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Listopad 2003/èíslo 11                      Roèník I. (Králicko XIII.)               Cena 7 Kè

BUNKR V OBLEŽENÍ
Redakce KZ byla upozornìna na za-

vážení vchodu a støílen betonového
bunkru (K–S 16 U DRÁHY) z 2. svì-
tové války, který stojí na pozemku
pana Diblíka (p.è.1624/2 k.ú. Králí-
ky) po pravé stranì silnice Králíky –
Dolní Lipka neznámým materiálem,
tj. že se mùže jednat o porušení záko-
na è. 185/2001 o odpadech, konkrét-
nì nepovolené nakládání s možným
odpadem. Šetøením bylo zjištìno, že
materiál v objemu cca 5 nákladních
aut je na toto místo navážen firmou
Vydrus s.r.o. Králíky na žádost paní
Diblíkové.

Protože králicko bojuje o každého
turistu a toto není zpùsob, jak je sem
pøilákat, zajímali jsme se více o pøí-
pad a právo paní Diblíkové takto jed-
nat.

Paní Diblíková nás informovala, že
na provedení tìchto nezbytných za-
bezpeèovacích prací dostala svolení od
vlastníka objektu, tj. Vojenské uby-
tovací a stavební správy Pardubice.

Paní Nosková, vedoucí odboru re-
gionálního rozvoje zjiš�ovala pravdi-
vost této informace.

Zápis z tohoto jednání není vyhoto-
ven a souhlas je pouze ústní. U jed-
nání byli pøítomni zástupci vojákù z
Tìchonína (ing. Rantová) a VUSS
Pardubice (paní Marijánusová). V
souèasné dobì VUSS Pardubice po-
žádalo prostøednictvím ministerstva
o vyjádøení Historický ústav Praha k
provedení zahrnutí objektu bunkru
zeminou. K této alternativì pøistupuje
vlastník z dùvodu znaèného nebez-
peèí pádu do poškozených èástí ob-
jektu pøípadnì do diamantového pøí-
kopu zaplnìného  vodou, kde pø i
hloubce 3 m hrozí utonutí. V pøípadì
jakéhokoliv úrazu by zodpovìdnými
osobami byli jak paní Diblíková, jako
vlastnice pozemku, tak i vlastník ob-
jektu bunkru. Na odstranìní objektu
nemá vlastník finanèní prostøedky, a
tak se jim jeví alternativa zahrnutí,
kdy je možné hlínu opìt odstranit
jako nejpøíhodnìjší.

Bližší informace a pøípadné dotazy
jsou možné u paní Marijánusové He-
leny na Vojenské ubytovací správì

Pardubice, tel.:973 245 708.
K provedení celkového závozu hlí-

nou bude muset mít paní Diblíková
povolení o zmìnì využití území, kde
kromì vyjádøení dotèených správních
úøadù je nutný souhlas vlastníka ob-
jektu a ten jej vydá až po stanovisku
Historického ústavu Praha.

Materiál pocházel z areálu firmy Vy-
drus s. r. o. na Prostøední Lipce. Dne
3. øíjna 2003 provedli Ing. Orlita a Pa-
vel Brandejs z odboru ŽP MìÚ Králí-
ky šetøení ve výše uvedeném areálu.
Bylo zjištìno, že navezený materiál
pochází z likvidace èásteènì sesunu-
té bývalé tìžební stìny cihelny, která
se v tomto areálu pùvodnì nacháze-

la. Jedná se o èistou jílovitou zeminu
èásteènì promíchanou se zvìtralým
kamenem. Tento materiál lze pova-
žovat za vhodnou surovinu k prove-
dení výše popsaných terénních úprav.
Z tohoto hlediska tedy k porušení
uvedeného zákona o odpadech nedo-
šlo.

Poznámka: Objekt není prohlášen
za kulturní památku ve smyslu záko-
na o památkové péèi è. 20/1987 Sb.,
nebyl podán návrh o prohlášení ob-
jektu za kulturní památku. Tento ná-
vrh mùže uèinit „kdokoli“ prostøed-
nictvím Národního památkového
ústavu na Ministerstvo kultury ÈR.

Redakce

(Pokraèování na stranì 2)

Má být v Králíkách
další supermarket ?
Nedávno oslovila vedení mìsta fir-

ma Lidl, která by v Králíkách ráda po-
stavila nový supermarket. Øeè byla o
jeho velikosti, umístìní, nabízeného
sortimentu zboží, poètu novì vzniklých
pracovních míst aj. Protože se domní-
vám, že otázka vytvoøení díla takové-
ho rozsahu, které samozøejmì výraz-
nì ovlivní život obèanù a návštìvníkù

našeho mìsta, je vìcí zcela veøejnou,
o níž je tøeba diskutovat a nestaèí jej
pouze prezentovat v okruhu 15 za-
stupitelù, nabízím dnes králické veøej-
nosti základní data o tomto projektu:

Nejvhodnìjším místem pro vznik
supermarketu se jeví prostor pøi vý-
jezdu z Králík smìrem na Èervenou
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Otevøený dopis
Vážený pane starosto,
koncem srpna jsem se vracel se svou

pøítelkyní z dovolené pøes Králíky a ubyto-
vali jsme se v nádherném penzionu Alfons
v nedalekém Lichkovì.

Odpoledne jsme strávili v Králíkách a
veèer jsme si objednali taxi zpìt do penzi-
onu. Po veèeøi jsem ke svému zdìšení zjis-
til, že u sebe nemám penìženku. Prohle-
dal jsem dùkladnì celý pokoj, auto i zava-
zadla, ale penìženka nikde.

Pozdìji veèer do pokoje vstoupil pan
František Kárník, náš pan taxikáø, s pe-
nìženkou v ruce.

Pro Vaši informaci jsem mìl v penìžence
obèanku, øidièák, technický prùkaz, prù-
kazku VZP, zlatou kartu MasterCard, zla-
tou kartu VISA, kartu Èeské Spoøitelny a
10.000,- Kè v hotovosti.

Pan Kárník nechtìl pøijmout žádnou
odmìnu a zachoval se jako èestný muž.

Vážený pane starosto, chtìl bych požá-
dat o udìlení veøejné pochvaly panu Fran-
tišku Kárníkovi. Jeho poctivost a šlechet-
nost na mì udìlala velký dojem a jsem mu
za to nesmírnì vdìèný. Jenom velice málo
lidí by se zachovalo jako on.

Viktor Dub, Chomutov

Ptáte se - odpovídám
Kdo projektoval a stavìl vo-

lejbalové høištì pod zimním sta-
dionem v Králíkách? Jak je
možné, že se po pár mìsících
musí opravovat? Kdo opravu
zaplatí a z èeho?

Stavbu volejbalových kurtù pro-
vádí fa Luòák s.r.o. Rokytnice
v Orlických horách. Na základì
nabídky, technických  a finanèních
možností mìsta byly vybudovány
kurty o standardních parametrech
a rozmìrech s tím, že volná zóna
u postranních èar byla po dohodì
se zástupci volejbalového oddílu
zkrácena o 1 m, aby bylo v té dobì
vùbec možné høištì provozovat.
Dùvodem tohoto zmenšení volné

zóny byl nedostateèný rozmìr
upraveného povrchu pod antuku.
Omezení vzniklo nutnou vzdále-
ností od tel. kabele na jedné stra-
nì a znaèný výškový rozdíl terénu
na stranì druhé. Na toto rozšíøení
nebyly v té dobì finanèní pro-
støedky. Vzhledem k pozdìjšímu
rozhodnutí mìsta,  že  do jde  i
k oplocení kurtù a to z jiných fi-
nanèních zdrojù než z rozpoètu
mìsta bylo možné splnit požada-
vek volejbalistù o rozšíøení této
plochy na parametry stanovené
volejbalovým svazem. Proto nelze
souhlasit s tím, že se musí høištì
opravovat, ale dochází k jeho roz-
šíøení o 2 m.

Jan Èuma

(Pokraèování ze strany 1)

Má být v Králíkách
další supermarket ?
Vodu, vedle stávajícího benzinového
èerpadla. Podle schváleného územní-
ho plánu je tento prostor vyèlenìn pro
stavbu objektù obèanské vybavenos-
ti. Velikost pozemku, na nìmž by dílo
vzniklo, je asi 5.500-6.000 m2. V tom
je již zapoètena jak vlastní budova, tak
obslužné prostory (parkovištì, prostor
pro dodavatele apod.). Pøi stavbì by se
podaøilo rovnìž doøešit palèivý pro-
blém dopravní – mnohé automobily,
po dlouhé rovince od Orlice, vjíždìjí
do mìsta velkou rychlostí. Zde se jako
dopravní zklidòující prvek navrhuje
kruhový objezd namísto dnešní køižo-
vatky u èerpadla. To by prospìlo také
Základní škole Moravská, kde by au-
tomobily již nedosahovaly takové rych-
losti jako dnes. Firma by podle nabíd-
ky zamìstnala asi 20 lidí,  její sorti-
ment by byl z 60-70 % potravináøský,
zbytek by tvoøilo pøíležitostné spotøeb-
ní zboží podle aktuální nabídky. Kul-
tura prodeje by byla na úrovni bìžné
v supermarketech.

Veškerá jednání jsou teprve na po-
èátku a nic není definitivnì rozhod-
nuto. Rád bych proto vyvolal veøejnou
diskuzi na toto  téma: „Chceme
v Králíkách druhý supermarket ? Co
nám jeho stavba pøinese?“

Namátkou mohu jmenovat nìkterá
pozitiva i negativa, která mì napadla:

Pozitiva:
+ zvýšení atraktivnosti mìsta pro

pøijíždìjící návštìvníky a lidi z široké-
ho okolí

+ zlevnìní ceny nákupù pro králic-
ké obèany

+ vytvoøení konkurenèního prostøe-
dí mezi obìma supermarkety, z nìhož
mùže                profitovat zákazník

+ nabídka nových pracovních míst
+ dopravní zklidnìní vjezdu do mìs-

ta od Èervené Vody
+ mìsto mùže fungovat i jako záso-

bovací místo pro horská turistická za-
øízení

Negativa:
- možné dùsledky pro živnostníky ve

mìstì – pøedevším prodejce potravin
(domnívám se však, že firem pùsobí-
cích na námìstí se to nijak závažnì
nedotkne)

V prùbìhu jednání s firmou Lidl
jsem obdržel ještì nabídku od jiné fir-
my, která by byla schopna
v Králíkách podnikat za obdobných
podmínek. Z výše uvedeného vyplý-
vá, že zájem o naši lokalitu je. Prosím
králickou veøejnost, aby se k otázce
vzniku nového supermarketu vyslo-
vila a� již prostøednictvím svých zastu-
pitelù nebo i pøímo. Znovu bych zdù-
raznil, že dosud probìhlá jednání byla
pouze informativní a mìsto k nièemu
nezavazují.

Významným rysem dalších jednání
bude i cena, kterou nám budou schop-
ny firmy za tuto lukrativní lokalitu na-
bídnout.

D. Krabec

Oplocení
pøedškolních

zaøízení
Hygienické požadavky na provoz škol-

ských zaøízení jsou podle zákona o ochranì
veøejného zdraví è. 258/2000 Sb. konkreti-
zovány vyhláškami è. 108/2001 Sb. a 107/
2001 Sb.

Podle vyhlášky è. 108/2001 Sb.,kterou
se stanoví hygienické požadavky na prosto-
ry a provoz škol, pøedškolních zaøízení a
nìkterých školských zaøízení, musí být ven-
kovní prostor pøedškolního zaøízení oplocen.

Zøizovatel tìchto zaøízení pøijal usnesení
o provedení oplocení. Oplocení bude zèásti
hradit dlužník mìsta  jako kompenzaci své-
ho dluhu, èást finanèních prostøedkù zajistí
zøizovatel školských zaøízení. Výstavbu plotu
øídí odbor VTS MÚ Králíky. Vzhledem ke
skuteènosti, že zároveò probíhaly zajiš�o-
vací terénní práce v lokalitì u bývalého
høbitova v ulici Pivovarská, bylo z dùvodu
hospodárného využití stavební techniky pøi-
kroèeno k postupné výstavbì oplocení nej-
prve u MŠ Pivovarská Králíky. V souèasné
dobì se realizuje výstavba plotu u MŠ Mo-
ravská Králíky.

Plnì chápu rodièe dìtí a paní uèitelky z
MŠ Moravská, že je nutné provést oplocení
pozemku u MŠ co nejdøíve. Paní uèitelky
musí zajistit bezpeènost dìtí a souèasný
stav neumožòuje bezpeèný pobyt dìtí na
zahradì. Høištì MŠ je umístìno poblíž frek-
ventované komunikace E 43, ale problém
není jen v nebezpeèí úrazu dítìte mimo are-
ál MŠ. Dítì se mùže poranit o vnesené pøed-
mìty, není zajištìno dìtské pískovištì pøed
zneèištìním atd. Vìøím, že  se podaøí do-
konèit výstavbu oplocení co nejdøíve.

Bc. Jan Divíšek
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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.

Øádková inzerce
Prodám prùmyslový šicí stroj znaè-

ky MINERVA (72527-101). Steh rov-
ný, cik-cak. Cena dohodou. Tel.608
567 270.

Prodám lednièku s mražákem znaè-
ky Samsung Calex. V provozu 1 rok.
Cena 1.500,- Kè. Tel. 608 567 270.

Koupím pozemek – stavební parcelu
v Králíkách a okolí. Tel. 605 573 597.

Prodám øadový RD 4+2 o dvou byto-
vých jednotkách, garáž, sklep, zahra-
da, na klidném místì v Králíkách. Cena
960tis. Kè. Tel. 603 302 520.

Prodám nábytek – SLOVENSKÁ
IZBA – modøín (masiv). Cena dohodou.
Tel. 605 224 257.

Tato inzerce je zdarma. Je omezena
poètem znakù (70 zankù). Pøíspìvky
zasílejte na adresu: Mìstský úøad Krá-
líky, Velké námìstí 5 (k rukám Ivy Ve-
èeøové), pøípadnì Iva Veèeøová, Pod
Dìtským domovem 575, Králíky, tel.
608 312 455.

Zakázkové šití
a opravy odìvù

Renata Kochová
ul. 5. kvìtna 433
tel. 465 632 453

Oznámení králickým volièùm
Vážení spoluobèané, od komunálních

voleb, které se konaly na podzim 2002
uplynul již rok. I když se domníváme, že
tyto volby byly úspìšné pro pøedem de-
klarovanou koalici nìkolika politických
stran a politických sdružení v Králíkách,
již v krátké dobì po tìchto volbách jsme
se pøesvìdèili, že tomu tak není.

Dne 3. listopadu 2002, a tedy po ozná-
mení výsledkù komunálních voleb, bylo
na spoleèném jednání koalice dohodnuto
15 hlavních bodù postupu nového zastu-
pitelstva. Všechny strany koalice s tímto
postupem souhlasily vèetnì zastupitelù
zvolených za tyto strany. U nového vede-
ní radnice však nebyla vùle nìkteré zá-
sadní body splnit. Roli v takovém jedná-
ní koalièních zastupitelù a námi zvolených
pøedstavitelù mìsta jistì sehráli objektiv-
ní a subjektivní pøíèiny, ale také jejich po-
vahové vlastnosti vèetnì odvahy, èi spíše
strachu, nìkteré kroky splnit.

Domníváme se, že na starých nepoøád-
cích se nedá vybudovat nic nového a o
tom jsme se v minulosti všichni pøesvìd-

èili vícekrát. Pøesto se nám nepodaøilo pøe-
svìdèit nové vedení mìsta, aby postupo-
valo podle, v koalici dohodnutých, postu-
pù, které mìly tyto nepoøádky zmìnit.
Domníváme se, že nìkterá rozhodnutí
rady mìsta, jako napøíklad „pozmìnìné“
výbìrové øízení na øeditele pøíspìvkových
organizací mìsta byla vyloženì špatná
(nejprve uložení starostovi mìsta uèinit
kroky k  p r o v e d e n í  výbìrových øízení,
poté pouze tisková zpráva o tom, že to tak
rada nemyslí a starosta provede posouze-
ní práce øeditelù – je na to zøejmì odbor-
ník - a poté teprve dojde k vyhlášení vý-
bìrového øízení na ty „špatné“. Jak to do-
padlo, to víte). Rozhodnì se nemìøilo všem
stejným metrem.

