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Když je nìèeho moc, je toho pøíliš
Po dùkladné úvaze jsme se rozhod-

li reagovat na èlánek p. Nìmeèka
„Hlasoval jsem proti“ v srpnovém
Králickém zpravodaji a v Novém Krá-
licku.

Jako nezasvìcení rodièe prvòáka
bychom velmi zvažovali, zda své dítì
pøihlásíme do „Žluté“ školy, ve které,
citujeme: „…je so ciální prostøedí
školy doslova patologické a práce
p.øed. Kubíèka špatná.“ Nezasvìcený
rodiè ovšem neví, že popisovanou si-
tuaci strachu, stresu, ponižování,
apod. skuteènì na škole zamìstnanci
zažívali – v období, kdy øeditelem školy
byl právì pan Nìmeèek a dìlali vše
pro to, aby takovou atmosféru nikdy
nepocítili žáci.

Jeho èlánek pùsobí tak, jako kdyby
školu velmi litoval a mìl velkou sta-
rost o její osud, ale sám svým èlán-
kem nadìlal nejvìtší škodu a škole
tak vlastnì nejvíce ublížil on.

V lednu 2003 bylo Zastupitelstvem
mìsta odhlasováno dodateèné navý-
šení rozpoètu školy – a to jednomysl-
nì! Zdálo se tedy, že i p.radní Nìme-
èek dùvody pro jeho dodateèné navý-

šení pochopil. Zdání klame… Nyní po
8 mìsících má potøebu toto téma opìt
øešit.

Dále píše o poklesu poètu žákù
školy, ale již se nezmiòuje o tom, že
tento pokles nastal dávno pøedtím,
než  do funkce øeditele nastoupil p.
Kubíèek, což je doložitelné v doku-
mentaci zápisù do 1. tøíd.

Vadí nám, že p. Nìmeèek má odva-
hu hodnotit kolektiv školy, „mluvit“
za žáky o tom, jak se jim ve škole líbí,
když v ní již 4 roky vùbec nepùsobí,

ani v ní nebyl – na rozdíl od ostatních
radních a pánù starosty a místosta-
rosty. Ti totiž školu navštìvují a zají-
mají se o její chod. Jak chce tedy peè-
livì kontrolovat práci vedení školy a
uèitelù? Velice by nás zajímalo, od-
kud èerpal tak podrobné informace o
tom, že je ve škole takováto, podle
nìj, špatná atmosféra a odkud míní
tyto informace èerpat v budoucnu.

S výroky v jeho èlánku zásadnì ne-
souhlasíme a omluvu nepøijímáme.

Zamìstnanci a pøátelé školy

Voda na Kralicku bude chránìna!
Bylo to nìkdy v poèátcích normali-

zaèních let, když se mnì na stole obje-
vil materiál, který si kladl za cíl udìlat
z Kralicka druhou Hanou. Znamena-
lo to rozsáhlé odvodnìní pozemkù, na-
rovnání potokù, odstranìní bøehových
porostl, rozorání údolních niv a vytvo-
øení „rodných širých lánù“. Aè tenkrát
hydrogeologický zaèáteèník, pochopil
jsem, že pokud se nepokusíme tyto plá-
ny korigovat, budou za chvíli jezdit

kombajny i mezi Luèní boudou a Snìž-
kou. A tak následovala mnohaletá
mravenèí práce, jejímž cílem bylo za-
chránit to, co je pro Kralicko jednou z
nejvyšších priorit, a to je podzemní
voda. Nìkdy to šlo ztuha a drobné
úspìchy byly støídány kolosálními ne-
úspìchy, jindy se daøilo více a do po-
vìdomí správních a samosprávných
orgánù se postupnì daøilo implanto-
vat povìdomí o nutnosti starat se ne-
jenom o podzemní vodu, ale i o oblast
její tvorby, tedy o celou pramennou
oblast Tiché Orlice.

Vodohospodáøi nyní stojí pøed kro-
kem, který by mìl završit mnohaleté
úsilí o ochranu podzemní vody na Krá-
licku, a tím je stanovení nových
ochranných pásem zdejších vodních
zdrojù v intencích Evropské vodní
charty. Ta vychází z tìchto principù:

- prvním principem je prevence u
zdroje. Je tøeba zabránit zneèiš�ování
vody rùznými škodlivinami nebo ales-
poò toto zneèištìní minimalizovat.
Znamená to napø. zabránit používání
nebezpeèných látek všude tak, kde by
se mohly dostat do vodních zdrojù, v
prùmyslu, službách ale i v domácnos-
tech nahrazovat používání nebezpeè-
ných látek látkami v pøírodì odboura-
telnými, eliminovat emise škodlivin do
ovzduší, nebo� napø. i kouø pøi pálení
odpadkù se vlivem deš�ových srážek
mùže stát zdrojem významného zne-
èiš�ování vod;

- tím druhým principem je uplatnì-
(pokraèování na stranì 3)

PodzimVzal paletu se štìtcem a krajem
šel hnìdnoucí hudba a sežloutlý tón
hej javore èervený smutný se zdáš
když letos už poslední pøevlékáš pláš�

Do stop padaly mu trnky a hloh
ve vlasech kroužila hejna vran
hej javore èervený smutný se zdáš
když letos už poslední pøevlékáš pláš�

Polím zas nadìlal dlouhé vrásky
a z kapsy vypustil chladný vítr
hej javore èervený smutný se zdáš
když letos už poslední pøevlékáš pláš�

Pøes oblohu pøetáh šedé mraky
z papíru draky vynesl k nim
hej javore èervený smutný se zdáš
když letos už poslední pøevlékáš pláš�

Vzal paletu se štìtcem a krajem šel
hnìdnoucí hudba a sežloutlý tón
hej javore èervený smutný se zdáš
když letos už poslední pøevlékáš pláš�
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Ptáte se - odpovídám
Jak má postupovat obèan, který má

zájem pronajmout od mìsta nebytové
prostory

Má – li nìkterý z obèanù zájem prona-
jmout si od mìsta nebytový prostor, mìl
by postupovat tímto zpùsobem.

1. Zaslat mìstské radì žádost o pro-
nájem tohoto nebytového prostoru, a to
dostateènì urèitì idetifikované. Žádost
mùže být zcela neformální, jedinou pod-
mínkou je urèitost.

2. Rada mìsta na svém zasedání na-
pøed rozhodne, zdali má zájem uvedené
prostory vùbec pronajmout. B pøípadì,
že ne, rozhodne o tom usnesením a o pro-
nájmu se dále nejedná. Své rozhodnutí
nemusí nijak zdùvodòovat, zpravidla
však se nìjaké odùvodnìní v zápise obje-
ví. Zájemci pak je nutno odpovìdìt, že
zastupitelstvo jeho žádost projednalo, ale
že není zájem prostory pronajmout. V pøí-
padì, že je zájem nebytové prostory pro-
najmout, postupuje dále.

3. Rada rozhodne o tom, že bude zve-
øejnìn zámìr mìsta pronajmout pøedmìt-
né nebytové prostory, a stanoví podmín-
ky, za jakých je tak ochotno uèinit. Bývá
to zejména minimální cena, pøípadnì
další podmínky. Tento zámìr je povin-
nost zveøejnit na úøední desce mìsta, na
níž musí zámìr viset minimálnì 15 dnù.

4. Zájemci o pronájem se mohou o za-
koupení ucházet zpùsobem, který je na

zveøejnìní zámìru uveden.
5. Poté opìt rada mìsta rozhoduje,

komu a za jakých podmínek prostory pro-
najme. Nemìla by se pøitom odchýlit od
podmínek, které byly zveøejnìny. V pøí-
padì, že je nutno podmínky zmìnit, se
musí vyhlásit nový zámìr a proces zve-
øejnìní zopakovat. Dùvodem je zachová-
ní rovných pravidel pro uchazeèe.

6. Po tomto rozhodnutí rady se sepíše
nájemní smlouva.

Dùležité poznámky:
- Nebytové prostory si mùže prona-

jmout i jeden z manželù.
- Mìsto nemùže pronajmout žádné

nebytové prostory bez tohoto výbìrového
øízení. V pøípadì, že by tak uèinilo, byla
by smlouva neplatná.

- Mìsto nemusí pronajmout prostory
tomu, kdo jako první projevil zájem.
Mùže pronajmout prostory komukoli z
uchazeèù, který se pøihlásil po zveøejnì-
ní zámìru.

- O pronájmu rozhoduje Rada mìsta.
- Obèané by mìli sledovat úøední des-

ku, kde se pronájmy zveøejòují, aby se
pøípadnì mohli o nájem ucházet.

- Obdobnì se postupuje pøi pronájmu
jiných nemovitostí – pozemky, budovy.

- Pronájem bytù má jiný režim a tímto
se neøídí.

Mgr. Jana Hamplová, právní zástupce
mìsta

Vážení spoluobèané,
v lednu letošního roku jsem Vás na

tomto místì upozoròoval na to, že podle
zákona è. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích a jeho provádìcí vyhlášky
è. 428/2001 Sb. (dále jen zákon a vy-
hláška) je nutno odvádìní odpadních
vod veøejnou kanalizací legalizovat
smluvnì. Povinnost uzavøít písemnou
smlouvu mají podle tohoto zákona obì
strany, tedy jak Technické služby Králí-
ky jako provozovatel kanalizace, tak i
vlastník nemovitosti, ze které jsou od-
padní vody odvádìny veøejnou kanali-
zací.

Do konce letošního roku proto obdrží
všichni vlastníci nemovitostí pøipojených
na veøejnou kanalizaci písemnou smlou-
vu s požadavkem na její podepsání a
doruèení zpìt pøedkladateli. Smlouva je
vypracována tak, aby obsahovala jen ty
nejdùležitìjší práva a povinnosti obou
smluvních stran. Další údaje obsahuje
výše uvedený zákon a vyhláška na kte-
ré je ve smlouvì odkaz. Text smlouvy
byl konzultován s právníkem mìsta.

Dále bylo naší snahou co nejvíce zjed-
nodušit smluvní vztah. Proto napø. ne-
požadujeme žádné rozbory odpadních
vod a pro nemovitosti využívané pouze
pro bydlení se zavazujeme odvádìt od-
padní vody bez omezení množství. Na
druhé stranì stanovujeme tvrdé sank-
ce za vypouštìní látek, které nejsou od-
padními vodami do kanalizace. Každý,
kdo ví, co nabízíme pøi èištìní kanali-
zaèních zaøízení, pochopí.

Bezdùvodné odmítnutí uzavøení pí-
semné smlouvy je zákonem klasifiko-
váno jako neoprávnìné vypouštìní od-
padních vod, za což mùže být podle zá-
kona o pøestupcích uložena pokuta,
nebo dokonce pøerušeno odvádìní od-
padních vod. Protože uzavøení písemné
smlouvy je pouze legalizací souèasného
vztahu, bez jakýchkoliv nových povin-
ností, nebo zvýšení nákladù pro vlast-
níky nemovitostí vìøím, že ve spoluprá-
ci s Vámi splníme i tuto povinnost. Výše
uvedená sdìlení se samozøejmì netý-
kají tìch, kteøí již smlouvu s Technický-
mi službami Králíky mají.

Dále bych Vás chtìl krátce informo-
vat o provozu kanalizace a èistírny od-
padních vod v Králíkách. Letošní teplé
a suché léto naplno provìøilo jejich
chod. Pøes minimální prùtoky odpadních
vod se nám na èistírnì podaøilo dodržet
všechny pøedepsané limity zneèiš�ují-
cích látek na výtoku z ní. Vìtší problé-
my jsme však mìli s udržením prùtoku
v kanalizaci. Malé množství vod a neká-
zeò nìkterých obyvatel Králík zpùsobi-
ly èastìjší ucpávání kanalizace. Vedle u
bìžných kusù døev, hadru apod. jsme
pøi èištìní našli i CD disk. Asi nám chtìl
nìkdo zpøíjemnit práci v kanálu.

Vážení spoluobèané,
dìkuji Vám pøedem za vstøícnost pøi

uzavírání smluv a pøeji Vám pro zbytek
roku alespoò tak pøíjemné poèasí, jako
jsme mìli v létì.

Milan Veèeø, vedoucí ÈOV Králíky

Státní sociální
podpora

Pøídavek na dítì a pøíspìvek
na dopravu

Žadatelé o pøídavek na dítì a pøíspìvek
na dopravu, kteøí tyto dávky již pobírají,
musí pro pokraèování nároku od 1. 10. 2003
doložit nejpozdìji do 31. 10. 2003 rozhod-né pøíjmy za kalendáøní rok 2002 (všech
spoleènì posuzovaných osob v rodinì). Zù-
stane-li po pøehodnocení nárok na dávky k
1. 10. 2003 ve stejné výši, nezasílá se žada-
telùm ”Oznámení o výši pøiznané dávky”,
protože je stále platné oznámení pøedcho-
zí. Doruèeno bude pouze ”Oznámení o zmì-
nì výše pøiznané dávky”.

Dále pøipomínáme, že pokud jste bìhem
záøí nedoložili potvrzení o studiu na školní
rok 2003/2004, uèiòte tak co nejdøíve.

Pokud nebudou nezaopatøenost a roz-
hodné pøíjmy vèas doloženy, nárok na dáv-
ku ze zákona zanikne, což Vám bude ozná-
meno rozhodnutím MìÚ.

Aby znovu vznikl nárok na pøiznání dáv-
ky a její výplatu od 1. 10. 2003, bude nut-
né v období po 31. 10. 2003 podat kromì
výše uvedených dokladù i novou žádost o
dávku. Pøíslušné tiskopisy žádostí pøede-
psaných MPSV ÈR jsou k dispozici na všech
kontaktních místech SSP.

Upozornìní:
Upozoròujeme na zmìnu platnou od 1.

7. 2003, kde je možnost požádat o opako-
vané dávky SSP maximálnì tøi mìsíce
zpìtnì. Jedná se napø. o tyto dávky:  pøí-
davek na dítì, sociální pøíplatek, pøíspì-
vek na bydlení, pøíspìvek na dopravu, ro-
dièovský pøíspìvek.

Sociální pøíplatek a pøíspìvek
na bydlení

Pokud byl u dávek Sociální pøípla-
tek a Pøíspìvek na bydlení nárok
uplatnìn od 1. èervence 2003 je tøe-
ba pravidelnì každé ètvrtletí doklá-
dat rozhodné pøíjmy (všech spoleènì po-
suzovaných osob, vèetnì dìtí) za pøedchá-
zející ètvrtletí. V souèasné dobì pro po-
souzení pokraèování nároku k 1. 10. 2003
je tøeba doložit do konce øíjna rozhodné
pøíjmy za 3. ètvrtletí 2003.

Pokud Vám nárok od 1. 7. 2003 nevzni-
kl (napø. z dùvodu vyšších pøíjmù), je nut-
né podat novou žádost s nárokem od
1. 10. 2003 + pøíjmy všech spoleènì posu-
zovaných osob za 3. ètvrtletí 2003.

Studentùm pøipomínáme, že do rozhod-
ného pøíjmu se zapoèítává i pøíjem z bri-
gád.

Upozornìní:
Upozoròujeme všechny, kteøí mají v zá-

sobì tiskopisy „Doklad o výši roèního pøí-
jmu“ a „Doklad o výši ètvrtletního pøíjmu“,
aby si vyzvedli tiskopisy nové, které platí
pro výplatu dávek SSP od 1. 10. 2003
(pøíjmy za rok 2002 a za 3. Q. 2003).
Nové tiskopisy jsou k dispozici na kon-
taktních místech SSP již od kvìtna tohoto
roku.

V pøípadì jakýchkoliv nejasností se ob-
ra�te na pracovníky pøíslušného kontakt-
ního místa.

Ing. Jindøich Hruška, vedoucí odboru
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ní zásady „zneèiš�ovatel platí“. Víte
kolik z nás vypouští neøízenì a v roz-
poru se zákonem odpadní vody do hor-
ninového prostøedí a tím se vyhýbá po-
platkùm za stoèné, víte kolik z nás pálí
na zahradì odpadky a vyhýbá se tak
poplatkùm za jejich uložení na sklád-
ku?

