendu zvyšování vstupních cen na
provozování kotelen je to samozøej-
mì dobrá informace pro každou
domácnost. Pro názornost  tato
úspora èiní  3,38 Kè/ 1 GJ dodané-
ho tepla.

A protože je stále co vylepšovat
i SMK budou pokraèovat ve zlep-
šování svého  provozování tepelné-
ho hospodáøství. Pokud vše bude
probíhat dle ekonomického plánu
spoleènosti,  doèkají se obèané, kte-
øí bydlí v mìstských domech dal-
ších pøíjemných zmìn.

Jaroslav Langhans
jednatel spoleènosti
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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 kvìtnu oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Slavomír Zapletal – Hana Obertová, Jiøí Kouba – Markéta Cehová

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Jan Dvoøáèek, Jonáš Máca, Klára Martincová, Natálie Øezníèková

90 let - Anna Moravcová
85 let - Bohuslav Hrdina
83 let - Oldøich Kaplan
80 let - Markéta Sokolová,

- Marie Spùrová
79 let - Marie Prchalová
77 let - Marie Štorchová
76 let - Jan Knápek
75 let - Anton Gubka
74 let - Jiøí Bìlka
73 let - Kvìtuše Pitáková,

- Marie Lehká,
- Miloš Michalièka,
- Marie Janeèková,
- Ladislav Lekeš

71 let - Lubomír Petránìk,
- Josef Ulrich,
- Josef Trampota,
- Margita Kopecká,
- Anna Šimeèková

70 let - Rùžena Novotná,
- Jaroslav Nedbal

Ladislav Jarmar, Josef Škarka, Jaroslav Saska, Vladimír Štìpánek

Stomatologické služby
od 7. 5. 2005 do 12. 6. 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

den lékaø/ka obec místo telefon

07. 05. So MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. st. 972 324 447

08. 05. Ne MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. st. 972 324 447

14. 05. So MUDr. Vítková Èervená Voda 333 (MOVIOM) 465 626 460

15. 05. Ne MUDr. Vítková Èervená Voda 333 (MOVIOM) 465 626 460

21. 05. So MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821

22. 05. Ne MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821

28. 05. So MUDr. Applová Dolní Èermná 222 465 393 266

29. 05. Ne MUDr. Applová Dolní Èermná 222 465 393 266

04. 06. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. Slezská 41 465 642 267

05. 06. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. Slezská 41 465 642 267

11. 06. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829

12. 06. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829

  V Jablonném nad Orlicí zajiš�uje ošetøení mimo ordinaèní dobu každý

den do 20:00 MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765. (Pouze pro své klienty)

Dìkuji paní Annì Øezníèkové za vstøícný pøístup pøi zajištìní posledního
rozlouèení s mým manželem Ladislavem Jarmarem a dìkujeme za
projevenou soustrast, zároveò dìkujeme všem za kvìtinové dary.

manželka Anna Jarmarová s rodinou

Prevence
znamená

pøedcházení
Známe prevenci zdravotní, doprav-

ní, kriminální a øadu dalších. Jedna
z nich je prevence požární a té se bu-
deme vìnovat. Je sice pravda, že
v posledních nìkolika letech poklesla
požárovost v obytných budovách, pøe-
sto s tímto stavem nemùžeme být spo-
kojeni. Podle zákona 133 odpovídá za
požární bezpeènost majitel nebo osoba
jím povìøená. Majitel ze zákona není
povinen umožnit prohlídku nemovitostí
prohlídkové skupinì ustanovené obec-
ním nebo mìstským úøadem. Jestliže
však dojde k pojistné události
z dùvodu požáru, zpravidla se ptá li-
kvidátor pojiš�ovny na preventivní pro-
hlídku budovy.

Každý z nás nìkde bydlíme, zachá-
zíme s topidly, elektrickými a plyno-
vými spotøebièi. V našem mìstì se
vìtšinou k vytápìní budov používá
zemní plyn, pøesto ještì v øadì budov,
hlavnì na vesnicích, topíme tuhými
palivy. V této stati se budeme zabývat
topidly na pevná paliva jejich instalací
a požíváním.

