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Výbìrové øízení na jednatele/ výkon-
ného øeditele/ obchodní spoleènosti
Služby mìsta Králíky, s. r. o.

V prosinci probìhlo výbìrové øízení
na jednatele a v jedné osobì i výkon-
ného øeditele novì vznikající obchodní
spoleènosti, jejímž 100% vlastníkem
bude mìsto Králíky. Celá filozofie spo-
leènosti je založená na úvaze, že mìsto
samo by mìlo být správcem služeb, kte-
ré vykonává pro své obèany. Jednak
tím koriguje výslednou cenu pro spo-
tøebitele (tedy obèany mìsta), jednak
se stane rovnocenným podnikatelským
subjektem na trhu a mùže tím pøinést
do mìstské pokladny i finance navíc z
èinností, které bude sama schopna trhu
nabídnout (samozøejmì až poté, kdy
„obslouží“ v plné míøe obyvatele mìs-
ta).

Uvedeného výbìrového øízení se
zúèastnilo celkem 8 uchazeèù. V pìti-
èlenné výbìrové komisi byla zastoupe-
na profesionální personální agentura
– Brnìnská personalistika, s. r. o. (2
èlenové komise), pod jejímž dohledem
výbìrové øízení probìhlo. Byl sem pøi-
zván i odborník z praxe – pan J. Zed-
ník, starosta Èeské Tøebové, který dlou-
há léta pracoval jako šéf obdobné fir-
my v Èeské Tøebové. Z výbìrového øí-
zení byli dále zastupitelstvu mìsta do-
poruèeni 2 možní kandidáti. Podle zøi-
zovací listiny je totiž ZM orgánem, kte-

rý doporuèuje radì mìsta nového jed-
natele, RM jej potom jmenuje. Na mi-
moøádné zasedání ZM bohužel nedo-
šlo mezi zastupiteli ke shodì a ani z
jednoho ze dvou hlasování (1x veøej-
ná, 1x tajná volba) nevzešel doporuèe-
ný kandidát.

Proto rozhodnutí musela uèinit
rada mìsta, a ta svým hlasová-
ním jmenovala za jednatele nové
spoleènosti pana J. Langhanse z
Král ík.

Protože nová spoleènost bude po-
stupnì pøebírat èinnosti dosavadních
technických služeb, budou po nìjakou
dobu fungovat oba právní subjekty spo-
leènì – jak pøíspìvková organizace
Technické služby, tak nová spoleènost
Služby mìsta Králíky. Finanènì tento
krok nebude pro mìsto znamenat zatí-
žení, nebo� obì spoleènosti budou pra-
covat na principu spojených nádob –
která èinnost bude pøíspìvkové orga-
nizaci odebrána, té se ujme nová s. r. o.
Zpoèátku nelze od nové spoleènosti
oèekávat žádné ekonomické divy –
bude napø. potøeba obnovit zastaralý
vozový park pro svoz komunálních od-
padù. V prùbìhu èasu by se však mìla
stát základnou, která minimálnì ne-
bude mìstskou pokladnu zatìžovat
potøebou velkých pøíspìvkù, ale nao-
pak mìstu pøinese finance.

D. Krabec

Nový vedoucí Technických služeb

Dálnici R 35
získal sever!!!

Zastupitelé Pardubického kraje ve
ètvrtek 18. prosince rozhodli o trase
budoucí tepny, která povede orlicko-
ústeckem. Toto rozhodnutí pøinese
našemu regionu dopravní obslužnost
a tím i možnosti rozvinout své prùmys-
lové zóny a tím snížit nezamìstnanost
v našem regionu.

 Øezbáøství v
Králíkách

                   (Dokonèení na stranì 5)

Nový rok 2004 již stojí za
dveømi. Pøeji všem obèanùm
našeho mìsta po celý rok vše
dobré, hodnì zdraví a lásky.
Myslím, že právì toto jsou
hodnoty, bez nichž se nikdo
z nás neobejde.

D. Krabec

Jak vlastnì vypadal králický betlém
konce 18. a poèátku 19. století? O úrov-
ni lidového umìní poèátkem 18. století
svìdèí døevoøezby shromáždìné v krá-
lickém klášteøe po požáru poutního
kostela v roce 1846. Ústní podání za-
chovalo pouze nìkterá jména øezbáø-
ských mistrù 18. století, jako napø. Ant.
Bier nebo „starý Krause“, který prý ve
své dílnì v Králíkách zamìstnával na
20 tovaryšù. Lidová tradice i pamì�
potvrzuje, že i v Králíkách se pùvodnì
vyrábìly podstatnì vìtší betlémové fi-
gurky, vysoké 0,5 – 1,5 m. Jakmile pøe-
staly být betlémy výsadou sakrálního
prostoru a vstoupily do mìš�anských
domù, zmenšovala se i velikost figu-
rek, nejprve na 30 – 40 cm, pozdìji až
na velikost prstu. To vedlo pøirozenì
ke zmìnám v technice výroby a stavby
betlémù. V Králíkách nastal pøechod k
malým figurkám kolem roku 1780. S
tím byl spojen rozvoj sériové výroby a
velkých zásilek velkoobchodníkù a za-
èaly být ve velkém vyrábìny betlémy
skøíòové, jež pak byly mnoho desetile-
tí významným exportním artiklem.

Králický betlém 18- - 19. století má
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Ptáte se -
odpovídám
Slyšela jsem, že místostarosta

pracuje také na dráze. Sám kri-
tizoval bývalého starostu, že èást
pracovního týdne pracoval v Pra-
ze a nyní, alespoò podle toho co
jsem slyšela, dìlá totéž? Zajímalo
by mne, co je na tom pravdy? Dì-
kuji za odpovìï.

Jako zamìstnanec podniku Èeské
dráhy, a. s., jsem byl ve smyslu nove-
lizovaného zákoníku práce (zákon è.
65/1965 Sb., § 65) uvolnìn svým za-
mìstnavatelem pro výkon funkce
místostarosty. Tím ale nezaniká pra-
covnì právní vztah mezi mnou a za-
mìstnavatelem Èeskými drahami, a.
s., takže po skonèení funkèního ob-
dobí se budu moci vrátit zpìt k pù-
vodnímu povolání výpravèího vlakù.
Abych si zachoval platnost všech od-
borných zkoušek, jsem povinen v
roce odpracovat na železnici alespoò
minimum smìn. V roce 2003 jich pro-
to bylo celkem tøináct a komukoliv
rád zdokladuji, že to bylo vždy buï o
víkendu nebo v noci, tedy v mém
osobním volnu a nikdy ne na úkor
mé práce na radnici. Na vaši otázku
se dá proto rovnìž odpovìdìt otáz-
kou - „Kdy se vám stalo, že jste mì v
pracovním týdnu nenašla na radnici
a dozvìdìla se, že je to proto, že pra-
cuji na dráze?“

O mimoøádných smìnách na že-
leznici jsem informoval radu mìsta
29. dubna 2003, následnì pak také
zastupitelstvo mìsta a prostøednic-
tvím kvìtnového Králického zpravo-
daje i veøejnost.

Arnošt Juránek

Rok 1953
Zapsal kronikáø Josef Èermák, øe-

ditel školy v Zemské vychovatelnì.

Leden

Dìda Mráz.
Letos byl u nás poprvé proveden rus-

ký zvyk Dìda Mráz, nìco podobného,
jako dosud býval Mikuláš. Je to oprav-
du lepší náhrada za Mikuláše, který s
èertem dìsíval dìti, kdežto Dìda Mráz
je dobromyslný staøeèek, který pøináší
jen dobré. Neskrývá se ve tmì, ale za
bílého dne pøijíždí s milým úsmìvem a
pro každé dítì má nìco dobrého, pro
všechny pak zdobený stromek, kolem
kterého pak dìti tanèí.

První pøíjezd Dìdy Mráze do Králík
byl dobøe pøipraven. Dìti byly již ve
škole i v mateøské škole pouèeny o tom
zvyku, psalo se o nìm hodnì v èasopi-
sech, i mìstský rozhlas dìtem èasto
pøipomínal pøíjezd Dìdy Mráze. Celou
akci zdaøile organizoval soudr. Karel
Sršeò s mnoha ochotnými spolupracov-
níky. Dìdu Mráze pøedstavoval s. Men-
šík, který pøijel již ustrojen vlakem ve
14 hod. z Dol. Lipky, byl na nádraží oèe-
káván dìtmi a na saních pøijel na Støel-
nici. Na cestì pøes mìsto ho doprová-
zela dechová kapela. Ve velkém sále
mìl pak krátký proslov k dìtem o své
cestì Sovìtským svazem a vypravoval,
jaké velké stavby socialismu tam vidìl.
Potom mìly program dìti. Taneèky
kolem stromku (mateøská, národní a
potom i støední škola), ètyøi jednoak-
tovky a výstup kouzelníka (Honzák).
Mezi jednotlivými èísly hrála hudba
ROH Atlas a dechovka. Pøi tom Dìda
Mráz chodil mezi dìtmi, podával jim
ruku, tanèil s nimi a podobnì. Po pro-
gramu dostaly dìti pohoštìní (párek s
chlebem a èaj) a pak dárky, které jim
do balíèkù pøipravili rodièe, ROH Atlas
a výbor této slavnosti. Zábava trvala
do 18 hodin. Úèast byla veliká, snad
nebylo jediného dítìte v Králíkách, kte-
ré nebylo pøítomno. Také mnoho rodi-
èù se zúèastnilo.

Ples.
Dne 10. ledna 1953 poøádal ROH

Atlas spoleènì s SNB na Støelnici ples.
Hrála hudba ze Zábøeha, v malém sále
soubor s. Skalického.

Sport.
Roku 1949 vznikla u nìkterých èle-

nù turistického odboru myšlenka po-
stavit u Králík lyžaøský mùstek. Dali
si to do plánu na rok 1950. Prostøed-
nictvím tìlovýchovného referenta
ONV požádali KNV o dotaci z akce 2 M
a dostali 85 000 Kès. Pozvali architekta
Jarolímka ze Dvora Králové n.L., kte-
rý navrhl konstrukci mùstku. Okres-
ní komunální podnik jej v letech 1951/
52 postavil. Vymýcení lesa, dopravu
døeva a rùzné jiné pøípravné práce vy-
konali z ochoty èlenové lyžaøského
odboru Sokola s pomocí chlapcù z dìt-

ského domova a z gymnasia. Iniciátory
této myšlenky byli hlavnì s. Kváè a s.
Horèièka z dìtského domova.

Dne 11. ledna 1953 bylo mùstku po-
prvé použito. V nedìli dopoledne ko-
naly se lyžaøské závody SNB. Bìhu na
18 km se zúèastnilo 36 mužù, na 12 km
10 žen SNB, slalomu 27 mužù. Pøi bìhu
mužù bylo dosaženo velmi dobrých vý-
sledkù, byl pøekonán èeskosl. rekord.
Souèasnì konaly se závody druhého
kola SHM (sportovní hry mládeže) za
úèasti 35 závodníkù. Byl to bìh na 10,
6 a 3 km, slalom, sjezd a skok z nového
mùstku. Ve skoku závodilo šest chlap-
cù, z nich jen jeden z Králík. Tímto zá-
vodem byl velmi úspìšnì propagován
skok na lyžích, nebo� do 14 dnù již asi
20 místních chlapcù se cvièilo ve sko-
ku.

Ples.
Dne 17. ledna 1953 byl na Støelnici

ples Sokola. Byl dobøe navštíven, pro-
dalo se asi 400 vstupenek. Nálada byla
pøátelská, hrála hudba p. Skalického.

Divadlo.
Divadelní ochotníci ze Žamberka

hráli zde dne 24. ledna Štolbovu vese-
lohru „Na letním bytì“. Tuto známou
situaèní veselohru velmi pìknì zahrá-
li, nad obvyklý ochotnický prùmìr.
Hrálo se pøi vyprodaném sále. Vstup-
né 15 – 25 Kès.

Osvìtlování.
S elektrickým proudem jsou tuto

zimu veliké potíže. Dennì zhasíná elek-
trické svìtlo kolem 6. hodiny odpoled-
ne, nìkdy již o ½ 5 a rozsvìcí se až k
osmé. Již loòského roku byly podobné
potíže, ale bylo to pravidelnì od 6 do 8
hodin veèer. Odložené plynové lampy
pøišly zase ke cti, hledají se na pùdách
a ve skladištích a znovu se instalují v
bytech. Také petrolejové lampy byly
vytaženy z koutù a po petroleji je sháò-
ka. Letos je naše oblast, zásobovaná
moravskými elektrárnami, rozdìlena
ve tøi èásti a v nich se el. Proud støída-
vì vypíná v rùzných denních hodinách.
Tento týden je pro nás nejhorší, proud
nejde ráno od 6 do 8, pak také ve dne a
koneènì veèer od 16,30 do 21 hodin.
Nedostatkem svìtla trpí nejvíce pra-
cující ženy, a to jsou dnes skoro všech-
ny, protože když pøijdou naveèer z prá-
ce, chtìjí nìco udìlat v domácnosti,
uklidit, uvaøit, nìco poopravit. Pøíští
týden bude pro naši oblast nejlepší,
proud pùjde nepøetržitì.

Obleva. 29.1. 1953. Po dlouho trvajících mra-
zech pøišla náhlá obleva a dva dny pr-
šelo. Autobusy dnes nevyjely. Vysoká
vrstva snìhu se jako lavina sesouvá ze
støech, na nìkterých støechách zledo-
vatìla, pomalu jako ledovec se šine pøes
okap a kusy ledu padají na chodníky.
Okapové žlaby na nìkterých domech
jsou tím utrhány nebo pokrouceny.
Obleva trvala až do soboty 31. ledna,
kdy zaèalo znovu chumelit a za dva dny
znovu napadlo, co roztálo.