Máme své výhrady i k nìkterým oso-
bám, které byli zvoleni za naše koalièní
strany do zastupitelstva. Tito urèitì ne-
jsou pøínosem jak pro zastupitelstvo samé,
tak i pro obèany mìsta. Neprosazují vo-
lební program strany za kterou byli zvole-
ni, a na zastupitelstvo chodí tøeba i nepøi-
praveni. Tìžko se potom mohou vyjadøo-

ÈZS Lichkov oznamuje Všem zahrádkáøùm
a pìstitelùm, že i v letošním roce je zprovoz-
nìna moštárna na Obecním úøadì Lichkov

M O Š T O V Á N Í
Podrobnìjší informace podá p. Effenberger  tel. 465 635 130

vat k projednávaným vìcem a teprve o
nich rozhodovat. Proè tito lidé pøijali svùj
mandát je nám otázkou. Takových proè
by se jistì našlo ještì mnoho, i tøeba
v pohledu na ostatní zastupitele, a je tøe-
ba je øešit.

I když se v nìkterých otázkách øízení
a vedení mìsta v koalici neshodneme,
pøesto se nám podaøilo po nìkolika mìsí-
cích jednání uzavøít tzv. koalièní dohodu,
kterou se rozhodly všechny zúèastnìné
politické strany a sdružení respektovat.
Úplný text této koalièní dohody o spolu-
práci je vyvìšen v naší vývìsní skøíni pod
Komerèní bankou.

Za naše strany prohlašujeme, že se
budeme snažit dodržovat tuto koalièní do

hodu a prosazovat volební program,
který jsme Vám, obèanùm králicka, na-
bídli a se kterým jsme do komunálních
voleb šli.

Za Základní organizaci Strany
zelených v Králíkách   Petr Jungvirt

Za sdružení nezávislých kandidátù
Nezávislí 2002   Zdenìk Pohl
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Stomatologické služby
od 1. 11. 2003 do 30. 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
  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
  8. 11. so MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
  9. 11. ne MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
15. 11. so MUDr. Ježáková Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 620 528
16. 11. ne MUDr. Ježáková Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 620 528
17. 11. po MUDr. Vojtová Žamberk Poliklinika Nám. g. knopa 465 676 821
22. 11. so MUDr. Špièka Králíky Zdr. støedisko 5. kvìtna 414 465 631 154
23. 11. ne MUDr. Špièka Králíky Zdr. støedisko 5. kvìtna 414 465 631 154
29. 11. so MUDr. Krèálová Žamberk Poliklinika Nám. g. knopa 465 676 824
30. 11. ne MUDr. Krèálová Žamberk Poliklinika Nám. g. knopa 465 676 824
V Jablonném nad Orlicí zajiš�uje ošetøení mimo ordinaèní dobu každý den do 20:00

MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765

Rok po té - aneb co nového na králické radnici
Po delší dobì jsem opìt zavítal na kralic-

kou radnici - do místního stánku správy a
moudrosti - podívat se na ctihodné zastupi-
telstvo našeho mìsteèka plného krás. Byl
jsem mile pøekvapen. Atmosféra byla kupo-
divu více pøátelská, ne køeèovitá a arogantní
- což pamatuji z let minulých, ale to byl bo-
hužel jen zaèátek.

Když pøišla na pøetøes nepopulární práce
Kontrolního výboru zastupitelstva mìsta,
který vytýkal pøíspìvkové organizaci Klub Na
Støelnici vedené dlouholetým øeditelem pa-
nem Strnadem špatné hospodaøení
s majetkem mìsta, tak jsem jen zíral. Do-
zvìdìl jsem se, že neje-nom všichni èlenové
komise lžou, ale také z reakcí ostatních za-
stupitelù, že co si vlastnì dovolují „Pájovi“
Strnadovi vytýkat – pøeci on to má vše
v poøádku a a� mu jako jedinému „øediteli
kultury mìsta Králíky“ na tu jeho miliono-
vou hraèku nikdo nešahá. Chápu, že pan Str-
nad jako bývalý první radní na takové jedná-
ní není zvyklý, ale myslel jsem si, že situace
se zmìnila.

Po chvíli jsem se stal úèastníkem pokusu
o „znárodnìní“, kdy jsme chtìli pod vedením
nového zastupitele uzmout domkaøi Lang-
hansovi pár stovek metrù pozemku, které
jsme mu však pøed mìsícem prodali. Jen na
okraj - co si kluci udìlali, nevím, ale snad to
není závist.

Ovšem interpelace pana podnikatele Vr-
bického, který si dovolil zeptat se na staveb-
ní pozem-ky pro rodinné domky, které by jeho
developerská firma postavila, byla jedním
z bonbónkù veèera. Nejenom že se zjistilo,
že za 13 let žádné pozemky pøipraveny ne-
jsou, ale že za to i opìt nikdo nemùže. Tak i
jeden zastupitel ho nazval otravným podni-
katelem, který nìco chce a musí tak dlouho
otravovat až toho dosáhne. Za což by se mìl
pan Vrbický asi stydìt. Ale doufám, že se mu
to opravdu povede, a že nepùjde stavìt domy
do Èervené Vody, kde pozemky mají a jen za
10,- Kè za metr.

Pro mne však perlou tohoto jednání za-
stupitelstva byla i odpovìï pana Strnada,
který pøi reakci na hodnocení své èinnosti na
Støelnici, na mùj dotaz, dotaz živnostníka
Šlesingra, kolik jsou tržby v jím øízené orga-
nizaci, sdìlil, že na moje dotazy odpovídá
s odporem a s nechutí, i když mnou poža-
dovaná informace je žel bohu informace ve-
øejná, na což asi není zvyklý. Nejenom že se

nesnažil ani moc reagovat na poznatky a
výtky kontrolního výboru, ale jako vychytralý
„politik“ okamžitì pøešel do útoku. Pøi schva-
lování zmìn tzv. zøizovacích listin nì-kterých
pøíspìvkových organizací, podporován další-
mi „pøíspìvkáøi“ v zastupitelstvu a úøed-
níky prosazoval, aby o osobì jmenované k
vedení pøíspìvkové organizace mìsta rozho-
dovalo zastupitelstvo mìsta a ne, jak pøed-
pokládá zákon, rada mìsta. To by byla zase
pohoda. Rozhodovali by všichni a nikdo, hlav-
nì když to budou ti „správnì“ naklonìni nebo
nìèím zavázáni.

Proè o tìchto poznatcích píši? Protože jsem
si vzpomnìl na nadšení po volbách, kdy do-
hodou pìti politických stran byla utvoøena
koalice, která tak získala vìtšinu v našem
králickém parlamentu a která v historickém
Modrém salonku Zlaté labutì (kde se zaklá-
dalo OF, vyvolil starosta Zima, a i byl dele-
gován za starostu Krabec) sestavila, bohu-
žel ústní a nepodepsanou koalièní dohodu,
kterou však se zavázali všichni zastupitelé
koalice plnit. Je však taky prav-dou, že po
svém usednutí do køesel zastupitelù a rad-
ních byli – podle svých prohlášení – na-jed-
nou všichni nezávislí (rozumìjte neèlenové
politické strany za kterou byli zvoleni), byli
prý zvoleni obèany. A na ty, kteøí utvoøili kan-
didátky a svým úsilím a strategii volby pøi-
pravili a podle mne i vyhráli, najednou tito
„zastupitelé“ zapomnìli. Nebýt nadšencù
zmìny, možná by dnes brblali doma a èekali,
jak ten „boj“ dopadne. Musí si však také
uvìdomit, že nebýt tìch nadšencù, nebylo by
se kam napsat (možná tedy na kandidátku
jiných politických stran – ale pak se ptám, co
tito lidé vlastnì vùbec chtìli?), nebylo by koho
zastupovat a také že text volebních progra-
mù by pro nì nemìl být cárem papíru, ale
smlouvou, i když neprávní, nového, jiného
smìru v Králíkách.

Ano, mám, a nejenom já, pocit, že pod ve-
dením Moravské demokratické strany pana
sta-rosty Krabce vymìnila koalice zastupite-
lù s panem bývalým starostou Zimou za ja-
kýsi „tole-ranèní patent“ klid pro naše mìst-
ské úøedníky a pøíspìvkáøe. Za pøedpokla-
du, že pan Zima odstoupí ze zastupitelstva
a nebude „moravany“ trápit - protože to on
svou inteligencí, rozhledem a i zkušenostmi
umìl (viz první zastupitelstva) – tak oni ne-
chají na oplátku jeho „vìrné pozùstalé“ na
pokoji. Jinak si totiž nedovedu vysvìtlit cho-

vání vìtšiny našich koalièních zastupitelù.
Zpráva nové právnièky mìsta, paní Hamplo-
vé, se nedostala na veøejnost. Byla pro koali-
ci hodnì dùležitá, aby po zhodnocení minu-
lých krokù mìsta a mìstského úøadu bylo
pro obèana zøejmé, proè se mìly udát povo-
lební zmìny. Nebyly však z tohoto materiá-
lu vyvozeny žádné politické závìry, ale neby-
la pøedevším vyvozena žádná zodpovìdnost
– pro nikoho! A o všem nerozhodoval jen sta-
rosta Zima, ale i on pøijímal a jako èlen rady
a zastupitelstva i schvaloval, rozhodnutí na
základì podkladù mìstských úøedníkù.Vždy�
za kauzy Vlasák, Strapek, Nováèek a další
rozhodovali (o jejich  prùbìhu a smìøování) i
majetkový a finanèní útvary mìsta, nehledì
na další zastupitele a èleny rady, z nichž
nìkteøí opìt fungují dál (jako èlovìk nesesa-
ditelný?). Pan starosta Zima se asi obìtoval,
za což mùže získat mùj obdiv.

Pokud nìkdo argumentuje, že plánované
zmìny a opatøení by byl pouze politický ná-
tlak a nespravedlnost, nech� zavzpomíná, jak
Zima, když pøebíral mìsto a mìstský úøad
jako starosta, „vyèistil“ bývalou radnici ta-
kovým zpùsobem, že ani uklizeèka nebyla
dost dobrá a spolehlivá. Koalice šla do voleb
s pøedstavou, že i nové nastartování mìsta
tento úklid èásteènì potøebuje, ovšem na to
se asi brzo zapomnìlo. Na okraj bych chtìl
obèana upozornit, že jeho pasivita a  možná
i strach, jenom nahrává opìtné „aroganci
moci“ a jen obèanská kontrola vìcí veøejných
rozvine demokracii v Králíkách. Napø. po
posledních výbìrových øízeních a obálkových
soutìžích poøádaných mìstem, kdy opìt ne-
rozhoduje ani vzdìlání ani výše penìžní èást-
ky, ale zøejmì pøíslušnost ke klanu, rodinì
nebo instituci, se mi zdá toto upozornìní jako
opodstatnìné.

Strana zelených nesložila ruce v klín a
peèlivì kontroluje rozhodnutí a dodržování
koalièní dohody. My, Zelení, nepobíráme
z mìstského rozpoètu žádné mzdy ani pøí-
spìvky na èinnost, nejsme v nájmu u mìsta
ani se nesnažíme o zamìstnání placeného
mìstem, nebydlíme v mìstských bytech, ani
se nebojíme že by naše dìti v Králíkách ne-
vystudovali - jsme nezávislí. Pro-to se na nás
obèané mohou obracet a spoleènì se mùžeme
domoci pravdy. Pøedevším na po-stoji naší
mladé generace, reprezentované „naším“ za-
stupitelem panem Ing. Kosukem který ne-
zkorumpován a nezkažen hájí do posledního
dechu programové prohlášení koalice, je znát,
že postoje a závazky se dají plnit i za cenu
momentálních proher. Stáøí a takzvané zku-
šenosti ohlazené prospìcháøskými ústupky
životních postojù, spolu s apatii a pohodl-
ností toto mìsto k rozvoji nepøivedou. Pøí-
slušnost k rodinì nebo pøíjmení ještì nedá-
vá právo na práci nebo právo na „úøad“ - není
totiž zárukou pøirozené inteligence. Pan sta-
rosta Krabec si musí, nebo mìl uvìdomit,
když po posledním výbìrovém øízení - kdy
s veøejným prohlášením k živnostníkùm
sdìlil, že musí provozovnu pøidìlit nìkomu
co ještì nic nemá atd. - že jsou v jím vede-
ném úøadì ale už celé rodiny, které pøímo
nebo nepøímo èerpají mìstský rozpoèet a on
se nad tím nepozastavuje, což je v pøípadì
místní nezamìstnanosti také dost zajíma-
vé. Zvláštì když jeho postoj k menšinové
skupinì obyvatel, což jsou kupodivu
v Králíkách živnostníci a podnikatelé, je tak
kategorický. Zákonitì ve mìstì, kde je skoro
jako v Oxfordu 8 ústavù zamìøených na

(Pokraèování na následující stranì
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DRAKIÁDA se zdaøila
Poèasí, v dobì naší pøípravy na DRAKI-

ÁDU, bylo den ode dne nepøíjemnìjší. Déš�,
zima, mlhavo.

Jako kouzelným proutkem v pohádce se
promìnilo v sobotu 11. 10. 2003 v pøíjem-
nì strávené odpoledne na louce pod Amál-
kou se spoustou dìtí, dospìlých, létajících
i neposlušných drakù a dráèkù.

Obdivem letošní DRAKIÁDY byl
vlastnoruènì vyrobený drak pana Mr-
klovského, který se na nás díval z ob-
divuhodné výšky.

Je to již 5. DRAKIÁDA, kterou pøipra-
vujeme pro veøejnost, zveme dìti z ostat-

ních MŠ Králicka, letos také tøi MŠ z Èer-
vené Vody a hosty – dìti z MŠ Miedzylesie
(Polsko).

Odmìnou pro všechny dìti se stal upo-
mínkový bonbónkový dráèek, vyrobený na-
šimi dìtmi, dobrý èaj a k zakousnutí tat-
ranka.

DRAKIÁDA nejen stmeluje dìti, rodiny,
ale je hlavnì jedním z prostøedkù, jak spo-
lupracujeme s rodièi a veøejností, jak si
vytváøíme pìkný vztah založený na dùvì-
øe, tak dùležitou pro naši další spoleènou
práci s dìtmi.

MŠ Moravská

Adélka Pospíšilová 6 let

O èem se mluví aneb co si o tom myslíte
Milí ètenáøi, po mìsíèní odmlce je tu opìt

rubrika, která se ptá na Váš názor, tentokrát
z oblasti ekologické. K výbìru tématu z tohoto
soudku mì vedly podnìty z mého blízkého
okolí.

Vadí Vám pálení odpadù?
Máme tu podzim, kdy se pøíroda chystá k

zimnímu spánku a stromy ulehèují svým ko-
runám, odkládají listí aby unesly tíhu snìho-
vé nadílky, kterou u nás v „opièích horách“
mohou oèekávat každým dnem. Naše zahra-
dy se pokrývají žlutavou záplavou a protože
jsme lidé pilní a nenechaví, bereme do rukou
hrábì, abychom na jaøe nemìli toliko práce.
Po té ale nastává vìèná nerudovská otázka:
“Kam s ním?“ Spadané listí pro nás pøedsta-
vuje desítky a stovky kilogramù odpadu, kte-
rého je tøeba se nìjak zbavit. Døíve se jedno-
duše listí nakupilo a pálilo, dnes je ale pro
spoleènost tato alternativa nepøípustná. Od
1.ledna 1998, kdy nabyl úèinnosti nový zá-
kon o odpadech, je povinností každé domác-
nosti dle § 9 mimo jiné, cituji: “Komunální
odpad oddìlenì shromažïovat, tøídit a pøe-
dávat k využití a zneškodnìní podle systému
stanoveného obcí (obecnì závazná vyhláška),
pokud neprokáží, že tento odpad využily samy
nebo samy zneškodnily v souladu s tímto zá-
konem a zvláštními pøedpisy.“ Dle mého ná-
zoru stanoví zákon jasnì, že je zakázáno listí
jakožto i jiný odpad pálit. Jediným dovole-
ným zpùsobem jak jej mùžeme sami zneškod-
nit je kompostování. Nemáme-li tu možnost

výchovu a 8 organizací zøízených mìstem, pøe-
važují zamìstnanecké názorové proudy tìch-
to institucí, které se od reality soukromého
sektoru elementárnì liší. Tyto organizace, pøe-
devším svojí „urèenou“ èinností, mají zajištì-
nou základnu zákazníkù a i finanèních zdro-
jù, které èerpají pøímo ze státního, nebo-li i z
mìstského rozpoètu (i v tisku se doètete o
„èerných dírách“ ve zdravotnictví, železnièní
dopravì, tzv. veøejných financích, školství nebo
obranì). Jejich „manažerská“ základna neøe-
ší nová odbytištì, strategie a technologie a
mylný výklad nìkterých ekonomù, i mìstských,
kteøí tvrdí, že tyto organizace nejsou ziskové,
pøeci neznamená, že nemají a ne-mohou vy-
tváøet zisk, který mohou vrátit do rozpoètu
mìsta a tím podpoøit jinou oblast mìsta, kte-
rá potøebuje momentální podporu (úklid ploch,
opravy a údržba komunikací apod.). Utratit
prostøedky „pøidìlené z rozpoètu“ za každou
cenu je výsadou rozvinuté socialistické ekono-
miky, kde každý øeditel ke konci roku utratil
úplnì vše (nebo i více!?), aby pøíští rok mohl
žádat víc bez ohledu na celkové potøeby jiných
mìstských resortù. Toto jen na okraj o veøej-
ných financích, kdy ètenáøi nemusím snad
nemusím naznaèovat rozdílný zpùsob myšle-
ní soukromých podnikatelù proti uvažování
„podnikatelù“ ve veøejném sektoru - který však
v Králíkách pøevažuje. Nežijeme
v Králíkách jen dnes. Chceme zde žít i zítra,
jak Vám nìkteøí podnikatelé a živnostníci do-
kazují. Protože milionové dluhy a role zamìst-
navatele lidí, to pro podnikatele není jenom o
výhodách a požitcích.

