
Králický zpravodaj 12/2003 - 1

Prosinec 2003/èíslo 12                      Roèník I. (Králicko XIII.)               Cena 7 Kè

ROK PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
Vážení ètenáøi Králického zpravoda-

je, nebo� je to již rok od „volebního
boje“, požádala redakce našeho mìsíè-
níku pøedsedy volebních stran o zhod-
nocení jejich dosavadní práce, plnìní
volebního programu. Zájem represen-
tovat svou stranu však projevily pou-
ze dvì politické strany.

Místní sdružení ODS bylo vyzvá-
no redakcí Králického zpravodaje ke
zhodnocení uplynulého roku z hledis-
ka plnìní èi neplnìní volebního pro-
gramu. Máme pocit, že nejsme správ-
nými adresáty pro tyto otázky. Aèkoliv
ODS vyhrála komunální volby, v za-
stupitelstvu jsme v opozici a vìtšinu má
mnohoèetná koalice rùzných barev.
Tudíž tato otázka patøí spíše zástupcùm
a lídrùm stran deklarujících pøíslušnost
k této koalici. Ti, nech� se zodpovídají
svým volièùm, co ze svých nemalých
pøedvolebních slibù dokázali splnit.

Náš minulý volební program byl,
krátce øeèeno, o kontinuitì s minulým

vývojem a rozvojem Králík, ale vzhle-
dem k tomu, že jsme v zastupitelstvu
v menšinì, nemùžeme mluvit o jeho
plnìní.

Místní sdružení ODS samozøejmì
sleduje a i nadále bude sledovat vývoj
v Králíkách, snažíme se z nìho pouèit
a do pøíštích voleb pùjdeme s volebním
programem reálným, bez nabubøelých
slibù a prohlášení.

Za MS ODS
Èestmír Doubrava

Rok 2003 v Králíkách
Blíží se konec roku 2003 a s ním

možnost rychlé bilance jeho prùbìhu,
soupisù výnosù a ztrát. Jaký tedy byl
letošní rok?

Pøedevším by se dal nazvat rokem
„0“. Rokem, v nìmž došlo k výrazným
zmìnám v životì mìsta z pohledu
jeho spravování. Myslím tím pøedevším
rozjezd èinnosti  povìøeného úøadu.
Stát se reformou statní správy snaží

Má být v Králíkách další supermarket,
aneb prázdné námìstí bez aut a obchodù

Vážený pane starosto!
V listopadovém mìsíèníku mìsta

Králíky jsme se mohli doèíst, že by zde
„mohl“ stát další supermarket. Napsal
jste namátkou svá pozitivní stanovis-
ka, ale také negativní dùsledky pro živ-
nostníky ve mìstì – pøedevším prodej-

ce potravin. Do závorky jste pak uvedl,
že se však domníváte, že se to firem
pùsobících na námìstí „závažnì ne-
dotkne“.

A s tím, my níže podepsaní živnostní-
ci, nesouhlasíme. Supermarket Lidl,
který oslovil vedení mìsta se nezamì-
øuje pouze na prodej potravin a obèer-
stvení, ale také na veškerý sortiment
zboží – zeleninu, maso, obuv, drogerii,
papírnictví, elektroniku, odìvy a domá-
cí potøeby.

A to vše nabízíme našim obèanùm a
návštìvníkùm našeho mìsta v našich
obchùdcích na námìstí, v postranních
ulièkách a tím se snažíme zachovat tra-
dici našeho mìsta.

„Uvìdomte si, kolik malých pro-
dejcù a jejich zamìstnancù mùže
pøijít o práci a tìžko ji v dnešních
podmínkách v Králíkách najdou.
Bude tedy pomìr nových pracov-
ních míst vyšší, než ztráta? Myslí-
me si, že ne.

Rovnìž se pozastavujeme nad tvr-
zením, že se zklidní prùjezd mìs-
tem, jestliže se oèekává vyšší ná-
vštìvnost mìsta nakupujícími. Jak
tedy bude øešen pøíjezd od Dolní
Lipky, když ne právì kolem školy.

A jako zásobovací místo pro hor-
ská støediska Králíky fungují již
mnoho let.“

Myslíme si, že Vaše pozitiva jsou ve-
lice krátkozraká a nejsou brány všech-
ny dùsledky takové výstavby. V dnešní
uspìchané dobì není tìžké dát vše do

(Dokonèení na stranì 2)

(Dokonèení na stranì 3)

Vánoce – jiný kraj, jiný mrav
Èechy, Nìmce a Francouze èeká každo-

roèní nadílka, shodnì na Štìdrý veèer, èili
24. prosince, kompetentními nadpøirozený-
mi dárci jsou v tìchto zemích Ježíšek, der
Weihnachtsmann a Petit Papa Noel. Avšak
jiný kraj znamená i jiný mrav. Napøíklad
v Holandsku nadílí Sinterklaas (Mikuláš) už
5. prosince veèer a dost. Vánoce se slaví
v poklidu a vìtšinou už bez dárkù. Ve Švéd-
sku nadìluje 13. prosince svatá Lucie, v Itálii
6. ledna bezzubá èarodìjnice Befana a ve
Španìlsku téhož dne svatí Tøi králové a los
Reyes Magos. Djadja Moroz se Sneguroè-
kou chodí po pravoslavném zpùsobu, až 7.
ledna. Štìdrý veèer Anglièanù a Amerièanù
se spíše trochu podobá našemu Silvestru.
Dárky dostávají až 25. prosince ráno. Zde
je pro nadílení pøíslušná další mikulášská
reinkarnace, totiž Santa Claus. Všechny tyto
štìdøe nadìlující nadpøirozené bytosti ode-
dávna zamìstnávají fantazii dìtí. Aspoò do
té doby, dokud neodhalí šedou životní reali-
tu, že nadìluje tatínek.
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pøiblížit nezbytnou administrativu
k obèanovi. Když pominu oprávnìnou
kritiku na velkou finanèní zátìž stát-
ního rozpoètu (v republice nyní fungu-
je 205 takovýchto úøadù), myslím si, že
pro obyvatele našeho regionu je èin-
nost úøadu vìcí velmi potøebnou. Ti
z vás, kteøí jste mìli možnost využít
jeho servisních služeb, mi jistì dají za
pravdu. Pøedpokládalo se, že pro mìs-
to to bude znamenat velké zatížení
z finanèního pohledu,  nebo� i se stát-
ními dotacemi bude muset mìsto na
fungování úøadu pøiplácet. Podklady za
celý rok nejsou ještì úplné, ale ukazu-
je se, že tato èástka nebude naštìstí,
pøi stávajícím klíèi rozdìlování dotací,
nijak vysoká a lze ji tedy považovat za
jakousi malou daò za služby nabízené
obyvatelùm regionu.

Byl to souèasnì rok dobudovávání
rozdìlaných projektù z døívìjší doby.
Dokonèila se nástavba  12 nových by-
tových jednotek na èp. 658, realizovali
jsme rekultivaci skládky v Dolních Bo-
øíkovicích, pokraèovalo se i další eta-
pou budování sportovního areálu u ZŠ
Moravská. Kromì toho probíhalo ve
mìstì i v našich obcích velké množství
drobných projektù, které by se daly
charakterizovat spíše jako vylepšení
nynìjšího stavu formou nejnutnìjších
oprav (napø. nová palubovka
v tìlocviènì ZŠ 5. kvìtna, komunika-
ce na vesnicích, apod.). Aktivnì se pra-
covalo a neustále pracuje na zviditel-
nìní mìsta v oblasti turistického ru-
chu – mìstský informaèní systém, in-
ternetové strany mìsta, projekt skibu-

su na Dolní Moravu, úprava informaè-
ního centra v mìstském muzeu, tisk
nových propagaèních materiálù. Poved-
lo navázat na kontakty s partnerskými
mìsty (Villmar, Mezilesí) z minulosti,
dále je prohloubit a rozšíøit. Jednu vel-
mi zásadní vìc, která se v tomto roce
v našem mìstì udála, nemohu pomi-
nout. Snad již koneènì byly vyøešeny
nejistoty kolem bývalé firmy Teslamp
její dražbou a vznikem Novalampu.
Zaèátek nebude jednoduchý, vìøím ale,
že se vše podaøí. Držím pracovníkùm
i manažerùm palce.

A co se pøipravuje na rok 2004?
Je zde nìkolik projektù, které bu-

dou spuštìny a které jsou pro náš regi-
on nepostradatelné. Bude se pøipravo-
vat lokalita na výstavbu rodinných
domù „Na Søivánku“ tak, aby se tento
prostor zainvestoval a mohly se zaèít
prodávat stavební parcely. Jednou
z priorit pøíštího rozpoètu (ovšem až po
schválení nejvyšším orgánem obce –
zastupitelstvem mìsta) bude pokraèo-
vání dostavby sportovního areálu, kde
stále k úplnému dofinancování chybí
asi 11 mil. Kè. Podali jsme žádost o pøí-
spìvek ze státního rozpoètu, dotaènì
se bude podílet i Pardubický kraj.
V jednání a pøípravách jsou samozøej-
mì i další projekty. Snad jen namát-
kou – opravy kanalizace, protipovod-
òová opatøení, krytý bazén, sjezdovka
pod klášterem aj.

Podpora rozvoje turistické infrask-
truktury je podle mého názoru jedinou
cestou k dalšímu rozvoji Králicka.
Veškeré tyto aktivity jsou zarámovány
strategickým programem rozvoje krá-
lické kotliny, který pøesnì diagnosti-
kuje nynìjší stav a navrhuje nutná

(Dokonèení ze strany 1)

Ptáte se -
odpovídám

opatøení pro další rozvoj oblasti a který
vznikl za podpory Sdružení obcí Orlic-
ko již v roce 2002.

Uplynulý rok byl také velikou ško-
lou pro nové vedení mìsta. Mnì osob-
nì ukázal, jak moc je mìsto rozpolce-
né na jednotlivé skupiny, názorovì té-
mìø nesjednotitelné. Tenhle rys je spo-
leèný celé naší moderní spoleènosti –
neumìní komunikace, tvoøení si rych-
lých a povrchních závìrù a nevážení si
partnerù v dialogu nás obklopuje na
každém kroku témìø každý den, médii
poèínaje a rozhovorem se sousedy kon-
èe. Netušil jsem, že tento „trend“ nato-
lik zasáhne i naše mìsto. Osobnì ne-
dìlím a nikdy nebudu dìlit lidi podle
pøíslušnosti k partaji nebo podle toho,
zda sympatizují s novým èi starým ve-
dením radnice. Pro mì je rozhodující
úplnì jiné „škatulkování“ lidí: slušný –
neslušný, poctivý – nepoctivý, schopný
– neschopný, pracovitý – líný, pravdo-
mluvný – lháø. V našem malém mìs-
tì bychom si nemìli hrát na velkou
politiku, ale radìji vìci kolem nás po-
suzovat z pohledu, zda je nìco špatné
èi dobré, rozumné èi nerozumné, dùle-
žité èi nepodstatné. Mám radost, že
v zastupitelstvu již tento princip  po-
suzování projednávaných otázek poma-
lu zakotvuje.

Snažili jsme se udìlat maximum pro
to, aby se otevøely všechny dostupné
informaèní kanály mezi radnicí a mìs-
tem, abychom naši èinnost maximálnì
zprùhlednili. Máte-li pøece jen pocit, že
tomu je jinak, ptejte se, diskutujte, vo-
lejte… vždy� jsme tu pro vás.

Vážení obèané, pøeji Vám do roku
2004 vše dobré…

Dušan Krabec

Blíží se rok 2004 a já bych se
chtìla zeptat, jestli Mìsto pøipra-
vuje nìjaký kulturní program
na námìstí, nebo alespoò slovo
na pøivítání se s Novým rokem
od pana starosty. Minulý rok
jsem byla velice zklamaná. Dì-
kuji za odpovìï.

Mìsto pøipravuje ve spolupráci se
školskými a pøedškolními zaøízení-
mi pøedvánoèní vystoupení u vánoè-
ního stromku, a to v termínu
12.12. Tento termín zdá pomìrnì
brzký. Úmyslnì jsme zvolili pá-
tek, aby se tohoto setkání mohli
úèastnit i ti, kteøí jsou pøes týden
mimo Kráílky. Pátek 19.12. se na-
opak jeví v pøedvánoèním shonu již
pozdním termínem. Doufáme, že
se o té doby objeví již sníh a akce
probìhne v krásné atmosféøe.

Dušan Krabec
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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.

Má být v Králíkách další supermarket,

(Dokonèení ze strany 1)
aneb prázdné námìstí bez aut a obchodù
jedné velké krabice, není to ale ani øe-
šení, což doufáme, není Vaším cílem.

Vìøíme, že pan starosta a jeho 15 èlen-
né zastupitelstvo rozhodne co nejlépe
pro blaho nás všech.

Zdenìk Falta – Pekárny potraviny;
Ilona Všetièková; Tìlovýchovná jedno-
ta Jiskra Králíky; Svìtla Dostálková
Ovoce – zelenina; Petr Zezulka; Josef
Kopecký Obchodní èinnost; Obchodní
firma Litvik, Miroslav Bouška Maso –
uzeniny; Josef Klimeš Obchodní firma

Morávia; Lenka Stránská Specializo-
vaný maloobchod; Ježková Anna Pro-
dej textilního zboží; Lubomír Hroch
Malá Morava; Anna Krátká; Lotos
Èumová Irena; Marie Novotná Ob-
chodní èinnost; Sklo – porcelán – kera-
mika Kvìtoslava Ciprová; J. Roèková
Galanterie; Jana Pìnkavová; Brouèek
- Dìtské zboží Jana Rùèková; Èuma
Karel Obchodní èinnost; Jana Chudá;
Sport Marie Feèková; Loufek - Elprom;
Vìra Ettelová – Hraèky; Elektron s. r.
o. Expert; Limeko Zdenìk Jeník.

Potøebuje naše mìsto diskontní øetìzec LIDL?
Vážení zastupitelé, vážení ètenáøi,
dovoluji si Vás oslovit a øíci Vám nì-

kolik poznatkù o firmì LIDL.
Tato nìmecká firma vlétla do naší

republiky jako dravec, který cílenì li-
kviduje konkurenci. Jestliže bude
LIDL postaven v Králíkách, dotkne se
to kamenných obchodù a to dost vý-
raznì! Napøíklad ve mìstì Zábøeh trž-
by v zeleninì a potravinách klesly až
o 40 procent. Cenová politika firmy
LIDL nám živnostníkùm neumožòu-
je, abychom zdravì soupeøili a pøiblí-
žili se k jejím prodejním cenám. Našli
si totiž mezery v zákonì a Úøad pro
ochranu hospodáøské soutìže není
schopen diskontùm LIDL zakázat pro-
dej pod cenou. LIDL si mùže ztrátu,
kterou utrpí dlouhodobým prodejem
pod dodavatelskými cenami, vynahra-

dit také jinak, než zdražením dalšího
zboží. Rozdíl mezi nákupní a prodejní
cenou vyúètují jako náklady na re-
klamní kampaò. Úèinné a neprùstøel-
né! To, jaksi u prodejen v Králíkách
není možné. Nemáme totiž takový
obrat, a ani se nedomnívám, že tento
postup by byl pro obyvatele Králík
dlouhodobì perspektivní. Vždy� napøí-
klad v Nìmecku už vláda upravila
Kartelový zákon, který zakazuje pro-
dej zboží za ceny, jež poškozují hospo-
dáøskou soutìž. To jenom na vysvìt-
lení.