Ze stránek králické mìstské kroniky

Co nového pro

(Dokonèení na stranì 6)

milovníky bìžek
I když to tak zatím nevypadá, èas pro

vyznavaèe bìžek se nezadržitelnì blíží a
proto bych  Vás chtìl všechny informovat,
co je nového v lyžaøských stopách našeho
regionu. Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci
se svazkem obcí Lanškrounsko a Lesy ÈR,
správami Lanškroun a Ruda nad Mora-
vou provádí od roku 1999 strojovou úpra-
vu stop v prostoru Buková hora - Suchý
vrch. Dosud se upravovalo asi 35 km stop
a domnívám se, že tato aktivita byla vel-
mi vítaná. Rok 2003 je rokem zásadních
zmìn v realizaci projektu a doufám, že
zmìn, které celý projekt kvalitativnì zhod-
notí.

Kdo z Vás letos v létì zavítal na Èerve-
novodské sedlo, nemohl si nevšimnout nové
stavby vedle parkovištì. Jde o stavbu In-
formaèního centra Orlicka, které bude pl-
nit i funkci základního obèerstvení. Jedná
se o projekt, který realizovalo Orlicko za
pøispìní finanèních prostøedkù z Progra-
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Støední odborné uèilištì opravárenské
Pøedmìstí 427 Králíky 561 69, Tel.465 631 106, fax.465 631 488

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

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

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

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

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

Øádková inzerce

Tato inzerce je zdarma. Je omezena po-
ètem znakù /70 znakù/. Pøíspìvky zasílej-
te na adresu: Mìstský úøad Králíky, Velké
námìstí 5 /k rukám Ivy Veèeøové/, pøípad-
nì Iva Veèeøová, Pod dìtským domovem
575, Králíky, tel. 608 312 455.

Jak zpracovat bylinky
Abychom v tomto bílém poèasí na-

šli nìjakou bylinku... Snad potkat dva-
náct mìsíèkù a zkusit fintu s jahoda-
mi. Leden je pohádkový èas, pravda,
ale co kdybychom radìji zùstali doma
pøi horkém lipovém èaji s medem a
dali si teoretickou pøípravu?

Obecnì

Sbìr
Léèivé rostliny sbíráme výhradnì na

èistých místech daleko od prùmyslo-
vých závodù, které svými zplodinami
zneèiš�ují okolní vegetaci. Rovnìž se
nesbírají na místech, které byly pohno-
jeny. Vyhneme se také stromùm a ke-
øùm napadených škùdci.

Sušení
Byliny sušíme teplem pøirozeným

nebo umìlým. Koøeny sušíme na slun-
ci a umìle dosoušíme. Kvìty a na� roz-
prostíráme v tenké vrstvì na suchém
stinném místì, koøeny zavìšujeme.
Nejvhodnìjší jsou podstøešní prostory,
zasklené verandy. Sušíme-li ve stínu
venku v nekrytém místì mùžou bylin-
ky navlhnout. Èím rychleji se bylina
usuší tím je kvalitnìjší. Kvìty sušíme
4-6 dnù, na� 8-14 dnù, koøen 3-8 týd-
nù. Pøi umìlém sušení nesmí teplota
pøesáhnout 40 stupòù.

Koøeny
latinský název: radix
Koøen je podzemní orgán vyšších

(Dokonèení na stranì 4)

rostlin, nenese listy ani listové šupiny.
Tím se liší od podzemních stonkù, od-
denkù. Koøeny opatøují rostlinì roz-
pustné živiny a jsou také zásobním or-
gánem. Èasto obsahují i látky terapeu-
ticky dùležité. Koøeny se spolu s od-
denky doporuèují vykopávat v dobì,
kdy dochází k zasychání nadzemní èás-
ti. Dochází k tomu na podzim po ukon-
èení vegetaèního období. Je ale možné
sbírat koøeny zjara, kdy jsou úèinné
látky shromáždìny v koøenech a od-
dencích. Koøeny jednoletých rostlin se
sbírají pøed poèátkem jejich kvìtu.
Koøeny dvouletých rostlin pak sbírá-
me koncem vegetaèního období (mráz
jim vìtšinou neškodí). Pøi sklízení po-
necháváme èást koøenù v zemi. Pøed
sušením samozøejmì koøeny zbavuje-
me neèistot (vìtšinou proudem stude-
né vody). Nìkteré koøeny musíme
speciálnì upravovat (kosatec, reveò,
hoøec), tj. loupat nebo fermentovat
(pùsobení enzymù). Skladové koøeny
èasto kontrolujeme, nejsou-li napade-
ny hmyzem, i když jsou uzavøeny v ne-
prodyšných nádobách (hmyz do nich
mohl naklást vajíèka bìhem sušení).
Drobné koøeny a oddenky sušíme pøi-
rozeným teplem. Silné a dužnaté po-
délnì rozkrojíme a dosušujeme je
umìlým teplem.

Na�
latinský název: herba
Skládá se z nadzemní èásti byliny,

tzn. ze stonkù, listù a nìkdy i kvìtù.
Pøi sbìru je vhodné seøezávání nožem

nebo odstøihování. Nevhodné je násil-
né ulamování (rostlinu pøi tom snadno
vytrhneme i s koøenem a tím ji znièí-
me). U vysokých rostlin seøezáváme
jen vršky nejvíce 20 – 30 cm dlouhé.
Spodní èásti natí bývají zdøevnatìlé,
silné a mají staré zažloutlé listy. Tyto
natì jsou k léèebným úèelùm nevhod-
né. Nízké natì se i pøi pozorném sbìru
snadno vytrhnou ze zemì. Natì mají
celkovì ménì úèinných látek než lis-
tové nebo kvìtní drogy, ale jsou dosa-
žitelnìjší. Natì mùžeme sušit ve svaz-
cích, a to ve stínu v prùvanu, kde je
zavìšujeme na natažené provazy. Men-
ší natì pak mùžeme sušit rozprostøe-
né v lískách nebo na zemi, která je po-
tažena silonovým pletivem. Po usuše-
ní je neukládáme, ale asi 2 – 3 suché
dny je necháme v malých kupkách „vy-
vìtrat“.

List
latinský název: folium, folia
Spolu s koøeny jsou listy pøevážnì

vyživovacím orgánem. Obsah úèinných
látek v listech se bìhem vývoje rostli-
ny mìní. Listy sbíráme v dobì plného
rozkvìtu. Sbírají se listy mladé, š�av-
naté a zdravé, nikdy nesbíráme listy
pøízemní, zablácené nebo polámané.
Vždy si musíme dávat pozor, jak listy
otrháváme, abychom neporušili jejich
strukturu. Nìkteré listy musíme trhat
obzvláštì opatrnì, napø. jitrocel (hrub-
ším porušením pletiva dochází k roz-
kladu zeleného chlorofylu a listy hnìd-
nou).Drobnìjší listy z lodyh a vìtví sdrh-
neme rukou. Vždy musíme dbát na to,
abychom je zbyteènì nepomaèkali. Sbí-

Prodám Jawa 250 kývaèka s SPZ. Cena
4.000,- Kè. Tel. 608 567 270.

Koupím starší funkèní rotoped do
1.000,- Kè. Tel. 465 631 735.

Prodám prùmyslový šicí stroj znaèky
MINERVA (72527-101). Steh rovný, cik-cak.
Cena dohodou. Tel.608 567 270.

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

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

Skibus Králíky – Dolní Morava
Stejnì jako v pøedchozím roce bude i le-

tos obec Dolní Morava provozovat tzv. ski-
bus pro turisty, kteøí pøijíždìjí na lyže.
Mìsto Králíky chce podporovat dojezd tu-
ristù z Králík na Dolní Moravu a doplnit
stávající spoje – ráno tam , odpoledne zpìt.

Ranní spoje v 9.15 z Králík v úterý,
ètvrtek, sobotu a nedìli.

Odpolední spoje z Dolní Moravy v
15.55 v sobotu a nedìli.

Provoz bude v termínu 26. 12. 2003 –
14. 3. 2004.
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Pøipravujeme I. Orlický

Základní umìlecká škola
v Králíkách poøádá

ve ètvrtek 22.ledna
Koncert žákù hudebního oboru.
Zaèátek koncertu je v 18:00 hodin

O Z N Á M E N Í
Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích oznamuje,

že Mìsto Králíky hodlá: P R O D A T
Oznaèení bytového prostoru: byt 816/40; èíslo popisné: 816;

ulice: Leoše Janáèka; obec: Králíky; stavební parcela èíslo: 1391/1;
výše spoluvlastnického podílu na spol. èástech: 10/1000

katastrální území: Králíky
bližší urèení: vymezená bytová jednotka dle zákona è. 72/1994 Sb.

- výmìra 29,51 m2                 - volný k nastìhování

nabídková kupní cena: 44.671,- Kè
Podle citovaného zákona mají obèané možnost po dobu vyvìšení tohoto

oznámení se vyjádøit nebo podat své  pøipomínky a nabídky.
Koneèný termín pøijímání žádostí - do 31.1.2004.

Mgr. Dušan Krabec, v. r.                              Vìra Kubíèková
                 starosta mìsta                            vedoucí majetkového odboru

mezinárodní lékaøský kongres
Sdružení obcí Orlicko vstoupí pøíštím

rokem již do 14. roku své existence. Za
uplynulé roky vyvíjelo Orlicko celou øadu
aktivit i když se nejvíce soustøedilo a sou-
støeïuje na podporu rozvoje cestovního ru-
chu. Na druhou stranu není Orlicku ani
obcím, které ho tvoøí, lhostejná jakákoliv
èinnost, která se regionu týká a která mùže
pøispìt k jeho dalšímu rozvoji. Proto jsme
v polovinì tohoto roku pøijali nabídku pana
MUDr.Ervína Ruska na spolupoøádání me-
zinárodního lékaøského kongresu na Dol-
ní Moravì. Vìøíme, že tato akce i akce jí
podobné pøinesou vedle odborných závìrù
i možnost pøedstavit náš krásný region
hostùm z celé Èeské republiky i zahraniè-
ní a že se k nám budou i v pøíštích letech
vracet, tøeba za úèelem strávení dovole-
né.

O èem lékaøský kongres bude, však ne-
cháme hovoøit pana doktora Ruska.

„Pøed nìkolika léty jsme zaèali nabízet
na chirurgické ambulanci v Èervené Vodì
bezbolestnou formu léèby hemoroidù. Na
našem malém pracovišti jsme chtìli na-
bídnout našim pacientùm co nejlepší zpù-
sob. Vybrali jsme metodu pøístrojem He-
moron, k terý vyrábí èeská firma
nhn.Electronics Pøelouè. V Èechách bylo
provedeno tímto pøístrojem kolem 110 000
zákrokù bez vážnìjších komplikací. Tisí-
ce spokojených pacientù byl fakt, ale chy-
bìly publikace v odborných kruzích. A tak
jsme v zapomenutém konci naší republi-
ky zaèali zpracovávat ankety, statistiky,
získávat potøebné informace. Naše výsled-
ky jsem prezentoval na kongresu v pol-
ském Szczyrku a v Katovicích, na Celo-
svìtovém setkání lékaøù polského pùvo-
du. Následoval Evropský kongres v Pieš-
�anech.

Výrobce Hemoronu má dvì referenèní
pracovištì, jedno v Praze, druhé u nás
pod Suchým Vchem. V prùbìhu nìkolika
let jsme pøeškolili v Èervené Vodì øadu
chirurgù z Èech, Polska, Slovenska, Ukra-
jiny a dokonce i z dalekého Maroka. V
listopadu jsme hostili pøednostu chirur-
gické kliniky z Teheránu. Informace o èin-
nosti v naší obci se objevily na kongresech

v Iránu, Japonsku, Aténách, Itálii. Pøed
posledním gastroenterologickým kongre-
sem v Olomouci se nám podaøilo pøesvìd-
èit prof. Dudu, že by bylo možné uspoøá-
dat setkání v našem malebném kraji.

Cílem kongresu bude získání pøehledu
o zpùsobech léèby hemoroidových onemoc-
nìní. První den jsou pøislíbeny 3 hlavní
pøednášky a to od profesora Du-
dy(II.Chir.klinika Olomouc), profesora Dzi-
kiho (Lodz-Pl) a docenta Skøièky( Brno).
Dále je pøipravováno okolo 11 pøednášek
o tomto onemocnìní. Mezi pøednášky bude
patøit i seznámení s èeským pøístrojem
HemorScope®. Prozatím je avizována
úèast ze Slovenska, Polska, Švédska,
Nìmecka, Maïarska, Srbska a z Maro-
ka.

Vìøíme, že si úèastníci kongresu odve-
zou stejné dojmy, jako všichni lékaøi, kte-
øí poprvé navštívili náš kraj za úèelem
seznámení se s naší metodou léè-
by.Setkání by se mìlo konat v hotelu Pro-
metheus pod Králickým Snìžníkem ve
dnech 23. - 24. 4. 2004. Kongres je zaøa-
zen do kalendáøe Èeské lékaøské spoleè-
nosti na rok 2004.

Jelikož se jedná o propagaci našeho re-
gionu, pøesahující evropský kontinent, role
oficiálního poøadatele se ujalo Sdružení
mìst a obcí Orlicko. Naším cílem je, aby
se zrodila tradice pravidelných setkání od-
borníkù a aby si náš region mohl vybojo-
vat urèitou pozici i ve vìdeckých kruzích.

Vìøíme, že zdaleka nejsme sami, komu
není lhostejný osud Orlicka a že najdeme
pomoc i mezi zdejšími podnikateli.

Sponzorující firmy a další pøihlášené fir-
my budou mít možnosti placené presen-
tace svých výrobkù jak na internetu na
oficiální webové stránce kongresu (http://
www.sweb.cz/kongres-orlicko/), tak pøímo
v místì konání setkání.“

Doufáme, že naši aktivitu podpoøí i
pøedstavitelé obcí a mìst našeho  regionu
a že za pùl roku Vás budeme informovat o
zdaøilém prùbìhu celé akce“.

MUDr.ErvínRusek
Chirurgická ambulance v Èervené Vodì

(dokonèení z pøedchozí strany)
rat bychom mìli jednotlivé listy, ale pro
rychlejší sbìr a lepší sušení se sbírají
listy i se stonkem.

