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Králická pevnostní oblast
rekordní návštìvnost v roce 2003

Od roku 2000 se traduje v rámci pro-
jektu Králická pevnostní oblast velmi
úzká spolupráce mezi subjekty, které
provozují pevnostní muzea, nebo pra-
cují na zpøístupnìní pevnostních objek-
tù v tomto nejvýchodnìjším koutu Par-
dubického kraje. Výsledkem spoleèné
propagace bylo mimojiné to, že v roce
2001 prošlo všemi pevnostními a vo-
jenskými muzei a expozicemi na Krá-
licku okolo 40 000 návštìvníkù.

O rok pozdìji, aèkoliv z dùvodu ka-
tastrofálních povodní neprobìhla zná-
má vzpomínková akce Cihelna, se ná-
vštìvnost ještì zvýšila – turistù již bylo
pøes 42 000!

V loòském roce podal ruku nadšen-
cùm z opevnìní Pardubický kraj, kte-
rý formou grantù pomohl s financová-
ním celkem 4 projektù, jenž mají Krá-
lickou pevnostní oblast ještì více zvidi-
telnit. Pøímé propagaci byl urèen pøe-
devším grant nazvaný „Spoleèné ví-
kendy muzeí v Králické pevnostní ob-
lasti“ a grant jehož úèelem byla podpo-
ra vzniku a provozu turistického in-
formaèního centra ve Vojenském mu-
zeu Králíky. Kraj pøispìl také na poøá-
dání akce Cihelna 2003 a to nemalou
èástkou 50.000,- Kè.

(Dokonèení na stranì 2)

Vánoèní
koledování

Letošní posezení u vánoèního stro-
meèku jsme pojaly ponìkud netradiè-
nì.

Už pøi vstupu do budovy èekalo na
pøíchozí menší pøekvapení. Slavnost-
nì vyzdobená škola vítala návštìvníky
vánoèní výzdobou roztomilých výrob-
kù našich dìtí a jejich maminek, tatín-
kù, babièek a dìdeèkù. Vlastní program
zaèal dramatizací málo známé písnì o
putování Panny Marie a narození Je-
žíška. Tuto vánoèní hru si dìti zahrály
a zazpívaly opravdu s velkým zaujetím
a snad mìly i u obecenstva patøièný
úspìch.

Pásmo pokraèovalo zpìvem vánoè-
ních písní a koled. Písnì se støídaly v
rychlém sledu – pomalé a nìžné s ve-
selými, až žertovnými, známé s ménì
známými.

Známou písnièkou „Koleda, koleda
Štìpáne...“ pak zaèalo naše koledování

(Dokonèení na stranì 9)

Co se psalo
 v kronikách
o karnevalu?

Pøed blížícím se letošním karneva-
lem jsme zalistovali v kronice našeho
mìsta a vybrali pro Vás pár zajímavých
informací:

První zmínka o králickém karneva-
lu je z roku 1946:

„Dne 2. a 3. února poøádali živnost-
níci velký karneval ve všech hostin-
cích v Králíkách. Karneval se vydaøil,
po oba dny byla velká návštìva a dobrá
nálada. Jednotné vstupné 50 Kè platilo
pro oba dny do všech zábavních míst-
ností. Znaèný èistý výnos byl rozdán
na rùzné dobroèinné a veøejnì prospìš-
né úèely.“

Díky úspìšnosti akce se poøadatelé
rozhodli, že budou pøíští rok pokraèo-
vat. Až do 4. roèníku v roce 1949 byli
poøadateli živnostníci a obchodníci.
Karneval se konával na Støelnici...

(Dokonèení v pøíštím èísle)
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Ptáte se -
odpovídám

(Dokonèení ze strany 1)

Králická pevnostní oblast
rekordní návštìvnost v roce 2003

Jak se tedy loòská turistická sezóna
v Králické pevnostní oblasti vydaøila?
Grant „Spoleèné víkendy muzeí v Krá-
lické pevnostní oblasti“ podpoøil pøípra-
vy a vydání prvních spoleèných infor-
maèních letákù všech sedmnácti zdej-
ších muzeí, pøípravy a postupnou vý-
robu spoleèných ètyøjazyèných infor-
maèních tabulí a také dynamické ukáz-
ky velké vojenské techniky. Velmi ak-
tivní informaèní kampaò za pomoci
regionálních novin a Èeského rozhla-
su Pardubice pøispìla k dobré infor-
movanosti veøejnosti.

A tak, pøestože z mnoha významných
kulturních a historických památek na
území ÈR pøicházejí informace o po-
klesu návštìvnosti a pøesto, že v Krá-
lické pevnostní oblasti nízká návštìv-
nost zpoèátku nedávala pøílišné nadì-
je, mohou být provozovatelé zdejších
muzeí (a nejen oni) spokojeni. Nárùst
oproti roku 2002 tu je a ne ledajaký. V
loòské turistické sezónì bylo
dosaženo nového rekordu – vo-
jensko-historická muzea a expo-
zice navštívilo pøes 52 000 lidí! K
tak dobrému výsledku pøispìla i úspìš-
nì zvládnutá akce Cihelna 2003.

Ukázalo se zøetelnì, že tzv. pevnost-
ní turistika je velmi významným a dá
se øíci jedním z klíèových faktorù v
nabízeném sortimentu zdejších turis-
tických produktù. A je tøeba podo-
tknout, že za tímto výsledkem je ukry-
ta práce pøedevším nìkolika desítek
dobrovolníkù a jen nìkolika málo pro-
fesionálù. O to je úspìch cennìjší.

V projektu „Spoleèné víkendy…“ bu-
dou i v pøíští sezónì muzea v Králické
pevnostní oblasti pokraèovat. Bude tr-
vat ještì nìkolik let, než nezvyklá na-
bídka – možnost zajímavì trávených

víkendù – pronikne do povìdomí pro-
vozovatelù cestovních kanceláøí a agen-
tur, informaèních center a provozova-
telù turistických služeb v blízkém i
vzdálenìjším okolí. Cílem projektu je v
úzké spolupráci muzeí a poskytovate-
lù služeb v turistickém ruchu motivo-
vat návštìvníky se zájmem o vojenskou
historii k dlouhodobìjšímu pobytu na
Králicku. Podle dosavadních zkušenos-
tí provozovatelù muzeí jsou takovéto
víkendy mnohdy dùvodem i pro vzdá-
lenìjší zájemce o tuto tématiku, aby
vážili do nejvýchodnìjší èásti Pardubic-
kého kraje cestu. Odezvy jsou pøíznivé
i ze zahranièí.

Kromì Pardubického kraje, které-
mu za aktivní podporu patøí dík, se zaèí-
ná rýsovat podpora aktivitám v Králic-
ké pevnostní oblasti i od Sdružení obcí
Orlice a dobrá je spolupráce i s vìtši-
nou jednotlivých obcí.

Nadšenci, pøedevším ze Spoleènosti
pøátel ès. opevnìní a firmy ARMY
FORT s. r. o., mají pøipravený projekt,
v rámci kterého by bylo reálné bìhem
nìkolika málo let návštìvnost motivo-
vanou vojenskou historií a pevnostní
turistikou více než zdvojnásobit. Bude
záležet jen na partnerech – souèasných
i budoucích, zda podají pomocnou ruku,
umožní naplnìní jednotlivých krokù
projektu Králická pevnostní oblast a
pomohou vyøešit nìkteré z letitých,
nebo i nových problémù.

Dobré vztahy s øadou místních pod-
nikatelù dávají nadìji, že práce nad-
šencù, jež pilnì a neúnavnì pracují na
rekonstrukci a zpøístupnìní už témìø
dvou desítek pevnostních objektù z let
1935–1938, pøinese užitek celému mi-
kroregionu.

Ing. Martin Ráboò

Statistika návštìvnosti muzeí a památníkù v KPO
 v sezónì 2003

Subjekt Poèet Poznámka
Pìchotní srub K – S 5 U potoka

 3200 kvalifikovaný odhad
Památník obráncù vlasti K – S 8 U

nádraží 4 128 poèítáno
Dìlostøelecká pozorovatelna K – S

12b Utržený 1 200 poèítáno
Lehký objekt vz. 37 è. 111 1 187

poèítáno
Lehký objekt vz. 37 è. 112 767

poèítáno
Lehký objekt vz. 37 è. 113 20

poèítáno
Lehký objekt vz. 37 è. 24 500

kvalifikovaný odhad
Lehký objekt vz.37 è. 25 60 poèítáno

Mìstské muzeum Králíky 6 000 cca
Pìchotní srub K – S 14 U Cihelny 2
734 pøesné èíslo

Vojenské muzeum Králíky (VMK)
13 511 pøesné èíslo

Pìchotní srub K – S 15 U lípy
279 poèítáno

Muzeum ès. opevnìní - dìlostøelec-

ká tvrz Bouda 16 762 pøesné èíslo
Vojenské muzeum Lichkov (srub K

– S 32) 1 188 poèítáno
Pìchotní srub K – S 36 Pod Adamem

294 poèítáno
Pìchotní srub K – S 37 Na rozhlednì

372 poèítáno
Lehké objekty vz. 37 è. 35 a 36

250 kvalifikovaný odhad
Pìchotní srub K – S 46 V zátiší

289 poèítáno
CELKEM 52 741 Pøibližný poèet

Poznámky: 1)Muzea jsou øazena ve
smìru z východu na západ, od obce
Dolní Morava po Èeské Petrovice.

2)V návštìvnosti objektù jsou zapoè-
teny i zvláštní akce (Mobilizace Cihel-
na, spoleèné víkendy v KPO a pod.)

3)Nižší návštìvnost nìkterých ob-
jektù (LO è. 113 a 25) je dána kompli-
kovanìjší pøístupovou trasou.

4)Sestaveno na základì údajù
od jednotlivých subjektù

Ing. Martin Ráboò

V MF Dnes ze dne 14. 1. 04 jsem
se doèetl, že se na Králicku ru-
šilo nìkolik vlakových spojù a o
pøípadném zvýšení jsou ÈD
ochotny jednat. Proè jednání ne-
probìhlo už pøed Novým rokem,
aby se spoje rušit nemusely?
Nejvíce mì zaráží, že na radnici
sedí zamìstnanec ÈD, od toho
bych oèekával, že se bude o to
nejvíce rvát.

V loòském roce zaznamenaly Èeské
dráhy pøerod ze státní organizace v
akciovou spoleènost. Ekonomická efek-
tivita a výsledky opakovaných sèítání
cestujících byly pro soukromý podnik
neúprosným ukazatelem, který mìl za
následek nejen rušení vlakových spo-
jù, ale i návrhy na rušení celých tratí v
síti ÈD. Jízdní øád se na železnici dlou-
ho a složitì pøipravuje a pøipomínkuje.
Tra� z Dolní Lipky do Štítù se mìla do-
konce provozovat na tzv. podnikatel-
ské riziko dráhy, což by v nejhorším
pøípadì mohlo znamenat i jednoduchý
závìr - nerentuje se, tak ji zavøeme. To
se ale naštìstí nestalo.

Když jsme poprvé vidìli pùvodní ná-
vrh nového jízdního øádu, doslova nás
vydìsilo, že z nìj zmizela skoro tøetina
spojù! Už na 20. 6. jsme do Mladkova
svolali jednání starostù mikroregionu
Králicka a zástupce mìsta Štíty, aby-
chom spojili síly a našli nejoptimálnìjší
øešení situace. Výsledkem bylo spoleè-
né prohlášení k návrhu nového JØ ÈD.
O pomoc jsme také požádali radního
Pardubického kraje pana Macelu. Vý-
sledkem bylo zachování štítecké lokál-
ky pro veøejnou dopravu, zpìtné zave-
dení nìkterých spojù, ale také uznání
toho, že nìkteré vlaky jezdily poprázd-
nu. Orgány samosprávy mohou vzná-
šet požadavky, pøipomínkovat, nikoliv
diktovat pøepravci, kdy budou vlaky
jezdit. To záleží na mnoha faktorech -
ekonomických možnostech, obratech
motorových vozù, poètu cestujících,
personálním obsazení vlakù apod. Ko-
neèná podoba jízdního øádu byla výsled-
kem možného a v mnohém nás nemile
pøekvapila. Proto jsme ihned na poèát-
ku roku vznesli nové požadavky - napø.
aby k nedìlnímu odpolednímu rychlí-
ku z Králík do Prahy jezdil pøípojný vlak
od Štítù nebo aby poslední veèerní vlak
nekonèil v Dolní Lipce, ale až v Králí-
kách. Stále také pøijímáme pøipomín-
ky cestující veøejnosti, protože máme
velký zájem na tom, aby se naši lidé
vlaky a autobusy pohodlnì dostali do
míst, kde je nabídka pracovních pøíle-
žitostí podstatnì lepší, než na Králic-
ku.                                     A. Juránek

Základní umìlecká škola v
Králíkách poøádá

ve ètvrtek 19. února Koncert žákù
hudebního oboru. Zaèátek koncertu

je v 18:00 hodin v sále školy.
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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.

Ze stránek králické mìstské kroniky – rok 1953
Zapsal kronikáø Josef Èermák, øe-

ditel školy v Zemské vychovatelnì

Únor
Nemoci. Infekèní chøipková epide-

mie se rozšíøila pøedešlý týden i u nás.
Probíhá pomìrnì lehce, smrtelných
pøípadù není, nejtìžší pøípady jsou pro-
vázeny vysokými horeèkami a krváce-
ním z nosu. Trvá asi týden. Školy jsou
zavøeny od 26. 1. do 15. 2.

Karneval. 8. února 1953. Letos se
hodnì uvažovalo o tom, má-li se kar-
neval vùbec poøádat. Nìkteré organi-
zace chtìly sice pøevzít jeho poøádání,
ale po finanèní úvaze od toho upustily.
Nejvíce odradila vysoká dávka ze
vstupného. Nakonec pøevzal poøádání
SPSS (Svaz pøátel se Sovìtským sva-
zem), který za vedení s. Karla Sršnì
všechno pøipravil. Návštìva byla zase
velmi dobrá, ale málo masek, také ná-
lada nebyla tak bujná, jako jiná léta.
Umìlecká úroveò výzdoby byla také
nižší než jiná léta, jen v Besedì byla
pìkná dekorace. Na Støelnici zùstala z
posledního plesu zamìstnancù Atlasu.