Na závìr Vás – obèany Králík - žádám o
osvìžení Vašich názorù, proè a koho pøevážná
èást obyvatel našeho kralického území pøed
rokem volila v komunálních volbách. A také
o vyslovení tìchto svých názorù „svým“ zastu-
pitelùm, zda-li plní Vaše pøedstavy o správì
našeho mìsta.

Jednatel ZO Strany zelených
v Králíkách - František Šlesingr

pak je naší povinností jej odvést, èi zajistit
odvoz na místo k tomu urèené. V našem pøí-
padì jsou provozovatelem zaøízení na úpravu
odpadù Technické služby Králíky. Obec má
právo za nedodržení obecnì závazné vyhláš-
ky udìlit pokutu 10 000 Kè osobì fyzické až
200 000 Kè právnické osobì oprávnìné k pod-
nikání. Toliko z legislativy, nerad bych Vás
zaplavoval citací zákonù, proto máte-li zájem
o podrobnìjší informace, odkáži Vás na obor
životního prostøední, kde jistì rádi zodpoví
všechny otázky. Bohužel øada z nás vyhlášku
mìsta nedodržuje a vesle pálí dál a to nejen
listí ale i jiné odpady. Staví se tím do rozporu
se zákonem a ještì tak “otravují“ život svým
spoluobèanùm, kdy v pøípadì, že chcete vpus-
tit do svého pøíbytku jedny z posledních tep-
lých paprskù sluneèního svitu a èerstvý
vzduch, navalí se Vám dovnitø hustý dým z
hoøícího navlhlého listí. Nebo sušíte-li prádlo
na zahradì mùžete si být jisti, že vùnì avivá-
že nebude dle Vašich pøedstav. V pøípadì, že
máte to štìstí a bydlíte v oblasti, kde se kouø
drží déle pokud nefouká silný vítr, muže se
Vám stát, tak jako mnì, že se probudíte upro-
støed noci díky štiplavému kouøi, který se pøes
zavøená okna vkrádá do bytu. Za to vše díky
sousedùm, kteøí aèkoli vìdí, že nemají tak
èinit, pálí odpady pod rouškou noci.

A proè vlastnì odpad nesmíme spalovat?
Je to jen výmysl zákonodárcù, kteøí už nevì-
dí, co by si na nás uchystali? Každé spalová-
ní uvolòuje do ovzduší zásobu uhlíku ulože-
nou ve fosilních palivech, ale pøedevším je

zdrojem nežádoucích a škodlivých látek (oxi-
dù dusíku, oxidu uhlièitého, dioxinù atd.)
Právì CO2 pøispívá k prohlubování skleníko-
vého efektu atmosféry, který má za následek
globální oteplování planety. Nejnápadnìjším
dùsledkem emisí škodlivin ze spalování je
úhyn rozsáhlých horských lesù podél celé se-
verní hranice naší zemì.

Nìkdo by si snad mohl myslet, že je jedno
spálím-li odpad já nebo skonèí-li ve spalov-
nì. To je ale omyl. Ve spalovnì se odpad spa-
luje za vysokých teplot, kterých se dosahuje
speciálními technologiemi napø.pøísunem vel-
kého množství kyslíku a jiných látek podpo-
rujícím hoøení, opakovaným spalováním a
filtrací. Tím se nìkolikanásobnì zmenší
množství škodlivých látek, které jsou nako-
nec vypuštìny.

Mìli bychom si uvìdomit, že ovzduší a život-
ní prostøedí je spoleèným dìdictvím nás všech
a my jej stejnì tak budeme pøedávat našim
dìtem a dalším generacím. Každý z nás je
jen kapkou v potoce, ale na každém z nás
záleží, co nakonec bude plavat v oceánu.

A co si o tom myslíte Vy, milí ètenáøi? Vadí
Vám pálení odpadù ve Vašem okolí? (Pište,
volejte, mailujte naší redakci).

Za kolektiv Králického zpravodaje
Petr Daniel

Použité prameny: Desatero domácí
ekologie – Aleš Máchal a Mojmír Vlašín
Ekologická výchova – Michael Pondìlíèek
a kolektiv

(Dokonèení z pøedešlé strany)
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Pøehled ordinaèních hodin lékaøù
Tak už tu máme podzim podzimovatý v pravé po-

dobì. Krásnì pestrý. Hoøí žlutì, oranžovì a rudì.
Pøíroda nám vydala své plody a chystá se k nezbyt-
nému odpoèinku. Sluníèko už nás moc nezahøeje, je
èas na teplé obleèení. A kdo to podcenil, ten možná
uvítá pøehled ordinaèních hodin lékaøù, který jsem
pro Vás vytvoøila.

Iva Veèeøová

MUDr. E. Rýcová, tel. 465 631 922 + 676 613
e-mail: OrdinaceHedva@seznam.cz

Po 7:00 – 11:30
Út 7:00 – 11:30 14:00 – 16:45
St 7:00 – 11:30 13:00 – 14:15
Èt 7:00 – 11:30 14:00 – 16:45
Pá 7:00 – 11:30 13:00 – 14:15

MUDr. J. Bartáková, tel. 465 631 144
Po 8:15 – 12:00 15:30 – 17:00
Út 7:15 – 11:00
St 8:15 – 11:00 15:30 – 17:00
Èt 7:15 – 11:00 pro zvané
Pá 7:15 – 12:00

MUDr. P. Nìmeèek, tel. 465 631 611
Po 7:15 – 12:00
Út 12:00 – 16:30
St 8:00 – 12:00
Èt 7:15 – 12:00
Pá 7:15 – 12:00

MUDr. K. Záruba, tel. 465 618 653, 777 627 474
Po 7:30 – 12:30 13:00 – 16:00
Pá 7:30 – 12:30

MUDr. Suchomel, tel. 465 631 264
Po 7:30 – 10:30 13:00 – 15:00 (pro zvané)
Út 7:30 – 10:30 13:00 – 15:00 (pro zvané)
St poradna 9:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Èt 7:30 – 10:30 13:00 – 15:00 (pro zvané)
Pá 7:30 – 10:30 13:00 – 15:00 (pro zvané)

MUDr. J. Špièka, tel. 465 631 154
Po 7:15 – 12:00 13:00 – 16:00
Út 7:15 – 12:00
St 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Èt 7:15 – 12:00 13:00 – 15:30
Pá 7:15 – 12:00 13:00 – 14:00

MUDr. M. Špièková, tel. 465 631 274
Po 7:15 – 12:00 13:00 – 14:30
Út 7:15 – 12:00 13:00 – 15:00
St 7:15 – 12:00 13:00 – 15:00
Èt 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Pá 7:15 – 12:00 13:00 – 14:00

Ultrazvuk Èervená Voda, tel. 465 626 321, 605 874 124
!!!Objednávka nutná!!!

Út 9:30 – 11:00
Èt 8:30 – 10:00
Pá 9:30 – 12:00

Rehabilitaèní støedisko, tel. 465 631 144
M. Pražáková, J. Saòák

Po 6:30 – 11:30 13:00 – 14:30
Út 6:30 – 11:30 13:00 – 14:30
St 6:30 – 11:30 13:00 – 14:30
Èt 6:30 – 11:30 13:00 – 14:30
Pá 6:30 – 11:30 13:00 – 14:30

Oèní lékaø - MUDr. P. Èížek

Út 8:00 – 12:00

Kožní lékaø MUDr. P. Dungl, tel. 465 676 842, 465
676 855

St 8:00 – 11:00

Psychiatr - MUDr. A. Štorek, tel. 465 471 300, 604 926
628

Ordinuje ve ètvrtek v lichých týdnech od 8:00 – 11:00,
naposledy v roce 2003 dne 18. 12.

AKADEMIE VZDÌLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí
Vás zve na semináøe v listopadu  2003

11. 11. Pøíprava pøechodu z jednoduchého na podvojné úèetnictví
20. 11. Novela Zákoníku práce platná od 1. 1. 2004
24. 11. Aktuální zmìny ve mzdovém úèetnictví a praktické cvièení
25. 11. Pøechod z jednoduchého na podvojné úèetnictví
27. 11. Novela zákona o DPH (úèinnost od 1. 10. 2003 a 1. 1. 2004)

ve znìní pozmìòovacích doplòkù

Podrobné informace na tel. 465 523 129 (též fax)
e-mail: seminar@akademieuo.cz         www.akademieuo.cz

Podìkování
Dìkujeme všem zamìstnancùm

MìÚ Králíky zainteresovaných na
vzniklém problému a za vstøícnì poda-
nou ruku pøi jeho øešení.

Srdeènì dìkujeme firmì p. Skalic-
kého Miroslava za kvalitnì odvedenou
práci pøi zemních úpravách terénu.

Dìkujeme všem zamìstnancùm TS
mìsta Králíky za zajištìní a provedení
technických prací.

Manželé Trejtnarovi, Králíky
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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

JIŽ V NABÍDCE: ZIMNÍ DOVOLENÁ
* Silvestrovské a zimní pobyty

* Lyžování v tuzemsku i v zahranièí
* Jarní prázdniny 21. 2. - 28. 2. 04

* Zimní koupání a poznávání
KATALOGY NA LÉTO 2004 od 10. 11.

* SLEVY ZA VÈASNÉ OBJEDNÁNÍ

7. 10. 2003
- schvaluje pronájem nebytového prostoru – Kavár-

ny Støelnice v ul. K. Èapka 374 v Králíkách panu On-
døeji Jungvirtovi, Králíky 71 a to na dobu neurèitou za
èástku 6.000,- Kè mìsíènì v období duben – záøí, a
9.000,- Kè mìsíènì v období øíjen – bøezen. (4:0:1 –
zdržel se Juránek)

- schvaluje operaèní plán údržby místních komuni-
kací na zimní období 2003-2004. (5:0:0)

- souhlasí s vedením objízdné trasy po silnici III/
04314 pøes obec Dolní Boøíkovice pøi uzavírce silnice
I/43 z dùvodu rekonstrukce žel. pøejezdu v Èervené
Vodì. (5:0:0)

30. 9. 2003
- schvaluje pronájem nebytového prostoru – klu-

bovny v èp. 108 na st. p. è. 286 v k. ú. Dolní Boøíkovi-
ce Motosportklubu Boøíkovice, zastoupeného jedna-
telem panem Josefem Starým, a to od 1. 10. 2003 na
dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za stá-
vající nájemné ve výši 500,- Kè/mìsíc. (5:0:0)

- schvaluje pronájem plochy na venkovní fasádì ne-
movitosti bytového domu èp. 658 v ul. V bytovkách v
Králíkách o rozmìrech 3 x 4 m (èelní strana bytového
domu smìrem k autobusovému nádraží) firmì Jin-
døich Valenta – ELKO Choceò, Pernerova 780, a to
od 1. 10. 2003 na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpo-
vìdní lhùtou za stávající nájemné 10.000,- Kè/rok.
(5:0:0)

- neschvaluje èlenství v honebním spoleèenstvu Dolní
Morava, souhlasí však s pøièlenìním honebních po-
zemkù v k. ú. Èervený Potok o celkové výmìøe 3,7633
ha k novì vznikajícímu honebnímu spoleèenstvu.
(5:0:0)

- vzhledem ke stavu uvolnìného bytu è. 4 v èp. 359
v ul. Valdštejnova v Králíkách – byt o velikosti 0+1
(13,34 m2), III. kat., se spoleèným soc. zaøízením a
plynovým vytápìním (WAW), schvaluje oslovit všech-
ny žadatele o nájem tohoto mìstského bytu mimo-
øádnì formou zveøejnìní možnosti pronájmu tohoto
bytu na úøední desce. (5:0:0)

- souhlasí s tím, aby prodej materiálu – použitých
parket cca 80 m2 za kupní cenu 100,— Kè/m2 reali-
zovala Základní škola 5. kvìtna, Králíky a získané
finanèní prostøedky použila na èásteèné pokrytí ná-
kladù vynaložených na vymalování tìlocvièny. (5:0:0)

Jednání
18. 9.
- Starosta na valné hromadì Sdružení obcí Orlicko v Mlad-

kovì.
2. 10.
- Místostarosta na jednání komise pro integrované obce v

Horní Lipce.
13. 10.
- Starosta s místostarostou v Miêdzylesie o pokraèování

projektu „Trhy/Targi – Králíky/Miêdzylesie“.
21. 10.
- Starosta a místostarosta v Králíkách se zástupcem

hejtmana Pardubického kraje a souèasnì radním pro fi-
nanèní politiku kraje Ing. Michalem Rabasem, radní pro
školství Marií Málkovou a radním pro správu majetku, vol-
noèasové aktivity a sport Jenem Èulíkem o možnostech zís-
kání prostøedkù státních a krajských na dokonèení spor-
tovního areálu pøi ZŠ Moravská.

Návštìvy
20. 9.
- Úèast starosty a místostarosty na pochodu „K prameni

Moravy“.
6. 10.
- Beseda s nìmeckou spisovatelkou Gudrun Pausewan-

govou, rodaèkou z Mladkova, v obøadní síni radnice.
11. 10.
- Místostarosta na besedì s veterány hranièáøských plu-

kù, sloužící na králických pevnostech, v obøadní síni radni-
ce,

- Starosta na oslavách 130 let Moravské pohranièní dráhy
Šternberk – Dolní Lipka v Šumperku,

- Starosta na Den kultury nìmecké menšiny v Lázních
Jeseníku.

22. 10.
- Starosta a místostarosta na turnaji ve volejbale, jímž

byla slavnostnì otevøena rekonstruovaná tìlocvièna pøi ZŠ
5. kvìtna.

- schvaluje zmìnu pøi uzavírání nájemních smluv u
mìstských bytù, a to na dobu urèitou 1 roku, které se
v pøípadì øádného plnìní povinností nájemce budou
automaticky prodlužovat vždy o 1 rok. (5:0:0)

- schvaluje jako pøedsedkyni komise pro integrova-
né obce paní MgA. Kristinu Brùnovou, bytem Pro-
støední Lipka 19. (5:0:0)

23. 9. 2003
- schvaluje bezplatné propùjèení místnosti KNS in-

validùm pro jejich schùzovou èinnost od 1. 10. 2003.
Místnost bude využívána 1x mìsíènì a to vždy tøetí
úterý v mìsíci. (5:0:0)

- schvaluje Naøízení è.2/2003 Mìsta Králíky, kte-
rým se vymezují úseky silnic II. a III. tøídy a na kte-
rých se pro jejich malý dopravní význam nezajiš�uje
sjízdnost a schùdnost odstraòováním snìhu a náledí.
(5:0:0)

- souhlasí, aby byl pøedložen Ministerstvu pro míst-
ní rozvoj registr na realizaci stavby: I. etapa – Rege-
nerace panelového sídlištì V Bytovkách. (5:0:0)

- souhlasí, aby byl pøedložen Ministerstvu financí
registr na realizaci stavby: Základní škola Moravská
– Pøestavba (objekt SO O3 – spojovací chodba a SO
08 – sportovní zaøízení). (5:0:0)
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 10
konaného dne 23. 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 )
Pavlína Kubáòová (6) Mgr. Karel Hlava (14)
Mgr. Dušan Krabec ( 7 ) Antonín Vyšohlíd ( 15 )
Arnošt Juránek ( 8 )

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

Za MìÚ:
Bc. Miroslav Bouška, Marie Pecháèková, Vìra Kubíèková,

Dana Nosková.

Program jednání:
01. Zahájení a prezence
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Hlavní jednání

3.1 Založení spoleènosti s ruèením omezeným ve 100%
vlastnictví mìsta

01. Zahájení a prezence

Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání pøivítáním pøí-
tomných zastupitelù, obèanù a právního zástupce mìsta – paní
Mgr. Hamplové.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu

Ovìøovateli tohoto zápisu jsou pánové Mgr. Stejskal a Mgr.
Hlava.

