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Poslední fáze reformy veřejné správy
31. 12. 2002 zaniká Okresní úøad v Ústí

nad Orlicí a 1. 1. 2003 vznikají nové „malé
okresy“ ve mìstech Ústí nad Orlicí, Èeské
Tøebové, Vysokém Mýtì, Lanškrounì,
Žamberku a v Králíkách. Pro pøipomenutí
historie: V roce 1928 byly reformou správy
státu soudní okresy Žamberk, Rokytnice a
Králíky slouèeny do politického okresu
Žamberk. V roce 1960 byly okresy
Žamberk, Vysoké Mýto a Èeská Tøebová
slouèeny do nového okresu Ústí nad Orlicí.

Po 75 letech si budeme spravovat území
zase sami.

Králicko má svá specifika - drsnou
pøírodu, odlehlost hornatého terénu, chudé
zemìdìlské pùdy. Negativa vyvažuje

pomìrnì málo zdevastovaná pøíroda, èistá
voda i ovzduší, ale hlavnì pracovití lidé.
Lidé, kteøí mají vyzkoušeno, že nic není
zadarmo, že si musí vydobýt své právo a
nesmí si nechat vzít to co jim patøí a náleží.

Na prahu nové etapy veøejné správy
bych vás obèany Králicka chtìl požádat o
jistou shovívavost, abyste mìli trpìlivost s
lidmi, kteøí se uèí spravovat území
prostøednictvím zákonù Èeské republiky,
prostøednictvím kompetencí, které jim
zákony státu svìøují.

Zaèínáme s èistým stolem, ani jediný
úøedník bývalého Okresního úøadu nechtìl
do Králík. Ujiš�uji vás, že se chceme nauèit
všechno tak, abyste vy, obèané Králicka,

byli spokojeni. Zákon nám ukládá, aby
všichni úøedníci do 18 mìsícù vykonali
zkoušky zvláštní odborné zpùsobilosti,
každý ve svém oboru.

Chtìl bych podìkovat firmám a
øemeslníkùm, kteøí pracovali na úpravách
v budovì bývalého øeditelství Státního
statku, v tzv. „Bílém domì“, v ulici Karla
Èapka. Jistì jste si všimli, že se tam
pracovalo i o vánoèních svátcích, o sobotách
a nedìlích, v noci. Jsou to firmy Stavofin
Králíky, LUSK Ústí nad Orlicí, JP
Pardubice, Elektro Sychra Ústí nad Orlicí,
Macháèek a Vítek Králíky, R-net Králíky,
Truhláøství Skála Králíky, Hoøínek a
Stolarik Králíky, Maleèek a Rouèka
Králíky, Hanich Králíky. Dík patøí také
panu Èumovi z našeho úøadu, který
všechny práce øídil.

Není zatím všechno tak, jak bychom si
pøáli. Poèítáme s tím , že v roce 2003 stát
poskytne ještì všem povìøeným úøadùm
na dovybavení èástku minimálnì 5 milionù
Kè. Za to bychom chtìli ještì poøídit výtah
pro vozíèkáøe, zavést plynové vytápìní,
opravit okna a fasádu.

Z organizaèního a personálního obsazení
Mìstského úøadu Králíky se dozvídáte,
kolik úøedníkù zde bude pracovat, kde je
najdete nebo jak se jim dovoláte. Chtìl bych
vás pozvat k návštìvì úøadu, jak radnice
na námìstí, tak druhé budovy v ulici Karla
Èapka 316. Pøijïte, i když nic
nepotøebujete, jen tak.

Tìšíme se na vás.
Ing. Bernard Toman, tajemník

Velké námìstí v Králíkách neosiøelo ani v poslední den loòského roku, kdy lidé
horeènì doplòovali zásoby na nadcházející silvestrovskou noc a svátek Nového roku.

Rozjezd v novém kabátě
Vážení ètenáøi, dostává se Vám do rukou

první èíslo nového roèníku èasopisu, který
až doposud vycházel pod jiným názvem. Ke
zmìnì jména na „Králický zpravodaj“jsme
pøikroèili jednak proto, aby nedocházelo ke
kolizi s registrovanou ochrannou známkou
jiného periodika, ale také abychom co nejlépe
vystihli jeho poslání. Tím je informování
obèanù mìsta Králíky a jeho sedmi
integrovaných obcí.

Volby pøinesly nìkolik zmìn. Od dalšího
èísla bude za zpravodaj redakènì zodpovìd-
ná paní Iva Veèeøová, která jako nový refe-
rent vnìjších vztahù mìsta vystøídá paní
Mgr. Janu Trnkovou, která byla doposud
smluvní šéfredaktorkou Králicka, ale již
obdržela výpovìï. Na paní Veèeøové nyní
bude, jakou novou tváø si náš zpravodaj vy-
tvoøí, èím bude zajímavìjší a vyhledávanìj-
ší, jak dalece se stane také fórem obèanù,
minimálnì poplatný momentálnímu politic-
kému vedení mìsta.

Plnit by mìl pøedevším svou informaèní
funkci, tzn. být výstupem sdìlení úøedníkù
obèanùm, pøinášet zprávy o èinnosti
samosprávného vedení mìsta, o èinnosti
rady a zastupitelstva mìsta, ale také
pravidelné informace z našich partnerských
mìst doma i v zahranièí apod. Najít byste
tu mìli také tradièní pravidelné rubriky, jako
jsou zápisy z králické kroniky a spoleèenská
oznámení. Pøispívat a ptát se má právo
každý obèan a ètenáø, budou-li jeho
pøíspìvky a dotazy psány slušnou formou a
nebudou-li mít charakter sousedského sporu.
Každý názor, polemika i konstruktivní
kritika s sebou pøináší nový pohled na vìc.
A to je v demokracii tou nejcennìjší devizou.

Každý den pøináší nové otázky, proto se
nestyïte a ptejte se! Další a nové nápady,
jak oživit „Králický zpravodaj“, jistì pøinese
jeho tvoøící se nová redakce.

Èasto dostávám otázku, jestli je nutné mít
dvoje noviny. Odpovídám na ni stejnì –
mìsíèník Nové Králicko je od poèátku
periodikem urèeným pro celý mikroregion,
jehož jsou Králíky pøirozeným centrem.
Ztratilo by smysl v okamžiku, kdy by
pøinášelo informace užiteèné jen obèanùm
Králík samotných. To je výsadní a
nezastupitelnou doménou mìstského
zpravodaje. A má-li svùj èasopis Èervená
Voda, Dolní Morava, Lichkov... musí jej mít
i Králíky.

Arnošt Juránek, místostarosta
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Z čeho vycházíme a kam směřujeme

Vážení obèané,
                   zdravím vás na prahu

roku 2003. Jen nerad vás ruším z vaší
povánoèní a posilvestrovské siesty.
Jistì jste strávili v uplynulém èase
velmi hezké chvíle s vašimi nejbližšími,
které ve vás ještì doznívají.

Rád bych vás dnes v krátkosti
seznámil s koncepcí dalšího rozvoje
našeho mìsta pro tento i další roky,
spojenou se základní informací o našich
startovních podmínkách – tedy odkud
jdeme a kam chceme smìøovat:

Z èeho vycházíme:
Finanèní situace: mìsto má k 1. 1.

2003 otevøeny u penìžních ústavù
celkem 4 úvìry, jejichž nesplacený
zùstatek je 25 377 800,- Kè, splátky
v r. 2003 jsou ve výši 6 869 000,- Kè.
Na tyto úvìry ruèíme bankám
nìkterými nemovitostmi: èp. 3, 4, 5,
148, 352, 414, 462, 489, 658, 660, 662,
841, 842, 843. Tzv. dluhová služba,
která ukazuje míru zadlužení mìsta, je
ve výši 7 % (jedná se o pomìr roèních
splátek úvìrù k roènímu pøíjmu mìsta,
do 15 % se hodnotí jako únosný, ale
souvisí s naplòováním pøíjmové
stránky rozpoètu).

Rozestavìné akce, které musíme
dokonèit: nástavby na èp. 658 (na
dokonèení stavby je tøeba asi 6,6 mil.
Kè), sportovní areál za ZŠ Moravská
(2. etapa – asi 14 mil. Kè, zažádáno
u fondu SAPARD, pokud dotaci
nezískáme, budeme muset hradit ze
svých rozpoètù). Èekají nás i nìkteré
akce, které nebudou tolik vidìt: oprava
kanalizace, rekultivace skládky
v Dolních Boøíkovicích (s pomocí státní
dotace).

Bytová situace:  mìsto se
v uplynulém období snažilo bytový fond
privatizovat, pøedevším starší bytovou
výstavbu. Chybìjí byty pro mladé a
zaèínající rodiny. Nabídka mìstského
bydlení je velmi omezená. Na správním
odboru je registrováno kolem
150 žádostí o byt. Bytová otázka je
velmi citlivou záležitostí, veøejností

sledovanou pod drobnohledem.
Zamìstnanost na Králicku: k 30. 11.

2002 dosáhla míra nezamìstnanosti na
Králicku 11 % (nejvyšší v bývalém okrese
Ústí nad Orlicí), máme celkem
534 nezamìstnaných a 48 uchazeèù na
1 volné místo (okresní prùmìr je
11 uchazeèù na 1 volné místo). Situace
se navíc zhoršuje obtížemi nìkterých
tradièních vìtších zamìstnavatelù.

Kam smìøujeme:
Dùležité je, aby mìsto žilo. Proto se

musí zachovat pracovní pøíležitosti pro
obèany jako nutná podmínka
jakéhokoliv dalšího rozvoje mìsta.
Budeme usilovat o to, aby v Králíkách
zapustily koøeny nìkteré menší
podnikatelské subjekty. Bez práce se
lidé v kraji neudrží a budou se stìhovat
jinam.

Bytová otázka je tradiènì
v Králíkách velmi složitá. Spíš než
novou výstavbou za mìstské peníze
chceme pomocí nové cenové politiky
umožnit obèanùm snáze si vystavìt své
vlastní nové bydlení, podle mota – „Kdo
zde bydlí, bude tady i žít.“ Ze
stávajícího bytového fondu si mìsto
ponechá jen nejnutnìjší minimum
(sociální byty a byty v novìjší zástavbì
nevyžadující velkou údržbu).

Podpoøit stávající kulturní, spolkový
a sportovní život mìsta a dále jej
obohacovat novými podnìty. Akce typu
„Cihelna“ a „Rockový festival“
provozovat i nadále, ale v rozumném
kompromisu tak, aby co nejménì
obtìžovaly ty, kteøí se jich nechtìjí
zúèastnit.

V letošním roce se rozbíhá èinnost
povìøeného úøadu III. stupnì, o nìmž
se stále živì diskutuje. Králíky by se
mìly stát jakýmsi pøirozeným centrem
mikroregionu. Nechceme však ostatním
obcím vládnout, budeme s nimi a jejich
obecními úøady velmi úzce
spolupracovat. Z èinnosti úøadu
vyplývá i vztah obèan – mìsto. Jen
dobøe informovaný obèan se dobøe
orientuje v mìstské problematice a je
schopen pøinášet nové podnìty a
myšlenky. A jen dobrý úøedník mu je
schopen naslouchat a pøedat potøebné
informace. Musíme mít obojí: schopné
a slušné úøedníky, stejnì jako aktivní
a slušné obèany.

Významnì budeme podporovat
školství a práci s mládeží v jejím
volném èase. Právì naplòování volného
èasu mladých lidí hodnotnými
aktivitami je základem dobrého
fungování mìsta v budoucnu.

V tomto volebním období nás èeká
i další velký mezník – pøedpokládaný
vstup do Evropské unie v r. 2004.
Králíky se musí otevøít svìtu a více
o sobì dát vìdìt – aktivní nabídkou
mìsta a okolí na internetových
stranách, novým informaèním centrem,
aktivní spoluprácí s obèany našich
partnerských mìst – Villmaru

v Nìmecku a Mezilesí v Polsku.
Budeme vyhledávat i jiné potencionální
partnery, bez ohledu na to, na které
svìtové stranì na mapì Evropy leží.

Pøedchozí bod souvisí i s rozvojem
turismu. Turistika se stává v pøírodnì
pøitažlivých regionech regulérním
odvìtvím, které dokáže vydìlávat
peníze a souèasnì vytváøet pracovní
místa. Žijeme ve velmi krásném kraji,
jehož potenciál je obrovský a dosud
nebyl dostateènì využíván. Chceme se
zamìøit na rozvíjení turistické
infrastruktury, aby pøibývalo
spokojených návštìvníkù, kteøí se
k nám budou rádi vracet. Králíky by se
mìly stát centrem turistiky a vstupní
branou do okolních zimních i letních
støedisek. Již v letošní zimì se
napøíklad podaøilo velmi dobøe „rozjet“
lyžaøské støedisko v Dolní Moravì (viz
SKIBUS spojující Králíky a Dolní
Moravu i o víkendu). Všechny zmìny
musí však pøísnì dodržovat podmínky
ochrany životního prostøedí.

Podmínkou všech uskuteèòovaných
krokù je nalezení vìtšinové podpory
v zastupitelstvu mìsta i mezi obèany.
Budeme o nich co nejotevøenìji
informovat. V zastupitelstvu mìsta by
se o nich mìlo diskutovat vìcnì a pokud
možno nepoliticky. Složení našeho
nového zastupitelstva v tomto smyslu
umožòuje hledìt do budoucna
optimisticky.

Vím, že na mnoho vìcí jsem
v pøedchozích øádcích zapomnìl a
omlouvám se všem, o jejichž
problematice jsem se nezmínil.

Závìrem mi dovolte, abych vám
popøál do nového roku vše dobré, hodnì
zdraví a spokojenosti.

Mgr. Dušan Krabec, starosta

Kam můžete psát?
Jak bylo praveno již v úvodníku,

bude za další èísla Králického
zpravodaje odpovìdná paní Iva
Veèeøová, která bude pracovat na
sekretariátì ve druhém patøe radnice
na Velkém námìstí èp. 5, jako
referent vnìjších vztahù mìsta
Králíky.

Pøímá telefonní linka k ní je 465
670 705, e-mail: i.vecerova@orlicko.cz
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Zimní údržba místních komunikací

Zimní údržbu místních komunikací (MK)
ve mìstì a obcích budou zajiš�ovat Technické
služby Králíky. Rozsah povinností správce
MK je stanoven v souladu se zákonem
è. 13/1997 Sb. s pøihlédnutím ke
spoleèenským potøebám na stranì jedné
a ekonomickým možnostem MìÚ Králíky
a správce MK na stranì druhé.

Zimní údržbou MK se rozumí zmíròování
a odstraòování závad ve sjízdnosti a
schùdnosti, vzniklých zimními
povìtrnostními vlivy. Je tøeba si uvìdomit,
že v zimním období nelze závady odstranit
definitivnì. Proto je tøeba aby se uživatelé
MK pøizpùsobili dopravnìtechnickému
stavu a povìtrnostním podmínkám, které
lze v tomto období pøedvídat.

Je tøeba dbát zvýšené opatrnosti pøi jízdì
a chùzi.

Technické služby vypracovaly a pøedložily
radì mìsta Operaèní plán zimní údržby MK
ke schválení. V tomto dokumentu jsou
popsány potøebné údaje v provádìní zimní
údržby. Komunikace jsou rozdìleny na I., II.
a III. tøídu, podle dùležitosti. Technické
služby mají za povinnost dodržovat poøadí
dùležitosti. Toto, i s èasovými lhùtami, øeší
výše uvedený zákon. Chodníky a
komunikace pouze pro pìší, pøilehlé
k nemovitostem v zastavìné èásti, jsou
povinni bez prùtahù èistit a posýpat
vlastníci, správci nebo uživatelé. Chodníky
urèené k úklidu a tudíž využívané pro pìší
provoz jsou rovnìž vyjmenovány
v Operaèním plánu.