Druhý den bylo jako vždy pokraèová-
ní, ale jen do pùlnoci.

Zd. Nejedlý. Oslavu 75. narozenin
Zd. Nejedlého poøádal dne 10. 2. 1953
MNV a OB. Aby se nemusel za této
velké zimy vytápìt sál, byla oslava jen
intimního rázu v hudební síní støední
školy. Úèinkoval uèitelský smyècový
kvartet, krátkou pøednášku mìl pro-
fesor Ot. Richter.

Ples. Dne 14. února 1953 byl Hasiè-
ský ples na Støelnici.

Sport. Povzbuzeni loòským úspì-
chem závodù na lyžích tažených mo-
torkou (motoskjöring), poøádal Svaz
pro spolupráci s armádou letos znovu
tento závod dne 15. 2. 1953. Snìhu bylo
dosti, teplota pod nulou. Závod byl dob-
øe pøipraven. Dráha vedla z námìstí k
mìstské váze, po Masarykovì ulici na
Malé námìstí a ulicí Valdštejnovou opìt
na velké námìstí. Veèer byla taneèní
veselice.

Poèasí. 19. 2. 1953. Po delší dobì
mrazù nastala koneènì obleva. Letoš-
ní zima je nám již dlouhá. Sníh napadl
již 6. listopadu a od té doby se drží.

Sokol. Na schùzi, která se konala dne
20. února 1953 ve 20 hodin v Besedì
byla podle nového zákona ukonèena
èinnost Sokola. Jeho majetek pøešel do
užívání nové tìlovýchovné organizace,
založené pøi Atlase, která má název
„Dobrovolná organizace Jiskra“. Èle-
ny se stali zatím jen zamìstnanci Atla-
su, z ostatních pracoviš� budou pøijí-
máni jen ti, kteøí zde nebudou mít vlast-
ní DSO (Dobrovolná sportovní organi-
zace). Pøedsedou Jiskry byl zvolen s.
Fajt, místopøedsedou s. Novák, jedna-
tel s. Borovièka.

Poèasí. Po dvou mìsících koneènì
zase slunný den 23. 2. 1953. Teplota
dennì pomalu klesá, až dne 4. 3. opìt
padal sníh a byly noèní mrazy.

Výroèí. Výroèí vítìzství pracující tøí-
dy se oslavilo dne 25. 2. ve velkém sále
na Støelnici. Proslov mìl student zdej-
šího gymnasia, také recitaèní pásmo,
upravené z Nezvalovy básnì „Zpívám
zpìv míru“ pøednesli gymnasisti. Hu-
dební vložky hrál smíšený orchestr OB
øízený L. Koskem. Návštìva asi polo-
vina sálu.

Podzemí dìlostøelecké tvrze Bouda
Pro bìžkaøe bude pøístupné podze-

mí dìlostøelecké tvrze Bouda o víken-
du 24. - 25. 1. 2004 (pokud to poèasí
umožní), v rámci pravidelné zimní údrž-
by tvrze.

Možnost návštìvy lze ovìøit 1 den
pøedem na telefonu 777 647 114.

Koncert folkové skupiny KAPKY z
Èervené Vody 13. bøezna v 19:00 hodin
v sále SDH ÈV (za nemocnicí) vstupen-
ky v pøedprodeji na OÚ ÈV, u èlenù
skupiny Kapky.

Je možno zamluvit lístky elektronic-
ky - všechny kontakty jsou na oficiál-
ním webu Kapek - kap-
ky.internetfolk.cz

Øádková inzerce
Koupím Babetu do 6.000,- Kè. Tel.

608 567 270.

Øadový zdìný RD v Èervené Vodì,
6+1, garáž, zdìné hospod. pøíslušenství,
ústøední vytápìní, pøípojka na plyn.
Cena 980.000,- Kè – dohodou. Tel: 776
074 449, 608 468 898. Kalousek Z., È.
Voda. 488.

Prodám poèítaè za 10 - 12 000,- Kè,
po dohodì, parametry dodám. tel.: 465
631 735.

Velmi levnì prodám sedací soupravu
(rozkl. pohovka s úložným prost. + 2

køesla).tel.: 465 631 735

Prodám prùmyslový šicí stroj znaè-
ky 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.

Tato inzerce je zdarma. Je omezena
poètem znakù /70 znakù/. Pøíspìvky
zasílejte na adresu: Mìstský úøad Krá-
líky, Velké námìstí 5 /k rukám Ivy Ve-
èeøové/, pøípadnì Iva Veèeøová, Pod
dìtským domovem 575, Králíky, tel.
465 631 375, 608 312 455.

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

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



 4 - Králický Zpravodaj 2/2004

Jak zpracovat bylinky
(Dokonèení z minulého èísla)

Pøíprava lékù z léèivých bylin
Odvar (èaj)
Bylinku pøelijeme studenou vodou a

uvedeme do varu. Koøeny a kùru vaøí-
me 1/2 - 1 hodinu, ostatní èásti rostliny
10 – 15 minut. Silièné byliny pøidává-
me až po uvaøení a necháme v odvaru
5 minut pod poklièkou paøit. Odvar sce-
díme nebo pøelijeme pøes plátìný had-
øík. Vody dáváme o 1/3 více (pøi jedno-
hodinovém varu), než kolik potøebuje-
me odvaru.

Nálev (èaj)
Bylinky navlhèíme, aby se lépe smá-

èely, pøelijeme vaøící vodou a necháme
15 minut pod poklièkou paøit. Cedíme
po vychladnutí pøes sítko nebo plátýn-
ko.

Výluh
Bylinku pøelijeme studenou vodou a

necháme 24 hodin stát. Cedíme pøes
sítko.

Alkoholický výluh (tinktura)
Bylinku zalijeme lihem, vodkou, ko-

òakem nebo jiným destilátem a v dob-
øe uzavøené nádobì nebo láhvi nechá-
me 5-10 dnù ve tmì pøi pokojové teplo-
tì. Potom opatrnì slijeme.

Prášek
Bylinku rozdrtíme, roztluèeme v

hmoždíøi nebo umeleme a prosejeme
na mouèném sítku. Ukládáme do skle-
nìných nádobek s uzávìrem.

Sirup
Suché bylinky celé zalijeme stude-

nou vodou, aby byly ponoøeny a ne-
cháme 24 hodiny stát. Druhý den je

ètvrt hodiny povaøíme, potom vylisuje-
me a š�ávu dál vaøíme s cukrem. Vaøí-
me na mírném ohni za stálého míchá-
ní, dokud se hmota netáhne jako med.
Na 1 kg š�ávy dáváme 1,5kg cukru. Mù-
žeme též použít èerstvé byliny.

Š�áva
Èerstvé byliny vylisujeme v lisova-

cím strojku na ovoce nebo rozmaèká-
me a protlaèíme pøes plátìný hadøík.
K lisování jsou vhodné nerezové, smal-
tové nebo porcelánové nádoby, aby ne-
docházelo k nežádoucí reakci s kovem.

Mast
Do rozškvaøeného tuku (vazelíny,

sádla, másla), do nìhož jsme pøidali tro-
chu rozehøátého vèelího vosku nebo
loje, vmícháme prášek z bylin smícha-
ný s kávovou lžièkou stolního oleje. Dù-
kladnì tøeme.

Mazání
Suché byliny zalijeme stolním ole-

jem, aby byly ponoøené a týden nechá-
me stát na slunci.

Kloktadlo
Ke kloktání používáme odvar z by-

lin, nálev nebo lihový extrakt øedìný
vodou.

Obklad
K obkladùm používáme odvar z by-

lin, výluh nebo nálev, teplý nebo stu-
dený.
  Koupel

Bylinné koupele pøipravujeme z od-
varu bylin nebo ze smìsi odvaru a ná-
levu, které pøidáváme do vodní láznì.

Kalendáø sbìru
Iva Veèeøová

Informace o zmìnách zákona
è.357/1992 Sb., o dani dìdické,
dani darovací a dani z pøevodu

nemovitostí od 1. 1. 2004

S úèinností od 1. 1. 2004 dochází k
zásadní zmìnì jak v podání pøiznání,tak především v placení danì z pøe-
vodu nemovitostí. Dle nové právní
úpravy je poplatník povinen podat pøi-
znání k dani z pøevodu nemovitostí
nejpozdìji do konce tøetího mì-
síce následujícího po mìsíci ,  v
nìmž byl zapsán vklad práva do
katastru nemovitostí.

V tìchto pøípadech úplatných pøevo-
dù vlastnictví k nemovitostem usku-
teènìných po 1. 1. 2004 je poplatník
povinen v pøiznání si daò z pøevodu ne-
movitostí sám vypoèítat a ve lhùtì pro
podání daòového pøiznání (viz výše) i
daò zaplatit.

Sazba danì z pøevodu nemovitostí se
snižuje a èiní od 1. 1. 2004 (u smluv s
právními úèinky vkladu po 1. 1. 2004)
3 % .

U úplatných pøevodù s právními úèin-
ky vkladu práva do katastru nemovi-
tostí do 31. 12. 2003, i když se bude
daòové pøiznání podávat po 1. 1. 2004,
se postupuje podle právní úpravy, kte-
rá platila do 31. 12. 2003, tzn., že daò se
bude vymìøovat na základì podaného
pøiznání a èiní 5%.

U danì dìdické a darovací nedochá-
zí k žádným zmìnám.

Bližší informace poskytnou pracov-
níci oddìlení majetkových daní na Fi-
nanèním úøadì v Žamberku, telefon:
465 678 111.   øeditel Ing. M.  Buryška

Finanèní úøad v Žamberku

ÚØEDNÍ DNY, PODATELNA A POKLADNA V
ROCE 2004

Pravidelné služby pro poplatníky
De n     Úøední hodiny  Podatelna     Pokladna
Pondìlí    8:00 – 17:00 8:00 – 17:00   8:00 - 11:00
                                                                     13:00 - 16:00
Úterý                                   8:00 – 12:00
                                           13:00 – 14:30
Støeda     8:00 – 17:00 8:00 – 17:00  8:00 - 11:00
                                                                     13:00 -16:00
Ètvrtek             8:00 – 12:00
                                            13:00 – 14:30
Pátek 8:00 – 12:00
                                           13:00 – 14:30
Mimoøádné služby pro poplatníky v roce 2004
V dobì od 26. 1. do 2. 2. 2004 pro podávání pøiznání a

placení danì silnièní a pro podávání pøiznání k dani z nemo-
vitostí, v dobì od 15. 3. do 31. 3. 2004 pro podávání
pøiznání a placení danì z pøíjmù a v dobì od 17. 5. do 31.
5. 2004 pro placení danì z nemovitostí budou na úøadì v
Žamberku organizovány následující mimoøádné služby:

De n         Úøední den a podatelna Pokladna
Pondìlí 8:00 – 17:00 8:00 – 11:00    13:00 - 16:00
Úterý 8:00 – 12:00   13:00 – 14:30  8:00 - 11:00
                                                                    13:00 - 14:00
Støeda 8:00 – 17:00    8:00 – 11:00    13:00 - 16:00
Ètvrtek 8:00 – 12:00  13:00 – 14:30  8:00 - 11:00
                                                                    13:00 - 14:00
Pátek 8:00 – 12:00  13:00 – 14:00  8:00 - 11:00

V období od 24. 3. do 31. 3. 2004 budou pracovníci finanè-
ního úøadu pøebírat pøiznání k dani z pøíjmù v malé zasedací
místnosti Mìstského úøadu ul. Karla Èapka 316 v Králí-
kách v dobì 8:30 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin. Z technic-
kých dùvodù zde nebude možno platit daò v hotovosti.

V tìchto pøípadech úplatných pøevodù vlastnictví k ne-
movitostem uskuteènìných po 1. 1. 2004 je poplatník povi-
nen v pøiznání si daò z pøevodu nemovitostí sám vypoèítat a
ve lhùtì pro podání daòového pøiznání (viz výše) i daò za-
platit.

Sazba danì z pøevodu nemovitostí se snižuje a èiní od 1. 1.
2004 ( u smluv s právními úèinky vkladu po 1. 1. 2004) 3%.

U úplatných pøevodù s právními úèinky vkladu práva do
katastru nemovitostí do 31. 12. 2003, i když se bude daòové
pøiznání podávat po 1. 1. 2004, se postupuje podle právní
úpravy, která platila do 31. 12. 2003, tzn., že daò se bude
vymìøovat na základì podaného pøiznání a èiní 5%.

U danì dìdické a darovací nedochází k žádným zmìnám.

Bližší informace poskytnou pracovníci oddìlení majetko-
vých daní na Finanèním úøadì Žamberku, telefon: 465/ 678
111.

Dále FÚ Žamberk upozoròuje na existenci internetové
stránky  Finanèního úøadu v Žamberku, kde je možno si
prohlédnou úøední desku a získat další užiteèné informace
o správì daní: http://sweb.cz/fu-zam/

FÚ Žamberk, Pionýrù 1360, tel: 465/678 111, fax: 465/678 398
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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/

 V NABÍDCE:
ZIMNÍ DOVOLENÁ

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

* Zimní koupání a poznávání
KATALOGY NA LÉTO 2004

* SLEVY ZA VÈASNÉ OBJEDNÁNÍ

Lidové umìlecké øezbáøství v Králíkách a okolí v 18. – 19. století – 3. díl
Pùvodnì únosné sociální pomìry králických øezbáøù døe-

va se zmìnily zvláštì po roce 1780, když byly zakázány pou-
tì. Bylo nutno omezit výrobu devocionálií, jež byly prodává-
ny pøímo poutníkùm a hledat nové trhy v severovýchod-
ních Èechách, na severní Moravì, ale i ve Šternberku, Olo-
mouci, Praze a Vídni. Mezi výrobce a trh se vsunul mezièlá-
nek – obchodník (faktor). Prvními faktory se stali nìkteøí
øezbáøi, kteøí mìli vùz a konì a v zájmu rentability brali na
trhy nejen vlastní zboží, ale i výrobky ostatních øezbáøù.
Tak mohly být mnohé trhy obesílány souèasnì. Tito první
faktoøi brali výrobky svých kolegù nejen do komise, ale
urèitý jejich díl sami kupovali a tím dostávali postupnì své
døíve rovnocenné partnery do sociální závislosti.