Topidlo (sporák, kamínka) musí spo-
èívat na nehoølavé podložce (plech, dlaž-
ba), po stranách a vzadu pøesahující
10 cm  a v pøedu 20 cm obrys topidla.
Hoølavé pøedmìty (nábytek) musí být
v bezpeèné vzdálenosti od topidla nebo
chránìny vhodným úèinným zpùso-
bem. Kouøovody (trubky od kamen)
musí být v dobrém stavu, tìsné, ve-
deny nejpøímìjším smìrem do komí-
nové zdìøe, které musí být vhodným
zpùsobem chránìn proti sálavému
teplu. Jestliže se nad komínovou zdìøí
náchází v její  blízkosti napø. døevìný
strop, musí být vhodným zpùsobem
chránìn proti sálavému teplu. Tako-
vého topidlo nikdy neponechávejte bez
dozoru, když v nìm topíte. Popelník
je tøeba mít v dobrém pevném stavu,
aby pøi manipulaci se z nìho nic nesy-
palo. Popel ukládáme výhradnì do ne-
hoølavých uzavíratelných nádob. Pali-
va neukládáme v blízkosti kamen.
K roztápìní zásadnì nepoužíváme hoø-
lavé kapaliny. K sušení odìvù a jiných
vìcí nad kamny požíváme jen pevné
konstrukce. Pøi vaøení mùže dojít ke
vzkypìní zahøátých tukù a jejich vzní-
cení. Používáme osvìdèená paliva tak,
abychom v topeniští hoølavý proces
nezadusili, vzniká tím hoølavý plyn,
který pøi vznícení zpùsobí výbuch
v topidle, mohou odpadnout kouøovo-
dy a zpùsobit požár.

Komín slouží k odvodu spalin do
prostoru. O tom pøíštì.

Trampota
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Program na KVÌTEN
pátek   6.   ŽRALOK V HLAVÌ   zaè. ve 20.00 hod
Každý máme svého žraloka v hlavì. Hoøká komedie

o prostém hrdinovi, který chováním i zevnìjškem pøipo-
míná bezdomovce balancujícího na hranici duševní nemo-
ci. Kultivovaný a nenápadný snímek se stal velkou herec-
kou pøíležitostí pro Oldøicha Kaisera.

pátek   13.   LETEC   zaè. ve 20.00 hod
Výpravný životopisný snímek pøibližuje pozoruhodný

život Howarda Hughese, milovníka letadel, filmu a krás-
ných žen. V hlavních rolích Leonardo DiCaprio a Cate
Blanchettová.

sobota   14.   PÙLNOÈNÍ KOVBOJ   (PROJEKT 100)
zaè. ve 20.00 hod
Pøíbìh o naivním mladíkovi z Texasu, který

v kovbojském obleku pøijede do New Yorku za štìstím, je
chápán jako drsné procitnutí z amerického snu a kritika
spoleènosti, pøesto získal tøi Oscary a režisér John Schle-
singer i herec Dustin Hoffman se jím etablovali na americ-
ké filmové scénì.

úterý   17.   KOUSEK NEBE
zaè. ve 20.00 hod
Milostné drama o lásce, která se zrodi-

la v nelehkých padesátých letech za zdmi
vìzení. Scenárista Jiøí Stránský èerpal
ze své vlastní minulosti politického vìz-
nì a podle skuteèných událostí zpracoval
nìkolik motivù z doby komunistické
zvùle v konfrontaci s velkým a oprav-
dovým citem.

pátek   20.   BOKOVKA   zaè. ve 20.00 hod
Zvláštní kombinace romantické a smutné komedie pøed-

stavuje dva kamarády, zatrpklého tøicátníka Milese a dru-
hoøadého herce Jacka. Krajnì nesourodá dvojice prožije
netuctovou dovolenou uprostøed nádherné pøírody. Sní-
mek získal pøekvapivou pøízeò kritikù i divákù.