Technické služby vlastní mechanizací

zajistí prohrnování a posyp ve mìstì a dále
pak v Dolní Lipce, Dolních Boøíkovicích a
na Dolní Hedeèi ke klášteru. V Prostøední
Lipce a Horní Lipce je na prohrnování
zajištìna firma ZEOS, v Heømanicích firma
Oleška p. Bartoníèek, v Èerveném Potoku
firma Øepka. Technické služby mají dále
projednánu výpomoc s firmami p. Martince,
p. Málka a Agrostavem pro pøípad zvýšeného
pøídìlu snìhu a kalamitní situace.

Posyp MK budou výhradnì zajiš�ovat
Technické služby vlastní mechanizací. Jako
posypový materiál bude sloužit lomová dr�
frakce 2/5 mm a 4/8 mm, dále bude užívána
solanka koncentrace 18–21 %, pro likvidaci
náledí a slabé vrstvy snìhu.

Posyp komunikací v obcích bude provádìn
výjimeènì s ohledem na potøebu a provoz

na komunikacích v obcích.
Technické služby nabízejí obèanùm a

obchodníkùm posypový materiál za úhradu.
Rovnìž nabízíme obèanùm a firmám
montážní plošinu na shoz rampouchù.

Pøi úklidu snìhu z chodníkù je tøeba dbát
na to, aby sníh nebyl rozhazován do jízdního
pruhu komunikace, ale byl umístìn na kraji
komunikace. Sníh vyhrnutý do jízdního
pruhu zpùsobuje po jeho ujetí dopravní
závadu, za kterou pak odpovídá ten, kdo sníh
do jízdního pruhu vyhrnul. Rovnìž tak
vznikají problémy pøi shazování rampouchù.
Ten, kdo shazování rampouchù provádí,
musí zajistit, aby sníh a ledy byly z jízdního
pruhu místní komunikace odstranìny tak,
aby nebránily jízdì a chodcùm. Totéž platí
i v pøípadì, že sníh pøi oblevì sjede ze støechy.
Zodpovìdnost pøi vzniku takového problému
pøechází v takovém pøípadì na toho, kdo
dopravní závadu zpùsobil.

Technické služby budou provádìt odvoz
snìhu z komunikací ve støedu mìsta a tam
kde budou snìhové bariéry bránit bìžnému
provozu. V ostatních lokalitách mìsta bude
odvoz snìhu provádìn jen ve výjimeèných
pøípadech.

V pøípadì problémù na MK volejte
Technické služby, tel. è. 465 631 320, nebo
mobil 603 819 054.

Pìknou zimu, avšak co nejménì problémù
na místních komunikacích.

Josef Knettig
øeditel TS

Máme doménu „kraliky.cz“
Jedním z prvních úspìchù nového

vedení mìsta je smluvnì zajištìné
užívání domény „kraliky.cz“ s firmou
TYHAN v Žamberku. Užívání je zatím
dohodnuto na deset let.

Ten, kde surfuje na internetu, jistì
dokáže ocenit, co tato vìc znamená pro
propagaci mìsta a mikroregionu
Králicka. Nejednodušším zpùsobem, jak
nìco o Králíkách na internetu najít, je
zadání logické adresy www.kraliky.cz.
Doposud bylo vyhledávání možné pouze
pøes vyhledávací servery, protože adresa
www.kraliky-city.cz byla jen nouzovým
øešením.

S pronájmem domény za symbolickou
cenu souvisí i vytváøení nových a

operativnìjších webových stránek
mìsta. Se zmìnou grafické stránky by
se tu mìl návštìvník dostat nejen na
základní informace o mìstì a nejbližším
okolí, ale také na informace o školách,
samosprávì a státní správì, vyhláškách
a naøízeních povìøeného úøadu, zápisy
z jednání zastupitelstev, odkazy by se
mìl velmi snadno budoucí návštìvník
mìsta dostat na servery všech
ubytovacích zaøízení, restaurací,
turisticky významných atrakcí apod.

Podle posledních zpráv by nové
internetové strany našeho mìsta mìly
být èinné již do konce února.

Arnošt Juránek

Děkujeme vám za pomoc
Vážení pøátelé,
obec Dolní Beøkovice byla zasažena

pøímou povodòovou vlnou v srpnu
letošního roku. Zasaženo bylo v Dolních
Beøkovicích a Vlínìvsi 429 domù, z toho
230 domù do 180 cm vody a bláta. Veškeré
zaøízení v tìchto domech bylo znièeno.
23 domù je demolováno, 47 domù je
sledováno a pøepokládá se, že do jara 2003
i z tìchto domù bude zhruba polovina
urèena k demolici.

U zbývajících domù byly zaplaveny
sklepy a vzhledem k tomu, že se vìtšinou
jedná o rodinné domky, byly zde
znehodnoceny vodárny, kotle, boilery apod.

Voda zde zùstala velmi dlouho a vlhko
zaèalo i u tìchto domù vzlínat do obytných
místností.

Pøedbìžný odhad na úhradu nákladù
spojených s likvidací odpadù po povodni
je 8,7 mil. Kè. Škody na obecním majetku
(školy, školní tìlocvièny, budova OÚ apod.)
a komunikacích jsou odhadnuty na
10,6 mil. Kè a škody na nemovitostech
obèanù hrubým odhadem dosahují
105 mil. Kè.

Dìkujeme Vám za podporu morální
i finanèní.

Podìkujte za nás všem dobrým lidem.
Obec Dolní Beøkovice

Danuše Smolová, starostka obce
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Konèí první rok nového systému
placení odpadù v Králíkách. Náklady na
likvidaci se vloni ve spolupráci s TS
podaøilo odhadnout správnì. Ceny za
svoz a likvidaci odpadù tedy byly
nastaveny tak, že pøíští rok
pravdìpodobnì nebudeme muset
pøistoupit k jejich zvýšení.

V poslední dobì však bohužel došlo,
dle informací pracovníkù TS, ke
znaènému zhoršení kvality tøídìní
odpadù. V nádobách na tøídìný odpad
se stále èastìji objevují pøedmìty, které
tento systém sbìru zcela znehodnocují.
Do nádob na papír jsou odkládány
použité papírové dìtské pleny, které sem
v žádném pøípadì nepatøí. Nádoby proto
budou vybaveny samolepkou
upozoròující na zákaz používání nádob
na papír ke zbavování se dìtských plen,
které patøí do normálních popelnic na
komunální odpad.

Druhým problémem je stále èastìjší
výskyt tašek s bìžným komunálním

odpadem z domácností, opìt v zelených
nádobách na tøídìný odpad. Vzhledem
k systému placení odpadu, je jediným
možným vysvìtlením tohoto nešvaru to,
že nìkteøí obèané sice za odpad platí,
nicménì si nezakoupili popelnici a
zbytkového odpadu se zbavují tímto
zpùsobem. V nejbližší dobì dojde ke
kontrole vybavenosti jednotlivých
domácností popelnicemi a pokud nebude
domácnost nádobou na odpad vybavena,
bude požadováno vysvìtlení, kam je
odpad ukládán. Tyto kontroly budou
provedeny i u podnikatelských subjektù.

Na závìr bych rád poprosil všechny
obèany, aby dodržovali pravidla pro sbìr
odpadù a zamìøili se zejména na výše
uvedené nedostatky, tj. výskyt
papírových plen a komunálního odpadu
v nádobách urèených na tøídìný odpad.
Jedinì tak bude možno nadále udržet
ceny za likvidaci odpadu na stávající
úrovni.                          Pavel Brandejs

referent odboru ŽP

Nedostatky v třídění odpadů

Předplatné
Králického zpravodaje

Tak jako v loòském roce, máte možnost
si Králický zpravodaj také pøedplatit, a
to na podatelnì mìstského úøadu, na
radnici (Velké námìstí èp. 5) u paní
Ratimcové.

Pokud si budete zpravodaj vyzvedávat
pravidelnì u ní, bude vás pøedplatné stát
pouze cenu mìsíèníku, tj. 12×7 Kè, tedy
74 Kè.

Celoroèní donáška domù, pokud bydlíte
pøímo ve mìstì, je za 108 Kè. Pokud již
bydlíte na králickém venkovì a dále, pak
máte možnost si koupit Králický
zpravodaj v tamních prodejnách nebo si
jej nechávat zasílat poštou. S poštovným
vás pøedplatné vyjde na 228 Kè.

Pøejeme vám hezké chvíle nad
stránkami našeho mìsíèníku.

Pokácení hlohu na Malém náměstí
V mìsíci øíjnu byl pokácen hloh u sloupu

Panny Marie na Malém námìstí. Vzhledem
ke skuteènosti, že názory veøejnosti na jeho
skácení jsou rùznorodé, považujeme za nutné
zodpovìdìt nìkteré nejèastìji se vyskytující
dotazy.

Hloh u domu èp. 303 byl skácen z dùvodu
jeho špatného zdravotního stavu (zcela dutý
kmen s postupující hnilobou), a to v souladu
s § 8, odst. 2 zákona 114/1992 Sb.

O jeho skácení bylo uvažováno již
v minulosti v souvislosti s požadavkem PÚ
Pardubice ve vìci restaurování sloupu Panny
Marie, který byl tímto stromem poškozován.
Skácení bylo odloženo do výsadby nové zelenì
(tento hloh byl v té dobì jediným stromem
na Malém námìstí). V tomto období byl

v rámci bezplatné prezentace firmy „Karol
Maar“ proveden záchranný pokus s cílem
alespoò prodloužit jeho životnost.

Urbanistická studie, která by øešila
prostor Malého námìstí nebyla poøizována.
V té dobì se jednalo pouze o rekonstrukci
povrchu stávajících komunikací. Plocha
námìstí byla pouze oddìlena od státní silnice
žulovými patníky. Souèasnì byly vysázeny
4 nové hlohy. Prostor za silnicí u èp. 303 nebyl
v té dobì rekonstruován.

Potom, co byla dokonèena rekonstrukce
domu èp. 303, bylo i ze strany mìsta
pøistoupeno k finálnímu dokonèení
pískovcové dlažby kolem objektu, tudíž i ke
skácení hlohu a zadláždìní jeho koøenové
mísy.                   Odbor VTSM

Nový městský právní zástupce
Rozhodnutím rady mìsta mají od poèátku

letošního roku Králíky nového právního
zástupce. Je jím Mgr. Jana Hamplová,
advokátka z Mohelnice.

Mgr. Jana Hamplová se už mnoho let
specializuje na právo a øízení obcí, mìst a
krajù. Cílem novì uzavøené smlouvy s paní
Mgr. Hamplovou je v pøípadech, kde to mìsto
bude potøebovat, využít jejích služeb s tím,
že smlouva dá právní rámec podmínkám
poskytování tìchto služeb, aniž se musí pak
tyto podmínky øešit jednotlivì (napø. pøi
bìžné konzultaci). Mgr. Hamplová je schopna
poskytnout mìstu pomoc též pøi øešení

koncepèních otázek do budoucna, s využitím
mnohaletých zkušeností, které má z jiných
obcí a mìst.

Na úvod této spolupráce provede revizi
smluvních a jiných právních vztahù mìsta
za poslední ètyøi roky, a to z dùvodu jasné
zprávy o stavu tìchto vztahù na poèátku
volebního období, vèetnì identifikace
možných problémù a situací, které je nutno
øešit.

Souèástí tohoto rozhodnutí rady mìsta je
i vypovìzení smlouvy s dosavadním právním
zástupcem JUDr. Radomilem Mackem z
Lanškrouna.                    Arnošt Juránek

Tvoří se komise pro integrované obce
Jednou z komisí rady mìsta, která

v minulém volebním období vykazovala
pravidelnou èinnost, byla komise pro
integrované obce. Vedené byla èlenem
zastupitelstva mìsta a zastoupena v ní byla
každá králická vesnice.

Také pro toto ètyøleté období se
s komisí poèítá, protože problémy

venkova jsou natolik specifické, že si
zaslouží odpovídající pøístup. Vedení
mìsta plánuje od druhé poloviny ledna
sérii sedmi výjezdù za obèany našich
vesnic. Z takovýchto veøejných schùzích
by mìly vzejít novì ustavené osadní
výbory (ve smyslu zákona o obcích) nebo,
tam kde se to nepodaøí, alespoò zástupce

obce do novì ustavované komise.
Doposud pracovaly osadní výbory

v Dolních Boøíkovicích, Dolní Lipce, Horní
Lipce a na Èerveném Potoku. Vedle
samostatné práce pro obec plnily i roli
prostøedníka mezi mìstem a obèany
jednotlivých obcí. Komise se scházela
jednou mìsíènì a støídala místa svých
jednání, aby se jednání komise mohli
úèastnit i èlenové osadních výborù a obèané
v místì. Významnou roli hrála komise pøi
rekapitulaci potøeb venkova pro pøípravu
rozpoètu mìsta.

Samozøejmì, že ne vše se daøilo, mnoho
toho ještì èeká na svùj èas. Cenná je ale
každá jiskøièka zájmu, která mezi lidmi na
králickém venkovì vzejde. K tomu
existence komise pro integrované obce a
samotné osadní výbory významnì
pøispívají.

Plánována jsou setkání s obèany
integrovaných obcí v tìchto termínech
(vždy ve ètvrtek od 19.00 hod.):

16. 1. 2003 – Dolní Lipka, 23. 1. – Dolní
Boøíkovice, 30. 1. – Heømanice, 6. 2. –
Èervený Potok, 13. 2. – Horní Lipka, 20. 2.
– Dolní Hedeè a 27. 2. – Prostøední Lipka.
Termín i místo konání bude upøesnìno na
vývìsce a osobní pozvánce, doruèené do
každé rodiny, žijící na venkovì.