K prvním králickým faktorùm náležel jistý Lang nebo
Lange na poèátku 19. století, jehož podnik pøevzal o 50 let
pozdìji pøivandrovalý Šváb Wilhelm Katzer st. Pøímo z do-
mácích koøenù vyrostly na Králicku i podniky Umlaufùv a
Jungùv. V Králíkách se v 19. století etabloval i èeský ob-
chodník Šrùtek, který prodával zdejší betlémy a figurky i
na èeských trzích. Koncem 19. století bylo takových faktorù
9 a každý z nich ovládal asi 60 domáckých øezbáøù. Pak
nastal rychlý úpadek a ve 20. století se udržely jen firmy
Katzer – Hauffe a Jung. Už faktoøi prodávali figurky, betlé-
my i devocionálie do nejslavnìjších evropských poutních
míst, mezi nimiž byly napø. Hostýn, Czêstochowa, Sambor,
Kalvarie apod.

Øezbáøská škola, založená v Králíkách roku 1873, mìla
zabránit umìleckému úpadku domácké výroby. Reprezen-
tovaná prof. Schellhornem a øeditelem Wicherou propago-
vala tato škola soudobé moderní umìlecké smìry i nový
styl stavby betlémù. Její absolventi stáli intelektuálnì i so-

ciálnì nad domáckými venkovskými øezbáøi, aè to byli jejich
dìti. Byli v opozici proti nákladnickému systému a komerci-
alizaci lidového øezbáøství. Negovali však zcela tradici do-
mácího lidového umìní a zùstali doma nepochopeni. To platí
o dílech Rotterových, Braunerových, Langerových a dal-
ších.

Vybudování železnièní sítì vedlo k dalším podstatným
zmìnám v odbytu králického øezbáøského zboží. Faktoøi
navázali stálá obchodní spojení s velkoobchodníky ve vzdá-
lených mìstských centrech, takže se vytvoøil øetìz: domác-
ký øezbáø – obchodník/faktor – cizí velkoobchodník – trh. K
takovým velkoobchodníkùm patøil napø. Kohn v Teplicích –
Šanovì, který vyvezl miliony králických figurek do Nìmec-
ka, Švýcarska a Ameriky jako „krušnohorské zboží“, jistý
Krebs ze Šluknovska, který z králických figurek stavìl bet-
lémy, na nichž vydìlal statisíce na zahranièních trzích pod
firmou „holandského“ zboží, nebo Josef Kober ve Vídni, který
zamìstnával dìlníky z vídeòských pøedmìstí na stavbì bet-
lémù z králických figurek, které pak šly jako „vídeòské
jeslièky“ do jižního Maïarska, Chorvatska a jiných zemí.
Velmi intenzivní bylo také obchodní spojení mezi mìsteèky
Králíky a Grödnerthal v Tyrolsku. Pozdìji kupoval králické
zboží také olomoucký velkoobchodník Ander, takže se obje-
vovalo v obchodech, a to i na Slovensku a Podkarpatské
Rusi, ještì v období mezi dvìma svìtovými válkami.

Pohromou pro králické betlémáøe byla – vedle pøirozené-
ho poklesu religiozity a proniknutí obyèeje vánoèních stro-
mù – ztráta trhù a celní ochrany po rozpadu Rakousko-
Uherska v roce 1918, jakož i hospodáøská krize poèátku 30.
let 20. století. Sochaøi døeva se sice sdružili v roce 1930 v
odbytovém a výrobním družstvu „Vupgen“, to však mìlo
úspìchy jen v osvìtové èinnosti a v individuálních pøípa-
dech, jako byl napø. prodej velkého Geburt-betlému do Kar-
lových Varù za 2.000,- Kè.

S rokem 1945 skonèilo víceménì i králické betlémáøství.
Na tom nic nezmìnila ani skuteènost, že po odsunu nìmec-
kého obyvatelstva pracovaly ještì tucty øezbáøù v Nìmec-
ku, že novì vznikaly stovky králických betlémù, které se
prodávaly nejen v Nìmecku, ale i Rakousku, Anglii, Švéd-
sku, Kanadì a severní Americe. K nejznámìjším betlémá-
øùm, tvoøícím ještì po válce, patøili Hugo Stumpf (pùv. z
Horní Lipky) a králiètí Hugo Rotter a tzv. „Herrgottschnit-
zer aus Biberehren“ Neumann. I tak zùstali tito jmenovaní
a mnozí nejmenovaní betlémáøi posledními zástupci staré-
ho domáckého betlémáøství.

Redakce ve spolupráci s Mìstským muzeem Králíky

Konkurs Zahrady 2004
Nejrozsáhlejší výbìrový systém pro

folkové, country, trampské, folkrock-
ové a další kapely i pro písnièkáøe
a dvojice

 - Konkurs Zahrady má uzávìrku
pøihlášek 31. ledna 2004. Kon-
kurs Zahrady, který se letos odehra-
je už po tøinácté a jehož se v loò-
ském roce zúèastnilo 620 skupin a
sólistù, není soutìží. Poøadatelùm
– èasopisu a agentuøe FOLK &
COUNTRY - nejde o mnohdy pro-
blematické sestavování poøadí a
porovnávání neporovnatelného, ale
o hledání nového, zajímavého, èers-
tvého a prùbojného na folkové a
country scénì.

Skupiny a sólisté, kteøí uspìjí, se
pøedstaví na nejvìtším (nejen fol-
kovém) festivalu ZAHRADA v Ná-

mìšti na Hané (2. – 5. 7. 2004), na
Slunovratu v Pardubicích (4. – 5.
6.), Folkové rùži v Jindøichovì
Hradci (15. – 17. 7.) nebo na Se-
tkání na Konopišti (14. 8.).

Konkurs Zahrady má kola ve
všech krajích (dokonce i na Sloven-
sku). Kolo pro Královéhradecký a
Pardubický kraj se koná v areálu
U letcù v Hradci Králové (pod ná-
zvem Hudlovaèka) 1. 5. 2004. Pøi-
hlásit se je možné u poøadatele:
Vladislav Rùža, Šafaøíkova 688,
500 02 Hradec Králové, tel.:
0603822125, e-mail: caseyru-
za@tiscali.cz

Podrobnosti o Konkursu Zahrady
a informace o festivalech je možné
najít v èasopise FOLK & COUNT-
RY nebo na www.folkcountry.cz.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 15
konaného dne 16. prosince 2003

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
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 )
Jarmila Venzarová (6) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Mgr. Dušan Krabec (7) Mgr. Karel Hlava (14)
Arnošt Juránek ( 8 ) Antonín Vyšohlíd ( 15 )

Hlasování zastupitelù:  +  pro,   -  proti,   0  zdržel se
hlasování,   x  nepøítomen

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omlu-
vena:Jarmila Berková ( 5 )

Za MìÚ:
Bc. Miroslav Bouška, pí Kubíèková, pí Pecháèková

Program jednání:
01. Zahájení prezentace
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Zprávy RM
04. Hlavní jednání
4.1 Majetkové operace
4.2 Fond rozvoje bydlení
4.3 Rozpoètové zmìny
05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù ZM Králíky. Ing. Kosuk navrhl doplnìní
programu ZM bodem 4.4 Zadávání veøejných zakázek, a
Ing. Strnad požádal v bodì 4.1 Majetkových operací o pro-
jednání odpisu nedobytné pohledávky za panem Rùžièkou.
Takto byl program jednání schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 9. 12.

2003 Mgr. Nìmeèek a  Mgr. Stejskal a z mimoøádného jed-
nání ZM dne 16. 12. 2003 Mgr. Hlava a p. Holèapek nevznes-
li pøipomínky.

Ovìøovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni paní
Mgr. Krabcová a pan Vyšohlíd.

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

03. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl pan Škar-

ka.
Ing. Kosuk– domnívá se, že pokud ZM nedalo žádné

doporuèení, RM zvolením jednatele spol. s r. o. porušila
stanovy spoleènosti s r. o.

Mgr. Krabec – ZM se neshodlo na žádném doporuèení
na jednatele spol. s r. o., RM tedy nemìla žádného doporu-
èeného kandidáta, proto vybírala sama. Jiným možným zpù-
sobem by bylo svolat další mimoøádné ZM, ale rychlé vyøí-
zení bylo naléhavé. Jednatele jmenuje a odvolává podle ob-
chodního zákoníku valná hromada a tou je v pøípadì Služeb
mìsta Králíky s. r. o., ve smyslu schválených stanov, rada
mìsta.

Ing. Kosuk – upozornil na støet zájmù jednoho
z radních, když v RM hlasoval o dodatku ke smlouvì mezi
mìstem a Rolnickou spoleèností Èervená Voda, jejíž je spo-
lumajitelem.

p. Kalianko – se domnívá, že ke støetu zájmu nemohlo
dojít, jelikož pøi uvedeném hlasování Rolnická spoleènost
pøicházela o èást pozemkù ve prospìch mìsta.

Ing. Kosuk – vznesl dotaz, jestli není v rozporu
s vyhláškou o pronajímání bytù probìhlá smìna nájemní-
kù mìstského bytu s nájemníky bytu družstevního, kte-
rou schvalovala RM.

pí Kubíèková – jedná se pouze o výmìnu nájemníkù.

04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace
4.1.1 Prodej èásti pozemku p.p.è. 2076/1 v k.ú.

Králíky (novì oznaèena jako p.p.è. 2076/4 v k.ú.
Králíky)

Obsah: O koupi èásti pozemku požádala spoleènost s r. o.
M+K, Králíky, èp. 6. Jedná se o pozemek zastavìný letní
terasou, která navazuje na hotel Beseda. Pozemek je novì
oznaèen jako p.p.è. 2076/4 o výmìøe 26 m2, žadatel má uza-
vøenou nájemní smlouvu. Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn, kupní cena 300,— Kè/m2+náklady spojené
s pøevodem, tj. 8.558,— Kè.

ZM/2004/01/001: ZM schvaluje prodej pozemku
p.p.è. 2076/4 v k.ú. Králíky spoleènosti s r. o. M
+ K, IÈ 62028529, se sídlem Velké námìstí èp. 6,
Králíky za kupní cenu 8.558,— Kè.

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
0   +   +  +   ×   +   +   +   +    +     +      +      +     +      +
4.1.2 Prodej pozemkù p.p.è. 1374/1 a 1374/3

v k.ú. Horní Lipka
Obsah: O koupi pozemkù p.p.è. 1374/1 a 1374/3 v k.ú.

Horní Lipka požádal pan Poslušný z Ústí nad Orlicí za úèe-
lem scelení pozemkù a údržby chaty. Jedná se o pozemky o
výmìøe 436 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn,
kupní cena 20,— Kè/m2 +náklady spojené s pøevodem, tj.
9.508,— Kè.

ZM/2004/01/002: ZM schvaluje prodej pozemkù
p.p.è. 1374/1 a 1374/3 v k.ú. Horní Lipka panu
Františku Poslušnému, Ústí nad Orlicí 1145 za
kupní cenu 9.508,— Kè.

14:0:0 (schváleno)
4.1.3 Prodej pozemkù p.p.è. 1374/2 v k.ú. Horní

Lipka
Obsah: O koupi pozemku p.p.è. 1374/2 v k.ú. Horní Lip-

ka požádali manželé Burešovi za úèelem scelení pozemkù a
údržby chaty. Jedná se o pozemek o výmìøe 53 m2. Zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 20,— Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem, tj. 1.660,— Kè.

ZM/2004/01/003: ZM schvaluje prodej pozemku
p.p.è. 1374/2 v k.ú. Horní Lipka manželùm MUDr.
Petru a MUDr. Alenì Burešovým, Nové Mìsto na
Moravì 721 za kupní cenu 1.660,— Kè.

14:0:0 (schváleno)
4.1.4 Prodej pozemku st.p.è. 175 v k.ú. Králíky
Obsah: O prodej pozemku požádali spoluvlastníci bytové-

ho domu èp. 295 v ul. Dlouhá v Králíkách. Jedná se o
zastavìnou plochu pod bytovým domem, èást tvoøí dvùr, o
výmìøe 457 m2, pozemek mají žadatelé v pronájmu. Zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 110,— Kè/
m2+náklady spojené s pøevodem, tj. 52.348,— Kè.

ZM/2004/01/004: ZM schvaluje prodej pozemku
st.p.è. 175 v k.ú. Králíky do podílového spoluvlast-
nictví vlastníkùm bytového domu èp. 295 v k.ú.
Králíky:

· manželùm Josefu a Miloslavì Mannlovým,
Králíky 295 spoluvlastnický podíl ve výši 4/10 za
kupní cenu 20.938,— Kè

· manželùm Zdeòkovi a Marii Zezulkovým,
Králíky 295 spoluvlastnický podíl ve výši 3/10 za
kupní cenu 15.705,— Kè

· manželùm Antonínu a Martì Neterdovým,
Králíky 295 spoluvlastnický podíl ve výši 3/10 za
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kupní cenu 15.705,— Kè.
14:0:0 (schváleno)
4.1.5 Prodej pozemku p.p.è. 398/20 v k.ú. Králí-

k y
Obsah: O koupi pozemku požádala paní Polanská

z Dolních Boøíkovic. Jedná se o pozemek o výmìøe  144 m2,
který žadatelka užívá jako zahradu u èp. 609 a má ho oplo-
cen. Na užívání pozemku je uzavøena nájemní smlouva.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 50,—
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 10.000,— Kè.

ZM/2004/01/005: ZM schvaluje prodej pozemku
p.p.è. 398/20 v k.ú. Králíky paní Pavle Polanské,
Dolní Boøíkovice 8  za kupní cenu 10.000,— Kè.