03. Hlavní jednání

3.1 Založení spoleènosti s ruèením omezeným ve
100% vlastnictví mìsta

Obsah: Slova se ujala paní Mgr. Hamplová, která podrobnì
vysvìtlila všechny detaily právního založení spoleènosti s ru-
èením omezeným, prošla a zvláš� okomentovala všechny body
zakladatelské listiny. Zdùraznila, že stojíme na poèátku: krok
1 – vlastní založení spoleènosti sro (urèení statutárních zástup-
cù, dozorèí rady, notáøský zápis...), krok 2 – ekonomické, da-
òové a úèetní nastavení parametrù fungování spol. sro.

Pan starosta pohovoøil o zkušenostech se spoleèností s. r. o.
v jiných mìstech (Žamberk, Krnov, Èeská Tøebová), ty jsou
vesmìs pozitivní. Pøedstavil ZM i navrhované kandidáty do
tøíèlenné dozorèí rady spol. sro. Kritéria výbìru: lidé odbornì
zdatní, nezávislí na práci MìÚ, 1 zastupitel z opozice. Na pozi-
ci jednatele a souèasnì øeditele spoleènosti v jedné osobì bude
vypsáno výbìrové øízení. Do doby, než bude schválen nový
jednatel, bude vykonávat z dùvodu uskuteènìní potøebných
právních krokù tuto funkci starosta mìsta.

Diskuze:
Holèapek: Øíká se, že TS jsou ztrátové. Jestliže s. r. o. ne-

mají být ztrátové, znamená to, že se budou zvedat ceny za
služby?

Krabec: Model bude zpoèátku jako TS. To, co mìsto dosud
dávalo formou dotace, bude nyní spol. s r. o. mìstu úètovat
jako každému jinému zákazníkovi. Mìsto je ve dvojí pozici –
jednak je vlastníkem, jednak je zákazníkem. Mùže tedy ovliv-
nit ceny, které budou mìstu za služby úètovány.

Pecháèková: Jestliže bude s. r. o. dìlat to, co TS, bude ho
muset Mìsto dotovat, jako TS.

Hamplová: Znám firmy, kde to šlo. Zmìnil se management
- vìtší odvaha...

Berková: Mìla by být vyhotovena ekonomická rozvaha –
mìlo by být zohlednìno vše, co bude do s. r. o. vloženo.

Strnad: zamýšlí se nad tím, jak vysvìtlí obèanùm, proè se

rozhodl podpoøit založení s. r. o., když nemá žádný ekonomický
podklad, na jehož podkladì by se rozhodoval.

Hamplová: Nelze dát do podkladù to, co se budoucímu ma-
nagerovi podaøí, co ne. Žádná analýza nezaruèí, jak to bude.
Na pøípravu spuštìní máme 3 mìsíce, budeme intenzivnì jed-
nat o modelu fungování.

Strnad: Bude trvat dlouho, než skonèí èinnost TS, obì orga-
nizace budou fungovat vedle sebe, mzdovì nároèné.

Krabec: TS pobìží, ale jen papírovì z dùvodu dohledání po-
hledávek, pøevodu majetku apod, není potøeba dalších admi-
nistrativních pracovníkù. Souèasná existence spol. s r. o. a bý-
valých TS nepovede tedy ke zvìtšeným nákladùm.

ZM/2003/10/200: ZM schvaluje tento obsah zakladatel-
ské listiny spoleènosti s ruèením omezeným:

I. Mìsto Králíky jako jediný zakladatel a jediný spo-
leèník zakládá zakladatelskou listinou podle § 57 a § 105
a následujících obchodního zákoníku spoleènost s ru-
èením omezeným „Služby mìsta Králíky s. r. o.“

II. Firma spoleènosti
Firmou spoleènosti je „Služby mìsta Králíky s.r.o.“
III. Sídlo spoleènosti
Sídlem spoleènosti je Králíky, Rùžová 462, 561 69
IV. Pøedmìt èinnosti spoleènosti
Pøedmìtem èinnosti spoleènosti je:
· Koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej
· Zprostøedkovatelská èinnost v oblasti obchodu a slu-

žeb
· Všechny živnosti, jež mají k dnešnímu dni Technické

služby, pøíspìvková organizace
V. Základní kapitál spoleènosti
Základní kapitál spoleènosti èiní pøi jejím založení 200.000

Kè a je celý tvoøen penìžitým vkladem zakladatele
VI. Správce vkladu
Správcem vkladu je Mìsto Králíky.
VII. Orgány spoleènosti
Orgány spoleènosti jsou:
· valná hromada - valná hromada je nejvyšším orgánem

spoleènosti. Její pùsobnost vykonává zakladatel jako jediný
spoleèník v rozsahu daném obchodním zákoníkem

· jednatel - jednatel je statutárním orgánem spoleènosti. Za
spoleènost jedná tak, že k napsané nebo vytištìné firmì spo-
leènosti pøipojí svùj vlastnoruèní podpis. Prvním a jediným jed-
natelem spoleènosti je Mgr. Dušan Krabec, trvale bytem Krá-
líky, Nové domovy 595

· dozorèí rada
a) dohlíží na èinnost jednatelù
b) nahlíží do obchodních a úèetních knih a jiných dokladù a

kontroluje tam obsažené údaje
c) pøezkoumává øádnou, mimoøádnou a konsolidovanou, po-

pøípadì i mezitímní úèetní závìrku a návrh na rozdìlení zisku
nebo úhradu ztráty a pøedkládá své vyjádøení valné hromadì

d) podává zprávy valné hromadì ve lhùtì stanovené spole-
èenskou smlouvou, jinak jednou roènì.

Prvními èleny dozorèí rady jsou:

Jiøí Moravec; Králíky 1002
Jana Ponocná; Králíky, Aloise Jiráska 626
Karel Hlava; Králíky, Jana Švermy 715
VIII. Rezervní fond spoleènosti
Rezervní fond èiní 10% základního kapitálu spoleènosti. Spo-

leènost vytváøí rezervní fond z èistého zisku, vykázaného v
øádné úèetní závìrce za rok, v nìmž poprvé zisk vytvoøí, a to
ve výši 10% z èistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty
základního kapitálu. V dalších letech spoleènost rezervní fond
doplòuje 5% z èistého zisku až do výše 10% základního kapitá-
lu.

IX. Obchodní podíl
Obchodní podíl ve spoleènosti je možné pøevést èi rozdìlit za

podmínek daných obchodním zákoníkem.
X. Doba trvání spoleènosti
Spoleènost se zakládá na dobu neurèitou.
XI. Závìreèná ustanovení
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1) Spoleènost vydává Stanovy.
2) První obchodní rok spoleènosti zaèíná dnem jejího zápisu do

obchodního rejstøíku a konèí dnem 31. 12. téhož roku. Další obchod-
ní roky odpovídají rokùm kalendáøním. Spoleènost vzniká dnem, ke
kterému byla zapsána do obchodního rejstøíku.

Ve vìcech touto zakladatelskou listinou a stanovami zvláš� neu-
pravených se spoleènost øídí platným èeským právním øádem, zejmé-

na ustanoveními obchodního zákoníku.
ZM zmocòuje starostu mìsta Mgr. Dušana Krabce k podpi-

su zakladatelské listiny formou notáøského zápisu.
Hlasování: 11:0:3 (paní Kubáòová odešla pøed hlasováním)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
o   +   +   +   +    x   +   +   +     +      o      o      +      +     +

Zapsala: Iva Veèeøová

Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 11
konaného dne 14. øíjna 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. Karel Hlava -
omluven ( 14 ), Pavlína Kubáòová – omluvena ( 6 ).

Za MìÚ:
Marie Pecháèková, Vìra Kubíèková, Jan Èuma.

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

4.1 Novela Smìrnice o prodeji bytù, nebytových prostor a byto-
vých domù ve vlastnictví mìsta Králíky

4.2 Majetkové operace
4.3 Zmìny ve zøizovací listinì ZŠ Moravská, ZŠ 5. kvìtna a

Klubu Na Støelnici
4.4 Zpráva kontrolního výboru ZM o provedených kontrolách
4.5 Vývoj rozpoètu 2003 a rozpoètové zmìny
4.6 Program regenerace MPZ Králíky – II. etapa
4.7 Doplnìní usnesení ZM/2003/10/200 o spol. s r. o.

05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

01. Zahájení a prezence
Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání. Místostarosta Ju-

ránek navrhl doplnìní bodu 4.3 o ZŠ 5. kvìtna a rozšíøení programu
o bod 4.7 Program regenerace MPZ Králíky. Starosta navrhl doplnì-
ní programu o bod 4.8 Doplnìní usnesení ZM/2003/10/200. Pan
Holèapek zažádal o doplnìní jednoho bodu do projednávání majet-
kových operací. Takto byl program jednání schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z minulého mimoøádného jednání jednání ZM

dne 23. 10. 2003 Mgr. Stejskal (i za Mgr. Hlavu) nevznesli pøipomín-
ky. Ovìøovateli tohoto zápisu jsou pánové Ing. Pavel Strnad a Anto-
nín Vyšohlíd. Ovìøovatelé jednohlasnì schváleni.

03. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl pan Jan Škarka. V

rámci diskuze nad usneseními RM mimo jiné vystoupili:
Ing. Kosuk - vznesl výhradu, že byl pøidìlen byt v nádstavbì èp.

658 ul. V Bytovkách pí Obertové, která již v mìstském bytì bydlí.
Mgr. Krabec - RM vycházela z platného bytového poøadníku a

doporuèení majetkového odboru.
M. Souèek - nesouhlasí se zpùsobem, jakým byl vybrán nájem-

ce kavárny Klubu Na Støelnici. Pøeèetl dopis tøí zájemcù, z nìjž
vyplívá, že nikdo nevyslechl jejich podnikatelské zámìry.

Ing. Strnad - On tak neuèinil, protože se výbìru nového nájemce
kavárny chopila RM.

Mgr. Krabec - Upozornil, že se nejednalo o žádné výbìrové øízení,
ale zámìr pronájmu. RM ve své vìtšinì dala na doporuèení øeditele
Klubu Na Støelnici.

Ing. Kosuk - Navrhuje hlasování o revokaci usnesení RM/2003/
33/563 o pronájmu nebytového prostoru Kavárny Støelnice.

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

Vrbický - Pøipomenul, že je zapotøebí reagovat na poptávku po
stavebních parcelách na výstavbu rodinných domù v lokalitì Na Skøi-
vánku.

04. Hlavní jednání

4.1 Novela Smìrnice o prodeji bytù, nebytových
prostor a bytových domù ve vlastnictví mìsta Králí-
ky

Obsah: Místostarosta Juránek pøedložil k projednání zmìnu Smìr-
nice o prodeji bytù, nebytových prostor a bytových domù ve vlastnic-
tví mìsta Králíky. Ta by spoèívala v jasném definování, že ceny pro
rozhodování zastupitelstva navrhuje RM, pøi zachování pravomoci
dané zákonem, že o její koneèné rozhoduje ZM. Souèasnì navrhl
doplnit ustanovení èlánku VII. Stanovení kupní ceny v èlánku „3“ o
bod „b“, že cena stavební parcely nezastavìné v k. ú. Králíky se
stanoví minimálnì 100 Kè/m2, v integrovaných obcích minimálnì 50
Kè. Další odrážky odstavce „3“ by se pak v øadì o jeden posunuli. ZM
si vymínilo, že bude o každé ze dvou zmìn hlasovat oddìlenì.

ZM/2003/11/201: ZM schvaluje novelu Smìrnice o prodeji
bytù, nebytových prostor a bytových domù ve vlastnictví mìs-
ta Králíky, která pùvodní znìní upravuje takto:

Èlánek VII. Stanovení kupní ceny
odstavec 3 – Ceny pro rozhodování zastupitelstva navrhu-

je RM
Hlasování: 13:0:0

ZM/2003/11/202: ZM schvaluje novelu Smìrnice o prodeji
bytù, nebytových prostor a bytových domù ve vlastnictví mìs-
ta Králíky, která pùvodní znìní upravuje takto:

Èlánek VII. Stanovení kupní ceny, odstavec 3
b) cena stavební parcely nezastavìné v k. ú. Králíky mini-

málnì 100 Kè/m2, v integrovaných obcích minimálnì 50 Kè/
m2. Odrážky ostatních položek platného odstavce 3 se posou-
vají o jedno písmeno.

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

4.2 Majetkové operace

4.2.1 Prodej jednotlivých nebytových jednotek dle zák.
è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù – garáží v èp.
816 na st.p.è. 1391/1 vèetnì spoluvlastnických podílù na
st.p.è. 1391/1 vše v k.ú. Králíky

Obsah: Na minulém ZM se schvaloval prodej dalších 6 nebytových
jednotek a MO pøedkládá prodej dalších 4 nebytových jednotek  vèet-
nì spoluvlastnických podílù na st.p.è. 1391/1 v k.ú. Králíky, a to
stávajícím nájemcùm. RM doporuèila prodej tìchto jednotek. Jeden
nebytový prostor byl rekolaudován na sklad.

ZM/2003/11/203: ZM schvaluje prodej jednotlivých nebyto-
vých jednotek dle zák. è. 72/1994 Sb., v platném znìní –
garáží a skladu vèetnì spoluvlastnických podílù na st.p.è.
1391/1 vše v k.ú. Králíky:

- è. 816/101 sklad (každý 1/2000) spol. podíl 7/2000 za kupní
cenu 26.038,- Kè manželùm Romanu a Evì Babicovým, Králí-
ky 448 spol. podíl 7/2000 za kupní cenu 26.038,- Kè manže-
lùm Romanu a Ivanì Valèíkovým, Králíky 743

- è. 816/103 spol. podíl 5/1000 za kupní cenu 35.000,- Kè
manželùm Ing. Otmaru a Alenì Mackovým, Králíky 816

- è. 816/106 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 45.575,- Kè
panu Vojtìchu Haasovi, Králíky 755

- è. 816/110 spol. podíl 6/1000 za kupní cenu 46.750,- Kè
manželùm Oldøichu a Marcele Roušavým, Králíky 816.

Hlasování: 13:0:0

4.2.2 Prodej 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. Zámìr prodeje byl schvá-
len a zveøejnìn. Kupní cena 20,- Kè/m2+ náklady spojené s pøevo-
dem, tj. 24.530,- Kè.

ZM/2003/11/204: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è. 692
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v k.ú. Dolní Boøíkovice manželùm MUDr. Ladislavu a Mila-
dì Tomkovým, Nováèkova 54, Brno-Husovice za kupní cenu
24.530,- Kè.

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

4.2.3 Prodej pozemkù st.p.è. 36 a p.p.è. 170, 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. Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn, kupní cena u st.p. 50,- Kè/m2 a u p.p. 10,- Kè/m2+ náklady
spojené s pøevodem, tj. 20.635,- Kè.

Ing. Kosuk - Upozornil na skuteènost, že na pøedmìtných pozem-
cích se již dnes nachází skládka stavebního materiálu a stavba
kùlny.

Kubíèková - Protože byl pan Randis jediným zájemcem, vydala
mu souhlas s uskladnìním èásti materiálu.

Ing. Kosuk - Domnívá se, že pí Kubíèková vážnì pøekroèila své
pravomoci, protože k vydání podobného souhlasu je oprávnìna pouze
rada mìsta a navrhuje odložit prodej až po prošetøení celé záležitos-
ti.

ZM/2003/11/205: ZM odkládá prodej pozemkù st.p.è. 36 a
p.p.è. 170, 171 v k.ú. Dolní Hedeè, za kupní cenu ve výši
20.635,- Kè na další øádné jednání a ukládá odboru regionál-
ního rozvoje a MO prošetøit novì zjištìné skuteènosti.

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

4.2.4 Prodej pozemkù p.p.è. 221/1 a 225/3 v k.ú. Dol-
ní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Andrews z Dolní
Hedeèe za úèelem rozšíøení zahrady u nemovitosti, kterou vlastní.
Jedná se o pozemky o celkové výmìøe 909 m2. Zámìr prodeje byl
schválen a zveøejnìn, kupní cena 10,-Kè/m2+ náklady spojené
s pøevodem, tj. 10.100,- Kè.

ZM/2003/11/206: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è. 221/1
a 225/3 v k.ú. Dolní Hedeè manželùm Janì a Aaronu Lind-
say Andrews, Dolní Hedeè 74 a Nový Zéland za kupní cenu
ve výši 10.100,- Kè.