Arnošt Juránek
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Organizační a personální uspořádání
Městského úřadu Králíky

pověřeného úřadu III. stupně
Odbory umístìné na radnici, Velké námìstí 5
(uvádíme èísla pøímých telefonních linek)
Starosta mìsta Mgr. Dušan Krabec 465 670 702
Místostarosta Arnošt Juránek 465 670 703

KANCELÁØ TAJEMNÍKA
Tajemník Ing. Bernard Toman 465 670 704
Referent spis. služ., podatelna Helena Ratimcová 465 670 701
Referent vnìjších vztahù mìsta Iva Veèeøová 465 670 705
Správce inform. sítí a komunikaceIng. Roman Švéda 465 670 706
Mzdová úèetní, personalistika Vìra Tomášová 465 670 707

1. ODBOR FINANÈNÍ
Vedoucí finanèního odboru Marie Pecháèková 465 670 711
Referent finanèního odboru Jana Hájková 465 670 712
Referent finanèního odboru Marie Kubíèková 465 670 713
Referent finanèního odboru Marcela Kubíèková 465 670 714

2. ODBOR ŠKOLSTVÍ , KULTURY A TÌLOVÝCHOVY
Vedoucí odb.  škol., kultury a tìl. Bc. Jan Divíšek 465 670 721
Referent odboru ŠK Jitka Prausová 465 670 722
Referent úèetnictví škol a škol. zaø. Marta Podolská 465 670 723

3. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Povìøena vedením odboru reg. rozv. Dana Nosková 465 670 731
Referent stavebního úøadu Marie Veèeøová 465 670 732
Referent stavebního úøadu v jednání

4. ODBOR MAJETKOVÝ
Vedoucí majetkového odboru Vìra Kubíèková 465 670 741
Referent majetkového odb. Jaroslava Ma�ašovská 465 670 742

5. ODBOR VÝSTAVBY A TECHNICKÉ SPRÁVY
Vedoucí odboru investic Jan Èuma 465 670 751
Referent silnièního hospodáøství Herbert Holly 465 670 752

Referent investic Marie Švédová 465 670 753
Referent komunálních služeb v jednání

Odbory umístìné v budovì ul, K.Èapka 316
6. ODBOR SOCIÁLNÍCH VÌCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Vedoucí odboru soc. vìcí a zdrav. Jana Bartíková 465 670 861
Referent odboru sociálních vìcí Irena Gáblerová 465 670 862
Referent odboru sociálních vìcí Lucie Žižková 465 670 863
Referent odboru sociálních vìcí Marcela Paulusová 465 670 864
Referent odboru sociálních vìcí Jana Altmanová 465 670 865
Referent ochrany dìtí Hana Lipenská, dipl. spec. 465 670 866
Referent soc. kurátor Kateøina Kudlíková, dipl. spec. 465 670 867

7. ODBOR VNITØNÍCH VÌCÍ
Vedoucí odboru VV Bc. Miroslav Bouška 465 670 871
Matrika,st. obèanstvíJitka Maixnerová (kanc. radnice) 465 670 734
Referent cestovních dokladù Svìtlana Vogelová 465 670 872
Referent obèanských prùkazù Jana Panchártková 465 670 873
Referent evidence vozidel v jednání 465 670 874
Referent evidence øidièù Ing. Luboš Hejkrlík 465 670 875
Referent evidence vozidel Roman Feltl 465 670 876
Referent pøestupkové agendy Hana Nevoránková 465 670 877
Referent krizového øízení Václav Matoulek 465 670 878

8. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ
Vedoucí odboru život. prostøedí Ing. Josef Orlita 465 670 881
Referent odpadového hospodáøství Pavel Brandejs 465 670 882
Referent ochrany pùdního fonduRanata Macošková 465 670 883
Ref. ochr. vod a ovzduší Rùžena Urnerová, dipl. spec. 465 670 884
Ref. zemìdìlství a lesního hosp. František Hrnèíø 465 670 885

9. ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
Vedoucí živnostenského odboru Markéta Hamalová 465 670 891
Referent živnostenského odboru Magda Látalová 465 670 892
Referent živnostenského odboru Jaroslav Vacek 465 670 893
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Z pracovního kalendáře vedení města
Jednání

15. 11. 2002
–s organizátory FESTIVAL.KRALIKY.COM

(pánové V. Kout, F. Kolací a P. Strnad) na téma
budoucnosti multižánrového festivalu
v Králíkách,

-s pøednostou Okresního úøadu Ústí nad
Orlicí o pøechodu na povìøený úøad
III. stupnì.

20. 11. 2002
–s hejtmanem Pardubického kraje

Ing. Romanem Línkem a øeditelem krajského
úøadu Ing. Jaroslavem Folprechtem na
radnici v Králíkách o úøadu III. stupnì,
aktivitách kraje v našem regionu a jeho
rozvoji.

21. 11. 2002
–s panem Záøeckým z firmy TYHAN

o poskytnutí užívání domény „kraliky.cz“ a
tvorbì nových webových stran mìsta,

-s panem Ing. Josefem Vávrou
z Pozemkového fondu ÈR, okr. Ústí nad Orlicí,
o pøevodu budov pro povìøený úøad,
vojenského muzea a dalších pozemkù do
majetku mìsta,

-s Armyfort, s. r. o., Brno, (pánové
Ing. Martin Ráboò, Tomáš a Marek Bartošovi)
na téma spolupráce mìsta a provozovatele
Vojenského muzea Králíky a budoucnosti
muzea.

22. 11. 2002
-úèast starosty a místostarosty mìsta na

jednání výkonné rady svazku obcí Sdružení
obcí Orlicko v Jablonném nad Orlicí.

26. 11. 2002
-vstupní rozhovor o akci na Cihelnì v roce

2003 s p. Merhautem, plk. gšt.
Ing. Alexanderem Lehnerem a pplk. Ing.
Milanem Krulikovským z Tábora.

27. 11. 2002
-s Ing. Milanem Zemanem z referátu

regionálního rozvoje okr. úøadu o projektu
Vojenského muzea Králíky a rozvojových
programech.

28. 11. 2002
-úèast místostarosty na jednání obcí

mikroregionu Hanušovicko – výstavba poldrù

na protipovodòovou ochranu.
29. 11. 2002
-s Dipl. Ing. Vlastimilem Mouchou,

pøednostou Èeské komory autorizovaných
inženýrù a technikù o možnostech spolupráce,
kontaktech a vzdìlávání,

-se zástupci programu SAPARD o projektu
na dokonèení druhé èásti sportovištì
u ZŠ Moravská.

5. 12. 2002
-s panem Walterem Sittem ze Šumperka a

panem Korbelem z Opavy (Shromáždìní
Nìmcù) o pøíspìvku SRN na vybavení Domu
s peèovatelskou službou èp. 193,

-s Ing. Ondøejem Kudrnáèem (krajským
radním) a Pavlem Kalivodou (vedoucím
odboru strategického rozvoje kraje)
o rozvojových aktivitách a podpoøe cestovního
ruchu na Králicku.

7. 12. 2002
-úèast starosty na jednání SKI Snìžník, s. r.

o., na Dolní Moravì.
12. 12. 2002
-se správcem konkurzní podstaty panem

Mgr. Pavlem Klánem o budoucnosti závodu
Teslamp.

13. 12. 2002
-úèast místostarosty na jednání valné

hromady Euroregionu Glacensis na
magistrátì v Pardubicích. Ve veèerních
hodinách pøedán výtìžek finanèní sbírky
dvìma rodinám ve Vlínìvsi u Mìlníka.

16. 12. 2002
-se starostkou Dolní Moravy J. Bednáøovou

a zástupcem SKI Snìžník, s. r. o. o SKIBUSU
a spolupráci v rozvoji cestovního ruchu.

18. 12. 2002
-úèast starosty a místostarosty na jednání

o bìžeckých trasách na chatì Vilemína na
Dolní Moravì,

-úèast místostarosty na veèerním jednání
ZO Dolní Morava, za úèasti zdejších
podnikatelù (SKIBUS, propagace horského
støediska).

19. 12. 2002
-úèast místostarosty na valné hromadì

Sdružení obcí Orlicko na zámku v Žamberku.
A. Juránek zvolen èlenem nové výkonné rady
Sdružení obcí Orlicko.

Návštěvy
26. 11. 2002
-první setkání s novì zvolenými starosty

mikroregionu Králicko na radnici v Králíkách.
Zúèastnili se jej: Dolní Morava – Jana
Bednáøová, Èervená Voda – Mgr. Milan
Dvoøák (místostarosta), Lichkov – Zdenìk
Brùna, Mladkov – Jaroslav Malošek a jako
hosté Tìchonín – Jiøí Junek, Jamné nad Orlicí
– Ing.Josef Èernohous , Jablonné nad Orlicí –
Miroslav Wágner.

28. 11. 2002
-návštìva novì zvoleného starosty

Žamberka Mgr. Tomáše Kalouse a tajemníka
MìÚ v Žamberku Ing. Ivana Prchala.

30. 11. 2002
-úèast starosty na schùzi Svazu Nìmcù

v Králíkách.
2. 12. 2002
-návštìva paní Bílé a pøíprava navázání

partnerství s mìstem Varvarovka, na základì
dopisu Anny Jevsiny z Univerzity
Krasnodarsk.

5. 12. 2002
-Ing. Jindøich Hruška z Okresní státní

sociální podpory Ústí nad Orlicí.
7. 12. 2002
-úèast starosty na výroèní schùzi SDH

Králíky.
11. 12. 2002
-návštìva starosty a místostarosty

v Èervené Vodì u starosty Miroslava Švestky.
17. 12. 2002
-návštìva partnerského mìsta

v Miêdzylesie v Polsku, rozhovor se starostou
T. Korczakem, zástupcem starosty
P. Kensickim a pøedsedou mìstské rady
J. Marcinkem o dalším osudu trhù a rozvoji
spolupráce,

-na pozvání návštìva Štítù, pøijetí
u starostky PaedDr. Boženy Sojákové a
místostarosty Ivana Smìšného.

19. 12. 2002
-návštìva starosty a místostarosty

v Mladkovì, pøijetí u starosty Jaroslava
Maloška.

Z jednání rady města Králíky
Èleny rady mìsta Králíky jsou –

starosta Mgr. Dušan Krabec,
místostarosta Arnošt Juránek, dále
Mgr. Zdenìk Nìmeèek, Oldøich Švéda a
Ing. Roman Kosuk. Rada se schází
pravidelnì každé úterý (nejedná-li
zastupitelstvo mìsta) a její jednání je
neveøejné.

RM 19. 11. 2002
-vyjádøila nesouhlas se zpùsobem, jak

byla pøedána funkce starosty mìsta.
-schválila Operaèní plán zimní údržby

místních komunikací na zimní období
2002-2003 pro mìsto Králíky

-schválila prodloužení výpovìdní lhùty
nebytových prostor (prodejna obuvi)
v èp. 316 v ul. K. Èapka firmì ZEOS,
s. r. o., Prostøední Lipka do 30. 6. 2003

-schválila ukonèení podnájemního
vztahu dohodou ke dni 14. 11. 2002
s nájemníky nebytových prostor
v èp. 316, ul. K. Èapka s JUDr. Milanem
Ježkem a ÚO Odborového svazu
pracovníkù zemìdìlství a výživy Èech a
Moravy

-souhlasila s parkováním nákladních

vozidel p. J. Kaplana v objektu èp. 55
v Dolní Lipce

-schválila pøíspìvek 3 000 Kè pí
Renatì Saganové pro Psí azyl
v Èervené Vodì

-schválila pøíspìvek 4 000 Kè na
náklady spojené s poøádáním „Vánoèní
výstavy“ v ZŠ 5. kvìtna

-schválila nákup digitálního
záznamníku pro úèely poøizování
zvukového záznamu z jednání ZM

RM 26. 11. 2002
-povìøila zastupováním mìsta

v Euroregionu Glacensis a Sdružení
obcí Orlicko místostarostu Arnošta
Juránka

-schválila pøedsedy komisí rady
mìsta: sportovní – Mgr. Karel Hlava,
sociální – Mgr. Jarmila Berková, pro
integrované obce – Arnošt Juránek,
školská – Mgr. Jiøí Stejskal, cestovního
ruchu – Mgr. Alena Krabcová

-povìøila k výkonu obèanských
obøadù (jako ceremoniáøe) Mgr. Jarmilu
Berkovou, Mgr. Zdeòka Nìmeèka, Mgr.
Dušana Krabce a Arnošta Juránka

-schválila veøejnoprávní smlouvu mezi
mìstem Králíky a Ústí nad Orlicí, jíž se
mìsto Ústí nad Orlicí zavazuje
vykonávat od 1. 1. do 31. 12. 2003
pøenesenou pùsobnost na úseku
zkušebního komisaøe øidièských
oprávnìní podle zák. 247/2000 Sb. ve
správním obvodu mìsta Králíky

-povìøila místostarostu k pøedání
výtìžku penìžité humanitární sbírky na
pomoc postiženým povodnìmi z obce
Dolní Bezkovice u Mìlníka (osada
Vlínìves)

-schválila pøíspìvek 1 000 Kè na
èinnost okresní odboèky Sjednocené
organizace slabozrakých v Èeské
Tøebové

-souhlasila s rozšíøením provozu
hranièního pøechodu na turistické stezce
v prostoru vrchol Králický Snìžník –
Snie¿nik o lyžaøe a celoroèní provoz
v dobì od 8.00 do 20.00 hod

RM 3. 12. 2002
-vzala na vìdomí nabídku firmy VaK,

a. s., Jablonné nad Orlicí pøevzít
provozování kanalizaèní sítì a ÈOV
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v Králíkách
-souhlasila s navýšením limitu

pracovních úvazkù v Mìstské knihovnì
v Králíkách na 3,5

-schválila ukonèení nájemní smlouvy
na nebytové prostory v èp. 264
v Hluboké ul. mezi mìstem Králíky a
okresním úøadem a v souvislosti
s pøechodem referátu SSP z okresu na
mìsto schválila novou nájemní smlouvu
s mìstem Ústí nad Orlicí

-schválila finanèní pøíspìvek 4 000 Kè
na náklady spojené s poøádáním
„Vánoèní výstavy 2002“ v ZŠ Moravská

-schválila finanèní pøíspìvek 8 000 Kè
na doložené náklady spojené s úèastí na
letní Svìtové gymnaestrádì v Lisabonu
za pøedpokladu, že vhodnou formou bude
reprezentovat mìsto Králíky a po
návratu uspoøádá besedu pro zájemce
o své úèasti na akci v portugalském
Lisabonu

-souhlasila, aby demolici èp. 483
(bývalá družina) provedli na své náklady
noví majitelé pozemkù, manželé Zajacovi
a Janoèkovi

-schválila pracovní znìní Jednacího
øádu, pøedkládaného ke schválení ZM

-schválila výši funkèních odmìn
øeditelù ZŠ Moravská, ZŠ 5. kvìtna a
Školní jídelny v Králíkách

-vzala na vìdomí složení Povodòové
komise mìsta Králíky

-vzala na vìdomí rozhodnutí Národní
výbìrové komise pro program SAPARD,
že byla zamítnuta žádost o grant na
zajištìní první etapy projektu „Areál pro
využití volného èasu“ (sportovištì u ZŠ
Moravská)

-zmocnila starostu k navázání
kontaktù a nabídnuté spolupráce mìsta
Králíky a mìsta Varvarovka v Rusku

-ustavila nové pøedsedy komisí: pro

spolky a sdružení – Oldøich Švéda, pro
územní plánování – Vladimír Martinec

RM 17. 12. 2002
-schválila výpùjèku movitých vìcí

z èp. 354 na Velkém námìstí od ÈR-MF
Praha 1 na mìsto Králíky

-schválila pøedloženou dohodu
o stavbì pøípojky vysokého napìtí
v Prostøední Lipce

-schválila podnájem nebytových
prostor v èp. 316 v ul. K. Èapka fyrmì
ZEOS, s. r. o., Prostøední Lipka na dobu
urèitou od 1. 1. do 30. 6. 2003

-vzala na vìdomí návrhy èlenù
nìkterých komisí rady mìsta

-schválila smlouvu o poskytování
právních služeb ad hoc a služby
konzutltaèní v oboru práva územních
samospráv s Mgr. Janou Hamplovou,
advokátkou z Mohelnice a schválila
výpovìï s dosavadním právním
zástupcem mìsta JUDr. Radomilem
Mackem z Lanškrouna

-vzala na vìdomí informaci starosty o
výkonu èinnosti na základì vydaného
živnostenského listu „pøekladatelství“ a
informaci místostarosty o výkonu
èinnosti na základì živnostenského listu
„vydávání periodických a neperiodických
publikací“, které nejsou v právním
rozporu s výkonem uvolnìných funkcí

-vzala na vìdomí stanovisko odboru
VTSM ke skácení hlohu u èp. 303 na
Malém námìstí a uložila odboru VTSM,
aby stanovisko publikoval ve zpravodaji
a souèasnì, aby o podobných akcích
informoval s èasovým pøedstihem, aby
se diskuze o krocích téhož charakteru
mohla zúèastnit také veøejnost