14:0:0 (schváleno)
4.1.6 Prodej pozemku p.p.è. 1822/20 v k.ú. Krá-

líky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Beranovi za

úèelem trvalého užívání pozemku jako zahradu. Jedná se o
pozemek o výmìøe 264 m2, který žadatelé užívají na základì
nájemní smlouvy. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn,
kupní cena 50,— Kè/m2 +náklady spojené s pøevodem, tj.
14.126,— Kè.

ZM/2004/01/006: ZM schvaluje prodej pozemku
p.p.è. 1822/20 v k.ú. Králíky manželùm Antonínu
a Boženì Beranovým, Králíky 665 za kupní cenu
14.126,— Kè.

14:0:0 (schváleno)
4.1.7 Prodej pozemkù p.p.è. 2020 a 2023 v k.ú.

Dolní Boøíkovice
Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Moravcovi

z Králík za úèelem údržby pozemkù u nemovitosti èp. 3,
kterou vlastní. Jedná se o pozemky o výmìøe 324 m2, po-
zemky mají v pronájmu. Zámìr prodeje byl schválen a zve-
øejnìn, kupní cena 10,--Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 3.860,— Kè.

ZM/2004/01/007: ZM schvaluje prodej pozemkù
p.p.è. 2020 a 2023 v k.ú. Dolní Boøíkovice manže-
lùm Milanu a Zdeòce Moravcovým, Králíky 842 za
kupní cenu 3.860,—Kè.

14:0:0 (schváleno)
4.1.8 Prodej èásti pozemku p.p.è. 1820/15 v k.ú.

Králíky (novì oznaèena jako p.p.è. 1820/43 v k.ú.
Králíky)

Obsah: O koupi pozemku o výmìøe 99 m2 požádali man-
želé Prausovi a Vavøíkovi z Králíky za úèelem vybudování
chodníku, zatravnìní a zøízení pøedzahrádky. Ostatní spo-
luvlastníci nemovitosti na st.p.è. 552 v k.ú. Králíky souhla-
sí s prodejem pozemku (vchod z druhé strany). Zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 50,— Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem, tj. 9.238,— Kè.

ZM/2004/01/008: ZM schvaluje prodej pozemku
p.p.è. 1820/43 v k.ú. Králíky do podílového spo-
luvlastnictví:

· manželùm Romanu a Jitce Prausovým, Krá-
líky 406 „ideální ½ za kupní cenu 4.619,— Kè

· manželùm Ladislavu a Marcele Vavøíkovým,
Králíky 406 „ideální ½ za kupní cenu 4.619,— Kè.

14:0:0 (schváleno)
4.1.9 Prodej èásti pozemku p.p.è. 1897/2 v k.ú.

Králíky (novì oznaèena jako p.p.è. 1897/4 v k.ú.
Králíky) a zároveò nákup èásti pozemku p.p.è. 2072/
17 v k.ú. Králíky (novì oznaèena jako p.p.è. 2072/
52 v k.ú. Králíky)

Obsah: O koupi pozemku požádali paní Vraštilová a pan
Vraštil z Králík za úèelem majetkoprávního vypoøádání
pozemkù u nemovitosti èp. 151 v k.ú. Králíky, kterou ža-
datelé vlastní. Pøes pozemek žadatele p.p.è. 2072/17 v k.ú.
Králíky vede místní komunikace, a zároveò žadatelé užívají
èást pozemku p.p.è. 1897/2 v k.ú. Králíky o výmìøe 54 m2

ve vlastnictví mìsta Králíky. Zámìr smìny pozemkù byl
schválen a zveøejnìn, kupní cena ve výši znaleckého po-
sudku + náklady spojené s pøevodem. Cena pozemku p.p.è.
1897/4 v k.ú. Králíky ve vlastnictví mìsta je 4.508,— Kè,
cena pozemku p.p.è. 2072/52 v k.ú. Králíky ve vlastnictví
Vraštilových je 2.920,— Kè, rozdíl ceny ve výši 1.588,— Kè

uhradí Vraštilovi.
ZM/2004/01/009: ZM schvaluje smìnu novì za-

mìøeného pozemku p.p.è. 1897/4 v k.ú. Králíky
ve vlastnictví mìsta Králíky, kupní cena 4.508,—
Kè, za novì zamìøený  pozemek p.p.è. 2072/52
v k.ú. Králíky ve vlastnictví paní Marie Vraštilo-
vé, Králíky 151 a pana Zdeòka Vraštila, Valtická
3, Brno-Vinohrady, kupní cena 2.920,— Kè, rozdíl
kupní ceny ve výši 1.588,— Kè uhradí Vraštilovi.

14:0:0 (schváleno)
4.1.10 Prodej spoluvlastnických podílù ve výši 1/

12 na kolnì na st.p.è. 551 a st.p.è. 551 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: Jedná se o kolny, které pøísluší k bytùm è. 4 a è.
8 v èp. 404 v ul. U Zastávky v Králíkách. Vlastníkem tìch-
to bytù je paní Fojtíková a manželé Rychetští. Zámìr prode-
je byl schválen a zveøejnìn. Pøedmìtem prodeje jsou jed-
notlivé spoluvlastnické podíly na objektu a stavební parce-
le. Kupní cena u spoluvl. podílu 1/12 na kolnì a st.p.è. 551 je
3.873,— Kè. Do doby prodeje všech spoluvl. podílù navrhuje
MO uzavøít smlouvu o smlouvì budoucí.

ZM/2004/01/010: ZM schvaluje prodej jednotlivých
spoluvlastnických podílù na ostatním stavebním
objektu – kolnì na st.p.è. 551 a st.p.è. 551 v k.ú.
Králíky:
· spoluvl. podíl ve výši 1/12 paní Marii Fojtíkové, Králí-

ky 25 za kupní cenu 3.873,- Kè
· spoluvl. podíl ve výši 1/12 manželùm Hanì a Milanu

Rychetským, Králíky 720 za kupní cenu 3.873,— Kè. Záro-
veò schvaluje do doby prodeje všech spoluvl. podílù uzavøít
smlouvu o smlouvì budoucí.

 14:0:0 (schváleno)
4.1.11 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 385 v k.ú.

Králíky
Obsah: O koupi pozemku o výmìøe 548 m2 požádali man-

želé Kubíèkovi za úèelem užívání oplocené zahrady u èp.
317 v ul. K. Èapka v Králíkách. Polovinu pozemku mají
v pronájmu, druhou polovinu mìl v pronájmu zesnulý
bratr. Odbor VTS s prodejem souhlasí, navrhuje prodej za
úèelem výstavby RD. Dle odboru RR je ÚP zpracován, poze-
mek není urèen k zastavìní. Vzhledem k umístìní parce-
ly v blízkosti centra mìsta, v památkové zónì doporuèuje
zástavbu RD, to vyøeší nový ÚP vèetnì alternativ. RM nedo-
poruèila prodej pozemku.

p. Kosuk – navrhuje schválit zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 385 v k.ú. Králíky.

ZM/2004/01/011: ZM schvaluje zámìr prodeje
pozemku p.p.è. 385 v k.ú. Králíky.

Hlasování: 1:11:2 (neschváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8    9    10    11    12    13    14    15
+   -    -    -   ×   -    0   -     -     -       -      -      0       -       -
ZM/2004/01/012: ZM neschvaluje zámìr prodeje

pozemku p.p.è. 385 v k.ú. Králíky.
Hlasování: 12:0:2 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8    9    10    11    12    13    14    15
0   +   +   +  ×   +   +   +   +     +      +     +      0      +     +
4.1.12 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 543/2 v k.ú.

Dolní Hedeè
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Eliášovi za

úèelem zajištìní pøístupu k nemovitosti èp. 12, kterou vlast-
ní. Jedná se o pozemek o výmìøe 125 m2. Odbor VTS
s prodejem souhlasí, využití je jako pøístup k domu. Dle
odboru RR není ÚP zpracován, není námitek, není-li poze-
mek využitelný pro zlepšení prùjezdních parametrù silnice.
Na pozemku vázne vìcné bøemeno vodního zdroje pro opráv-
nìnou a. s. VaK Jablonné nad Orlicí. RM doporuèila prodej
a navrhla kupní cenu 10,— Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2004/01/013: ZM schvaluje zámìr prodeje
pozemku p.p.è. 543/2 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní
cenu 10,— Kè/m2+náklady spojené s pøevodem a
ukládá zámìr zveøejnit.

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +   +  +   ×   +   +  +   +     +     0      0      +     +      +
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4.1.13 Prominutí smluvní pokuty za pozdní úhra-
du kupní ceny a posunutí splatnosti kupní ceny za
prodej bytu è. 4 v èp. 404 v ul. U Zastávky v Krá-
líkách

Obsah: Mìsto Králíky uzavøelo dne 31. 01. 2003
s manžely Josefem a Kateøinou Duškovými, Králíky 404
kupní smlouvu na prodej bytu è. 4 v èp. 404 v ul. U Za-
stávky v Králíkách za kupní cenu 53.488,— Kè. Kupní
smlouva byla zaregistrovaná dne 05. 02. 2003. Jelikož ku-
pující zaplatili zálohu kupní ceny ve výši 10.000,— Kè, vy-
zval dne 09. 04. 2003 majetkový odbor kupující k doplacení
zbytku kupní ceny ve výši 43.488,— Kè. Kupující kupní cenu
však neuhradili. MO nìkolikrát ústnì upomínal paní Duš-
kovou a pana Duška a dne 27. 08. 2003 vyzval k zaplacení
kupující písemnì upomínkou. Dne 27. 11. 2003 požádal pan
Dušek o prominutí povinnosti v urèeném termínu splatit
kupní cenu a o odložení platby do 31. 03. 2004. Souèasnì
požádal o prominutí pokuty, svoji žádost odùvodòuje vý-
stavbou RD a pracovní neschopností. Smluvní pokuta èiní
1.605,— Kè za každý, by� zapoèatý mìsíc prodlení, tj.
k dnešnímu dni èiní smluvní pokuta 11.235,— Kè.

MO dle evidence katastru nemovitostí zjistil, že man-
želé Duškovi pøedmìtný byt v roce 2003 prodali manželùm
Rychetským a od 01. 08. 2003 je byt pøedán novému vlastní-
kovi. RM nedoporuèila posunutí splatnosti kupní ceny za
prodej bytu a rovnìž nedoporuèila prominutí smluvní poku-
ty za pozdní úhradu kupní ceny.

ZM/2004/01/014: ZM neschvaluje prominutí
smluvní pokuty za pozdní úhradu kupní ceny a
posunutí splatnosti kupní ceny za prodej bytu è. 4
v èp. 404 v ul. U Zastávky v Králíkách manže-
lùm Kateøinì a Josefu Duškovým, Králíky 404.
Zároveò ukládá kupní cenu a smluvní pokutu od
manželù Duškových vymáhat.

14:0:0 (schváleno)
4.1.14 Snížení kupní ceny pozemku p.p.è. 547

v k.ú. Dolní Hedeè ZM/2003/11/208
Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Schweidlero-

vi z Dolní Hedeèe. ZM dne 14. 10. 2003 schválilo prodej
tìchto pozemkù o výmìøe 4543 m2 za kupní cenu 20,— Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem. Manželé Schweidlerovi
obdrželi podklady pro sepis kupní smlouvy. Žádají o snížení
kupní ceny pozemkù na 10,— Kè/m2, žadatelé uvádí, že neví,
proè je za 1 m2 20,— Kè, když nìkteré parcely se na Dolní
Hedeèi prodávají za 10,— Kè/m2. O pozemky mají trvalý zá-
jem. RM vzala na vìdomí žádost o snížení kupní ceny.

ZM/2004/01/015: ZM revokuje usnesení ZM/2003/
11/208 a schvaluje prodej pozemkù p.p.è. 551 za
kupní cenu 20,— Kè/m2 a p.p.è. 547 za kupní cenu
10,— Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem vše
v k.ú. Dolní Hedeè manželùm Helenì a Gerhardu
Schweidlerovým, Dolní Hedeè 14.

Hlasování: 12:1:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8    9    10    11    12    13    14    15
+   +  0   +   ×   +   +  +    +     +      -      +      +     +      +
4.1.15 Bezúplatný pøevod pozemkù p.p.è. 1900/

12, 1900/14, 1900/15, 1902/16, 1902/17 a p.p.è. 447/
16 v k.ú. Králíky

Obsah: Na základì usnesení ZM/2003/13/253 ze dne 11.
11. 2003 týkající se bezúplatného pøevodu pozemkù podle
ustanovení § 5 odst.1 zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní poz-
dìjších pøedpisù, byla novì zamìøena lokalita „Skøivánek“.
Vzhledem k tomu, že mìsto požádalo o bezúplatný pøevod
pozemkù již v roce 1999, je potøebné aktualizovat bezú-
platný pøevod. Podle nového zamìøení na oddìlení již
v územnì plánovací dokumentaci øešené návrhové plochy
zástavby rodinnými domy v lokalitì „Skøivánek“ se jedná o
bezúplatný pøevod pozemkù dle GP è. 1109-951/2003 o cel-
kové výmìøe 55278 m2.

ZM/2004/01/016: ZM schvaluje bezúplatný pøe-
vod pozemkù podle ust. § 5 odst. 1 zákona è. 95/
1999 Sb., o podmínkách pøevodu zemìdìlských a
lesních pozemkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù –
p.p.è. 1900/12, 1900/14, 1900/15, 1902/16, 1902/17
a p.p.è. 447/16 v k.ú. Králíky od Pozemkového

fondu ÈR.
14:0:0 (schváleno)
4.1.16 Odepsání pohledávky za p. Jiøím Rùžiè-

kou
Obsah: Ing. Strnad požádal o odepsaní nedobytné pohle-

dávky za p. Rùžièkou. Jedná se o stejnou smlouvu jako
v pøípadì p. Kaèeny, kdy paní Kozáková nemìla oprávnìní
k podpisu nájemní smlouvy. Pan Kaèena soudní spor vy-
hrál, proto lze pøedpokládat, že pøípadný soudní spor s p.
Rùžièkou by dopadl obdobnì. V pøípadì p. Rùžièky se jedná
o èástku 32 000,-- Kè.