Již teï nám ubyli díky silné korunì
zákazníci ze sousedního Polska. Kup-
ní síla v Králíkách je malá. LIDL
opravdu pár pracovních míst nabídne,
ale vìtšinou za minimální mzdu. Živ-
nostníci, kteøí budou propouštìt a na-

konec to „zabalej“ vytvoøí stejné množ-
ství zamìstnaných. Tím se tedy zase
nic nevyøeší. Nehledì na to, že firma
LIDL po likvidaci konkurence své ceny
zase adekvátnì zvedne. Myslím si, že
bychom mìli nabídnout nìco více a su-
permarkety nechat tam, kde jsou a to
ve velkých mìstech. Mimo jiné, jich
máme na poèet obyvatel nejvíce v Ev-
ropì. Vím, že to není jednoduché, ale
je nutné vytvoøit na králicku podmín-
ky pro investora, který by pøinesl pra-
covní pøíležitosti a tím i pøíliv penìz.
Apeluji tedy na vedení našeho mìsta,
aby citlivì a rozumnì zvážilo stavbu
nìmeckého diskontu LIDL.

Petr Zezulka

Øádková inzerce
Koupím starší funkèní rotoped do

1.000,- Kè. Tel. 465 631 735
Prodám øadový zdìný RD v Èerve-

né Vodì, 6+1, garáž, zdìné hospod. pøí-
slušenství, ústøední vytápìní, pøípojka
na plyn. Cena 1.200.000,- Kè /dohodou/
. Tel.: 776 074 449, 608 468 898.

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

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

Koupím pozemek – stavební parce-
lu v Králíkách a okolí. Tel.
605 573 597.

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

Prodám menší byt v Králíkách
I. kat. 40 m2  1+11/2  s pøísluš. tel. è.
605568909 po 19 hodinì

Tato inzerce je zdarma. Je omezena
poètem znakù /70 znakù/. 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.

Základní škola Moravská a
školní jídelna v Králíkách

Vás srdeènì zvou na
6. vánoèní výstavu

Zahájení výstavy probìhne
v pátek 12. prosince

od 17:30 hodin
výstava bude otevøena:

pátek 12.12. - 17:30 - 20:00
sobota 13.12. - 9:30 - 15:00
nedìle 14.12. - 9:30 - 14:00

Poznámka redakce: Rádi zveøejníme
i vaše názory
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Stomatologické služby
od 6. 12. 2003 do 4. 1. 2004

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
  6. 12. so MUDr. Mareš Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 822
  7. 12. ne MUDr. Mareš Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 822
13. 12. so MUDr. Vébrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
14. 12. ne MUDr. Vébrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
20. 12. so MUDr. Johnová Letohrad (u OEZ) Šedivská 339 465 622 216
21. 12. ne MUDr. Johnová Letohrad (u OEZ) Šedivská 339 465 622 216
24. 12. st MUDr. Vojtová Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 821
25. 12. èt MUDr. Vébrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
26. 12. pá MUDr. Jaslovská Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 818
27. 12. so MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 465 613 572
28. 12. ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 465 613 572
01. 01. ne MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
03. 01. ne MUDr. Duglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
04. 01. ne MUDr. Duglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
V Jablonném nad Orlicí zajiš�uje ošetøení mimo ordinaèní dobu každý den do 20:00

MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765

MUDr. Monika Kotrlá
oznamuje otevøení

KOŽNÍ AMBULANCE
v Èervené Vodì

/Zdravotní støedisko/
Pondìlí 8:00 – 14:00
Ètvrtek 10:00 – 14:00

/není nutné doporuèení,
ani objednání/

Tel.: 736 672 136

Reakce na èlánek Rok poté aneb…
V minulém èísle Králického zpra-

vodaje píše pan František Šlezingr
mnoho odstavcù, v nichž se vyjadøu-
je k celé øadì vìcí okolo zasedání Za-
stupitelstva mìsta, roèního pùsobení
souèasného vedení radnice atd. Jeli-
kož pan Šlezingr již ponìkolikáté pu-
blikuje své osoèující a lživé názory na
mne a na Klub Na Støelnici, rozhodl
jsem se krátce reagovat.

Pan Šlezingr píše: „Chápu, že pan
Strnad, jako bývalý první radní, na
takové jednání není zvyklý, ale mys-
lel jsem si, že situace se zmìnila.“

Nejsem žádný bývalý první radní,
nic takového zákon o obcích nezná.
Byl jsem èlenem rady, a to bez poøa-
dového èísla. Ironie a sarkasmy pana
Šlezingra jsou podle mého názoru po-
mìrnì trapné a nevtipné. A samozøej-
mì - nejsem zvyklý a nikdy si nebu-
du zvykat na jednání pana Šlezingra.

Dále pan Šlezingr píše: „Pro mne
však perlou tohoto jednání zastupi-
telstva byla odpovìï pana Strnada,
který … na mùj dotaz … kolik jsou
tržby v jím øízené organizaci, sdìlil,
že na moje dotazy odpovídá s odpo-
rem a s nechutí, i když mnou požado-
vaná informace je, žel bohu, informa-
ce veøejná, na což asi není zvyklý.“

Doslovný pøepis zvukového zázna-
mu na CD je ovšem tento:

Šlezingr – „Já bych se chtìl pana
Strnada zeptat, jak dlouho je na Støel-
nici jako øeditel?“

Strnad – „Od roku devadesát dva.“
Šlezingr – „Takže výše dotací byla

8 milionù, že. Jako na kulturu. Výše
vašeho obratu jestli mùžete øíct, je to
vìc veøejná.“

Strnad – „Je to vìc veøejná, nicmé-
nì nezastírám odpor vstoupit s vámi
do rozhovoru, pane Šlezingøe.“ Pøes-
to následuje delší výklad o výši pøí-

spìvku v letech minulých, o pomìru
1:1 (pøíspìvek zøizovatele:tržby z èin-
nosti pøíspìvkové organizace) atd.

K tomu odporu se hlásím. Veøejný
charakter informací o rozpoètu Støel-
nice nepopírám, proè taky, vždy� výše
pøíspìvku od zøizovatele je každoroè-
nì zveøejnìna na úøední desce
v rámci mìstského rozpoètu. Pan Šle-
zingr konstatoval nesmyslné èíslo
8 milionù. Ptal se na obrat, nikoliv na
tržby, èímž plete povìstná jablka
s hruškami. Lepší pøímìr – plete de-
sítku s dvanáctkou. Mimochodem,
slyšel jsem kdysi zábavnou historku
z blízkého Jablonného, v hlavní roli
vystupovali: nepoctivý výèepák, zamì-
òující desítku za dvanáctku, nespo-
kojení štamgasti a hlava onoho vý-
èepního, máchaná za trest v odtoko-
vé vanièce na pùllitry. Ale to sem ne-
patøí…

Naposledy text pana Šlezingra: „Ne-
jenom, že se nesnažil ani moc reago-
vat na poznatky a výtky kontrolního
výboru, ale jako vychytralý „politik“
okamžitì pøešel do útoku. Pøi schva-
lování tzv. zøizovacích listin nìkterých
pøíspìvkových organizací, podporo-
ván dalšími „pøíspìvkáøi“ v zastupi-
telstvu a úøedníky, prosazoval, aby o
osobì jmenované k vedení pøíspìv-
kové organizace rozhodovalo zastu-
pitelstvo mìsta a ne, jak pøedpokládá
zákon, rada mìsta. To by byla zase
pohoda. Rozhodovali by všichni a ni-
kdo, hlavnì když to budou ti „správ-
nì“ naklonìni nebo nìèím zavázáni.“

Mùj komentáø:
a) Pan Šlezingr plýtvá uvozovka-

mi.
b) Jsou zøizovací listiny, nejsou tzv.

zøizovací listiny. Opìt ta divná, slizká
ironie. Dlouhodobì vnímám, že pan
Šlezingr nechápe postavení pøíspìv-

kových organizací ve sféøe školství a
kultury. Doufám v ještì delší období,
kdy pan Šlezingr nebude mít skuteè-
ný vliv na jejich existenci a financo-
vání.

c) Nejhorší je, že manipuluje se ète-
náøi. NEJPRVE se totiž projednával
bod 4.3 Zmìny zøizovacích listin (kde
jsme prosazovali emancipaci zastupi-
telstva), až POTOM pøišel na øadu bod
4.4 Zpráva kontrolního výboru. Otáz-
ka jmenování øeditelù radou nebo za-
stupitelstvem se tedy øešila PØED
diskuzí nad zprávou kontrolního vý-
boru, a nemohl jsem pøejít do žádné-
ho okamžitého útoku. Pan Šlezingr
si prostì pøekroutil fakta tak, aby mu
to vyhovovalo. Nìkdy se tomu øíká
lhaní.

V megaèlánku pana Šlezingra je
spousta dalších zcestných a parano-
idních úvah (namátkou výmìna od-
stoupení ing. Zimy za klid pro „vìrné
pozùstalé“), k nim se, ale nemá smysl
vyjadøovat. Samy jsou totiž nesmysl-
né.

Závìrem dìkuji panu Šlezingrovi za
pojmenování „Pája“. Naposledy mi
tak øíkala paní uèitelka ve druhé tøí-
dì, dovolil jsem si chvilku nostalgie a
vzpomínání na tu dávnou dobu. Tož,
ještì jednou díky, Fanouši.

Pavel Strnad

Jak budeme
pùjèovat

Mìstská knihovna v Králíkách ne-
bude od 23. prosince 2003 do 4. led-
na 2004 pùjèovat.

Oddìlení pro dospìlé a èítárna bu-
dou naposledy otevøeny ještì v pondìlí
22. prosince od 13:30 do 17:30 hod. a
oddìlení pro mládež v pátek 19. pro-
since 2003 od 13:00 do 17:00 hod.

Od pondìlí 5. ledna 2004 platí opìt
obvyklá pùjèovní doba.

Pøejeme všem ètenáøùm hezkou svá-
teèní pohodu s knížkami z naší knihov-
ny nebo od Ježíška.

Ivana Mareèková
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Listopad, listopad, lísteèek mi na dlaò spad ….
Padá listí, nastal podzim a za námi jsou tøi mìsíce nového

školního roku. V Králíkách jsou dvì základní školy a rodièe
se mohou rozhodnout, na kterou své dítì zapíšou. Stejnì
tak to je i s mateøskými školami. Žádná z nás nemùže øíci:
„K nám si své dítì dejte, naše školka je nejlepší.“ Záleží to
jen na rodièích, pro kterou mateøskou školu se rozhodnou.

V naší škole zaèal provoz 1. záøí pod vedením nové paní
øeditelky Jarmily Kainkové. Tøídy mají podle jejich pøedstav
nové uspoøádaní a dìti tak mají více místa k hrám a ostat-
ním èinnostem. Život naší mateøské školy chceme oživit
zvýšenou péèí v oblasti pìvecké, dramatické, anglického
jazyka, hrou na flétnu a logopedie. Kroužky probíhají pra-
videlnì podle rozvrhu.

Ve støedu 12. listopadu jsme potìšili písnièkami starší ge-
neraci pøi setkání na Støelnici.

18. listopadu oslavily také ètvrté narozeniny trojèátka
Maèátovy. Popøáli jsme jim všechno nejlepší, pøedali malé
dáreèky a pìknì jsme to oslavili s písnièkou. Pøejeme jim
i ostatním dìtem, aby se jim u nás líbilo a s rodièi se tìšíme
na pìknou spolupráci v mateøské škole a mimo školu.

Blíží se také Vánoce a Nový rok, tak bychom chtìli popøát
všem dìtem a pøátelùm naší školky svátky plné pohody a
hodnì zdraví, štìstí a lásky v Novém roce.

MŠ Pivovarská

Státní sociální podpora
Možnost podání žádostí 3 mìsí-

ce zpìtnì
Vážení žadatelé,
upozoròujeme Vás, že v souvislosti s

novelou zákona o SSP od 1. 7. 2003 je
možnost požádat o opakované dávky
SSP maximálnì tøi mìsíce zpìtnì.
Jedná se napø. o tyto dávky: pøídavek
na dítì, sociální pøíplatek, pøíspìvek na
bydlení, pøíspìvek na dopravu, rodièov-
ský pøíspìvek.

O jednorázové dávky (napø. porod-
né, pohøebné) je možné žádat stále je-
den rok zpìtnì.

Aktuální informace pro mìsíc
leden 2004

V prùbìhu mìsíce ledna 2004 se bu-
dou dokládat k žádostem o sociální pøí-
platek a pøíspìvek na bydlení rozhod-
né pøíjmy za pøedcházející ètvrtletí, tj.
za 4. ètvrtletí 2003, všech spoleènì po-
suzovaných osob. Pokud nárok na ob-
dobí od 1. 10. 2003 nevznikl (napø.
z dùvodu vyšších pøíjmù), je nutné po-
dat novou žádost s nárokem od 1. 1.
2004.

Ing. Jindøich Hruška
vedoucí odboru

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/

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

Grant EU
Mìsto Králíky obdrželo grant z pro-

støedkù EU programu CBC Phare
grant ve výši 14.552 EUR. Projekt byl
nazván TRHY/TARGI - Králíky/Miêd-
zylesie a je zamìøen na nìkolik oblas-
tí:

- podpora spolupráce škol, školek
- podpora spolkových, kulturních

aktivit v regionu
- podpora sportovních akcí mládeže
Souèástí projektu jsou i tématicky

zamìøené trhy.
Pøíjemce grantu se zavazuje podle

schválených zásad o pøidìlování gran-
tù z prostøedkù EU uvádìt zdroj fi-
nancování ve všech svých aktivitách
spojených s realizací projektu.

Bc. Jan Divíšek,
odbor školství,

kultury a tìlovýchovy MÚ Králíky
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Èlánek s trochu zavádìjícím názvem
Noviny Nové Králicko – listopadové èís-

lo 11 – pøinesly na titulní stranì èlánek
s názvem „Konzervace pevnosti“. Název
èlánku by v nezasvìceném ètenáøi mohl evo-
kovat pocit, že jde o záležitost veskrze po-
zitivní. Že je tomu pøesnì naopak, nazna-
èují až jeho další øádky a skuteènost, kte-
rá je ještì daleko horší.

V mìsíci øíjnu tohoto roku došlo totiž
k vážnému poškození zájmù mìsta Králí-
ky a to neoprávnìnými a neestetickými
úpravami v bezprostøední blízkosti pìchot-
ního srubu K – S 16 „U dráhy“, jehož mo-
nolit – bohužel devastovaný dìlostøelecký-
mi zkouškami za okupace ÈSR, pozdìji pøi-
èinìním Kovošrotu a úsilím výrobcù sklá-
dek odpadù – vítal všechny návštìvníky
Králík, pøijíždìjící po silnici nebo železnici
ze smìru od Lichkova.

Tento objekt ès. opevnìní z let 1935–
1938, aè znaènì devastovaný, pøedstavuje
cennou vojensko-historickou památku a byl
s ohledem na jeho typ, stav a umístìní
zaøazen do projektu Pøírodního muzea
Králická pevnostní oblast, jehož nositelem
je mìsto Králíky. Pøipomeòme, že projek-
tu se v minulých letech dostalo podpory
Parlamentu ÈR, nejvyšších pøedstavitelù
ministerstev obrany a kultury, generální-
ho štábu AÈR i Pardubického kraje a že
pøedstavuje jeden z klíèových krokù v ob-
lasti rozvoje turistického ruchu v regionu
Králicka.

Správcem dotèeného objektu je VUSS
Pardubice, objekt není dlouhodobì udržo-

ván a nebyl ani zabezpeèen proti vniknutí
neoprávnìných osob a tím i proti možným
úrazùm. Taková neutìšená je mimochodem
situace u všech objektù na Králicku, mimo
tìch, o které v rámci projektu Pøírodního
muzea Králická pevnostní oblast, nebo
z vlastního rozhodnutí, peèují nadšenci
sdružení do rùzných organizací.