-delegovala jako zástupce mìsta do
operaèního štábu zimní údržby silnice
pana Herberta Hollyho z odboru VTSM

-vzala na vìdomí informaci o stavu

prací na protipovodòových opatøeních na
Plynárenském potoce a uložila odboru
VTSM, aby s akcí formou pøíspìvku do
zpravodaje seznámil veøejnost

-povìøila odbor VTSM k jednání
o pøípravì nájemní smlouvy s firmou
VaK Jablonné nad Orlicí,  a. s. ,
o provozování vodovodu a vodárenského
vrtu PHL-2 v Prostøední Lipce

-vzala na vìdomí zprávu o realizaci
zámìru provozování SKIBUSu v obci
Dolní Morava a uložila starostovi vést
jednání o spoluúèasti mìsta a
podnikatelù z Králík, zúèastnìných na
cestovním ruchu, na finanèní úèasti pøi
realizaci tohoto projektu

-schválila pøíspìvek 3 000 Kè do výše
doložených nákladù na pohonné hmoty
pro snìžný skútr lyžaøského oddílu
TJ Jiskra Králíky

-neschválila pøíspìvek pro sdružení
Zemì dìda Pradìda se sídlem v Malé
Morávce

-vzala na vìdomí zprávu JUDr. Radomila
Macka o aktuálním vývoji kauzy Ing. Karla
Vlasáka o dùsledcích, které z toho vyplývají
pro mìsto

-uložila øeditelùm ZŠ Moravská a ZŠ
5. kvìtna, aby pøi zápise dìtí do prvních
tøíd dbali zásady rovnomìrného
rozmístìní dìtí tak, aby byla v obou
školách otevøena jedna tøída žákù
prvních roèníkù

-uloýila odboru VTSM, aby ve
spolupráci s øeditelstvím ZŠ Moravská
v nejbližším možném termínu
vypracoval Provozní øád kluzištì u ZŠ
Moravská v Králíkách, stanovil pravidla
užívání a výši vstupného

-uložila stavebnímu úøadu, aby na
nejbližší jednání RM pøedložil
kolaudaèní rozhodnutí na stavbu
rozhledny na Dolní Hedeèi.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Králíky č. 12
konaného dne 10. 12. 2002

Pøítomni èlenové Zastupitelstva mìsta:
Ing. Roman Kosuk (1) Arnošt Juránek (9)
Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (10)
Mgr. Jiøí Stejskal (3) Pavel Kalianko (11)
Jan Škarka (4) Ing. Ladislav Tóth (12)
Oldøich Šveda (5) Jaroslav Martinec (13)
Mgr. Jarmila Berková (6) MUDr. Marie Špièková (14)
Ing. Anton Zima (7) Mgr. Karel Hlava (15)
Mgr. Dušan Krabec (8)
Hlasování zastupitelù: + pro, - proti, o zdržel se hlasování

Za MìÚ:
Marie Pecháèková, Markéta Hamalová, Vìra Kubíèková, Lucie

Žižková, Bernard Toman, Jan Èuma, Miroslav Bouška.
Program jednání:
01. Zahájení a prezence
02. Schválení jednacího øádu
03. Urèení ovìøovatelù zápisu
04. Zprávy RM a MìÚ (prezentace èinnosti odborù MìÚ)
05. Hlavní jednání:
5.1 Volba pøedsedù finanèního a kontrolního výboru
5.2 Majetkové operace
5.3 Rozpoètové provizorium
5.4 Rozpoètová opatøení
5.5 Výsledky nezávislého auditu hospodaøení mìsta
5.6 Poskytnutí pøíspìvku sdružení obcí Orlicko
5.7 Rekultivace skládky v Dolních Boøíkovicích
5.8 Fond rozvoje bydlení
5.9 Dopravní obslužnost

5.10 Pøeložka plynového potrubí a redukèní stanice
5.11 Povìøený úøad III. stupnì
5.12 Zmìna zøizovacích listin Mìstské knihovny Králíky a

knihovny Dolní Boøíkovice
5.13 Podíl mìsta na dotaci projektu CBC Phare – vojenské

muzeum
06. Vstupy obèanù
07. Vstupy poslancù

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

mìsta Králíky konstatováním, že pøítomni jsou všichni poslanci
a zasedání je usnášeníschopné.

02.Jednací øád zastupitelstva mìsta Králíky
Návrh jednacího øádu pøednesl místostarosta pan Juránek

vèetnì pozmìòovacího návrhu.
Hlasování: 15:0:0
Návrh pana Juránka s pozmìòovacím návrhem byl pøijat.
Návrh: Pøednost èlenù zastupitelstva v diskusi.
Hlasování: 15:0:0
Návrh Ing. Tótha: Jednání zastupitelstva se bude konat

zpravidla každé druhé úterý v mìsíci.
Hlasování: 15:0:0
Návrh Ing. Tótha: Jednání bude od 18:00 hodin
Hlasování: 15:0:0
Návrh Ing. Kosuka: Do jednacího øádu vøadit § 12 Støet zájmù.
Hlasování: 15:0:0
Usnesení è. ZM/2002/12/121
Zastupitelstvo mìsta schvaluje jednací øád
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Zastupitelstva mìsta Králíky.
Ukládá tajemníkovi zaslat jej všem èlenùm

zastupitelstva ve schváleném znìní.
Hlasování: 15:0:0

03.Urèení ovìøovatelù zápisu
K ovìøení zápisu se pøihlásili: Mgr. Zdenìk Nìmeèek a Jan

Škarka

04.Zprávy z jednání rady mìsta a prezentace odborù
mìstského úøadu

Ètení ze zápisù Rady mìsta od 23. 9. 2002 provedl tajemník,
pøipomínky a dotazy nebyly. Vedoucí odborù MìÚ pøedstavili
základní náplnì èinností svých odborù.

05.Hlavní jednání
05.1 Volba pøedsedù finanèního a kontrolního výboru
Pan Švéda navrhl pøedsedou finanèního výboru pana Jana

Škarku.
Usnesení è. ZM/2002/12/122
Zastupitelstvo volí pøedsedou finanèního výboru pana

Jana Škarku.
Hlasování: 14:0:1
1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   13    14    15
+    +     +     0    +     +    +     +   +     +   +      +    +      +      +
Paní Mgr. Alena Krabcová navrhuje pøedsedou kontrolního

výboru pana
Ing. Romana Kosuka.
Usnesení è. ZM/2002/12/123
Zastupitelstvo volí pøedsedou kontrolního výboru pana

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

05.2 Majetkové operace
05.2.1. Prodej ostatních stavebních objektù – kolen na

st. p. è. 551, 557, 812, 813, 814 v k. ú. Králíky
Jedná se o kolny, které užívají vlastníci bytových domù èp.

401 až 406 v ul. U Zastávky v Králíkách. Zámìr prodeje byl
schválen a zveøejnìn. Pøedmìtem prodeje jsou jednotlivé
spoluvlastnické podíly na objektech a stavebních parcelách
vlastníkù bytových jednotek èp. 402 až 405 v k. ú. Králíky.

Usnesení è. ZM/2002/12/124:
ZM schvaluje prodej jednotlivých spoluvlastnických

podílù na ostatních stavebních objektech – kolen a
stavebních parcelách v k. ú. Králíky:

- kolna na st. p. è. 551
spoluvl. podíl ve výši 1/12 manželé Ondrejášovi, Králíky

404 3.873,- Kè
spoluvl. podíl ve výši 1/12 paní Hana Gregorová, Králíky

405 3.873,- Kè
- kolna na st. p. è. 557
spoluvl. podíl ve výši 1/12 sl. Veronika Schönová, Králíky

383 3.855,— Kè
spoluvl. podíl ve výši 1/12 paní Rùžena Durnová, Králíky

405 3.855,- Kè
- kolna na st. p. è. 812
spoluvl. podíl ve výši 1/12 manželé Langerovi, Králíky

402 3.855,- Kè
- kolna na st. p. è. 813
spoluvl. podíl ve výši 1/12 manželé Langerovi, Králíky

402 3.864,- Kè spoluvl. podíl ve výši 2/12 manželé
Schreiberovi, Králíky 402 7.728,- Kè

spoluvl. podíl ve výši 1/12 paní Hana Gregorová, Králíky
405 3.864,- Kè

spoluvl. podíl ve výši 1/12 pan Julius Diro, Králíky 404
3.864,- Kè

- kolna na st. p. è. 814
celek manželé Ondrejášovi, Králíky 404 8.190,- Kè
Hlasování: 15:0:0

05.2.2. Prodej pozemkù p.p.è. 71/9 a 71/14 v k.ú. Králíky
Jedná se o pozemky urèené k výstavbì RD v ulici Kosmonautù

v Králíkách, o které požádali pan Eliáš a sleèna Bartošová z Dolní
Hedeèe. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, návrh kupní
ceny 176.950,- Kè.

Usnesení è. ZM/2002/12/125:
ZM schvaluje prodej pozemkù p. p. è. 71/9 a 71/14 v k. ú.

Králíky sleènì Pavle Bartošové, Èervená Voda 417, a panu

Milanu Eliášovi, Dolní Hedeè 16 za kupní cenu ve výši
176.950,- Kè.

Hlasování: 15:0:0

05.2.3. Prodej pozemku p.p.è. 106/2 v k. ú. Králíky
Opìtovnì o prodej pozemku požádal pan Baèovský, Králíky

416. Jedná se o zahradu za nemovitostí, která je v majetku
žadatele. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, návrh kupní
ceny 18.800,- Kè. O prodeji jednalo již ZM dne 23. 9. 2002 a
hlasovalo o tom, zda pozemek prodat – návrh nebyl pøijat.

Poté RM svým usnesením RM/2002/035/023 ze dne 30. 10. 2002
schválila panu Baèovskému pronájem tohoto pozemku. Proti
uvedenému rozhodnutí RM podal dne 14. 11.2002 pan Souèek
odvolání a požádal o provìøení celé záležitosti z dùvodu nedùvìry
v úøedníky. Dne 26. 11. 2002 rada mìsta svým rozhodnutím RM/
2002/037/0260 potvrdila usnesení rady mìsta RM/2002/035/0230
ze dne 31. 10. 2002 o pronájmu.

Usnesení è. ZM/2002/12/126:
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è. 106/2 v k. ú. Králíky

panu Vladimíru Baèovskému, Králíky 416 za kupní cenu
ve výši 18.800,- Kè.

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

05.2.4. Prodej obsazeného bytu è. 2 v èp. 346 v ulici
Dlouhá v Králíkách

MO zveøejnil nabídku obsazeného bytu è. 2 v èp. 346 v ulici
Dlouhá v Králíkách. O koupi bytu požádali dva zájemci. Ve
stanoveném termínu byly doruèeny dvì obálky a to od paní
Fojtíkové, Králíky 25 a pana Rudolfa Rakaše, Králíky 346. RM
po rozlepení obálek konstatovala, že nejvyšší nabídka je od pana
Rakaše a èiní 100.000,- Kè.

Usnesení è. ZM/2002/12/127:
ZM schvaluje prodej obsazeného bytu è. 2 v èp. 346 v

ulici Dlouhá a spoluvlastnického podílu ve výši 287/1000
na st. p. è. 195/6 v k. ú. Králíky panu Rudolfu Rakašovi,
Králíky 346 za kupní cenu ve výši 100.000,- Kè.

Hlasování: 15:0:0

05.2.5. Prodej pozemkù p. p. è. 2006, 2007, 2009, 2010, 2022,
2024, 2025/1, 2027, 2100, 2101, 2102 vše v k. ú. Dolní Boøíkovice

O koupi pozemkù k zemìdìlskému využití požádal pan Jaroslav
Ptáèník z Jablonného nad Orlicí. Jedná se o SHR, který má
pozemky v nájmu a užívá je. Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn, návrh kupní ceny je ve výši znaleckého posudku, tj.
123.580,- Kè.

Usnesení è. ZM/2002/12/128:
ZM schvaluje prodej pozemkù p. p. è. 2006, 2007, 2009,

2010, 2022, 2024, 025/1, 2027, 2100, 2101, 2102, vše v k. ú.
Dolní Boøíkovice, panu Jaroslavu Ptáèníkovi, Jablonné
nad Orlicí 394, za kupní cenu ve výši 123.580,- Kè.

Hlasování: 15:0:0

05.2.6. Zámìr prodeje pozemku p. p. è. 71/10 v k. ú. Králíky
O koupi pozemku požádala sleèna Dvoøáèková z Králík k

výstavbì RD. Jedná se o pozemek v ul. Kosmonautù a je urèen k
zastavìní stavbou k bydlení. RM schválila prodej pozemku.

Usnesení è. ZM/2002/12/129:
ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku p. p. è. 71/10 v k.

ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.
Hlasování: 15:0:0

05.2.7. Zámìr prodeje èásti pozemku p. p. è. 1378 v k. ú.
Horní Lipka

O èást pozemku požádali manželé Novotní z Králík. Jedná se
o èást pozemku – bývalou cestu, která v souèasné dobì neexistuje.
Èást pozemku (novì oznaèena jako p. p. è. 1378/2) je u
nemovitosti, kterou žadatelé vlastní. Odbor VTSM souhlasí s
prodejem, SÚ MìÚ vydal souhlas s dìlením parcel. RM rovnìž s
prodejem souhlasí.

Usnesení è. ZM/2002/12/130:
ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku p. p. è. 1378/2 v k.

ú. Horní Lipka a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.
Hlasování: 15:0:0

05.2.8. Zámìr prodeje pozemkù p. p. è. 447/1 a èásti p. p.
è. 1902/5 v k. ú. Králíky

O koupi pozemkù požádal pan Falta z Králík za úèelem
zajištìní pøíjezdu a zøízení obslužné plochy a zázemí pro rozšiøující
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se provozovnu. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, rovnìž SÚ MìÚ
souhlasí s dìlením pozemku. RM s prodejem také souhlasí.

Usnesení è.ZM/2002/12/131:
ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù p. p. è. 447/1 a èásti

p. p. è. 1902/5 v k. ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

Hlasování: 15:0:0

05.2.9. Zámìr prodeje pozemkù p. p. è. 103 a 1288/3 v k.
ú. Heømanice u Králík

O koupi pozemkù požádala sleèna Mikulášová z Heømanic, za
úèelem scelení pozemkù. Jedná se o pozemky u nemovitosti,
kterou vlastní. Odbor VTSM souhlasí s prodejem, rovnìž tak RM.

Usnesení è.ZM/2002/12/132:
ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù p. p. è. 103 a 1288/3

v k. ú. Heømanice u Králík a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.
Hlasování: 15:0:0

05.2.10. Nákup pozemkù p. p. è. 338/1, 338/2 a 342/2 v k.
ú. Horní Lipka

Odbor VTSM požádal MO o majetkoprávní vypoøádání
pozemkù høištì v k. ú. Horní Lipka. Jedná se o pozemky, které
jsou ve vlastnictví fyzické osoby, která nabízí pozemky k prodeji
jako celek, tj. i s pozemkem p. p. è. 342/2. RM schválila nákup
pozemkù a povìøila MO jednáním s vlastníkem pozemkù. Návrh
kupní ceny ve výši 38.000,- Kè.

Usnesení è.ZM/2002/12/133:
ZM schvaluje nákup pozemkù p. p. è. 338/1, 338/2 a 342/2

v k. ú. Horní Lipka od pana PhDr. Igora Klosse, Svitavy
103/605 za kupní cenu ve výši 38.000,- Kè.