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

4.2.5 Prodej pozemku st.p.è. 849 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Feèko z Králík. Jedná se

o zastavìnou plochu pod garáží o výmìøe 30 m2. Zámìr prodeje byl
schválen a zveøejnìn, kupní cena 100,- Kè/m2 +náklady spojené
s pøevodem, tj. 3.690,- Kè.

ZM/2003/11/207: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è. 849
v k.ú. Králíky manželùm Marku a Petøe Feèkovým, Králíky
334 za kupní cenu ve výši 3.690,- Kè.

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

4.2.6 Prodej 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. Zámìr prodeje
byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 20,- Kè/m2+náklady spojené
s pøevodem, tj. 96.170,- Kè.

ZM/2003/11/208: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è. 551 a
547 v k.ú. Dolní Hedeè manželùm Helenì a Gerhardu
Schweidlerovým, Dolní Hedeè 14 za kupní cenu ve výši
96.170,- Kè.

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

4.2.7 Prodej 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. Pozemek je zatížen
vìcným bøemenem - umístìný hl. øád vodovodu a sloup veøejného
osvìtlení. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 50,-
Kè/m2+ náklady spojené s pøevodem, tj. 7.530,- Kè.

ZM/2003/11/209: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è. 98
v k.ú. Dolní Hedeè manželùm Ladislavu a Evì Havlíkovým,
Heverova 502, Kolín IV za kupní cenu 7.530,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

4.2.8 Prodej pozemkù p.p.è. 521 a 1224 v k.ú. Heøma-

nice 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. Zámìr prodeje byl schválen a zveøej-
nìn, kupní cena 20,- Kè/m2+ náklady spojené s pøevodem, tj. 5.560,-
Kè.

ZM/2003/11/210: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è. 521 a
1224 v k.ú. Heømanice u Králík manželùm Mgr. Bedøichu a
Blance Srncovým, Zdimìøická 1447, Praha 4-Chodov za kup-
ní cenu 5.560,- Kè.

Hlasování: 13:0:0

4.2.9 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 651/27 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: Na základì rozhodnutí RM ze dne 15.07.2003 pøipravil
MO podklady pro projednání zámìru prodeje p.p.è. 651/27 v k.ú.
Králíky. Jedná se o pozemek o výmìøe 799 m2 za peèovatelským
domem v ulici Fr. Palackého. Pozemek byl užíván jako zahrada a
když MO chtìl pozemek pronajmout uživatelùm, tak pozemky pøe-
stali užívat. Dle odboru VTS je v souèasné dobì pozemek užíván
jako neobdìlaná zahrada, za urèitých podmínek lze pozemek využít
pro stavbu domu, urbanisticky pravdìpodobnì nevhodné, ale øešitel-
né. Souèasnì bude nutné vyøešit pøístup pro vlastníka nemovitosti
na st.p.è. 1096 v k.ú. Králíky. Dle odboru RR je podle schváleného
ÚP pozemek urèen pro zástavbu objektu obèanského vybavení –
domu s peè. službou. Zástavba k jinému úèelu není vhodná, napø.
z dùvodu pøístupu, apod. Po provedení zástavby na p.p.è. 651/37 je
uvažováno využívání pozemku jako možný pøístup k objektu na
st.p.è. 1096. RM nedoporuèila prodej pozemku.

ZM/2003/11/211: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 651/27 v k.ú. Králíky a ukládá MO znovu nabídnout
pozemek k pronájmu.

Hlasování: 13:0:0

4.2.10 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 1097/2 v k.ú. Heø-
manice u Králík

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Bøeèková za úèelem za-
jištìní pøístupu k nemovitosti èp. 9 v Heømanicích a zøízení zahra-
dy. Jedná se o pozemek o výmìøe 663 m2, který navazuje na nemovi-
tost, kterou si žadatelka kupuje. Odbor VTS s prodejem souhlasí,
odbor RR nemá k prodeji námitek, ÚP pro obec není zpracován. RM
prodej doporuèila a navrhla kupní cenu 20,- Kè/m2.

ZM/2003/11/212: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 1097/2 v k.ú. Heømanice u Králík za kupní cenu 20,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prode-
je zveøejnit.

Ing. Strnad - Navrhuje kupní cenu zvýšit na 40,-
Hlasování: 3:1:9 (návrh nepøijat)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
-    -    -    -   +    x    -   -    -      -      +       +      o      x       -

Hlasování o pùvodním usnesení s kupní cenou 20,- Kè/m2.
Hlasování: 10:1:2
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +   +   +   -    x    +  +   +      +      -      o       +     x      +

4.2.11 Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 720/1 v k.ú.
Dolní Hedeè

Obsah: O koupi èásti pozemku požádala paní Zachová za úèelem
zajištìní pøístupu k nemovitosti èp. 64 na Dolní Hedeèi. Jedná se o
èást pozemku – ostatní plochu, komunikaci. Odbor VTS s prodejem
nesouhlasí, jedná se o víceúèelovou komunikaci. Dle odboru RR se
jedná o pøístupovou komunikaci k více objektùm, v komunikaci je
uložen hlavní vodovodní øád, ÚP není pro obec zpracován. RM nedo-
poruèila prodej èásti pozemku.

ZM/2003/11/213: ZM neschvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 720/1 v k.ú. Dolní Hedeè.

Hlasování: 13:0:0

4.2.12 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 1330/9 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O prodej pozemku si požádal pan Halaniè za úèelem zøíze-
ní pøístupové cesty na vlastní pozemky. O pozemek si požádal i pan
Poláèek za úèelem vstupu a vjezdu na vlastní pozemky. Jedná se o
pozemek o výmìøe 23 m2 a je využíván jako èást komunikace. Dle
odboru VTS pozemek navazuje na místní komunikaci a je využíván
jako pøíjezd na zahradu p. Poláèka. V pøípadì prodeje jinému vlast-
níkovi doporuèuje zøídit vìcné bøemeno pøíjezdu pro p. Poláèka. Dle
odboru RR jsou podle ÚP pozemky za stávající zástavbou navrženy
k zástavbì rod. domy, tato èást pozemku je užívána k pøístupu do
zahrady Poláèkových. RM nedoporuèila prodej.

ZM/2003/11/214: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 1330/9 v k.ú. Králíky.

Hlasování: 13:0:0
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4.2.13 Zámìr prodeje pozemkù st.p.è. 55 a p.p.è. 333,
360/1 v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: Manželé Vašinovi požádali o prodej pozemkù za úèelem
zajištìní pøístupu k nemovitosti, kterou vlastní. St.p.è. 55 je zasta-
vìná plocha pod nemovitostí èp. 30, celková plocha pozemkových
parcel je 868 m2, výmìra st.p. je 122 m2. Odbor VTS s prodejem
souhlasí, jedná se o pozemek zastavìný stavbou žadatele a pøilehlé
pozemky jsou využívané jako zahrada, všechny pozemky tvoøí samo-
statný funkèní celek. Odbor RR s prodejem souhlasí, ÚP obce není
zpracován.

Zároveò žadatel požádal o provìøení možnosti majetkoprávního
vypoøádání pozemku pod stavbou z dùvodu podvodného jednání
notáøky Zunkové. Pùvodní vlastníci manželé Tannertovi koupili v r.
1969 nemovitost èp. 30 se st. parcelou a pozemkovými parcelami za
asistence státní notáøky Zunkové a protiprávním jednání této notáø-
ky nebyla kupní smlouva zaregistrována. Na základì rozsudku Okres-
ního soudu Ústí nad Orlicí (urèovací žaloba) se stali manželé Tanner-
tovi vlastníky nemovitosti èp. 30, pozemky nabyl stát a manželé
Tannertovi nabyli právo, aby s nimi byla uzavøena dohoda o osobním
užívání pozemkù. Pùvodní vlastníci toto právo nevyužili a vlastní-
kem je v souèasné dobì mìsto Králíky. Souèasní žadatelé o koupi
pozemkù získali nemovitost èp. 30 v roce 1993 a to bez pozemkù na
základì darovací smlouvy, ze které vyplývá, že pøedmìtem pøevodu
tyto parcely nebyly. Nelze tedy souèasným vlastníkùm nemovitosti
èp. 30 v k.ú. Dolní Hedeè uznat majetkoprávní vypoøádání. RM dopo-
ruèila prodej a navrhla kupní cenu 20,- Kè/m2.

ZM/2003/11/215: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
st.p.è. 55 za kupní cenu 50,- Kè/m2 a p.p.è. 333, 360/1 za kupní
cenu 20,- Kè/m2+ náklady spojené s pøevodem vše v k.ú.
Dolní Hedeè 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      +

4.214 Zámìr prodeje èásti pozemkù st.p.è. 1164 a st.p.è.
1165 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej èásti pozemkù v k.ú. Králíky o výmìøe cca 2 m2

(novì GP budou oznaèeny jako st.p.è. 1164/2 a 1165/2) požádali
vlastníci garáží za úèelem majetkoprávního vypoøádání. Jedná se o
pozemky, které jsou zastavìny stavbou garáže. Vlastníci garáží mají
nabývací listinu na 24 m2, ale dle evidence KÚ Ústí nad Orlicí jsou
garáže o velikosti 26 m2. Odbor VTS s prodejem souhlasí a dle
odboru RR zpracovaný ÚP mìsta øeší zástavbu øadových garáží. RM
doporuèila prodej pozemkù a navrhla kupní cenu 110,- Kè/m2.

ZM/2003/11/216: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù –
novì oznaèených jako st.p.è. 1164/2 a 1165/2 v k.ú. Králíky
za kupní cenu 100,- Kè/m2+náklady spojené s pøevodem a
ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.2.15 Revokace usnesení ZM/2002/08/077 ze dne
06.09.2002

Obsah: Na základì žádosti VÈP Litomyšl projednal MO prodej
pozemku p.p.è. 670/2 v k.ú. Králíky z dùvodu pøemístìní RS ply-
nu. Kupní smlouva nebyla z dùvodu nedoložení geometrického plá-
nu se zamìøením stavby uzavøena. Ke kolaudaènímu øízení doložila
VÈP nový GP se zamìøením RS vèetnì pøístupové komunikace. Poze-
mek byl novì zamìøen a novì oznaèen jako p.p.è. 670/4 v k.ú. Krá-
líky o výmìøe 137 m2. Z tohoto dùvodu MO pøedkládá návrh na
revokaci usnesení ZM/2002/08/077 ze dne 06.09.2002. RM doporu-
èila revokaci usnesení, kupní cena byla stanovena ZM dne 06.09.2002
ve výši 70,- Kè/m2.

ZM/2003/11/217: ZM revokuje usnesení ZM/2002/08/077 ze
dne 06.09.2002 a schvaluje zámìr prodeje pozemku p.p.è.
670/4 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

4.2.16 Bezúplatný pøevod pozemkù v k.ú. Králíky
Obsah: Jedná se o pozemky – p.p.è. 1451/5 (672 m2) a 705/1 (878

m2) v k.ú. Králíky ve vlastnictví ÈR-Úøadu pro zastupování státu ve
vìcech majetkových, o které by si mohlo mìsto Králíky požádat. Dle
odboru VTS pøes pozemek p.p.è. 1451/5 pøechází hlavní kan. sbìraè
na ÈOV, dále v lokalitì se bude zøizovat kompostárna (likvidace
kalù). Pozemek p.p.è. 705/1 se pøímo dotýká vodojemu, vedou pøed
nìj rozvody do mìsta a dále pøes pozemek povede trasa spojení dvou
vodojemù (ochranné pásmo vodního zdroje). RM doporuèila bezúplat-
ný pøevod pozemkù.

ZM/2003/11/218: ZM schvaluje bezúplatný pøevod pozem-
kù p.p.è. 1451/5 a 705/1 v k.ú. Králíky od ÈR-Úøadu pro zastu-
pování státu ve vìcech majetkových na mìsto Králíky.

Hlasování: 13:0:0

4.2.17 Revokace usnesení ZM/2003/05/090 ze dne
13.05.2003

Obsah: Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na
pozemcích p.p.è. 253/1, 255/1, 261/1, 256 a 259/1 vše v k.ú. Dolní
Orlice, o které si požádala a.s. Hanušovická lesní, Hanušovice. ZM
schválilo prodej pozemkù. Dodateènì byly do prodeje zaøazeny dva
pozemky p.p.è. 254/1 a 264/1 v k.ú. Dolní Orlice. Vlastníkem spo-
luvlastnického podílu ve výši 4/5 je obec Èervená Voda, která rovnìž
podíl prodává. RM doporuèila revokaci usnesení, kupní cena byla
stanovena ZM dne 13.05.2003 ve výši 10,- Kè/m2+náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2003/11/219: ZM revokuje usnesení ZM/2003/05/090 ze
dne 13.05.2003 a schvaluje zámìr prodeje spoluvlastnického
podílu ve výši 1/5 pozemkù p.p.è. 253/1, 255/1, 261/1, 256, 259/
1, 254/1 a 264/1 vše v k.ú. Dolní Orlice za kupní cenu 10,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0

4.2.18 Dlužné nájemné pana Jaroslava Tachezi – do-
hoda o narovnání

Obsah: Na MO se obrátil telefonicky, pozdìji písemnì právní zá-
stupce pana Jaroslava Tacheziho ve vìci dlužného nájemného. Za-
slal mìstu návrh dohody o narovnání a tím by došlo k ukonèení celé
causy. Na základì rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 bylo
mìstu Králíky pøiznána èástka 31.406,- Kè s poplatkem z prodlení
ve výši 2,5 promile dennì z èástek od 11.03.1997 do 11.08.2000 s
tím, že se jednotlivé èástky poplatku z prodlení poèítají od jednotli-
vých dat splatnosti do zaplacení (pøíslušenství èiní k 31.08.2003
125.204,- Kè a èástka se postupnì navyšuje), a dále náklady øízení
10.770,- Kè. Proti tomuto rozsudku podal pan Tachezi odvolání, ve
kterém vznesl námitku promlèení pøíslušné èásti žalobního návrhu.
Spor by mìl tedy pokraèovat. Právní zástupce povinného navrhuje
zbyteènì neprodlužovat soudní spor a pøedložil dohodu o narovnání
s tím, že se dlužník zavazuje uhradit èástku 31.406,- Kè pøi podpi-
su dohody a na nákladech øízení èástku 10.770,- Kè. Tím by se
soudní spor ukonèil.

Dle pøedchozích rozsudkù týkajících se vyklizení bytu v èp. 3 na
Velkém námìstí v Králíkách bylo povinnému uloženo zaplatit ná-
klady øízení v celkové èástce 10.718,- Kè, které doposud také nebyly
uhrazeny a zároveò pan Tachezi dluží za odpad 756,- Kè. Mìly by
proto být také zahrnuty do dohody o narovnání.

Dle MO jakákoliv úplata za postoupení s ohledem na pøedchozí
skuteènosti s uvedeným dlužníkem, která by se pohybovala ve výši
okolo 50% nominální hodnoty postupované pohledávky, je možné
považovat za výhodné øešení. Zejména pokud by platba mìla být
provedena ke dni podpisu dohody. Návrh však nepokrývá ani 1/3
dluhu. Na základì rozhodnutí RM dohodu o narovnání posoudila
právní zástupkynì mìsta – pøeèteno právní posouzení. RM nedopo-
ruèila schválit dohodu o narovnání.

ZM/2003/11/220: ZM neschvaluje dohodu o narovnání
s panem Jaroslavem Tachezim, Velké námìstí èp. 3, Králíky
a ukládá MO s právním zástupcem pana Tacheziho dále jed-
nat o uhrazení dlužné èástky.

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

4.2.19 Revokace usnesení è. ZM/2003/08/146 – prodej
p. p. è. 651/45 v k. ú. Králíky

Obsah: Pan Holèapek pøednesl návrh na revokaci výše uvedeného
usnesení o prodeji p. p. è. 651/45 v k. ú. Králíky panu Langhansovi
z Králík za úèelem scelení zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe
306 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, prodej pak násled-
nì jednohlasnì schválen ZM dne 8. 7. 2003 za kupní cenu 50,- Kè/m2

+ náklady spojené s pøevodem. V souèasné dobì se parcela zamìøu-
je, k podepsání kupní smlouvy ještì nedošlo.

Holèapek - Prodeje této parcely je škoda, protože již v minulosti
se v její tìsné blízkosti poèítalo se stavbou nového bytového domu,
podobnému zástavbì Nových Domovù, popøípadì nová stavební par-
cela uvnitø mìsta. Takto získal nový majitel neúmìrnì velkou parce-
lu jen na využití jako zahrady.

Juránek - Myslí si, že revokace usnesení o prodeji, které je navíc
v platnosti už od 8. 7. není principiálnì možné. V pøípadì prodeje
nelze brát slovo zpìt.