Tato dlouhodobì neøešená situace vedla
zøejmì majitelku okolních pozemkù paní
Diblíkovou k tomu, že požádala na VUSS
Pardubice o souhlas s uzavøením vstupu
do objektu (to je na vìci pozitivní). Podle
našich pøedbìžných zjištìní ji však byl vy-
dán pouze ústní souhlas se zazdìním vcho-
du do srubu. Paní Diblíková si jej však
vyložila svérázným zpùsobem a nechala
týlovou èást objektu zavézt nìkolika de-
sítkami kubíkù sutì do výšky 2,5 m.

Touto èinností došlo ke znaènì neeste-
tické a nepovolené terénní úpravì kolem
objektu, pøièemž nebyly respektovány zá-
jmy odboru stavebního, odboru životního
prostøedí, odboru kultury mìstského úøa-
du a zájmy mìsta Králíky jako celku. Tato
zmìna (zavezení celé týlové stìny se støíl-
nami – pohledové èásti) hrubì narušuje
koncepci Pøírodního muzea KPO a pone-
cháním zavážky objektu tento nemùže slou-
žit jako vstupní brána do mìsta Králíky,
na jehož katastru se nachází. Zavážka rov-
nìž probìhla v ochranném pásmu železni-
ce ÈD.

ARMY FORT s.r.o, jenž je subjektem
povìøeným mandátní smlouvou mìstem

Králíky ochranou jeho zájmù v oblasti ob-
jektù ès. opevnìní a projektu Pøírodního
muzea Králická pevnostní oblast, se obrá-
til se žádostí o kroky vedoucí k nápravì
vzniklé situace na všechny dotèené orgány
samosprávy i státní správy.

Chceme pøi této pøíležitosti pøipomenout
všem tu skuteènost, že se s velkou náma-
hou, technickými obtížemi a za rozsáhlé
pomoci AÈR (složky zvz v rámci výcviku)
snažíme revitalizovat znièené životní pro-
støedí a odstranit velmi rozsáhlé èerné
skládky v okolí pìchotního srubu K – S 14
„U Cihelny“ (vznikly v minulosti za pøispì-
ní místních výrobních podnikù – hlavnì bý-
valého závodu Tesla a místních obèanù) a
na stranì druhé jsme konfrontováni s novì
vznikajícími problémy stejného druhu.

Vìøíme, že se situaci s objekty bývalého
ès. opevnìní podaøí v brzké dobì vyøešit.
Už øadu let èekáme na konkrétní provádì-
cí pokyny, které by daly jasné mantinely
majetkoprávnímu vypoøádání situace pøed-
váleèného opevnìní.

Naším zájmem je dát pøednost záchra-
nì tìchto staveb, jejich rekonstrukci a zpøí-
stupnìní v rámci shora uvedeného projek-
tu. Nechceme aby se stalo osudem histo-
ricky cenných objektù jejich zavezení sutí,
promìna v èerné skládky odpadù, nebo
pøemìna v neestetické a krajinu rušící skla-
dy, chlévy a podobnì, jak napovídají pøed-
stavy nìkterých místních obèanù. To by
v žádném pøípadì celku neprospìlo.

ARMY FORT s.r.o.

Lidové umìlecké øezbáøství v Králíkách a okolí v 18. – 19. století
Blíží se èas Vánoc a k nim neodmyslitelnì

patøí vánoèní stromeèek, dáreèky, cukroví,
koledy..., ale také betlém. Ten už však dopl-
òuje atmosféru jen v málokteré domácnosti.
Pøitom právì Králíky byly v období 18. –
19. století stavìním betlémù tolik proslave-
ny. Poprosili jsme proto Mìstské muzeum
Králíky o informace týkající se této témati-
ky. Nechte si tedy tuto dobu pøipomenout
prvním ze tøí dílù.

Redakce

Orlické hory, Králíky a jejich okolí, pat-
øily k nejstarším a nejsvéráznìjším oblas-
tem lidového umìní. V letech 1780 – 1930
zde pùsobily stovky domáckých øezbáøù
v nìkolika generacích, kteøí s mimoøádnou
zruèností, umìleckou invencí, fantazií a
smyslem pro tradici vyrobili statisíce bet-
lémových figurek a postavili tisíce betlé-
mù.

Betlémy a vánoèní jesle pronikly do pod-
hùøí Jeseníkù a Orlických hor koncem 17.
a poèátkem 18. stol. Kraj se stal, už za
tøicetileté války, objektem intenzivní mi-
sijní èinnosti jezuitù, kteøí k ideovému pù-
sobení používali i honosných betlémù jako
názorných doplòkù vánoèních her a myste-
rií. Roku 1629 zakotvili olomouètí jezuité
v Opavì, roku 1633 tam postavili velký
kostelní betlém a záhy rozšiøovali tento
obyèej na opavský venkov, na kravaøsko a
krnovsko. V další vývojové fázi, po roce
1670, pronikla stavba betlémù a jeslièek
i do naší horské oblasti.

Na králicku byla už delší dobu rozvinu-
ta domácká výroba košíkáøská, døevìných

kazet a jednodušších døevìných hraèek.
Øezbáøství bylo podpoøeno rakouskou cel-
ní politikou, která v roce 1752 zakázala
podomní obchod s norimberskými hraèka-
mi a v roce 1772 i dovoz berchtesgaden-
ského zboží. Králíky, které byly poutním
místem s rozsáhlým cizineckým ruchem a
mìly i další výhodné podmínky a delší øez-
báøskou tradici, se staly v 18. století cent-
rem øezbáøské výroby hraèek, devocionálií
a hlavnì betlémových figurek a celých bet-
lémù. Výroba betlémù pak naprosto pøe-
vládla po roce 1780, kdy betlémy pøestaly
být výsadou klášterù a kostelù a staly se
nezbytnou souèástí interiérù mìš�anských
domù. Poptávka po figurkách a betlémo-
vých kompletech rychle rostla, zejména
v katolických zemích – v Bavorsku, v alp-
ských zemích i v  sudetech. Králiètí sochaøi
ve døevì plnì této konjunktury využili, takže
koncem 18. století to bylo již 25 - 30 obcí
mezi Králíkami a Èervenou Vodou na stra-
nì jedné a mezi Mladkovem a Rokytnicí na
stranì druhé.

Podomácké øezbáøství na králicku dá-
valo výdìlek a chléb asi 560 øezbáøùm a
jejich rodinám. Vìtší èást z toho tvoøili se-
zónní dìlníci a øemeslníci, kteøí zasedali
k øezbáøské lavici jen mimo sezónu, zhru-
ba od øíjna do bøezna. Jen pro menší èást
uvedeného poètu domáckých øezbáøù bylo
sochaøství ve døevì hlavním, celoroèním za-
mìstnáním. Ti ovšem byli oporou umìlec-
kého øemesla, vytváøeli dokonalejší øezbáø-
ské kreace a øemeslná zruènost a tradice
zde pøecházela z generace na generaci. Ti
také nebyli tak zcela anonymní, jak o tom

svìdèí zachovaná jména Sturmù, Neuman-
nù, Jungù, Schwarzerù, Langhammerù,
Sündermannù, Olbrichù ad.

Výroba betlémových figurek nebyla jedi-
ným sortimentem, nýbrž byla tìsnì spjata
s výrobou døevìných hraèek. Po krátkém
zákazu v období josefínském byly v 19.
století znovu obnoveny poutì a rostl i pøí-
liv letních hostí. A tak na podzim vyrábìli
venkovští øezbáøi betlémy a jeslièky, po-
èátkem roku upomínkové pøedmìty a na
jaøe devocionální pøedmìty, jež nacházely
odbyt pøedevším pøi velkých letních pou-
tích. V Králíkách a okolí pùsobilo i 16 døe-
vosoustružníkù, kteøí sloužili øezbáøùm
v pøedvýrobì a 6 øemeslnických dílen, kte-
ré provádìly pozlacování a výzdobu hoto-
vých betlémù.

Normální pracovní doba øezbáøe a jeho
rodiny byla 12-13 hodin dennì. V pøedvá-
noèních mìsících se pracovalo od 4 hodin
ráno do 10 hodin veèer. Uèednická doba
byla tøíletá. Ženám a dìtem byla svìøová-
na lehèí práce, jako malování figur a zvíøá-
tek a výroba pøíslušenství. Pracovalo se
v obytné místnosti, obvykle v jediné, kte-
rou mìl venkovský øezbáø pronajatou. Kaž-
dá rodina musela vyrobit dennì nejménì
30 figurek a víceèlenných skupinek, nemì-
la-li trpìt hladem. Ceny za øezbáøské zbo-
ží byly neuvìøitelnì nízké. Za kopu nema-
lovaných jehòátek zaplatil faktor 60-70
krejcarù, za kopu betlémových figurek 2
zlaté. Za malované øezbáøské výrobky se
platilo o 30 – 40 % více. Roèní výdìlek rodi-
ny se pohyboval mezi 250 – 300 zlatými.

(Pokraèování pøíštì)
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky

Jednání
4. 11.
- místostarosta na školení o komunitním plánování v Pardubi-

cích,
- místostarosta pøedává pøihlášky sedmi integrovaných obcí

mìsta Králíky (Dolní, Prostøední a Horní Lipka, Dolní Boøíkovi-
ce, Dolní Hedeè, Èervený Potok a Heømanice u Králík) do Progra-
mu obnovy venkova na Krajském úøadì v Pardubicích.

6. 11.
- místostarosta na jednání správní rady Sdružení obcí Orlicko

v Mistrovicích,
- místostarosta na semináøi o získávání grantových podpor a

penìz ze strukturálních fondù z EU v Králíkách, poøádaném Re-
gionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje.

7. 11.
- s øeditelem firmy Konzum Ústí nad Orlicí Ing. Janem Švábem

o budoucnosti diskontní prodejny COOP v Králíkách.
14. 11.
- vedení mìsta a šéf odboru kultury Bc. Divíšek na Vojenském

muzeu Králíky s firmou Armyfort o budoucnosti muzea a pravi-
dlech vzájemných vztahù mìsta a provozovatele muzea,

- s radním Pardubického kraje Ing. Ondøejem Kudrnáèem, ve-
doucím odboru strategického rozvoje Krajského úøadu v Pardubi-
cích Ing. Pavlem Kalivodou, pøedsedou Sdružení obcí Orlicko
J. Krátkým, managerem sdružení Mgr. A. Fialou, starostkou Dolní
Moravy J. Bednáøovou a starostou Lichkova Z. Brùnou o budouc-

nosti Králické pevnostní oblasti a koordinaci spoleèných krokù
pøi realizaci této myšlenky.

19. 11.
- místostarosta na vstupním školení øídícího výboru Bench-

marking v oblasti rozšíøené pùsobnosti obcí 3. typu na Minister-
stvu vnitra ÈR.

20. 11.
- úèast místostarosty na regionálním setkání èlenù Sdružení

historických sídel Èech, Moravy a Slezska v Litomyšli.
24. 11.
- místostarosta v Miêdzylesie o pøípravì další výstavy v rámci

projektu Trhy/Targi - Králíky/Miêdzylesie.

Návštìvy
4. 11.
- místostarosta na okrskové schùzi dobrovolných hasièù Králic-

ka.
7. 11.
- starosta mìsta na stužkování maturitního roèníku studentù

králického gymnázia.
14. 11.
- úèast starosty a místostarosty na slavnostním otevírání nové

pøístavby ZŠ v Èervené Vodì.
27. 11.
- místostarosta na vernisáži výstavy „Snìžník v barvách podzi-

mu“ v rámci projektu Trhy/Targi - Králíky/Miêdzylesie.

18. 11. 2003
- bere na vìdomí oznámení posuzování vlivù na životní prostøe-

dí zámìru „ÈD DDC, elektrizace trati vèetnì PEÚ Letohrad-Lich-
kov a považuje za nezbytné posuzovat zámìr dle zákona è. 100/
2001 Sb., kompletnì. /5:0:0/

- revokuje usnesení RM/2003/38/689 ze dne 30.10.2003 a do-
poruèuje prodej nemovitostí:

èp. 132 v ul. Jana Opletala 4 b.j. prodej nemovitosti jako celku
èp. 147 v ul. Pivovarská 3 b.j. prodej jednotlivých bytù
èp. 188 Dolní Boøíkovice 5 b.j. prodej jednotlivých bytù
èp. 246 v ul. Dolní 3 b.j. prodej jednotlivých bytù
èp. 265 v ul. Hluboká 6 b.j. prodej nemovitosti jako celku
èp. 108 Dolní Boøíkovice 1 neb.pr. prodej nemovitosti jako

celku
èp. 816 v ul. L. Janáèka 1 b.j. prodej jednoho volného bytu
a dále dává RM na zvážení prodej nemovitostí:
èp. 347 v ul. Valdštejnova 6 b.j. prodej jednotlivých bytù
èp. 349 v ul. Dlouhá 6 b.j. prodej jednotlivých bytù
a dále nedoporuèuje prodej:
èp. 109 Dolní Boøíkovice 1 neb.pr. prodej nemovitosti jako

celku
èp. 264 v ul. Hluboká 5 neb.pr. prodej nemovitosti jako celku
èp. 274 na Velkém námìstí 7 b.j., 1 n.p. prodej jednotlivých

jednotek
èp. 275 na Velkém námìstí 7 b.j., 1 n.p. prodej jednotlivých

jednotek
èp. 359 v ul. Valdštejnova 4 b.j., 1 n.p. prodej nemovitosti jako

celku
èp. 363 na Velkém námìstí 5 b.j., 2 n.p. prodej jednotlivých

jednotek
èp. 366 na Velkém námìstí 4 b.j., 2 n.p. prodej jednotlivých

jednotek.
Zároveò RM ukládá MO pøedložit na jednání ZM zámìr prode-

je nemovitostí. /5:0:0/
- souhlasí se zámìrem skácet 1 ks javoru u domu èp. 404 (

p.p.è. 1820/14 ) a 1 ks javoru poblíž trati za domy èp. 401 a 402
( p.p.è. 1820/7 ), oba v ulici U Zastávky v k. ú. Králíky a ukládá
OŽP zámìr vyvìsit. /5:0:0/

- bere na vìdomí informaci o pokácení 1 jasan èp. 404, 1 ks
javoru u èp. 246 v Králíkách. /5:0:0/

- schvaluje žádost o úèelovou neinvestièní dotaci, è.j.:11777 na
Ministerstvo vnitra ÈR ve výši 50.000,- Kè. /5:0:0/

4. 11. 2003
- schvaluje opravu kanalizace v ulici V Bytovkách Králíky, kte-

rá bude finanènì pokryta správcem kanalizace – Technické služ-
by Králíky. /4:0:0 – nepøítomen Mgr. Krabec/

- schvaluje žádost o dotaci na podporu terénní sociální práce na
rok 2004. Schvaluje spoluúèast obce ve výši 68.800,-Kè (tj.30 %
nákladù) s tím, že souèasnì se žádostí o dotaci bude podána
žádost o snížení èi prominutí spoluúèasti obce. /4:0:0 – nepøíto-
men Mgr. Krabec/

30. 10. 2003
- schvaluje žádost paní Lopuchovské o zøízení parkovacího mís-

ta pro osobu tìžce pohybovì postiženou pøed è.p. 816 na pozemku
Mìsta Králíky a úhradu nákladù ve výši 3120,- Kè spojených se
zøízením parkovacího místa z rozpoètu Mìsta Králíky. RM povì-
øuje odbor VTS k zajištìní vyznaèení parkovacího místa. /4:0:0 –
nepøítomen Mgr. Nìmeèek/

- schvaluje návrh firmy Hostálek-Werbung spol. s r.o. a povolu-
je umístìní venkovních mapových plánù mìsta na jeho pozemcích
a povìøuje odbor VTS k-jednání ohlednì zpùsobu realizace a urèe-
ní míst, na kterých budou mapové plány umístìny. RM požaduje
pøedložení koneèného návrhu ke schválení. /4:0:0 – nepøítomen
Mgr. Krabec/

- schvaluje pøedložený projekt Obèanského sdružení Most pro
lidská práva a povìøuje místostarostu jednáním o realizaci pro-
jektu. /4:0:0 – nepøítomen Mgr. Krabec/

21. 10. 2003
- bude od nejbližšího termínu pravidelná jednání zahajovat

vždy v 18.00 hod. /5:0:0/
- schvaluje zámìr výpùjèky nebytového prostoru v Klubu Na

Støelnici – místnost v pøízemí pro Svaz tìlesnì postižených v ÈR
místní organizaci Králíky a ukládá zámìr výpùjèky zveøejnit.