Hlasování: 15:0:0

05.2.11. Pøevod movitého majetku od ÈR – Okresního
úøadu Ústí nad Orlicí

V rámci ukonèení èinnosti Okresního úøadu Ústí nad Orlicí k
31. 12. 2002 se pøevádí na mìsto Králíky movitý majetek –
kanceláøský nábytek, informaèní a komunikaèní technologie a
technické prostøedky v úèetní hodnotì 3.747.806,- Kè. Seznam
vìcí je uveden v delimitaèním protokolu ke dni 15. 10. 2002. RM
schválila bezúplatný pøevod movitého majetku.

Usnesení è.ZM/2002/12/134:
ZM schvaluje bezúplatný pøevod movitého majetku dle

delimitaèního protokolu ke dni 15. 10. 2002 od ÈR-
Okresního úøadu Ústí nad Orlicí v úèetní hodnotì
3.747.806,- Kè.

Hlasování: 15:0:0

05.2.12. Zøízení vìcného bøemene – uložení kabelové
pøípojky pøes pozemek

Mìsto Králíky jako vlastníka pozemku p. p. è. 253 v k. ú.
Králíky požádal Èeský Mobil, a. s., Praha 10, o souhlas k výstavbì
elektrické pøípojky pro základnovou stanici GSM – Oskar
umístìnou ve vìži kostela pøes tento pozemek. RM souhlasila s
umístìním elektrické pøípojky pøes tento pozemek za podmínky,
že ke kolaudaènímu øízení bude s mìstem Králíky uzavøena
smlouva o zøízení vìcného bøemene a to za úplatu. Návrh ocenìní
vìcného bøemene 10.000,- Kè.

Usnesení è.ZM/2002/12/135:
ZM schvaluje zøízení vìcného bøemene ve prospìch a.

s. Èeský Mobil, Vinohradská 167, Praha 10, spoèívající v
uložení pøípojky elektrické energie NN pro základnovou
stanici GSM – Oskar umístìnou na kostele Sv. Michaela v
Králíkách a dále v právu vstupu na pozemek za úèelem
oprav a údržby pøípojky, a to na pozemku p. p. è. 253 v k.
ú. Králíky. Vìcné bøemeno se zøizuje za jednorázovou
úplatu ve výši 10.000,- Kè.

Hlasování: 15:0:0

05.2.13. Návrh zmìny prùbìhu katastrální hranice mezi
obcí Dolní Morava a mìstem Králíky

Okresní pozemkový úøad v Ústí nad Orlicí zahájil pozemkovou
úpravu, která bude sloužit obnovì katastrálního operátu. Touto
pozemkovou úpravou se odstraní zjednodušená evidence parcel
podle pøídìlového øízení. Hranice mezi katastry Horní Morava,
Dolní Morava a Èervený Potok vede jako spùlná neregulovaným
tokem øeky Moravy. Okresní pozemkový úøad navrhuje
odstranìní spùlné hranice mezi citovanými katastry tak, že by
nová hranice byla pøeložena na pravý bøeh Moravy. Katastrální
hranice byla pøimknuta k pøirozené hranici v terénu, kterou je
pravý bøeh vodního toku a body katastrální hranice budou

trvalým zpùsobem stabilizovány. Odstraní se také duplicitní
zákres koryta Moravy. Navrhovaná zmìna katastrální hranice
je souèasnì zmìnou hranic dvou obcí Velké Moravy a mìsta
Králíky.

Usnesení è. ZM/2002/12/136:
ZM schvaluje zámìr zmìny prùbìhu katastrální hranice

mezi obcí Dolní Morava a mìstem Králíky, tj. zmìny
katastrální hranice v k. ú. Velká Morava a k. ú.Èervený
Potok.

Hlasování: 15:0:0

05.3 Rozpoètové provizorium
Pøedkládá vedoucí finanèního odboru paní Marie Pecháèková.
S ohledem na skuteènost, že pøed 1. lednem roku 2003 nebude

schválen rozpoèet mìsta na rok 2003, je tøeba, aby k zajištìní
chodu mìsta Králíky a jim zøízených organizací byla pro období
od 1. 1.2003 do schválení rozpoètu pøijata a schválena pravidla
rozpoètového provizoria.

Finanèní odbor Mìstského úøadu pøedkládá zastupitelstvu
mìsta ke schválení návrh rozpoètového provizoria na rok 2003.

Usnesení è. ZM/2002/12/137:
ZM schvaluje ve smyslu §13 zákona è. 250/2000 Sb. o

rozpoètových pravidlech územních rozpoètù tato pravidla
rozpoètového hospodaøení mìsta Králíky v dobì od 1. 1.
2003 do schválení rozpoètu mìsta na rok 2003:

1.Z mìstského rozpoètu budou hrazeny bìžné výdaje,
související s plynulým provozem Mìstského úøadu, mìsta
a organizací mìstem založených èi zøízených.

2.S výjimkou havarijních situací budou financovány
pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých
pøípadech nepøevyšující èástku 40.000,- Kè a nedokonèené
smluvnì sjednané akce z roku 2002.

3.Rada mìsta mùže na žádost statutárního orgánu MìÚ
nebo statutárních orgánù organizací mìstem založených
nebo zøízených udìlit souhlas s realizací nové akce
investièního nebo neinvestièního charakteru v hodnotì
do 100.000,- Kè v jednotlivém pøípadì. Suma takto
realizovaných výdajù nesmí pøekroèit 200.000,- Kè.

4.Kromì výše uvedených výdajù mohou být vynaloženy
finanèní prostøedky na tyto úèely:

a)pokraèování v realizaci nástavby na è.p. 658 dle smluv
uzavøených v r. 2002

b)výkup nemovitosti è. p. 316 na èinnost povìøeného
úøadu III. stupnì.

Hlasování: 15:0:0

05.4.1 Rozpoètová opatøení a rozpoètové zmìny rozpoètu
r. 2002

Zvýšení rozpoètu v pøíjmech a výdajích v souladu s ustanovením
§ 16 odst. 2 zákona 250/2000 Sb.

05.4.1.1 Dotace na povìøený úøad III. stupnì ve výši 2.400.000,-
Kè

Finanèní záloha ze státního rozpoètu na úhradu nákladù
spojených se zabezpeèením pøíprav pro výkon státní správy podle
§ 4 odst. 1 zákona è. 314/2002 Sb.

05.4.1.2 Dotace na èinnost SDH ve výši 23.981,- Kè
Neinvestièní dotace požární ochranì na výdaje jednotky SDH

obce z rozpoètových prostøedkù Pardubického kraje.
05.4.1.3 Dotace na peèovatelskou službu ve výši 38.000,-Kè
Pøíjmy po úpravì budou èinit 89.971,28 tis. Kè
Výdaje po úpravì budou èinit.85.640,28 tis. Kè
Financování.4.331,00 tis. Kè
Usnesení è. ZM/2002/12/138:
ZM schvaluje ve smyslu § 16 zákona è. 250/2000 Sb. o

rozpoètových pravidlech územních rozpoètù rozpoètové
opatøení èíslo 4/2002, 5/2002 a 6/2002, kterým se zvyšuje
rozpoèet v pøíjmech a výdajích o èástku 2 461 981,- Kè

Hlasování: 15:0:0

05.4.2 Rozpoètové opatøení è. 7/2002
Na základì zmìn ve zøizovací listinì TS Králíky z dùvodù

pøevedení správy kanalizace a provozu èistírny odpadních vod a
vzhledem k hospodaøení TS do 31. 10. 2002 navrhujeme provést
v rozpoètu mìsta tyto zmìny:

Pøedpokládané výsledky pro rok 2002:
Výdaje rok 2002 celkem 9 630 000,-Kè
Výnosy rok 2002 celkem 7 936 000,-Kè
Pøíspìvek na èinnost 3 720 000,-Kè
Ztráta hospodaøení 2001 145 680,09 Kè
Hospodáøský výsledek  1 880 319,91 Kè
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Pro úèely vyhodnocení výsledkù hospodaøení ÈOV byly do nákladù
zahrnuty odpisy za mìsíce X–XII 2002 ve výši 493.258,- Kè.

Na základì výsledkù vnitøní kontroly je pøedpoklad dalších
zmìn v dopoètu DPH.Toto však nelze pøedem vyjádøit vzhledem
k tomu, že pøiznání k DPH bude provedeno k 31. 12. 2002.

Pro nevyjasnìnou situaci v dodavatelsko-odbìratelských vztazích
a nejasnosti v provozu TS nebyla vyèerpána èástka 500.000,- Kè na
nákup investièních prostøedkù. Tato èástka nebude v roce 2002
èerpána a bude uplatnìna v návrhu rozpoètu 2003.

Usnesení è. ZM/2002/12/139
ZM schvaluje ve smyslu § 16 zákona 250/2000 Sb. o

rozpoètových pravidlech územních rozpoètù rozpoètové
opatøení è.4/2002, kterým snižuje rozpoèet v pøíjmech a
výdajích o èástku 500.000,- Kè.

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

05.5 Výsledky nezávislého auditu hospodaøení mìsta
Pøedložil starosta Mgr. Krabec.
Kontroly provádí podle smlouvy mezi mìstem Králíky a firmou

Ing. Ondrášek, Libina. Kontrolou byly zjištìny drobnìjší chyby v
úèetnictví nìkterých pøíspìvkových organizací. Dvì vážnìjší
chyby jedna ve Školní jídelnì - nebyl zakalkulován zisk do ceny
obìdù pro cizí strávníky. Druhá chyba u Technických služeb
Králíky - nepøihlásily se jako plátci DPH, když tak podle zákona
mìly uèinit.

Návrh Ing Zimy: Nejedná se o audit hospodaøení mìsta Králíky,
ale o vnitøní kontrolu hospodaøení, nìkdy také nazývanou interní
audit. Navrhuje tento bod oznaèit podle zákona 320/2001.

Usnesení è.ZM/2002/12/140:
ZM schvaluje zmìnu názvu projednávaného bodu:

Výsledky nezávislého interního auditu  hospodaøení mìsta.
Hlasování: 14:0:1
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+    0    +    +   +    +   +    +  +    +  +     +   +     +    +
Diskuze:
Chyby v hospodaøení pøipravují mìsto o finance.
Odpovídá vedoucí finanèního odboru:
Obì organizace, jak Technické služby, tak Školní jídelna jsou

neziskovými pøíspìvkovými organizacemi mìsta. Nezávislá
vnitøní kontrola stále probíhá. Pøesnìjší informace mohou být
podány po jejím ukonèení a po projednání s øediteli
kontrolovaných organizací v prùbìhu mìsíce ledna.

Usnesení è.ZM/2002/12/141:
ZM bere na vìdomí prùbìžnou informaci o pokraèování

nezávislé vnitøní kontroly hospodaøení mìsta a organizací
zøízených mìstem.

Hlasování: 15:0:0

05.6 Poskytnutí pøíspìvku Sdružení obcí Orlicko
Jednání uvedl místostarosta pan Juránek.
Sdružení obcí Orlicko získalo grant od Ministerstva pro

regionální rozvoj na restaurování památek, které nejsou v
seznamu památek. Na jejich obnovu není možné získat dotaci z
Ministerstva kultury ÈR.

U nás se jedná o obnovu památníku padlých v Èerveném
Potoku. Náklady èiní celkem 47.000,- Kè, z toho podíl mìsta
Králíky 22.000,- Kè.

Usnesení è. ZM/2002/12/142:
ZM schvaluje pøíspìvek 22.000,- Kè z rozpoètu mìsta

Sdružení obcí Orlicko na realizaci projektu „Malé památky
Orlicka“, na opravu  památníku padlých z I. svìtové války
v Èerveném Potoku.

Hlasování: 15:0:0

05.7 Rekultivace skládky v Dolních Boøíkovicích
Historický vývoj skládkování komunálního odpadu v Dolních

Boøíkovicích pøednesl vedoucí odboru výstavby a technické správy
pan Jan Èuma.

Pøedložil návrh na financování rekultivace skládky projednaný
se Státním fondem ochrany životního prostøedí. V diskuzi se
èlenové zastupitelstva zajímali o prùbìh výbìrového øízení na
firmu, které bude svìøena realizace stavby.Výbìrová øízení
probíhají vždy podle zákona o veøejných zakázkách.

Usnesení è. ZM/2002/12/143:
ZM schvaluje stavbu rekultivace skládky komunálního

odpadu v Dolních Boøíkovicích a zpùsob jejího financování
Dotace SFŽP (60%) - 2,895 mil. Kè
Pùjèka od SFŽP (20%) s 2% úrokem - 0,965 mil. Kè

Podíl mìsta z rozpoètu 2003 - 0,965 mil. Kè
Celkové náklady rekultivace - 4,825 mil. Kè
Hlasování: 15:0:0

05.8 Fond rozvoje bydlení
Èinnost Fondu rozvoje bydlení osvìtlil starosta Mgr. Krabec.
Jedná se o vyhlášku mìsta Králíky, která se každým rokem

upravuje podle potøeb mìsta, obèanù a podle priorit, které
stanovuje ZM.

Diskuze probìhla ke zpùsobu vyžití a financování v minulých
letech.

Usnesení è. ZM/2002/12/144:
ZM schvaluje druhy pùjèek z fondu rozvoje bydlení na rok

2003 a ukládá odboru VTSM je zapracovat do vyhlášky o FRB
pro rok 2003.

01 obnova støechy - do 100.000,- Kè na dùm
02 zøízení el. nebo plyn. vytápìní - do 100.000,- Kè na b. j.
03 zøízení malé ÈOV v integ. obcích - do 20.000,- Kè na b. j.
04 pøipojení na mìstskou kanalizaci - do 15.000,- Kè na

pøípojku
05 zøízení vodovodní pøípojky - do 15.000,- Kè na pøípojku
06 izolace proti spodní vodì - do 40.000,- Kè na dùm
07 obnova fasády - do 40.000,- Kè podle m2

08 zateplení pláštì - do 100.000,- Kè na b. j.
09 vybudování soc.zaø. - do 20.000,- Kè na b. j.
10 vestavba do pùd.prostoru - do 100.000,- Kè na b. j.
Hlasování: 15:0:0

05.9 Dopravní obslužnost
V minulých letech byl Okresním úøadem Ústí nad Orlicí zøízen

fond dopravní obslužnosti. Do nìho pøispíval stát prostøednictvím
OkÚ a všechny obce okresu podle poètu svých obyvatel. Z fondu
se financovaly ztráty dopravcù zajiš�ujících dopravní obslužnost
v okrese. Tento systém se osvìdèil, vytváøí solidární pøíspìvek
všech obyvatel. Je výhodnìjší pro oblasti ménì osídlené s vìtší
odlehlostí. Pro Králicko je výhodný.

Obdobný systém hodlá zøídit Zastupitelstvo Pardubického
kraje. Navrhovaná spoluúèast obyvatel pro rok 2003 se
pøedpokládá ve výši 88,92 Kè na obèana. Dále ještì Pardubický
kraj jedná o možnostech dotace ze státního rozpoètu. Dotace by
pøíspìvek obcí snížila.

Usnesení è. ZM/2002/12/145:
ZM schvaluje pøíspìvek do fondu dopravní obslužnosti

Pardubického kraje ve výši 426.033,76 Kè, což odpovídá
èástce 88,92 Kè na obèana.

Hlasování: 15:0:0

05.10 Pøeložka plynových potrubí a redukèní stanice plynu
Vedoucí odboru VTSM pan Jan Èuma objasnil zastupitelstvu

èasový vývoj jednání s VÈP Hradec Králové.
V 60. letech byla na pokraji vznikajícího sídlištì „Vilová ètvr�“

postavena redukèní stanice plynu, k ní bylo pøivedeno napájecí
vysokotlaké potrubí a rozvedeno støedotlaké a nízkotlaké potrubí
pro domy.