ZM/2004/01/017: ZM schvaluje odepsání nedobyt-
né pohledávky za panem Jiøím Rùžièkou Králíky
Pøedmìstí 428 ve výši 32 000,-- Kè.

14:0:0 (schváleno)

4.2 Fond rozvoje bydlení
Obsah: Pøedseda komise pro projekt rozvoje bydlení pro

rok 2004 Mgr. Nìmeèek seznámil ZM se složením komise,
jejímiž èleny jsou Magda Antolová, Pavel Šverák, Marie
Kubíèková, Marie Švédová. Dále uvedl èástku vyèerpanou
na rozvoj bydlení v roce 2002 – 688 000,- Kè, v roce 2003
– 455 000,- Kè. Pro rok 2004 je urèeno k èerpání 960 000,-
Kè. Po této vstupní informaci bude o dalším v této vìci ZM
jednat na svém pøíštím zasedání.

4.3 Rozpoètové zmìny
Obsah: Finanèní odbor pøedkládá zastupitelstvu mìsta

k projednání a ke schválení tyto úpravy rozpoètu: Zvýšení
rozpoètu v pøíjmech a výdajích o dotace na: RO 22/03 –
Prostøedky pro provoz poèítaèových sítí = 50,00 tis. Kè, RO
23/03 – Èinnost lesního hospodáøe = 20,14 tis. Kè, RO 24/03
– Sociální dávky = 1 385,00 tis. Kè, RO 25/03 – Dotace na
zajištìní provozu peèovatelské služby = 100,00 tis. Kè, RO
26/03 – Výdaje Sborù dobrovolných hasièù obcí = 19,20 tis.
Kè, RO 27/03 – Úhradu neinvestièních výdajù ve školství =
346,00 tis. Kè, RO 28/03 – Èinnost povìøeného úøadu =
670,00 tis. Kè, RO 29/03 – Aktivní politiku zamìstnanosti =
115,66 tis. Kè, RO 30/03 – Interní rozpoètové opatøení = -
1 692,00 tis. Kè.

ZM/2004/01/018: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení §
16 zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pravi-
dlech územních rozpoètù, rozpoètová opatøení èís-
lo 22/03 na 50 000,- Kè, 23/03 na 20 143,- Kè, 24/
03 na 1 385 000,- Kè, 25/03 na 100 000,- Kè, 26/
03 na 19 200,- Kè, 27/03 na 346 000,- Kè, 28/03
na 670 000,- 29/03 na 115 658,- Kè a 30/03 na - 1
692 000,- Kè, kterými se upravuje  schválený roz-
poèet v pøíjmech a výdajích o èástku  1 014 000,-
Kè. Výše financování nebude tìmito  úpravami
zmìnìna.

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

4.4 Zadávání veøejných zakázek
Obsah: Pøedkladatel Ing. Kosuk vyjádøil pochybnosti o

zpùsobu zadávání veøejných zakázek tak, jak je provádí
odbor VTS a schvaluje RM. Myslí si, že ZM nemá informace
o prùbìhu zadávání veøejných zakázek a o oslovování fi-
rem. Navrhuje, aby si ZM vyhradilo kompetence pro zadá-
vání veøejných zakázek.

      Diskuze:
      Mgr. Krabec  vysvìtluje, že ve smyslu zákona o zadá-

vání veøejných zakázek je urèen pøesný prùbìh výbìrové-
ho øízení od urèitých èástek výše. Podle jeho informací se
jedná o zakázky od 2,5 mil. výše, do 5 mil. je to tzv. zjednodu-
šené øízení, nad 5 mil. jsou pravidla ještì daleko pøísnìjší.
Èástka 2,5 mil je však vysoká, již dnes musí odbor VTS pøi
každé zakázce oslovit více zájemcù. Protože návrh p. Ing.
Kosuka nespecifikuje výši zakázky, od které by mìlo ZM
kompetenci rozhodovat, mohlo by to snížit operativnost jed-
nání. Dává protinávrh, aby RM vypracovala smìrnici pro
zadávání veøejných zakázek, kterou by pøedložila ZM.
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ZM/2004/01/019:ZM ukládá RM vypracovat smìr-
nici pro zadávání veøejný zakázek a pøeložit ji na
dalším jednání ZM.

14:0:0 (schváleno)

05. Vstupy obèanù

p. Láriš –  lyžaøské stopy kolem Jeøábu neustále ná-
jemce honitby nechává pluhovat až na podklad a není tedy
možné zde jezdit na bìžkách . Je to veliká škoda, tím spíš, že
stopy jsou od letošního roku upravovány strojovì rolbou
z Èervené Vody. Žádá mìsto o oficiální jednání s majitelem
honitby na Jeøábu panem Kopeckým.

Mgr. Krabec – s panem Kopeckým se již jedná. Vlastní-
kem pozemkù jsou Lesy ÈR, které pronajímají honitbu (na
10 let) a uzavírají smlouvu s nájemcem honitby. Lesy ÈR
tedy mají právo urèovat, co a jakým zpùsobem se bude
v areálu honitby odehrávat. Budeme jednat jak s panem
Kopeckým, tak s panem Valentou z Lesù ÈR. Zájmem
mìsta je, abychom v okolí mohli nabídnout atraktivní bì-
žecké stopy, samozøejmì v souladu s podmínkami ochra-
ny pøírody.

p. Jungvirt – ptá se, zda rolba, na kterou mìsto Králíky
pøispívá, bude upravovat také lyžaøské stopy na našem ka-
tastru.

Mgr. Krabec – uvedl, že rolba na našem katastru zøej-
mì upravovat lyžaøské stopy nebude. Pokud se to podaøí,
budou se stopy upravovat na katastru Dolních Boøíkovic,
v prostoru pod Suchým vrchem.

p. Jungvirt – požádal zda by tato informace mohla být
otisknuta v Králickém zpravodaji.

06. Vstupy zastupitelù

p. Holèapek- informoval, že v pøípadì honitby jde pou-
ze o dohodu s Lesy Èeské republiky, nemùžeme pana Ko-
peckého nutit.

p. Vyšohlíd – dìkuje za oddíl stolního tenisu mìstu za
dotaci, dále panu Stejskalovi za propùjèení sokolovny a také
všem podnikatelùm za vìcné dary, urèené na tradièní Vá-
noèní turnaj ve stolním tenise.

Ing. Kosuk – vznesl dotaz k rozpoètu na rok 2004, zda
by nemohla být zohlednìna potøeba opravy vedení nízkého
a posílení transformaèního výkonu na Dolní Hedeèi formou
pøíspìvku VÈE, a. s.,  ze zisku za uskuteènìné prodeje na
území katastru obce.

Ing. Strnad – v jakém stádiu zhotovení se nachází spol.
s r. o. Má pan Langhans již podepsanou pracovní smlouvu?

Mgr. Krabec – pan Langhans dosud pracovní smlouvu
nemá. Založení spoleènosti sro se mírnì pozdrželo na vyøi-
zování potøebných živností, ke kterým se vypracovávají
nìkterá závazná stanoviska napø. orgány kraje. Podklady
jsou již na obchodním soudu, který ale provede zápis do
obchodního rejstøíku až po doložení všech potøebných pod-
kladù.

 Ing. Strnad – jak se postupuje s pøedáním majetku
v pøípadì rušení pøíspìvkové organizace a zakládání nové.

Mgr. Krabec – majetek by mìl pøejít na mìsto a až
potom na novou pøíspìvkovou organizaci nebo formou troj-
kombinace smlouvy. Dále informoval ZM, o pøípravách roz-
poètu na rok 2004 a sdìlil, že na dalším jednání ZM bude
pøedložen rozpoèet ke schválení. 15 dní pøed ZM bude vyvì-
šen na úøední desce a na internetových stránkách mìsta.
Dále ZM informoval o nabídce dalšího zájemce o stavbu
diskontní prodejny v Králíkách, je jím øetìzec „PLUS dis-
kont“. Jedná se o nìmeckou firmu, provozující v Evropì
asi 3.500 prodejen, na území ÈR je jich 107. Projevili zájem
o plochu vedle nynìjšího benzinového èerpadla o velikosti
cca 5.500 m2. Preferují prodej èeského zboží, resp. prodej
zboží vyrobeného v ÈR èeskými pracovníky.

p. Vyšohlíd – nebude se preferovat jiné umístìní ob-
chodního domu, není možnost výstavby ve spodní èásti mìs-
ta?

p. Juránek - Jak Lidl, tak PLUS, požadují blízkost au-
tobusového nádraží. Proto je studie k umístìní prodejny

situována na plochu urèenou územním plánem pro obèan-
skou vybavenost v sousedství diskontu COOP.

Mgr. Krabec – vyslovil, že se jedná pouze o informaci o
další nabídce, nikoliv o jistou vìc. Èeká nás ještì øada jed-nání.                                            Zapsala Lenka Faltusová

Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekre-
tariátì 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 (pøízemí radnice na Velkém námìstí èp. 5).

u stromeèku. Každé dítì si svùj dáreèek vykoledovalo pøed-
nesem oblíbené básnièky, èi zazpíváním písnièky. A vìøte, že
dìti se opravdu snažily a nìkteré nás dokázaly svým výstu-
pem i pøekvapit a rozesmát. Spokojenì se pak všichni roz-
cházeli, èi rozjíždìli do svých domovù – dìti mìly radost z
dáreèkù a svých výkonù, jejich rodièe a prarodièe zase z
umìní svých dìtí a vnouèat. Spoleèné dárky pak zùstaly pod
vánoèním stromeèkem – s tìmi se potìšíme v novém roce.

Škoda, že Vánoce jsou jen jednou do roka a všechno krás-
né tak rychle konèí. A tak nám nezbývá, než se tìšit, že se
zase brzy sejdeme a potìšíme umìním našich dìtí.

Na závìr bychom chtìly podìkovat všem, kteøí vìtším, èi
menším dílem pøispìly ke zdárnému zajištìní mikulášské a
vánoèní nadílky.

Dìkujeme paní Ivetì Stránské a paní Alenì Køivohláv-
kové za napeèení výborných perníèkù do balíèkù.

Dále dìkujeme paní Blance Látalové za pìkné adventní
kalendáøe.

Paní Kamile Látalové dìkujeme za veliké pøekvapení pod
vánoèním stromkem.

Velké dík patøí také osadnímu výboru z Èerveného Poto-
ka, který dìtem vìnoval spoustu sladkostí do mikulášských
balíèkù.

Dìkujeme paní Danì Kašparové a panu Michalu Souè-
kovi za zajištìní vánoèních balíèkù.

Moc a moc dìkujeme manželùm Alenì a Janu Køivohláv-
kovým a manželùm Annì a Janu Køivohlávkovým, kteøí
pro dìti zakoupili trojhranné pastelky pro nácvik správné-
ho držení.

Nakonec ještì chceme podìkovat všem dìtem a rodièùm,
kteøí velice ochotnì pøispìli svým umìním k vytvoøení vá-
noèní výstavy.

Ještì jednou všem dìkují dìti a kolektiv MŠ Èervený Potok.

Byl u nás Mikuláš!
„Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady dìti straší, kdo to øinèí

øetìzem a proè s Tebou pøišel sem? Rohatý, rohatý, s koži-
chem až na paty,...“

Vždy, když se zaèíná krátit den a pøibývá noci, pøipomínají
si dìti svátek sv. Mikuláše a tato oblíbená písnièka zní den-
nì prostorami naší školky. A aby èekání na Mikulášskou
nadílku bylo pøíjemnìjší, vyrábìly si dìti tento rok rohatou
èertovskou hlavu. Rohy a jazyk si každý polepil kulièkami z
barevného papíru, oblièej obarvenou vatou. S pomocí paní
uèitelky si pak dìti hlavy pøipevnily na hùlku omotanou
èernou tkanicí a po nadílce odnesly domù. Èas tak pøi práci
rychle ubíhal a už tu byl pátek 6. prosince. Letos k nám
zavítal Mikuláš se dvìma èerty a s nimi se objevil i krásný
andìl! Mikuláš si pak dìti postupnì volal k sobì, aby se mu
pochlubily pìknou básnièkou, èi písnièkou. Na oplátku je
èekala od Mikuláše pochvala a sladká odmìna – každý do-
stal ozdobnou látkovou botu s pamlsky, balíèek s perníèky
od našich maminek a dva adventní kalendáøe. Èertùm zase
dìti slíbily, že se alespoò trochu polepší a dostaly od nich
malý pytlíèek s uhlím a bramborou – to aby na svùj slib
nezapomnìly.

Každé dítì se pak nechalo spoleènì s Mikulášem a jeho
doprovodem na památku vyfotografovat. A oblíbenou pís-
nièkou „Mikuláši, Mikuláši,...“ se pak dìti s návštìvou roz-
louèily. Tak zase pøíští rok nashledanou.

MŠ Èervený Potok

(Dokonèení ze strany1)
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
20. 1. 2004
- schvaluje pøevzetí záštity nad lyžaøským závodem

mladších a starších žákù a žaèek, poøádaným SKP Kometa
Brna, dne 2. 3. 2004 na Dolní Moravì a povìøuje starostu,
aby se zúèastnil slavnostního pøedávání cen vítìzùm. (5:0:0)

- schvaluje posunutí øádné hodiny noèního klidu na
4.00 hodinu ranní, a to v souvislosti s konáním karnevalu
ve dne 14. a 15. 2. 2004. RM souèasnì souhlasí s užitím
mìstského znaku na propagaèních materiálech karnevalu.
(5:0:0)

- schvaluje pro rok 2004 tyto termíny konání králic-
kých trhù:

10. 4. - Chovatelský trh (Prostøední Lipka)
15. 5. - Svatonepomucký kvìtinový trh
19. 6. - Svatovítský zelný trh
17. 7. - 1. Trh øemesel
14. 8. - 2. Trh øemesel
18. 9. - Zelný trh (5:0:0)
- souhlasí s výstavbou vrchního vedení 22 kV v k. ú.