Kvìt
Latinský název: flos, flores
Kvìty mohou vyrùstat jednotlivì

(mák, pivoòka), v souborech (hloh)
nebo  ve kvìtenstvích (heømánek,
podbìl), ve kterých je více kvìtù uspo-
øádáno na kvìtním lùžku. Lze øíci, že
kvìty jsou nejnároènìjší èásti rost-
lin. Ke sbìru je nejvhodnìjší polední
doba a suché slunné poèasí. Tehdy ob-
sahuj í maximum úè inných látek .
Kvìty nikdy nesbíráme za deštì nebo
po dešti a v pozdním odpoledni. Sbí-
ráme zpravidla málo rozvité kvìty,
nikoli kvìty plnì rozkvetlé. Dále sbí-
ráme jednotlivé kvìtní èásti (mák, pi-
voòka) nebo celé soubory (èerný bez).
Kvìty lze sbírat buï ruènì, nebo mù-
žeme použít nùžky èi nùž. Také se po-
užívají èesací høebeny (heømánek).
Nedoporuèuje se sbírat kvìty do ige-
litových sáèkù (mohly by se zapaøit)
a pìchovat je. Pomaèkané kvìtní plát-
ky mohou vyvolat zmìny barvy i zmì-
ny enzymatické a droga se tak stává
bezcennou. Citlivé jsou zejména kvì-
ty divizny, hluchavky a akátu. Pøi su-
šení se musíme pøesvìdèit, zda jsou
zcela prosušené – poznáme to podle
støedu, který musí být po rozlomení
zcela suchý.

Semeno a plod
Latinský název: semen, semina
Dužnaté plody se sbírají v dobì úpl-

né zralosti, pouze šípky je vhodné sbí-
rat nìkolik dní pøed úplným dozrá-
ním, kdy mají nejvyšší obsah vitami-
nu C. Semena se získávají vybíráním
nebo vyklepáváním z èerstvých nebo
usušených rostlin pøed uzráním. Dro-
gy semenné se skládají ze semen ce-
lých (len užitkový), nebo z jejich èás-
tí.

Kùra
Latinský název: cortex
Kùra je vnìjší èást kmenù a vìtví.

Doporuèuje se sbírat z poražených
nebo odøezaných stromù. Z vìtví se
kùra slupuje následujícím zpùsobem:
Provedeme dva øezy kolem vìtve v
urèité vzdálenosti, pak je podélným
øezem spojíme a po mírném otluèení
podebereme a sloupneme. Kùru sbí-
ráme nejlépe brzy na jaøe, kdy zaèí-
nají rašit první listy. Kùru lze také
sbírat po opadání listù, tedy na pod-
zim. Doporuèujeme sbírat za vlhké-
ho poèasí nebo po dešti. U nás se nej-
více sbírá kùra dubová a kùra kruši-
ny olšové.

Pokraèování pøíštì
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KONTAKT NA NÁS:
ANNA ÈERNÁ

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

Tel: 465 391 073
Mobil: 723 786 238

e-mail: centaurus@zamberk.cz
http://home.tiscali.cz/centaurus/

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

Lidové umìlecké øezbáøství v Králíkách a okolí v 18. – 19. století
tøi základní stavební prvky: scenérii mìsta, jeskyni s chlé-
vem a jeslièkami a velký poèet figurek lidí, zvíøat a skupino-
vých kreací. Mìsto zabírá více než polovinu skøínì, je 4-5
stupòové a neobyèejnì pùsobivé. Lidový název pro betlém v
Orlických horách „Chrestkendlastodt“ sám naznaèuje, jaký
význam byl pøikládán k tomuto stavebnímu prvku. S krás-
nými budovami, frontami ulic se starými mìš�anskými domy,
branami, vìžemi, hradbami a vestavìnými lóžemi a jevišti v
jednotlivých domech, zobrazujícími jednotlivé biblické scé-
ny jako Herodesa a Tøi krále, vraždìní nemluvòátek, útìk
svaté rodiny do Egypta apod.

Jeskynì, kde byla stáj a jeslièky novorozenìte, byla po-
stavena na dolním okraji mìsta a nìkdy rozvinuta v barok-
ní oltáø s mramorovým èi zlatým sloupovím, nad nímž se
vznášel rej andìlù.

Nejpodstatnìjší èástí každého betlému byly figurální kre-
ace. Jejich poèet byl témìø neomezen, takže øezbáøský mi-
str mohl reagovat na módní dobové i obchodní požadavky.
Králický betlém byl pramálo ortodoxní. Hemžil se prostým
lidem, obleèeným v nìèem, co pøipomínalo zèásti tyrolský,
zèásti bavorský lidový kroj. Lid kráèí ze všech stran k Ježíš-
kovi s nùšemi, ošatkami, venkovskými výrobky, husami,
oveèkami, prasátky, psy, koníky apod. Další skupinou jsou
pastýøi, jejichž oblek je mnohem støízlivìjší. Tøetí skupinu
tvoøí osoby biblického rázu, které jsou kopií ilustrací z nábo-
ženských knih. Dále se vyskytují figurky øímských vojákù
nebo rùzných andìlù, létajících, stojících, chodících. Z betlé-
mù 17. století je pøevzata skupina figurek se širokým špa-
nìlským límcem a špièatým vousem, se sutanou èi zøase-
ným kabátem, s mnišskou kutnou, èepièkou, pejzy – jsou to
radní páni, jezuité, rabíni, mniši ad. Koneènì bezprostøed-
ním ohlasem doby jsou figurky rokokové – úøedníci a rych-
táøi z josefínské doby s tøírohým kloboukem a šosatým ka-
bátem. Pravý lidový barok byl pøedstavován velbloudy, dro-
medáry a slony, obloženými nosítky a dary. Zvláštì oblíbeni
byli nosièi a zvìdové s patýøskými troubami a rohy.

V øezbáøské práci a pøi stavbì betlémù v Králíkách se
uplatòoval vliv alpských zemí, a to i prostøednictvím vand-
rovních øezbáøù. Ve 20. letech 19. století byli králiètí øezbáøi
ovlivnìni rytíøskými hrami koèovných divadelních scén a
vytvoøili urèitý poèet figur s pøíslušným kostýmováním a
teatrálními postoji. Rovnìž vliv knižních ilustrací byl evi-
dentní.

Zvláštní kapitolou v betlémech byla zvíøena. První místo
zaujímaly oveèky jako nutný doplnìk k pastýøùm. Když se
pøidali dva psi, bylo tu hned stádo. Kanonická zvíøata byla

osel, vùl, ale i slon a velbloud, náležející k prùvodu Tøí králù.
Poèet dalších zvíøat byl prakticky neomezený. Byly to sou-
èasnì hraèky, z nichž bylo možno leccos zkombinovat.

Pøechod k malým figurkám a k jejich øezbáøské výrobì
ve velkých sériích vedl k pøenesení tìžištì výroby z Králík
na venkov a k zaèleòování dalších lidí do sochaøské výroby
ve døevì. Kritikové hovoøí v té souvislosti o úpadku umì-
leckého stylu. Je však tøeba vidìt, že u malých figurek pøi-
padala v úvahu výhradnì práce s øezbáøským nožem a od-
padla døevosoustružnická pøedvýroba, že noví výrobci pøi-
nášeli nìkdy nové cenné subjektivní prvky primitivního
umìní. K negativním rysùm však patøila tendence k urèité
strnulosti, pouhé kopírování a diletantismus. Jako ve všem
byli i zde znalci a fušeøi, lidové umìní a bezduchá sériová
výroba. Pozitivní realistické lidové umìlecké prvky se nej-
déle udržely v Mladkovì, kde dominoval i sklon k plným a
výrazným proporcím.

Výrobní technika lidových øezbáøù-betlémáøù byla velmi
prostá a celou epochu pøešlapovala na místì. Základním
materiálem byl špalíèek mìkkého døeva, základním nástro-
jem øezbáøský nùž, pozùstávající z velkého držadla a malé-
ho šikmého èepu. Podle velikosti a tvaru mìl tento nùž
rùzné názvy – šnicar, želízka, špièka, kladívko, pilèièka, rá-
movka, dlátka, kasfusy, halajsníky apod. Špalíèek se rozdì-
lil na tøi nestejné èásti, které se od sebe neoddìlovaly: pro
hlavu, vìtší pro trup a ještì vìtší pro nohy. Pak se z toho
vyøezávala figurka v šatech. Rùzné pøedmìty, které èlovìk
nesl, koruny na hlavu èi køídla andìlù, se vyøezávaly zvláš�
a pøilepovaly se. Ovoce v koších èi hrozny vína – to byly
kroupy, rýže, pùlky hrachu, vložené do košíku nebo slepe-
né a pak pestøe pomalované jako exotické ovoce. Barvení
se provádìlo pokud možno olejovými èi emailovými barva-
mi, které zahlazovaly spojky. Tuto èinnost provádìly vìtši-
nou ženy z øezbáøovy domácnosti, vlastní øezbáøská práce
stála nesrovnatelnì výše proti koloristické.

(Pokraèování pøíštì)

(foto redakce)

(dokonèení z 1. strany)

Dne 10. ledna roku 2004 bude tomu
10 let, co od nás odešel mùj dobrý
manžel, starostlivý otec a obìtavý

dìdeèek,

pan Ladislav Coufal z Králík.

Stále vzpomíná celá rodina Coufalova.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 15
konaného dne 16. prosince 2003

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek ( 9 )
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) Ing. Pavel Strnad ( 11 )
Jarmila Venzarová (6) Jan Holèapek ( 12 )
Mgr. Dušan Krabec (7) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Karel Hlava (14)

Antonín Vyšohlíd ( 15 )

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven Ing.
Roman Kosuk ( 1 ), omluven Jan Škarka ( 4 )

Za MìÚ:
Bc. Miroslav Bouška

Program jednání:
01. Zahájení a prezence
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Hlavní jednání
3.1 Doporuèení pro RM jednatele a øeditele v jedné oso-

bì novì vznikající spoleènosti Služby mìsta Králíky s.r.o.

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

konstatováním, že zastupitelstvo je v poètu 13 usnášení-
schopné a navrhl ke schválení program jednání, který byl
jednohlasnì pøijat.

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

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

03. Hlavní jednání
3.1 Doporuèení jednatele a øeditele v jedné oso-

bì novì vznikající spoleènosti Služby mìsta Králí-
ky s.r.o. pro radu mìsta.

Mgr. Krabec -  pøednesl, jakým zpùsobem výbìrové øí-
zení probíhalo. Pod vedením odborné personální firmy, Br-
nìnské personalistiky, s. r. o., vybírala pìtièlenná komise z
osmi uchazeèù, nakonec doporuèila dva z nich. Jsou to pá-
nové Josef Knettig a Jaroslav Langhans. Zastupitelstvo
mìsta by mìlo na základì hlasování doporuèit RM jednoho
z nich.

ZM/2003/15/293: ZM doporuèuje RM pana Josefa
Knettiga jako jednatele a øeditele v jedné osobì novì
vznikající spoleènosti Služby mìsta Králíky s.r.o.

Hlasování: 6:7:0 (neschváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8    9    10    11    12    13    14    15
×    -   +  ×    +   -   -    -    -      +      -      +     +       +     -
ZM/2003/15/294: ZM doporuèuje RM pana Jaroslava

Langhanse jako jednatele a øeditele v jedné osobì
novì vznikající spoleènosti Služby mìsta Králíky
s.r.o.

Hlasování: 7:6:0 (neschváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8    9    10    11    12    13    14    15
×   +   -   ×    -   +   +   +   +      -     +      -       -      -       +
Mgr. Krabec  –    dotázal se, zda má nìkdo jiný návrh na

volbu jednatele.
Mgr. Berková –   navrhla tajnou volbu.
ZM/2003/15/295: ZM schvaluje, že se o doporuèení

kandidáta na funkci jednatele firmy Služby mìsta
Králíky s. r. o. bude hlasovat tajnou volbou.

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

Pan Knettig obdržel 6 platných hlasù.
Pan Langhans obdržel 7 platných hlasù.
(Pozn. - pro získání platné nadpolovièní vìtšiny je podle

jednacího øádu zapotøebí minimálnì osmi hlasù.)
Mgr. Krabec - ZM tedy svým hlasováním nedoporuèilo

radì mìsta žádného kandidáta na øeditele/jednatele Služeb
mìsta Králíky spol. s r. o. Rada mìsta o jeho jmenování
rozhodne bez doporuèení ZM.

Zapsala: Lenka Faltusová

mu obnovy venkova. Stavba informaèního
støediska by mìla pøispìt i ke zvýšení kul-
turnosti prostoru parkovištì na sedle, kte-
ré snad pøestane být nejvýše položeným
smetištìm v regionu. Poznámkou na okraj
je, že už bylo informaèní støedisko vykra-
deno. A výzva pro potenciální „narušitele“
– opravdu tam nic není. Nad nièením map
se už pomalu pøestáváme pozastavovat,
mapa lyžaøských stop již byla znièena tøi-
krát, když jedna stojí 5000 Kè.

Novinkou nejdùležitìjší je však skuteè-
nost, že se podaøilo sehnat prostøedky na
nákup nejmodernìjšího stroje na úpravu
lyžaøských bìžeckých stop a s prvním snì-
hem vyjede Kässbohrer PiBu 100. Stroj
není úplnì nový ( sloužil jako pøedvádìcí),
pøesto jeho cena je 3.427 tis.Kè. Víc jak
polovinu prostøedkù  se podaøilo zajistit z
Programu obnovy venkova a z grantu Par-
dubického kraje. Na zbytek si Sdružení
obcí Orlicko vzalo komerèní úvìr. Kdo se
jen trochu pohybuje v oblasti financování
samospráv, ví že je tøeba pøed zaintereso-

jednak stále musíme shánìt peníze na
zajištìní provozu a splácení úvìru, což není
právì jednoduché. Nejlepší by bylo na nì-
která místa upravovaných stop nainsta-
lovat kasièky, jenže ty by nepøežily ani
den. Takže nám nezbývá shánìt peníze z
dotací, od obcí a od sponzorù (roènì potøe-
bujeme asi 450 tis.Kè na splácení pùjèky
a zajištìní provozu stroje). Zatím se nám
moc nedaøí spolupráce se sponzory, když
v tomto roce máme pouze jediného a tím
je Ekola Libchavy, se kterou má Orlickou
velmi dobrou dlouhodobou spolupráci.
Doufáme v budoucnu v lepší spolupráci s
osobami zainteresovanými v cestovním ru-
chu, pro které je tento projekt jistì i eko-
nomicky zajímavý, nebo� zvyšuje potenci-
ál návštìvnosti regionu a tím i jejich mož-
né pøíjmy.