Potrubní systémy jsou vedeny pod plochou, na které má
vzniknout sportovní areál. Proto se musí potrubí pøemístit.

V souèasné dobì budou VÈP mìnit technologická zaøízení v
redukèní stanici. Po jednání odboru VTSM a VÈP došlo k návrhu
øešení a spolufinancování pøeložek. Celá akce pøemístìní
redukèní stanice a pøeložek plynových potrubí si vyžaduje
investici ve výši 4,328 mil. Kè. Dojednaný podíl mìsta Králíky
1,2 mil. Kè.

Usnesení è. ZM/2002/12/146:
ZM schvaluje spoluúèast mìsta na pøemístìní redukèní

stanice plynu a pøeložení plynových potrubí ve výši 1 200
000,- Kè, rozloženou na dvì splátky: 600 000,- Kè z rozpoètu
roku 2003 a 600 000,-Kè z rozpoètu roku 2004.

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

05.11 Povìøený úøad III. stupnì
Informaci o pøípravách úøadu, zejména budovy v ulici K.Èapka

316 a pøípravách pracovníkù na výkon státní správy podal
tajemník MìÚ Bernard Toman. Byly rovnìž zodpovìzeny dotazy
obèanù týkající se výbìru nových pracovníkù.

05.12 Zmìna zøizovacích listin knihoven v Králíkách a
Dolních Boøíkovicích

Žádost o zmìnu zøizovacích listin pøedala øeditelka Mìstské
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knihovny Králíky paní Ivana Mareèková. Zmìna zøizovacích listin
je formální a souvisí s knihovním  zákonem è. 257/2001 Sb.

Usnesení è. ZM/2002/12/147:
ZM schvaluje nové zøizovací listiny Mìstské knihovny

Králíky a Obecní knihovny Dolní Boøíkovice.
Hlasování: 15:0:0

05.13 Podíl mìsta Králíky na dotaci projektu CBC Phare –
Vojenské muzeum Králíky

Návrh pøedložil starosta Mgr. Krabec.
V letech 2001 a 2002 byl zpracován projekt zamìøený na využití

pevnùstek a pevností vybudovaných zejména v našem regionu
na obranu ÈSR v letech 1936 až 1938. Projekt je zamìøen na
podporu cestovního ruchu a pøilákáni turistù na Králicko.

V roce 2002 vyjádøil tomuto zámìru podporu referát
regionálního rozvoje Okresního úøadu a posléze také Krajský úøad
Pardubického kraje. První etapa, o níž se nyní jedná, by mìla
vytvoøit centrum a zázemí pro muzejní èinnost a historickou
badatelskou èinnost zamìøenou zejména na èesko-nìmecké
osídlení zdejších oblastí.

V minulých letech se podaøilo vybudovat vztahy, které
podporují tuto aktivitu jak v Pardubickém kraji, tak v Armádì
ÈR. Armáda ÈR zde poøádá již ponìkolikáté Den sil územní
obrany a prezentuje zde svoji èinnost zejména záchranných
jednotek.

Finanèní nároènost první etapy celkem - 83 mil. Kè
Dotace z programu CBC Phare - 62 mil. Kè
Podíl Pardubického kraje - 19 mil. Kè
Podíl mìsta Králíky - 2 mil. Kè
Usnesení è. ZM/12/148:
ZM schvaluje finanèní spoluúèast mìsta Králíky na

projektu Phare CBC – Vojenské muzeum Králíky, ve výši 2
000 000,- Kè, které vyèlení z rozpoètu roku 2004 za

pøedpokladu schválení žádosti.
Hlasování: 13:0:2
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
+    +    +    +   0    +   +    +  +    +  +     +    0    +    +

06.Vstupy obèanù
JUDr. Milan Ježek požádal, aby majetkový odbor pøi

pøedkládání žádostí o koupì a prodeje pozemkù uvádìl také
výmìry pozemkù.

07.Vstupy poslancù
Ing. Anton Zima informoval o svých aktivitách èlena

zastupitelstva mìsta smìøujících k zachování výroby v závodì
Teslamp.

Správce konkurzní podstaty musí pøipravit dražbu majetku.
Prodejnost a cena závodu vyrábìjícího bude jistì podstatnì jiná,
než cena rozdrobeného a chátrajícího majetku. Velkým problémem
se mùže stát ekologická zátìž skládky sklenìných odpadù
zneèistìných rtutí. Skládka je na pozemku u bunkru poblíž Dolní
Lipky. Mìsto by v této situaci mohlo sehrát spoleènì se Státním
fondem na ochranu životního prostøedí klíèovou roli. Je potøebné,
aby èlenové zastupitelstva byli pøipraveni na možnost øešení
pøevzetím pozemku s ekologickou zátìží mìstem.

Další vstupy nebyly.

Starosta ukonèil zasedání zastupitelstva v 00:13 hod.
Zapsal tajemník MìÚ Ing. Bernard Toman

Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u pí Veèeøové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání byl poøizován
digitální zvukový záznam. Každý obèan má možnost (za cenu
CD nosièe) si nechat záznam z jednání nahrát u Ing. Romana
Švédy (pøízemí radnice na Velkém námstí èp. 5).

JUDr. MILAN JEŽEK, ADVOKÁT
sděluje, že přemístil svou kancelář

na novou adresu
KRÁLÍKY, ul. 5. května 414

(I. patro zdravotního střediska)
Úřední hodiny: Po, St, Čt 8.00-16.30 hod.

Út, Pá: 7.15-10.00 hod.
Podle dohody také u klienta

Tel. č.: 465 631 479, 603 957 301

Technické služby Králíky
nabízejí zaměstnání

na letní měsíce červen – srpen
ve funkci

PLAVČÍKA
na místním koupališti

Vhodné i pro studenty starší 18ti let.
Vzhledem k tomu, že je nutné proškolení,
zájemci se mohou hlásit na TS již nyní.

Proškolení a zkoušky zajistíme.
Informace podá ředitel TS

na tel. č. 465 631 320 nebo osobně.

Opatření na Plynárenském potoce
Vzhledem k citlivému postoji veøejnosti

k zásahùm do mìstské zelenì bychom rádi
obèany v pøedstihu seznámili s úpravami, které
nás èekají v souvislosti s protipovodòovými
opatøeními na Plynárenském potoce.

V dùsledku nièivých povodní v roce 1997
požadovalo mìsto Králíky realizaci
protipovodòových opatøení, která by do
budoucna zmírnila následky podobných
živelných pohrom. Tehdejší Státní melioraèní
správa (dnes Zemìdìlská vodohospodáøská
správa) navrhla, a po provedeném stavebním
øízení i finanènì zajistila, tøi protipovodòová
opatøení v horním úseku povodí Tiché Orlice.
V samotném mìstì Králíky bude realizováno
opatøení na Plynárenském potoce.

Jedná se o zøízení odlehèovacího kanálu,
který bude zaústìn do stávajícího
zatrubnìného pøíkopu, který se nachází v poli
smìrem k Èervené Vodì za domy v ulici
Sportovní. Velké vody tekoucí k uzavíracímu
profilu „mostek pod koupalištìm“ budou
nejprve odvádìny tímto kanálem pod silnici
I/43 mimo zastavìnou èást mìsta, a to až do
vyèerpání kapacity kanálu. Poté bude vìtší
voda dál odtékat korytem Plynárenského
potoka kolem pøilehlých nemovitostí. Toto
øešení je v dané lokalitì technicky jediné
možné, zejména z dùvodù spádových pomìrù
a hustotì inženýrských sítí. V trase kanálu se

však nachází 8 jasanù a 1 topol, které budou
v rámci této stavby skáceny. Zdravotní stav
tìchto stromù lze hodnotit jako prùmìrný
v mýtním vìku.

Horní èást odlehèovacího kanálu bude
zatrubnìna a využita pro zøízení chybìjícího
parkovištì u koupalištì. Dolní èást povede
otevøeným korytem až do místa zaústìní do
zatrubnìného pøíkopu. Tato èást kanálu bude
osazena novým bøehovým porostem jako
náhrada za skácené stromy.

Popsaná opatøení zabrání v pøípadì dalších
povodní škodám na majetku obèanù v dané
lokalitì. Vzhledem k náhradní výsadbì za
skácené stromy vìøíme, že tato nepochybnì
potøebná úprava stávajících odtokových
pomìrù na Plynárenském potoce bude
veøejností pochopena a pøijata.  Odbor VTSM

Upozornění na povinnosti, které musí podnikatelé splnit do 15. února 2003
Vážení podnikatelé, rádi bychom Vás upozornili

na nìkteré povinnosti vyplývající ze „Zákona
o ochranì ovzduší“ a ze „Zákona o odpadech“, které
je tøeba splnit nejpozdìji do 15. února 2003, a to
i v souvislosti s novì vzniklým povìøeným úøadem
III. stupnì:

MALÉ ZDROJE ZNEÈIŠ�OVÁNÍ
OVZDUŠÍ:

a) spalovací:
-podání oznámení s podklady pro výpoèet

poplatku za zneèiš�ování
b) vypouštìjící tìkavé organické látky

(TOL):
-podání oznámení s podklady pro výpoèet

poplatku za jeho zneèiš�ování (roèní spotøeba do
0,6 t TOL)

-pøi projektované roèní spotøebì od 0,4–0,6 t
TOL (provozy)oznamuje údaj o jejich používání na
pøedepsaném tiskopise dle vedené bilance spotøeby
TOL

STØEDNÍ ZDROJE ZNEÈIŠ�OVÁNÍ
OVZDUŠÍ:

a) spalovací:
-oznámení výpoètu poplatku za zneèiš�ování a

pøedání souhrnné provoz. evidence za každý
provozovaný zdroj

b) vypouštìjící tìkavé organické látky
(TOL):

-oznámení výpoètu poplatku a údajù o jejich
používání na pøedepsaném tiskopise dle vedené

bilance spotøeby TOL (roèní spotøeba od 0,6–5 t
TOL)

PÙVODCI ODPADÙ A OSOBY
OPRÁVNÌNÉ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

-zaslání hlášení o druzích, množstvích odpadù
a zpùsobech nakládání s nimi, oprávnìné osoby i o
pùvodcích odpadù na pøedepsaném formuláøi (platí
pouze pøi produkci nebo nakládání s více než 50 kg
nebezpeèných a 50 t ostatních odpadù)

Rádi bychom dále upozornili na nìkteré další
povinnosti vyplývající z tìchto dvou zákonù.

1)prùbìžnou evidenci odpadù musí vést každý

podnikatel produkující odpady,
2)provozovatel malého zdroje zneèištìní ovzduší

spalující tuhá paliva od výkonu zdroje 15 kW a
nebo spalující plynná paliva od výkonu 11 kW musí
zajistit mìøení úèinnosti spalování, mìøení
množství vypouštìných látek a kontrolu
spalinových cest nejménì jednou za dva roky
(tj.poprvé nejpozdìji do 31. 5. 2004) osobou
oprávnìnou (napø. odborná kominická firma),

3)ve støedních a malých zdrojích do 31.5.2004
ukonèit spalování odpadních olejù.

Ing. Josef Orlita, Pavel Brandejs (odbor  živ.  prost.)
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Rozhovor se starostou Międzylesia panem Tomaszem Korczakem

Volby v Mezilesí
Tak jako v Králíkách, i unašich severních

sousedù vpartnerském mìstì mIêdzylesie, se
konala 13. listopadu 2002 ustavující schùze
nového zastupitelstva pro další ètyøleté
období.

V pøímé volbì byl již døíve obèany celé
gminy starostou zvolen opìt pan Tomasz
Korczak. Pøedsedou patnáctièlenného
zastupitelstva byl zvolen pan Jerzy Marcinek,
jeho zástupcem pan Jerzy B³a¿ejewski. Oba
mají za sebou už 12 let zkušeností z prací ve
vedení mìsta.                       Arnošt Juránek

Území, které je
zpravované městem
Międzylesie

Památky města Międzylesie
Co byste rád øekl døíve, než se

dostaneme ke konkrétním vìcem?
Chtìl bych podìkovat za všechno, co bylo

dobré. Za podporu, za slova nadìje v tìžkých
chvílích. Za pochopení.

Jak jste hodnotil volební kampaò?
Chtìl bych se zdržet hodnocení. Myslím,

že to je dílem volièù.
Jezdíte nadále opotøebovaným

autem. Kdy budete mít nové?
I nadále budu jezdit potluèeným autem.

Tak dlouho, dokud nepøijde jeho èas. Myslím
ale, že je to moje soukromá vìc.

V tomto volebním období budete
pracovat bez správní rady. Co to zmìní?

Zákonodárce teoreticky zvìtšil pravomoci
starosty za cenu likvidace správní rady.
Starosta je prakticky oddìlen od mìstské
rady, což mùže zpùsobit komplikace
v celostátním mìøítku. Jestli jde o spolupráci

s Radou mìsta Miêdzylesie jsem optimistou
a neumím si pøedstavit, že by nemìla být
dobrá.

Mùžete øíci konkrétnì, jakým
zpùsobem chcete pøijímat rozhodnutí?

Nemám monopol na moudrost, proto budu
svá rozhodnutí ve vìci bìžné správy
konzultovat s vedením mìstského úøadu nebo
komisemi rady. Pøimlouval bych se, aby
v našem „Informatoru“ (zpravodaji), jak bylo
doposud zvykem, abych mohl informovat
o práci starosty namísto již neexistující
správní rady.

Jaké máte další plány?
Bojím se plánovat do budoucna, protože

doba je nejistá. Spolu s radními ale budeme
usilovat o mimorozpoètové prostøedky na
investice v gminì.

Dìkujeme za rozhovor.
Informator  gminy  Miêdzylesie  è. 10-11/2002

Pøeklad A. Juránek
Na obrázku je radnice na námìstí

Nejcennìjší památkou ve mìstì je barokní
zámek v severozápadní èásti námìstí. Pochází
z let 1686-95 a do dnešního dne má èásti gotické
(kamenná, masivní Èerná vìž) a renesanèní.
Nad bránou jsou erby 18 majitelù zámku. Na
stìnách menšího nádvoøí se zachovaly zbytky
sgraffita z XVI. stol. V zámku je schodištì
s bohatou balustrádou a vázami a sál
s portálem zdobeným štukaturou, s krbem a
kachlovými kamny.

Zámek se od roku 1975 opravuje. V souèasné
dobì je v severním køídle zámku hotel.
U zámku je kotelna a úøední budovy.

Mezi zámkem a námìstím je suchý pøíkop,
za zámkem je rybník. Vedle zámku je farní
kostel Božího Tìla. První poznámky o kostele
pochází z roku 1350. Nový kostel z r. 1595
znièila tøicetiletá válka, souèasný barokní
kostel pochází z let 1670-71. Je to halový kostel
se štíhlou vìží, krytý sedlovou støechou. Uvnitø
je hlavní chrámová loï s varhanní èástí na
døevìných sloupech. Strop, který imituje
klenbu, je ze døeva, èetné nástìnné malby
znázoròují tajemství Nejsvìtìjší Svátosti.
Kostel má barokní výzdobu. Na hlavním oltáøi
z roku 1810 je Weiningerùv obraz (1859)
„Poslední veèeøe Pánì“. V presbytáøi je kopie
obrazu Madony, který obdržel Alexandr
Sobìský od papeže Klementa XI. (1713).
Originál obrazu je ve vroclavské katedrále.