/ 5:0:0/
- bere na vìdomí rozhodnutí o schválení návrhu komplexní

pozemkové úpravy v èásti kat. území Králíky. /5:0:0/
- doporuèuje zahájit kroky na uskuteènìní pøevodu již vymìøe-

ných stavebních parcel lokality Skøivánek na mìsto. Ukládá
majetkovému odboru a odboru regionálního rozvoje pøedložit bod
na jednání ZM. /5:0:0/

- schvaluje provést zdravotní øez vzrostlého jasanu na st. p. è.
17 v k. ú. Dolní Lipka za cenu 4.578,- Kè. /5:0:0/

- ukládá odboru VTS, aby vypracoval návrh na øešení situace
stání pøed budovou Èeské pošty v ul. Valdštejnovì pro zákazníky
pošty. /5:0:0/

- ukládá odboru VTS, aby vypracoval návrh na øešení odstra-
nìní havárie a kalkulaci nákladù. /5:0:0/
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 10
konaného dne 30. øíjna 2003

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Ing. Roman Kosuk ( 1 )
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,   0  zdržel se hlaso-
vání,   x  nepøítomen

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven Mgr.
Zdenìk Nìmeèek ( 9 )

Za MìÚ:
Bc. Miroslav Bouška

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

01. Zahájení a prezence
Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil mimoøádné zasedání kon-

statováním, že zastupitelstvo je v poètu 14 usnášeníschopné a
navrhl ke schválení program jednání, který byl jednohlasnì pøi-
jat.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Jako ovìøovatelé zápisu z tohoto jednání byli navrženi

pan Pavel Kalianko a pan Jan Škarka.
Hlasování: 12:0:2 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +  +   o   +   +  +   +  ×      o     +      +      +     +      +

03. Hlavní jednání

3.1 Postoupení pohledávky
Obsah: V souvislosti s pøevodem administrativní budovy

èp. 316 v ul. K. Èapka v Králíkách nakoupilo mìsto Králíky
restituèní nároky ve vìtší hodnotì, než bylo k pøevodu potøeba
(od restituenta se vykupoval vždy celý rest. nárok). Jedná se o
restituèní nároky za  nároky podle § 18a zákona o pùdì (za živý a
mrtvý inventáø a zásoby) v hodnotì 122.978,49 Kè, které mìsto
v budoucnosti pravdìpodobnì již nebude potøebovat.

Zároveò má restituèní nárok na bezúplatný pøevod pozemkù
z vlastnictví státu podle § 11 odst. 2 zákona o pùdì v hodnotì
21.175,05 Kè, které mìsto bude v budoucnu potøebovat.

O odkoupení restituèního nároku v hodnotì 47.424,60 Kè,
z dùvodu pøevodu pozemku p.p.è. 448/1 v k.ú. Králíky navazu-
jícího na provozovnu, požádal pan Zdenìk Falta, Králíky 307.
Požádal o odkoupení restituèního nároku podle § 11 zákona o pùdì
v hodnotì 1.000,— Kè a nároku na poskytnutí náhrady podle
§ 18a zákona o pùdì v hodnotì 46.424,60 Kè. RM doporuèila
prodej.

ZM/2003/12/230: ZM schvaluje postoupení pohledávky
za Pozemkovým fondem ÈR (prodej restituèního nároku)
v hodnotì 47.424,60 Kè:

- restituèní nárok na bezúplatný pøevod pozemkù
z vlastnictví státu podle § 11 odst. 2 zákona o pùdì
v hodnotì 1.000,— Kè

- a nároku na poskytnutí náhrady podle § 18a zákona
o pùdì v hodnotì 46.424,60

panu Zdeòku Faltovi, Králíky 307.
Hlasování: 14:0:0

ZM/2003/12/231: V pøípadì, že by nastaly zákonné dùvo-
dy, proè by se o p. p. è. 448/1 v k. ú. Králíky nemohl pan
Zdenìk Falta u Pozemkového fondu ÈR ucházet, podá
žádost na získání uvedené pozemkové parcely mìsto Krá-
líky.

Hlasování: 14:0:0
Zapsal: Arnošt Juránek

Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 13
konaného dne 11. listopadu 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 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) Jan Holèapek ( 12 )
Pavlína Kubáòová (6) MUDr. Marie Špièková (13)
Mgr. Dušan Krabec (7) Mgr. Karel Hlava (14)
Arnošt Juránek ( 8 ) Antonín Vyšohlíd ( 15 )

Hlasování zastupitelù: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se hlaso-
vání,   ×  nepøítomen

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven Jan
Škarka ( 4 )

Za MìÚ:
Bc. Miroslav Bouška, p. Macháèek, p. Knetig, p. Orlita,

p. Kubíèková, p. Divíšek

Program jednání:
01. Zahájení a prezence
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Zprávy rady mìsta
04. Hlavní jednání
      4.1 Majetkové operace
      4.2 Zmìny zøizovacích listin

      4.3 Vyhláška o výherních hracích automatech
      4.4 Vyhláška o místních poplatcích
      4.5 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shro-

mažïování, sbìru,
            pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunál-

ních odpadù
      4.6 Žádost Sdružení obcí Orlicko – revokace usnesení ZM/

2003/08/162
      4.7 Plynofikace obcí Orlických hor
05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

01. Zahájení a prezence
Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání konstatováním,

že zastupitelstvo je v poètu 13 usnášeníschopné.
Ing. Kosuk: návrh vypuštìní bodu 4.3 Vyhláška o výherních

hracích automatech , 4.4 Vyhláška o místních poplatcích a
z Majetkových operací bod è.7.

Hlasování: 1:11:1 (neschváleno, nepøítomna paní Kubáòová)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   -    -    ×   -   ×    -    -   -       -       -      o       -      -       -
Mgr. Krabec : návrh na doplnìní o body 4.6 Žádost Sdružení

obcí Orlicko – revokace usnesení ZM/2003/08/162  a 4.7 Plynofi-
kace obcí Orlických hor

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +  +    ×  +    ×   +  +   +      +     +      +      +      +      +
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02. Urèení ovìøovatelù zápisu

Jako ovìøovatelé zápisu z tohoto jednání byli navrženi
Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Marie Špièková

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

03. Zprávy rady mìsta

Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl pan Arnošt
Juránek. V rámci diskuze nad usneseními RM mimo jiné vy-
stoupili:

p. Pauk – nesouhlasí se zavezením bunkru KS - 16 na pozem-
ku p. Diblíka.

p. Divíšek – objekt není prohlášen za kulturní památku, ale
tento návrh mùže uèinit kdokoli prostøednictvím Národního pa-
mátkového ústavu. Vìc se nadále øeší.

p. Ing. Kosuk – vznesl výhradu na špatné vyøazování
z poøadníkù na udìlení mìstského bytu.

04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace

4.1.1 Prodej obsazeného bytu è. 8 v èp. 404 v ul.
U Zastávky a spoluvlastnického podílu ve výši 171/
1000 na st.p.è. 543 v k.ú. Králíky

Obsah: MO zveøejnil nabídku prodeje obsazeného bytu è. 8
v èp. 404 v Králíkách za nabídkovou kupní cenu 71.023,- Kè.
Ve stanoveném termínu o koupi bytu projevila zájem paní Marie
Fojtíková, Králíky 25.

ZM/2003/13/232: ZM schvaluje prodej obsazeného bytu
è. 8 v èp. 404 v ul. U zastávky a spoluvlastnického podí-
lu ve výši 171/1000 na st.p.è. 543 vše v k.ú. Králíky paní
Marii Fojtíkové, Králíky 25 za kupní cenu 71.023,- Kè.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, paní Kubáòová již pøítomna)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +   +   ×   +   +   +   +   +     +      +      +      +      +      +

4.1.2 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/12
na ostatním stavebním objektu – kolnì na st.p.è. 813
a st.p.è. 813 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej spoluvlastnického podílu na kolnì požádal
pan Tomáš Dostálek. Jedná se o pøíslušenství k bytu è. 9 v èp.
404 v ul. U Zastávky v Králíkách, nabídková kupní cena 3.864,-
Kè. Do doby prodeje všech spoluvlastnických podílù navrhuje MO
uzavøít smlouvu o budoucí kupní smlouvì.

ZM/2003/13/233.: ZM schvaluje prodej spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 1/12 na ostatním stavebním objektu –
kolnì na st.p.è. 813 a st.p.è. 813 vše v k.ú. Králíky panu
Tomáši Dostálkovi, Králíky 404 za kupní cenu 3.864,- Kè.

Zároveò ZM schvaluje do doby prodeje všech spoluvlast-
nických podílù uzavøít smlouvu o budoucí kupní smlou-
vì.

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

4.1.3 Prodej pozemku p.p.è. 1097/2 v k.ú. Heømani-
ce u Králík

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Bøeèková za úèelem
zajištìní pøístupu k nemovitosti èp. 9 v Heømanicích a zøízení
zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe 663 m2, který navazuje na
nemovitost, kterou si žadatelka kupuje. Zámìr prodeje byl schvá-
len a zveøejnìn, kupní cena 14.485,- Kè.

ZM/2003/13/234: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
1097/2 v k.ú. Heømanice u Králík paní Janì Bøeèkové,
Lužec nad Cidlinou 179 za kupní cenu 14.485,- Kè.

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

4.1.4 Prodej pozemku p.p.è. 670/4 v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádala VÈP Litomyšl z dùvodu
pøemístìní RS plynu. Jedná se o pozemek o výmìøe 137 m2, zá-
mìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 10.625,- Kè.

ZM/2003/13/235: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
670/4 v k.ú. Králíky akciové spoleènosti Východoèeská
plynárenská Hradec Králové, IÈO 60108789, za kupní cenu
10.625,- Kè.

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

4.1.5 Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 po-
zemkù p.p.è. 253/1, 255/1, 261/1, 256, 259/1, 254/1 a 264/1
vše v k.ú. Dolní Orlice

Obsah: Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/5
na pozemcích, o které si požádala a.s. Hanušovická lesní, Hanu-
šovice. Vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši 4/5 je obec
Èervená Voda, která rovnìž podíl prodává. Výmìra pozemkù je
17340 m2, zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena
spol. podílu 36.510,- Kè.

ZM/2003/13/236: ZM schvaluje prodej spoluvlastnické-
ho 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 akciové
spoleènosti Hanušovická lesní, Hanušovice 146, IÈ
45193169, za kupní cenu 36.510,- Kè.

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

4.1.6 Prodej pozemku p.p.è. 492/27 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Pavelkovi z Králík

za úèelem rozšíøení zahrady u nemovitosti, kterou vlastní. Jedná
se o pozemek o výmìøe 187 m2. Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn, kupní cena 17.740,- Kè.

ZM/2003/13/237: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
492/27 v k.ú. Králíky manželùm Václavu a Janì Pavelko-
vým, Králíky 75 za kupní cenu ve výši 17.740,- Kè.

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

4.1.7 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 20.635,— Kè.

Ing. Kosuk: vznesl výhradu na p. Kubíèkovou, že pøekroèila
své pravomoci a požádal o odložení bodu 7 z Majetkových opera-
cí na pøíští ZM.

Mgr. Krabcová: navrhla bod 7 posunout na konec Majetko-
vých operací, aby p. Kubíèková dodala doklady týkající se p. Ran-
dise.

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

ZM/2003/13/238: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
36 a p.p.è. 170, 171 v k.ú. Dolní Hedeè panu Pavlu Randi-
sovi, Velká Morava 11 za kupní cenu ve výši 20.635,- Kè.

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

4.1.8 Postoupení pohledávky za PF ÈR v hodnotì
76.553,89 Kè

Obsah: V souvislosti s pøevodem administrativní budovy
èp. 316 v ul. K. Èapka v Králíkách nakoupilo mìsto Králíky
restituèní nárok ve vìtší hodnotì, než bylo k pøevodu potøeba.
Jedná se o restituèní nárok za nároky podle § 18a zákona o pùdì
v hodnotì 76.553,89 Kè, které mìsto v budoucnosti pravdìpo-
dobnì nebude již potøebovat. O odkoupení restituèního nároku
v této výši požádala spoleènost s r.o. AGROCHOV, Hoøinìves,
IÈ 48168785. RM doporuèila prodej.

ZM/2003/13/239: ZM schvaluje postoupení pohledávky
za Pozemkovým fondem ÈR (prodej restituèního nároku)
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v hodnotì 76.553,89 Kè – nárok na poskytnutí náhrady
podle § 18a zákona o pùdì spoleènosti s r.o. AGROCHOV,
Hoøinìves, IÈO 48168785.

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

4.1.9 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 1822/20 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Beranovi za úèe-
lem trvalého užívání pozemku jako zahradu. Jedná se o pozemek
o výmìøe 264 m2, který žadatelé užívají na základì nájemní
smlouvy. Odbor VTS s prodejem souhlasí, pozemek je užíván
jako zahrada a je ohranièen. Dle odboru RR je ÚP zpracován,
pozemek je veden jako zeleò obytné zástavby. RM doporuèuje
prodej pozemku a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2+náklady spoje-
né s pøevodem.

ZM/2003/13/240: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 1822/20 v k.ú. Králíky za   kupní cenu 50,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr zveøejnit.

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

4.1.10 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 398/20 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Polanská z Dolních
Boøíkovic. Jedná se o pozemek o výmìøe  144 m2, který žadatelka
užívá jako zahradu u èp. 609 a má ho oplocen. Na užívání pozem-
ku je uzavøena nájemní smlouva. Odbor VTS s prodejem sou-
hlasí, jedná se o oplocenou zahradu. Dle odboru RR je ÚP zpraco-
ván, zeleò obytné zástavby, pozemek je v památkové zónì mìs-
ta. RM doporuèuje prodej pozemku a navrhla kupní cenu 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem.

Mgr. Krabcová: vznesla požadavek zveøejnit mapku památ-
kových zón v Králickém zpravodaji.

p. Juránek: pøislíbil na pøíští ZM pøinést mapu mìstských
památných zón.

ZM/2003/13/241: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 398/20 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr zveøejnit.

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

4.1.11 Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1820/15
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Prausovi a Vavøí-
kovi z Králíky za úèelem vybudování chodníku, zatravnìní a
zøízení pøedzahrádky. Ostatní spoluvlastníci nemovitosti na st.p.è.
552 v k.ú. Králíky souhlasí s prodejem pozemku (vchod z druhé
strany). Odbor VTS s prodejem souhlasí, pozemek slouží jako
pøístup k domu. Dle odboru RR je ÚP zpracován, uvedený prostor
je øešen jako zeleò obytné zástavby. RM doporuèila prodej a na-
vrhla kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2003/13/242: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 1820/15 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr zve-
øejnit.