Závìrem mi nezbývá nic jiného, než nám
všem pøát zimu dlouhou a hlavnì boha-
tou na sníh.

RNDr.Antonín Fiala
REDEA Žamberk s. r. o.

poradenství v regionálním rozvoji

(Dokonèení ze strany 2)

Co nového pro milovníky bìžek
vanými obcemi, které budou muset na splá-
cení úvìru skládat peníze, smeknout klo-
bouk.

A jak se projeví nákup stroje v reálu. Za
prvé zmìníme zpùsob financování provo-
zu, jehož dùsledkem bude rozšíøení délky
upravovaných stop, samozøejmì za pod-
mínky dostateèné snìhové pokrývky. Mìla
by vzniknout páteøní osa Mladkov – Štíty,
která by navazovala na železnièní spoje.
Od této osy bychom zajíždìli do nìkterých
obcí a tím by vznikly nová nástupní místa
(Lichkov, Jamné, Orlièky, Bystøec, Výprach-
tice, Tìchonín,..). Za druhé starý stroj byl
zakoupen obcí Èervená Voda, která bude
ve spolupráci s Orlickem upravovat lyžaø-
ské stopy v oblasti Jeøábu až na Severo-
moravskou chatu.

Výsledkem pak bude celková délka oko-
lo 70-80 km strojovì upravovaných stop.

A co nás èeká dál? Jednak obec Výprach-
tice ve spolupráci s Lanškrounskem zaèí-
ná pøipravovat projekt parkovištì na Pøe-
váží, když se pøíští rok pokusí získat fi-
nanèní prostøedky z programu Phare 2003,
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky

Jednání
3. 12.
- s øediteli pøíspìvkových a školských organizacích mìsta

o požadavcích na rozpoèet mìsta na rok 2004,
- starosta i místostarosta na veøejné schùzi s obèany Pro-

støední Lipky.
4. 12.
- starosta na zasedání komise pro integrované obce mìs-

ta.
11. 12.
- starosta na výbìrovém øízení na jednatele a øeditele

firmy Služby mìsta Králíky s. r. o.
12. 12.
- starosta na valné hromadì Sdružení obcí Orlicko v Pí-

seèné,
- místostarosta na zasedání Regionálního kongresu Eu-

roregionu Glacensis v Rychnovì nad Knìžnou.
13. 12.
- starosta a místostarosta na zasedání Nadace Franz Schu-

bert Vysoká na Velvyslanectví Èeské republiky ve Vídni.

19. 12.
- starosta na zasedání valné hromady Ekoly Èeské Lib-

chavy.
23. 12.
- starosta v poboèce Komerèní banky v Ústí nad Orlicí –

podpis smìnky na ruèení za úvìr Sdružení obcí Orlicko (ná-
kup rolby).

Návštìvy
29. 11.
- místostarosta na zahájení koncertu „Africká mše“ ve

farním kostele sv. Michaela Archandìla v Králíkách.
12. 12.
- zpívání u stromeèku na Velkém námìstí, vánoèní výsta-

vy ZvŠ Králíky a ZŠ Moravská Králíky.
13. 12.
- starosta na výroèní schùzi SDH Králíky, vyhodnocení

uplynulého roku, podìkování dobrovolným hasièùm za ak-
tivní èinnost v roce 2003.

27. 12.
- starosta na pøedání cen nejlepším stolním tenistùm na

tradièním pøedvánoèním turnaji aktivních hráèù (sokolov-
na).

16. 12. 2003
- ukládá majetkovému odboru, aby zahájila jednání s pøí-

slušným orgánem armády ÈR o pøevedení vojenského ob-
jektu Hùrka na mìsto Králíky.

hlasování: 4:0:0 (nepøítomen pan Škarka)
- prodlužuje funkèní období pana Josefa Knettiga ve funk-

ci øeditele Technických služeb, maximálnì do doby faktic-
kého zániku firmy.

hlasování: 4:0:0 (nepøítomen pan Škarka)
- ukládá finanènímu odboru úètovat obcím Lichkov, Mlad-

kov pouze za žáky v 6. a 9. roèníku, kteøí navštìvují školu v
Králíkách.

hlasování: 4:0:0 (nepøítomen pan Škarka)
- schvaluje 2004 hrazení autobusové dopravy – tzv. ski-

bus v termínu 26.12.03 – 14.3.2004 v nákladech do 35.000,-
Kè a ukládá starostovi mìsta zapracovat položku do rozpoè-
tu mìsta na rok 2004.

hlasování: 4:0:0 (nepøítomen pan Škarka)
- schvaluje skácení 2 ks javorù v ulici U Zastávky, v blíz-

kosti železnièní trati, na k. ú. Králíky.
hlasování: 4:0:0 (nepøítomen pan Škarka)
- schvaluje øeditelem a jednatelem spoleènosti Služby

mìsta Králíky s. r. o. pana Jaroslava Langhanse, bytem
Leoše Janáèka 816, Králíky.

hlasování: 4:0:0 (nepøítomen pan Škarka)

2. 12. 2003
- povoluje prodloužení hudební produkce v souvislosti s

poøádáním taneèní novoroèní zábavy, poøádané Osadním
výborem v Prostøední Lipce v sále místního pohostinství, s
ukonèením ve 03.00 hodin.

hlasování: 5:0:0
- schvaluje uzavøení smlouvy o dílo na zpracování Les-

ních hospodáøských osnov v LHC Hanušovice s firmou Les-
ní taxaèní spoleènost s. r. o., Bezruèova 1501, 500 02 Hradec
Králové a povìøuje starostu jejím podpisem.

hlasování: 5:0:0
- schvaluje provést zdravotní øez vzrostlého buku  na

p.p.è. 1024/37 v k. ú. Králíky za cenu 2.500,- Kè bez likvida-
ce klestu.

hlasování: 3:0:2 (zdrželi se Juránek, Mgr. Krabec)
- souhlasí s vybudováním skládky inertního materiálu v

zemníku stávající skládky v Dolních Boøíkovicích a ukládá
zahájit pøípravné práce na projektu této stavby.

hlasování: 4:0:1 (zdržel se Juránek)
- schvaluje zámìr výstavby peèovatelského domu s 10

bytovými jednotkami v lokalitì v ulici Palackého a souèasnì
ukládá odboru VTS pøedložit tento zámìr na jednání ZM

dne 9. 12. 2003.
hlasování: 5:0:0
- bere na vìdomí zprávu kontrolního výboru o výsledku

šetøení a vypracuje k 1. 1. 2004 smìrnici o tom, jak postupo-
vat pøi pronajímání prostor užívaných pøíspìvkovými orga-
nizacemi dalším osobám a subjektùm.

hlasování: 5:0:0
- bere na vìdomí hospodáøské výsledky ŠJ. Žádost o úhra-

du více nákladù bude projednána na ZM dne 9. 12. 2003.
hlasování: 5:0:0
- jmenuje èleny výbìrové komise na místo jednatele spo-

leènosti Služby mìsta Králíky s. r. o. ve složení : D. Krabec,
K. Hlava, J. Zedník (starosta Èeské Tøebové) J. Srncová, P.
Novák (oba Brnìnská personalistika, s. r. o.).

hlasování: 5:0:0
- schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace v

požární ochranì na výdaje jednotky SDH obce na rok 2003
èástkou 19.200,-Kè a povìøuje starostu podpisem.

hlasování: 5:0:0

25. 11. 2003
Na úvod jednání byl na vlastní žádost pozván pøípravný

výbor tradièního králického karnevalu.
Paní Šlesingrová pøedložila projekt organizace tradiè-

ního 42. králického karnevalu, v termínu 13. a 14. 2. 2004.
Komise pro rozvoj cestovního ruchu ve spolupráci se zá-
stupci jiných oddílù zjistila nedostateènou prùhlednost fi-
nancování minulého karnevalu a nedoporuèuje, aby pøí-
padný tok financí byl uskuteènìn pøes TJ Jiskra Králíky. I
nadále se však poèítá s využitím jejich poznatkù z organiza-
ce minulých let i s jejich spolupráci pøi organizaci 42. tradiè-
ního králického karnevalu. Protože byl karnevalový výbor
ustanoven na základì obavy, aby se karneval v pøíštím roce
vùbec mohl konat, nestihne se již v relativnì krátkém èase
ustanovit právní subjekt, který by karneval zorganizoval.
Mìsto Králíky by mohlo nejlépe kontrolovat finance a roz-
dìlení zisku. Komise cestovního ruchu navrhuje, aby akce
byla organizována pod záštitou vedení mìsta. Zajistit akci
by mìl organizaèní výbor: Alena Krabcová – koordinátor,
Lukáš Klíma – vstupenky; ohòostroj, Kvìta Šlesingrová –
výzdoba, 1 èlen TJ Jiskra Králíky – poøadatelská služba,
Hana Pechanová – úèetní, Antonín Vyšohlíd – reklama +
propagace, Bc. Jan Divíšek – kontrolní orgán mìsta, spolu-
práce s MÚ, František Šlesingr – reklama; sponzorství, Jiøí
Souèek – tombola; propagace. Vstupné se bude vybírat pou-
ze v pátek: cena 60,-Kè, v sobotu jen na Støelnici: 80,-Kè,
na dìtském karnevalu, v Sokolovnì: 15,-Kè. Upozornila na
velkou reklamní propagaci: rádio Èerná Hora (forma sou-
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 14
konaného dne 9. prosince 2003

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek ( 9 )
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Ing. Pavel Strnad ( 11 )
Jan Škarka ( 4 ) Jan Holèapek ( 12 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Jarmila Venzarová (6) Mgr. Karel Hlava (14)
Mgr. Dušan Krabec (7)
Arnošt Juránek ( 8 )

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven .
Antonín Vyšohlíd ( 15 )

Za MìÚ:
Bc. Miroslav Bouška,p. Macháèek, p. Brandejs, p. Kubíèková,

p. Divíšek , p. Pecháèková, p. Èuma

Program jednání:

tìže o vstupenky), svìtelná reklama na: námìstí, klub Støel-
nice, Discoclub Šnek, pozvání televize, internetové strany
mìsta.

P. Klíma informoval, že vstupenky budou ve formì ná-
ramku s rozlišnou barvou pro personál a na každý den kar-
nevalu.

P. Šlesingrová požádala o uvolnìní 50.000,-Kè z rozpoè-
tu mìsta na ohòostroj a reklamu.

Bc. Bouška upozornil, že mìsto má svou pøíspìvkovou
kulturní organizaci Klub Na Støelnici jejíž øeditelem je pan
Strnad, která by mohla organizaènì pomoci.

Mgr. Krabec pøislíbil organizátorùm souèinnost ze stra-
ny mìsta, nesouhlasí s výší dotace karnevalu ze strany
mìsta, protože je vzhledem k rozpoètu mìsta pøíliš vysoká.
Navrhuje další jednání poté, co již bude jasno o sponzorech

a výši sponzorské pomoci.
RM bere na vìdomí informaci o pøipravovaném karne-

valu ve dnech 13. - 14. 2. 2004.
- souhlasí se zmìnou organizaci školního vyuèování –

zkrácení pøestávek v návaznosti na dostupné autobusové a
vlakové spojení. RM souhlasí s odesláním žádosti na MŠMT.

hlasování: 4:0:0 (nepøítomen pan Juránek)
- bere na vìdomí žádost školy a postupuje žádost mana-

gerovi projektu TRHY/TARGI – panu místostarostovi A. Ju-
ránkovi k dalšímu øízení.

hlasování: 4:0:0 (nepøítomen pan Juránek)
- neschvaluje žádost p. øeditelky MŠ Moravská paní Hany

Motlové o další navýšení rozpoètu pro rok 2003 o èástku
15.000,-Kè.

hlasování: 4:0:0 (nepøítomen pan Juránek)

01.  Zahájení a prezence
02.  Urèení ovìøovatelù zápisu
03.  Slib nového èlena ZM
04. Zprávy z jednání rady mìsta
05. Hlavní jednání

5.1 Majetkové operace
5.2 Zmìna zøizovacích listin ZŠ Moravská a ZŠ 5.

kvìtna, školní jídelna, mìstská knihovna
5.3 Vyhláška o místních poplatcích
5.4 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému

shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a od-
straòování komunálních odpadù

5.5 Rozpoètová opatøení
5.6 Rozpoètové provizorium a pøíprava rozpoètu 2004
5.7.Vybudování skládky inertního odpadu
5.8. Vybudování domu s peèovatelskou službou
5.9 Žádost o dotaci na dokonèení sportovního areálu
5.10 Služby mìsta Králíky, s.r.o.

06. Vstupy obèanù
07. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù ZM Králíky a navrhl doplnìní programu
dnešního ZM body 5.7, 5.8, 5.9, a v bodì 5.2 doplnìní o školní
jídelnu a mìstskou knihovnu. Takto byl program jednání
schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 11.11.2003

Mgr. J. Berková a  MUDr. M. Špièková nevznesli pøipomín-
ky. Ovìøovateli tohoto zápisu jsou pan Mgr. Stejskal a Mgr.
Nìmeèek.

Hlasování: 11:0:2 (zdrželi se Mgr. Stejskal, Mgr. Nìme-
èek)

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

03. Slib nového èlena ZM
Protože se paní Pavlína Kubáòová  (z rodinných dùvodu)

vzdala svého mandátu v ZM, nahrazuje ji a skládá slib èlen-
ky ZM do rukou starosty paní Jarmila Venzarová. Paní Ven-
zarová se tímto stává  èlenkou ZM Králíky. Starosta podì-
koval odcházející èlence za její práci a nové èlence ZM po-
pøál hodnì úspìchù.

04. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl pan Jurá-

nek.
Ing. Strnad – nerozumí bodu o vyjádøení kontrolního

výboru.
p. Juránek – jedná se o prokontrolování výbìrového

øízení ohlednì živnostenského listu pana Jungvirta.
Mgr. Krabcová – kontrolní výbor kontroloval usnesení

rady, nikoli Klub Na Støelnici.

05. Hlavní jednání

5.1 Majetkové operace

5.1.1. Prodej èásti pozemku p.p.è. 570/6 v k.ú. Králí-
ky (novì oznaèena jako p.p.è. 570/25 v k.ú. Králíky)

Obsah: O koupi pozemku o výmìøe 151 m2 požádali man-
želé Heclovi. Jedná se o pozemek, který mají žadatelé
v pronájmu, mají ho oplocen a užívají ho jako zahradu.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 50,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 10.220,- Kè.

ZM/2003/14/265: ZM schvaluje prodej pozemku p. p.
è. 570/25 v k. ú. Králíky manželùm Otakaru a Janì
Heclovým, Králíky 813 za kupní cenu 10.220,- Kè.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5.1.2. Prodej èástí pozemku p.p.è. 460 (novì oznaèe-
na jako p.p.è. 460/2) a pozemkù p.p.è. 478/1 a 478/2 vše
v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù o celkové výmìøe 849 m2 požá-
dali manželé Musilovi. Jedná se o pozemek, který mají žada-
telé v užívání. V pøípadì prodeje pozemku p.p.è. 460 v k.ú.
Dolní Lipka bylo nutné oddìlit pøíjezdovou cestu. Zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 20,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem, tj. 22.570,- Kè.

ZM/2003/14/266: ZM schvaluje prodej pozemkù p. p.
è. 460/2, 478/1 a 478/2 v k. ú. Dolní Hedeè manželùm
Daliboru a Alenì Musilovým, Olomouc 38 za kupní
cenu 22.570,- Kè.

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +  +   +   +   +   +  +   +     +     +      o      +     +      x
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5.1.3. Prodej pozemkù p.p.è. 27, 46 a 1177/2 v k.ú.
Heømanice u Králík

Obsah: O koupi pozemkù požádala paní Švecová (SHR)
za úèelem zemìdìlského využití a scelení pozemkù. Jedná
se o pozemky o výmìøe 3018 m2. Zámìr prodeje byl schvá-
len a zveøejnìn, kupní cena 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 32.295,- Kè.

ZM/2003/14/267: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
27, 46 a 1177/2 v k.ú. Heømanice u Králík paní Kvìto-
slavì Švecové, SHR, Heømanice 12 za kupní cenu
32.295,- Kè.

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

5.1.4. Prodej pozemkù st.p.è. 55 a p.p.è. 333, 360/1
v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù o výmìøe st.p. 122 m2 a p.p. 868
m2 požádali manželé Vašinovi za úèelem zajištìní pøístupu
k nemovitosti. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn,
kupní cena u st.p. 50,- Kè/m2 a u p.p. 20,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem, tj. 25.230,- Kè.

ZM/2003/14/268: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
55 a p.p.è. 333, 360/1 vše v k.ú. Dolní Hedeè manželùm
Josefu a Marii Vašinovým, Dolní Hedeè 30 za kupní
cenu 25.230,- Kè.

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

5.1.5. Zámìr prodeje pozemkù st.p.è. 76 a p.p.è. 387/1,
387/2 v k.ú. Èervený Potok

Obsah: Manželé Bajerovi z Èebína požádali o koupi po-
zemkù za úèelem zøízení zahrady, údržbì pozemku naproti
nemovitosti, kterou vlastní, a dále v budoucnu ke stavbì
nemovitosti. Odbor VTS s prodejem souhlasí, jedná se o
svažitý pozemek, na kterém je umístìno vedení NN a sloup
veø. osvìtlení, nutno zachovat pøíkop u místní komunikace.
Dle odboru RR není pro obec ÚP zpracován. Jedná se o
pozemek st.p. – zboøeništì o výmìøe 198 m2, poz. parcely o
výmìøe 337 m2. RM doporuèila prodej a zároveò zatížila po-
zemek p.p.è. 387/2 v k.ú. Èervený Potok vìcným bøeme-
nem – umístìní sloupu veøejného osvìtlení. Navrhla kupní
cenu u st.p. 50,- Kè/m2 a u p.p. 20,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2003/14/269: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st.p.è. 76 a p.p.è. 387/1, 387/2 v k.ú. Èervený Potok
za kupní cenu – u st.p. 50,- Kè/m2 a u p.p. 20,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prode-
je zveøejnit.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5.1.6. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 2072/31 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Hošpes z Králík za
úèelem scelení pozemku a z dùvodu údržby objektu na st.p.è.
408 v k.ú. Králíky, kterou vlastní. Jedná se o pozemek o
výmìøe 150 m2. Odbor VTS s prodejem pozemku souhlasí,
pozemek je pøilehlý ke stavební parcele ve vlastnictví žada-
tele. Pøes pozemek vede kanalizaèní sbìraè, kterým je èás-
teènì znehodnocen. Dále žadatel dal souhlas s umístìním
kanalizace na své stavební parcele, proto navrhuje toto zo-
hlednit pøi stanovení kupní ceny.  Dle odboru RR je ÚP
zpracován, pozemek veden jako zeleò v obytné zástavbì.
RM doporuèila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 40,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2003/14/270: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 2072/31 v k.ú. Králíky za kupní cenu 40,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5.1.7. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 223 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku o výmìøe cca 300 m2 požá-
dali manželé Brùnovi z Králík za úèelem rozšíøení zahrady
z dùvodu údržby objektù na st.p.è. 671 v k.ú. Králíky. Jed-
ná se o èást pozemku, která navazuje na nemovitosti žada-
tele. Odbor VTS s prodejem èásti pozemku souhlasí, jedná
se o rozšíøení zahrady. Dle odboru RR je ÚP zpracován,
pozemek je urèen k zástavbì RD. RM doporuèila prodej a
navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2003/14/271: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p.p.è. 223 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

5.1.8. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 695/2 v k.ú.
Horní Lipka

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Kováèovi za
úèelem scelení pozemku. Pozemek je u nemovitosti èp. 73,
kterou žadatelé vlastní. Jedná se o pozemek o výmìøe 419
m2, který žadatelé udržují. Odbor VTS s prodejem souhla-
sí. Dle odboru RR není ÚP zpracován, jedná se o pozemek
v blízkosti RD, zaplocený, na hranici vzrostlý strom, pøes
pozemek vede vrchní vedení NN. RM doporuèila prodej po-
zemku a navrhla kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2003/14/272: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 695/2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

5.1.9. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 570/23 v k.ú.
Králíky

Obsah: O prodej pozemku o výmìøe 378 m2 požádala paní
Kleknerová za úèelem užívání zahrady. Pozemek má žada-
telka v pronájmu a má ho oplocen. Odbor VTS s prodejem
souhlasí. Dle odboru RR je ÚP zpracován, není urèeno jiné
využití než zemìdìlské, další návrhy až v novém ÚP. RM
doporuèila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2

+ náklady spojené s pøevodem.
ZM/2003/14/273: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-

ku p.p.è. 570/23 v k.ú. Králíky za   kupní cenu 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr zve-
øejnit.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5.1.10. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 848 v k.ú.
Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Tomešovi
z Králík. Jedná se o pozemek – zastavenou plochu pod
garáží o výmìøe 25 m2. Odbor VTS s prodejem souhlasí.
Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemek je zastavìn øado-
vou garáží. RM doporuèila prodej pozemku a navrhla kupní
cenu 100,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2003/14/274: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku st.p.è. 848 v k.ú. Králíky za kupní cenu 100,- Kè/m2

+ náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr zve-
øejnit.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5.1.11. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 465/2 v k.ú.
Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Vladimír Štogryn
z Dolní Hedeèe za úèelem rozšíøení pozemku. Pozemek
užívá a má ho v pronájmu, výmìra pozemku 266 m2. Odbor
VTS s prodejem souhlasí, pøes pozemek vede vodovod. Dle
odboru RR není ÚP zpracován. RM doporuèila prodej po-
zemku a navrhla kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, zároveò pozemek zatížila vìcným bøemenem
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– podzemní vedení vodovodu.
ZM/2003/14/275: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-

ku p.p.è. 465/2 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
zveøejnit.

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

5.1.12. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 223 v k.ú.
Králíky

Obsah: O prodej zbývající èásti pozemku požádal pan Da-
vid Látal, Králíky 660 za úèelem výstavby rodinného dom-
ku. O èást pozemku si požádal pan Brùna za úèelem údržby
objektù u hranice pozemku. Jedná se o zbývající èást o vý-
mìøe cca 1530 m2. Dle odboru VTS vede pøes pozemek ve-
øejná kanalizace. S plánovanou výstavbou sídlištì „Skøi-
vánek“ bude tøeba provést její rekonstrukci, dále mohou
pøes pozemek vést další inž. sítì. Do doby zpracování pro-
jektu nedoporuèuje pozemek prodávat, pozdìji je nutné zøí-
dit vìcné bøemeno. Dle odboru RR je ÚP zpracován, poze-
mek je urèen k zástavbì RD. RM nedoporuèila prodej po-
zemku.

ZM/2003/14/276: ZM neschvaluje zámìr prodeje vìt-
ší èásti pozemku p.p.è. 223 v k.ú. Králíky.

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

5.1.13. Zámìr prodeje èásti pozemkù p.p.è. 247/3
v k.ú. Dolní Lipka, p.p.è. 533/5 v k.ú. Prostøední Lip-
ka a p.p.è. 1278/5, 1151/1, 1281/1 a 1392 v k.ú. Horní
Lipka

Obsah: Správa a údržba silnic v rámci modernizace in-
frastruktury v pohranièních oblastech Pardubického kra-
je dodateènì žádá vlastníka pozemkù o souhlas
s pøedpokládaným záborem pozemkù. Rozšíøení silnic ne-
bude v celé jejich délce, ale pouze v urèitých místech, vy-
budováním tzv. výhyben. Pøedpokládaný zábor pozemkù
bude max. 4 m od krajnice. GP budou pøesnì zamìøeny
zábory pozemkù. ZM o zámìru prodeje pozemkù jednalo
dne 08.07.2003. RM doporuèila prodej èásti pozemkù a na-
vrhla kupní cenu 30,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2003/14/277: ZM schvaluje zámìr prodej pozem-
kù:

- v k.ú. Dolní Lipka èást p.p.è. 247/3
- v k.ú. Horní Lipka èást p.p.è. 1278/5, 1151/1, 1281/1,

1392
- v k.ú. Prostøední Lipka èást p.p.è. 533/5
za kupní cenu 30,- Kè/m 2 + náklady spojené

s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5.1.14. Zámìr prodeje nemovitostí v roce 2004
Obsah: MO pøedložil seznam bytových domù a ostatních

nemovitostí, které nejsou zatíženy zástavami, a které by
byly vhodné k prodeji v roce 2004. Zároveò pøedložil zpù-
sob prodeje.  Odbor VTS z pøedloženého seznamu nedopo-
ruèil prodej domu èp. 359 v ul. Valdštejnova v Králíkách,
domu èp. 264 v ul. Hluboká v Králíkách. Dále dává na
zvážení prodej domù na Velkém námìstí, kde z nájmù ne-
bytových prostor jsou urèité pøíjmy potøebné na údržbu by-
tového fondu, ale pøedevším na vzhled domù na Velkém
námìstí. Dále mùže mìsto výraznì ovlivòovat využívání
nebytových prostorù. MO se stanoviskem odboru VTS se
ztotožòuje, nebo� toto stanovisko je v souladu s Èl. 2.
Smìrnice Mìsta Králíky o prodeji bytových domù
z vlastnictví Mìsta Králíky. Které domy k prodeji RM do-
poruèila, je uvedeno v pøiloženém seznamu.

Ing. Kosuk -  proè se domy s více bytovými jednotkami
mají prodávat jako celek.

Mgr. Krabec – dùm èp. 132, èp. 265, èp. 108 jsou ve špat-
ném stavu a nájemníci nejeví zájem o koupi.

ZM/2003/14/278: ZM schvaluje zámìr prodeje nemo-

vitostí vèetnì uvedeného zpùsobu prodeje:
· 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 ukládá zámìr prodeje zveøejnit.
Dále ZM neschvaluje zámìr prodeje nemovitostí

vèetnì uvedeného zpùsobu prodeje:
· èp. 347 v ul. Valdštejnova 6 b.j.

prodej jednotlivých bytù
· èp. 349 v ul. Dlouhá 6 b.j.

prodej jednotlivých bytù
· 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.
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5.1.15. Nové zamìøení pozemkù v k.ú. Dolní Lipka
ZM/2003/09/192

Obsah: Na základì usnesení ZM zadal MO ve spolupráci
s odborem VTS oddìlení pozemkù u obchodu v k.ú. Dolní
Lipka, o které si požádal pan Morávek. Z pozemkù st.p.è.
54/1, 54/2 a p.p.è. 284/3 byla oddìlena èást pro potøeby mìs-
ta Králíky. Tímto GP se zmìnilo oznaèení parcel i jejich
výmìra. Podle nového zamìøení jsou pøedmìtem prodeje
st.p.è. 54/3 o výmìøe 195 m2 a p.p.è. 284/5 o výmìøe 1186 m2

v k.ú. Dolní Lipka. Jelikož pøi stanovení kupní ceny se
vycházelo z pøedešlého zamìøení a nová p.p.è. 284/5 vznik-
la i ze stavebních parcel, pøedložil MO tento bod RM
k novému návrhu kupní ceny. RM doporuèila prodej po-
zemkù a navrhla kupní cenu u p.p. 20,- Kè a u st.p. 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 41.190,- Kè.

ZM/2003/14/279: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
54/3 a p.p.è. 284/5 v k.ú. Dolní Lipka panu Martinu
Morávkovi, Dolní Boøíkovice 111 za kupní cenu 41.190,-
Kè.