Horní Lipka a souhlasí s umístìním tohoto zaøízení na po-
zemcích, které jsou ve vlastnictví Mìsta Králíky - p. p. è.
1084, 1085, 1083, 1087, 1089/1, 1092, 1094. RM souèasnì
povìøuje starostu k podpisu dohod o podmínkách zøízení
stavby. (5:0:0)

- schvaluje proplacení nákladù za nákup PHM – údrž-
ba bìžecké stopy do výše 4.000,- Kè po pøedložení prokáza-
ných výdajù. Proplacení bude možné až po schválení roz-
poètu mìsta na rok 2004. (5:0:0)

- souhlasí s rozdìlením poètu žákù podle návrhu øedi-
telù škol takto:

ZŠ Moravská, Králíky - otevírá 1 tøídu, 23 dìtí
ZŠ 5. kvìtna, Králíky - otevírá 2 tøídy, 37 dìtí. (5:0:0)
6. 1. 2003
- RM jmenuje na návrh pana Nìmeèka komisi pro

projekt fondu rozvoje bydlení pro rok 2004: Mgr. Zdenìk
Nìmeèek - pøedseda, èlenové Magda Antolová, Pavel Šve-

rák, Marie Kubíèková, Marie Švédová. RM odboru vnitø-
ních vìcí pøipravit text vyhlášky: O vytvoøení a použití úèe-
lových prostøedkù z „Fondu rozvoje bydlení“ pro rok 2004
na území mìsta Králíky a pøedložit vyhlášku na jednání
ZM. (4:0:0 – nepøítomen p. Škarka)

- souhlasí se zaøazením navržených objektù - dùm èp.
3, Velké nám. a èp. 353, Dlouhá ulice – k podání žádosti o
udìlení grantu na opravu kulturních památek. (4:0:0 – ne-
pøítomen p. Škarka)

- souhlasí s pøevzetím daru od Nadace Hory Matky
Boží. RM povìøuje starostu mìsta k podpisu darovací smlou-
vy. (4:0:0 – nepøítomen p. Škarka)

- souhlasí s konáním malíøského plenéru v srpnu 2004
v Králíkách a povìøuje starostu podpisem žádostí o dotaèní
tituly. (4:0:0 – nepøítomen p. Škarka)

- schvaluje uzavøít smlouvu na architektonickou stu-
dii  zástavby rodinnými domy v lokalitì “Skøivánek” s Ing.
arch. Petrem Kuldou a povìøuje starostu jejím podpisem.
(4:0:0 – nepøítomen p. Škarka)

30. 12. 2003
- souhlasí s  výstavbou vrchního vedení 22 kV v k.ú.

Horní Lipka a Heømanice u Králík a souhlasí s umístìním
tohoto zaøízení na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Mìs-
ta Králíky. RM povìøuje starostu mìsta k podpisu dohod o
podmínkách zøízení stavby. (5:0:0)

- povoluje klubu vojenské historie pohybovat se v obci
a jejím pøilehlém okolí za podmínek respektování vlastnic-
kých práv k pozemkùm, místních vyhlášek a zákonù ÈR.
(5:0:0)

- schvaluje smlouvu o spolupráci na úseku ochrany
pøírody a myslivosti s Èeskomoravskou mysliveckou jedno-
tou a povìøuje starostu jejím podpisem. (5:0:0)

- neschvaluje pøevod zøizovatelských funkcí pro Zá-
kladní umìleckou školu v Králíkách z Pardubického kraje
na Mìsto Králíky. (5:0:0)

Z pracovního kalendáøe
 vedení mìsta

Jednání
 6. 1.
- s pøednostou železnièní stanice Lichkov p. Mazurou a

jeho námìstkem p. Grosskopfem o vlakových spojích a stav-
bách dráhy na Králicku.

 8. 1.
- starosta s místostarostkou Èeské Tøebové paní Žáèko-

vou a pøedstaviteli firmy Iscarex o pøípravì bìhu na Králic-
ký Snìžník (pøedbìžný termín 14. 8. 2004).

13. 1.
- starosta na školení v Benešovì.
16. 1.
- vstupní jednání s ekonomickým poradcem pí Pokornou.
22. 1.
- místostarosta s pracovníky Pozemkového úøadu Ústí

nad Orlicí o projektu výsadby v biokoridoru z Lískovce k
rybníku a v blízkosti ÈOV.

- starosta s pøedsedou Sdružení obcí Orlicko p. Krátkým
a zástupcem Akademie Èeské republiky Ing. Dittrtem o
pøipravovaných projektech na Králicku.

Návštìvy
9. 1.
- starosta a místostarosta na výstavì cestovního ruchu

Regiontour 2004 v Brnì.
27. 1.
- úèast starosty na vernisáži výstavy dìtských prací z let-

ního výstupu na Králický Snìžník na Gymnáziu v Miêdzy-
lesie - akce je souèástí projektu Trhy/Targi-Králíky/Miêdzy-
lesie.

Zápis dìtí do
prvních tøíd

Jak je to dlouho, co vyslovilo prvnì MÁ-MA, udìlalo první
krùèek... Vèera? Pøed týdnem, mìsícem? Je to už o trošku
déle, ale pøesto se nechce vìøit, že to naše dì�átko už má jít
do školy. Vždy� aktovku, co dostalo pod stromeèek, nese na
zádíèkách jak mraveneèek zrnko rýže!

A pøesto – k zápisu dìtí do 1.tøíd se chystáme už 6. 2.
2004 od 13.30 hod. do 16.00 hodin.

Bude jeden z šedesáti prvòáèkù. Do ZŠ Moravská se
zapíše 23 dìtí (jedna tøída). Do ZŠ 5.kvìtna se zapíše
dìtí 37 a rozdìlí na dvì tøídy. Pøihlásit své dítì, které v
daném kalendáøním roce k 31. 8. dovrší šesti let, je
povinností rodièù, resp. dalších zákonných zástupcù dítìte.

Zápis do 1. tøídy není jen formalita, škola pøi zápisu získá-
vá informace o vývojových charakteristikách dítìte, jeho
osobnosti a sociálních dovednostech. V pøípadì potøeby jsou
rodièe upozornìni na možnost odkladu školní docházky a je
doporuèeno vyšetøení dítìte na odborném pracovišti s dia-
gnostikou školní zralosti. Pøi pøechodu dìtí z MŠ do ZŠ nej-
více ovlivòuje úspìšnost dítìte rodinné prostøedí a dosa-
vadní zpùsob výchovy pøedškoláka.

Zápis do první tøídy je slavnostním dnem nejen pro dítì,
ale i pro celou rodinu. Tak ještì rychle zopakujeme

„Desatero budoucího školáèka“
- Znám svoje jméno a pøíjmení, vím, jak se jmenují rodièe.
- Umím se obléknout i pøevléknout do cvièebního úboru,

a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádù na mì nemusel
èekat a umím na tkanièce udìlat mašlièku.

- Umím uklidit knížky, pastelky a hraèky tam, kam patøí.
- Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.

(Dokonèení na stranì 14)
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Park pro snowboarding na Dolní Moravì
Dolní Morava – Slavnostní otevøení snowboardového

areálu pro letošní zimní sezónu se uskuteènilo v sobotu 10.
1. 2004 na Vìtrném Vrchu. Flowpark Dolní Morava se do-
èkal výrazné inovace a rekonstrukce, èímž se zaøadil mezi
nejlepší centra tohoto druhu v Èeské republice.

„Snowboardový èi freestylový areál na Dolní Moravì vzni-
kl pøed 5ti lety, jako jeden z prvních areálù podobného du-
chu u nás. Zpoèátku disponoval dvìma skoky a dvìmi zá-
bradlími. Dnes patøí tento areál k našim nejvìtším snowpar-
kùm u nás,“ informoval nás Mojmír Langer, manager
Flowparku.

Pøíznivci tohoto „mladého a nejprogresivnìjšího“ sportu
mohou na Dolní Moravì vyzkoušet nejvìtší poèet kovových
pøekážek u nás. „Konstrukènì jsme zkvalitnili stávající ko-
vové pøekážky a vyrostlo pìt nových, plnì profesionálních,
které jsme konzultovali s našimi pøedními jezdci. Vyrostly i
dvì pøekážky, které se objevily teprve nedávno v nìmec-
kých a rakouských støediscích – wall ride a kmen stromu“,
øekl Robert Látal, øeditel Flowparku.

„Kvalita a novinky v našem areálu se objevily také díky
novému generálnímu partneru parku, americké firmì Flow
– pøednímu výrobci snowbordového materiálu. Proto jsme
zmìnili i název areálu na Flowpark,“ vysvìtlil manager Lan-
gr.

Souèástí Flowparku je lyžaøský vlek o délce dvìsta met-
rù, pùjèovna lyžaøského a snowboardového vybavení. Dále
zde naleznete lyžaøskou školu, test centrum Flow, obèerst-
vení a hudbu.

Termíny snowboardových akcí:
     17. 1. 04 MEAT FLY CONTEST
skok (9.00 - 11.00 trénink, 11.30 – 13.00 kvalif., 13.00 –

15.00 finále)
veèer exhibice na zábradlí a wall ride (od 16.00-

17.00 trénink, 17.00 závod)
vìcné ceny v hodnotì 50.000,-
párty – koncert Cobatára (hard core, rock), Dj, Morav-

ská krèma

25. - 26. 1. 04 FLOW & NUGGET VÍKEND
denní a veèerní program stejný jako pøedchozí akce
vìcné ceny v hodnotì 30.000,-
jezdci Flow czech team, test Flow vázání a prken
párty – Dj, Moravská krèma

    31. 1. - 1. 2. 04 TITTY TWISTER È. POHÁR
sobota – slope style (skok, 2 pøekážky a wall ride), èasy

stejné jako pøedchozí akce
veèer exhibice na zábradlí a wall ride (od 16.00-

17.00 trénink, 17.00 závod)
megapárty – obecní úøad DM, video projekce snowbo-

ard videí 5x3m, prezentace Dai Airy Video (sestøih ze zá-
vodního dne), exhibice flatland (kolo, mistr ÈR)

velkoplošné video…)
    21. - 22. 2. 04  FREESNOW SÉRIE
sobota – slope style (skok, 2 pøekážky a wall ride), èasy

stejné jako pøedchozí akce
párty - koncert Shatter (hard core), Dj, Moravská krè-

ma
nedìle – cross èi slope style price money

Za redakci KZ Vratislav Krobot
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(Dokonèení ze strany 16)
kladatelem a primáriem Moravského klavírního tria.

PROJEKT 100 TAKÉ V KRÁLÍKÁCH!
PROJEKT 100 je originální zpùsob distribuce filmù, kte-

rý ve svìtì nemá obdoby. Jedná se o každoroèní putovní
pøehlídku deseti „kultovních“ snímkù ve vybraných kinech
ÈR a SR v prùbìhu dvou až ètyø mìsícù. Projekt mìl vlastnì
letos konèit. Pùvodnì byl naplánován na pìt let s tím, že
dvakrát do roka uvede ve vybraných kinech po deseti fil-
mech.

„Hned první rok mì však pøekvapil zájem, který
projevilo dvaadvacet kin“, øíká Jiøí Králík, zakladatel
Letní filmové školy v Uherském Hradišti a duše PROJEK-
TU 100. „Progam jsme tehdy sice dávali horko tìžko
dohromady, ale výsledky byly tak dobré, že jsme
nakonec cyklus rozložili na deset let. Plánovaný
poèet filmù jsme dokonce pøekroèili. Souèasný zá-
jem 140 èeských a 35 slovenských kin je tak ohro-
mující a zavazující, že ani nesmíme pøemýšlet, že
bychom skonèili.“ Na podzim se chystá další várka – de-
set nejlepších evropských filmù za uplynulých deset let,
PROJEKT 100 pak bude pokraèovat dál ve stejném stylu.

„Každý rok øíkám, že máme nejlepší kolekci, ale
tentokrát se podaøilo získat skuteènou špièku. Už
jsme si u majitelù práv vydobyli znaèné renomé a
nemáme tedy problém, že by nás nìkdo odmítl,“
pochvaluje si Jiøí Králík. A pro MfD o PROJEKTU 100 øekl:
„Chceme lidem ukázat, že i film je umìní a má díla,
která je dobré, vhodné a nutné stále opakovat.
Podobnì jako se stále opakují písnièky Beatles nebo
hudba Mozarta èi se hraje Shakespeare. Naštìstí
stále pøibývá tìch, kteøí chtìjí nabídnout pestrý a
kvalitní program. Kvalita filmu se totiž projeví až
po urèité dobì – devadesát procent souèasné na-
bídky kin tvoøí filmy, na které si nikdo za rok ani
nevzpomene a v pamìti lidí pak zùstanou jen sku-
teènì kvalitní snímky.“

Mezi kinosály, kde se budou filmové lahùdky servírovat,
je poprvé také králické kino Støelnice (patøíme tak mezi
šest kin v Pardubickém kraji – Pardubice, Svitavy, Chrudim,
Ústí nad Orlicí, Èeská Tøebová a Králíky). V prùbìhu bøez-
na až èervna nabídneme devìt z deseti filmù letošního PRO-
JEKTU 100 za jednotnou cenu vstupenky 45,- Kè (nejnižší
možné vstupné na filmy PROJEKTU 100), diváci budou mít
zdarma k dispozici zvláštní noviny - Filmové listy s profily
tvùrcù a recenzemi snímkù.