- a tím tøetím principem je zásada
obezøetnosti, resp. zásada pøedbìžné
opatrnosti. Žádná akce, která by moh-
la mít negativní vliv na podzemní a po-
vrchové vody by nemìla být realizo-
vána. A nejedná se jenom o stavby, ty
jsou ostatnì vìtšinou dostateènì pod-
chyceny v rámci stavebního zákona,
ale i o bìžné èinnosti jako je napø. kaž-
doroèní nešvar vyvážení moèùvky na
sníh, „úklid“ trávy èi smetkù do øeky,
mytí aut o vodních ploch, apod.

Provozovatel vodovodù na Kralicku,
kterým jsou Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, pøedložil v uply-
nulých dnech vodoprávnímu úøadu v
Králíkách žádost o stanovení ochran-
ných pásem pro dvì rozhodující jímací
území kralického skupinového vodo-
vodu, a to pro jímací území Jeøáb, kte-
ré se nachází na západním úboèí stej-
nojmenného vrchu a pro jímací vrt K-
1, který je situován na jižním okraji
mìsta. Kralický skupinový vodovod
totiž dennì odebírá z podzemí pøibliž-
nì 1 milión litrù vody a pokud by tato
voda nebyla v území svého výskytu

dostateènì chránìná, Králicko by ztra-
tilo jednu z mála praktických výhod, a
to je nekonfliktní zásobování obyva-
telstva kvalitní podzemní vodou.

V èem vlastnì ochrana podzemní
vody spoèívá? Je tøeba si uvìdomit, že
na Kralicku se nám na každém m2 vy-
tvoøí cca 100 l vody za rok, takže plo-
cha na které dochází k vsaku srážko-
vé vody, následnì jímané ve vodovodu
Králíky, má rozmìr minimálnì 3 km2.
V praxi se však ne každá plocha na
vsaku srážkové vody do vody podzem-
ní podílí, a proto území tvorby podzem-
ní vody, které je zahrnuto do novì sta-
novovaného ochranného pásma, má
plochu vìtší, pøibližnì 4,5 km2. To je
pro Vaši pøedstavu plocha jednoho ti-
síce fotbalových høiš�! A víte kolik ná-
strah èeká na srážkovou vodu, když
se na takto ohromné ploše musí „pro-
dírat“ pøes èerstvì pohnojená pole, di-
voké skládky odpadù, postøikem ošet-
øená pole a lesy, areály zemìdìlských
èi prùmyslových podnikù, chemicky
udržované komunikace, èi  obytné
zóny? Jak je vùbec možné, že vodu v
našich kohoutcích ještì mùžeme pít?
Budeme však tuto pitnou vodu jednou
skuteènì kupovat pouze v obchodech?
Na tyto a další otázky týkající se ja-
kosti podzemní vody na Králicku a pro-
blematiky její úèinné ochrany se Vám
pokusím odpovìdìt nìkdy pøíštì.

RNDr. Svatopluk Šeda - hydrogeolog

Voda na Kralicku bude chránìna!

Støední odborné uèilištì opravárenské
Pøedmìstí 427 Králíky 561 69, Tel.465 631 106, fax.465 631 488

E-mail  SOU.Kraliky@seznam.cz, SOUZ@zamberk.alberon.cz
Další informace na naší webové stránce:

www.alberon.cz/soukraliky
Nabízíme možnost vyuèení v následujících oborech :
- „Zámeèník“ kód 23-51-H/001
- „Opraváø zemìdìlských strojù“ kód 41-55-H/003
- „Mechanik opraváø lesnických strojù a zaøízení“ 23-66-H/001
- „Provoz služeb“ kód 69-53H/003 (Pro dívky)
Nástavbové studium:
- „Podnikání v technických povoláních“
- „Podnikání v obchodu a službách“
- „Podnikání v zemìdìlství a lesnictví“
Dále nabízíme možnost externího studia a rekvalifikací.
Všechny obory jsou tøíleté,s možností nástavbového studia

ukonèeného maturitní zkouškou.
Možnost ubytování na domovì mládeže a celodenního
stravování. Absolventi mají široké možnosti uplatnìní,
získávají øidièský prùkaz v rozsahu skupin B,C,T a
sváøeèský prùkaz pro sváøení elektrickým obloukem

i plamenem, øezání kyslíkem.
Možnost prohlídky i bez ohlášení v 

pracovní dny od 7.00 do 14. Tìšíme se na Vaši návštìvu.

Podìkování
Jsem ráda, že bylo v Králíkách zøíze-

no rehabilitaèní støedisko a nemusím
dojíždìt daleko.

Pøíjemné, klidné prostøedí, milí a
ochotní zamìstnanci pí M. Pražáková
a p. J. Saòák, jakoby vše ještì umoc-
òují. Lidé sem pøicházejí s rùznými pro-
blémy a dostane se jim nejen péèe a
pomoci, ale také rady a povzbuzení.
Svým pøístupem mì v dnešním uspì-
chaném svìtì mile pøekvapili. Jsou
odborníci na svém místì, mladí a schop-
ní.

Podìkování patøí v plné míøe pí dr.
Bartákové za vèasnou, pravidelnou
péèi a rychlé pomoci pøi úrazech i pozd-
ní dobì, kdy vìtšinou nikdo nikde není.

a tak to s námi pacienty ještì vydrž-
te, nebo� Vás moc potøebujeme.

Mgr. Anna Janoèková a pøipojuje se
i pí Lenka Gražová, Dolní Morava.

Obèanská poradna

Ústí nad Orlicí
Oblastní charita Ústí nad Orlicí upozor-

òuje obèany, že v Ústí nad Orlicí provozuje
Obèanskou poradnu.

Poradna poskytuje všeobecné poraden-
ství obèanùm, kteøí se ocitli v nìjaké obtíž-
né situaci, nebo nevìdí, na koho se mají
obrátit. Poradna informuje o právech a
povinnostech obèanù.

Poradna je nezávislá, nestranná, po-
radci se øídí principem diskrétnosti,
služby jsou poskytovány bezplatnì.

Poradenství se týká tìchto oblastí: pro-
blematika bydlení, pracovnì – právních
vztahù, rodinných a mezilidských vztahù,
sociálních dávek, sociální pomoci, získání
kontaktù na organizace zamìøené na od-
bornou sociální pomoc.

Na Obèanskou poradnu je možné se ob-
rátit osobnì, písemnì, telefonicky, nebo e-
mailem. Poradna má otevøeno v pondìlí
9:00 – 11:30 a 12:30 – 18:00 a ve ètvrtek
9:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod.

Kontakty: Obèanská poradna Ústí
nad Orlicí, 17. listopadu 69, 562 01 Ústí
nad Orlicí (budova Oblastní charity, nad
knihkupectvím Flétna, v sousedství Úøa-
du práce, 1.patro), tel. 465 520 520, e-
mail: poradna@orlicko.cz. Další informace
mùžete získat na www.uo.caritas.cz.

Øádková inzerce
Tato inzerce je zdarma. Je omezena

poètem znakù (70 znakù).

- Prodám družstevní byt 3+1 s balkó-
nem. Cena dohodou. Tel: 608 107 105

- Prodám kompletní PC sestavu.
Cena 12.000,- Kè. Tel: 777 063 053

Pøíspìvky zasílejte na adresu: Mìst-
ský úøad Králíky, Velké námìstí 5 (k
rukám I. Veèeøové), pøípadnì Iva Ve-
èeøová, Pod dìtským domovem 575,
Králíky. Tel: 465 670 705.
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Stomatologické služby
od 4. 10. 2003 do 2. 11. 2003

Oblast ÈERVENÉ VODY, LETOHRADU, JABLONNÉHO nad
Orlicí, KRÁLICKA A ŽAMBERKA

POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465
676 811 a internetové adrese www.poliklinika.zamberk.info

den lékaø/ka obec                         místo    telefon
  4. 10. so MUDr. Douglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
  5. 10. ne MUDr. Douglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
11. 10. so MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
12. 10. ne MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
18. 10. so MUDr. Špièka Králíky Zdr. støedisko 5. kvìtna 414 465 631 154
19. 10. ne MUDr. Špièka Králíky Zdr. støedisko 5. kvìtna 414 465 631 154
25. 10. so MUDr. Vítková Èervená Voda Zdr. støedisko 465 626 460
26. 10. ne MUDr. Vítková Èervená Voda Zdr. støedisko 465 626 460
28. 10. út MUDr. Špièková Králíky Zdr. støedisko 5. kvìtna 414 465 631 274
  1. 11. so MUDr. Jáòová Mladkov (Obecní úøad) Zdr. støedisko 465 635 441
  2. 11. ne MUDr. Jáòová Mladkov (Obecní úøad) Zdr. støedisko 465 635 441

Nové exponáty ve Vojenském muzeu Králíky
V letošním roce se výraznì rozšíøila ven-

kovní expozice ve Vojenském muzeu Králí-
ky (VMK). Od jara pøibyly témìø dvì desít-
ky velkých exponátù, vìtšinou pro návštìv-
níky velmi atraktivních. Novinky zøetelnì-
ji vyprofilovaly zamìøení muzea do oblasti
ženijní a speciální techniky.

Lze spatøit napøíklad obrovský zá-
kopový pluh, který mìl ulehèit budo-
vání zákopù jednotkám v obranì. K
tahání pluhu bylo zapotøebí síly tanku,
radlice je totiž vysoká témìø 3 metry!
Další exponát, ponìkud vyboèující z
øady, pøedstavuje ženijní motorový
èlun MO 111 s motorem Tatra, použí-
vaný napøíklad pøi budování mostù pøes
vodní toky. K pøekonávání pøekážek –
pøedevším vodních tokù byl urèen i
další z nových exponátù muzea – most-
ní automobil AM 50 na podvozku Ta-
try 813 „Kolos“. Toto vozidlo je veøej-
nosti ménì známe, než napøíklad pøe-
pravníky dílcù pontonových mostù na
podvozcích stejného typu. K pøekoná-
vání pøekážek mìla sloužit i další tech-
nika zastoupená novì v expozici. Ten-
tokrát však jde o tzv. výbušný odmi-
novaè, který mìl pomocí náloží polo-
žených do terénu pøivést k výbuchu
nastražené miny, pøedevším protitan-
kové.

Mezi ženijní techniku se øadí i pomìrnì
známý vyproš�ovací tank VT 55 A, kte-
rý pøibyl do expozice v létì, o nìco pozdìji
následován veøejnosti ménì známým

ženijním strojem ŽS 55. Oba tyto pan-
céøované prostøedky s hmotností pøes 30
tun byly vyvinuty a sloužily v armádì k
vyproš�ování zapadlé tìžké kolové a pøe-
devším pásové techniky a díky své další
výbavì mohly posloužit k mnoha dalším
úèelùm. Veøejnosti se stroje tohoto typu
pøedstavily v dramatických televizních zá-
bìrech z Prahy, kdy umístìny na nábøeží
držely svojí silou i hmotností jednu ze špat-
nì ukotvených velkých lodí na rozvodnìné
Vltavì. Oba stroje jsou si velmi podobné,
na první pohled se však ŽS 55 liší mohut-
nou èelní radlicí.

Mezi ženijní prostøedky lze zaøadit i
minový ukladaè vyrábìný na pod-
vozku známého bojového vozidla pì-
choty BVP 1. Ten mohli návštìvníci
muzea spatøit v expozici už pøi akci CI-
HELNA 2003. Velmi podobná je také
dílna technické pomoci DTP 90/55
stavìná na stejném typu podvozku,
kterou se rovnìž podaøilo do expozic
muzea získat. Oba tyto exponáty za-
stupují celou øadu speciálních obrnì-
ných vozidel, která byla (a zatím jsou)
s využitím osvìdèeného podvozku ve
výzbroji AÈR.

V krátké dobì (do konce roku) se v
expozici objeví také VP 90 – velitelské
pracovištì na podvozku BVP 1 a ko-
neènì také samotné – svìtovì proslu-
lé bojové vozidlo pìchoty BVP 1.

Nepøehlédnutelnou novinku v expo-
zici pøedstavuje od léta tohoto roku sa-

mohybný pásový protiletadlový
komplet „Kub“ s výhružnì zvednutou
odpalovací rampou na tøi rakety zemì–
vzduch. Zatím bez maket raket, ale i ty
snad v budoucnu exponát doplní. Ne-
daleko od nìj již od jara skromnì stojí
pásový obrnìný transportér BTR
50, jehož podvozek je vývojovým pøed-
chùdcem podvozku použitého u
„Kubu“.

Expozici doplní v krátkém èase ještì
dva mohutné stroje, které jsou zatím
uloženy mimo VMK. Jsou to dobøe zná-
mé støední kolové obrnìné obojži-
velné transportéry OT 64, proslave-
né hlídkováním poblíž sídla rádia Svo-
bodná Evropa v Praze. V muzeu budou
vystaveny dvì verze tohoto populární-
ho vozidla.

Podaøilo se získat také další – ménì
nápadné exponáty. Napøíklad železné
tìžké rozsocháèe (protitanková pøekáž-
ka z ès. pøedváleèného opevnìní), žele-
zobetonové ètyøstìny (protitanková
pøekážka pováleèná), montovanou
strážní vìž (tzv. špaèkárnu), na pøelo-
mu roku 2002 také železobetonovou
stìnu s ocelovou støílnou pro protitan-
kový kanón sovìtského pùvodu, která
pochází z nìmeckého opevnìní budo-
vaného na konci války na našem úze-
mí. Pro pøipravovanou rekonstrukci
slavného druhováleèného stíhaèe tan-
ku „Hetzer“, jehož torzo je v majetku
provozovatele muzea, byl spoluprací s
Klubem pøátel armády získán originál-
ní motor.

Pokraèují také práce na rekonstruk-
ci a údržbì nìkterých exponátù, bohu-
žel pomaleji, než by si provozovatelé
muzea pøáli. Je to dáno pøedevším ne-
dostatkem finanèních prostøedkù a
omezenými kapacitami muzea. S tím
se ale zøejmì potýká vìtšina soukro-
mých muzeí.

Pro bojové ukázky akce CIHELNA
2003 se však podaøilo pøipravit napøí-
klad OT 810 (pøestavìný do váleèného
SdKfz 251), probíhá celková generál-
ka tanku T 34.

Zmìny èekají návštìvníky také uvnitø
výstavní haly. Není to jen výstava doku-
mentárních fotografií poøízených tìsnì po
ukonèení „Ostravské operace“ v roce 1945,
ale též celková zmìna, modernizace a roz-
šíøení turistického informaèního centra ès.
opevnìní, které je zároveò pokladnou i pro-
dejnou vstupenek, publikací, map a  upo-
mínkových pøedmìtù. Zmìna byla umož-
nìna díky grantu od Pardubického kraje.
Samotný velmi omezený rozpoèet muzea
by tak velkou modernizaci neumožnil.

Pro zájemce o návštìvu muzea je možné
pøipomenout, že otevøeno je ve VMK každý
den od 10 do 16 hodin. Nìkteré kusy tìžké
techniky je možné spatøit i v pohybu a to
bìhem tzv. spoleèného víkendu muzeí v Krá-
lické pevnostní oblasti. Poslední letošní
spoleèný víkend pøipadne na 25.–26. øíj-
na. V tyto dny kromì VMK bude možno
navštívit dalších 17 veøejnosti zpøístupnì-
ných pevnostních objektù z let 1935–1938.

Ing. Martin Ráboò

Co nového na Cihelnì?
V srpnu t.r. byla pracovníky Národní

protidrogové centrály rozšíøena speci-
ální výstava o distribuci a pašování drog
a narkotik do ÈR umístìná v dolním
patøe pìchotního srubu K - S 14 „U
Cihelny“.