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

5.1.16. Prodej staršího klavíru ZUŠ Králíky
Obsah: Starosta pøedložil žádost paní øeditelky ZUŠ

v Králíkách. Ta se obrací na ZM s žádostí o schválení pro-
deje klavíru (køídla) znaèky Petrof. Nástroj byl zakoupen
pro školu v roce 1956 jako starší a jeho poøizovací cena
byla 15.750,-Kè. Klavír doporuèuje k prodeji z dùvodu po-
øízení nového koncertního nástroje, který bude umístìn
v sále školy. Stávající nástroj by vykoupila firma Piano ser-
vis Doležal z Lanškrouna za cenu 40.000,- Kè. Paní øeditel-
ka dále žádá, aby èástku z prodeje staršího nástroje mohla
použít na zakoupení nových lavic a židlí do uèebny hudební
nauka .

ZM/2003/14/280: ZM schvaluje prodej klavíru (køíd-
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la) znaèky Petrof firmì Piano servis Doležal
z Lanškrouna za cenu 40.000.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5.1.17. Nákup nových lavic do uèebny hudební výu-
ky

ZM/2003/14/281: ZM Souhlasí s nákupem nových
lavic a židlí  do uèebny hudební výuky v èástce 40000,-
Kè.

Hlasování: 10:0:4 (schváleno)
Mgr. Krabec - informoval o zámìru Krajského úøadu

Pardubického kraje v budoucnu pøevést zøizovatelské pra-
vomoci u ZUŠ na obce. Krajský úøad nás písemnì o tomto
zámìru dosud neinformoval a ústnì pøislíbil, že nechce obce
nutit, aby byly zøizovateli svých ZUŠ, není-li to jejich svo-
bodná vùle.

5.2 Zmìna zøizovacích listin ZŠ Moravská a ZŠ
5. kvìtna, Školní jídelna, Mìstská knihovna

5.2.1. Zmìny zøizovacích listin ZŠ Moravská a ZŠ 5.
kvìtna

Obsah: Mgr. Krabec pøeèetl dopis øeditele Krajského úøa-
du. Krajský úøad posoudil usnesení ZM è.j. ZM/2003/11/222
a ZM/2003/11/223 ze dne 14. 10. 2003 a vyzval Mìsto Králíky
ke zjednání nápravy podle platných právních pøedpisù. Dílèí
usnesení navržené zastupiteli mìsta je v rozporu se záko-
nem èíslo 128/2000 Sb. – zákon o obcích.Starosta mìsta na-
vrhl slouèit pùvodní body 5.2.01 a 5.2.02 do jednoho bodu –
revokace usnesení a schválení pøedložených zøizovacích lis-
tin.

Návrh znìní bodu V zøizovacích listin škol:
- bod V Statutární orgán:
Základní škola Králíky,  Moravská 647, okres Ústí nad

Orlicí
Statutárním orgánem Základní školy Králíky, Moravská

647, okres Ústí nad Orlicí je její øeditel, kterého jmenuje a
odvolává Rada mìsta s pøihlédnutím k výsledkùm výbì-
rového øízení. Za organizaci jedná tak, že k napsané nebo
vytištìné firmì (razítko organizace) pøipojí svùj vlastnoruè-
ní podpis.

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

Statutárním orgánem Základní školy Králíky, 5.kvìtna
412, okres Ústí nad Orlicí je její øeditel, kterého jmenuje a
odvolává Rada mìsta s pøihlédnutím k výsledkùm výbì-
rového øízení. Za organizaci jedná tak, že k napsané nebo
vytištìné firmì (razítko organizace) pøipojí svùj vlastnoruè-
ní podpis.

ZM/2003/14/282: ZM souhlasí s revokací usnesení ZM
è. ZM/2003/11/222 a ZM/2003/11/223 v bodì V a schvalu-
je úplné znìní pøedložených zøizovacích listin:

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

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

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

5.2.2. Zmìna zøizovací listiny Mìstské knihovny
Králíky

Obsah: Na svém zasedání dne 11. 11. 2003 odložilo zastu-
pitelstvo projednání bodu 4.2.01 – zmìna zøizovací listiny
Mìstská knihovna Králíky – è.j. ZM/2003/13/259. Stanovis-
ko krajského úøadu již bylo zastupitelùm doruèeno. Na zá-
kladì zápisu auditorské firmy je nutné provést opravu zøi-
zovací listiny pøíspìvkové organizace Mìstská knihovna
Králíky. Vzhledem k jednotné úpravì zøizovacích listin pøí-
spìvkových organizací zøizovaných obcí, bylo v této sou-
vislosti vypracováno úplné znìní zøizovací listiny:

Opravy pùvodní zøiz. listiny:
       -  bod IV Statutární orgán
kompetence statutárního orgánu

stanovení zpùsobu podepisování øeditele organizace a jeho
zástupce

ZM/2003/14/283: ZM schvaluje zmìnu zøizovací lis-
tiny pøíspìvkové organizace Mìstská knihovna Krá-
líky v bodì IV a schvaluje úplné znìní pøedložené
zøizovací listiny pøíspìvkové organizace Mìstská
knihovna Králíky.

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

5.2.3. Zmìna zøizovací listiny Školní jídelny, Mo-
ravská, Králíky

Obsah: Na svém zasedání dne 11. 11. 2003 odložilo zastu-
pitelstvo projednání bodu 4.2.01 – zmìna zøizovací listiny
Mìstská knihovna Králíky – è.j. ZM/2003/13/259. Stanovis-
ko krajského úøadu již bylo zastupitelùm doruèeno. Školní
jídelna zajiš�uje rozvoz stravy pro mateøské školy. Zøizovací
listinu organizace je nutné doplnit o tyto èinnosti, dále je
nutné na základì požadavku auditorské firmy doplnit zpù-
sob vystupování statutárního orgánu organizace. Pøi kont-
role v registru sítì škol bylo zjištìno, že bývalý správce
registru sítì škol – školský úøad Ústí nad Orlicí zmìnil ná-
zev školní jídelny a tuto zmìnu neoznámil zøizovateli. Pù-
vodní název pøíspìvkové organizace znìl takto: Školní jí-
delna, Moravská, Králíky.

Zøizovací listina byla  upravena takto:
- bod II Název organizace
Školní jídelna Králíky, Moravská 647
- bod IV Doplòková èinnost
Vložení dalšího bodu:
g) autodoprava
- bod V Statutární orgán
stanovení zpùsobu podepisování øeditele organizace a jeho

zástupce
Ing. Strnad – žádá, aby pan Divíšek na pøíští ZM donesl

zøizovací listinu Klubu Na Støelnici.
p. Veèeø – autodoprava patøí do doplòkové èinnosti, vý-

hradnì na pøevoz stravy  pro zøizovatele, pøíspìvkové orga-
nizace a v menší službì pro zamìstnance, nikoli pro služby
veøejnosti.

ZM/2003/14/284: ZM schvaluje zmìnu zøizovací lis-
tiny pøíspìvkové organizace Školní jídelna, Morav-
ská, Králíky  v bodì II, IV , V a schvaluje úplné znì-
ní pøedložené zøizovací listiny pøíspìvkové organi-
zace Školní jídelna Králíky, Moravská 647.

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

Mgr. Hlava – navrhuje, aby RM pøedjednávala veškeré
zmìny ve vedení zøizovacích organizací mìsta se ZM.

ZM/2003/14/285: ZM schvaluje, aby RM veškeré zmì-
ny ve vedení organizací zøizovaný mìstem Králíky
budou pøedem projednány na ZM.

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

5.3 Vyhláška o místních poplatcích
Obsah: ZM diskutovalo o zapracovaných pozmìòovacích

návrzích pøedložených pøedkladateli - odboru vnitøních vìcí
- na minulém øádném jednání. Zmìny byly projednány nej-
prve jednotlivì, a poté byla vyhláška pøijímána jako celek.

Èlánek 2. - Poplatek ze psù:
Mgr. Hlava – proè není rozdíl mezi majiteli psù bydlící

v rodinném domì se zahradou nebo v domech s více by-
tovýma jednotkami.

p. Macháèek -  bylo by tìžko dohledatelné, pokud držitel
psa není souèasnì také majitelem pozemku.

Hlasování: 12:1:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   o  +   +   +   +   +  +   +     +     +      +     +      -       x
Èlánek 3. - Poplatek z ubytovací kapacity
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
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Èlánek 4. - Poplatek za užívání veøejného prostran-
ství

p. Macháèek – došlo ke zmìnì sazby poplatku za užívání
veøejného prostranství v krátkodobém užívání do 15 dnù
mimo tržnici ze 30,- Kè na 40.- Kè.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)
ZM/2003/14/286: ZM schvaluje obecnì závaznou vy-

hlášku Mìsta Králíky è.7/2003 o místních poplatcích.
Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +  +   +   +   +   +  +   +     +     +     +      +      o     x

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

Obsah: Vyhlášku uvedl p. Brandejs. V letošním roce byl
poplatek ve výši 378,- Kè – cena byla stanovena na základì
podkladù za rok 2002. Podle skuteèných nákladù za 3 ètvrt-
letí letošního roku a kvalifikovaného odhadu nákladù za 4.
ètvrtletí budou letošní náklady ve výši 408,- Kè na 1 obèana.
Skuteèné letošní náklady budou známy až po ukonèení roku,
vyhláška však musí být platná od 1.1.2004.

p. Brandejs – vzhledem tomu, že agentura Ekokom
v letošním roce nepøispívá obcím na nákup nádob na tøídì-
ný odpad, bylo nutno èástku, kterou mìsto vynaložilo na
nákup kontejneru zahrnout do nákladu na provoz systému
tøídìní komunálního odpadu.

Ing.Kosuk – se domnívá,že èástka vybraná od obyvatel
v roce 2002 je o zhruba 50 000 vyšší než kolik bylo do
systému vloženo.

p. Brandejs – si není jist správností údajù Ing. Kosuka,
pravdìpodobnì nezapoèítal faktury za rok 2002 došlé v roce
2003. Je si tøeba uvìdomit, že celková èástka na provoz
systému za kalendáøní rok používaná pøi výpoètu výše po-
platku nemùže být v dobì schvalování poplatku definitiv-
ní, protože øada plateb dobíhá až v následujícím roce.

ZM/2003/14/287: ZM schvaluje obecnì závaznou vy-
hlášku Mìsta Králíky è. 6/2003 o místním poplatku za
provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní využívání a odstraòování komunálních od-
padù pro rok 2004.

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

5.5 Rozpoètová opatøení
Obsah: Finanèní odbor pøedkládá zastupitelstvu mìsta k

projednání a ke schválení tyto  úpravy rozpoètu:
17/03 Dotace na konání referenda o pøIstoupení ÈR k EU

– 219,00 tis Kè ( Zvýšení rozpoètu na výdaje související
s konáním referenda o pøistoupení ÈR k EU, které se
konalo ve dnech 13. – 14. èervna 2003.)

18/03 Dotace na výsadbu døevin – 11,00 tis Kè (Neinves-
tièní úèelová dotace ze státního rozpoètu na výsadbu mini-
málního podílu melioraèních a zpevòujících døevin (MZD)
za výkony, které byly provedeny do 30. 6. 2003.)

19/03 Dotace na sociální dávky - -1000,00 tis Kè ( snížení
souhrnného dotaèního vztahu na vyplácení dávek sociální
péèe.)

20/03 Dotace na rekultivaci skládky– 1830,30 tis Kè (In-
vestièní dotace ze SFŽP ÈR na rekultivaci uzavøené sklád-
ky TDO, Dolní Boøíkovicích ve výši 1830 300K.)

20/03 Pùjèka na rekultivaci skládky -677.90 tis Kè ( Pùjè-
ka s úrokem 2 % ze SFŽP ÈR na rekultivaci této skládky
ve výši 677 900,- Kè.

21/03 Interní rozpoètové opatøení – 0,00 tis Kè (Úprava
rozpoètu na základì usnesení RM/2003/42/780, RM/2003/
42/788 a ZM/2003/08/162. Jedná se o pøesun prostøedkù
z akcí, které nebudou realizovány v takové výši, jak bylo
schváleno na výdaje, u kterých se potøeba zvýšila nebo vy-
vstala oproti pøedpokládaným.)

Úprava rozpoètu v pøíjmech, výdajích a financování o
dotace a pùjèku celkem:

1 060,30 = celkem zvýšení pøíjmù v tis Kè

1738,20 = celkem zvýšení výdajù v tis Kè
677,90 = celkem zvýšení financování
Ing. Strnad - jaké je stanovisko k èetným rozpoètovým

opatøením ze strany Finanèního výboru, a proè není
v písemném materiálu.

p. Škarka - toto není stará vìc k posledním jsme se
vyjadøovali na RM 2. 12. 2003.

Ing. Strnad - finanèní výbor by se mìl vyjadøovat písem-
nì k rozpoètovým zmìnám.

ZM/2003/14/288:ZM schvaluje, ve smyslu ustanove-
ní § 16 zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pra-
vidlech územních rozpoètù, rozpoètová opatøení èís-
lo 17/2003 na 219 tis Kè, 18/2003 na 11 tis Kè, 19/2003 na
minus 1000 tis Kè, 20/2003 na 2 508.20 tis Kè a 21/2003,
kterými se upravuje schválený rozpoèet v =  pøí-
jmech o èástku 1 060,30 tis Kè. = ve výdajích o èástku
1738,20 tis Kè. = ve financování o èástku 677,90 tis Kè.
Pøíjmy po úpravì budou èinit = 117 003,50 tis. Kè,
Výdaje po úpravì budou èinit = 117 335,40 tis. Kè, Fi-
nancování = 331,90 tis. Kè.

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

5.6 Rozpoètové provizorium a pøíprava rozpoè-
tu 2004

Obsah: Finanèní odbor pøedkládá zastupitelstvu mìsta
ke schválení návrh pravidel rozpoètového hospodaøení Mìsta
Králíky v dobì od 1.1.2004 do schválení rozpoètu mìsta na
rok 2004:

ZM/2003/14/289: ZM schvaluje ve smyslu ustanove-
ní §13 zákona è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pravi-
dlech územních rozpoètù tato pravidla rozpoètové-
ho hospodaøení mìsta Králíky v dobì od 1.1.2004 do
schválení rozpoètu mìsta na rok 2004:

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

2/ S výjimkou havarijních situací budou financo-
vány pouze drobné akce oprav a údržby
v jednotlivých pøípadech nepøevyšující èástku 40
000,- Kè a nedokonèené smluvnì sjednané akce oprav
a údržby z roku 2003.