Mezi lodí a presbytáøem je døevìná
kazatelna z roku 1760, která má tvar lodì, se
ètyømi rytinami týkajícími se vody: sv. Krištof,
který nese Krista, sv. Augustin na moøském
bøehu, sv. Antonín, který káže rybám a svržení
Jonáše do moøe. Nahoøe je stožár s praporem,
plachtami a lany.

Varhanní prospekt z roku 1745, sestávající
ze dvou èástí, je dílem Kristiána Krause
z Mezilesí.

Kostel spojuje se zámkem krytá chodba nad
vchodem do kostela.

Na trojúhelníkovém, podélném námìstí stojí

sloup s Pannou Marií z roku 1698 z nadace
Michala Václava Althanna. V letech 1932-34
Bergmann z Bystøice obnovil základnu a
zábradlí. Kolem sloupu jsou sochy svatých:
Václava, Benedikta, Huberta a Archandìla
Michaela. Na korinckém sloupu stojí socha
Marie s dì�átkem, Na základnì je ze ètyø stran
nápis „ORA PRO NOBIS S. MARI“.

Na ulici Sobieskiego jsou døevìné domy
tkalcù z XVIII. stol. Pùvodnì jich bylo osm,
v souèasné dobì se zachovaly opravené dva
domy.

Høbitovní kostel sv. Barbory na ulici
J. Slowackiego je z roku 1491 a má barokní
výzdobu. Na jižní stìnì je nìkolik mìš�anských
epitafù se znaky cechù.

Na konci námìtí, smìrem k jihu jsou zbytky
budovy, ve které se kdysi prodávalo sukno
(Sukiennice). Je to barokní budova z XVIII stol.
Na ul. Wojska Polskiego je pùvodnì
evangelický, kamenný kostel z r. 1900,
neogotický.              Z propagaèních materiálù

mìsta Miêdzylesie
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AKADEMIE VZDÉLÁNÍ v Ústí nad Orlicí
Vás zve na semináře v lednu 2003

7. 1. Účetní závěrka org.složek státu, obcí a příspěvkových organizací
14. 1. Clo a původ zboží – pravidla platná pro stanovování původu zboží
16. 1. Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a daňové přiznání FO
20. 1. Aktuality ve mzdovém účetnictví, roční mzdová účetní závěrka
21. 1. Účetní závěrka za rok 2002 v podvojném účetnictví a výroční zpráva
23. 1. Zdaňování příjmů státních a obecních příspěvkových organizací,
             obcí a nestátních neziskových subjektů
27. 1. Poskytování náhrad cestovních výdajů od 1. 1. 2003
28. 1. Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele pro rok 2003

Podrobné informace na tel. č. 465 523 129
e-mail: seminar@akademieuo.cz, www.akademieuo.cz

Ze stránek králické městské kroniky – rok 1952
Zapsal kronikáø

Josef Èermák, øeditel
Dìtského výchovného
ústavu v Králíkách

leden
Ples. Dne 5. ledna

1952 poøádal sokolský
oddíl kopané svùj již
šestý ples.

Neštìstí. Dne ....
ledna krátce po poledni na kluzké silnici u
továrny Atlas sjel traktor do pøíkopu a pøevrátil
se. Oba traktoristé zùstali pod ním. Tovární
dìlníci rychle pøinesli hevery, traktor nadzvedli
a traktoristy vytáhli. Oba byli pøi vìdomí, jeden
mìl jen menší poranìní na hlavì. Druhého však
museli odvézt do nemocnice, kde následujícího
dne zemøel.

Schùze MNV. Dne 8. ledna byla na Støelnici
veèer veøejná schùze MNV, spojená s „hovory
s obèanstvem“.

Ples. Dne 19. ledna poøádali zamìstnanci
továrny Atlas ples, který byl dobøe navštíven.

únor
Karneval. Zamìstnanci komunálních

podnikù v Králíkách poøádali dne 3. a 4. února
„Velký karneval“ ve všech restauraèních
podnikách v Králíkách. Návštìva byla velká,
zvláštì na Støelnici bylo pøeplnìno. Také druhý
den byla ještì velká návštìva. Ráz na Støelnici
„V pekle“.

Poèasí. V sobotu 9. února byla silná
snìhová vánice, která s malými pøestávkami
trvala celý týden. Cesty byly zaváty, autobusy
nejezdily skoro tøi týdny. Obèas se bouøe utišila,
takže napø. v nedìli dne 10.2. bylo možno
poøádat ohlášený motoskjöring. Závod se tìšil
pozornosti obèanstva.

Výroèí. Dne 25. února konala se ve 20 hod.
na Støelnici slavnost k výroèí únorového
vítìzství lidu. Proslov mìl s. Šejvl, dále
úèinkoval smíšený orchestr sdružení lidových
hudebníkù, pionýrky ze støední školy (zpìv a
recitace) a èlenové výcvikového støediska
traktoristù. Po programu mìly být hovory
s obèanstvem, avšak øeèník se ve svém
proslovu zabýval tolika rùznými otázkami, že
pøítomní byli již unaveni a debata byla jen
krátká.

Zábava. Sbor dobrovolných hasièù
v Králíkách poøádal dne 26.2. 1952 na Støelnici
„Ostatkovou zábavu“, která trvala do dvou
hodin.

bøezen
KSÈ. Dne 2. bøezna 1952 konala se v 9 hod.

v jídelnì továrny Atlas mìstská konference
strany.

Poèasí. Poslední dobou bylo poèasí velmi
promìnlivé. Zaèátkem bøezna byla mírná
obleva, ale ze 4. na 5.3. v noci byl silný mráz –
12 až –14º C. Mrazy se udržely po nìkolik dní,
byly dennì asi o 2º mírnìjší, až se zdálo, že
koneènì pøijde jarní tání. Ale dne 13.3. pøišla
nová vánice, napadlo 8 cm snìhu a byl tuhý
mráz. Aèkoli ve dne svítilo slunce, nestaèilo
rozehøát napadlý sníh. Nepamatuji tak dlouhou
zimu.

MDŽ. Oslava mezinárodního dne žen konala
se dne 9. bøezna v 15 hodin v hotelu Beseda.
Úèinkovaly dìti z mateøské školy, proslov mìla
s. Plachá, zpíval ppor. Zeman. Úèast byla dobrá,
hlavnì bylo mnoho matek s dìtmi.

Poèasí. V noci na 19.3. byl zase silný mráz
(-8º C), pøes den velmi pìkné slunné poèasí,
v noci vždycky mrzne. Vyvrcholení tìchto
náporù zimy bylo 26.3., kdy celý den byla vánice
a v noci bylo -5º C. Pro závìje nejezdí autobusy.

Protestní schùze. V pátek dne 28. bøezna

1952 odpoledne po skonèení práce v továrnì
byla také skonèena práce ve všech obchodech a
úøadech, aby se obèané mohli zúèastnit
veøejného projevu na Støelnici. Pøišly také
všechny školy. Po krátké úvodní øeèi uè.
Pelikána mìl projev èlen KNV z Hradce
Králové proti bakteriologické válce v Èínì. Sál
byl zcela naplnìn. Schùze byla asi po 40 min.
trvání zakonèena zahráním Internacionály.

Poèasí. Dne 31. bøezna nastala koneènì
obleva, celý den bylo teplo a sníh tál. Ale mìsíc
duben uplatnil ještì svou nestálost.

duben
Poèasí. Dne 1. dubna odpoledne byla zase

vánice a silné ochlazení. Napadlo asi 10 cm
nového snìhu, který se udržel. V noci byl
mrazík.

Incident. Dne 4. dubna odpoledne byla
v Dolní Lipce u rolníka Krèmáøe komise, která
mìla zjistit stav dobytka. Krèmáø mìl právì
zabitého vepøe bez povolení a proto nechtìl èleny
komise pustit do stodoly, kde mìl vepøe
uloženého. Postavil se jim na odpor a ohrožoval
je vidlemi, takže jeden èlen komise jej
v sebeobranì postøelil do nohy.

Poèasí. Dne 5. dubna nastala mírná obleva
a pomalé oteplování.

Divadlo. Dne 13. dubna na velikonoèní
nedìli hráli zdejší ochotníci hru Gabriely
Zápolské „Morálka paní Dulské“. Ve høe se líèí
mravní názory mìstské spoleènosti v letech
osmdesátých, kde se nepøihlíží k mravní
podstatì jednání, ale na to, co by tomu øekli

ostatní. Paní Dulská, bohatá manželka
úøedníka a majitelka domu tyranisuje celou
domácnost, ale ze syna vychovala hejska a
z dcery duchaprázdnou parádnici. Syn svedl
služku a chtìl by svou chybu napravit a oženit
se s ní, ale podlehl nátlaku okolí, od svého
úmyslu ustoupil a celý mravnì prohnilý život
tehdejší spoleènosti šel dále svou cestou.
V úloze paní Dulské vynikla pí Krupaøová,
jejího syna dobøe zahrál p. Honzák, manžela
p. Michl. Ostatní role byly již slabší. Špatná
obsluha svìtel a opony znaènì rušily divákùv
dojem. Sál byl vyprodán.

Pøíprava 1. máje. V nedìli dne 27. dubna
chodily dvojice èlenù KSÈ do domácností zvát
na oslavu 1. máje a prodávaly odznaky.
V pøedveèer 1. máje poøádal SÈM na Støelnici
akademii. Nejlepší èíslo programu bylo hned
na zaèátku. Smíšený sbor zpíval „Proè bychom
se netìšili“ s prùvodem smyècového orchestru.
Zpìváci byli v krojích. Dále bylo recitaèní
pásmo žactva z národní školy, pak podobné
pásmo žákù ze støední školy a národní písnì a
tance gymnasistù. Pionýrùm z národní školy
byla pøedána vlajka. Po pøestávce úèinkoval
pìvecký kroužek vojenského útvaru z Karlova,
jehož vystoupení bylo velmi efektní. Zpívali
sólovì i sborovì písnì s doprovodem houslí,
harmonik a kytar. Pøedstavení trvalo do 11.30,
návštìva slabší.                 (Pokraèování pøíštì)

Dobová pozvánka králického
hasièského spolku na zábavu.

http://www.akademieuo.cz
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Širokoúhlé kino
Klubu Na Střelnici

Králíky
pátek 10. 1. ve 20.00 hod.
DOST
Když vám nikdo nepomùže, nezbývá

než bojovat! Poèáteèní romantický vztah
se mìní v peklo. Jennifer Lopezová
v hlavní roli akèního dramatu.

úterý 14. 1. ve 20.00 hod.
8 ŽEN
V osamìlém sídle je zavrždìn pán

domu – každá z osmi žen mìla dùvod a
motiv. Klasická detektivka s prvky
tragikomedie a muzikálu s plejádou
pøedních francouzských hereèek.

pátek 17. 1. ve 20.00 hod.
KRÁLOVSTVÍ OHNÌ
Píše se rok 2020 a draci, kteøí se

probudili z dlouhého spánku, už témìø
zlikvidovali lidskou civilizaci.
Dobrodružný sci-fi snímek s dokonalou
trikovou složkou.

støeda 22. 1. v 17.00 hod.
DOBA LEDOVÁ
Pøišli. Rozehøáli. Zvítìzili. Nová

animovaná komedie pro celou rodinu
z doby pøed dvaceti tisíci lety pøináší
stále aktuální poselství o potøebì
solidarity v dobì ohrožení.

pátek 24. 1. ve 20.00 hod.
INSOMNIE
Brilantnì vystavìný kriminální

thriller o vyšetøování brutální vraždy
sedmnáctileté støedoškolaèky
s vynikajícím Al Pacinem v hlavní roli
detektiva, který trpí chronickou
nespavostí.

Klub Na Střelnici
Králíky

Sobota 11. 1. v 19.30 hod.
PRÁVO NA HØÍCH
Divadelní komedie v podání

divadelního souboru Vicena z Ústí nad
Orlicí.

Sobota 18. 1. v 19.30 hod.
MATURITNÍ PLES SOUo
Tradièní ples maturantù

nástavbového studia s hudbou,
šerpováním, tombolou a obèerstvením.

Sobota 25. 1. v 21.00 hod.
SULLEN
Další z pravidelných hudebních

veèírkù v Kavárnì Støelnice.

Pátek 31. 1. v 20.00 hodin
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA
Tradièní ples maturantù králického

Gymnázia s hudbou, šerpováním,
tombolou a obèerstvením.

Naši nejmenší rozdávali
 v předvánoční době radost a potěšení

Nejen brát, ale i umìt dávat, se uèí dìti
pøíkladem od nás dospìlých. Právì
v pøedvánoèním období jsou k tomu velké
pøíležitosti.

Na Èertovské peklíèko do Školní jídelny
Moravská jsme pozvali nejen rodièe našich
dìtí, ale i maminky na mateøské dovolené
– a že se nás sešlo! Kromì programu
s malými èertíky vidìli i velkého Mikuláše,
dva èerty a andìla (ve spolupráci
s Výchovným ústavem Králíky).

Radost jsme udìlali i našemu plavèíkovi
Jirkovi. Pøi posledním letošním plavání
jsme mu pøedali fotografie a naše zážitky
z plavání. S úsmìvem na tváøi se šel
pochlubit ostatním.

Pøed zahájením vánoèní výstavy ve
ŠJ Moravská jsme ve staroèeském
pøevleèení zazpívali vánoèní koledy a
spoleènì s dìtmi z MŠ Miêdzylesie

vytvoøili vánoèní koutek dìtských prací.
Dali jsme tak možnost malým polským
dìtem pochlubit se svojí prací.

Vùbec nejvìtší radost byla vidìt
u babièek a dìdeèkù v Domovì dùchodcù
v Èervené Vodì, když s námi zpívali
vánoèní koledy. Netajili se obdivem nad
ustrojením našich dìtí. Každá babièka a
dìdeèek si odnášeli do svých pokojíkù malý
papírový stromeèek, vyrobený našimi
dìtmi pro radost a potìšení.

A koneckoncù vyrobená vánoèní pøání
dìtmi potìší každého dvojnásob.

Pøejeme všem v novém roce 2003 zdraví,
spokojenost a jako v pohádce Mrazík –
hodnì dobrých skutkù.

MŠ Moravská

Podìkování prodejnì ELKO,
p. Hrdovi za pìkného “Ježíška“

CENÍK SLUŽEB MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KRÁLÍKÁCH
Zastupitelstvo mìsta schválilo na svém zasedání 10. prosince 2002 Knihovní øád Mìstské

knihovny v Králíkách, jehož pøílohou je Ceník služeb:
Roèní manipulaèní poplatek za zápis do evidence uživatelù:
-dospìlí uživatelé 70 Kè
-dùchodci do 70 let a studenti * 40 Kè
-dùchodci nad 70 let zdarma
-uživatelé oddìlení pro mládež do 15 let * 30 Kè
-uživatelé èítárny - dospìlí 40 Kè
-uživatelé èítárny - dùchodci do 70 let a studenti * 20 Kè
-uživatelé èítárny – dùchodci nad 70 let zdarma
*Pro úèely stanovení poplatku je za studenta považován ten, kdo v den zápisu do knihovny

dovršil 16 rokù a za ètenáøe do 15 let ten, kdo nedosáhl vìku 16 let a byl zaregistrován bìhem
kalendáøního roku nebo mu byla registrace obnovena.