Od mìsíce záøí mohou návštìvníci
shlédnout první èást stálé expozice,
která se skládá z výstavy o založení
Èeskoslovenské republiky v roce 1918.
Výstava popisuje ukonèení 1. svìtové
války, dále pak vznik ès. legií a jejich
návrat do vlasti. Období budování ès.
armády od roku 1918 se pøipravuje.

Návštìvníci však mohou již dnes
shlédnout raritní pøedmìty z vybave-
ní legionáøù v Rusku a v Itálii, legio-
náøskou literaturu a fotografie a rov-
nìž dioráma z mobilizace 1938 z poz-
dìjšího období. V levé èásti objektu je
možné prohlédnout si expozici o leh-
kém a tìžkém opevnìní z let 1935–
38.

Èlenové klubu ERIKA pøipravují další
akce na øíjen a soutìž v malování a
kresbì o ceny – pro základní školy a
gymnázia v Králíkách.

Bc. Richard Sicha
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Milí žáci,

Støední prùmyslová škola Letohrad
poøádá

Den otevøených dveøí
v sobotu 18.10.2003  v  800–1300 h.
v sobotu 06.12.2003  v  800–1300 h.

Škola je vlevo u silnice pøi výjezdu z mìsta na Žamberk

Nabízíme vám tyto ètyøleté maturitní obory
(studium je vhodné pro chlapce i dìvèata ):

 1. STAVEBNICTVÍ     2. GEODÉZIE     3. TECHNICKÉ LYCEUM

zvláštì ti, jež brzy ukonèíte školní docházku. Vìtšina z
vás bude pokraèovat ve studiu na støedních školách. Aby
bylo vaše rozhodování snadnìjší, pøipravilo pro vás Infor-
maèní a poradenské støedisko Úøadu práce v Ústí nad Orlicí
prezentaèní pøehlídku støedních škol. Na této pøehlídce zís-
káte aktuální informace o støedních školách pøímo od zá-
stupcù vystavujících škol. Na základì expozic škol si lépe

Èesko-polské TRHY/TARGI - Králíky/ Miêdzylesie
Mìsto Králíky spoleènì s mìstem Miêdzylesie poøádají

tradiènì na podzim prodejní trhy. Akce mìla název TRHY/
TARGI. Letošní roèník byl ze strany mìsta Králíky pojat
netradiènì jako celoroèní akce zamìøená nejen na konání
výstavních a prodejních trhù, ale jako dlouhodobý projekt,
zamìøený i na další cílové skupiny - pøedškolní a školní
mládež, sportovní oddíly, zájmové organizace. Polský part-
ner již nìkolikrát úspìšnì obdržel dotaci z programu CBC
Phare na konání tohoto projektu.
Mìsto Králíky podalo letos poprvé žádost o zaøazení projek-
tu do programu CBC Phare, projekt byl nazván TRHY/TAR-
GI - Králíky/ Miêdzylesie. Mottem celého projektu je pøe-
svìdèení, že TRHY nejsou jen vlastní trhy, celý projekt je o
setkávání, o vzájemné spolupráci, navazování kontaktù,
obnovování a udržování navázaných kontaktù. Celkovým
globálním cílem je vybudování systému vzájemnì spolupra-
cujících regionálních kulturních støedisek zajiš�ujících spo-
lupráci v oblasti kultury, školství, turistiky a v navazujících
èinnostech. Širším cílem je vybudování realizaèního týmu
zabývajícího se rozvojem regionu a vytvoøení nové turistic-
ké oblasti Kralického Snìžníku v souladu s pøipravovanou
studií spoleèného èesko-polského marketingového prosto-
ru Orlicko - Klad sko.

Projekt Trhy/Targi mìl zaèít dne 10. 9. 2003 spoleèných
výstupem 6 èeských škol a 6 polských škol na Králický Snìž-
ník (polsky Snie¿nik Klodski). Z dùvodu nepøíznì poèasí byl
výstup dìtí pøesunut o týden pozdìji na støedu 17.9.2003.

V sobotu dne 13. 10. 2003 byl zahájen projekt TRHY/
TARGI. Zahájení provedli starostové mìst Králíky Mgr.
Dušan Krabec a Miedzylesie Mgr. Tomasz Korczak, krát-
kou zdravici pronesl i generální konzul Mgr. Igor Šedo z
Generálního konzulátu ÈR ve Vratislavi. Oba starostové
podepsali novou dohodu o partnerské spolupráci, pùvodní
dohoda nebyla již aktuální.
Na sobotu byl pøipraven bohatý kulturní program z èeské i
polské strany, byla zajištìna úèast vìtšího množství vysta-
vovatelù. Bohužel z dùvodu nepøíznì poèasí bylo nutné vel-
mi improvizovat:
- èást vystavovatelù/prodejcù po pøíjezdu a zjištìní nepøízni-
vých podmínek (déš�, zima) odjela zpìt), èást se pøesunula
do budovy Gymnázia a do budovy mìstského muzea - kul-
turní program probíhal na námìstí za velmi nepøíznivých
povìtrnostních podmínek.

Výstup školní mládeže na Králický Snìžník (Snie¿nik
Klodski) se uskuteènil dodateènì dne 17. 9. 2003 za krásné-
ho podzimního dne. Výstupu se zúèastnili zástupci tìchto
škol:

- ZŠ Moravská, Králíky, - ZŠ 5.kvìtna, Králíky
- Gymnázium Králíky, - Zvláštní škola Králíky
- ZŠ Èervená Voda, - ZŠ Staré Mìsto
- Samorz¹dowe Gimnazjum Nr.2 Domaszkow
- Samorz¹dowe Gimnazjum Nr.1 Miêdzylesie

- Samorz¹dowa Skola Podstawowa Goworow
- Samorz¹dowa Skola Podstawowa Miêdzylesie
- Samorz¹dowa Skola Podstawowa Domaszkow
- Samorz¹dowa Skola Podstawowa Stronie Sl.
Celkem se výletu úèastnilo 235 dìtí, 26 dospìlých. Na

vrcholu Králického Snìžníku byl otevøen turistický pøe-
chod od 11.00 hod do 14.00 hod. Èeský a polský lektor pøed-
nesli krátký proslov o historii tohoto krásného a opomíje-
ného pohoøí.

Každý úèastník výstupu obdržel pamìtní list vydaný u
pøíležitosti zahájení programu TRHY/TARGI - Králíky/
Miêdzylesie. Mìsto Králíky pøipravilo pro každé školské
zaøízení sady temperových barev (cca 8 na každou školu).
Školy pøipraví na mìsíc øíjen výstavu dìtských prací na
téma „Snìžník - barvy podzimu“. Dìtské práce budou nej-
prve vystaveny v Králíkách, poté v partnerském mìstì
Miêdzylesie. Jen taková zajímavost, v Polské republice je
nutné u turistických výprav (skupina o 10 a více úèastní-
cích) v nadmoøských výškách 1.000 m a výše mít zajištìné-
ho horského prùvodce, takže každá polská škola mìla mimo
pedagogický dozor ještì samostatného horského prùvod-
ce. Program Trhy/Targi - Králíky/ Miêdzylesie bude dále
pokraèovat podle pøipraveného scénáøe.

Bc. Jan Divíšek
Poznámka: Další fotografie a informace o akci 

Trhy/Targi vám pøineseme v úpøíštím èísle.

Mìsto Králíky prodá použité bu-
kové vlysy z tìlocvièny u školy 5.
kvìtna. Cena za 1 m2 je 100,- Kè.
Bližší informace podá øeditel
školy, pan Mgr. Kubíèek, pøípadnì
Ing. Marek. Tel. 465 631 181.

utvoøíte pøedstavu o možnostech stu-
dia na støedních školách, získáte pøe-
hled o studijních a uèebních oborech.

Pøehlídka se koná v pìkném prostøe-
dí SOŠ a SOU technických oborù Skal-
ka 1692 v Èeské Tøebové ve dne 8. a 9.
øíjna 2003.

Pro školy a veøejnost je pøehlídka
otevøena ve støedu 8. øíjna od 12 do 17
hodin. Ètvrtek pak je otevøena celý den
pro školy a veøejnost od 8 do 17 hodin.

Úøad práce v Ústí nad Orlicí.
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Cestovní agentura
Hana Pechanová

Orlická 687, 561 69 Králíky nabízí dovolenou
v tuzemsku i v zahranièí pro vlastní dopravu,
busem nebo letecky. Dále je možné zakoupit

samotné letenky, autobusové jízdenky,
pobyty v lázních, dìtské tábory, pobyty s

aerobicem a mnoho dalších produktù.
!! Od èervna do øíjna 2003 je

možné zakoupit dálnièní známky
do Rakouska a na Slovensko!!
TIP MÌSÍCE: Zájezdy na poslední chvíli s

velkými slevami!!!
Telefon: 465631631 nebo 607930632

Hanušovická lesní a.s.
Hlavní 146, Hanušovice

provoz pila Malá Morava

Vlaské 9

Tel. 583 240 157, 606 744 015

Fax 583 240 114

email: pila@hanusovickalesni.cz

nabízí za výhodné ceny
(do 31.12.2003 ve slevì)

- boèní øezivo (prkna)
od 2 500,- Kè/m3

- støedové øezivo (fošny, hranoly)
od 2 900,- Kè/m3

Dùchodci v Hnìvkovì
Zájezd dùchodcù na tøi dny do Hnìvkova (29. až 31.

8. 2003), který uspoøádal soc. odbor s úèastí  Mìsta a
naše peèovatelky, paní Holubcová a paní Èumová se
velmi vydaøil. Bylo o nás dobøe postaráno po všech
stránkách.

Ubytování, výborné stravování, pøíjemné prostøedí i
poèasí, procházky po okolí, také nechybìla dobrá nála-
da a veselá parta.

Sobotní zájezd do muzea v Mohelnici, kde se zrovna
konal Country festival, byl zajímavý i pouèný. Násle-
doval obìd v restauraci v Zábøehu, návštìva obchodní-
ho domu Bill. Veèer opékání buøtù u velkého táborá-
ku, ke kterému nám pøijeli zahrát muzikanti z Krá-

lík, pánové Koukol a Moravec. Pøi dobré muzice jsme
si zazpívali i zatanèili a dlouho do noci se dobøe bavi-
li.

V nedìli po sváteèním obìdì nás èekalo další milé
pøekvapení. Losování, pøi kterém každý vyhrál dáre-
èek. Odpoledne odjezd domù. Oceòujeme odvoz auto-
busem až k domu Peèovatelské služby.

Všichni, kteøí mìli možnost a nezúèastnili se, mo-
hou jen litovat. Dùchodci z mnoha okolních míst nám
závidí, kolik krásných akcí za rok se u nás v Králíkách
poøádá pro starší generaci.

Velké díky za vše patøí:
našim peèovatelkám - paní Holubcové a paní Èumové
za soc. odbor paní Gáblerové
kuchaøce – paní Dvoøáèkové
panu Pinkasovi za pomoc a sponzorování dopravy
panu Koukolovi a panu Moravcovi za hudební veèer
ved. školní jídelny – panu Veèeøovi
a všem, kteøí se na této akci podíleli.
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DOVOLENÁ TUZEMSKÁ I ZAHRANIÈNÍ
LAST MOMENTY

- aktuální nabídky každý den doruèené na e-mail
DALŠÍ SLUŽBY

Cestovní pojištìní ECP, dálnièní známky,
letenky, platba dovolené pøes zamìstnavatele

KONTAKT NA NÁS :
ANNA ÈERNÁ

Nám. Gen. Knopa 613 Žamberk
 /rohový dùm „ U Brandejsù“/

Tel: 465 391 073, Mobil: 723 786 238
e-mail:  centaurus@zamberk.cz
http://home.tiscali.cz/centaurus/

Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky

Jednání
2. 9.
- se zástupci Èeského hydrometeorologického ústavu o

zøízení hydrometeorologické stanice.
4. 9.
- místostarosta v Miêdzylesie o pøípravì letošní akce Trhy/

Targi dne 13. 9. v Králíkách.
5. 9.
- místostarosta s fi Armyfort, s. r. o. o závìreèném vyúèto-

vání akce Cihelna.
- schùzka starostù povìøeného regionu Králíky, jednání

s Ing. Josefem Janeèkem, radním PK pro zdravotnictví, a
MUDr. Stanislavem Neubauerem, øeditelem RZS Ústí nad
Orlicí, o fungování rychlé záchranné služby a lékaøské služ-
by první pomoci na Králicku, dále jednání o nejvýznamnìj-
ších investièních projektech na Králicku.

9. 9.
- jednání starosty v Žamberku o zkušenostech s fungová-

ním spoleènosti s r. o. ve 100% vlastnictví mìsta.
10. 9.
- jednání starosty v Krnovì o zkušenostech s fungová-

ním spoleèností s r. o. ve 100% vlastnictví mìsta.
11. 9.
- úèast starosty na jednání Poradního sboru pøi Úøadu

práce v Ústí nad Orlicí – otázky zamìstnanosti v regionu,
možná pomoc ze strany ÚP.

12. 9. - pracovní schùzka starosty s hejtmanem PK, Ing.
Romanem Línkem o možnostech dostavby sportovního are-
álu u ZŠ Moravská.

13. 9.
- úèast místostarosty na jednání valné hromady Nadace

Franze Schuberta v Králíkách.
17. - 18. 9.
- úèast starosty na semináøi „Jak získat finanèní prostøed-

ky z dotaèních programù EU“ v Rožnovì pod Radhoštìm.
Návštìvy
2. 9.
- úèast starosty na slavnostním otevøení nových pavilonù

nemocnice v Ústí nad Orlicí.
5. 9.
- návštìva pana Jentschkeho, pana Hausnera a pana Dr.

Reigla s manželkami na radnici. Všichni pánové se pøes své
nadace významnì zasadili a nadále zasazují o opravu sta-
vebních památek v Králíkách a okolí.

11. 9.
- návštìva poslance Parlamentu ÈR, Ing. Roberta Voká-

èe, jednání o dalších možnostech rozvoje regionu.
13. 9.
- úèast vedení mìsta na akci Trhy/ Targi v Králíkách,

poøádané spoleènì s partnerským mìstem Miêdzylesie, úèast
polské delegace vedené panem starostou mgr. Tomaszem
Korczakem.

16. 9. 2003
- schvaluje zmìnu v organizaci provozu MŠ Pivovarská,

Králíky takto: v pondìlí a ve støedu se prodlužuje provozní
doba do 17:00 hod. (3:0:0 – nepøítomen A. Juránek, J. Škar-
ka)

- souhlasí s nákupem 5 ks velkoobjemových sklolaminá-
tových kontejnerù na tøídìný odpad a s jejich zaøazením do
systému tøídìní odpadù. (3:0:0 – nepøítomen A. Juránek, J.
Škarka)

- schvaluje nákup strojních investic – podkopové rypadlo
a vibraèní desku. Na nákup budou použity finanèní pro-
støedky TS ze schváleného limitu investièních prostøedkù
pro rok 2003. (3:0:0 – nepøítomen A. Juránek, J. Škarka)

9. 9. 2003
- schvaluje objednávku prezentace mìsta v Atlasu neob-

vyklých turistických cílu, vydávanou klubem èeských turis-
tù pro rok 2004. Rozsah prezentace je ve formátu A5 za
cenu 5.000,- Kè. RM povìøuje starostu podpisem smlouvy s
KÈT. (4:0:0 – nepøítomen P. Kalianko)

2. 9. 2003
- schvaluje opravu místní komunikace v Dolní Lipce (ces-

ta kolem kaple) penetraèním nátìrem a povìøuje odbor VTS
jednání o uzavøení smlouvy o dílo s dodavatelem, která ne-
pøesáhne èástku 140.000,- Kè. Financování akce bude z
kapitoly Oprava komunikací. (5:0:0)

- schvaluje èásteènou uzavírku námìstí dne 13. 9. 2003
od 6:00 do 18:00 hodin na akci Trhy/Targi. (5:0:0)

- schvaluje úplnou uzavírku Velkého námìstí v Králí-
kách od pátku 26. 9. 2003 od 19:00 do nedìle 28. 9. 2003 do
18:00 hodin. (5:0:0)

26. 8. 2003
- schvaluje zmìnu technologie zimní údržby na silnici 1.

tøídy è. I/11 a I/43, spoèívající ve zmìnì používání inertních
materiálù na posyp vozovky za materiál chmický – NaCl.
(5:0:0)

Nové kontejnery
na tøídìný odpad

V poslední dobì docházelo na nìkterých stanovištích na
tøídìný odpad k èastému pøeplnìní nádob, nárùst zazname-
nal pøedevším objem vytøídìných plastù. Tato situace bude
øešena nákupem 5 ks velkoobjemových kontejnerù, který-
mi se posílí vybraná stanovištì. Ušetøenými nádobami o
objemu 240 l budou dovybavena další vytipovaná místa.Kontejnery o objemu 1,3 m3 a rozmìrech 1,2 x 1,2 x 1,7 m
budou v zelené barvì a budou oznaèeny žlutou samolepkou
upøesòující, které odpady je možno do tohoto kontejneru
ukládat.