3/ V pøípadì nevyèerpání finanèních prostøedkù
v roce 2003 na výdaje schválené v rozpoètu mìsta
na rok 2003, financované z dotací, mohou být tyto
výdaje realizovány v roce 2004 do výše rozdílu schvá-
leného rozpoètu a skuteèného èerpání v roce 2003.

4/ Rada mìsta mùže na žádost statutárního orgá-
nu MìÚ nebo statutárních orgánù organizací mìs-
tem založených nebo zøízených udìlit souhlas
s realizací nové akce investièního nebo neinvestiè-
ního charakteru v hodnotì do 100.000,-Kè
v jednotlivém pøípadì. Suma takto realizovaných
výdajù nesmí pøekroèit 200.000,-Kè.

5/ Kromì výše uvedených výdajù mohou být vyna-
loženy finanèní prostøedky na tyto úèely: 200 000,-
Kè jako základní kapitál k založení  s. s r. o.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5.7.Vybudování skládky inertního odpadu
Obsah: V souvislosti s rekultivací uzavøené skládky

v Dolních Boøíkovicích byl vyhlouben zemník k tìžbì po-
tøebného jílu. Jedná se o území  rozmìrech cca 0,75 ha.
V souèasné dobì je problematické ukládat pøebyteèný
materiál z výkopù staveb, podzemních zaøízení, demolic
apod. Tento materiál se ukládá na skládce v Rapotínì nebo
živelnì  (viz odvoz zeminy k bugru p. Diblíkové). Proble-
matiku ukládaní øeší zákon 185/2001 Sb. o odpadech a zpøes-
òuje metodický pokyn odboru odpadu MŽP. Z tìchto pøed-
pisù jasnì vyplývá, že odpady není možno volnì ukládat, a
to ani napøíklad v rámci terénních úprav. Jedinou možnos-
tí nakládání s tìmito odpady je jejich recyklace nebo uklá-
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Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u sl 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 (pøí-
zemí radnice na Velkém námìstí èp. 5).

dání na skládku inertního odpadu. A proto odbor VTS navr-
huje stávající zemník využít k tìmto úèelùm a zahájit pøí-
pravné práce na tomto projektu.

Mgr. Krabec - je nutno zajistit oplocení skládky a dát
provozní øád skládky s odpovìdnou osobou.

p. Pauk - kdo bude odpovìdný za skládku.
p. Èuma: - ještì není urèen.
ZM/2003/14/290: ZM souhlasí s vybudováním sklád-

ky inertního materiálu v zemníku stávající skládky
v Dolních Boøíkovicích a ukládá zahájit pøípravné
práce na projektu této stavby.

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

5.8. Vybudování domu s peèovatelskou službou
Obsah: Pan Èuma pøedložil ZM zámìr vybudovat  ve mìstì

dùm s peèovatelskou službou. Zámìr byl pøedložen vzhle-
dem k tomu, že mìsto eviduje 25 žádostí a je další pøedpo-
klad zájmu o tento zpùsob bydlení. Dále proto, že je reálná
možnost získat výraznou finanèní dotaci ze strany státu (cca
700 tis. Kè/byt). 10 bytù, které by byly umístìny v zahradì
u stávajícího peèovatelského domu.

Mgr. Krabec – ve mìstì je potøeba vytvoøit peèovatelské
byty, vzhledem k tomu, že výstavba je umístìna vedle již
fungujícího peèovatelského domu mìlo by to pokrýt nìkte-
ré výdaje.

ZM/2003/14/291: ZM souhlasí s realizací výstavby
domu s peèovatelskou službou za pøedpokladu zís-
kání státní dotace. ZM schvaluje výstavbu 10 bytù
v zahradì u stávajícího peèovatelského domu
v ulici Františka Palackého 583.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5.9 Žádost o dotaci na dokonèení sportovního
areálu

Obsah: Pan Èuma pøednesl žádost o dotaci na dokonèení
sportovního areálu. Ministerstvo školství mládeže a tìlový-
chovy zveøejnilo program pro èerpání dotací ze státního roz-
poètu na podporu rozvoje a obnovy materiálnì technické
základny sportu.Tím se rozumí rozvoj a obnova sportovních
zaøízení a zaøízení sloužící k regeneraci a rehabilitaci. Pro
pøijetí žádosti na výše uvedený program je nutné vydání
závazného dokladu o spolufinancování mìsta. Dále je nut-
né stanovisko mìsta ve vazbì na koncepci rozvoje a na
územní plán.

Mgr. Krabec – tento areál není dokonèen a každým ro-
kem se prodražuje. 60% dotace bychom obdrželi od státu,
40% od mìsta.

Ing. Kosuk - kolik penìz a práce se již do areálu vložilo a
kolik se má ještì vložit.

p. Èuma – seznámil se žádostí z dotace SAPARD. Práce
provedené v hodnotì 8 951 tis, nerealizované práce
v hodnotì 11 426 tis..

p. Jungvirt – poèítá se s nárùstem danì z pøidané hod-
noty, pokud by dotace nedopadla bude to mìsto financovat

Mgr. Krabec – mìsto bude financovat, ale po etapách, s
nárùstem danì z pøidané hodnoty se v této èástce nepoèí-
tá.

ZM/2003/14/292: ZM schvaluje žádost o dotaci na
dokonèení sportovního  areálu podanou na  Minis-
terstvo školství mládeže a tìlovýchovy a souèasnì
schvaluje, že uvolní z rozpoètu mìsta prostøedky
v hodnotì podílu pøipadajícího na mìsto v pøípadì,
že bude dotace schválena.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, p. Hlava nepøítomen)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +   +   +  +   +   +   +  +     +     +      +      +     x      x

5.10 Služby mìsta Králíky, s.r.o.
Obsah: Starosta mìsta uvedl Stanovy obchodní spoleè-

nosti s ruèením omezeným Služby mìsta Králíky s.r.o. se
sídlem Rùžová 462, Králíky. Zastupitelstvo mìsta jako pøed-

stavitel jediného spoleèníka rozhoduje zejména o :1/ schvalo-
vání stanov a jejich zmìn, 2/ rozhodování o zmìnì obsahu
zakladatelské listiny, 3/ zvýšení nebo snížení základního
kapitálu a hodnotì nepenìžitého vkladu spoleèníka, 4/ ostat-
ních záležitostech, které svìøuje do jeho rozhodovací pra-
vomoci spoleèníka obchodní zákoník, zakladatelská  listina,
tyto stanovy a zákon o obcích.

Ing. Strnad - nìco bližšího k výbìrovému øízení.
Mgr. Krabec - bude se konat 11.12. 2003, je celkem 8

uchazeèù, povede ho odborná firma Brnìnská personalisti-
ka s.r.o. Èlenové výbìrové komise - p. Hlava p. Krabec,
starosta Èeské Tøebové + 2 odborní pracovníci firmy BP.
Jednatele jmenuje a odvolává RM na doporuèení ZM.

ZM/2003/14/292: ZM schvaluje Stanovy obchodní
spoleènosti s ruèením omezeným Služby mìsta Krá-
líky s.r.o. se sídlem Rùžová 462, Králíky.

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

06. Vstupy obèanù
p. Pauk - Žádá o opravu zápisu z minulého jednání ZM.

Vìtu, kterou údajnì øíkal a objevila se v zápise, zøejmì øekl
pan Strnad. On pouze poukázal na to, že zápis z jednání ZM
neodráží atmosféru jednání.

07. Vstupy zastupitelù
p. Holèapek – ptá se na novinky kolem výstavby ob-

chodního domu Lidl.
Mgr. Krabec - diskuze není o Lidlu, ale o pøípadném

dalším supermarketu v Králíkách. Není rozhodnuto o Li-
dlu. Podle dosavadních ohlasù (ankety) jsou obèané pro,
živnostníci proti. Navíc obèané z dolní èásti Králík („Ber-
lín“) by rádi vidìli obchodní dùm stát tam.

Ing. Strnad -  je tøeba srozumitelnì napsat do zpravo-
daje, že v roce 2004 tu nic takového stát nebude, lidi se
mylnì domnívají, že je to jasná vìc.

Mgr. Krabec - jde pouze o mapování území –  Lidl si
vyžádal podklady potøebné pro rozhodnutí, zda v Králíkách
stavìt èi ne. Firma buduje ve 3 vlnách, první vlna byla urèe-
ná pro nejvìtší mìsta (ukonèena), druhá pro mìsta nad
10.000 obyvatel (právì probíhá) a na poèátku roku 2004
bude spuštìna 3. vlna, pro kterou bylo osloveno i naše mìs-
to. Firma Lidl se rozhodne, zda vùbec projeví zájem stavìt
v Králíkách a až potom budeme jednat o konkrétních na-
bídkách. Navíc zájem projevil další obchodní øetìzec. Vý-
stavba jakékoliv diskontní prodejny tohoto typu je otázka
nìkolika málo mìsícù. Naše rozhodnutí je opravdu o tom,
zda chceme v Králíkách další diskont èi supermarket.

Ing. Kosuk – v rozpoètu na letošní rok je èástka urèená
na opravu komunikací z tzv. povodòových penìz, které ko-
munikace to jsou?

Mgr. Krabec – tyto komunikace byly urèeny již po zápla-
vách v r. 1997, jsou jasnì definované. Jejich seznam má
k dispozici odbor VTS – pan Èuma.

Mgr. Krabec – pozval zastupitele na mimoøádné jednání
ZM v úterý 16. 12. 2003, kdy by se mìlo jednat o jednateli
firmy Služby mìsta Králíky, s. r. o.

Ing. Strnad – požádal o jednání odepsaní pohledávky za
p. Rùžièkou.

Mgr. Krabec - RM tento bod prošel, ale nemáme právní
vyjádøení, pokud nám toto vyjádøení do úterka 16. 12. do-
jde, budeme øešit i tento bod. Starosta mìsta podìkoval
zastupitelùm za celoroèní práci.

Starosta ukonèil jednání ZM ve 22.15 hod.

Zapsala: Lenka Faltusová
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Tak bylo – tak je
Èp. 362 (døíve 110)

Státní sociální
 podpora

Vážení žadatelé,
dne 11. 12. 2003 Poslanecká snìmov-

na schválila novelu zákona o SSP, kte-
rá zahrnuje zmìny i v oblasti výplaty
dávek státní sociální podpory. Nìkteré
zmìny budou v platnosti již od ledna
2004.

K 1. 1. 2004 bude zrušen  zaopatøo-
vací pøíspìvek pro osobu, které soud
pøiznal vùèi vojákovi výživné nebo pøí-
spìvek na výživu nebo která uzavøela
s vojákem dohodu o placení výživné-
ho.

Naopak rodiè, který pobírá rodièov-
ský pøíspìvek mùže od ledna vyko-
návat výdìleènou èinnost a pøíjem není
omezen. Návštìva dítìte v MŠ je stále
omezena na 5 kalendáøních dnù v
mìsíci.

Od 1. 1. 2004 zaniká nárok na dávky
SSP žadatelùm o azyl.

Další zmìny vstoupí v platnost až od
1. 7. 2004. Jedná se o zrušení pøíspìv-
ku na dopravu a zmìny v rozhodných
pøíjmech pøedevším osob samostatnì
výdìleènì èinných a nezaopatøených
dìtí. Podrobnìjší informace Vám samo-
zøejmì vèas poskytneme.

Upozoròujeme Vás, že v souvislosti
se zmìnami budou od ledna 2004 nové
tiskopisy – Žádost o rodièovský pøíspì-
vek + potvrzení k rodièovskému pøí-
spìvku, Žádost o zaopatøovací pøíspì-
vek.

V souvislosti s výše jmenovanou no-
velou bude k 1. 4. 2004 výkon státní
sociální podpory organizaènì zaèlenìn
k Úøadu práce v Ústí nad Orlicí. Pro
Vás, žadatele, zùstane zpùsob kontak-
tu pøi vyøizování dávek SSP naprosto
beze zmìn.

Ing. Jindøich Hruška
vedoucí odboru

U domu èp. 110  je jako první zazna-
menaný majitel Anton Beschorner a
to v roce 1787. Od roku 1827 je majite-
lem Ignatz Schlesinger. Pøed rokem
1845 jsou uvedeni Beschorner a Schle-
singer jako spolumajitelé. Po tomto
roce dùm patøí Karlu Lembergovi.

V letech 1879 až 1885 byl v èp. 362
zøízen klášter s výchovným ústavem
pro dívky. Pùsobily zde pøíslušnice øádu
voršilek, které byly vyhnány ze svého
døívìjšího pùsobištì v Marseille. Jejich
pøedstavenou byla Hedwiga Teichman-
nová. Pozdìji jsou pøestìhovány do
domu èp. 383 v tehdejší Kladské ulici
(DVÚ).

V domì èp. 362, nìkdy zaèátkem 20.
stol., vzniká papírnictví, což napovídá
nápis vytvoøený na jeho boku.

Od roku 1906 získává dùm pravdì-
podobnì pan Johann Reichel. Ten zde
v letech 1910 – 1920 provozuje Mode-
warenhandlung (obchod s módním zbo-
žím). Mimo to je zde i obecní úøad. V té
dobì je na budovì nápis Johann Rei-
chl.

Okolo roku 1930 se opìt mìní maji-
tel i sortiment prodeje. Vlastníkem je
K. Benatzky, který zde má Papier Ga-
lanterie und Spielwaren Kinderwagen,
tedy papír, galanterie, hraèky a koèár-
ky.

Do 9. 5. 1945 je zde papírnictví K.
Benatzky a modistka Plachnerová
Anna.

Po tomto datu se stává národním
správcem papírnictví pan Skalický z
Kyšperka (dnes Letohradu).

Koncem roku 1950 je uvedeno u
domu papírnictví Narpa.