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

4.1.12 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 286/18 a 516/2
v k.ú. Dolní Lipka

Obsah: O prodej pozemkù požádali manželé Královi z Dolní
Lipky za úèelem sekání trávy,  k zemìdìlskému hospodaøení a
umístìní vèelína. Dle odboru VTS se jedná o zem. pozemek využi-
telný k zástavbì RD, je v dostupné vzdálenosti od centra obce
(dosah veøejné dopravy). Dále je u místní komunikace s dobrou
možností napojení na inž. sítì, doporuèuje pronájem. Dle odboru
RR není ÚP zpracován, pozemek se jeví jako vhodný k zástavbì
bytovými domy (centrum obce, možnost napojení na inž. sítì,
docházková vzdálenost). RM nedoporuèila prodej pozemkù.

ZM/2003/13/243: ZM nedoporuèuje prodej pozemkù
p.p.è. 286/18 a 516/2 v k.ú. Dolní Lipka.

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

Protinávrh p. Juránek: navrhuje prodej pozemkù p.p.è. 286/
18 a 516/2 v k.ú. Dolní Lipka.

ZM/2003/13/244: ZM doporuèuje prodej pozemkù p.p.è.
286/18 a 516/2 v k.ú. Dolní Lipka.

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

4.1.13 Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 2076/1
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku požádala spoleènost s r.o. M+K,
Králíky 6. Jedná se o pozemek zastavìný letní terasou, která
navazuje na hotel Beseda. Pozemek je novì oznaèen jako p.p.è.
2076/4 o výmìøe 26 m2, žadatel má uzavøenou nájemní smlouvu.
Odbor VTS s prodejem souhlasí, jedná se o vybudovanou terasu
pøilehlou k budovì. Pod terasou je rozvod plynu a kanalizace, je
nutné zøídit vìcné bøemeno. Dle odboru RR je ÚP zpracován,
jedná se o èást místní komunikace, stavba byla povolena jako
doèasná po dobu trvání nájemního vztahu. Pozemek se nachází
v památkové zónì mìsta. RM doporuèuje prodej pozemku a na-
vrhla  kupní cenu 300,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a
zároveò RM zatížila pozemek vìcným bøemenem.

ZM/2003/13/245: ZM schvaluje zámìr prodej pozemku
p.p.è. 2076/4 v k.ú. Králíky za kupní cenu 300,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr zveøejnit.

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

4.1.14 Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 286/1 a
pozemku p.p.è. 284/4 v k.ú. Dolní Lipka

Obsah: O prodej pozemkù požádala spoleènost s r.o. PREXIM
DIESEL, Praha 9. Pozemky navazují na areál, který vlastní.
Pozemek p.p.è. 286/1 v k.ú. Dolní Lipka má v pronájmu pan
Martinec. Odbor VTS s prodejem souhlasí, jedná se o pozemek
zemìdìlsky využívaný, pøes pozemek vede odvodòovací zaøízení,
které žadatel opraví a bude udržovat na vlastní náklady. Dle
odboru RR není pro k.ú. ÚP zpracován, je nutno uvážit prodej
pøed jeho zpracováním, možná zástavba zbylé èásti byt. domy.
RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 40,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem.

ZM/2003/13/246: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 286/1 a pozemku p.p.è. 284/4 v k.ú. Dolní
Lipka za kupní cenu 40,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem a ukládá zámìr zveøejnit.

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

4.1.15 Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 175 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O prodej pozemku požádali spoluvlastníci bytového
domu èp. 295 v ul. Dlouhá v Králíkách. Jedná se o zastavìnou
plochu pod bytovým domem, èást tvoøí dvùr, pozemek mají žada-
telé v pronájmu. Dle odboru VTS pozemek tvoøí jeden funkèní
celek s domem žadatelù a je využíván jako dvùr a je oplocen.
S prodejem souhlasí bez pøipomínek. Dle odboru RR je ÚP mìs-
ta zpracován, pozemek je øešen jako zeleò obytné zástavby
s objektem obèanského vybavení – drobné služby. RM doporuèu-
je prodej pozemku a navrhla kupní cenu 110,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem.

ZM/2003/13/247: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
st.p.è. 175 v k.ú. Králíky za kupní cenu 110,- Kè/m2 + ná-
klady spojené s pøevodem a ukládá zámìr zveøejnit.

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

4.1.16 Zámìr prodeje nemovitosti na st.p.è. 65, st.p.è.
65, p.p.è. 44/2 a èásti p.p.è. 45 v k.ú. Dolní Lipka

Obsah: O prodej nemovitostí požádali manželé Herzigovi za
úèelem pøístupu k nemovitosti èp. 33 a zøízení zahrady. Nemovi-



Králický zpravodaj 12/2003 - 11

tost (bývalá zbrojnice) je využívána žadatelem jako sklad paliva.
Odbor VTS s prodejem souhlasí, pozemek je nutno oddìlit GP –
údržba objektu, nebo nutno zøídit vìcné bøemeno – vstup na
pozemek z dùvodu opravy a údržby objektu na st.p.è. 39.  Dle
odboru RR není ÚP zpracován, pozemek v tìsné blízkosti obytné
èásti je využíván jako zahrada. Je tøeba zvážit prodej objektu
bývalé zbrojnice z dùvodu špatného stavu, slouží jako sklad to-
piva, je vhodnìjší odstranit a upravit okolí kostelíka. RM doporu-
èila prodej nemovitostí a navrhla kupní cenu u stavby ve výši
znaleckého posudku, u st. pozemku 80,- Kè/m2, u pozemkù 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem. Zároveò RM na èásti po-
zemku p.p.è. 45 v k.ú. Dolní Lipka zøídila vìcné bøemeno ve
prospìch mìsta.

ZM/2003/13/248: ZM schvaluje zámìr prodeje nemovi-
tosti na st.p.è. 65, st.p.è. 65, p.p.è. 44/2 a èásti p.p.è. 45
v k.ú. Dolní Lipka za kupní cenu u nemovitosti na st.p.è.
65 ve výši znaleckého posudku, u st.pozemku 80,- Kè/m2,
u pozemkù 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a
ukládá zámìr zveøejnit.

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

4.1.17 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 1374/1, 1374/2 a
1374/3 v k.ú. Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemkù p.p.è. 1374/1 a 1374/3 v k.ú. Horní
Lipka požádal pan Poslušný z Ústí nad Orlicí za úèelem scelení
pozemkù a údržby chaty. O koupi pozemku p.p.è. 1374/2 v k.ú.
Horní Lipka požádali manželé Burešovi z Nového mìsta na
Moravì za úèelem scelení pozemku a pøístupu a údržby pozemku.
Odbor VTS s prodejem souhlasí, doporuèuje nejdøíve získat zbý-
vající èást od státu. Dle odboru RR není ÚP zpracován, dle sdìle-
ní PF ÈR Ústí nad Orlicí bude èást okolního pozemku pøevedena
na pana Poslušného, zbytek zalesnìn. RM doporuèila prodej po-
zemkù a navrhla kupní cenu 20,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2003/13/249: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 1374/1, 1374/2 a 1374/3 v k.ú. Horní Lipka za kupní
cenu 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr zveøejnit.

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

4.1.18 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 2020 a 2023
v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Moravcovi z Králík
za úèelem údržby pozemkù u nemovitosti èp. 3, kterou vlastní.
Jedná se o pozemky o výmìøe 324 m2, pozemky mají v pronájmu.
Odbor VTS s prodejem souhlasí, pozemky jsou pøilehlé ke sta-
vební parcele ve vlastnictví žadatele. Dle odboru RR není ÚP
zpracován, jedná se o pozemky v tìsné blízkosti nemovitosti.
RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem.

ZM/2003/13/250: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 2020 a 2023 v k.ú. Dolní Boøíkovice za kupní cenu
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
zveøejnit.

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

4.1.19 Zámìr smìny pozemkù v k.ú. Králíky
Obsah: Mìsto Králíky již v minulosti jednalo s bývalým vlast-

níkem pozemku p.p.è. 1820/36 v k.ú. Králíky a.s. TESLAMP
Holešovice o možné smìnì za pozemky p.p.è. 1820/31, 1820/32 a
st.p.è. 1373, 1374 vše v k.ú. Králíky, které jsou ve vlastnictví
mìsta. Nový vlastník pozemku p.p.è. 1820/36 v k.ú. Králíky
spoleènost s r.o. NOVALAMP, Králíky 393 navrhuje rovnìž mìs-
tu smìnu. Odbor VTS se smìnou souhlasí, dle odboru RR podle
ÚP jsou v uvedené lokalitì pozemky urèeny k zástavbì skladù
a objektù prùmyslové výroby, vznikne ucelená rozvojová plocha
v majetku mìsta. RM doporuèila smìnu pozemkù a navrhla kupní
cenu pozemkù - pozemková 40,-Kè, stavební 100,-Kè/m2.

ZM/2003/13/251: ZM schvaluje zámìr smìny pozemkù
p.p.è. 1820/36 v k.ú. Králíky v majetku spoleènosti s r.o.

NOVALAMP, Králíky 393 za pozemky p.p.è. 1820/31, 1820/
32 a st.p.è. 1373, 1374 v k.ú. Králíky ve vlastnictví mìsta
Králíky za kupní  cenu pozemkù - pozemková 40,-Kè, sta-
vební 100,-Kè/m2 a zároveò ukládá zámìr zveøejnit.

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

4.1.20 Odstoupení od zámìru prodeje pozemkù p.p.è.
470/3, 488/4, 495, 537/3, 1508/1, 1508/2 a 2003/2 vše v k.ú.
Dolní Boøíkovice ZM/2003/09/190

Obsah: O koupi pozemkù požádal SHR pan Ptáèník
z Jablonného nad Orlicí. ZM schválilo zámìr prodeje pozemkù
za kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem. Dne
30. 09. 2003 oznámil žadatel, že odstupuje od zámìru nákupu
pozemkù z dùvodu vysoké ceny pozemkù a zároveò požádal
o zvážení stanovení kupní ceny. Jiného zájemce MO neeviduje.
RM vzala na vìdomí odstoupení od zámìru a uložila bod pøedlo-
žit na ZM.

ZM/2003/13/252: ZM bere na vìdomí odstoupení od pro-
deje pozemkù p.p.è. 470/3, 488/4, 495, 537/3, 1508/1, 1508/2
a 2003/2 vše v k.ú. Dolní Boøíkovice.

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

4.1.21 Revokace usnesení ZM/2002/02/027 ze dne 25.
02. 2002

Obsah: MO podal žádost na PFÈR o bezúplatný pøevod po-
zemkù podle ust. §5 odst.1 zákona è. 95/1995 Sb., ve znìní poz-
dìjších pøedpisù. Na základì sdìlení PF ÈR nelze pøevést èást
pozemku, která je v územním plánu vedena jako výhledová plo-
cha zástavby. Na základì usnesení ZM, že souhlasí s návrhem
na vypracování zadání zmìny è. 1/2002 doplòku a zmìn ÚPSÚ
Králíky – návrh zástavby rodinnými domy v ulici Leoše Janáèka
a doplnìní využití pozemku až po les a zmìna výhledové plochy
zástavby v lokalitì Skøivánek na návrhovou, ze dne 25. 02. 2002
byl vypracován GP na oddìlení celé lokality urèené na zástavbu
bytovými domy, náklady na GP èinily 20.120,- Kè. K pøevodu
pozemkù od PF ÈR je tøeba právì doložit zmìnu územního plánu,
ostatní doklady jsou již doloženy.

Dle sdìlení odboru RR poøízení zmìny by pøedpokládalo
tento èasový harmonogram: I. etapa zadání (vypracování vèetnì
projednání) cca 2 až 3 mìsíce, II. etapa – návrh zmìny cca 3
mìsíce. Celkovì tedy vèetnì vypracování výkresù projektantem a
projednáním ¾ roku aþ 1 rok s koneèným schválením a doplnì-
ním vyhlášky, náklady na poøízení této zmìny 20-25 tis. korun.
RM doporuèuje zahájit kroky na uskuteènìní pøevodu již vymìøe-
ných parcel lokality „Skøivánek“ na mìsto.

ZM/2003/13/253: ZM revokuje usnesení ZM/2002/02/027
ze dne 25. 02. 2002 a schvaluje bezúplatný pøevod pozem-
kù podle ust. § 5 odst. 1 zákona è. 95/1995 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù, návrhové plochy zástavby rodinný-
mi domy v lokalitì „Skøivánek“ podle stávajícího ÚPSÚ
Králíky. Zároveò ukládá zadat vypracování GP na oddìle-
ní stávající návrhové plochy.

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

4.1.22 Odstoupení od zámìru prodeje pozemku p.p.è.
2074/9 v k.ú. Králíky ZM/2003/09/181

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Krištofovi z Krá-
lík. ZM schválilo zámìr prodeje pozemku za kupní cenu 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem. Dne 01. 10. 2003 oznámil
žadatel, že odstupuje od zámìru nákupu pozemku z dùvodu
vysoké ceny pozemku a zároveò požádal o zvážení stanovení kup-
ní ceny. Jiného zájemce MO neeviduje. RM vzala na vìdomí od-
stoupení od zámìru a uložila bod pøedložit na ZM.

ZM/2003/13/254: ZM bere na vìdomí odstoupení od pro-
deje pozemku p.p.è. 2074/9 v k.ú. Králíky.

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

4.1.23 Zvážení stanovení kupní ceny pozemkù st.p.è.
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55 a p.p.è. 333, 360/1 v k.ú. Dolní Hedeè ZM/2003/11/215
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Vašinovi z Dolní

Hedeèe. ZM schválilo zámìr prodeje pozemku za kupní cenu u st.p.
50,- Kè/m2 a u p.p. 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.
Dne 20. 10. 2003 žadatel požádal o zvážení stanovení kupní
ceny. Jiného zájemce MO neeviduje. RM doporuèila snížení ceny
na 10,- Kè/m2 a uložila MO bod pøedložit na ZM.

ZM/2003/13/255: ZM revokuje usnesení ZM/2003/11/215
a schvaluje zámìr prodeje pozemkù st.p.è. 55 za kupnícenu 50,- Kč/m2 a p.p.è. 333, 360/1 za kupní cenu 10,- Kè/m2

+ náklady spojené s pøevodem vše v k.ú. Dolní Hedeè a
ukládá zámìr zveøejnit.

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

4.1.24 Prominutí pohledávky ve výši 31.508,30 Kè za
spoleèností s r. o. RED WOLF

Obsah: Spoleènost RED WOLF, s. r. o., Králíky 191, dluží
mìstu Králíky èástku 31.508,30 Kè (nájemné nebytového prosto-
ru v èp. 414 v ul. 5. kvìtna Králíkách a stodoly na st.p.è. 139/
2 v ul. Pivovarská, vyúètování nákladù na provoz èp. 414). RM
rozhodla dluh vymáhat. Krajský soud v Hradci Králové prohlá-
sil na majetek spoleènosti konkurs. Mìsto pøihlásilo své pohle-
dávky. Správce konkursní podstaty ovšem mìstu sdìlil, že podá
návrh na zrušení pro nedostatek majetku, takže naše pohledáv-
ka zùstala neuspokojena. Krajský soud usnesením ze dne 10.
09. 2002 konkurs na majetek spoleènosti pro nedostatek majet-
ku zrušil. RM doporuèila prominutí pohledávky z dùvodu, že se
stává nevymahatelná.