Doufáme, že se nám touto cestou podaøí èásteènì odstra-
nit pøeplnìnost nádob na tøídìný odpad, výhledovì poèítá-
me s dalším posilováním jednotlivých stanoviš�. Vìøíme, že
se nám touto cestou podaøí ještì zvýšit objem vytøídìných
odpadù. Na závìr této krátké informace chci požádat obèa-
ny, aby i nadále zodpovìdnì tøídili odpad tak, jak ukládá
vyhláška Mìsta Králíky è. 2/2001. U PET lahví pøipomínám
nutnost jejich sešlapování. Dùsledné tøídìní odpadù je od-
razem našeho vztahu k životnímu prostøedí, navíc je to ces-
ta, jak ušetøit na nákladech na likvidaci odpadu v našem
mìstì a tedy i na nákladech, které platí každý obèan.

Pavel Brandejs, Referent odboru ŽP
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 9
konaného dne 9. záøí 2003

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek ( 9 )
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Ing. Pavel Strnad ( 11 )
Jan Škarka ( 4 ) Jan Holèapek ( 12 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Mgr. Dušan Krabec ( 7 ) Antonín Vyšohlíd ( 15 )
Arnošt Juránek ( 8 )

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: Mgr. Ka-
rel Hlava - omluven ( 14 ), Pavlína Kubáòová – omluvena
( 6 ).

Za MìÚ:
Bc. Miroslav Bouška, Marie Pecháèková, Vìra Kubíèko-

vá, Dana Nosková.

Program jednání:
01. Zahájení a prezence
02. Slib nových èlenù ZM
03. Urèení ovìøovatelù zápisu
04. Zprávy rady mìsta
05. Hlavní jednání

5.1   Akce Cihelna 2003 - informace
5.2   Zmìny územního plánu
5.3   Projednání komplexní pozemkové úpravy
5.4   Majetkové operace
5.5   Rozpoètová opatøení
5.6   Pøíprava spoleènosti s ruèením omezeným

06. Vstupy obèanù
07. Vstupy zastupitelù

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

tomných èlenù ZM Králíky. Pan Ing Kosuk navrhl vyøazení z pro-
gramu dnešního ZM body 5.2, 5.3 a bod 5.6, nebo� zastupitelé
neobdrželi pro tyto body jednání podklady. Jeho návrh nebyl pod-
poøen. Místostarosta Juránek navrhl rozšíøení programu o bod
5.1. Takto byl program jednání schválen.

02. Slib nových èlenù ZM
Protože se pan Jaroslav Martinec (špatný zdravotní stav) a

Ing. Ladislav Tóth (bez udání dùvodu) vzdali svých mandátù v
ZM, nahrazují je a skládají slib èlenù ZM do rukou starosty pan
Jan Holèapek a Ing. Pavel Strnad. Oba pánové se stávají tímto
èleny ZM Králíky. Starosta podìkoval odcházejícím èlenùm za
jejich práci a novým popøál hodnì úspìchù.

03. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 8.7.2003 P.

Kubáòová a  MUDr. M. Špièková nevznesli pøipomínky. Ovìøova-
teli tohoto zápisu jsou paní Mgr. Krabcová a Mgr. Nìmeèek.

04. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl pan Juránek.

05. Hlavní jednání
5.1 Akce Cihelna 2003 - informace
Obsah: Pan místostarosta Juránek informoval o probìhlé akci

Cihelna 2003. Akce probìhla za pìkného poèasí pøed slušnou
diváckou kulisou – odhadovaný poèet návštìvníkù za oba dny je
12.000. Lze ji hodnotit jako zdaøilou, organizaènì dobøe zvládnu-
tou, za což je tøeba podìkovat všem organizátorùm z øad Armády
Èeské republiky, vojenských historických klubù a úøedníkùm MìÚ
Králíky. Jediným problémem se stal nezvládnutý nápor divákù
na zaèátku akce, za což byla zodpovìdná smluvnì zajištìná agen-

tura, jejíž honoráø byl z tohoto dùvodu zkrácen. Celkové vyúètová-
ní akce skonèilo kladnými èísly, tento zisk bude použit na èinnost
Vojenského muzea Králíky, jehož pøíjmová stránka se tak navýší.
Detailní vyúètování je k dispozici na MìÚ.

5.2 Zmìny územního plánu
Obsah: Paní Nosková, vedoucí odboru RR podala návrh na

zadání zmìny územního plánu. Dosavadní územní plán mìsta
Králíky neøeší prostor celého katastrálního území Králík, inte-
grované obce v nìm nejsou zahrnuty. V budoucnu bude existence
územního plánu podmínkou pro žádosti obcí o dotace a granty, je
tedy nutné územní plán rozšíøit o území integrovaných obcí.

ZM/2003/09/165: ZM souhlasí s návrhem na vypracování
zmìny è. 1/2003 územního plánu Králíky pro celé území
obce zahrnující celé katastrální území Králíky, Dolní He-
deè, Èervený Potok, Horní Lipka, Prostøední Lipka, Dol-
ní Lipka, Heømanice.

Hlasování: 13:0:0

5.3 Projednání komplexní pozemkové úpravy
Obsah: Pozemkový úøad Ústí nad Orlicí pøedložil mìstu Krá-

líky dokumentaci komplexní pozemkové úpravy v západní èásti
k.ú. Králíky. Návrh polohového uspoøádání pozemkù byl vysta-
ven na úøední desce MìÚ. Mìsto Králíky je úèastníkem øízení a
zároveò mu pøísluší právo projednat zejména plán spoleèných
zaøízení, tj. pozemkù pro cesty, odvod vody a pozemkù pro zaøíze-
ní sloužící ke zvýšení, nebo udržení ekologické stability území a
ochraòující pùdu proti nadmìrnému eroznímu smyvu, apod. Dle
odboru VTS jsou požadavky mìsta v polohovém uspoøádání za-
pracovány do celkového øešení, rovnìž tak odbor RR nemá námi-
tek. Podle odboru ŽP jsou navržené pozemkové úpravy v souladu
s generelem ÚSES.

S ohledem na komplikovanost a rozsah informací obsažených v
návrhu RM pozvala zástupce PÚ pro projednání v ZM z dùvodu
vysvìtlení specifických otázek pozemkových úprav. Zástupci PÚ
Ústí nad Orlicí ZM seznámili s prùbìhem jednání s jednotlivými
úèastníky a dotèenými orgány.

ZM/2003/09/166: ZM projednalo a schválilo pøedloženou
komplexní pozemkovou úpravu v západní èásti k.ú. Králí-
ky bez výhrad.

Hlasování: 13:0:0

5.4 Majetkové operace
5.4.1. Prodej jednotlivých nebytových jednotek dle

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

Obsah: Na minulém ZM se schvaloval prodej 10 nebytových
jednotek a MO pøedkládá prodej dalších 6 nebytových jednotek
vèetnì spoluvlastnických podílù na st.p.è. 1391/1 v k.ú. Králíky, a
to 5 jednotek stávajícím nájemcùm, 1 garáž se nabízela jako
volná. RM doporuèuje tuto garáž prodat manželùm Preislerovým,
kteøí podali nejvyšší nabídku, a to 70.000,— Kè.

ZM/2003/09/167: ZM schvaluje prodej jednotlivých ne-
bytových jednotek dle zák. è. 72/1994 Sb., v platném znìní
– garáží vèetnì spoluvlastnických podílù na st.p.è. 1391/1
vše v k.ú. Králíky:
- è. 816/102 spol. podíl 7/1000 za kupní cenu 54.750,- Kè

manželùm Janu a Janì Chudým, Králíky 816
- è. 816/109 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 45.575,- Kè

manželùm Petru a Olze Èerným, Králíky 816
- è. 816/112 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 46.750,- Kè

manželùm Vincentu a Ing. Jitce Lopuchovským,
Králíky 816

- è. 816/119 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 43.250,- Kè
manželùm Mgr. Dušanu a Mgr. Alenì Krabcovým,
Králíky 595

- è. 816/124 spol. podíl 5/1000 za kupní cenu 70.000,- Kè
manželùm Emilu a Alenì Preislerovým,
Králíky 591
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- è. 816/125 spol. podíl 5/1000 za kupní cenu 37.500,- Kè
manželùm Mgr. Zdeòku a Mgr. Ivì Nesvadbovým,
Králíky 816.
Hlasování: 11:0:2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    11    12    13    14    15
+   o   +   +   +   x    o   +  +     +     +      +       +      x      +

5.4.2. Prodej nemovitosti èp. 61 na st.p.è. 1027, st.p.è.
1027 a p.p.è. 492/7 v ul. Polní v k.ú. Králíky

Obsah: MO zveøejnil nabídku prodeje uvedených nemovitostí
za nabídkovou kupní cenu 645.970,- Kè. O koupi projevili zájem
2 zájemci, sleèna Altmanová a paní Barnová z Králík. Ve stano-
veném termínu byly doruèeny 2 obálky, po rozlepení bylo konsta-
továno, že nejvyšší nabídka byla od paní Barnové, Králíky 816,
která nabídla èástku 780.777,- Kè. RM doporuèila prodej paní
Barnové a panu Žerníèkovi, Králíky 816.

ZM/2003/09/168: ZM schvaluje prodej nemovitosti èp.
61 na st.p.è. 1027, st.p.è. 1027 a p.p.è. 492/7 v k.ú. Králíky
do podílového spoluvlastnictví – ideální ½ paní Blance
Barnové a ideální ½ panu Radku Žerníèkovi, oba bytem
Králíky 816 za kupní cenu ve výši 780.777,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

5.4.3 Revokace usnesení ZM/2003/08/144 ze dne
08.07.2003

Obsah: Na minulém ZM se schvaloval prodej pozemkù st.p.è.
158 a p.p.è. 285 v k.ú. Králíky panu Balšánkovi. Pan Balšánek
požádal z dùvodu financování koupì nemovitostí o rozšíøení o
dalšího spoluvlastníka pana Štelbaského ze Žamberka. RM do-
poruèila revokaci usnesení.

ZM/2003/09/169: ZM revokuje usnesení ZM/2003/08/144
ze dne 08.07.2003 a schvaluje prodej nemovitostí – pozem-
kù st.p.è. 158 a p.p.è. 285 v k.ú. Králíky do podílového
spoluvlastnictví – ideální ½ panu Miroslavu Balšánkovi,
Dolní Hedeè 73 a ideální ½ panu Janu Štelbaskému, Žam-
berk 760 za kupní cenu ve výši 447.790,- Kè.

Hlasování: 6:5:2 – NESCHVÁLENO, platí tedy pùvodní usne-
sení ZM/2003/08/144.

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

5.4.4 Prodej pozemku st.p.è. 220 v k.ú. Horní Lipka a
zároveò zámìr prodeje p.p.è. 1374 v k.ú. Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemku st.p.è. 220 v k.ú. Horní Lipka požá-
dal pan Poslušný z Ústí nad Orlicí k individuální rekreaci. Jedná
se o zastavìnou plochu - zboøeništì o výmìøe 439 m2, zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena ve výši 50,- Kè/m2 +
náklady, tj. 23.635,- Kè.

ZM/2003/09/170: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
220 v k.ú. Horní Lipka panu Františku Poslušnému, Ústí
nad Orlicí 1145 za kupní cenu ve výši 23.635,- Kè.

Hlasování: 12:1:0
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +   +   +   +   x   +   +   +     +      -      +       +      x      +
Obsah: Zároveò si pan Poslušný požádal o koupi pozemku

p.p.è. 1374 v k.ú. Horní Lipka. Odbor VTS nedoporuèil prodej
pozemku z dùvodu návaznosti na cestu v majetku státu a odbor
RR doporuèil prodej pozemku zatím odložit do doby schválení ÚP.
RM nedoporuèila prodej pozemku. K žádosti o koupi pozemku se
pøipojili manželé Burešovi a spoleènì požádali o pøehodnocení a o
místní šetøení. Pozemek sousedí pøímo s jejich rekreaèními objek-
ty a neslouží jako pøístup k objektùm, pøístup k objektu è.e. 10 je
pøes pozemek p.p.è. 1153/2 v k.ú. Horní Lipka. Žadatelé se do-
hodli na koupi - každý èást pozemku. Odbor VTS pøehodnotil
stanovisko, s prodejem souhlasí, dle odboru RR pozemek fyzicky
neslouží jako pøístup k objektùm, ÚP není pro k.ú. Horní Lipka
zpracován.

ZM/2003/09/171: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 1374 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši 20,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

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

5.4.5 Prodej nemovitosti èp. 91 na st.p.è. 83, st.p.è.

83, p.p.è. 424, 466/4 a 426/2 v k.ú. Dolní Hedeè
Obsah: Realitní kanceláø STAVOINVESTA Ústí nad Orlicí sdì-

lila MO, že mají vážného zájemce o koupi nemovitostí paní Mgr.
Olga Zerzánová, Králíky 891. Zájemce akceptuje kupní cenu ve
výši 400.000,- Kè a dále si rezervoval nemovitosti do konce záøí
2003 (složil zálohu kupní ceny). RM doporuèila prodej.

ZM/2003/09/172: ZM schvaluje prodej nemovitosti èp.
91 na st.p.è. 83, st.p.è. 83 a p.p.è. 424, 466/4 a 426/2 v k.ú.
Dolní Hedeè paní Mgr. Olze Zerzánové, Králíky 891 za
kupní cenu ve výši 400.000,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

5.4.6 Prodej bytu è. 1 v èp. 500 v ul. Orlická v k.ú.
Králíky

Obsah: MO zveøejnil nabídku prodeje volného bytu è. 1 v èp.
500 v ul. Orlická a spoluvlastnického podílu 95/1000 na st.p.è.
693 a p.p.è. 1024/34 vše v k.ú. Králíky. O koupi projevilo zájem 7
žadatelù, ve stanoveném termínu bytu doruèeno 5 obálek. Nej-
vyšší nabídka byla od manželù Ludvíkových a to ve výši
320.000,— Kè. RM doporuèila prodej.

ZM/2003/09/173: ZM schvaluje prodej volného bytu è. 1
v èp. 500 v ul. Orlická a spoluvlastnického podílu 95/1000
na st.p.è. 693 a p.p.è. 1024/34 vše v k.ú. Králíky manželùm
Marcele a Miroslavu Ludvíkovým, Èervená Voda 420 za
kupní cenu ve výši 320.000,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

5.4.7 Prodej pozemku st.p.è. 769/8 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Ježek z Králík za úèe-

lem majetkoprávního vypoøádání pozemku pod garáží v Dolní
ulici v Králíkách. Jedná se o pozemek o výmìøe 21 m2, zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn. Kupní cena 100,- Kè/m2 + ná-
klady, tj. 2.740,- Kè.