V 60. letech papírnictví dál pokraèu-
je. Pozdìji je v budovì otevøena pedi-
kúra a manikúra, a po nìjaký èas i klu-
bovna Èeskoslovenského svazu mláde-
že. 4. 8. 1981 postihl dùm èp. 362 menší
požár. V chodbì budovy se vzòaly, prav-
dìpodobnì od nedopalku cigarety,
uskladnìné papíry. Ohoøely však pou-
ze dveøe a èásteènì omítka. Škoda byla
vyèíslena na 4.000,- Kè, viník nebyl zjiš-
tìn.

V 80. letech k papírnictví pøibývá na
urèitou dobu vzorková prodejna Tesla
Eltos.

Prodejnu papírnictví v tomto domì
naleznete i dnes.

René Šebek ve spolupráci
s Mìstským muzeem Králíky.

Pracovníci Mìstského muzea v Králíkách
rádi uvítají jakékoli další doplòující pod-
nìty a materiály (dobové fotografie, doku-
menty apod.), které se týkají tohoto téma-
tu. Dìkujeme.
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Floorballový
turnaj

 zvláštních škol
Dne 4. 12. 2003 se konal již 7. roèník

tradièního turnaje ve floorballu, který
poøádá Zvláštní škola v Králíkách pro
dìti ostatních speciálních škol okresu
Ústí nad Orlicí. Naši žáci obsadili pìk-
né 3. místo.

Chtìli bychom touto cestou podìko-
vat našim stálým sponzorùm za jejich
pochopení a jejich dary. Dìkujeme a
pøejeme Vám všem mnoho úspìchù v
práci a radosti v osobním životì v roce
2004.

Taneèní
pro dospìlé
Máte pocit, že se potøebujete zdoko-

nalit a zároveò pøipravit na následující
plesovou sezónu? Pøipravili jsme pro
Vás 3 lekce taneèních pro dospìlé, kde
si pøipomenete tance jako WALTZ,
TANGO, MAZURKU, FOXTROT a jiné.
Lekce budou probíhat vždy ve ètvrtek
od 19.00 do 21.00 ve velkém sále na
Støelnici. Zaèínáme již 15. 1. 2004!
Další lekce budou 22. a 29. ledna 2004.

Pokud máte zájem pøihlásit se a pøí-
jemnì se pobavit, uèiòte tak nejpozdìji
do 12. 1. 2004 v kanceláøi Klubu na
Støelnici osobnì nebo telefonicky na
èísle 465 631 473 nebo 603 849 460.
Kursovné èiní 250 Kè pro pár (pøi-
hlášky jednotlivcù po dohodì v kance-
láøi Støelnice).

Tìšíme se na Vás
Iva Musilová, Láïa Hejtmanský

Pøehlídka divadelních

AKADEMIE VZDÌLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí
Vás zve na semináøe v lednu 2004
19. 1. Aktuální zmìny ve mzdovém úèetnictví
lektorka: Kvìta Beranová
22. 1. Úèetní závìrka v jednoduchém úèetnictví a daòové pøiznání FO
lektor: Ing. Jaroslav Trávníèek
26. 1. Cestovní náhrady v roce 2004
lektorka: JUDr. Marie Salaèová
28. 1. Dùchody a evidenèní listy v roce 2004
lektor: pracovnice OSSZ – p. Karlíèková, p. Milkovièová
29. 1. Novela zákona o daních z pøíjmù fyzických a právnických osob
lektor: Ing. Jaroslav Trávníèek
Podrobné informace na tel. 465 523 129 / též fax /

NAŠI NEJMENŠÍ
V mìsíci listopadu se narodili tito obèané.

„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

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

ÚMRTÍ
V mìsíci listopadu nás opustili tito obèané.

„S láskou budeme vzpomínat.“

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

Konè Michal

Cenek Josef, Berka František, Vacek Stanislav, Holas Jaroslav,

Laryšová Eva, Pelikán Alexander, Mišáková Anna, Madìrová Božena,

Benešová Zdenka, Beranová Anna, Fizková Vlasta, Havránek Viktor,

Miroslav Vrbický, Macejáková Štefanie, Pražáková Ludmila,

Kolínková Marie, Kellner Karel, Schwarzerová Margareta,

Vraštilová Marie, Beneš Josef, Králová Božena, Titz Ladislav,

Uhrinèatová Ludmila, Rujíková Marie, Brusnická Danka, Uhlíø Antonín,

Litvik František, Krejèí Vincenc, Zemanová Hildegard, Stránská Anna,

Janáèková Marie, Ing. Nìmec Jaroslav, Mertová Rùžena, Boušková Jiøina,

Srbecký Jiøí, Zacharievová Hedvika, Moláèek Karel, Malá Pavlína,

Bábková Marie, Cikrýtová Jarmila, Holèapek František, Halász Ladislav

Ludmila Ferancová,                   Michal Polák

Stomatologické služby
od 1. 1. 2003 do 1. 2. 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
01. 01. èt MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
03. 01. so MUDr. Duglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
04. 01. ne MUDr. Duglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
10. 01. so MUDr. Špièka Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 631 154
11. 01. ne MUDr. Špièka Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 631 154
17. 01. so MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
18. 01. ne MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
24. 01. so MUDr. Vítková E. Èervená Voda Zdrav. støedisko 465 626 460
25. 01. ne MUDr. Vítková E. Èervená Voda Zdrav. støedisko 465 626 460
31. 01. so MUDr. Špièková Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 631 274
01. 02. ne MUDr. Špièková Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 631 274
V Jablonném nad Orlicí zajiš�uje ošetøení mimo ordinaèní dobu každý den do 20:00

MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765

ochotnických souborù
ZLOM VAZ

Regionální pøehlídka divadelních
ochotnických souborù ZLOM VAZ po
IV. v Ústí nad Orlicí se bude konat v
termínu do 19. - 21. 3. 2004. Jedná se o
Krajskou postupovou pøehlídku ama-
térských divadelních souborù v Pardu-
bickém kraji, jejíž ètvrtý roèník vyhla-
šují OSDO Ústí nad Orlicí, IPOS AR-
TAMA Praha, Pardubický kraj a mìsto
Ústí nad Orlicí.

Bližší informace možno získat na
http://osdo.ustinadorlici.cz

Pøihlášky z webových stránek pro
ochotnické soubory je možno zasílat na
adresu: OSDO Ústí nad Orlicí, Na Strá-
ni 476, 562 03 Ústí nad Orlicí, tel. a fax:
465523927, nebo na mail
osdo@ustinadorlici.cz.

Uzávìrka pøihlášek oproti informa-
cím z našich webových stránek je pøi-
zpùsobena a definitivnì stanovena ke
dni 27. 1. 2004!

Za OSDO s pozdravem Petr Èada
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Širokoúhlé kino Klubu Na Støelnici Králíky – LEDEN

KLUB NA STØELNICI KRÁLÍKY – LEDEN

pátek 2. KILL BILL  zaè. ve 20.00 hod
Nový snímek Quentina Tarantina je svéráznou poctou

hongkongským filmùm. Nevìsta zázrakem pøežila osudnou
støelbu na vlastní svatbì a po ètyøech letech v kómatu jde
neúprosnì po stopách nepøátel.

pátek 9. KAŠLU NA LÁSKU  zaè. ve 20.00 hod
Romantická komedie s Renée Zellwegerovou a Ewanem

McGregorem v hlavních rolích se opírá o bøitké dialogy a
situaèní komiku. Dìj se odehrává v New Yorku roku 1962 a
tvùrci maximálnì vystihují dobovou atmosféru pomocí kos-
týmù, dekorací i hudby.

pátek 16. BOŽSKÝ BRUCE  zaè. ve 20.00 hod
Potrhlý reportér lokální televize obviní samotného Boha,

protože nedostal vytoužené místo moderátora zpráv. Vše-
mohoucí se tedy rozhodne pøedat mu na èas své schopnosti,
aby vidìl, že být Bohem není žádný med. Bláznivá komedie
je další pøíležitostí pro herecké kreace Jima Carreyho.

úterý 20. HLEDÁ SE NEMO  zaè. v 17.00 hod
Poèítaèovì animovaný film o rybím klukovi jménem

Nemo, který se ztratí svému pøehnanì starostlivému otci
Merlinovi. Vynikající rodinná podívaná navazuje na úspìch
pøedchozích snímkù ze studia Pixar (Toy Story, Život brou-
ka, Pøíšerky s.r.o.).

pátek 23. MATRIX REVOLUTIONS  zaè. ve 20.00
hod

Závìreèný díl sci-fi trilogie o virtuálním svìtì Matrixu
pøináší rozhodující souboje vyvoleného Nea s agentem Smi-
them, a také naznaèuje možnost míru mezi lidmi a Stroji.

sobota 24. GOOD BYE, LENIN  zaè. ve 20.00 hod
Hoøká komedie o pádu Berlínské zdi, maminèinì infark-

tu a pøetrvání NDR v malém bytì. Výborné „nìmecké Pelíš-
ky“ získaly mnoho filmových cen a s velkým diváckým úspì-
chem po celé Evropì reflektují dobu okolo sjednocení Nì-
mecka.

úterý 27. STARÝ, NOVÝ, PÙJÈENÝ A MODRÝ
zaè. ve 20.00 hod

Každá nevìsta má mít na sobì nìco starého, nìco nové-
ho, nìco vypùjèeného a nìco modrého. Ale ne vždy to zaruèí
š�astný sòatek a život… Dánská tragikomedie o hledání
lásky je dalším pøíspìvkem z kolekce filmù s certifikátem
Dogma 95.

sobota 17. - MATURITNÍ PLES SOU  zaè. v 19.30
hod

sobota 24. - NANDA DEVI  zaè.ve 22.00 hod
Hudební veèírek ve Sportbaru Støelnice – s novým reper-

toárem se pøedstaví letohradští Nanda Devi.
nedìle  25. 1. - CHARLEY GROTH & ROWDY

RASCALS  17.00 hod
Americký zpìvák, multiinstrumentalista, skladatel a tex-

taø, autor neoficiální hymny státu Florida (píseò Florida
Moon) získal od vlády státu Florida titul „Umìlec roku“.
Jeho hudba je smìsí folku, blues, swingu, ragtime a blue-
grassu. Nyní je na turné po ÈR spolu s èeskou kapelou
Rowdy Rascals (Jiøí Králík, Vilma Orlitová, Radek Hnilica).
Více informací – viz èlánek FLORIDA MUSIC MAN.

pátek 30. 1. - MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA
19.30 hod

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøed-
prodeji vstupenek: kanceláø Støelnice, tel.: 465 631 473 nebo
603 849 460, a také na internetové adrese www.strelnice.cz.

FLORIDA MUSIC MAN
Amerièan Charley Groth je muzikantem celý svùj život.

Cestuje od pobøeží k pobøeží, od hranice k hranici. Dyna-
mický zpìvák, multiinstrumentalista, skladatel, vypravìè
historek… Jeho hudba je pùsobivou smìsí toho nejlepšího,
co najdeme v amerických hudebních tradicích - folk, blues,
country, swing, tradièní jazz, ragtime, bluegrass. Charleyho
pøíjemný a výrazný baryton se lehce pøenáší napøíè americ-
kým hudebním dìdictvím. Významná je také jeho vlastní
hudební tvorba.

Charley Groth využívá jako kytarista rùzné styly i ladìní.
Bravurnì hraje na 12strunnou kytaru, mandolínu, piano,
dobro, banjo a další nástroje. Jeho koncerty jsou plné ener-
gie, pohody a muzikantské suverenity. Za dlouhou dobu
svého pùsobení nahrál jako host mnoho titulù s rùznými
hudebníky odlišných žánrù (Bill Monroe, Dog Watson, Mer-
le Travis, Patsy Montana ad.), a realizoval také nìkolik vlast-
ních hudebních projektù. Je autorem øady skladeb, Char-
leyho píseò „Florida Moon“ byla nahrána mnoha umìlci a
byla vybrána jako znìlka k televiznímu poøadu Zákonodár-
ného sboru státu Florida. Je autorem knihy Words And
Music a výbìr z jeho textù je zaøazen do floridské kongre-
sové knihovny. Èasto se objevuje v poøadech amerických

televizních a rozhlasových stanic.
Na Floridì, kde žije a tvoøí, je organizátorem pravidelné

hudební školy – spolu s dalšími lektory uèí hudební teorii a
hru na rùzné nástroje. Každý rok se úèastní jednoho z nej-
vìtší a nejstarších festivalù „Florida Folk Festival“. Mnoho
èasu vìnuje cestování po celých Spojených státech a hudbu
amerických tradic pøináší širokému publiku. Pøijal pozvání
k cestì do Èeské republiky a shodou š�astných okolností se
pøedstaví na koncertì také v Králíkách. Na èeském turné
doprovodí Charleyho Grotha kapela ROWDY RASCALS ve
složení Jiøí Králík, Radek Hnilica a Vilma Orlitová.

Kapelu ROWDY RASCALS stvoøil k obrazu svému hous-
lista Jiøí Králík. Díky pravidelným cestám do USA a poby-
tùm v houslových campech patøí k nejlepším bluegrasso-
vým houslistùm v Èechách - v letech 1998 a 2002 byl vyhlá-
šen houslistou roku. Jeho kapela hraje tradièní bluegrass a
old time country music, opírá se o kvalitní instrumentální
výkony a dobrý vokální projev všech spoluhráèù – banjisty
a kytaristy Radka Hnilici a basistky Vilmy Orlitové (Vilma
hrála také v dalších kapelách našeho regionu, je místní ro-
daèka a samozøejmì ona je tou š�astnou okolností, která
umožnila koncert Charleyho Grotha na Støelnici).

KONCERT CHARLEYHO GROTHA A ROWDY RAS-
CALS SE KONÁ V NEDÌLI 25. LEDNA 2004 V KLUBU NA
STØELNICI V KRÁLÍKÁCH A ZAÈÍNÁ V 17.00 HODIN.
Vstupenky na koncert Charleyho Grotha je mož-
no zakoupit èi rezervovat v kanceláøi Støelnice a
také na tel. è. 465 631 473 nebo 603 849 460.

Pavel Strnad

Pod vedením paní uèite lky Mgr. Ivy Nesvadbo-
vé,pøipravily dìti ze ZvŠ Králíky vánoèní výstavu.