ZM/2003/11/221: ZM revokuje své usnesení è. ZM/2003/08/
146 a ruší prodej p. p. è. 651/45 v k. ú. Králíky.

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

4.3 Zmìny zøizovacích listin ZŠ Moravská, ZŠ 5. kvìt-
na, Klubu Na Støelnici Králíky
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4.3.1 Zmìna zøizovací listiny - Základní škola Krá-
líky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí

Obsah: Mìsto Králíky zøídilo dne 14. 11. 1994 Základní školu,
Moravská, Králíky jako svoji pøíspìvkovou organizaci. Zøizovací listi-
na byla upravena rozhodnutím zastupitelstva mìsta è. ZM/2001/07/
125 a dodatkem è. ZM/2003/05/110.

Ve zøizovací listinì je nutné provést následující zmìny:
- bod II Pøíspìvková organizace
oprava názvu organizace podle schváleného dodatku ke zøizovací

listinì è. ZM/2003/05/110 doplnìní souèásti organizace o školní dru-
žinu, školní klub podle pøíslušných školských pøedpisù

- bod IV Doplòková èinnost
bod a) doplnìní o pronájem bytových prostor
vložení dalších bodù:
c) provoz sportovního areálu
d) provoz uèebny výpoèetní techniky pro veøejnost
- bod V Statutární orgán
stanovení zpùsobu podepisování øeditele organizace a jeho zá-

stupce
Mgr. Berková - Navrhuje, aby se ve zøizovacích listinách škol

objevilo, že øeditele odvolává a jmenuje zastupitelstvo mìsta. Zákon
o obcích 128/2000 Sb. umožòuje, aby si ZM nìkteré pravomoci rady
pøevedlo na sebe.

Ing. Strnad - Podporuje tento názor, protože tuto možnost pøímo
doporuèuje Ministerstvo kultury ÈR, aby se tak dìlo u všech pøíspìv-
kových organizací. Proto se pøimlouvá, aby se toto ustanovení objevi-
lo ve zøizovacích listinách všech tøí projednávaných pøíspìvkových
organizací.

Mgr. Krabec - Není si jistý, že je tento výklad zákona správný.
Podle jeho názoru pravomoc jmenovat a odvolávat øeditele pøíspìv-
kových organizací náleží radì mìsta. Pokud dnes vytvoøíme nìco, co
není právnì v poøádku, budeme to pøíštì spravovat.

Juránek - Navrhuje hlasování o této zmìnì u každé zøizovací
listiny zvláš�.

Dílèí hlasování o tom, aby se zmìna zøizovací listiny týkala
i bodu „V. Statutární orgán“ v první vìtì zmìna: „…øeditel,
kterého jmenuje a odvolává zastupitelstvo mìsta s pøihléd-
nutím…“

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

ZM/2003/11/222:ZM schvaluje upravené úplné znìní zøizo-
vací listiny Základní školy Králíky,  Moravská 647, okres
Ústí nad Orlicí ve znìní  úprav è. ZM/2001/07/125 a dodatku
è. ZM/2003/05/110.

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

4.3.2 zmìna zøizovací listiny - Základní škola Krá-
líky, 5.kvìtna 412, okres Ústí nad Orlicí

Obsah: Mìsto Králíky zøídilo dne 14. 11. 1994 Základní školu,
Moravská, Králíky jako svoji pøíspìvkovou organizaci. Zøizovací listi-
na byla upravena rozhodnutím zastupitelstva mìsta è. ZM/2001/07/
126 a dodatkem è. ZM/2003/05/110.

Ve zøizovací listinì ZŠ je nutné provést následující zmìny:
- bod II Pøíspìvková organizace
oprava názvu organizace podle schváleného dodatku ke zøizovací

listinì è. ZM/2003/05/110
doplnìní souèásti organizace o školní družinu, školní klub podle

pøíslušných školských pøedpisù
- bod IV Doplòková èinnost
vložení dalších bodù:
c) provoz tìlocvièny pro veøejnost
d) provoz uèebny výpoèetní techniky pro veøejnost
- bod V Statutární orgán
 stanovení zpùsobu podepisování øeditele organizace a jeho zá-

stupce

Mgr. Berková – Navrhuje tutéž zmìnu odstavce V. Statutární
orgán, jako v pøípadì ZŠ Moravská.

Dílèí hlasování o tom, aby se zmìna zøizovací listiny týkala
i bodu „V. Statutární orgán“ v první vìtì zmìna: „…øeditel,
kterého jmenuje a odvolává zastupitelstvo mìsta s pøihléd-
nutím…“

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

ZM/2003/11/223: ZM schvaluje upravené úplné znìní zøizo-
vací listiny Základní školy Králíky,  5.kvìtna 412, okres Ústí
nad Orlicí ve znìní úprav ZM/2001/07/126 a dodatkem è. ZM/
2003/05/110.

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

4.3.3 Zmìna zøizovací listiny – Klub Na Støelnici
Obsah: Dne 20. – 21. 10. 2003 provede auditor Mìsta Králíky

kontrolu odstranìní závad zjištìných pøi  provedeném auditu. Zøizo-
vací listina pøíspìvkové organizace byla upravena podle požadavkù
auditora:

- bod II Pøíspìvková organizace
název organizace Klub Na Støelnici, pøíspìvková organizace
- bod III Vymezení hlavního úèelu a pøedmìtu èinnosti
Klub Na Støelnici je zøízen k poskytování kulturních služeb obèa-

nùm a organizacím a zabezpeèování èinností v oblasti kultury, spo-
leèenského života ve mìstì a okolí. K tomuto úèelu organizace poøá-
dá zejména koncerty, výstavy, divadla, pøehlídky, festivaly, soutìže
s umìleckou a kulturní tématikou, besedy, plesy, taneèní zábavy,
diskotéky a provozuje kino

- bod V Statutární orgán
stanovení zpùsobu podepisování øeditele organizace
- bod VI Vymezení matetku
odstavec A - ruší se poslední vìta - „Tento majetek se neodepisu-

je“.

Ing. Strnad - Souhlasí s navrženými úpravami zøizovací listiny.
Pøedkládá návrh na zmìny v bodì V. Statutární orgán v první vìtì
na: „Statutárním orgánem Klubu Na Støelnici je jeho øeditel, kterého
jmenuje a odvolává rada mìsta s pøihlédnutím k výsledkùm výbìro-
vého øízení.“

Dílèí hlasování o tomto návrhu zmìny zøizovací listiny:
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

Mgr. Stejskal - Navrhuje, aby se ve stejné vìtì objevilo totéž
ustanovení, tak jako u obou základních škol, že øeditele odvolává a
jmenuje zastupitelstvo mìsta.

Juránek - Upozoròuje, za podpory vìtšiny zastupitelù, že pan
Ing. Strnad nemùže o této zmìnì hlasovat, jelikož je podle jednacího
øádu ve støetu zájmù, protože by hlasoval sám o sobì.

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

ZM/2003/11/224: ZM schvaluje upravené úplné znìní zøi-
zovací listiny pøíspìvkové organizace Klub Na Støelnici ve
znìní úprav è. ZM/2000/05/064 a ZM/2001/06/105.

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

4.4 Zpráva kontrolního výboru ZM o provedených
kontrolách

Obsah: Zastupitelé dostali úplné znìní Protokolu o výsledku
kontroly hospodaøení s majetkem mìsta, kterou provedl kon-
trolní výbor ve složení Zdenìk Pohl, Alena Krabcová, Pavel
Maèát a pøizvaný odborný poradce v oblasti úèetnictví Jarosla-
va Jungvirtová v Klubu Na Støelnici dne 1. 9. 2003. Nedílnou
souèástí protokolu je i vyjádøení zástupce kontrolovaného sub-
jektu Ing. Pavla Strnada.

Mgr. Krabcová - Komentovala vyjádøení øeditele Klubu
Na Støelnici a zdùraznila, že kontrolní výbor nepøekroèil své
pravomoci, dané jednacím øádem kontrolního výboru schvále-
ného ZM, a zastupitelstvu pøedložil ke schválení opatøení k
nápravì s termínem do 30. 11. 2003.

Ing. Strnad - Odùvodnil své vyjádøení a výtky k práci kon-
trolního výboru, nesouhlasil se zpùsobem, jakým kontrolu pro-
vedl a ostøe se ohradil proti pozvání paní Ponocné, která dìlá
Klubu Na Støelnici úèetnictví, na jednání finanèního výboru -
zvažuje podání odvolání pro porušení jednacího øádu. Podle
jeho názoru není správné, že kontrolní výbor jedná sám a ini-
ciativnì bez pøedchozího zadání a souhlasu zastupitelstva.

Mgr. Krabec - Klub Na Støelnici pøijímá na svou èinnost
prostøedky z rozpoètu mìsta. Proto je právem kontrolního vý-
boru provìøovat, jak je s nimi nakládáno. Jednací øád mu umož-
òuje jednat iniciativnì. Auditor mùže doporuèovat jak odstra-
nit závady, kontrolní výbor ZM však má právo ukládat èi na-
vrhnout ZM, co má být napraveno.

Holèapek - Pøipomnìl, že dìlat kulturu, navíc v podivuhod-
nì architektonicky øešené budovì, je na malém mìstì obtížné
a by� bere na vìdomí zjištìné nedostatky, myslí si, že by se
panu Strnadovi nemìla nasazovat psí hlava za každou cenu.
Za práci pro kulturu v Králíkách mu podìkoval.

Vyšohlíd - Nemyslí si, že jde o nìèí popravu. Kontrolní vý-
bor zjistil nìjaké nedostatky, vyplývající ze zavedených zvyk-
lostí v Klubu Na Støelnici a požaduje jejich nápravu stávajícím
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øeditelem. To je v poøádku.
Ing. Kosuk - Požaduje, aby byl pan Ing. Strnad vylouèen, v

duchu schváleného §12 jednacího øádu o støetu zájmù, z další-
ho projednávání tohoto bodu, aby mohlo ZM formulovat usne-
sení, týkající se odstranìní závad v jím spravované pøíspìvko-
vé organizaci.

ZM/2003/11/225: ZM bere na vìdomí zprávu kontrolní-
ho výboru o provedené kontrole na pøíspìvkové orga-
nizaci Klub Na Støelnici Králíky a ukládá jeho øediteli
odstranit do 30. 11. 2003 tyto zjištìné závady:

1. Vypracovat plán oprav a údržby.
2. Vypracovat vzory smluv na krátkodobý i dlouho-

dobý pronájem a vést evidenci uzavøených smluv.
3. Vypracovat a pøedložit ceník na pronajímání pro-

stor s ohledem na charakter akcí a cílovou skupinu.
4. Vést evidenci zapùjèeného majetku – hudebních ná-

strojù, ozvuèovací techniky apod.
5. Stanovit jasná pravidla provozu nahrávacího stu-

dia.
6. Vypracovat výroèní zprávu za rok 2002, ve které

bude výèet všech akcí, kde byl Klub Na Støelnici hlav-
ním organizátorem, spoluorganizatórem èi pouze pro-
najímatelem. U akcí, kde byl Klub Na Støelnici hlavním
organizátorem nebo spoluorganizátorem hodnocení
akce, vèetnì návštìvnosti a finanèního zajištìní.

7. Napravit vztahy se skupinami Trial a Monroe, s
ohledem na úschovu majetku tìchto skupin.

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

4.5 Vývoj rozpoètu a rozpoètové zmìny

4.5.1 Vývoj rozpoètu po 3. ètvrtletí roku 2003
Starosta mìsta informoval pøítomné o vývoji rozpoètu po 3.

ètvrtletí roku 2003. Pøíjmová i výdajová stránka zhruba odpo-
vídá plánu (pøíjmy naplnìny na 75 %, výdaje na 68,5 %). Upo-
zornil však na mírný skluz v plnìní daòových pøíjmù a dále
sdìli, že se zcela urèitì nepodaøí naplnit kapitálové pøíjmy z
prodejù majetku mìsta a kapitálových podílù ve firmì Ekola
Èeské Libchavy.

ZM/2003/11/226: ZM bere na vìdomí zprávu o vývoji roz-
poètu mìsta po 3. ètvrtletí roku 2003.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno, pan Škarka se z dalšího jed-
nání omlouvá)

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

4.5.2 Rozpoètové zmìny
ZM projednalo podle ustanovení § 16 odst. (2) a odst.

(3) písm. b) zákona è. 250/2000 Sb. toto Rozpoètové opat-
øení èíslo 15/2003:

VÝDAJE - SNIŽUJÍ SE:
- Územní plán Králíky - 500.000,-Kè
- Pøíspìvek na úpravu bezbariérového bytu - 200.000,-Kè
Celkem snížení výdajù - 700.000,-Kè

VÝDAJE - ZVYŠUJÍ SE:
- Rekonstrukce tìlocvièny 5. kvìtna + 420.000,-Kè
- Høbitovy +   80.000,-Kè
- Pøíspìvek na zvláštní pomùcky + 200.000,-Kè
Celkem zvýšení výdajù + 700.000,-Kè
Úprava rozpoètu se dìje na základì usnesení RM/2003/36/

645 o zajištìní financování rekonstrukce podlahy v tìlocviènì
ZŠ 5. kvìtna a financování úprav bývalého høbitova v ul. Pivo-
varská. Pøesun prostøedkù ve výši 200 tis. Kè v rámci oddílu
sociálních dávek podle požadavku odboru sociálních vìcí. Pro-
støedky jsou financovány z dotace ze státního rozpoètu.

Rozpoètové opatøení èíslo 16/2003
Dotace na èinnost lesního hospodáøe 20.140,-Kè
Neinvestièní dotace ze státního rozpoètu na èinnost odbor-

ného lesního hospodáøe v pøípadech, kdy jeho èinnost hradí
stát podle § 37 odst. 6 a7 zákona è. 289/1995 Sb.

ZM/2003/11/227: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení §
16 zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù, rozpoètové opatøení èíslo 15/2003 a
16/2003 na 20,14 tis Kè, kterými se.upravuje schválený
rozpoèet v pøíjmech a výdajích o èástku:20.140,-Kè.

Výše financování zùstane tìmito úpravami  nezmì-
nìna.

Pøíjmy po úpravì budou èinit .....115 943,20 tis. Kè
Výdaje po úpravì budou èinit…...115 597,20 tis. Kè
Financování….………………….....        346,00 tis. Kè
Hlasování: 12:0:0

4.6 Program regenerace mìstské památkové zóny
Králíky – II. etapa

4.6.1Program Regenerace  II.etapa - aktualizace Pro-
gramu Regenerace MPZ Králíky

Obsah: Komise státní památkové péèe (pracovní skupina
Programu Regenerace MPZ) navrhuje Mìstu Králíky, jako
vlastníku kulturních památek v MPZ, tyto akce obnovy kul-
turních památek pro rok 2004:

1) Farní kostel sv. Michaela Archandìla - dokonèení
opravy støechy vìže a lodi kostela, komplexní obnova fasády
vèetnì øíms a fasádních prvkù celého objektu - r.è. 23540/6-
3946

2) Klášter Dolní Hedeè - oprava vnitøních omítek ambitù
kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie - r.è. 32737/6-
3942

3) Socha sv. Floriána (komplexní zrestaurování so-
chy vèetnì hydrofóbního nátìru) - Program Regenerace
byl vypracován podle zásad stanovených ministerstvem kultu-
ry ÈR a je pøipravován na  4 – 5 leté èasové období. Vzhledem
k tomu, že nebyla vyèlenìna finanèní èástka v rozpoètu mìsta
pro zpracování nové projektové dokumentace pro program Re-
generace na období 2003 – 2006, je možné prodloužit pùvodní
schválený program o 1 rok. Tento postup je vhodné zvolit také
z toho dùvodu, že zatím nebyly provedeny všechny plánované
akce z loòského roku. Pro získání státní  dotace je nutné od-
souhlasení prodloužení II.etapy Regenerace zastupitelstvem
mìsta.

ZM/2003/11/228: ZM souhlasí s výše navrženým plá-
nem pro pokraèování programu Regenerace (II.etapa)
a  povìøuje stálou komisi památkové péèe pøípravou
podkladù pro vypracování nového programu pro obdo-
bí 2005 - 2010.

Hlasování: 12:0:0

4.7 Doplnìní usnesení ZM/2003/10/2003 o spol. s r. o.
Obsah: Starosta mìsta požádal zastupitelstvo mìsta o dopl-

nìní usnesení è. ZM/2003/10/2003 z 23. 9. 2003 v bodì, kde jsou
vyjmenovány živnosti o pøipojení koncese, týkající se tepelné-
ho hospodaøení mìsta.

ZM/2003/11/229: ZM doplòuje své usnesení è. ZM/2003/
10/2003 v bodì IV. Pøedmìt èinnosti spoleènosti :  Výroba
tepelné  energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající
licenci, realizovaná ze zdrojù tepelné energie s instalo-
vaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.