úterý   24.   SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
zaè. v 17.00 hod
Další animovaný pøíbìh Medvídka Pú a jeho pøátel. Do

Stokorcového lesa pøichází nová zvíøata, ale Pú a ostatní
obyvatelé lesa musí nejdøíve pøekonat strach z velkých
tvorù – slonisek.

pátek   27.   PØÍBÌHY OBYÈEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
zaè. ve 20.00 hod

Nový film scenáristy a režiséra Petra Zelenky (Knoflí-
káøi, Samotáøi, Rok ïábla) je komediální love story o rùz-
ných podobách lásky vèetnì tìch opravdu bizarních. Ve
filmové adaptaci velmi úspìšné Zelenkovy divadelní hry
exceluje v roli suspendovaného leteckého navigátora Ivan
Trojan.

sobota   28.   METROPOLIS   (PROJEKT 100)
zaè. ve 20.00 hod
Klasické d ílo svìtové kinematograf ie, jeden

z nejvýpravnìjších a nejrozsáhlejších projektù nìmé éry.
Sociální sci-fi alegorie se z dnešního pohledu zdá samo-
zøejmì ponìku naivní, ale obrazová a výtvarná složka spo-
lu s až hudební rytmizací linií a pohybù stále pùsobí jako
vizuální báseò.

úterý   31.   SAMETOVÍ VRAZI   zaè. ve 20.00 hod
Nový èeský kriminální thriller vychází ze známého pøí-

padu tzv. Orlických vražd, považovaných za nejvìtší kri-
minální kauzu polistopadové éry, kdy skupina pachatelù
zavraždila pìt osob a tìl se zbavila v zavaøených sudech
s louhem.

Klub Na Støelnici Králíky
KVÌTEN 2005

sobota   7. 5.   NEØEŽ   zaè. ve 20.00 hod
Koncert známé skupiny má podtitul „Vzpomínka na NE-

REZ“ – zazní tedy i písnì ze slavného období skupiny se
Zuzanou Navarovou. NEØEŽ ovšem existují již mnoho let
jako samostatná a autorsky sobìstaèná kapela ve složení
Zdenìk Vøeš�ál – kytara, zpìv; Vít Sázavský – kytary, zpìv;
Filip Benešovský – basová kytara; David Uher – bicí. Jako
host vystoupí písnièkáø Raven. Další zajímavé informace
o skupinì na www.nerez.sk

ètvrtek   12. 5.   SETKÁNÍ SENIORÙ
zaè. v 16.00 hod
Další setkání døíve narozených s programem, tancem,

obèerstvením a hudbou kapely KUTILKA.
www.heavymetal.kutilka.cz

sobota   14. 5.   IMODIUM   zaè. ve 21.30 hod
Koncert rockové skupiny z Broumova ve Sportbaru

Støelnice. www.imodiumband.cz

úterý   17. 5.   TRIO ARTEMISS   zaè. v 19.00 hod
Koncert z cyklu KLASIKA VIVA ve výstavní síni Vlasti-

vìdného muzea v Šumperku. Pøedstaví se klavírní trio
ARTEMISS, držitel hlavní ceny MHF Mladé pódium
v Karlových Varech a vítìz mezinárodní soutìže Premio
Carlo E. Soliva 2004 v Itálii. Doprava z Králík individu-
ální. www.dksumperk.cz/hudba/klasikaviva.htm
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sobota   21. 5.   Edward Albee: KOZA aneb KDO JE
SYLVIE?   zaè. ve 20.00 hod

Edward Albee (nar.12.3.1928 ve Washingtonu) náleží
k nejvýznamnìjším americkým dramatikùm II. poloviny
20. století. Hlavním hrdinou brilantní èerné tragikomedie
KOZA aneb Kdo je Sylvie? je známý a bohatý newyorský
architekt, který právì obdržel prestižní cenu, získal lukra-
tivní kontrakt a ve zdraví oslavuje padesátku. Zároveò se
však musí pøiznat své vìrné a milující ženì i 17tiletému
synovi, který je homosexuál, že právì prožívá milostnou
aféru. Manželka pláèe, syn je zoufalý. Od klasického man-
želského trojúhelníku se tento odlišuje jediným, by� pod-
statným detailem: živoèišným druhem milenky. Otec totiž
miluje živou kozu, které dal jméno Sylvie. Když nepomo-
hou ani psychoterapeutická sezení, rozhodne se rodina si-
tuaci øešit. KOZA není hrou o sodomii, ale o vìcech, které
vyboèují z civilizaèních pravidel, na které jsme zvyklí, a je
nepochybnì nejvtipnìjší hrou svého slavného autora –

ostatnì s ní vyhrál v roce 2002 cenu Tony a v roce 2003
získal nominaci na Pulitzerovu cenu.