ZM/2003/13/256: ZM schvaluje prominutí pohledávky ve
výši 31.508,30 Kè za spoleèností s r. o. RED WOLF, Králí-
ky 191 zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Michalièkou,
a to z dùvodu zrušení konkursu pro nedostatek majetku.

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

4.1.25 Úplatný pøevod èásti pozemku p.p.è. 2198/2
v k.ú. Králíky (pozemek pod komunikací v ul. Továr-
ní)

Obsah: Odbor ŽP požádal MO o projednání pøevodu èásti po-
zemku – èást ulice Tovární na mìsto Králíky, jejím vlastníkem je
a.s. Hedva Moravská Tøebová. Jedná se o pozemek pod místní
komunikací lemovanou oboustrannou javorovou a jasanovou ale-
jí. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a potøebují ošetøit.
Vlastník pozemku však nehodlá do zásahu investovat finanèní
prostøedky. Odboru ŽP se nepodaøilo nalézt úèinný zpùsob, jak
ošetøení tìchto stromù vlastníkovi naøídit. Vhodným øešením by
byl pøevod pozemku na mìsto, které potom zajistí provozní bez-
peènost døevin (investice ve výši cca 150.000,- Kè). Dle odboru
VTS se jedná o místní komunikaci, kterou spravuje mìsto a která
je evidována v pasportu místních komunikací. Pøevod doporuèu-
je pouze bezplatný nebo za symbolickou cenu. Dle odboru RR je
ÚP mìsta zpracován, jedná se o komunikaci využívanou
k pøístupu k RD. RM nedoporuèila úplatný pøevod pozemku.

ZM/2003/13/257: ZM neschvaluje úplatný pøevod èásti
pozemku p.p.è. 2198/2 v k.ú. Králíky (pozemek pod ko-
munikací v ul. Tovární).

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

4.1.26 Prominutí pohledávky ve výši 73.300,— Kè za
sdružením obèanù DOMUS Šumperk

Obsah: Mìsto Králíky uzavøelo v roce 1999 smlouvu o nájmu
nemovitosti èp. 93 na st.p.è. 135 v k.ú. Heømanice u Králík se
sdružením obèanù pro pomoc lidem postihovaným drogovou zá-
vislostí DOMUS Šumperk. Nájemní vztah byl ukonèen dohodou
ke dni 30. 04. 2002. MO evidoval k 31. 12. 2003 dluh na nájem-
ném ve výši 73.300,- Kè. Nájemce se zavázal platit nájemné za
pøedpokladu získání státního pøíspìvku na èinnost a provoz sdru-
žení a zároveò se pronajímatel ve smlouvì zavázal, že takto zís-
kané finanèní prostøedky použije na opravy provedené na nemovi-
tosti. Sdružení DOMUS Šumperk ukonèilo pro nedostatek finanè-
ních prostøedkù èinnost, zároveò mìsto prodalo nemovitost èp. 93

v k.ú. Heømanice u Králík. RM doporuèila prominutí pohledáv-
ky.

ZM/2003/13/258: ZM schvaluje prominutí pohledávky ve
výši 73.300,- Kè za sdružením obèanù pro pomoc lidem
postiženým drogovou závislostí DOMUS Šumperk, Revo-
luèní 5, IÈO 48807753, a to z dùvodu ukonèení èinnosti
pro nedostatek finanèních prostøedkù a také z dùvodu
prodeje nemovitosti èp. 93 na st.p.è. 135 v k.ú. Heømani-
ce u Králík.

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

4.2 Zmìny zøizovacích listin
Obsah: Pøi projednávání zmìn zøizovacích listin ZŠ na minu-

lém jednání ZM bylo odsouhlaseno, aby kompetence jmenovat a
odvolávat øeditele škol mìlo napøíštì ZM, nikoliv RM. Toto usne-
sení však podle Odboru školství i dle ústního vyjádøení právní
poradkynì mìsta není v souladu se zákonem. Zastupitelé, kteøí
tuto zmìnu ve zøizovacích listinách navrhovali, trvají na tom, že
výklad zákona zde umožòuje rùzné interpretace. Starosta po del-
ší diskuzi  navrhnul odsunutí bodu 4.2 na pøíští jednání ZM a
mezitím si vyžádat stanovisko Právního odboru KÚ Pardubické-
ho kraje, který je orgánem kompetentním rozhodnout.

ZM/2003/13/259: ZM odsouvá koneèné zmìny zøizova-
cích listin na pøíští ZM a ukládá starostovi Mgr. Krabcovi
oslovit Právní odbor Krajského úøadu Pardubického kra-
je, aby rozhodl o kompetentnosti èi  nekompetentnosti
ZM jmenovat a odvolávat øeditele pøíspìvkových organi-
zací.

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

4.3 Vyhláška o výherních hracích automatech
Obsah: Bod uvedl za odbor vnitøních vìcí jeho navrhovatel –

pan Macháèek. Vyhláška    stanovuje výši poplatkù za provozová-
ní výherních hracích automatù. Protože výše sazeb vycházejí ze
zákona, navrhl místostarosta mìsta tento bod schválit.

ZM/2003/13/260: ZM schvaluje obecnì závaznou vyhláš-
ku è. 5/2003 o výherních hracích automatech.

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

4.4 Vyhláška o místních poplatcích
Obsah: Vyhlášku o místních poplatcích  uvedl její navrhovatel

- vedoucí odboru vnitøních vìcí pan Macháèek. Bylo zdùraznìno,
že vyhláška dnes nemusí být pøijata nebo� její platnost se pøed-
pokládá od 1. 1. 2004 . Po úvodním seznámení se s vyhláškou
byla otevøena diskuse k jednotlivým èlánkùm, kde zastupitelé
podávali své pozmìòující návrhy.

Z diskuse:
Èlánek 1- Základní ustanovení:
p. Juránek -  navrhuje  vypustit z vyhlášky bod d – poplatek

ze vstupného
Èlánek 2 – Poplatek ze psù:
Mgr. Hlava - kritizuje zvýšení poplatkù za psy, pøimlouvá se,

aby cena zùstala stejná.
p. Juránek - navrhuje zvýšení komfortu pro majitele psù -

košíky na exkrementy.
p. Holèapek – souhlasí, doporuèuje napø. výstavbu kynologic-

kého cvièištì.
Mgr. Krabcová - navrhuje  rozlišit  poplatek podle toho, zda

mají majitelé psù u domku nebo bytu vlastní pozemek.
Vìtšina zastupitelù: navrhuje vrátit výši poplatkù na úroveò

pøedchozí vyhlášky.
Èlánek 3 – Poplatek z ubytovací kapacity:
Ing. Kosuk - jak byla kalkulována paušální cena ve výši 730,-

Kè za lùžko a rok.
p. Macháèek - kalkulace vychází z pøedpokladu 50 % vytíže-

nosti lùžek, ale každý poplatník se mùže svobodnì rozhodnout,
který ze zpùsobù platby zvolí.

Èlánek 4 – Poplatek za užívání veøejného prostranství:
p. Juránek - navrhuje zvýšení poplatku za krátkodobé užívá-

ní do 15 dnù mimo tržnici ze 30 Kè na 40 Kè/m2.
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Èlánek 5 -  Poplatek ze vstupného:
ZM navrhuje vypuštìní.
K ostatním èlánkùm navrhované vyhlášky nemìli zastupitelé

pøipomínek. ZM navrhuje odsunout schválení vyhlášky  na pøíští
jednání  ZM z dùvodu zapracování navrhovaných zmìn.

ZM/2003/13/261: ZM odsouvá koneèné projednání Vy-
hlášky o místních poplatcích na pøíští jednání ZM dne
9. 12. 2003.

4.5 Vyhláška o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vy-
užívání a odstraòování komunálních odpadù

Obsah: Vyhlášku uvedl navrhovatel – p. Ing. Orlita, vedoucí
odboru životního prostøedí. Vysvìtlil, jaká je struktura poplatku
ze zákona: poplatek se skládá z paušální èástky 250,- Kè a
z èástky až do 250,- Kè, podle skuteènì vynaložených nákladù
mìsta (obì èástky jsou poèítány na obèana a rok). V letošním
roce byl poplatek ve výši 378,- Kè – cena byla stanovena na
základì podkladù za rok 2002. Podle skuteèných nákladù za
3. ètvrtletí letošního roku a kvalifikovaného odhadu nákladù za
4. ètvrtletí budou letošní náklady ve výši 407,- Kè. Skuteèné le-
tošní náklady budou známy až po ukonèení roku, vyhláška však
musí být platná od 1. 1. 2004.

Mgr. Krabec - pøiklání se k èástce 407,- Kè i z dùvodu prav-
dìpodobných vyšších oèekávaných nákladù v pøíštím roce (vyšší
DPH, vyšší spotøební daò z nafty). Cenu jsme konzultovali
s okolními mìsty (Jablonné, Èervená Voda, Letohrad, Žamberk
), kde podle sdìlení odpovìdných pracovníkù cena na pøíští rok
rovnìž pøevýší 400,- Kè. Souèasnì je potøeba porovnat vzdálenost
k místu skládky, kterou máme ze všech mìst v okolí nejvìtší a
pøepravní náklady na odpad èiní až 45 % celkových nákladù.

MUDr. Špièková - jakým zpùsobem se lidé doví o výši poplat-
ku a kde ji mùžou zaplatit.

Mgr. Krabec - èlánek v Králickém zpravodaji, internetové
stránky, na finanèním odboru MÚ.

ZM/2003/13/262: ZM odsouvá koneènou podobu Vyhláš-
ky o místním poplatku za provoz systému shromažïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komu-
nálních odpadù na pøíští jednání ZM dne 2. 12. 2003.

4.6 Žádost Sdružení obcí Orlicko – revokace
usnesení ZM/2003/08/162

Obsah: Pan Krátký jako pøedseda Sdružení obcí Orlicko požá-
dal ZM o zmìnu a rozšíøení pùvodního usnesení ZM/2003/08/
162. Protože Komerèní banka, a.s. požaduje ruèení za úvìr, 3
obce, jichž se projekt bezprostøednì dotýká,  (Králíky, Jablonné
n. O. a Èervená Voda) by se mìly rovnomìrnì zaruèit za úvìr, na
Králíky tedy pøipadne podíl 500.000,- Kè. Je tøeba, aby ZM schvá-
lilo podepsání smìnky ve výši 500.000,- Kè.

Splátku úvìru je potøeba rozložit do 8 let, aby mohl být projekt
ufinancován (to je zpùsobeno odstoupením od pùvodního zámìru
stát se plátcem DPH a dále tím, že mìsto Žamberk zatím svùj
podíl odmítlo, o vìci se dále jedná), výše splátky je nadále maxi-
málnì 9,- Kè/ obèan/ rok. Tuto èástku je nutno vidìt jako nejzazší
variantu, pokud se nepodaøí sehnat žádnou jinou dotaci.

ZM/2003/13/263: ZM revokuje usnesení ZM /2003/08/162,
schvaluje nákup rolby Pisten Bully 100 do majetku Sdru-
žení obcí Orlicko a zavazuje se, že uvolní na splátku úvìru
u Komerèní banky, a. s., po dobu 8 let svùj podíl – èástku
maximálnì 9,- Kè na obyvatele a rok za podmínky, že bude
rolba pracovat i na území spravovaném mìstem Králíky.
ZM dále souhlasí s ruèením za úvìr u Komerèní banky,
a.s., ve výši 500.000,- Kè ve formì smìnky a povìøuje sta-
rostu jejím podpisem.

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

4.7 Plynofikace obcí Orlických hor
Obsah: Sdružení obcí Orlicko vyjádøilo již døíve podporu

projektu s názvem „Ozdravìní ovzduší Orlických hor“ a pr-
votní souhlas  s jeho vypracováním dalo i vedení mìsta Krá-
líky. Projekt získal podporu Pardubického a Královehra-
deckého kraje, na studii pøispìl SFŽP a Ministerstvo pro
místní rozvoj ÈR. Projekt se uchází o dotaci z pøedvstupního
fondu EU ISPA, která by èinila až 70 % nákladù. Stát by dále

hradil 10 % a o zbývající èást by se dìlila obec s provozovate-
lem – plynárnami. Pøíjemcem dotace z ISPA budou Svazek
obcí Orlicko a Svazek obcí Orlické hory, které spoleènì za-
kládají pro úèely realizace projektu Sdružení Orlické hory.
Vedení Sdružení obcí Orlicko požádalo své èlenské obce
o vyjádøení podpory tomuto projektu formou usnesení za-
stupitelstva mìsta.

ZM/2003/13/264: ZM souhlasí s èlenstvím mìsta Krá-
líky ve „Sdružení Orlické hory“, v rámci svého èlen-
ství ve Sdružení obcí Orlicko, a vyjadøuje svou pod-
poru realizaci projektu plynofikace pøíhranièních
obcí „Ozdravìní ovzduší Orlických hor“.

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

5. Vstupy obèanù
Bc. Bouška – pøednesl návrh na vyøazení staršího a nepotøeb-

ného hmotného majetku mìsta, který se vìtšinou již léta skladu-
je v mìstských budovách a nebude již patrnì upotøeben. Navr-
huje zveøejnit seznam vìcí, které by se ještì daly prodat, nepro-
dejný a nepotøebný materiál poté vyhodit.

 Tajemník pøedloží RM návrh o vyøazení èi prodeji nepotøebné-
ho hmotného majetku a ta rozhodne.

6. Vstupy zastupitelù
Mgr. Krabcová – informovala o probìhlé kontrole, kte-

rou provedl kontrolní výbor. Jednalo se o pøipomínku p. Ing.
Strnada o špatném zápisu hlasování ze ZM/2003/09/169, kde
se jednalo o revokaci usnesení ZM/2003/08/144 ze dne 8. 7.
2003. Kontrolní výbor neshledal žádnou odlišnost mezi zvu-
kovým a písemným zápisem.

p. Pauk – kritizuje, že ze zvukového záznamu je málo
zøetelné, jak který zastupitel hlasoval.

Je tøeba, aby se i ze zvukové nahrávky dal jednoznaènì
zpùsob hlasování urèit.

Ing. Kosuk – požádal RM o vysvìtlení, jak bude postupo-
vat pøi výbìru uchazeèù o místo výkonného øeditele a sou-
èasnì jednatele obchodní spoleènosti Služby mìsta Králíky
s. r. o. Upozoròuje na to, že podle návrhu stanov vznikající
spol. s r. o. jmenuje ZM.

Mgr. Krabec – do 25. 11. 03 se mohou pøihlásit uchazeèi,
v první polovinì prosince probìhne výbìrové øízení, na
jehož podkladì bude vybrán nejlepší uchazeè, jehož potom
jmenuje ZM. Detailní prùbìh ještì nebyl projednán.

Ing. Strnad – požádal o názor krajského úøadu na  pro-
blém, kdo má právo volit jednatele, zda ZM nebo RM.

Juránek - v úterý 4. 11. 03 v Pardubicích odevzdal pøi-
hlášky všech sedmi integrovaných obcí mìsta Králíky do
Programu obnovy venkova. Pøihlášením našich vesnic je
možností, jak v nejbližším možném termínu požádat o dota-
ci na poøízení územního plánu. Získat další dotace bude však
možné až poté, co bude schválen alespoò koncept územního
plánu.Touto cestou podìkoval všem ostatním výborùm a
jejich pøedsedùm za vypracování vìtšiny potøebných pod-
kladù.