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

05. Vstupy obèanù

Èuma - Vysvìtlil, jak bylo naloženo se døevem po kácení na
Plynárenském potoce. Vìtve byly darovány za práci p. Skálovi,
èást likvidoval Agrostav. Kmeny byly odvezeny na pilu p. Krist-
ka k výrobì øeziva na zastøešení zídky høbitova v Dolních Bo-
øíkovicích. Konal tak se zámìrem, aby likvidace pokácených
stromù nestála mìsto ani korunu.

Ing. Kosuk - Namítá, že p. Èuma, tím  že døevo daroval,
rozhodl o majetku mìsta bez souhlasného usnesení rady mìs-
ta.

06. Vstupy zastupitelù

Ing. Strnad - Požaduje, aby p. Šlesingr, pokud je dlužníkem
mìsta, byl vylouèen z komise cestovního ruchu, tak jako nebyl
ze stejného dùvodu zvolen do kontrolního výboru.

Mgr. Krabec - Komise si zøizuje rada mìsta, proto nemá ZM
pravomoc kohokoliv z tìchto komisí vyluèovat. V komisi má
roli zástupce podnikatelské sféry.

Ing. Strnad - Znovu se proti tomu, že byla paní Ponocná,
jako jeho úèetní, pozvána na jednání finanèního výboru, kde
byla dotazována na hospodaøení Klubu Na Støelnici. Bere to
tak, že finanèní výbor zahájil kontrolu jeho zaøízení bez jeho
vìdomí. V tomto duchu požadoval, aby ZM pøijalo usnesení,
jímž by zavázalo své výbory, aby dodržovaly schválený jednací
øád.
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Zøizovací listiny
pøíspìvkových organizací

Odbor školství, kultury a tìlovýchovy podal dne 14. 10.
2003 na jednání zastupitelstva mìsta návrh na zmìnu
zøizovacích listiny tìchto pøíspìvkových organizací:

- Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí
nad Orlicí

- Základní škola Králíky, 5.kvìtna 412, okres Ústí nad
Orlicí

- Klub Na Støelnici
Navržené zmìny ve zøizovacích listinách základních škol

se týkaly doplnìní podpisového oprávnìní statutárního
orgánu školy, doplnìní doplòkových èinností – provoz spor-
tovního zaøízení pro veøejnost, provoz uèeben výpoèetní
techniky pro veøejnost. U Klubu Na Støelnici se jednalo
o doplnìní názvu pøíspìvkové organizace, doplnìní pod-
pisového oprávnìní statutárního orgánu pøíspìvkové or-
ganizace a o drobnou úpravu v hlavní èinnosti organiza-
ce – vymezení èinnosti.

Ze služebních dùvodù nebyl jednání zastupitelstva dne
14. 10. 2003 pøítomen pøedkladatel návrhu – vedoucí od-
boru školství, kultury a tìlovýchovy. Zastupitelstvo na
svém jednání na základì návrhu zastupitelù zmìnilo
v pøípadì základních škol zpùsob jmenování a odvolá-
vání øeditele pøíspìvkové organizace tak, že tento je jme-
nován a odvoláván zastupitelstvem mìsta. Toto pøijaté
usnesení je v rozporu se souèasnou úpravou podle záko-
na è. 128/2000 Sb., zákon o obcích.

Podle § 102, odst. 2, písmeno b) plní RM úkoly zøizova-
tele mimo kompetencí vyhrazených zastupitelstvu podle
§ 84, odst. 2, písmeno e). Dále souèasnì platí ustanovení
§ 84, odst. 4 zákona 128/2000 Sb., kde je uvedeno, že
zastupitelstvo  obce  si  mùže  vyhradit  další pravomoc
v samostatné  pùsobnosti obce  mimo pravomoce  vyhra-
zené radì obce podle § 102 odst. 2.

Citace jednotlivých paragrafù zákona 128/2000 Sb.:
§ 102 odst. 2  Radì obce je vyhrazeno:
b) plnit vùèi  právnickým osobám a  organizaèním slož-

kám založeným nebo zøízeným zastupitelstvem obce,  s
výjimkou obecní policie,  úkoly zakladatele  nebo zøizo-
vatele podle  zvláštních pøedpisù, nejsou-li vyhrazeny za-
stupitelstvu obce (§ 84 odst. 2)

§ 84 odst. 2 Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
e) zøizovat  a rušit  pøíspìvkové organizace  a organi-

zaèní složky obce, schvalovat jejich zøizovací listiny,
Komentáø k paragrafovému znìní zákona 128/2000

Sb., evidenèní èíslo 21797, vydaný dne 31. 12. 2002, au-
tor Ondruš Radek (Linde Praha)

MÌSTO KRÁLÍKY
IÈ 279072, se sídlem Velké námìstí 5, 561 69 Králíky,

jako jediný zakladatel obchodní spoleènosti

Služby mìsta Králíky s. r. o.,
se sídlem Rùžová 462, 561 69 Králíky,

VYHLAŠUJE
výbìrové øízení na funkci

výkonného øeditele
a souèasnì jednatele

obchodní spoleènosti Služby mìsta Králíky s. r. o.,
se sídlem Rùžová 462, 561 69 Králíky,

Kvalifikaèní pøedpoklady pro uvedenou funkci:
1. Minimálnì SŠ.
2. Praxe s vedením kolektivu (minimálnì 3 roky).
3. Organizaèní a manažerské schopnosti, flexibilita,
     systematiènost, aktivní pøístup k øešení vzniklých situací.
4. Samostatnost, analytické myšlení, komunikativnost
     a odolnost vùèi stresu.
5. Znalost práce s PC
6. Splnìní veškerých podmínek pro jmenování do funkce jed-

natele spoleènosti s ruèením omezeným (viz zák. è. 513/1991
Sb., v platném znìní a zák. è. 455/1991 Sb., v platném znìní –
plná zpùsobilost k právním úkonùm, bezúhonnost doložená
aktuálním výpisem z rejstøíku trestù, doklad o splnìní daòové
povinnosti, absence pøekážek k provozování živnosti atd.).
7. Pøedpokládaný nástup do funkce 1. 1. 2004.

Písemné pøihlášky, doplnìné strukturovaným životopisem, pøe-
hledem odborné praxe, ovìøenou kopií dokladù o vzdìlání a
veškerými doklady osvìdèujícími skuteènosti pro výše uvede-
né kvalifikaèní pøedpoklady uvedené v bodu 6 zašlete do 25.
11. 2003 na adresu Mìstský úøad, Velké námìstí 5, 561 69
Králíky. Obálku oznaète èitelnì „Jednatel Služby mìsta Krá-
líky s. r. o. – výbìrové øízení – neotevírat“.

Rozhodování o výbìru:
O jmenování do uvedené funkce bude dle ustanovení § 102

odst. 2 písm. b) zák. è. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znìní, rozhodovat Rada mìsta Králíky. Vyhlašovatel si vyhra-
zuje právo výbìrové øízení zrušit, jakož i nevybrat žádného z
pøihlášených uchazeèù. Uchazeèi nemají nárok na náhradu
nákladù spojených s jejich úèastí v tomto výbìrovém øízení.

Pravomoci dalšího z orgánù  obce - rady, které jsou
této zákonem výslovnì vyhrazeny, upravuje § 102 cit.
zákona taxativním zpùsobem. Pøedmìtné  pravomoci
nemùže rada pøenést  na žádný jiný orgán  obce ani  si je
nemùže žádný  jiný orgán  obce abstrahovat s výjimkou
pøípadù zákonem  pøedvídaných. Zákon  v §  84 odst. 4
výslovnì zakazuje zastupitelstvu obce,  aby si toto pøi
existenci rady obce  abstrahovalo nìkteré z jejích  pravo-
mocí uvedené v tomto ustanovení.

Pokud  by si  v praxi  zastupitelstvo obce  popø. staros-
ta v rozporu  s tímto  zákonem abstrahoval  nìkterou z
pravomocí, které jsou  vyhrazeny radì,  a v  rámci této
pravomoci vykonával  její pùsobnost, jednalo by  se o
absolutnì neplatné úkony,  pokud by z povahy vìci pøímo
nevyplývala jejich nicotnost.

Konec citace
Výklad ministerstva kultury ÈR pøedložený na jedná-

ní ZM neodpovídá souèasnému právnímu stavu, to zna-
mená, že schválené zøizovací listiny výše uvedených škol
je nutné znovu projednat na pøíštím zastupitelstvu mìs-
ta a uvést do souladu se zákonem 128/2000 Sb..

Redakce

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).

Mgr. Krabcová - Bylo to spoleèné jednání kontrolního a
finanèního výboru. Pøedsedovi finanèního výboru p. Škarkovi
nebyla známa skuteènost, že je pí Ponocná úèetní pana Strna-
da. Byla pøizvána pouze jako finanèní expert.

Ing. Strnad - Vyzývá zastupitele, aby do pøíští schùze uvá-
žili, zda je možné, pokud má kontrolní výbor kontrolovat plnì-
ní usnesení a tedy i vedení mìsta, jestli je správné, aby v jeho
èele stála paní Krabcová, jako manželka starosty mìsta. Podle
nìj je to jasný støet zájmù.

Juránek - Pøeèetl dopis rodièù a pøátel Mateøské školy Mo-
ravská se 74 podpisy, s apelem na urychlenou stavbu oplocení
zahrady.  Zastupitele informoval, že na pøípravách a realizaci
se nepøestalo pracovat a ke stavbì v brzké dobì dojde.

Starosta mìsta ukonèil jednání dne 15. 10. 2003 v 1:10 hod.
Zapsal: Arnošt Juránek
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Ostružiník køovitý (Rubus Fruticosus)

N a podzim témìø všem listnatým stro-
mùm a keøùm opadají listy. V zimì se
suchými hnìdými listy pyšní jen dub, a
také jeden keø, jehož listy jsou však tma-
vì zelené a živé. Tím odolným keøem,
který bez újmy snáší i nejkrutìjší mrazy,
je ostružiník. Trnitá rostlina, která má
obrovskou životaschopnost. Pokud vám
do zahrádky proti vaší vùli pronikne, není
vùbec jednoduché se jí zbavit. Neustále
vyhání z hlubokých koøenù nové a nové
výmladky. Pøestože se mùže chovat jako
ten nejúpornìjší plevel, je ostružina èlo-
vìku vìrným sluhou, který ho provází
již po tisíciletí.

Vèelaøi jej využívají pøi koèování vèel,
protože poskytuje velké množství nek-
taru a pylu. Z jednoho hektaru ostruži-
níku dokáží vyrobit až 50 kilogramù
medu. Zlatožlutý med z ostružiníku je
velmi kvalitní, dokonce lepší než lipový.
Kromì divoce rostoucích forem existuje
nìkolik vyšlechtìných odrùd bez trnù, s
vìtšími plody o rùzné intenzitì modré
barvy. Po stránce kvality, nutrièní hod-
noty a vùnì však za divoce rostoucími
zaostávají.

Zdá se, že ostružiník provází èlovìka
od pradávna. Archeologové totiž objevili
jeho semena ve zbytcích neolitických sta-
veb. V antice byl sice ostružiník poklá-
dán za obtížný plevel, ale zároveò byly
oceòovány jak jeho plody, tak listy. V li-
dovém léèitelství se obzvláštì cenily mla-
dé listy jako prostøedek proti prùjmu,
dyzentérii a u žen proti bílému výtoku a
silné menstruaci. Spolu s mladými výhon-
ky se používaly i pøi kožních onemocnì-
ních.Podle Plinia Staršího (Kapitoly o pøí-
rodì) se maliny a ostružiny podávaly pøi
srdeèních chorobách.

Listy se sbírají v dobì kvìtu, nejlépe
za sluneèného dne. Mají baktericidní a
dezinfekèní úèinky, jsou rovnìž mírnì
fungicidní. Jsou moèopudné, zastavují kr-
vácení, dezinfikují trávicí a moèové ústro-
jí.

Syrové a sušené listy ostružiníku se
používají v lidovém léèitelství pøi léèbì
akutních a chronických zánìtù støev a
žaludku, dále jako uklidòující prostøedek
pøi hysterii, pøi léèbì aterosklerózy a hy-
pertenze. Pùsobí rovnìž proti prùjmu a

proti kašli. Úèinné je i kloktadlo pøipra-
vené z odvaru z listù, které se používá
pøi zánìtech ústní sliznice, bolestech v
krku a zánìtech mandlí. Obvykle se dá-
vají dvì lžièky listové drogy na šálek èaje.
Užívá se asi tøikrát dennì.

Oblíbený je i èaj z ostružiníku, pøípad-
nì se tento nápoj pøipravuje ze smìsi lis-
tù ostružiníku, maliníku a jahodníku.
(Fermentujeme listy planì rostoucího ja-
hodníku, maliníku, ostružiníku. Èerstvì
nasbírané zelené listy nejprve rozložíme
na èisté utìrce ve stínu, necháme asi 6
hodin zavadnout. Bìhem této doby nì-
kolikrát naèechráme. Potom listy rozlo-
žíme do tenké vrstvy a døevìným ku-
chyòským váleèkem je pomaèkáme. Po-
maèkané stoèíme (jako závin) do smot-
kù. Tyto smotky dáme na kuchyòský vál
(nezabalené) a zatížíme je døevìným pr-
kénkem. Necháme je v teplé místnosti
asi dva dny fermentovat. Potom je znovu
rozložíme do tenkých vrstev a usušíme
ve stínu. Suché hned pomaèkáme a na-
plníme do lahví s patentním uzávìrem.
Pøed použitím smícháme:

Èaj na dobrou náladu – 2 díly ja-
hodníku, 1 díl maliníku, 1 díl ostružiní-
ku; na šálek použijeme polévkovou lžíci,
zalijeme vaøící vodou a necháme vyluho-
vat.

Voòavý èaj – 2 díly ostružiníku, 2 díly
jahodníku, 2 díly sušené dobromysli (ore-
gano), 1 díl sušených kvìtù bezu, pro bar-
vu nìkolik sušených bezinek.

V mnoha domácnostech se vyrábí i os-
tružinové víno, kompoty, džemy apod.

Od 34. týdne tìhotenství do porodu se
doporuèuje pravidelnì pít èaj z listù mali-
níku èi ostružiníku. Experimenty proká-
zaly tonizující vliv listù na hladké sval-
stvo støev a dìlohy. Droga úèinkuje mír-
nì protiprùjmovì, zlepšuje vyluèování
žluèi a upravuje poruchy zažívání nejas-
ného pùvodu. Užívá se samotná jako ná-
lev nebo úèinnìjší odvar proti prùjmu.
Nálev je lahodnìjší, ale má ménì tøíslo-
vin. Užívá se jako èaj pro rekonvalescen-
ty tam, kde je pití pravého èaje pro obsah
kofeinu nežádoucí. Ve farmacii se droga
používá jako indiferentní souèást nìkte-
rých èajových smìsí dodávající nápoji la-
hodnìjší chu� nebo otupující nepøíjem-
nou chu� jiných drog v èajové smìsi. Li-
dové léèitelství doporuèuje odvar do kou-
pelí pøi dermatitidách nejasného pùvodu
apod. Neoficinální drogou jsou také zra-
lé plody. Ty obsahují pektiny, kyselinu jab-
leènou, v malém množství také kyselinu
vinnou, askorbovou a citrónovou. Z cuk-
rù byly v ostružiníku zjištìny hlavnì glu-
kóza a fruktóza.  Sacharózy je ménì, ale
její obsah se zvyšuje pøi dozrávání plodù.
Ostružiny jsou bohaté na vitamin C (dva-
krát vìtší množství než hlávkový salát),
který je dùležitý pro naši odolnost pøed
nemocemi. Zvýšenou spotøebu tohoto
vitamínu mají diabetici, kyselinu nikoti-
novou, dále v nich byl prokázán provita-
min A, vitaminy B1, B2 a vitamin K. Os-
tružiny obsahují i vlákninu, která snižu-
je hladinu cholesterolu v krvi a podporu-
je èinnost støev.

Významné je znaèné množství polyfe-
nolù, které zpevòují krevní kapiláry, pù-
sobí antiskleroticky a protizánìtlivì. Z

minerálních látek byl v ostružinách zjiš-
tìn vápník, fosfor, hoøèík, draslík, žele-
zo, mangan a mìï. To všechno jsou dù-
vody, proè se ostružiny øadí mezi naše
nejcennìjší druhy ovoce.

Kromì výše uvedeného mírní droga
podráždìní sliznice dutiny ústní, hltanu
a trávicích cest. Plody pùsobí potopudnì,
používají se pøi horeènatých onemocnì-
ních.