V hlavních rolích OLDØICH KAISER, JIØÍ LÁBUS,
DÁŠA BLÁHOVÁ a PETR LNÌNIÈKA. Pro Oldøicha
Kaisera, vynikajícího divadelního herce, znamena-
la Koza triumfální návrat na divadelní scénu, který
oslavil známým pøídavkem „klíštì“ na popremiéro-
vém veèírku.

Režisér Vladimír Strnisko o høe napsal: „Úspìšný muž,
milující manželka, syn gay – aby všechno nebylo úplnì
rùžové. Jak jinak, žijeme v 21. století! Ale je mladý, snad
z toho vyroste, opustí to, jako spoustu jiných projevù svo-
body, které odhazujeme s vìkem nebo na cestì za karié-
rou.

Mart inovi,  který  patøí  k tìm nejúspìšnìjším
v americkém snu, je padesát let. Po zastavení, zamyšlení
pøichází smutek. Èlovìk se pøehoupne pøes pùl století, blí-
ží se k cílové rovince. A teï co dál? Co se sebou? A komu to
øíct? Kdo jsou teï lidé kolem mì? Šli se mnou nahoru,
nemohu je nutit, aby po mém boku šli dolù. Je to neslušné.
Místo cesty dolù mùže být také zeï, pøes kterou se nelze
dostat. Opøeme se zády a šaškujeme. Lidé na nás èumí a
my nevíme, jak dál.

„Koza?! Najednou potøebujeme kozu. Potøebujeme
pohlazení. Pohled. A oèi - ty oèi! Copak myslíme na
zoofilii? V téhle situaci?

Ale ti kolem, ti druzí rádi myslí za nás. A najed-
nou jsou jiní. Už nám nerozumí. Opouštìjí nás. Kde
je dobrá vùle? Trpìlivost? Láska? Pøichází zaèátek
nového poznání. A najednou potøebujeme být sami,
abychom nemuseli lhát.

Vážení diváci – nebojte se – je to komedie. Èlovìk
má sen. Nìco mu schází. Zaplavuje ho pocit samoty.
Nelásky. Chlad a osamocení. Zaène se litovat. Nepa-
matuje si. Neslyší. A èeká, co dál. Co ti druzí? Pøáte-
lé, manželka, syn? Potká kozu. Musí ji potkat. Koza
je touha, hra. Je pravdivìjší než skuteèná pravda.

Koza je i myšlenka. Živá bytost. Pøíroda i èlovìk.
Fikce i realita. Slovo i skutek. Tak proè koza lidi
tolik dìsí?! Kde jsem se s kozou setkali? V ZOO?
V naší fantazii? Kdopak by se kozy bál? Koza je mí-
rou naší svobody – je to naše koza.“

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

Nabídka zájezdu pro seniory
Dne 26. 5. 2005 se uskuteèní zájezd pro se-

niory do zámku Chropynì a lidové stavby Ry-
mice. Cena zájezdu je 240,-Kè (zahrnuje do-
pravu, vstupné, obìd). Zájemci se mohou hlá-
sit u peèovatelek, tel.è. 465 631 616 do 15.
5. 2005.

Nabídka týdenního pobytu
Ve dnech 2. 9. – 11. 9. 2005 se uskuteèní

týdenní pobyt v italském Lignanu. Jedná se o
oblíbené letovisko na bøehu Jaderského moøe
s píseènými plážemi. Ubytování je v prostor-
ných apartmánech, 450m od pláže s vybave-
nou kuchyní a soc. zaøízením.

Cena: 3.600,-Kè zahrnuje ubytování a dopra-
vu. Informacepodají a pøihlášky vybírají peèo-
vatelky, tel.è. 465 631 616 do 30. 5. 2005.
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HALOVÁ SOUTÌŽ V POŽÁRNÍM SPORTU MLÁDEŽE
2 dubna  2005 se v králické sokolovnì uskuteènil 3. roè-

ník halové soutìže v požárním sportu mladých hasièù. Toto
klání bylo pøípravou na letošní okresní soutìž hry PLA-
MEN, která se bude  konat koncem  kvìtna v Chocni.

Soutìže se celkem zúèastnilo 8. družstev žákù a to 5 mlad-
ších a 3. starší, soutìžilo se ve zkráceném  požárním útoku
a štafetì dvojic.