V následujících èíslech Králického zpravodaje uveøejní-
me krátkou informaci o promítaných filmech. Celý cyklus
zaèíná èeským snímkem SPALOVAÈ MRTVOL režiséra
Juraja Herze z roku 1969, uvedeme ho první bøeznovou
sobotu (6. 3.) od 19.00 hodin. – Pan Karel Kopfrkingl je
obìtavým zamìstnancem pražského krematoria a vzorným
otcem rodiny, dùslednì dbá o øádný chod domácnosti a vše-
strannou výchovu svých dìtí. Rád pøedèítá z oblíbené knihy
o Tibetu. Tíživá atmosféra napjaté pøedváleèné doby násobí
všeobecný strach a láme charaktery. V mìš�áckém stereo-
typu žijící Kopfrkingl spolupracuje s nacistickými okupanty
a s obludnou samozøejmostí se zbavuje všeho nebezpeèného
ve svém okolí, vèetnì èlenù vlastní rodiny. Jeho velká a
nebezpeèná kariéra zaèíná…

Filmová adaptace psychologického hororu, vzdálenì upo-
mínajícího na Hitchcockovy grotesky, kongeniálnì vystihu-
je morbidní atmosféru a jakoby neskuteèný svìt panopti-
kálních postav vynikající pøedlohy Ladislava Fukse (vyšla v
roce 1967). Pan Kopfrkingl se stal životní rolí Rudolfa Hru-
šínského a tragikomedie Spalovaè mrtvol jedním z nejvý-
znamnìjších filmù Juraje Herze, jenž tu plnì uplatnil svùj
smysl pro bizarnost, perverzi a fantaskní vidìní. I když byl
snímek normalizátory èeského filmu pøíkladnì zatracován
a nemohl se dlouhá léta objevit ani v kinech, ani v televizi,
sotva lze tento titul pominout ve výètu nejhodnotnìjších
èeských filmù. Kritik Jan Žalman o filmu napsal: „Oznaème
Spalovaèe mrtvol jako morbidní humor èi jakkoliv jinak, pod
žádnou nálepku se nevejde všechno. Nesporné je pouze jed-
no: Juraj Herz tímto filmem dobyl pro èeskou komedii polo

hy, kam se až dosud nikdo neodvážil.“ A Jan Lukeš o Hru-
šínském: „Dnes už si bez nìj Spalovaèe nepøedstavíme:
bez veškerého minimalismu jeho gest, bez sladké vùnì
smrti, která jako by se táhla z medovì pronášených replik,
bez vymydlené uhlazenosti a akurátní úpravnosti, za ni-
miž bobtná Kopfrkinglova perverze. Vidíme milý a spoko-
jeností záøící oblièej Josefa Švejka, jenže najednou za bod-
rou fasádou tušíme krutost šelmy, èíhavost hada, deviaci
slušného pána, který si sám postup svého šílenství neuvì-
domuje.“

PROJEKT 100 - Kino Støelnice Králíky
6.3 .   Spalovaè mrtvol  (Èeskoslovensko 1969, režie

Juraj Herz)
20.3.Zuøící býk  (USA 1980, režie Martin Scorsese)
3.4 .   Invaze barbarù  (Kanada, Francie 2003, režie

Denys Arcand)
17.4.Casablanca  (USA 1942, režie Michael Curtiz)
8.5. Annie Hall  (USA 1977, režie Woody Allen)
15.5.Fanny a Alexandr  (Švédsko, Francie, Nìmec-

ko 1982, režie Ingmar Bergman)
29.5.Sloní muž  (Velká Británie 1980, režie David

Lynch)
12.6.Rosemary má dì�átko (USA 1968, režie Ro-

man Polanski)
26.6.Návrat (Rusko 2003, režie Andrej Zvjagincev)

Pavel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky

Miroslav Zicha (violoncello) je rovnìž absolventem
JAMU v Brnì. Byl dlouholetým èlenem Tria Bohuslava
Martinù, vedle komorní hry se intenzivnì vìnuje pedago-
gické práci na brnìnské konzervatoøi a od roku 1995 také
na JAMU.

Koncert se koná v sále Základní umìlecké školy a je
podpoøen Nadací Leoše Janáèka – v programu zazní jeho
Pohádka pro violoncello a klavír.

sobota 28.   SPORTOVNÍ PLES 20.00 hod
K tanci hraje skupina TRIAL, poøádá TJ Sokol Boøíkovi-

ce.
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

Zprovoznìní nového informaèního serveru
WWW.EKOVYCHOVA.CZ

V roce 2003 byl na základì výbìrového øízení vypsaného
Pardubickým krajem a v rámci Koncepce enviromentální
výchovy, vzdìlávání a osvìty (EVVO) ustaven krajský ko-
ordinátor EVVO. Na dobu dvou let se jím stalo Ekocentrum
Paleta Pardubice.

Prvním výstupem v práci koordinátora je informaèní ser-
ver www.ekovychova.cz. Je to novinka, která má pøispìt k
plnìní hlavního úkolu krajského koordinátora. Tedy k rea-
lizaci koncepce ekologické výchovy pro dìti i studenty ve
spolupráci s krajem, mìsty a nevládními organizacemi, dále
ke shromažïování a vyhodnocování pøipomínek veøejnosti
ke koncepci i ke sledování postupu jejího plnìní, øekl Petr
Šilar, krajský radní zodpovìdný za životní prostøedí, zemì-
dìlství a rozvoj venkova.

Na serveru je k dispozici pøehled ekovýchovných akcí,
odkazy na literaturu, pozvánky na semináøe a konference
atd. Zájemci tu mohou nalézt také diskuzní fórum, pøehled
grantù èi samotnou Koncepci enviromentální výchovy, vzdì-
lávání a osvìty. Svùj odkaz si tu také mohou zadat ostatní
subjekty pohybující se v oblasti ekovýchovy. Server bude
doplòován podle potøeb a požadavkù uživatelù, jimiž mo-
hou být obce, neziskové organizace, školy i jednotliví obèa-
né.

Sylva Zajíèkovátisková mluvèí Pardubického kraje
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Sportovní strana Králického zpravodaje

 OP I.
    14. kolo 17. 1. 2004
    Sloupnice – Sudslava 4:14

 Start È.Tø. – Vys.Mýto 5:13
    Sedlec C – Lukavice 14:4
    Lanškroun B – Øetová 9:9
    Hnátnice – Orlice 4:14
    Líšnice – È.Tøebová C 8:10

1.Vysoké Mýto        14      9     4      1     152:100    53
    2.Sudslava             14      8     5      1     154:98      50
    3.Orlice             14      8     3      3     152:100    46
    4.Lanškroun  B      14      8     2      4     134:118     44
    5.Start Èeská Tø.    14      7     3      4     139:113     46.

6.Èeská Tøebová C 14      7     2      5     126:126     39
7.Sedlec C             14      6     2      6     127:125     34

    8.Øetová             14      4     6      4     131:121     32
    9.Líšnice             14      3     4      7     116:136     23
   10.Lukavice             14      4     0     10     88:164     20

11.Hnátnice             14      2     3      9     107:145    16
12.Sloupnice           14      0     2     12     86:166      4

OP II.
14. kolo 17. 1. 2004
Brandýs  volný los
Zámrsk – Králíky B 8:10
Sudslava B – Libchavy 10:8
Ústí D – Orlice B 11:7
Lanškroun C – Plchovice 15:3
Líšnice B – Øetová B  nehlášeno

1.Králíky B             13      9     3     1      158:76      51
2.Lanškroun C 13      9     1     3      137:97      47
3.Libchavy             13      8     2     3      126:108    44
4.Plchovice             13      7     1     5      124:110    37
5.Ústí D 13      7     1     5      129:105    37
6.Brandýs             12      6     2     4      116:100    34
7.Orlice B             13      5     2     6      112:122    29
8.Zámrsk             12      4     2     6      107:119    24
9.Sudslava B 13      3     1     9      93:141     17
10.Øetová B            11      3     0      8      83:115     15
11.Líšnice B             12      0     1     11     57:159     2

OP III. jih
12. kolo  17. 1. 2004
Hylváty  volný los
Sudslava C – Plchovice B 17:1
È.Tøebová D – Libchavy B 14:4
Sedlec D – D.Dobrouè 16:2
Brandýs B – Vys.Mýto B 5:13

1.Èeská Tøebová D 11     10    0     1      161:37      50
2.Sedlec D             11      9     1     1      145:53      47
3.Sudslava C 10     9      0     1      144:36      45
4.D.Dobrouè 11      6     1      4      101:97     32
5.Vys.Mýto B 10      5     0      5      85:95      25
6.Libchavy B 11      3     0      8      71:127     15
7.Plchovice B 11      2     1      8      56:142     12
8.Brandýs B            11      1     2      8      64:134     9
9.Hylváty             10      0     1      9      37:143     2

OP III. sever
12. kolo 17. 1. 2004
Orlice C  volný los
Líšnice C – Lanškroun D 16:2
Jamné – Mistrovice 11:7
Žamberk – Králíky C 4:14
Tatenice – Králíky D 7:11

Hokejové turnaje amatérù
30. 12. 2003
Koneèné poøadí:
1. HC MUCHA
2. IN LINE HOKEJ
3. HOSPODA TOMÁŠ
4. 1. 2004
Koneèné poøadí:
1. HC MUCHA
2. IN LINE HOKEJ
3. TÌCHONÍN
4. BOØÍKOVICE
5. ÈERVENÁ VODA
10. 1. 2004
Koneèné poøadí:
1. TÌCHONÍN
2. HC MUCHA
3. IN LINE HOKEJ
4. ÈERVENÁ VODA
5. BOØÍKOVICE
Poøadatel: ODDÍL LEDNÍHO HOKEJE JISKRA KRÁLÍ-

K Y
Okresní pøebor – muži
14. 1. 2004
Soupiska hráèù: Paštika Marcel, Kopecký Jiøí, Hla-

va Jiøí, Šponar Jaroslav, Valèík Roman, Slanina
Drahoš, Zezulka Zdenìk, Milták Jan, Felgr Pøiby-
slav, Kaplan Jaroslav, Šponar Michal, Bílý Ludìk.

1. Choceò B       12   10 1 1 95:27 21 b.
2. Tisová        11   10 0 1 64:31 20
3. Králíky        12   8 3 1 62:34 19
4. Žamberk        11   6 2 3 44:21 14
5. Vodìrady        11   6         0          5          44:33   12
6. Dlouhoòovice12   4 3 5 47:60   11
7. Øetová        10   4 1 5 51:54 9
8. Vermìøovice   11   3 2 6 33:54   8
9. Semanín        11   3 1 7 50:61 7
10. Lanškroun   12   3 1 8 35:59 7
11. Ústí n. Orl.   11   1 2 8 37:48 4
12. Nekoø        11   0 0 11 21:101 0

Okresní pøebor – junioøi
Soupiska hráèù: Kaliánko Pavel, Šponar Martin,

Hlava Jakub, Milták Petr, Kempf Tomáš, Paulus
David, Ma�ašovský Josef, Pražák Roman, Diblík
Miloslav, Kubíèek Milan, Halaniè Radek, Kopecký
Pavel, Suchý Jan, Kožnar Marek, Hlava Tomáš,
Šverák Jakub.

1. Ústí n. Orl.      4 4 0 0 19:5 8 b.
2. Králíky         4 3 0 1 13:6 6
3. Dlouhoòovice 4 2 0 2 20:17 4
4. Žamberk         4  1           0          3          10:16 2
5. Semanín         4 0 0 4  2:19 0

1.Mistrovice            11      9     0      2     131:67      45
2.Králíky C             11      9     0      2     138:60      45
3.Jamné 11      8     2     1      140:58      44
4.Orlice C             10      7     2     1      124:56      39
5.Líšnice C             10      5     0      5      92:88       25
6.Tatenice             11      3     0      8      74:124     15
7.Žamberk             11      3     0      8      92:106     15
8.Králíky D             10      2     0      8      49:131    10
9.Lanškroun D       11      0     0      11     24:174     0

Stolní tenis

Naši hokejoví nováèci
V letošní hokejové sezónì (2003-04) za podpory rodièù,

sponzorù a hokejového oddílu Králíky, zahájili svou kariéru
mladší žáci. Své první hokejové zkušenosti jezdí srovnávat
do Ústí nad Orlicí, pod vedením trenéra, pana Romana VAL-
ÈÍKA, odkud je i foto po vítìzném utkání nad Nekoøí.

(Dokonèení na stranì 16)
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Tak  bylo – tak  je
È. p. 364 (døíve 112)

V roce 1650 stála
na místì dnešní
spoøitelny radnice.
Ta je zde uvedena i
pøed rokem 1795.
Tehdy dùm vlastnil
Franz Katzer. Po
nìm získává dùm
Dominik Monse,
rok 1809, dále Ig-
natz Monse 1827,
Anton Roja 1833 a
kolem roku 1845
má dùm ve vlast-
nictví pan Rotter.

Dìjiny budovy
dnešní spoøitelny
zaèínají až od roku

1914, kdy je zahájena novostavba domu è. p. 384. O rok
pozdìji je dùm dokonèen a je sem 26. 8. 1915 è. p. 363 pøe-
stìhována spoøitelna.

19. 1. 1917 je v domì založen Okresní výbor váleèné po-
moci Králíky. O rok pozdìji má zde kanceláø i Dìlnická a
vojenská rada a nachází se zde velitelství králické posádky
èeskoslovenského vojska.

V roce 1930 je dùm è. p. 364 uveden jako Mìstská spoøi-
telna. O 30 let pozdìji je zde na nìjaký èas i zemìdìlská
škola. Dnes má v budovì svoji poboèku Èeská spoøitelna
a .s.

 René Šebek ve spolupráci s Mìstským muzeem Králí-
kách.

Pracovníci Mìstského muze v Králíkách uvítají jakekoliv
další doplnòujicí podnìty a materiály (dobové fotogra-
fie,dokumenty apod.), které se týkají tohoto tématu. Dìku-
jeme.

Co nového ve školce Moravská?
Od ledna 2004 mají možnost nejstarší dìti navštìvovat

kroužek „Angliètinka pro nejmenší“. Pod vedením Mgr.
Petry Vostrèilové se dìti každou støedu seznamují hravou
formou s angliètinou podle metodiky pro pøedškolní vìk.

Jako každoroènì pøes zimu 1x týdnì saunujeme. Pod-
porujeme tím zdravý tìlesný vývoj, vedeme dìti k otužilosti
a posílení imunitního systému. Dìti se saunují se souhla-
sem lékaøe a rodièù.

„Pøijïte si pohrát“ do MŠ Moravská – oblíbená spolu-
práce dìtí a maminek na MD. Zaèínáme od února
každou støedu od 15 – 16 hod. Ulehèíte adaptaci
dítìti pro budoucí vstup do MŠ.

Každé úterý odpoledne je veøejná logopedie pro dìti s
vadami øeèi.

6. února 2004 popøejeme hodnì úspìchù našim 24 bu-
doucím školákùm pøi zápisu do ZŠ. Ještì pøedtím se pù-
jdeme podívat do obou ZŠ, ŠD a ŠJ, aby se dìti seznámily s
novým prostøedím.