ZM/2003/09/174: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
769/8 v k.ú. Králíky panu Václavu Ježkovi, Králíky 570 za
kupní cenu 2.740,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

5.4.8 Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1725/7 v
k.ú. Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku o výmìøe cca 2000 m2 požádal
pan Dokoupil k vybudování èerpací stanice PHM. Dle odboru VTS
je pozemek zainvestován jako prùmyslová zóna. Podle územního
plánu je èerpací stanice navržena na pozemcích p.p.è. 1714/1 a
1714/17 v k.ú. Králíky, navrhuje proto využít tyto pozemky ke
zmínìnému úèelu. Odbor RR sdìluje, že se jedná o prostor kolem
objektu skladù a prùmyslové zóny dle schváleného ÚP. Pozemky
byly vykoupeny od restituentù za úèelem pozdìjšího využití celé-
ho pozemku k podnikání pro výrobní úèely. RM nedoporuèila pro-
dej.

ZM/2003/09/175: ZM neschvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 1725/7 v k.ú. Králíky.

Hlasování: 13:0:0

5.4.9 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 692 v k.ú. Dolní
Boøíkovice

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Tomkovi z Brna
za úèelem rozšíøení zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe 1140
m2, který sousedí s nemovitostí, kterou vlastní. Odbor VTS sou-
hlasí s prodejem bez pøipomínek, dle odboru RR není pro k.ú.
Dolní Boøíkovice zpracován ÚP. RM doporuèila prodej pozemku.
Konkrétní kupní cenu stanovuje ZM vždy pøípad od pøípadu.

ZM/2003/09/176: schvaluje zámìr prodeje pozemku p.p.è.
692 v k.ú. Dolní Boøíkovice za kupní cenu 20,- Kè/m2+
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zve-
øejnit.

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

5.4.10 Zámìr prodeje pozemkù st.p.è. 36, p.p.è. 170 a
171 v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Randis z Velké Moravy
za úèelem výstavby chalupy k bydlení. Jedná se o pozemky o
výmìøe st.p. 108 m2 (zboøeništì), p.p. 1374 m2. Odbor VTS s
prodejem souhlasí, jako pøístup slouží nezpevnìná cesta (proble
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matická zimní údržba), pro odkanalizování je nutno vybudovat
domovní ÈOV, napojení na elektøinu je možné vrchním vedením,
zásobení vodou z veøejného vodovodu. Dle odboru RR pro k.ú.
Dolní Hedeè není zpracován ÚP obce, odbor nemá námitek proti
prodeji, uvažovaný objekt bude možno napojit na vodu, není øeše-
na kanalizace a pøístupová komunikace není zpevnìná. RM dopo-
ruèila prodej pozemkù. Návrh kupní ceny u st. parcely 50,— Kè/
m2+ náklady spojené s pøevodem.

ZM/2003/09/177: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
st.p.è. 36 za kupní cenu 50,— Kè/m2 a p.p.è. 170 a 171 za
kupní cenu 10,— Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem vše
v k.ú. Dolní Hedeè a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

5.4.11 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 221/1 a 225/3 v
k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù požádala paní Lipenská z Dolní
Hedeèe za úèelem rozšíøení zahrady u nemovitosti, kterou vlast-
ní. Jedná se o pozemky o celkové výmìøe 909 m2. Odbor VTS s
prodejem souhlasí bez pøipomínek, dle odboru RR není pro k.ú.
Dolní Hedeè zpracován ÚP obce. RM doporuèuje prodej pozemkù.

ZM/2003/09/178: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 221/1 a 225/3 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 10,-
Kè/m2+ náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

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

5.4.12 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 2072/34 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Weiszovi z Králík
za úèelem rozšíøení zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe 74 m2,
na pozemku jsou vzrostlé duby, na které mìsto pøispívalo. Odbor
VTS s prodejem nesouhlasí, jedná se o pìšinu pro chodce, èásteè-
nì øeší komunikaèní závadu pro chodce na køižovatce. Dle odboru
RR je podle ÚP SÚ Králíky veden jako zeleò obytné zástavby,
ulièka je využívána k chùzi, kdy je možno obejít nepøehlednou
zatáèku a køižovatku. RM nedoporuèila prodej pozemku.

ZM/2003/09/179: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 2072/34 v k.ú. Králíky.

Hlasování: 13:0:0

5.4.13 Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 849 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Feèko z Králík. Jedná
se o zastavìnou plochu pod garáží o výmìøe 30 m2. Odbor VTS s
prodejem souhlasí bez pøipomínek, dle odboru RR je pozemek
zastavìn objektem øadové garáže, objekt se nachází v ochranném
pásmu dráhy, s prodejem souhlasí. RM prodej doporuèila. Návrh
kupní ceny 100,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2003/09/180: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
st.p.è. 849 v k.ú. Králíky za kupní cenu 100,- Kè/m2 + ná-
klady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøej-
nit.

Hlasování: 13:0:0

5.4.14 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 2074/9 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Krištofovi z Krá-
lík za úèelem rozšíøení zahrady, pozemek delší dobu udržují. Jed-
ná se o pozemek o výmìøe 134 m2. Odbor VTS s prodejem souhla-
sí bez pøipomínek, pozemek je užíván jako zahrada, pøes poze-
mek vede kanalizace – doporuèuje zøídit vìcné bøemeno. Dle od-
boru RR je pozemek podle ÚP veden jako zeleò v obytné zástav-
bì, pozemek se nachází v památkové zónì, s prodejem souhlasí.
RM prodej doporuèila a zároveò schválila zøízení vìcného bøeme-
ne – právo vedení, provozu a údržby kanalizace na pozemku
p.p.è. 2074/9 v k.ú. Králíky pro oprávnìné mìsto Králíky.

ZM/2003/09/181: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 2074/9 v k.ú. Králíky, pozemek zatížen vìcným bøe-
menem, za kupní cenu 50,— Kè/m2 + náklady spojené s
pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

5.4.15 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 1897/2 a záro-
veò nákup èásti pozemku p.p.è. 2072/17 vše v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádali paní Vraštilová a pan Vraš-
til z Králík za úèelem majetkoprávního vypoøádání pozemkù u
nemovitosti èp. 151 v k.ú. Králíky, kterou žadatelé vlastní. Pøes
pozemek žadatele p.p.è. 2072/17 v k.ú. Králíky vede místní ko-
munikace, a zároveò žadatelé užívají pozemek p.p.è. 1897/2 v
k.ú. Králíky o výmìøe 87 m2 ve vlastnictví mìsta Králíky. Odbor
VTS doporuèuje vyøešit majetkoprávní vypoøádání podle skuteè-
nosti a rovnìž odbor RR doporuèuje zamìøit skuteèný stav komu-
nikace, pozemek p.p.è. 1897/2 je dle ÚP zahrada. MO navrhuje
po zamìøení skuteèného stavu smìnu pozemkù. RM doporuèila
smìnu pozemkù. MO v pøípadì smìny pozemkù navrhuje kupní
cenu ve výši znaleckého posudku.

ZM/2003/09/182: ZM schvaluje zámìr smìny pozemku
p.p.è. 1897/2 v k.ú. Králíky ve vlastnictví mìsta Králíky za
èást pozemku p.p.è. 2072/17 v k.ú. Králíky ve vlastnictví
paní Vraštilové a pana Vraštila, cena pozemkù bude urèe-
na znalcem.

Hlasování: 13:0:0

5.4.16 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 225/1 a 226/6 v
k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù o výmìøe 1638 m2 požádali manželé
Síkelovi z Kralup n. Vl. za úèelem rozšíøení zahrady u nemovitosti
èp. 139, kterou vlastní, s možností budoucí výstavby rodinného
domu. Žadatelé uvádí, že pozemek p.p.è. 225/1 je rodinou obsta-
ráván jako zahrada od roku 1946, pan Stárek (dìd žadatelù)
pozemek údajnì koupil a oplotil, dokumenty o vlastnictví však
nebyly doloženy. Dle odboru VTS se jedná o pozemky pomìrnì
velké s možností výstavby RD a proto nedoporuèuje prodávat do
doby zpracování územního plánu. Podle odboru RR je pozemek
p.p.è. 225/1 dle územního plánu urèen k zástavbì RD, pozemek
p.p.è. 226/6 jako zeleò obytné zástavby. Vzhledem k místu pro
RD s možností napojení na inž. sítì nedoporuèuje prodávat, na
pozemcích je možno øešit i umístìní 2 RD. RM nedoporuèila pro-
dej pozemkù.

ZM/2003/09/183: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 225/1 a 226/6 v k.ú. Králíky a zároveò ukládá MO
zadat právní posouzení pøípadu s ohledem na souèasné
uživatele pozemkù.

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

5.4.17 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 533/8 a pozem-
ku ve zjednodušené evidenci p.è. (544/1) PK v k.ú. Pro-
støední Lipka

Obsah: O koupi pozemkù o výmìøe 9358 m2 požádal pan Bc.
Sicha z Prahy za úèelem dlouhodobého provozu muzea v objektu
K-S14, kulturních akcí a soukromých investic v závislosti na èin-
nosti obèanského sdružení VHK Erika Brno (stanovisko je pøílo-
hou žádosti). Dle odboru VTS se jedná o pozemky mezi vojen-
ským muzeem a objektem K-S14, pozemky zasahují do zámìru
budování celého areálu, na který bylo vydáno územní rozhodnutí.
Souèasnì mìsto pøipravuje územní plán, který bude øešit i k.ú.
Prostøední Lipka. Odbor VTS nesouhlasí s prodejem. Rovnìž od-
bor RR nesouhlasí s prodejem, pozemek se nachází v areálu bu-
doucího muzea, v souèasné dobì je územní øízení pøerušeno z
dùvodu zpracování posuzovacího øízení EIA u Krajského úøadu
Pardubice. V souèasné dobì MO vyøizuje bezúplatný pøevod ob-
jektu K-S14 na st.p.è. 237, 238 a 239 v k.ú. Prostøední Lipka na
mìsto Králíky. RM nedoporuèuje prodej pozemkù.

ZM/2003/09/184: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 533/8 a pozemku ve zjednodušené evidenci p.è.
(544/1) PK v k.ú. Prostøední Lipka.

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

5.4.18 Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 492/23 v
k.ú. Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku požádali manželé Pavelkovi z
Králík. Jedná se o èást pozemku, kterou mají oplocenou a užívají
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ji jako zahradu. Odbor VTS k prodeji nemá pøipomínky, rovnìž
tak odbor RR. RM doporuèila prodej.

ZM/2003/09/185: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 492/23 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

5.4.19 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 551 a 547 v k.ú.
Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Schweidlerovi z
Dolní Hedeèe ze úèelem užívání zahrady. Jedná se o pozemky o
celkové výmìøe 4543 m2, které mají žadatelé v pronájmu. Odbor
VTS s prodejem souhlasí, dle odboru RR není ÚP pro kat. území
zpracován, u pozemku p.p.è. 551 doporuèuje vyèkat do koncepce
nového ÚP obce. RM doporuèila prodej.

ZM/2003/09/186: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 551 a 547 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 20,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

5.4.20 Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 98 v k.ú. Dolní
Hedeè

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Havlíková z Kolína
za úèelem zajištìní pøístupu k nemovitosti, kterou vlastní. Jedná
se o zastavìnou plochu – zboøeništì o výmìøe 133 m2. Dle odboru
VTS je na pozemku umístìný hl. øád vodovodu, sloup veøejného
osvìtlení a sloup vrchního vedení NN, je nutné zøídit vìcné bøe-
meno. Dle odboru RR není pro kat. území zpracován ÚP, pozemek
není zastavìn objektem, pouze umístìny sítì. RM prodej doporu-
èila a zároveò schválila zøízení vìcného bøemene – podzemní ve-
dení trasy vodovodu a umístìní sloupu veøejného osvìtlení pro
oprávnìné mìsto Králíky. Návrh kupní ceny 50,— Kè/m2 + nákla-
dy spojené s pøevodem.

ZM/2003/09/187: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
st.p.è. 98 v k.ú. Dolní Hedeè, pozemek zatížen vìcným
bøemenem, za kupní cenu 50,— Kè/m2 + náklady spojené s
pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

5.4.21 Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 570/2 v
k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Kremlíkovi z Krá-
lík za úèelem slouèení pozemkù a lepšího zajištìní pøívalové vody.
Jedná se o èást pozemku o výmìøe cca 521 m2, kterou má žadatel
v pronájmu. Dle odboru VTS se jedná o pozemek užívaný jako
zahrada, pozemek je z èásti oplocen a pøes pozemek vede vrchní
vedení VN, které je v majetku VÈE. Dle odboru RR je podle schvá-
leného ÚP území urèeno pro stavbu parkovací plochy pro úèely
pìšího výstupu ke klášteru. Doporuèuje poèkat do projednání
konceptu nového ÚP obce. RM prodej doporuèila.

ZM/2003/09/188: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 570/2 v k.ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

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

5.4.22 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 460, 478/1 a 478/
2 v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Musilovi z Olo-
mouce za úèelem scelení pozemkù. Jedná se o pozemky o výmìøe
1349 m2, které žadatele užívají a èást je oplocena. Odbor VTS s
prodejem souhlasí, pozemky kromì p.p.è. 460 v k.ú. Dolní Hedeè
jsou oploceny a užívány jako zahrada. V pøípadì prodeje p.p.è.
460 je nejdøíve nutné zamìøit pøíjezdovou cestu ke st.p.è. 102 v
k.ú. Dolní Hedeè, dle odboru RR není pro kat. území ÚP zpraco-
ván. RM doporuèila prodej a uložila odboru VTS provést zamìøení
cesty.

ZM/2003/09/189: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 460, 478/1 a 478/2 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu
20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

5.4.23 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 470/3, 488/4, 495,
537/3, 1508/1, 1508/2 a 2003/2 vše v k.ú. Dolní Boøíkovi-
ce

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Ptáèník z Jablonného
nad Orlicí za úèelem zemìdìlského využití. Jedná se o pozemky o
výmìøe 68172 m2, které žadatel užívá a má je v pronájmu. Žada-
tel je SHR. Odbor VTS s prodejem souhlasí, dle odboru RR není
na kat. území ÚP zpracován, podle konceptu VÚC Pardubického
kraje vede pøes pozemky vedení VN. RM doporuèila prodej. MO
navrhuje v pøípadì SHR stanovit kupní cenu ve výši znaleckého
posudku.

ZM/2003/09/190: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 470/3, 488/4, 495, 537/3, 1508/1, 1508/2 a 2003/2 vše v
k.ú. Dolní Boøíkovice za kupní cenu ve výši 10,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zve-
øejnit.

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

5.4.24 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 284/3, 558 a st.p.è.
54/1, 54/2, 54/3 a 54/4 vše v k.ú. Dolní Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Morávek z Dolních
Boøíkovic za úèelem majetkoprávního vypoøádání pozemku pod
stavbou, užívání zahrádky, manipulaèní plochy a budoucí zástav-
by pozemku za úèelem podnikání. Jedná se o pozemky o výmìøe
– st.p.è. 2083 m2 a p.p.è. 1134 m2. Odbor VTS s prodejem souhla-
sí, na èástech pozemkù je umístìn hl. rozvod vody ve vlastnictví
VaK Jablonné n.O. a elektropøípojka ve vlastnictví mìsta Králí-
ky – nutné zøídit vìcné bøemeno. U pozemku st.p.è. 54/1 a p.p.è.
284/3 je nutné oddìlit vìtší èást pro zabezpeèení pøíjezdu do
areálu bývalých stavebnin a pro potøeby mìsta a s vyznaèením
vìcného bøemene. Rovnìž tak se vyjádøil odbor RR. RM doporuèi-
la prodej pozemkù, u pozemkù p.p.è. 284/3 a st.p.è. 54/1 pouze
èást. MO navrhuje u stavebních parcel kupní cenu ve výši 70,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2003/09/191: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 558 za kupní cenu ve výši 10,- Kè/ m2 + náklady
spojené s pøevodem a st.p.è., 54/3, 54/4 za kupní cenu 50,-
Kè/ m2 + náklady spojené s pøevodem vše v k.ú. Dolní
Lipka a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0
ZM/2003/09/192: ZM ukládá MO st. p. è. 54/1 a 54/2 a p. p.