Dne 11. 11. 03 delegovalo mìsto Králíky do pracovních
skupin Euroregionu Glacensis tyto své zástupce: Turistika
a cestovní ruch – Jan Holèapek, Hranièní pøechody a dopra-
va – Arnošt Juránek, Územní plánování a regionální rozvoj
– Jan Mlynáø, Vzdìlávání a kultura – Bc. Jan Divíšek, Klad-
ská komise historikù – Roman Prause. Pan Juránek je pøe-
svìdèen o tom, že naše aktivní úèast v pracovních skupi-
nách se pøíznivì projeví na vztahu Euroregionu, jehož jsme
èleny, k našemu mìstu.

Starosta ukonèil jednání ZM ve 23:49.

Zapsala: Lenka Faltusová

Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u sleèny Faltusové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání je poøizován
digitální záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe)
si nechat záznam z jednání nahrát u Ing.  Romana Švédy (pøíze-
mí radnice na Velkém námìstí èp. 5).
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Projekt Comenius na gymnáziu v Králíkách
Úèast v projektu spolupráce evropských škol Comenius není na

gymnáziu žádnou novinkou. V letech 2001-2003 pracovali stu-
denti na projektu s názvem “Mládež pøedstavuje svùj region”.
Partnerskými školami nám byla Ricarda-Huch-Schule z nìmecké-
ho Gießenu a Liceo Scientifico z italského Gardone val Trompia.
Cílem bylo pøedstavení místního regionu studentùm partnerských
škol. Celý projekt byl plánován na tøi roky, ale spolupráce byla
bohužel pøerušena odstoupením italské školy. Projekt je dostup-
ný na adrese:  http://www.gymnkral.orlicko.cz/comenius/prace.

Pøedèasným ukonèením jsme se však nenechali odradit a už na
podzim roku 2002 bylo na koordinaèní schùzce v nìmeckém
Gießenu domluveno další pokraèování vzájemné spolupráce. Vý-
sledkem bylo pøizvání dvou dalších škol a podání žádosti o zahá-
jení nového projektu. Po ukonèení celé schvalovací procedury byl
projekt pøijat a naše gymnázium se tak stalo jednou z 224 škol
v ÈR, které se úèastní tìchto projektù.

Tento nový projekt s názvem “EuroSchulNews” je opìt
rozvržen do tøí let. Práce na nìm fakticky zapoèaly už
v loòském školním roce a tehdy hotové èásti byly použity
jako jeden z  podkladù pøi jeho schvalování. Partnerskou

školou nám zùstala nìmecká Ricarda-Huch-Schule
z Gießenu (jakožto koordinátor), novì se pøipojila italská
Instituto Tecnico Commerciale Statele “Marco Polo” z Fer-
rary a francouzská Collège et Lycée Privés du Sacré Couer
z La Ville du Bois. Celý projekt je koncipován jako interne-
tové noviny, ve kterých studenti informují své kolegy o ak-
tuálním dìní na jednotlivých školách. Noviny mají formu
krátkých èlánkù, zpravidla bývají vždy tøi z každé školy.
Každý èlánek je potom pøeložen do jazyka zúèastnìných
škol a všechny jazykové mutace jsou spoleènì umístìny na
internetových stranách projektu tak, aby studenti mohli
srovnávat jazykové odlišnosti v textech. Tím tak rozvíjejí
své jazykové schopnosti.

V souèasné dobì jsou výsledky èinnosti studentù pøístup-
né na internetové adrese: http://www.gymnkral.orlicko.cz/
EuroSchulNews  nebo pøímo z internetových stran školy:
www.gymnkral.orlicko.cz.  Na výše uvedených adresách je
dostupné kompletní první èíslo a témìø dokonèené èíslo dru-
hé.

Prací na internetových novinách však naše aktivity v rám-
ci projektu nekonèí. Jeho souèástí jsou i další akce. Z tìch
stojí za zmínku internetové besedy - “chaty” - mezi studenty
jednotlivých škol a vzájemné návštìvy v partnerských ško-
lách, kterých se úèastní jak vyuèující, tak studenti. Momen-
tálnì nejaktuálnìjší akcí byl Comenius Week 2003, který
probìhl v týdnu od 8. do 14. listopadu. V rámci tohoto týdne
se studenti èeských škol zapojených do programù Comeni-
us zúèastnili rùzných aktivit. Jednou z nich byl 12. listopadu
internetový On-line kvíz o zemích novì pøistupujících k
Evropské unii. Družstvo našeho gymnázia ve složení
P. Stránská, V. Kubù, J. Langhans, R. Novák a J. Rusek
si v této soutìži vedlo velice dobøe. Z 25 otázek zodpovìdìlo
pouze 1 chybnì a obsadilo tak velmi pìkné 4. místo z cel-
kem 26 pøihlášených støedních škol.

Ve dnech 25. až 27. listopadu probìhlo za pøítomnosti zástup-
cù našeho gymnázia první spoleèné setkání všech zúèastnìných
stran v italské Ferraøe.

Za Comenius team Martin Tyè
a Martin Hejkrlík

Ètenáøská soutìž pro dìti
Od listopadu do února probíhá v dìt-

ském oddìlení Mìstské knihovny v Králí-
kách ètenáøská soutìž „Putování za
H.Ch.Andersenem“. Soutìží se o zajíma-
vé ceny, tou hlavní bude možnost „pohád-
kového nocování“ v knihovnì v rámci
mezinárodní akce Noc s Andersenem
2004, která se koná 2.4.2004. Máme velkou radost, že v mìsíci
listopadu se soutìže úèastní už 30 ètenáøù. Nejvìtší zájem
je ve vìkové kategorii od 12-16 let.

Tìšíme se na všechny malé ètenáøe, kteøí si chtìjí hrát a
soutìžit.

Pracovnice knihovny
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Køen selský - Armoracia rusticana
Bakterie nièí, uvolòuje hlen,
dodá chu� i vitamíny – selský køen.
Køen ve starovìku znali a používali Židé.

V Evropì je hojnì rozšíøen od 13. století.
Je to vytrvalá, statná, asi 150 cm vysoká
bylina se silnými stonky, pìstovaná pro
koøen. Rostlinì nevadí chladné poèasí. Køen
netrpí na choroby ani škùdce. Obsahuje
velké množství vitaminu C, hoøèiènou sili-
ci, enzym mirozin, fytoncidní látky, které
nièí bakterie a glykosid sinigrin, z nìhož
se uvolòuje typická hoøèièná silice. Pùso-
bením mirozinu se pøi strouhání odštìpuje
ze sinigrinu køenový olej, dráždící èichový
nerv. Sušením a vaøením se tento olej ztrá-
cí. Køen napomáhá dobrému trávení a
v lidovém léèitelství jsou známy køenové
placky, které se používaly jako obklad pøi
léèení revmatismu.

V dávnìjších dobách se však køen spojo-
val vždy s mužstvím. V 19. století, jakmile
si starší muž bral za ženu mladou dívku,
smìøovaly k nìmu posmìšky, aby se radìji
držel køenu než mladé žínky. Tato bylina
mìla svým koøenem léèit všechny „manžel-
ské nemoci“. V evropských zemích køen ni-
kdy nesmìl chybìt na stole svatební hosti-
ny. Miska se strouhaným køenem byla ur-
èena pøedevším ženichovi. Tomu mìl dodá-
vat odvahu a sílu pøi plnìní manželských
povinností. V nìkterých evropských oblas-
tech se dodržoval další zvyk pøípravy køe-
nu pro ženicha na svatební hostinu. Ne-
vìsta musela nastrouhat koøen køenu
vlastnoruènì a pokud tak uèinila bez jedi-
né slzièky, bylo to znamením, že své pa-
nenství už ztratila.

Køen se pravdìpodobnì poprvé objevil
v Evropì, nyní je však znám už po celém
svìtì, dokonce i na území chladného Grón-
ska. I tam bylo nalezeno na 40 druhù této
byliny, což dosvìdèuje skuteènost, jak snad-
no se rozmnožuje a jak je odolná vùèi veš-
kerých klimatickým i pùdním nepøízním.

Velké plantáže køenu se nacházejí pøe-
devším v Asii a v obou èástech Ameriky.
Tam je bylina využívána nejen pro své chu-
�ové vlastnosti, ale pøedevším jako léèivo.
Køen znali také staøí Egyp�ané, protože
figuruje v jejich nejstarším dochovaném
lékopisu. Vikingové v 9. století si na kaž-
dou moøskou výpravu brali beèky naplnì-
né koøeny køenu. Vìdìli, že s jeho pomocí
se nebude kazit maso, ryby budou chut-
nìjší a co je nejdùležitìjší, že køen je bude
chránit pøed kurdìjemi, èastou a obáva-
nou nemocí námoøníkù.

Blahodárné léèivé vlastnosti køenu po-
tvrzují i dnešní výzkumy. Výtažky z koøene
køenu pùsobí proti bakteriím, virùm, plís-
ním a mají charakter desinfekèního pro-
støedku. Koøen køenu obsahuje pøedevším
velké množství vitamínu C, mnohem více
než citrusové plody. Dále vitamín E, vita-
míny skupiny B a provitamín A. Zahrnuje
také hodnì minerálních látek, pøedevším
hoøèíku a vápníku, dále draslík, železo,
fosfor, ale také síru a sodík. Zevnì pøi ob-
kladech zpùsobuje místní pøekrvení, sni-
žuje vnímání bolesti a urychluje léèení. Je
pomocí proti bakteriím i nìkterým choro-
bám zpùsobených viry, houbami a prvoky.

O antibiotických vlastnostech køenu se
mùžeme pøesvìdèit pøi nakládání èervené
øepy èi jiné zeleniny nebo i jablek. Pøidá-
me-li jej k nim, podléhají daleko ménì ples-
nivìní a mùžeme je dlouho uchovat. Po-

dobnì vydrží i š�áva vylisovaná z køenu a
oslazená. Ta je náramnou pomocí pøi zá-
nìtu prùdušek, jarní únavì a pøi nedostat-
ku vitamínu C. Užíváme 2-3 polévkové lží-
ce dennì. Ani zde nemusíme pøehánìt, ve
velkém množství mùže mít køen na sliznici
trávícího traktu škodlivý úèinek.

Z uvedeného vyplývá, že je køen úèin-
ným prostøedkem proti anémii, posilòuje
odolnost organizmu, povzbuzuje chu� k jídlu
a zlepšuje trávicí funkce tím, že podporuje
vyluèování žaludeèních š�áv. Podporuje též
èinnost støev a posiluje i jaterní funkce.

V lidovém léèitelství byl koøen køenu vy-
užíván pøi léèbì vodnatelnosti, pøi zánì-
tech moèového mìchýøe, pøi podpoøe vylu-
èování ledvinových kamenù a také pøi rev-
matických potížích. Na bolesti kloubù nebo
svalù se používá nastrouhaný køen smí-
chaný s tvarohem a tato placka se pak
pøikládá na bolestivá místa, která po sun-
dání obkladu dùkladnì omyjeme. Køen po-
máhá léèit také nachlazení, bolesti v krku
a rovnìž chøipku. Napomáhá vykašlávání
a vyluèování hlenù z horních cest dýcha-
cích. V tomto pøípadì mùžeme použít i vy-
lisovanou š�ávu z koøene køenu, tu pak
zøedíme teplou vodou a kloktáme. Mimoto
køen napomáhá rozšiøování cév, èímž záro-
veò snižuje vysoký krevní tlak.

Naše babièky rády léèily „køenovými plac-
kami“. Po zabalení do plátna se placka
pøiložila na postižené místo, které se silnì
prokrvilo a revmatické bolesti bìhem pùl
hodiny polevily. Stejnì lze použít i èerst-
vých listù.

Náš svìtoznámý a uznávaný léèitel fa-
ráø p. F. Ferda doporuèoval køenovou plac-
ku ze syrových brambor a køenu a ordino-
val ji na páteø, tìžký zápal plic, klouby,
ledviny a podbøišek pøi zánìtu. Køen se
doporuèuje i na obklad na ledviny a hroty
plic, hlavnì pro dìti.

Sirup používaný pøi zánìtu prùdu-
šek: Køen nakrájíme na tenké plátky, po-
sypeme cukrem a odtékající tekutinu ucho-
váme v chladnièce. Užíváme 2-3 lžíce den-
nì.

Køenová placka na revmatické bo-
lesti: 1 díl nastrouhaného køenu, 5 dílù
mouky, 1 díl tuku. Vše promícháme, zaba-
líme do plátna a pøiložíme na nemocné
místo na 30 minut.

Køenová placka na páteø, zápal plic,
klouby, ledviny, podbøišek, pøi zánì-
tu: 200 g syrových brambor, nastrouhat,
vymaèkat vodu, do drtì pøidat 4 lžíce køe-
nu, smíchat, zabalit a pøiložit na postiže-
né místo. Po tøiceti minutách možno pou-
žít ještì na další místo.

Obklad na ledviny a hroty plic pod-
le p. F. Ferdy: 1 kostka tuèného tvarohu,
200 g cibule a 2 lžíce strouhaného køenu
smícháme a pøiložíme. Možno použít ještì
na další místo. Pokožku napøed namaže-
me mìsíèkovou mastí nebo sádlem a další
obklad dáváme až po tøech dnech, kdy po-
kožka opìt zbìlá.

Sirup proti nachlazení: 10 dkg na-
strouhaného køenu zalijeme dvìma deci
vody (pøevaøené, ale vychlazené) a pod po-
klièkou necháme luhovat pùl hodiny. Pak
scedíme, dùkladnì vymaèkáme (pøes plát-
no) a do tekutiny pøidáme 10 dkg medu.
Pøi nachlazení a chøipce užíváme po jedné
lžíci (dìti jednu lžièku) tøikrát dennì.

Køenové mléko na jaterní potíže: Tøi

lžíce èerstvého nastrouhaného køenu zali-
jeme sklenicí mléka a vše ohøíváme na mír-
ném ohni po dobu 5 minut. Pak necháme
pod poklièkou odstát na 10 minut, nako-
nec scedíme. Mléko popíjíme po dvou douš-
cích každé 3 hodiny. Léèba by mìla trvat
týden, je ovšem potøebné pøedem se pora-
dit s lékaøem, protože nìkterým jaterním
potížím mùže køen uškodit.

Èaj na vyrážky v ústech: 50 g strou-
haného køenu, 15 g semen kopru a lžíce
máty se zalije pùl litrem vaøící vody. Ne-
chá se (pod poklièkou) 20 minut luhovat,
pak se scedí. Tímto èajem nìkolikrát den-
nì vyplachujeme ústa až do úplného vylé-
èení nepøíjemné ústní vyrážky.

Zanedbatelný není také pøíznivý
úèinek køenu na naši pokožku. Na-
strouhaný køen s mlékem a tvarohem na
pokožce vybìlí rùzné flíèky a zároveò se
objeví (podle délky ponechání hmoty na
kùži) zarudnutí, což v minulosti používaly
mladé dívky na èervené tváøe. Konzumace
dvou lžièek èerstvého nastrouhaného køe-
nu po dobu 6 až 8 týdnù zcela obnovuje
pokožku. Po takové léèbì zmizí pigmento-
vé flíèky èi staøecké skvrny.

Abychom mohli bez potíží spolknout èer-
stvý køen, je vhodné ho doplnit olivovým
olejem a špetkou solí. Mùže to být také
krajíc chleba s máslem a se strouhaným
køenem, vše mírnì osolené. Tuk a sùl (nebo
též cukr) zmíròuje pálivou chu� køenu.

Chcete-li posílit vlasové koøínky a
tím zkvalitnit své vlasy, opìt vám po-
mùže køen. Nastrouhaný koøen køenu smí-
cháme (ve stejných dílech) s olivovým ole-
jem (lisovaným za studena). Smìs vetøe-
me do vlasù a hlavu zabalíme do ruèníku.
Po 20 minutách pùsobení si vlasy dùklad-
nì umyjeme.