V souboji, který byl vyrovnán, si lépe vedli kraliètí mlad-
ší žáci, ale bohužel štafeta  je zaskoèila svou nároèností, což
se odrazilo na celkovém hodnocení, kde se èasy sèítaly, pøe-
sto vybojovali 3.místo

Jmenovité složení kralických družstev:
Mladší žáci:
Mánková R., Nosek J., Schweidler T., Chaloupecká V.,

Chaloupecký D., Brzák D., Dominikus D.
Starší žáci: Bittner P., Dominikus D., Rada M., Schwei-

dler J., Schweidler T., Látal L., Brzák D.

Poøadí družstev:
Mladší: 1. Mladkov, 2. Líšnice, 3. Králíky, 4. Lichkov,

5. Mladkov  B.
Starší: 1. Mladkov, 2. Líšnice, 3. Králíky.

Dìkujeme všem zúèastnìným  závodníkùm a nejmladší-
mu èlenu hasièského sportu Honzíkovi  Šplíchalovi
z Lichkova za jeho bojovnost.

Rovnìž podìkování patøí všem sponzorùm a poøadate-
lùm.

Hasièskému sportu zdar.
Za SDH mìsta Králíky - Køivohlávek  Ladislav
Za vedoucí mladých hasièù - Dominikus Pavel

Okresní pøebory ve stolním tenise
Okresní pøebor dorost

1. Vys. Mýto A 16 14 2 0 115:45 74
2. Sedlec A 16 13 2 1 125:35 69
3. Lanškroun B 16 10 2 4 98:62 54
4. Ústí A 16 10 0 6 112:48 50
5. Králíky A 16 8 3 5 90:70 46
6. Sudslava A 16 4 2 10 56:104 24
7. Orlice A 16 4 1 11 69:91 22
8. Líšnice A 16 3 0 13 40:120 15
9. Zálší A 16 0 0 16 15:145 0

Okresní pøebor I.
1. Lanškroun A 22 21 0 1 217:71 105
2. Ústí C 22 19 0 3 211:98 95
3. Vys. Mýto A 22 12 3 7 185:159 66
4. Øetová A 22 9 6 7 172:172 57
5. Lanškroun B 22 8 3 11 157:190 46
6. Sudslava A 22 8 2 12 160:190 44
7. È. Tøebová A 22 7 4 11 163:183 43
8. Králíky B 22 7 4 11 176:185 43
9. È.Tøebová C 22 6 6 10 157:187 42
10. Sedlec C 22 7 3 12 161:195 41
11. Lukavice A 22 6 3 13 144:199 36
12. Líšnice A 22 4 2 16 131:205 24

Okresní pøebor žactvo
1. Orel Vys. Mýto A 22 19 1 2 160:60 97
2. Ústí A 22 18 2 2 175:45 94

3. Orlice A 22 17 2 3 161:59 89
4. Králíky A 22 11 5 6 123:97 65
5. ZŠ Králíky A 22 11 2 9 114:106 59
6. Zálší A 22 10 3 9 110:110 56
7. Líšnice A 22 9 4 9 97:123 53
8. Sudslava A 22 8 1 13 105:115 42
9. È.Tøebová A 22 8 1 13 91:129 42
10. Jamné A 22 6 5 11 101:119 40
11. Lukavice A 22 2 0 20 45:175 10
12. Sudslava B 22 0 0 22 38:182 0

Okresní pøebor III. sever B
1. Žamberk A 12 12 0 0 158:58 60
2. Mistrovice A 12 8 1 3 149:67 42
3. Králíky C 12 7 2 3 143:73 39
4. Líšnice C 12 7 1 4 142:74 37
5. Lanškroun E 12 2 2 8 56:160 14
6. Tatenice B 12 1 1 10 58:158 7
7. H.Heømanice A 12 1 1 10 50:166 7

Okresní pøebor III. sever A
1. Orlice C 12 12 0 0 176:40 60
2. Líšnice B 12 10 0 2 153:63 50
3. D. Dobrouè A 12 6 1 5 107:109 32
4. Žamberk B 12 5 0 7 99:117 25
5. Tatenice A 12 4 2 6 96:120 24
6. Lanškroun D 12 2 1 9 78:138 12
7. Králíky D 12 1 0 11 47:169 5
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