è. 284/3 oddìlit a geometricky novì zamìøit.
Hlasování: 13:0:0

5.4.25 Zámìr prodeje èásti pozemkù p.p.è. 1551/3 a
ve zjednodušené evidenci p.è. (1551) PK v k.ú. Dolní
Boøíkovice

Obsah: O koupi èásti pozemkù požádali spoluvlastníci pøileh-
lé nemovitosti manželé Lokvencovi, Cempírkovi a Szabovi za úèe-
lem pøièlenìní pozemkù k nemovitosti. Jedná se o bývalou místní
komunikaci. Odbor VTS s prodejem souhlasí, jedná se o pùvodní
cestu, která od nemovitosti žadatelù již nepokraèuje, cestu nutno
oddìlit GP – pøíjezd na sousední pozemky. Dle odboru RR není
pro kat. území ÚP zpracován. RM doporuèila prodej.

ZM/2003/09/193: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemkù p.p.è. 1551/3 a ve zjednodušené evidenci p.è. (1551)
PK v k.ú. Dolní Boøíkovice za kupní cenu ve výši 20,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

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

5.4.26 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 521 a 1224 v k.ú.
Heømanice u Králík

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Srncovi z Prahy
za úèelem scelení pozemku a vybudování a pøívod vodního zdroje.
Jedná se o pozemky o výmìøe 239 m2. Odbor VTS s prodejem
souhlasí, ve skuteènosti je pozemek p.p.è. 1224 souèástí pøileh-
lých lesních pozemkù. Dle odboru RR není pro kat. území ÚP
zpracován, p.p.è. 1224 je pùvodním pøístupem, který je dnes za-
rostlý stromy a tvoøí celek navazující na porost lesa. Pøístup k
nemovitosti žadatele je øešen pøes p.p.è. 522 v k.ú. Heømanice u
Králík. RM doporuèuje prodej pozemkù.
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ZM/2003/09/194: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù

p.p.è. 521 a 1224 v k.ú. Heømanice u Králík za kupní cenu
ve výši  20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

5.4.27 Bezúplatný pøevod pozemkù v k.ú. Dolní He-
deè a Dolní Boøíkovice od ÈR-Úøadu pro zastupová-
ní státu ve vìcech majetkových, Ústí nad Orlicí

Obsah: Jedná se o pozemky ve vlastnictví státu:- v k.ú. Dolní Hedeč st.p.č. 148 a 149 o výměře celkem 377 m2

pozemek u kláštera p.p.è. 673, 674, 675, 683/1, 683/2, 683/3,
683/4 a 683/5 o výmìøe celkem 5224 m2 pozemky u kláštera

- v k.ú. Dolní Boøíkovice st.p.è. 160/2 a 161 o výmìøe celkem
149 m2 pozemky u komunikace p.p.è. 1216/3 o výmìøe 573 m2

požární nádrž.
Odbor VTS souhlasí s pøevodem, rovnìž odbor RR nemá námi-

tek. RM doporuèila bezúplatný pøevod pozemkù.
ZM/2003/09/195: ZM schvaluje bezúplatný pøevod pozem-

kù: v k.ú. Dolní Hedeè – st.p.è. 148, 149 a p.p.è. 673, 674,
675, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4 a 683/5 a v k.ú. Dolní Boøíko-
vice – st.p.è. 160/2, 161 a p.p.è. 1216/3 od ÈR-Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových, Ústí nad Orlicí
na mìsto Králíky.

Hlasování: 13:0:0

5.4.28 Prominutí smluvní pokuty za pozdní úhra-
du kupní ceny bytu è. 4 v èp. 9 v k.ú. Horní Lipka –
manželé Svatoòovi

Obsah: Manželé Svatoòovi, Horní Lipka 9 požádali vzhledem
ke komplikacím pøi zajiš�ování platby kupní ceny formou úvìru
ze stavebního spoøení o prominutí smluvní pokuty. RM o žádosti
jednala již dne 25.03.2003 a termín splatnosti prodloužila. Man-
želùm Svatoòovým se však termín nepodaøilo dodržet a kupní
cenu uhradili až dne 10.07.2003.

MO navrhuje vzhledem k tíživé finanèní situaci žadatelù doda-
teènì schválit prodloužení splatnosti kupní ceny o 198 kalendáø-
ních dnù formou dodatku ke kupní smlouvì s tím, že kupní cena
bude povýšena o roèní úrokovou sazbu 4,75 %, tj. o 1.736,- Kè.
RM doporuèila prominutí smluvní pokuty.

ZM/2003/09/196: ZM schvaluje vzhledem k tíživé finanèní
situaci žadatelù dodateènì prodloužení splatnosti kupní
ceny o 198 kalendáøních dnù formou dodatku ke kupní
smlouvì s tím, že kupní cena bude povýšena o roèní úro-
kovou sazbu 4,75 %, tj. o 1.736,- Kè.

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

5.4.29 Zámìr prodeje èásti pozemkù p.p.è. 609/2, 780,
782/1 a pozemku p.p.è. 557/3 v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Kuèerovi z Bohu-
mína za úèelem scelení pozemku a rozšíøení zahrady. Jedná se o
pozemky u nemovitosti èp. 6, kterou vlastní. Odbor VTS souhlasí
s prodejem, rovnìž tak odbor RR doporuèuje prodat pozemky,
které navazují na nemovitost žadatele. RM doporuèila prodej.

ZM/2003/09/197: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemkù p.p.è. 609/2, 780, 782/1 a pozemku p.p.è. 557/3 v k.ú.
Dolní Hedeè za kupní cenu 20,- Kè/m2 + náklady spojené s
pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

5.5 Rozpoètová opatøení
5.5.1 Zvýšení rozpoètu v pøíjmech a výdajích o do-

tace
Obsah: Paní Pecháèková pøedložila ZM ke schválení tyto úpra-

vy rozpoètu:
Zvýšení rozpoètu v pøíjmech a výdajích o dotace:

RO 08/03 Dotace na podporu v oblasti výstavby sportovních zaøí-
zení 180,00 tis. Kè
RO 09/03 Dotace na regeneraci kašny 70,00 tis. Kè
RO 10/03 Dotace na úhradu neinvestièních výdajù ve školství 20
263,00 tis Kè
RO 11/03 Dotace na udržení akceschopnosti SDH 100,00 tis Kè
RO 12/03 Dotace na Mìstské muzeum a informaèní centrum 52,00
tis Kè

RO 13/03 Dotace na vzdìlávací software pro ZŠ 25,00 tis Kè
RO 14/03 Dotace na vzdìlávání pedagogù na ZŠ  82,00 tis Kè

ZM/2003/09/198: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení §
16 zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù, rozpoètová opatøení èíslo 08/2003 na
180 tis Kè, 09/2003 na 70 tis Kè, 10/2003 na 20 263 tis Kè, 11/
2003 na 100 tis Kè, 12/2003 na 52 tis Kè a 13/2003 na 25 tis
Kè, 14/2003 na 82 tis Kè, kterými se upravuje schválený
rozpoèet v pøíjmech a výdajích o èástku 20 772, 00 tis Kè.

Hlasování: 13:0:0

5.5.2 Neinvestièní náklady na žáky – revokace usne-
sení ZM/2003/08/157

Obsah: Na jednání ZM v èervenci 2003 bylo schváleno usnese-
ní na základì sdìlení, že dotace na žáky jdou do rozpoètu tìch
obcí, kde mají dìti hlášen trvalý pobyt. Dotace jsou však souèástí
rozpoètu té obce, ve které žák plní povinnou školní docházku,
nikoli do rozpoètu obce, kde má žák trvalý pobyt.

ZM/2003/09/199: ZM revokuje usnesení ZM/2003/08/157
ze dne 8. 7. 2003 a schvaluje vyúètování pouze neinvestiè-
ních výdajù za ty žáky z jiných obcí, kteøí plní povinnou
školní docházku ve školách zøizovaných mìstem Králíky,
a pro které dané obce nezøizují tøídy ve školách ve svém
spádovém obvodu.

Hlasování: 13:0:0

5.6 Pøíprava spoleènosti s ruèením omezeným
Obsah: Èlenové ZM dostali do rukou Zprávu pro èleny zastupi-

telstva mìsta Králíky o pøípravì založení spoleènosti s ruèením
omezeným a prvotní podklady. Pan Mgr. Krabec vysvìtlil obsah
pøedložených materiálù a požádal zastupitele, aby si podklady
pro založení spoleènosti s ruèením omezeným dùkladnì prostudo-
vali a 23. 9. 2003 v 18:00 hodin se sešli na mimoøádném ZM, kde
by vìc projednali a uèinili kroky k založení spoleènosti s r. o.
Souèasnì byli zastupitelé vyzváni, aby materiály písemnì pøipo-
mínkovali do 19.9.2003, a dodali pøípadné návrhy na obsazení 3
èlenù dozorèí rady vznikající spol. s r. o.

06. Vstupy obèanù
p. Jungvirt –  Dotaz na pana zastupitele Ing. Strnada, zda je

morální, aby jako øeditel pøíspìvkové organizace spolurozhodoval
sám o sobì v ZM, nevidí v tom støet zájmù ?

Ing. Strnad –  Není sám, kdo mùže takto v ZM pùsobí,
z mnoha dùvodù je dobré a žádoucí, aby v tomto zastupitelstvu
pracoval.

07. Vstupy zastupitelù
Mgr. Krabcová – informovala o probìhlých kontrolách, které

provedl kontrolní výbor. jednalo se o kontrolu pronajímaní bytù
v majetku mìsta a dodržování vyhlášky o pronájmu bytù. Navr-
huje se, aby se zpráva kontrolního výboru dostala do hlavního
programu pøíštího øádného jednání ZM.

Pan Holèapek – prodej pozemku panu Langhansovi – jak je
možné, že pan Langhans získal pozemek, který byl pùvodnì ur-
èen k výstavbì rodinného domu. Usnesení zastupitelstva mìsta
mu pøipadá špatné, žádá na pøíštím jednání provedení revokace
tohoto usnesení.

Ing. Kosuk –  navrhuje pøijmout usnesení: ZM bere na vìdo-
mí, že došlo k neoprávnìnému prodeji a darování pokácených
stromù od plynárenského potoka na jaøe 2003 z majetku mìsta.

Mgr. Krabec – tuto vìc je potøeba prošetøit a øešit na pøíštím
ZM. Bude-li toto tvrzení  pravdivé, lze uvažovat o výše uvedeném
usnesení.

Ing. Strnad – zve pøítomné na koncert chlapeckého sboru
Bonifantes, který se uskuteèní v rámci Dnù evropského dìdictví
dne 14.9. v 15.00 hod. v kostele sv. Michala Archandìla v Králí-
kách.

Starosta ukonèil jednání ZM v 0.42 hod.

Zapsala: Iva Veèeøová

Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u pí Veèeøové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání je poøizován digi-
tální záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe) si
nechat záznam z jednání nahrát u Ing.  Romana Švédy (pøízemí
radnice na Velkém námìstí èp. 5).
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Vlastimil Hemlich
BEST – opravy strojù

Èervená Voda 51
ANTIFREEZE

nemrz. kapalina
i do hlin. motorù

55,- Kè/litr

Rùže šípková (Rosa canina L.)
Já šípek vidìl za zimních dnù šeøi,
stál plný hloží, nevlídný, pln snì-

hu
a z jara pøec mìl rùži na svém keøi.
(Dante)
Šípek snad ani není potøeba pøed-

stavovat. Jeho krásné kvìty v èervnu
a záøivì èervené plody na podzim jsou
ozdobou strání, køovin i houštin, ale
nejlépe se vyjímá jako solitér pøi okraji
cest nebo polí. Šípky nám pøinášejí ra-
dost i užitek. Vysazujte si je u svých
domù, chat i chalup - mùžete si vy-
brat, šípková rùže je velice promìnli-
vá, existují i velkoplodé odrùdy. Ale co
naplat, ta divoká je nejkrásnìjší.

Na šípkovém keøi èasto rostou vlák-
nité hálky, jsou to takové vlasaté cho-
máèky, lidovì se jim øíkalo rùžové
houby. Vypadají jako ježatý uzlíèek,
okrouhlý a hnìdavì èervený. Vytváøí
je pro své larvy žlabatka rùžová (Di-
plolepsis rosae). Pod jménem bedegu-
ar (vìtrná rùže) byly známé už arab-
ským a staroperským lékaøùm, kteøí
vìøili v jejich velikou léèivou sílu. Ve
starých náboženských mýtech jim byla
pøipisována schopnost uspávací, tak-
že se dávaly na noc pod polštáø, aby
pøinesly dobrý spánek. Odvar ze su-
šených hálek se tenkrát používal pøi
ledvinových kolikách, proti kameni i
voleti, jak píše Mathioli, a dokonce i
proti bolestem zubù a prùjmu!

Ale nejen hálky byly èaromocné.
Kvìty rùžièek bývaly vždy symbolem
nìhy a touhy, mohly se pøidávat do
všech druhù èajù, ale pøedevším do
smìsí milostných. Okvìtní plátky se
vhazovaly do koupelí a krásnì vybar-
vené plody se navlékaly na nit a nosi-
ly jako korále, aby pøitahovaly lásku a
chránily pøed zlem.

Šípkové plody jsou velmi oblíbené,
a� už sušené na èaj nebo èerstvé, upra-
vené na nejrùznìjší zpùsoby. Uvádí se,
že 100g dužniny nìkterých druhù ob-
sahuje až 3000mg vitaminu C! Z dal-
ších vitaminù se v nich nachází vita-
min B1, B2, P, A, K, dále thiamin, ri-
boflavin, kyselina nikotinová, slizy, sa-
charidy, pektiny, tøísloviny, silice, z mi-
nerálních látek vápník, draslík, hoø-
èík, železo, fosfor, síra aj. Kvìty (ko-
runní plátky) obsahují velké množství
tøíslovin (10 až 24%), semínka vitamin
E, silice, vanilin, olej, organické kyse-
liny. Pravý èas ke sbìru šípkù je záøí
nebo zaèátek øíjna, kdy zaèínají zrát.
V dobì plné zralosti už obsah vitami-
nu C zaèíná klesat a stále se snižuje. I
práce v kuchyni je se šípky obtížnìjší,
pokud jsou už pøezrálé a zmìklé -
mažou se. Takže povìra, že se mají
trhat až po pøejití prvních mrazù, je
mylná. Obsah vitaminu C se snižuje i
skladováním, po roce se sníží o 50 pro-
cent! Proto je dlouho neskladujeme,
ale každý rok si poøídíme šípky èers-

tvé. Šípky sbíráme za suchého poèasí
a velmi rychle - co nejrychleji - suší-
me je v tenkých vrstvách. Teplota 60-
80 C je nejvhodnìjší, vyšší by už ško-
dila. Nevhodné je i pomalé sušení vol-
nì na vzduchu, bez zahøátí. V obou
pøípadech se mùže ztratit až 50% léèi-
vých látek. Sušení se dá urychlit tím,
že plod trochu namáèkneme. Odstra-
níme-li dužninu, tak uvnitø najdeme
množství chlupatých jadérek. Jadér-
ka mùžeme odstranit nebo nemusíme,
to záleží na naší potøebì a trpìlivosti.
Odstranit je ale musíme tehdy, když
ze šípkù vaøíme marmeládu. Pøi od-
straòování mohou semínka pùsobit
svìdìní kùže a tomu èásteènì zabrá-
níme, když si ruce obèas potøeme pá-
lenou magnezií. Šípkové plody dobøe
pùsobí pøi zánìtu moèového mìchýøe
i ledvin, regulují èinnost støev, zlepšu-
jí výmìnu látkovou, vhodné jsou pøi
jarní únavì, pøi zvýšené potøebì vita-
minù, zvyšují odolnost organismu pøi
chøipce, mají dobrý vliv na krvetvor-
bu a omezují krvácivost vláseènic. Od-
vary z kvìtù jsou vynikajícím prostøed-
kem pøi krvácení dásní, jadérka pùso-
bí i moèopudnì.