Poplatek pøi jednorázové výpùjèce neregistrovaného ètenáøe
-za 1 svazek 10 Kè
Náklady na výpùjèku realizovanou prostøednictvím meziknihovních služeb
-za 1 svazek  25 Kè
Poplatky z prodlení
I. upomínka (uživateli se neposílá) 10 Kè
II. upomínka 30 Kè
III. upomínka 50 Kè
IV. upomínka (dopis s doruèenkou) 50 Kè a náklady na poštovné
Poplatek za vystavení duplikátu prùkazu pøi jeho ztrátì   3 Kè
Poplatek za poškození knihovnické úpravy a obalu 10 Kè
Poplatek za poškození èárového kódu 10 Kè
Poplatek za pøipojení na Internet 1 Kè za minutu
Proti roku 2002 dochází ke zmìnì v cenì za výpùjèku knih prostøednictvím meziknihovní

výpùjèní služby. Poplatek se zvyšuje z 20 na 25 Kè. Nejvìtší zmìnou je, že pøi pøekroèení výpùjèní
lhùty bude poplatek z prodlení vybírán bez toho, že by ètenáøùm byly rozesílány poštou písemné
upomínky. Dùvodem obou zmìn je zvýšení poštovného Èeskou poštou.     Ivana Mareèková



Králický zpravodaj 01/2003 - 15

Společenská kronika
Naši nejmenší

Matìj Kadrnožka V Bytovkách
Tomáš Liepold Polní

Roman Havel V Bytovkách

Životní jubilea v lednu
70 let
Eva Laryšová V Bytovkách
Alexander Pelikán Aloise Jiráska
Anna Mišáková Jana Opletala
Jaroslav Holas Dolní Boøíkovice
71 let
Zdenka Benešová Dlouhá
Anna Beranová Karla Èapka
Vlasta Fízková Hradecká
Božena Madìrová Jana Opletala
72 let
Karel Kellner Slunná Stráò
Marie Kolínková Na Pøíkopì
Ludmila Pražáková Aloise Jiráska
Ladislav Halász Èervený Potok
Štefanie Macejáková Horní Lipka
Viktor Havránek Nádražní
Miroslav Vrbický Ke Skalce
73 let
Josef Beneš Dlouhá
Marie Vraštilová Hluboká
Margareta Schwarzerová øedmìstí
Božena Králová Dolní Lipka
74 let
Ladislav Titz V. Vanèury
75 let
Antonín Uhlíø Èervenovodská
Danka Brusnická Valdštejnova

Ludmila UhrinèatováPod Dì. Domov.
Marie  Rujíková Za Pilou
76 let
František Litvik Rùžová
Vincenc Krejèí Na Pískách
77 let
Hildegard Zemanová U Zastávky
Anna Stránská Prostøední Lipka
78 let
Marie Janáèková Tovární
Jaroslav Nìmec Dolní Boøíkovice
Rùžena Mertová Polní
79 let
Jiøina Boušková Orlická
Jiøí Srbecký Ant. Dvoøáka
80 let
Karel Moláèek Dolní
84 let
Pavlína Malá Na Skøivánku
Vasil Sokolov Hluboká
85 let
Marie Bábková Dolní Lipka
87 let
Jarmila Cikrýtová Dolní Lipka
88 let
František Holèapek Orlická

Úmrtí
Jan Felgr Sportovní Èenìk Majvald Zahradní

Manželství
Josef Schöndorf - Blanka Braborcová
Miroslav Rydel - Alena Šulcová

Václav Vrábel - Monika Mentlová

Městská knihovna v Králíkách
přijme pracovníka

nebo pracovnici do funkce

knihovník
Požadavky:

-středoškolské vzdělání
-všeobecný rozhled v oblasti literatury
-znalost práce na PC (Word, Internet)

-tvůrčí schopnosti
-schopnost komunikace s lidmi

Nástup možný od 1. 3. 2003
Přihlášky, ve kterých uveďte zejména

Váš strukturovaný životopis, zasílejte
poštou na adresu
Městská knihovna,

Velké náměstí 273, 561 69 Králíky
nebo e-mailem na adresu Mekn-
kraliky@zamberk.alberon.cz

do 24. ledna 2003

Předvánoční zájezd důchodců do Prahy
A� si kdo chce co chce øíká, já si myslím,

že Králíky mají nejlepší peèovatelky
v celém širokém kraji, paní Holubcovou
a paní Èumovou. Nejen že peèují o
babièky a dìdy v peèovatelském domì,
ale starají se o zábavu a kulturní vyžití
ostatních dùchodcù. Poøádají pro nás
hudební veèírky, pøi kterých si mùžeme
zazpívat, zatanèit nebo jen tak poslouchat
lidovou hudbu. Taková posezení jsme
mìli v hasièské zbrojnici, na Bumbálce a
naposled to bylo v novém penzionu
manželù Zemanových v Lichkovì. Také
jsme byli na nìkolika autobusových
zájezdech – vloni na jaøe v Praze, letos
na zámku v Nechanicích a na hvìzdárnì
v Hradci Králové.

Poslední zájezd se uskuteènil
14. prosince. V rámci akce NADACE
ŽIVOT 90 pro postižené i staré lidi byly
organizovány autobusové zájezdy
z celého Èeska do Prahy. Po šesté
hodinì ranní jsme vyrazili z Králík na
západ – smìr Praha. Jelo se dobøe,
protože hlášené snìhové pøekážky se
zpozdily a dorazily až v nedìli. Zájezd
vedly obì peèovatelky, na naše zdraví
dohlížela paní Doèkalová a za sociální
komisi s námi jela paní Berková.
Autobus bezpeènì øídil pan Pinkas,
druhým øidièem byl pan Kárník.

První zastavení bylo u motorestu
TIR za Hradcem, kde nám peèovatelky
uvaøily kávu nebo èaj, rozdaly
pøipravené svaèiny a na chvíli jsme si
odpoèinuli. Na obìd jsme se zastavili
v Horních Poèernicích, byl skvìlý.
V jednu hodinu jsme byli na stanici
metra Kaèerov. Zde pøistoupila
prùvodkynì, která nás pak vodila
Prahou a o všem nám poutavì
vyprávìla. Dalším pøírùstkem byl
mladík, který bezpeènì radil øidièùm
pøi jízdì po Praze. Na èelním skle
autobusu jsme mìli znamení Nadace

Život 90, které nám dovolovalo
projíždìt místy, kam normální auta a
autobusy nemohou. Ve staromìstských
ulicích nás prùvodkynì upozoròovala
na poškozené zdi starobylých domù,
kam až sahala voda pøi letních
povodních.

Po projížïce denní Prahou jsme zajeli
na Hradèany. Prvním naším cílem byla
prohlídka Lorety a jejich pokladù, se
kterými nás prùvodkynì podrobnì
seznámila. Po ní jsme se seznámili ve
vedlejším kostele, kde nás zaujaly
postavy v jeslích, které byly úctyhodnì
veliké. V chrámu sv. Víta jsme se
zdrželi jenom chvíli, protože tam už
konèila doba prohlídky. Ještì jsme
prošli Zlatou ulièkou a z Hradèan jsme
se dívali na veèerní Prahu. To
nejkrásnìjší nás teprve èekalo. Byla to
projížïka veèerní Prahou. Jestliže jsme
nìkdy døíve vídali v televizi
pøedvánoèní mìsta Evropy a závidìli
jim tu krásu, to co jsme teï vidìli
v Praze, pøekovalo veškeré naše

oèekávání. Støed mìsta byl kouzelný,
a� to byla Paøížská tøída, Staromìstské
èi Václavské námìstí nebo okolí Prašné
brány. Byly to tisíce rùznobarevných
svìtel, ozdob, svítících øetìzù…
Zastavit jsme mohli pouze na
Staromìstském námìstí, a to jen na
chvíli, jinde to prostì nešlo. Tam nás
ta svítící krása obklopovala ze všech
stran.

Neustále jsme museli obdivovat
našeho øidièe, jak bezpeènì jel v tom
velkém provozu a jak projíždìl úzkými
ulièkami, kde rozhodovaly pouhé
centimetry po stranách.

Na zpáteèní cestì jsme se ještì
zastavili na veèeøi v motorestu TIR a
v jedenáct veèer jsme š�astnì dojeli do
Králík.

Snad mi úèastníci zájezdu dovolí,
abych jejich jménem podìkoval všem,
kteøí se o tento zájezd zasloužili a kteøí
nám umožnili vidìt i veèerní
pøedvánoèní Prahu.

Vladimír Èurda

mailto:kraliky@zamberk.alberon.cz
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Vánoce v MŠ Pivovarská

„Zas mì jeden bacil naše,
dostala jsem rýmu, kašel…“
Takové by mohlo být listopadové heslo

naší mateøské školy. Letošní mlhavý podzim
a zima beze snìhu pøispìly ke zvýšené
nemocnosti našich dìtí. A tak když se za
dìtmi pøišel v pátek po Mikuláši podívat pan
Krabec s panem Juránkem, vypadalo to
jakoby si nìkteré odnesl èert. Nový týden
nám vrátil zdravé dìti a tak se mohlo zaèít
nacvièovat na vánoèní besídku. V úterý si to
dìti vyzkoušely na vernisáži vánoèní výstavy
ve �luté škole, kde zazpívaly nìkolik
vánoèních písnièek a prohlédly si vystavené

výrobky, mezi kterými bylo i nìkolik z naší
MŠ.

Ve støedu 11. prosince se pøišli rodièe,
babièky a dìdeèkové podívat na besídku.
Tentokrát nás navštívil i Mikuláš, andìl a
èert. Ten byl ale! Dìti jim zazpívaly koledy,
slíbily, že budou hodné a za to dostal každý
malý balíèek. Pod stromeèkem našly dìti
také nové hraèky. Nakonec si pochutnaly na
vánoèním cukroví od maminek, štrùdlu paní
Výprachtické a nechybìly ani vitamíny (také
od maminek).

Tak jsme zase po roce pøivítali Vánoce v
naší MŠ.       Uèitelky z MŠ Pivovarská

Okresní kolo dívčího florbalu
Ve støedu 11. 12. 2002 odjela dìvèata ze ZŠ 5. kvìtna na

okresní finále ve florbalu, které se uskuteènilo v tìlocviènì
místní základní školy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první
roèník této soutìže pro dìvèata, byl tento turnaj spojen se
stejnou soutìží chlapcù. Pùvodní zámìr byl takový, aby se
dìvèata mìla možnost podívat, jak se vlastnì tento sport na
vyšší úrovni hraje. Vzhledem k tomu, že jsme neznali kvalitu
soupeøek, odjíždìli jsme do Brandýsa s nadìjemi, že by naše
hra a umístìní nemuselo být nejhorší.

Dívèího turnaje se zúèastnila celkem ètyøi družstva, protože
se nedostavil tým dìvèat z Ústí nad Orlicí. Hrálo se systémem
každý s každým, hrací doba byla 2×7 minut.

Výsledky ZŠ 5.kvìtna:
ZŠ 5. kvìtna - ZŠ Jablonné nad Orlicí 0:5 (0:3)
Naše soupeøky se lépe pohybovaly a zejména jejich nejlepší

hráèka Fikejzová naší obranì zle zatápìla. Nakonec konto
naší brankáøky zatížila ètyømi góly a výraznou mìrou se
zasloužila o vysokou výhru dìvèat z Jablonného nad Orlicí.
Naše dìvèata se s premiérou na takové soutìži nevyrovnala a
po celý zápas je provázela nìkdy až zbyteèná nervozita.

ZŠ 5. kvìtna - Gymnázium Vysoké Mýto 1:0 (0:0)
V tomto utkání byla naše dìvèata celých deset minut lepší,

pouze se nedokázala prosadit støelecky. Paradoxem byl fakt,
že právì od 10. minuty, kdy se podaøilo skórovat Kubínové, se
naše hráèky stáhly a dovolily soupeøkám dostat se do zápasu.
Nejvìtší dík patøí brankáøce Veronice Gulèíkové, která tým
v tìchto chvílích výraznì podržela a zlikvidovala tøi
samostatné nájezdy hráèek z Vysokého Mýta.

ZŠ 5.kvìtna - ZŠ Brandýs nad Orlicí 1:5 (1:2)
Do tohoto zápasu nastoupila dìvèata s tím, že již nemohou

nic ztratit. Do naší branky se tentokrát postavila Alena
Žabková a zejména v prvním poloèase pøedvedla nìkolik velmi

pìkných zákrokù. I díky ní náš tým držel s favoritkami soutìže
krok, a co víc, dokonce se povedlo v páté minutì Kubínové
vstøelit branku. Tímto gólem skonèila 33 minut trvající
neprùstøelnost brandýské brankáøky, a také to byl nakonec
jediný gól, který na turnaji inkasovala. Ve druhé pùli již tým
domácích dìvèat jasnì dominoval a zaslouženì zvítìzil v tomto
zápase i v celém turnaji.

Další výsledky turnaje:
ZŠ Brandýs nad Orlicí - Gymnázium Vysoké Mýto 8:0 (4:0)
ZŠ Brandýs nad Orlicí - ZŠ Jablonné nad Orlicí 4:0 (1:0)
Gymnázium Vysoké Mýto - ZŠ Jablonné nad Orlicí 0:3 (0:3)
Tyto výsledky daly tabulce turnaje tuto podobu:
1. ZŠ Brandýs nad Orlicí 3 3 0 0 17: 1 6
2. ZŠ Jablonné nad Orlicí 3 2 0 1  8: 4 4
3. ZŠ 5. kvìtna Králíky 3 1 0 2  1:10 2
4. Gymnázium Vysoké Mýto 3 0 0 3  0:12 0
Na výsledku a v podstatì tøetím místì v okrese se podílela

tato dìvèata: Martina Strnadová, Petra Ješinová, Darina
Gulèíková, Veronika Gulèíková, Alena Žabková, Monika
Koreòová, Petra Bednáøová, Kristýna Feltlová a Markéta

Kubínová. Velkou
nadìjí pro pøíští rok
je zejména to, že
šest z tìchto dìvèat
je v osmém roèníku,
a tak budou mít
možnost pøíštì své
umístìní tøeba
ještì trošku
vylepšit.

Ing. Petr Marek
Fotografie z Internetu

Na Dolní Moravě
začal jezdit SKIBUS

Letošní lyžaøská sezóna je na Dolní
Moravì opravdu jiná. Od 26. prosince
2002 do 16. 3. 2002 totiž jezdí jako no-
vinka tzv. SKIBUS, tedy lyžaøský auto-
bus. Ze zastávky U Moravské Krèmy až
na zastávku pod sjezdovkou u hotelu
Prométheus jezdí zdarma.

Výhodnì a hlavnì v dobì, kdy nejezdí
žádný pravidelný linkový autobus, mají
i lyžaøi z Králík. V úterý, ètvrtek, sobo-
tu a nedìli vyjíždí z Velkého námìstí
(zastavuje na autobus. nádr., Èervený
Potok u nádraží ÈD a kostela) v 8.25 hod.
a na Dolní Moravu koneènou pøijede
v 8.50 hod. Zpìt  se vrací v 9.00 hod.

Druhá linka z Králík jede pouze v so-
botu, nedìli  a o svátcích v 15. 50 hod.,
s pøíjezdem na koneènou zastávku na
Dolní Moravì v 16.15 hod. Zpìt se auto-
bus vrací v 16.20 hod (v trase linky
z pracovních dní) a v Králíkách na ná-
mìstí je v 16.45 hod. Všechny trasy SKI-
BUSU z Králík jsou za jednotnou cenu
10 Kè. Na dofinancování se budou podí-
let králiètí podnikatelé z  obru cestovní-
ho ruchu a mìsto Králíky.

Všechny linky SKIBUSU provozuje
firma pana Pinkase. Celkový pøínos na
návštìvnost dolnomoravských sjezdaø-
ských a bìžeckých tratích je již dnes
velmi patrný.                Arnošt Juránek
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