Jako koøenící doplnìk naší stravy je
køen znám pøedevším v podobì jableèného
køenu (nastrouhaný køen se smíchá s na-
strouhanými jablky a mùže se doplnit ci-
trónovou š�ávou nebo i troškou cukru èi
medu) jako pøílohy k masu.

Køen pøi pravidelné konzumaci podpo-
ruje v našem organismu tvorbu vitamínu
B1, s nímž souvisí kvalita naší pamìti a
schopnost soustøedìní.

A� léèí i chutná pøeje Iva Veèeøová
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Tak bylo – tak je
Èp. 358 (døíve 106)

Dnes Vám pøedstavíme dùm na Velkém
námìstí èp. 358. Zaèneme o nìco døíve,
tedy rokem 1736, kdy byla provedena ba-
rokní úprava exteriéru /datace na štítì/.
Další údaje se týkají majitelù, kterých bylo
za pomìrnì krátké období nìkolik. V roce
1787 to byl Johann Klapper, 1827 Geno-
vefa Franke 1833 Hieronimus Schwab,
1837 sedláø Peregrin Seifert a pøed rokem
1845 Theodor Südermann. V roce 1890 zde
pravdìpodobnì vzniká Gasthof zum gold
Schwan, tedy v pøekladu, jak vìtšina z Vás
tuší, hostinec Zlatá labu�.

20. 8. 1901 uhodil do domu blesk, roz-
tøíštil trám v lomenici a poškodil pøední
štít. O víc jak dva roky pozdìji je na støe-
chu pøidána ozdobná lomenice.

22. 11. 1904 je uveden v domì èp. 358
hostinec Geisler. Kolem roku 1910 se hos-
tinci vrátil název Hotel – Gasthof zum gold
Schwan a pouze na jeho rohu je umístìna
tabulka Hotel Geisler. Jméno Karl Geisler
/Geißler, Geissler/, stejnì jako gold Schwan
se v souvislosti s domem èp. 358 objevuje
až do roku 1940. Nìkdy po tomto datu /
rok není uveden/ hostinec provozuje pan
R. Noska a navíc zde vzniká autodoprava
Rose Josef. Od 9. 5. 1945 pøebírají hosti-
nec i autodopravu národní správci Emil
Kuboví a Josef Hájek. Tehdy se hostinec
již pravdìpodobnì nazýval Zlatá labu�.

20. 8. 1946 došlo ve Zlaté labuti k tra-
gické události. Hostinec navštívili vojáci,
došlo mezi nimi k prudké hádce. Ta pozdì-
ji pøerostla v nebezpeènou šarvátku, pøi

níž jeden z vojákù v sebeobranì bodl své-
ho kolegu. Ten bohužel svému zranìní pod-
lehl. Zlatá labu� byla proto na kratší dobu
veøejnosti uzavøena a dva mìsíce se zde
nemohly podávat alkoholické nápoje.

V roce 1947 dùm získává nápis Hotel
Zlatá labu�. 21. 5. 1949 je usneseno zalo-
žení místního komunálního podniku a pøi-
pojení nìkterých hostincù, což se týkalo
i Zlaté labutì. Ta je pak 1. 1. 1950 podni-
kem pøevzata a koncem tohoto roku je uve-
dena jako hostinec Komunálního podniku.
V této dobì již v domì autodoprava nee-
xistuje.

Dùm èp. 358 potkala ještì nepøíjemná
událost, a to 7. 8. 1952. Pøi pokrývání støe-
chy hotelu se zøítil pracovní mùstek se tøe-
mi dìlníky. Kolem roku 1985 dochází k
pøestavbì hotelu a o rok pozdìji je Zlatá
labu� znovu otevøena. Dnes je tento dùm

uveden jako chránìný objekt a je zde na-
dále v provozu Hotel Zlatá labu�.

René Šebek ve spolupráci
s Mìstským muzeem Králíky.

Pracovníci Mìstského muzea v Králíkách
rádi uvítají jakékoli další doplòující podnì-
ty a materiály (dobové fotografie, dokumenty
apod.), které se týkají tohoto tématu. Dì-
kujeme.

Nová podlaha tìlocvièny
Mìsto Králíky ve spolupráci se Základ-

ní školou  5.kvìtna  zajistilo provedení
opravy podlahy ve škol-
ní tìlocviènì. Podlaha tìlocvièny již ne-
vyhovovala bezpeènostním a hygienickým
pøedpisùm. Revizní  technik nedoporuèil
další provoz tìlocvièny. Z tìchto dùvodù
byla provedena na podzim oprava - výmì-
na podlahy. Èást finanèních prostøedkù
poskytl Pardubický kraj formou pøidìlené-
ho grantu ve výši Kè 180.000,-,  dofinan-
cování opravy bylo hrazeno z prostøedkù
mìsta.

Chtìli bychom podìkovat pracovníkovi
školy panu uèiteli Ing. Petru Markovi,
který se velkou mìrou  podílel na reali-
zaci celé akce - demontáž staré podlahy a
další aktivity, vše ve svém volnu.

Slavnostní zahájení provozu tìlocvièny
se uskuteènilo pod patronací vedení školy
22. 10. 2003 formou volejbalového turnaje
tøí družstev:

- zastupitelé a mìstští úøedníci
- bílá škola
- žlutá škola.
Tìlocvièna již slouží veøejnosti. Mìsto

Králíky podle schváleného projektu EU
TRHY/TARGI - Králíky/ Miêdzylesie dále
doplní výbavení tìlocvièny o tøi no-
vé pingpongové stoly.
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NAŠI NEJMENŠÍ
V mìsíci listopadu se narodili tito obèané.

„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

ÚMRTÍ
V mìsíci listopadu nás opustili tito obèané.

„S láskou budeme vzpomínat.“

Mariana Mynáøová, Michal Dobruský, Filip Janda,
Jitka Rentková, Václav Veèeø

Štefan Šarík – Jitka Martincová

Libuše Novotná,                      Miloslav Neoral

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

MANŽELSTVÍ
Své životy v měsíci listopadu spojili tito občané.

„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

Antonie Sršòová, Marie Cabalková, Ludmila Hušková, Marie Šipková,
Marie Bucharová, Jarmila Reichlová,  Jarmila Kosková,

Kateøina Zerzánová, Marie Krejèová, Anna Belanská, Jaroslav Maixner,
Jaroslav Pešek, Zdenka Štolcová, Štìpán Lehký, Karel Fiala,

Marie Kandráèová, Jitka Pešková, Vìra Srbecká, Josef Kopecký,
Miroslav Frydrych, Zdenìk Pavlíèek, Adolf Kosek, Božena Felcmanová,

Etela Halászová, Gertruda Kylarová, Ladislav Jarmara, Josef Vacek,
Jaroslava Litviková, Miroslav Brùna, František Brzý Pavlík,

¼udovít Belanský

V mìsíci listopadu jsme oslavili
55 let spoleèného života a tímto
prostøednictvím chceme podìko-
vat králickému faráøi za krásnou
duchovní oslavu a dárky, také
ostatním pøítomným za projevené
blahopøání.

Manželé Špinlerovi

Podìkování
Chtìli bychom podìkovat vedoucí

pohøebního ústavu v Králíkách paní
Øezníèkové za dùstojné vypravení po-
høbu mé milované manželce, mamin-
ce a babièce paní Marii Frydrychové
z Mladkova.

Dìkujeme za kvìtinové dary a
všem smuteèním hostùm, kteøí ji do-
provodili na její poslední cestì na místní
høbitov, kde byla uložena k vìènému
odpoèinku.

Podìkování patøí i manželùm Rou-
sovým i ostatním za pøípravu církev-
ního obøadu v místním kostele, panu
faráøi Baschantovi za rozlouèení se
zesnulou a paní Pacíkové za projev
na høbitovì.

Velké podìkování patøí paní MUDr.
Beranové za péèi, kterou  vìnovala
i v dobì, kdy neordinovala, mì i dceøi
v hodinách, kdy jsme to nejvíc potøe-
bovali.

Od nás si zasloužila obdiv a úctu.
Ještì jednou: „Dìkujeme paní dok-

torko!“
Zarmoucený manžel a dcery

Výstava dìtských prací
Mìsto Králíky poøádá ve spolupráci s

Mìstským muzem Králíky výstavku dìt-
ských prací na téma Snìžník - barvy pod-
zimu. Výstava je souèástí projektu TRHY/
TARGI - Králíky/Miêdzylesie. Vystavová-
ny jsou práce dìtí z 11 škol:

- ZŠ Králíky, Moravská
- ZŠ Králíky, 5.kvìtna
- Gymnázium Králíky  
- Zvláštní škola Králíky

- ZŠ Èervená Voda
- Samorz¹dowe Gimnazjum Nr.2, Do-

maszkow
- Samorz¹dowe Gimnazjum Nr.1,  Miêd-

zylesie
- Samorz¹dowa Szkola Podstawowa,

Goworów 
- Samorz¹dowa Szkola Podstawowa,

Miêdzylesie 
- Samorz¹dowa Szkola Podstawowa,

Domaszków
- Samorz¹dowa Szkola Podstawowa,

Stronie Sl.
Téma bylo zadáno pøi spoleèném výstu-

pu dìtí na Králický Snìžník, výstupu se
zúèastnili i žáci ZŠ Staré Mìsto. Školy ob-
držely sady temperových barev. Vzhledem
k prostorovým možnostem vystavovatelù
není bohužel možné vystavit všechny dìt-
ské práce.

Výstava zaèíná v Králíkách dne 2. 12.
2003  v prostorách Mìstského muzea a
konèí dne 4. 12. 2003. Poté bude výstava
pøemístìna do partnerského mìsta Miêd-
zylesie. Vernisáž k výstavì probìhla dne
27. 11. 2003 za úèasti zástupcù partner-
ského mìsta, zástupcù škol, školek a dal-
ších pozvaných hostù.

Bc. Jan Divíšek, vedoucí odboru školství,
kultury a tìlovýchovy
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Širokoúhlé kino Klubu Na Støelnici Králíky – PROSINEC
pátek 5.  CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PECKY
zaè. ve 20.00 hod
Pokraèování úspìšné akèní komedie znovu uvádí na plátna kin

ve svižném tempu s efektními scénami i slovním humorem tøi
herecké hvìzdy: Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu.

úterý 9.  LARA CROFT TOMB RAIDER:
KOLÉBKA ŽIVOTA zaè. v 17.00 hod
Vnadná Angelina Jolie v druhém filmovém pokraèování oblíbe-

né poèítaèové hry opìt zachraòuje svìt, když brání zvrhlému vìdci
otevøít bájnou Pandoøinu skøíòku.

pátek 12.  MÙJ ŽIVOT BEZE MNE zaè. ve 20.00 hod
Film bez happyendu s málokdy vídaným taktem, s citem a

s nevšední upøímností zachycuje osud tøiadvacetileté ženy v nelé-
èitelném stádiu smrtelné nemoci.

pátek 19.  MIZEROVÉ II zaè. ve 20.00 hod
Akèní kriminální komedie je volným pokraèováním úspìšného

snímku, díky jemuž se pøed lety prosadili Will Smith a Martin
Lawrence.

sobota 20.  ITALŠTINA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY
zaè. ve 20.00 hod
Dánský psychologický snímek vypráví o vážných vìcech s nad-

hledem a optimismem. První film podle certifikátu Dogma 95,
který natoèila žena-režisérka, uvádíme v øadì Evropský film, a je
urèen pro nároènìjšího, resp. klubového diváka.

úterý 23.  JEDNA RUKA NETLESKÁ zaè. ve 20.00 hod
Nová èeská èerná komedie Davida Ondøíèka o tlaku doby na

èlovìka a o otázce, co je vlastnì normální. V hlavních rolích Jiøí
Macháèek, Ivan Trojan a Marek Taclík.

KLUB NA STØELNICI KRÁLÍKY – PROSINEC
sobota  6.  KDES TO BYL(A) V NOCI? 19.30 hod
Divadelní komedie Alana Ayckbourna v podání ústeckého diva-

delního souboru VICENA. Vtipná konverzaèní pøestøelka tøí man-
želských párù na téma intrik a nevìry.

sobota  13.  HUDEBNÍ VEÈÍREK 21.00 hod
Tradièní prosincové výroèní setkání Estrádního orchestru Pet-

ra Malého s pøáteli, letos to budou Vrány a Monroe s polským
hostem.

nedìle  14. VÁNOÈNÍ KONCERT BIG BANDU LETOHRAD
zaè. v 17.00 hod
V minulém roce zaujal králické posluchaèe koncert Big Bandu

Letohrad s Karlem Hálou. Tentokrát se orchestr pøedstaví se
šesti sólovými zpìváky a vokálním tìlesem Oktet Girls ve vánoè-

ním programu. Koncert je vìnován generaci døíve narozených (vstup
zdarma).

ètvrtek  18.  VÁNOÈNÍ KONCERT ZUŠ 18.30 hod
Úèinkují žáci hudebního, taneèního a dramatického oboru krá-

lické ZUŠ.
ètvrtek  25.  ŠTÌPÁNSKÁ TANEÈNÍ ZÁBAVA
zaè. ve 20.00 hod
Tradièní taneèní zábava se skupinou TRIAL.
Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøedprodeji

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

adrese www.strelnice.cz.

Opravy kulturních památek
V letošním roce byly provedeny restaurátorské práce na soše

pøadleny, která je souèástí kašny na Velkém námìstí v Mìstské
památkové zónì v Králíkách. Na opravu této kulturní památky
finanènì pøispìl Pardubický kraj v rámci Programu regenerace
MPR a MPZ. Kraj také pøispìl na výmìnu dlažby v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Dolní Hedeèi a na opravu støechy kos-
tela sv. Michaela Archandìla v Králíkách.

Touto cestou dìkujeme Pardubickému kraji za dosavadní pod-
poru pøi obnovì našich kulturních památek a tìšíme se na spolu-
práci v dalších letech.

Mgr. Dušan Krabec

Pozvání k betlému
Díky ochotì rodiny Hejtmanských z Králík (Vel-

ké námìstí 355) se mùžete opìt potìšit prohlídkou
pohyblivého betlému pana Antonína Honzáka. Na
návštìvu pøijïte kdykoliv v dobì od 25. 12. 2003
do 7. 2. 2004.

Vánoèní zpívání
Vážení spoluobèané, Mìsto Králíky ve spolupráci s místní-

mi školami a školkami poøádá dne 12. 12. 2003 tradièní vystou-
pení dìtí  “Setkání u stromeèku“. 

Program zaèíná v 15.30 hod. na Velkém námìstí v Králíkách.
Souèástí programu jsou   výstavy dìtských prací.
- Zvláštní škola Králíky vystavuje práce dìtí v prosto-

rách Mìstské knihovny v termínu 8. - 12. 12. 2003. Knihovna
je otevøena v tento den pro veøejnost do 17.00 hod.

- Základní škola Králíky, Moravská zahajuje tradièní vánoèní
výstavu dne 12. 12. 2003, výstava konèí dne 14. 12. 2003. Na
této výstavì jsou tradiènì vystaveny i práce dìtí z MŠ a práce dìtí
ze škol a školek partnerského mìsta Miêdzylesie.

Srdeènì zve vedení mìsta,  zástupci škol

VÁNOÈNÍ KONCERT žákù ZUŠ
Základní umìlecká škola v Králíkách

srdeènì zve na tradièní Vánoèní koncert
žákù školy, který se uskuteèní

na Støelnici 18. prosince 2003 v 18:30 hodin.
Na Vaši návštìvu se tìší uèitelé i žáci ZUŠ.