Šípkový èaj
Dáme 2 èajové lžièky drcených plo-

dù na 1/2 l vody, mírnì povaøíme a ne-
cháme 15 minut pøikryté ustát. Pije-
me èerstvý. Ale daleko nejlepší, a pro
uchování vitaminu C nejšetrnìjší, je
tento zpùsob pøípravy èaje: Šípky na-
moèíme do studené vody a necháme
macerovat - nejlépe pøes noc. Druhý
den pøed použitím jen mírnì pøihøeje-
me (maximálnì do 80 C). Èaj z drce-
ných šípkù musíme cedit pøes velmi
husté sítko, nejlépe pøes plátýnko,
abychom se zbavili jemných, dráždi-
vých chloupkù. Èaj je dobrý slazený
medem nebo sirupem.

Rùžová bowle
Plná hrst plátkù z šípkových kvìtù,

1 litr rùžového vína, 1 litr bílého vína,
1 láhev šampaòského nebo sodovky, 5
lžic cukru. Rùžové lístky rozmaèká-
me s cukrem, pøilijeme 1/2 litru bílého
vína a necháme 2 hodiny stát. Pak lís-

teèky odstraníme, víno vlijeme do
bowlové nádoby, zalijeme vychlazeným
rùžovým vínem a tìsnì pøed podává-
ním dolijeme sekt. Nakonec pøidáme
3 až 4 èerstvé kvìty rùže a necháme
je plavat na povrchu.

Šípková marmeláda za studena
(starý pøedpis)

Zralé šípky oèistíme, zbavíme jadé-
rek a chloupkù a necháme dva, tøi dny
zmìknout na vlhèím místì v nekovo-
vé nádobì. Potom dáme 50 dkg cukru
na 50 dkg šípkù a tøeme tak dlouho,
až je hmota vláèná a hladká bez kous-
kù. Máme-li mixér, ušetøí nám práci.
Hotovou smìsí plníme malé skleniè-
ky, v nichž se tahle dobrota nezkazí
ani po nìkolika letech. Ale docela jis-
tì nám tak dlouho nevydrží, protože
je velice dobrá a zdravá, dìti ji rády
mlsají i na chlebu s máslem, mùže se
pøidávat do sladkých krémù, ale hlav-
nì – mùžeme si z ní o vánocích udìlat
cukroví heèe-peèe (viz dále).

Šípkový džem za studena
Peèlivì oèištìné zralé šípky vtlaèu-

jeme do sklenice a postupnì prosypá-
váme cukrem. Stlaèujeme je rukou,
abychom vytlaèili vzduch. Když je skle-
nice plná, zavážeme ji a uschováme.
Po èase šípky tak dokonale zmìknou,
že se stanou vynikající pochoutkou.
Používáme je k ozdobì mouèníkù, ale
i do èaje nebo do vody. Je to výborný
zpùsob konzervace bez ztráty vitami-
nu C.

Šípkový protlak
Dnes už málokdo má tolik trpìlivosti,
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Naši nejmenší

MANŽELSTVÍ

Životní jubilea v øíjnu

Spoleèenská  kronika

ÚMRTÍ

Petr Kubíèek,           Filip Halmich

Františka  Benáková; Despina Telioridisová; Anežka Valouchová;
Jaroslav Rohlík; Elfrieda Barnatová; Elfriede Erbenová;
Miroslav Nìmec; Anna Výprachtická; Rozalie Machýlová;

Emilie Pecháèková; Vìra Pytlíková; Terezie Krausová;
Mária Bokorová; Jaromír Všeteèka; František Andrlík;

Božena Vondráèková; Jarmila  Ludvíková;

Rudolf Vítek – Zuzana Kellnerová      Jiøí Popelka – Jiøina Koukolová
Daniel Doleèek – Kateøina Kylarová      Jan Špièka – Lucie Rádlová

Zdenìk Grus;                      František Vlèek

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

Dne 26. èervence jsme se naposledy rozlouèili s
panem Antonínem Doleèkem. Všem, kdo mu pøišli
dát poslední sbohem a za všechny kvìtinové dary,
dìkuje

Družka Marie Kalousková a rodina Doleèkova

Dne 4. 9. by se dožil svých

80. narozenin

pan Jaroslav Brùna z Králík.

Vzpomeòte s námi.

Dcery Jiøina a Renata, synové

Jaroslav a Miroslav s rodinami.

Dne 28. øíjna 2003 vzpomenem

5. výroèí od úmrtí

pana Josefa Kudlíka.

S úctou a láskou vzpomínají

manželka , rodina Kudlíková

a rodina Pávková.„Jen vzpomínky mají právo se

 vracet, èlovìk musí jít dál...“
Byla jsem jednou z pozvaných spolužaèek na nezapome-

nutelným srazu spolužákù, kteøí ukonèili základní školu v
r. 1956 v Králíkách. Od té doby jsme se sešli poètvrté. To
poslední setkání 13. záøí 2003 zorganizoval nám samozvaný

aby šípky pracnì èistil od zrníèek. Poradím vám recept na
šípkový protlak, který je rychlý a chutný, i když k šípkùm
ne tak zcela šetrný:

Šípky opereme a zbavíme bubáèkù a stopièek. S trochou
vody je povaøíme na kaši a potom prolisujeme. Zbyde nám
pomìrnì hodnì odpadu. Na 1/2kg šípkové kaše (protlaku)
pøidáme asi 200g cukru a ještì krátce povaøíme. Hotovým
protlakem plníme malé sklenièky. Chloupky, které pro-
jdou sítem, jsou tak rozvaøené, že už je ani nepoznáme.
Tento zpùsob konzervace se hodí k pøípravì omáèek, ale i
ke zvìøinì nebo na chleba.

Cukrovinky heèe-peèe
20dkg mouèkového cukru, 1-2 lžíce šípkové marmelá-

dy (podle hustoty), trochu citrónové š�ávy, asi 5dkg strou-
haných mandlí. Zpracujeme vláèné tìsto, vyválíme na 2
cm vysoko a potøeme citrónovou polevou: 12dkg mouè-
kového cukru, 1 bílek a trochu citrónové š�ávy utøeme do
husta. Když poleva trochu zaschne, krájíme proužky, stá-
èíme je do rùzných tvarù (koleèka, preclíèky, esíèka) a
necháme je zaschnout. Jsou to pravé heèe-peèe, jak se
dìlávaly v dobì našich prababièek. Na míse mezi vánoè-
ním cukrovím vypadají moc pìknì a mají osvìžující na-
kyslou chu�.

Voòavý vánoèní nápoj (bez alkoholu)
Smícháme 20g šípkù (radìji bez jader), 15g jableèných

slupek, 25g listu meduòky, 10g celé skoøice, 4g pokrájené
pomeranèové kùry, 3g pokrájené citrónové kùry, 3g høe-
bíèku, po 2g anýzu a badyánu. Vše mírnì povaøíme v 1
litru vody, pøidáme 1/4 litru rybízové nebo malinové š�ávy
(podle chuti) a necháme ještì 15 minut táhnout tìsnì pod
bodem varu. Pøecedíme a podáváme horký, chutná jako
vánoèní punè.

Iva Veèeøová

výbor spolužákù ve složení: Vìra Ette-
lová, JUDr. Petr Müller, Ladìna Kru-
paøová.

Slavnostní zahájení, pronesené Pet-
rem Müllerem, minuta ticha, jsme
vzpomnìli tìch, kteøí nás již opustili,
pøípitkem, obìdem, tím zaèala naše
pøátelská beseda. Vzornì se o nás sta-
rali v „Baru na Psisku“. Také nám hrá-
la hudba, dojmy a povídání nebraly
konce. Rovnìž jsme ocenili snahu ka-
marádù, kteøí pøijeli z daleka i ze za-
hranièí.

Zvláštní podìkování si zaslouží spo-
lužaèka Laïka Krupaøová, za výborné
zákusky, koláèky, oèka, kterými zdar-
ma obohatila stoly, pro poèetnou sku-
pinu spolužákù.

Bìhem besedování jsem se neubrá-
nila slzám radosti a dojetí. Bylo nám
najednou v ten veèer jakoby o 47 let
ménì. Struènì øeèeno, naše setkání po
letech stálo zato, ve vzpomínkách se
budeme dlouho na nì vracet.

Organizaènímu výboru srdeènì dì-
kujeme za veškerou snahu a pøejeme
pevné zdraví, abychom se scházeli ješ-
tì mnoho let.

Zdenka Stránská (Jirešová)
Dolní Morava



Králický zpravodaj 10/2003 - 15

Lidé kolem nás
Potkáváme se, zdravíme, známe se. Opravdu se zná-

me? Pana Františka Litvika zná témìø každý z Králík.
Kdo ale ví, že se od mládí vìnuje magii? Pro ètenáøe KZ
pøipravil seriál, kde nás se svým zajímavým koníèkem
seznámí.

Vážení pøátelé KRÁLICKA
dovolte mi Vás trochu upoutat k vìdì po které každý

èlovìk touží: Ano, je to znát svojí Budoucnost: Je to vìda,
o kterou se lidstvo zajímá od svého poèátku. Vesmír pøita-
hoval vìdce, Faraony, krále a do dnešních dnù vìda po-
kroèila tak daleko, že už není problém létat do vesmíru.
Tolik k úvodu.

Já jsem Vám, milí ètenáøi Králického zpravodaje, pøi-
pravil nìkolik postøehù.

Bude to v KZ vycházet od øíjna.
Nabídnu Vám výklad karet – tarotu, vykládání z ruky,

numerologii a vykládání drahých kamenù.
Prosím ètenáøe KZ, aby po mnì nechtìli z toho, co Vám

nabízím vše dopodrobna, nebo� každý obèan má jiné naro-
zení, jinou mentalitu života, jinou volbu svého JÁ, jinou
ruku a jiné èáry života, jiné drahokamy na jeho pùsobení v
životì. Materiály k tomuto tématu je možno zapùjèit v krá-
lické knihovnì, kde Vám i v tomto smìru dobøe poradí –
Dagmar Kludska, numerologie, hvìzdáøství, vykládání ka-
ret atd.

Já jsem se zaèal zajímat o tuto vìdu již v roce 1953 jako
mladý dùstojník hodnosti poruèíka. Navštívil jsem rodinu
Kludskou a rodinu Berankovou, kteøí v té dobì už mìli léta
co mám já dnes. Ochotnì mì pøijali, byl jsem vítán jako
mladý dùstojník. Obì rodiny se chovaly jako bych byl jejich
rodinným pøíslušníkem. U nich se scházeli ti, kteøí už mìli
kouzelnické doklady dávno vyøízené. Úèinkovali na veøej-
nosti u nás i v zahranièí.

S vdìèností a láskou vzpomínám na pana Alexandra Giri-
èe z Bratislavy, pana Kroupu,... Do dnešních dnù udržují
styky s naší èeskou magií.

1. Moje první legitimace – NSKA Praha
2. Nejlepší naši èeští magisté – profesionálové
3. Pozdrav kouzelnické školy ÈR- USA
4. Mr. Málek Josef – Magie studio Praha
5. Legitimace unie magikù Praha
Všem patøí podìkování – tìm, kteøí žijí i tìm, co jsou na

pravdì Boží.

TEÏ K VÌCI:
1.  Numerologie
Udìlejte si sami tuto møížku.
Stranou si napište datum narození. Já píši datum 17. 1.

1953.
Zaèínáme zleva ze spodu.

výteèné úèinky.
Tøi jednièky: Mùžete mít velkou radost z Vašeho zdraví.

Pozor na starší kolem – vše se mùže zmìnit?
Dvojka: Samotná dvojka v datu narození je èíslo nelíbivé.

Dávejte na sebe velký pozor.
Dvì dvojky: Dává Vám nadìji ve Vašem životì dosáhnout

velkých úspìchù – svým pøièinìním.
Tøi dvojky: Vyrovnává Váš životní styl. Tøetí dvojka pozi-

tivnì ovlivòuje rodinný život.
Trojka: Vaše èíslo narození Vám usnadní zvìrokruh – ide-

ální váhy, ryby.
Ètyøka: Zruènost, dobrá tìlesná vitalita
Dvì ètyøky: Rodinná pohoda, pozor na své ratolesti.
Tøi ètyøky: Velmi pevné vztahy v rodinì.
Pìtka: Emoce – snažíte se využít svých dobrých finanè-

ních možností. Využít pro podnikání.
Dvì pìtky: Vaše hloubka zaujetí Vám bude pøát, je tøeba

ji využít.
Tøi pìtky: Své emoce nedávejte najevo ani v rodinì, ani

na veøejnosti.
Šestka: Láska – to krásnì zní, proto Vaši šestku pìknì

využijte. V práci Vás mají rádi, zapojte se do politických
aktivit.

Dvì šestky: Láska k domovu, rodinì.
Tøi šestky: Dává šanci ve høe.
Sedmièka: Pochopení. Úèast na rùzných akcích – hud-

ba, zpìv.
Dvì sedmièky: Užíváte života – rádi cestujete, baví Vás

pøíroda...
Tøi sedmièky: Využijte tìchto zásad tak jak 3x7=21.
Osmièka: U Vás má pøednost logika, tu se snažíte pro-

sazovat jak doma, tak v práci. Èiòte tak i v budoucnu,
pøinese Vám úspìch.

Devítka: Projevují se u Vás analitické schopnosti. Tyto
schopnosti prosazujte jak v rodinì, tak na veøejnosti.

Dvì devítky: Druhá devítka je pro Váš život velmi dùle-
žitá. Zahání Vám veškeré neduhy.

Tøi devítky: Využijte zvìrokruhu raka – pany.
Je tøeba brát tyto údaje velmi peèlivì, porovnat dle knih

Dagmar Kludské.
Uvedu jednoho èlovìka, který plnì využil svého datu-

mu narození. Ano, je to Hans Christian Anderesen. Na-
rodil se 12. 1. 1811. Má pìt jednièek, jednu dvojku a jednu
osmièku. Celý svìt mu dìkuje jak minulostí, tak i do pøíští-
ho tisíciletí. Pane Andersene díky.

Druhý pøíklad uvedu, to je hodnì daleko. Èlovìk, kte-
rý se narodí 22. 2. 2222. Udìlejte si pøedstavu sami.

Vážení ètenáøi, peèlivì uvažujte, než nìkomu nìco øek-
nete – mùže to být osudné. Neèiòte to. Díky.

V dalším èísle vyjdou karty a jejich vykládání. Jak vyu-
žít karty – BOŽÍ OKO – pro Váš soukromý život.

František Litvik.

Tato tabulka Numerologie narození vyznívá takto:
Jednièka: Tìlesná stránka dobrá až výteèná. Vitalita –

pozdìjší léta trochu ohrožená – je tøeba se hlídat.
Dvì jednièky: Shodují se s prvním znamením. Dobré, až



 16 - Králický Zpravodaj 10/2003

Tak bylo – tak je
Dùm èp. 356 (døíve 104)
Seznámení s historií tohoto

domu, který dodnes stojí na Velkém
námìstí zaèneme rokem 1787. Teh-
dy byl jeho majitelem Karl
Blaschke. Po nìm získal dùm Wen-
zel Tatzel (rok 1827) a dále Domi-
nik Feigel.

Kolem roku 1893 dùm získává
nápis Adalbert Wagner k nìmuž
pak o deset let pozdìji pøibývá dal-
ší jméno, Franz Walter. S jménem

Wagner se pak setkáváme ještì v
roce 1931, kdy je dùm stále èi opìt
v jeho vlastnictví.

Nìkolik zmínek je i o obyvatelích
domu. Žili zde Køenkovi (1924), zvì-
rolékaø Karl Walla (1928) a roku
1932 odborný uèitel Erich Cebe-
cauer.

Od 1. 9. 1939 zde provozují Oskar
Schmied Elektro Radio a Josef Køe-
nek drogerii. Tu pak roku 1945 pøe-
bírá do národní správy Vladimír
Šámal a o pìt let pozdìji je zaèle-
nìna do družstva Chemodroga. K
drogerii po roce 1950 pøibývá Mo-
totechna. Té patøí levá èást budovy
ještì v roce 1991.