Vedlejší škodlivé úèinky nebyly zjištì-
ny ani pøi dlouhodobém používání drogy.
Listy i plody proto našly uplatnìní v geri-
atrické i pediatrické praxi.

V nedávném vìdeckém výzkumu bylo
odhaleno, že jeden druh ostružiníku Ru-
bus suavissimus je zdrojem sladidla ste-
violglykosidu (obsahuje ho až 5 %). Jed-
ná se o sladidlo pøírodního charakteru,
které nemá v podstatì žádnou výživnou
hodnotu. V potravinových výrobcích na-
hrazuje steviolglykosid cukr. Takto pøi-
pravené potraviny jsou vhodné pøi re-
dukèní dietì, pro diabetiky apod. Stevio-
sidy se vyskytují pøedevším ve stevii cuk-
rové (Stevia rebaudiana), podle které jsou
také pojmenovány. Druh ostružiny Ru-
bus suavissimus se v Èínì tradiènì pou-
žívá k pøípravì slazených nápojù.

Velká kolumbijská ostružina Rubus
macrocarpus má plody asi pìt centimet-
rù dlouhé a dva a pùl centimetru široké,
nejvìtší z nich se svou velikostí mohou
blížit až slepièímu vejci. Tento druh roste
v nadmoøské výšce 2600-3400 metrù.
Bohužel se tuto kolumbijskou ostružinu
zatím nedaøí pìstovat v jiných oblastech,
a proto má spíše lokální význam.

Iva Veèeøová

Drahé kameny
Již dávní faraonové drahým kamenùm

dávali velkou vážnost, dùstojnost a vyu-
žívali je ve svùj životní prospìch. Pokud
se jedná o Èeské korunovaèní klenoty,
jsou tajemné do dnes. Je tøeba s drahými
kameny zacházet s láskou a citem. Pøi-
jmìte s vdìèností jejich pomoc.

Zaøazení kamenù a minerálù dle zna-
mení zvìrokruhu:

Kozoroh - granát, jantar, onyx, rubín
Vodnáø - diamant, akvamarín, zafír,

opál
Ryby - ametyst, akvamarín, topás, èer-

vený korál
Skopec - diamant, ametyst, granát,

rubín
Býk - smaragd, achát, jaspis, onyx
Blíženci - achát, malachit, diamant,

opál, zafír
Rak - opál, køemen, topas, selenyt,

smaragd
Lev - granát, ametyst, diamant, jantar
Panna - zafír, jantar, achát, smaragd
Váhy - tyrkys, diamant, safír, beryl
Štír - opál, topas, granát, smaragd
Støelec - tyrkys, ametyst, granát, jan-

tar, zafír
František Litvík

Pan Litvík se omlouvá ètenáøùm za
chybu v datu narození Hanse Christiana
Andersova. Správný datum je 2. 4. 1805.
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Dne 27. listopadu 2003 vzpomeneme
5. výroèí, kdy nás navždy opustil

pan Jaroslav Stránský.
Stále vzpomínáme.

Manželka Anna, synové
 Jaroslav, Josef a Milan s rodinami

a ostatní pøíbuzní.

Vlastimil Halmich
BEST – opravy strojù

Èervená Voda 51
ANTIFREEZE
nemrz. kapalina
i do hlin. motorù

55,- Kè/litr

Dne 15. listopadu 2003 uplyne

smutný rok, kdy zemøel

pan František Dušek

S láskou vzpomínají manželka a

dcery s rodinami.

Tak bylo – tak je
Èp. 357 (døíve 105)

Další dùm, který Vám dnes pøedstaví-
me, je èp. 105, pozdìji pøeèíslováno na
357.

Jeho historie je dochována od roku
1787. Majitelkou je v té dobì paní Anna
Nowak. Po ní získává dùm Leopold Sün-
dermann (1809) a v letech 1827 – 1845
má èíslo popisné 357 (105) ve vlastnictví
Dominik Lang. V roce 1893 na domì vzni-
ká nápis Alois Veith, což byl další z vlast-
níkù. Veithovi dùm využívají pravdìpo-
dobnì jako prodejnu knih a papírù. V roce
1927 je u domu totiž uvedena firma Bü-
cherstube Veith, 1934 pak Bücherstube
Veith a Papierhandlung a pøed 9. 5. 1945
knihkupectví Veith Gerhard. Po tomto
datu je prodejnì pøidìlen národní správ-
ce L. Mahr a mimo knih a papíru se zde
prodávají také hudebniny a filatelistické

potøeby. O 10 let pozdìji budova patøí
mototechnì a to až do roku 1992. Moto-
techna zde konèí a v domì má vzniknout
restaurace tipu McDonald. Zámìr se však
neuskuteènil. V letech 1997 až 1999 je
zde noèní podnik s názvem Herna Bar.
Dnes je v domì èp. 357 krom soukro-
mých bytù i Becher Bar a prodejna texti-
lu.

René Šebek ve spolupráci
s Mìstským muzeem Králíky.

Pracovníci Mìstského muzea
v Králíkách rádi uvítají jakékoli další do-
plòující podnìty a materiály (dobové fo-
tografie, dokumenty apod.), které se tý-
kají tohoto tématu. Dìkujeme.

Liga za práva
 vozíèkáøù
Obèanské sdružení Liga za prá-

va vozíèkáøù Vám nabízí bezplat-
nou službu s celorepublikovou pù-
sobností PORADNA PRO ŽIVOT
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM –
Paragrafík.

Mùžete nás kontaktovat:
- na bezplatné telefonní lince
  800 100 250
- na internetu
 www.ligavozic.cz (odkaz po-

radna)
- e-mailem – hanka@ligavozic.cz
Poskytujeme sociálnì-právní po-

radenství a budeme se vám snažit
pomoci a poradit s problémy v tìch-
to oblastech:

- sociální pøíspìvky a výhody pro
tìlesnì postižené obèany

- invalidní dùchody
- kompenzaèní a rehabilitaèní po-

mùcky (odkazy na firmy ve vašem
regionu)

- peèovatelská služba a služba
osobní asistence (kontakty na po-
skytovatele ve vašem regionu)

- odstraòování architektonic-
kých bariér

- kontakty na organizace zdra-
votnì postižených ve vašem okolí

- problematika zamìstnávání
zdravotnì postižených (kontakty
na chránìné dílny a agentury pod-
porovaného zamìstnávání)

- novinky v legislativì týkající se
zdravotnì postižených

Tìšíme se na Vaše dotazy.
Hana Valová, DiS.

(sociální pracovnice)
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POHLAZENÍ, POZNÁNÍ, POSELSTVÍ = HRADIŠ�AN

(Pokraèování na stranì 18.)

„To, co osobnì nadøazuji nad for-
mální hudební znaky, je sdìlení.
Normální lidské teplo, to je pohlaze-
ní. Seriózní odpovìï na historické
souvislosti naší hudby, to je pozná-
ní. A poselství je v té veskrze pozi-
tivní filozofii hudby Hradiš�anu.“
Jiøí Pavlica

Cimbálová muzika Hradiš�an patøí k
nejstarším a nejznámìjším cimbálovým
kapelám. Vznikla spoleènì s taneèním
souborem v roce 1950 v Uherském Hra-
disti. Od té doby kapelou prošla øada ge-
nerací hudebníkù a zpìvákù, kteøí pra-
covali pod dlouholetým vedením Josefa
Václava Staòka.

Od roku 1978 je primášem a umìlec-
kým vedoucím Hradiš�anu Jiøí Pavlica,
který tvùrèí práci s folklórem ještì více
prohloubil. Pod jeho vedením se zaèal
soubor postupnì transformovat – drama-
turgie neèerpá jen z regionálních souvis-
lostí, ale všímá si lidového umìní v jeho
širším geografickém a historickém kon-
textu. Vzrostly také interpretaèní náro-
ky na èleny souboru. Postupnì se zaèala
významnì prosazovat autorská tvorba,
která v posledních projektech výraznì
pøevládá.

Zpùsob práce, dramaturgie a umìlec-
ká úroveò øadí Hradiš�an k ojedinìlým
tìlesùm nejen ve svém regionu. Je èas-
tým hostem TV poøadù, domácích i za-
hranièních festivalù, kde získává øadu
ocenìní. Èastá je i spolupráce s rozhla-
sem a filmem. Natoèil více než 20 alb a
na mnoha dalších se podílel. Hlavní je
ovšem koncertní èinnost – roènì pøed-
stavuje okolo 150 vystoupení.

Za pìt desítek let existence Hradiš�an
vyprofiloval nìkolik dramaturgických li-
nií: regionální (mapuje tradice rùzných
oblastí Moravy); historickou (promìny
lidového umìní v prùbìhu staletí z dob
slovanského úsvitu pøes lidovou kulturu
støedovìku až po odraz lidového umìní v
dílech Leoše Janáèka a Bohuslava Mar-
tinù);  tématickou (hudebnì-taneèní
kompozice, inspirované bohatstvím folk-

Školní jídelna
ZŠ Moravská
reprezentant

Králík
Pøed nìkolika mìsíci jsem uveøejnil v

Králicku podìkování kuchaøkám a
všem pracovníkùm školní jídelny, kteøí
nám strávníkùm vaøí obìdy. Po uveøej-
nìní mi bylo vytknuto, že jsem mìl po-
dìkovat za vìtšinu stravujících se dù-
chodcù. Dnes, po zkušenostech, které
mì doprovázejí, mohu s klidným svìdo-
mím vyjádøit podìkování za vìtšinu stra-
vujících se dùchodcù.

Tehdy, když jsem dìkoval za sebe,
jsem mìl obavy, aby nastavená la�ka
kvality odolala èasu. Díky úsilí a snaze
kolektivu pracovníkù jídelny la�ka ne že
zùstala na svém místì, ale byla posunu-
ta výše. Jen málokterá oblast reprezen-
tuje a zviditelòuje Králicko tak úspìš-
nì, jako školní jídelna ZŠ Moravská. Ta
by mohla své „výrobky“ podávat na ja-
kékoli slavnosti, aniž by se musela chvá-
lit porevoluèními úspìchy.

Andrej Milták, Marie Marešová,Králíky

lóru a obohacené o nové hudební a ta-
neèní prvky); prolínání žánrù (fúze s váž-
nou hudbou, s osobnostmi folkové scény
Vlastou Redlem a Spirituál Kvintetem, a
také propojení s jinými hudebními kul-
turami – CD s japonským multiinstru-
mentalistou Yas-Kazem nebo s Afrièa-
nem Dizu Platiezem).

V souèasné dobì mùžeme Hradiš�an

Naši nejmenší

Spoleèenská  kronika

ÚMRTÍ

Hana Altmanová

Karel Morávek – Zita Šípková           Robert Kroczak – Romana Pohlová

Ivo Krejsa – Hana Springerová           Miroslav Ješina – Michaela Jelínková

Martin Dvoøáèek – Magda Ohlídalová   Lukáš Horníèek – Jitka Kropáèková

Vìra Nosakovská

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

MANŽELSTVÍ

Životní jubilea v listopadu

Marie Berková, Matylda Klohnová, Ludmila Makarová, Veronika Mazáková,

Emilie Hrmová, Jan Reichl, Marie Kárníková, Olga Hrdinová, Jiøí Èerný, Vìra

Nìmcová, Libuše Švédová, Jiøina Valentová, Karel Harvalík, Vìra Peøinová,

Herbert Diblík, Marie Kohoutková, Jaroslav Špinler, Vlasta Tomková, Marie

Hochmanová, Milan Kubíèek, Imrich Tóth, Milan Mareš, Libuše Sedláèková,

Maria Kiselová, Anna Vašátková, Marie Fojtíková
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Širokoúhlé kino Klubu Na
Støelnici Králíky – LISTOPAD

pátek 7.  ŽELARY  zaè. ve 20.00 hod
Koprodukèní snímek režiséra Ondøeje Trojana s Aòou Geis-

lerovou v hlavní roli je v podstatì komorní baladou o vztahu
dvou naprosto odlišných lidí, zároveò však pøerùstá do široce
pojatého obrazu venkovského života s prvky váleèného dra-
matu.

pátek 14.  ADAPTACE  zaè. ve 20.00 hod
Nicolas Cage ve dvojroli bratrù – scénáristù, kdy jeden z

nich je v tvùrèí krizi a druhý získává úspìch laciným komerè-
ním thrillerem. Rafinované i tragikomické vyprávìní spojuje
fikci s realitou - mistrovský kousek scénáristy Charlieho Kauf-
mana.

úterý 18.  PRASÁTKO A  JEHO VELKÝ PØÍBÌH
zaè. v 17.00 hod
I malé zvíøátko mùže být velkým hrdinou! Nový animovaný

film studia Walta Disneye je inspirován nìkolika pøíbìhy med-
vídka Pú a jeho kamarádù za Stokorcového lesa, tentokrát
pøedevším Prasátka.

pátek 21.  DALEKO DO NEBE  zaè. ve 20.00 hod
Šokovaná žena (Julianne Mooreová) pøistihne svého man-

žela v náruèí jiného muže. Psychologický film z Ameriky pade-
sátých let, kdy homosexualita byla naprosté tabu a bližší styk
bìlocha s èernochem byl stále považován za témìø nemyslitel-
ný.

úterý 25.  PIRÁTI Z KARIBIKU  zaè. v 17.00 hod
Dobrodružný historický film má vše, co k tomuto žánru pa-

tøí: pestrou paletu pirátù, dámu v nesnázích, šlechetného za-
chránce, romantickou lásku, nefalšovaný poklad, honièky na
moøi i na souši, mluvícího papouška a osudové prokletí… John-
ny Deepovi se podaøilo vytvoøit takového korzára, jakého fil-
mové plátno ještì nezažilo!

KLUB NA STØELNICI
KRÁLÍKY – LISTOPAD
sobota 8.  HRADIŠ�AN S JIØÍM PAVLICOU  20.00 hod
Hradiš�an už dávno není „jen“ folklórním tìlesem. Dnes

napø. s Vìrou Bílou patøí mezi evropsky proslulé èeské pøed-
stavitele tzv. world music. Naprostá vìtšina návštìvníkù živých
vystoupení Hradiš�anu øadí tyto koncerty mezi nejsilnìjší hu-
dební zážitky roku. Více informací – viz èlánek POHLAZENÍ…
a také na www.hradistan.cz.

støeda  12.  SETKÁNÍ STARŠÍ GENERACE  16.00 hod
Další z pravidelných posezení s programem, obèerstvením a

hudbou k tanci pro døíve narozené.
støeda  19.  LENKA BAAROVÁ & QUARTET  19.00 hod
Cyklus Kruhu pøátel hudby pokraèuje koncertem talento-

vané mladé flétnistky Lenky Baarové a jejího kvartetu. Kon-
cert se koná v sále Základní umìlecké školy.

sobota  22.  VÌNEÈEK  19.00 hod
Závìr Kursu taneèní a spoleèenské výchovy s hudebním

doprovodem skupiny TRIAL.
pátek 28. ZDENÌK IZER: IZERSKÁ PADESÁTKA
zaè. v 19.30 hod
Nový zábavný poøad oblíbeného komika, který jako jeden z

mála nespoléhá na televizní popularitu a jeho živá vystoupení
jsou originální a ostøe satirická, také ovšem plná skvìlých pa-
rodických výstupù s pøekvapivì kvalitním zpìvem hlavního
protagonisty.

sobota  29.  FRESHENERGY  21.00 hod
Svìží a funkující kapela z Olomouce v Kavárnì Støelnice.
Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøed-

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

(Dokonèení z pøedchozí strany)

na pódiích vidìt v této sestavì: Jiøí Pavlica – 1. housle, zpìv ;
David Burda – klarinet, flétny, zpìv; Lubomír Svatoš – 2. hous-
le, zpìv; Dalibor Lesa – kontrabas, zpìv; Alice Holubová – zpìv;
Milan Malina – cimbál, zpìv; Aleš Kropáè – viola-kontry, zpìv.
Soubor pøíležitostnì používá i nìkteré ménì známé nástroje,
napø. trumšajt, ninìru, grumle, køivé rohy, ochlebky, okarínu
apod.

Králický koncert pøinese prùøez tvorbou Hradiš�anu – od
lidových písní (Okolo Hradiš�a) pøes autorské s lidovými texty
(Lásko, milá lásko) až po zhudebnìlé verše Jana Skácela (So-
net o lásce a modrém portugalu). Celý veèer se nese v duchu
Pavlicova kréda: Pohlazení, poznání, poselství, navíc v jeho
prùvodním slovì rozhodnì neschází humor (Krèí se to mezi
prvními a druhými houslemi a má to IQ 8? Ano, je to osm
violistù…)

Z internetových stránek souboru vybral Pavel Strnad