Od 23. 6. 1997 je zde v provozu
Králická drogerie, která funguje v
domì èp. 356 dodnes.

René Šebek ve spolupráci
s Mìstským muzeem Králíky.

Pracovníci Mìstského muzea v
Králíkách rádi uvítají jakékoli dal-
ší doplòující podnìty a materiály
(dobové fotografie, dokumenty
apod.), které se týkají tohoto téma-
tu. Dìkujeme.

Nìco pro bystré hlavy
Skrývaèky – stromy
1. Poøádnì zatop, Olda je úpl-

nì promoèený, potøebuje se usušit
a hlavnì zahøát.

2. Utíkej a Vorlíèkovi øekni, že
nepojedeme autobusem v devìt, ale
až tím v deset hodin.

3. Potom Petr pøinesl tubu Ka-
nagonu a snažili jsme se rozbitou
vázu slepit tímto lepidlem.

4. Dej do recitace více drama-
tiènosti a sám poznáš, jak báseò
jinak vyzní.

5. Kohouti se do sebe pustili,
až peøí lítalo po celém dvorku.

6. Každé ráno byl jako první na-
hoøe Šákora Jindøich, budil se úpl-
nì sám.

7. Nic naplat, anténu musíme
ještì jednou pøemístit, jinak ten
druhý program vùbec nechytíme.

(1. TOPOL, 2. JAVOR, 3. BUK,
4. CEDR, 5. TIS, 6. OØEŠÁK, 7.
PLATAN)

Skrývaèky – øeky Evropy
1. Pan Kodra naøídil zákaz kou-

øení v celém obìktu.
2. Major utajoval vojenskou

techniku v bunkrech na Adamu v
Mladkovì.

3. V restauraci pod Lípou v
Králíkách pøipravují obìdy chutné,
velké porce – uvedu jedno z jídel –
vepøové žebro, opékané brambory a
sladkokyselé okurky.

(1. ODRA, 2. TAJO, 3. EBRO)
Pøipravil pro Vás František Litvik

Pøipravil pro Vás František Lit

Svatolukášský
zelný trh

na Velkém námìstí
v Králíkách

Tìšíme se na vaši návštìvu.

11. 10. 2003

Pozvánka na
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Širokoúhlé kino Klubu Na
Støelnici Králíky – ØÍJEN
pátek 10. 10.  TERMINÁTOR 3: VZPOURA STROJÙ
zaè. ve 20.00 hod
Dùstojnì stárnoucí Arnold Schwarzenegger si znovu ob-

lékl koženou bundu a nasadil èerné brýle, aby jako legen-
dární kyborg potøetí ochránil spasitele lidstva Johna Conno-
ra. Od závìreèného dílu série se oèekávala vybroušená tech-
nická a triková stránka, což snímek beze zbytku splnil, na-
víc pøíjemnì pøekvapí odlehèení a smysl pro humor a sebei-
ronii v podání hlavního hrdiny.

úterý 14. 10.  HULK  zaè. v 17.00 hod
Další z øady filmù inspirovaných komiksovými pøíbìhy

(viz napø. Blade, X-Men, Spider-Man ad.). Mladý pohledný
vìdec se stal v dìtství obìtí nezodpovìdného genetického
experimentu a v dospìlosti se pod vlivem stresu promìòuje
v obrovské zelené monstrum.

pátek 17. 10.  CHICAGO  zaè. ve 20.00 hod
Barvitá, šesti Oscary ocenìná adaptace broadwayského

muzikálu o dvou zpìvaèkách z doby prohibice, které se na
titulní stránky dostaly díky úkladným vraždám svých part-
nerù. V hlavních rolích Renée Zellwegerová (Deník Bridget
Jonesové) a Catherine Zeta-Jonesová (Past, Zorro: Tajem-
ná tváø).

støeda 22. 10.  NIKDE V AFRICE  zaè. ve 20.00 hod
V rámci celoevropského projektu CINEDAYS, který má

pøiblížit divákùm evropské filmy, uvádíme citlivý nìmecký
snímek o židovské rodinì, která za války najde útoèištì v
Keni.

pátek 24. 10.  TELEFONNÍ BUDKA  zaè. ve 20.00 hod
Komorní thriller se témìø celý odehrává v telefonní bud-

ce a v jejím bezprostøedním okolí, pøesto rozhodnì není
nudný a díky obratnì budovanému napìtí a hereckému
výkonu Colina Farrella patøí k ozdobám žánru.

pátek 31. 10.  HODINY  zaè. ve 20.00 hod
Výjimeèný tvùrèí poèin byl natoèen podle bestselleru Mi-

chaela Cunninghama. Pøibližuje osudy tøí žen z rùzných
období – spisovatelky Virginie Woolfové (1923), ženy v do-
mácnosti Laury (1951) a vzdìlané redaktorky Clarissy

(2001). Nicole Kidmanová získala za ztvárnìní role spisova-
telky Oscara.

KLUB NA STØELNICI
KRÁLÍKY ØÍJEN

pátek 3. 10.  -  PINOCCHIO  8.30 a 10.00 hodin
Školní pøedstavení klasické pohádky o dobrodružstvích

døevìného panáèka s velkým nosem.
pátek  3. 10.  -  KABÁT REVIVAL  20.00 hodin
Taneèní zábava s revivalovou hudební skupinou.
nedìle  5. 10.  -  ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ

FESTIVAL  17.00 hodin
Koncert ve varhanním salonku Mìstského muzea je za-

øazen do nìkolikatýdenního cyklu varhanních koncertù v
Èechách a v Polsku. Úèinkují: prof. Václav Uhlíø – varhany,
Tomáš Honìk – kytara.

ètvrtek 16. 10.  -  GYMNAESTRADA LISABON
19.00 hodin
Beseda s promítáním diapozitivù a dalšími ukázkami z 12.

svìtové Gymnaestrády, která se konala v èervenci t.r. v
portugalském Lisabonu. O své zážitky se s posluchaèi podìlí
aktivní úèastník akce pan Vladimír Hejtmanský.

sobota 18. 10.  -  TANEÈNÍ PRODLOUŽENÁ
19.00 hodin
Veèerní prodloužená lekce taneèního kursu je urèena

pøedevším rodièùm úèastníkù kursu.
sobota 25. 10.  -  VINOBRANÍ  20.00 hodin
Taneèní zábava se skupinou TRIAL, poøádá Sokol Boøí-

kovice.
pondìlí 27. 10.  -  B. Smetana: MÁ VLAST
Autobusový zájezd do Šumperka - cyklus symfonických

básní Bedøicha Smetany „Má vlast“ v provedení Moravské
filharmonie Olomouc. Odjezd z autobusového nádraží v 18.00
hodin, cena celkem 150,- Kè (vstupenka+jízdné), pøihlášky
a další informace v kanceláøi Klubu Na Støelnici.

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o
pøedprodeji vstupenek: kanceláø Støelnice,

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

Týden knihoven 2003 (6. – 12. øíjna)

Den otevøených dveøí v ZUŠ
Základní umìlecká škola v Králíkách

zve rodièe, své pøíznivce a zájemce na

Den otevøených dveøí,

který poøádáme pøi pøíležitosti 50-ti let školy.
Na Vaši návštìvu se tìšíme
v pátek 17. øíjna 2003 v dobì

od 13:00 do 18:00 hodin.
Za ZUŠ Mgr. Olga Zajacová

Od 6. do 10. øíjna 2003 se slovo KNIHOVNA stane ve
všech komunikaèních médiích slovem vyskytujícím se
mnohonásobnì èastìji než obvykle.

Pøíèinou bude TÝDEN KNIHOVEN, celostátní propa-
gaèní akce, kterou od roku 1997 každoroènì vyhlašuje
Svaz knihovníkù a informaèních pracovníkù, aby upo-
zornil všechny zainteresované – od zøizovatelù až po uži-
vatele – a nezastupitelnou roli knihoven v dnešní moder-
ní spoleènosti.

Králická mìstská knihovna se k Týdnu knihoven
také pøipojuje a kromì tradiènì poskytovaných služeb
pøipravuje:

· pro dìti do 15 let bude vyhlášena celoroèní ète-
náøská soutìž, jejíž tématikou letos bude Cesta do zemì
pohádkáøe Hanse Christiana Andersena a vyhodno-
cení probìhne zaèátkem dubna 2004 na mezinárodni akci
s názvem Noc s Andersenem,kdy dìti stráví veèer a noc v
knihovnì!

· Internet za babku – nabízíme pøipojení s 50%
slevou, tj. 50 haléøù za minutu (využijte možnosti si pøe-
dem rezervovat èas)

· 10. øíjna poøádáme pro dìti z mateøských škol a
1.roèníkù základních škol 3 divadelní pøedstavení Diva-
dla jednoho herce Jana Havla Pohádky z kufru pana
Pohádky- scénický poøad sestavený ze známých lidových
pohádek, které pohádkáø nejen hraje, vypráví a zpívá,ale

souèasnì je inscenuje jednoduchými loutkami, které pøed
dìtmi pøímo vytváøí z pøedmìtù,se kterými se dìti setká-
vají doma a ve škole

· V Týdnu knihoven budeme zájemcùm poskytovat
instruktáže a praktické ukázky využívání knihovnických
informaèních zdrojù na Internetu s možností jejich vy-
zkoušení zdarma, tj.bez obvyklého poplatku za pøipojení

Ivana Mareèková
Mìstská knihovna Králíky
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Pøehled mistrovských utkání ve stolním tenisu
družstev A, B, C, D pro sezonu 2003 – 2004

DATUM DOMÁCÍ HOSTÉ ZAÈÁTEK
 04. 10. Sudstava B         Králíky B  09:00
 04. 10. Tatenice Králíky C   09:00
 11. 10. Trojovice Králíky A   09:00
 11. 10. Linea B Králíky A   15:00
 11. 10. Králíky B Zámrsk   09:00
 11. 10. Králíky C Žamberk   13:00
 11. 10. Králíky D Tatenice   13:00
 18. 10. Brandýs n/O A Králíky B   09:00
 18. 10. Žamberk Králíky D   09:00
 18. 10. Jabloné n/O Králíky C   09:00
 25. 10. Králíky A Tesla C   09:00
 25. 10. Králíky A Pardubice B   15:00
 25. 10. Králíky C Líšnice C   09:00
 25. 10. Králíky D Jamné n/O   13:00
 01. 11. Králíky B Libchavy A   09:00
 01. 11. Líšnice C Králíky D   09:00

DATUM DOMÁCÍ HOSTÉ ZAÈÁTEK
 01. 11. Orlice C Králíky C   09:00
 08. 11. Orlice B Králíky B   13:00
 08. 11. Králíky C Lanškroun D   09:00
 08. 11. Králíky D Orlice C   09:00

  09. 11. È. Tøebová B Králíky A   09:00
 15. 11. Králíky B Plchovice   09:00
 15. 11. Lanškroun D Králíky D   09:00
 22. 11. Králíky D Mistrovice   09:00
 29. 11. Králíky B Líšnice B   09:00
 06. 12. Králíky A Holice B   09:00
 06. 12. Králíky A Choceò C   15:00
 06. 12. Lanškroun C Králíky B   13:00
 13. 12. Øetová B Králíky B   13:00
 20. 12. Chrast Králíky A   09:00
 20. 12. Skuteè Králíky A   15:00

Králická
èasovka

Za krásného sluneèného poèasí a
úèasti 34 závodníkù probìhl I. roèník
cyklistického závodu „Králická èasov-
ka“. Start závodu byl na autobusovém
nádraží s otoèkou na Malé Moravì a
cílem na kopci Výšina (nad bunkrem
smìr na Hanušovice). Dle vyjádøení
závodníkù byla tra� pìkná, ale dost
nároèná. Odmìnou jim byly velmi pìk-
né diplomy (od pana Jiøího Opravila) a
ceny od sponzorù kralických. Tìm by-
chom touto cestou chtìli pìknì podì-
kovat a doufáme, že až pøíští rok je
znovu poprosíme o nìjaký dárek, tak
nás neodmítnou. Jenom nás mrzí, že
se zúèastnilo tak málo místních. Cou-
fáme, že na dalších roènících bude více
místních závodníkù.

Chceme také podìkovat našim ka-
marádùm a pøátelùm, kteøí nám po-
mohli.

Takže na II. roèník „Králické èasov-
ky“ se tìšíme.

Nashledanou
Za pøátele cyklistiky Zdenìk Pan-

chártek, Jiøí Kalousek.

Králická èasovka 6. 9. 2003
výsledková listina

  1. Kestler Aleš YOGI Racing Ostrava 1981 A 00:22:16,3
  2. Vítek Martin PSK Remerx 1983 A 00:23:25,0
  3. Paukrt Radovan CTC Fort SMC 1970 A 00:24:03,0
  9. Špaèek Jiøí Èervená Voda 1964 A 00:26:56,7
10. Vavøík Ladislav Králíky 1971 A 00:27:31,4

  1. Kalousek Jiøi Králíky 1956 B 00:24: 15,2
  2. Vítek Antonín Tessuti Prestige 1957 B 00:24:21,6
  3. Vacek Stanislav Králíky 1961 B 00:25:18,0
  4. Uhlíø Jiøí Králíky 1966 B 00:29:18,3

  1. Leicht Jiøí Tìchonín 1949 C 00:2630,7
  2. Prokopec Karel Orlíèky 1949 C 00:26:43,6
  3. Ambrož Karel Køižanov 1946 C 00:27:07,0
  5. Panchartek Zdenìk Králíky 1953 C 00:30:04,7

  1. Svoboda Jan SKP FORT Lanškroun 1985 J 00:26:07,9
  2. Honzák Tomáš Žamberk Tessuti sport 1986 J 00:27:09,9
  3. Kožnar Marek Présovi pohrobci 1988 J 00:28:13,6
  4. Štìrba Aleš Králíky 1985 J 00:29:04,8
  5. Velechovský Jan Králíky 1986 J 00:30:27,0

  1. Paøil Mirek Køižanov 1989 Ž 00:25:46,9
  2. Ambrož Karel Køížanov 1990 Ž 00:26:47,6
  3. Ïuriš Miroslav Králíky 1989 Ž 00:31:04,8
  4. Dostál Miroslav Èervená Voda 1990 Ž 00:36:13,6

  1. Špaèková Slávka Èervená Voda 1964 ženy 00:30:06,2
  2. Pospíšilová Rùžena Letohrad 1952 ženy 00:33:25,8
  3. Pospíšilová Alena Letohrad 1978 ženy 00:38:04,7

Mezikrajská soutìž v požárním sportu mladých hasièù
V sobotu 20. záøí 2003 se mladí hasièi z

Králík zúèastnili soutìže v požárním spor-
tu v Kunvaldu. Pøijela družstva z pardu-
bického a královéhradeckého kraje. Mimo
požární útok se soutìžilo ve výtvarné a
modeláøské práci, kde naši skvìle zabodo-
vali a obsadili první pøíèky. Za to si zaslou-
ží dík a chválu od SDH Králíky, ale také
od rodièù, za tak výborné výsledky.

Úèastníci: Brzák D., Brzák J., Brzáková
M., Dominikus Dan, Dominikus David,
Valèík R., Valèíková E., Rentka J., Rentka
T., Skála M., Nágl M., Látal L., Èeøeò J.

Výtvarné práce:
1. Rentka Tomáš
2. Dominikus Dan
3. Brzáková Monika

Modeláøské práce:
2. Rentka Tomáš a Brzák Daniel

Poøadí v požárním útoku:
MLADŠÍ
1. Králíky 0:49,25
2. Vamberk 0:51,96
3. Kunvald 0:52,38

4. Rybná n. Z. 0:54,45
5. Zámìl 0:55,19

STARŠÍ
1. Kunvald 0:40,02
2. Vamberk 0:40,56
3. Králíky 0:50,13
4. Slatina n. Z. 0:51,54
5. Doudleby B 1:01,67
6. Doudleby A 1:01,97

Vedoucí mládeže: Vinický R.,
Dominikus P.