V bøeznu navazujeme na loòský kurz plavání v Zá-
bøehu. Pro velký zájem jezdí jen dìti nejstarší.

Na ètvrtek 4. 3. 2004 chystáme karneval pro dìti a
rodièe ve ŠJ Moravská v 15 hod. zveme též ma-
minky s dìtmi na MD.

Na duben pøipravujeme zápis do MŠ. Bližší informace v
bøeznovém KZ.

Mateøská škola Moravská má ve svém logu „KRÁLÍÈ-
KA“.

Motto našeho vzdìlávacího programu je: „Hrajeme si a
uèíme se od jara do zimy s králíèkem v Králíkách.“

Mateøská škola, Moravská Králíky

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

nabízí místo
FIREMNÍHO EKONOMA

Požadavek na minimálnì SŠ vzdìlání
ekonomického smìru.

Své nabídky zasílejte poštou na výše uvedenou adresu.

Obec Orlièky nabízí k pronájmu 3 volné byty v budovì
školy (dokonèení výstavby 6/2004).

Upøednostòujeme rodiny s malými dìtmi, OÚ, ZŠ a
pošta v místì.

Bližší informace na tel. 465 649 222 nebo 603 314 074.
Obecní úøad Orlièky
561 55 Orlièky 176

IÈO: 279 307

Pøihlaste svùj florbalový tým
do Orlického poháru!

V letošním roce se pøipravuje již 8. roèník této soutìže.
Hlásit se mohou družstva mužù i žen (12 - 120 let), a to i
školní a rekreaèní. Plánujeme dvì výkonnostní kategorie -

I. a II. tøídu. Zkušení se utkají v napí-
navých bojích o pohár, ménì zkušení
si zahrají pro radost.

Pro bližší informace volejte 777 135
844 (Vladimír Hrdina) nebo mailujte na
adresu v.hrdina@centrum.cz. Informa-
ce a pøihlášky naleznete také na http:/
/ofbs.webpark.cz, kde jsou volnì ke sta-
žení. Uzávìrka pøihlášek je 15. února.

- Poznám barvu èervenou, modrou,
zelenou, žlutou, hnìdou a èernou.

- Umím vystøihnout obrázek nùžka-
mi s kulatou špièkou.

- Dovedu si pøipravit svaèinku na
ubrousek a umýt si ruce.

- Dovedu poslouchat maminèino vy-
právìní se zájmem a v klidu.

- Povídám si s rodièi o tom co ètu,
jaké pohádky jsem vidìl.

- Do aktovky si sám uložím vìci tam,
kam patøí.

A mnì nezbývá, než popøát mnoho
úspìchù dìtem a pevné nervy rodièùm.

Iva Veèeøová

(Dokonèení ze strany 10)
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o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.

 NAŠI NEJMENŠÍ
V mìsíci lednu se narodili tito obèané.

   „Vítáme Vás mezi námi.“

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

„Pøejeme hodnì zdraví do dalších let.“

MANŽELSTVÍ
Své životy v mìsíci lednu spojili tito obèané.

„Gratulujeme a pøejeme štìstí“

ÚMRTÍ
V mìsíci lednu nás opustili tito obèané.

„S láskou budeme vzpomínat.“

Stomatologické služby
od 1. 2. 2003 do 6. 3. 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
07. 02. so MUDr. Jáòová Mladkov                      Obecní úøad 465 635 441
08. 02. ne MUDr. Jáòová Mladkov Obecní úøad 465 635 441
14. 02. so MUDr. Ježáková Letohrad Zdr. støedisko 465 620 528
15. 02. ne MUDr. Ježáková    Letohrad Zdr. støedisko 465 620 528
21. 02. so MUDr. Krèálová Žamberk Poliklinika 465 676 824
22. 02. ne MUDr. Krèálová Žamberk Poliklinika 465 676 824
28. 02. so MUDr. Karásková Letohrad Zdr. støediskoU Dvora 815 465 620 358
29. 02. ne MUDr. Karásková Letohrad Zdr. støediskoU Dvora 815 465 620 358

V Jablonném nad Orlicí zajiš�uje ošetøení mimo ordinaèní dobu každý den do 20:00
MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765

Tøíkrálová sbírka
v Králíkách

Po málo úspìšných pokusech minulých
let se letos podaøilo uspoøádat Tøíkrálo-
vou sbírku mimo kostel i ve mìstì. Pan
faráø Baschant pøivezl zapeèetìné poklad-
nièky z Charity Letohrad, probìhla regis-
trace na MìÚ Králíky i ohlášení na Policii
ÈR. Byly vytvoøeny tøi skupinky kolední-
kù, každá v èele s jednou dospìlou ženou
zodpovìdnou za prùbìh sbírky.

V sobotu 10. 1. 2004 v 8.30 se sešly
koledníci – 4 chlapci a 5 dìvèat ve vìku od
5 do 12 let v kostele, za pomoci dospìlých
se oblékli do bílých odìvù a èepic, pøevzali
pokladnièky, kalendáøíky, složenky a cuk-
øíky. Pan faráø všem požehnal, vyfotogra-
fovali se a vyrazili po mìstì. V obchodech i
domácnostech se pøedstavili, dovolili se zda
mohou koledovat, dospìlí vysvìtlili úèel
sbírky. Navštívené obèany potìšili zpìvem
koledy, podarovali kalendáøíkem a cukøí-
kem, pøípadnì pøidali složenku. Unavení
koledníci skonèili mezi 12 a 13 hodinou.
Sbírka ještì pokraèovala v nedìli 11. 1. po
mši svaté v kostele. V pondìlí 12. 1. byla
na MìÚ za pøítomnosti pana starosty, Mgr.
Krabce a referentky školského odboru, paní
Prausové, zkontrolována neporušenost za-
peèetìní pokladnièek, byly otevøeny a pe-
níze spoèítány. Obsah pokladnièek vydal
celkem 12.091,- Kè.

Peníze budou použity na stavbu domo-
va pro dìti v Žichlínku, na nákup zdravot-
nických pomùcek, které Charita pùjèuje,
na pomoc lidem v nouzi a na úhradu mate-
riální pomoci lidem postiženým zemìtøe-
sením v Iránu.

Velmi srdeènì dìkujeme všem obèanùm,
kteøí otevøeli svá srdce i penìženku potøeb-
ným a pøípadnì obdarovali koledující dìti
ovocem èi sladkostí. Souèasnì se velmi
omlouváme všem, které jsme nestihli na-
vštívit.

Za farnost Králíky

Adéla Mezuliánová, Denis Maška, Matouš Dostál

Marie Marušková, Anna Horáková, Miroslava Pišlová, Andrej Servanský,
Emilie Kubelková, Vìra Röllová, Margita Havlová, Josef Groz, Oldøich
Theimer, Rùžena Petruželková,Eliška Filipová, Elfrída Venclová, Jarmila

Vorlová, Vladimír Beran, Josef Hudák,Helmut Schramme, Stanislav Dvoøák,
Marie Kalousková, Pøibyslav Felgr, Jarmila Havlová, Jan Krejèí

 Jaroslav Pražák, Vìruška Sedlaèíková, Jaroslav Berka

Ludìk Procházka – Rùžena Springerová
Zdenìk Urban – Jana Krobotová

Zvýšení bezpeènosti
provozu na železniè-

ních pøejezdech

Minulý týden probìhlo další jednání spo-
leèné pracovní skupiny Pardubického kra-
je, Èeských drah a Policie ÈR pro zvýšení
bezpeènosti provozu na železnièních pøe-
jezdech v Pardubickém kraji. Pøedmìtem
jednání byla koordinace investièních akcí
Pardubického kraje a Èeských drah.

V letošním roce dojde podle plánu ÈD k
instalaci svìtelné signalizace na pøejezdech
u železnièní stanice Chrudim-mìsto, v Roz-
hovicích a ve Valech u Pøelouèe. V závìru
loòského roku již bylO zahájeno položením
kabelu zabezpeèení pøejezdu na silnici I/
43 v Èervené Vodì. Svìtelná signalizace a
závory budou doplnìny po zahájení sta-
vební sezóny, øekl krajský radní zodpovìd-
ný za oblast dopravy Miloslav Macela.

Úèastníci jednání se také shodli na nut-
nosti obnovení pravidelných prohlídek sta-
vu pøejezdù, díky nimž je možno øešit ope-
rativnì drobné závady, jako je pøerostlá
zeleò nebo poškozené dopravní znaèení.

Tiskové oddìlení Krajského úøadu
Pardubického kraje

V lednovém èísle KZ jsme v rubrice Spoleèenská kronika chybnì uvedli  mì-
síce.

Pøijmìte, prosím, naši omluvu.
Redakce

Dìkujeme všem, kteøí nám pomáhali pøipravovat poslední rozlouèení s
naším synem Jaroslavem. Zvláštì pohøební službì – paní Øezníèkové, TS –
panu Knetikovi, paní Rybové, všem z kvìtináøství – paní Èumové a rovnìž

všem kuchaøkám a panu Veèeøovi ze školní jídelny.
Dìkujeme také všem, kteøí nás podporovali v tìchto tìžkých chvílích.

Rodina Berková.

OMLUVA
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Širokoúhlé kino Klubu Na Støelnici Králíky – ÚNOR
pátek 6.   ŽIVOT

DAVIDA GALEAzaè. ve
20.00 hod Kriminální dra-
ma øeší otázky spojené s
trestem smrti, má ne-
zvyklé vyústìní a pøináší
velké herecké výkony
Kevina Spaceyho a Kate

Winsletové (Titanic).
úterý 17.   MEZI NÁMI DÌVÈATY
zaè. v 17.00 hod
Studentská komedie o pubertální dívce Annì, která si

prostøednictvím èínského kouzla vymìní na pár dní tìles-
nou schránku se svojí matkou, aby tak zjistila, že ani jedna
to nemá v životì lehké.

ètvrtek 19.   PRCI, PRCI, PRCIÈKY – SVATBA
zaè. v 19.00 hod (!)

V tøetí èásti volné komediální série požádá Jim Leven-
stein svoji dívku o ruku a hodlá uspoøádat dokonalou svat-
bu, což mu ovšem neustále komplikuje nadržený spros�ák
Stifler.

úterý 24.   SPY KIDS 3D: GAME OVER
zaè. v 17.00 hod
Tøetí díl „dìtské bondovky“ nabízí další dobrodružství sou-

rozencù Juniho a Carmen Cortezových. Carmen je uvìznì-
na uvnitø poèítaèové hry, Juni jí musí vysvobodit a zároveò
zvítìzit nad zákeøným Hraèkáøem. K filmu diváci dostávají
speciální brýle pro trojrozmìrné vidìní!

pátek 27.   S.W.A.T. – JEDNOTKA RYCHLÉHO
NASAZENÍ

zaè. ve 20.00 hod
Akèní thriller popisuje nároènou a nebezpeènou práci

losangeleské elitní policejní jednotky S.W.A.T. pøi pøemístì-
ní nebezpeèného zloèince do federální vìznice.

KLUB NA STØELNICI KRÁLÍKY – ÚNOR 2004
sobota 7.   KDES TO BYL(A) V NOCI?
19.30 hod
Komedie Alana Ayckbourna v podání divadelního soubo-

ru VICENA z Ústí nad Orlicí. Vtipná konverzaèní pøestøelka
tøí manželských párù na téma nevìry a intrik. (Náhradní
termín za zrušené prosincové pøedstavení, pùvodní vstu-
penky zùstávají v platnosti, pøedprodej nových vstupenek v
kanceláøi Støelnice a v obchodì Quelle na Velkém námìstí –
paní Kubešová).

pátek + sobota 13. a 14.  KRÁLICKÝ KARNEVAL
19.00 hod
Tradièní dvoudenní lidová veselice s úvodním ohòostro-

jem, vyhlášením nejhezèích masek a dalším programem
probíhá ve všech králických hospodách, restauracích a sá-
lech.

pátek 20. a sobota 21.   HRÁÈI
20.00 hod
Pánská èást králického divadelního souboru TYL se pøed-

staví v první a druhé premiéøe satirické divadelní komedie
N. V. Gogola.

Gogolova komedie Hráèi u èeského publika dlouho zùstá-
vala ve stínu autorových jiných dìl – Revizora a Ženitby,
tøebaže za autorova života byla jedinou, jejíž první uvedení
Gogola uspokojilo (na rozdíl od výše jmenovaných, které ho
naopak zcela roztrpèily a po premiéøe Revizora dokonce odjel
z Ruska!)

Prùlom v èeském divadelnictví zahájila skvìlá inscenace
Hráèù v pražském Èinoherním klubu v r. 1982 s Josefem
Abrhámem v roli Ichareva a s Jiøím Kodetem jako jeho
hlavním protihráèem Utìšitelem.Více než dvacet let jsou
tak Hráèi u nás pokládáni za rovnocennou souèást geniální-
ho Gogolova dramatického díla a objevují se od té doby pra-
videlnì na repertoáru profesionálních i ochotnických diva-
del.

Komedie o podvodnících rùzného druhu navozuje mnohé
asociace s naší souèasností, aniž by bylo tøeba sahat k násil-
ným aktualizacím. Nejde totiž jen o nepoctivé karbaníky.
Ostatnì ani Gogol nemìl na mysli jenom je, když tuto ko-
medii o falešných hráèích, navzájem si nastražujících osidla,
psal.

V režii Zdeòka Nìmeèka uvidíme Aleše Klohnu, Vladimí-
ra Hejtmanského, Martina Kose, Jana Skalického, Dušana
Kohúta, Zdeòka a Pavla Hanákovi, Miroslava Èernohouse
a Jana Èumu ml.

ètvrtek 26.   MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
19.00 hod
Koncert Moravského klavírního tria je úvodním poèinem

volné øady koncertù, kterými králický Kruh pøátel oslaví
ROK ÈESKÉ HUDBY 2004 – více na toto téma v pøíš-

tím èísle Králického zpravodaje.
V poøadí již 58. veèer Kruhu pøátel hudby pøedstaví ko-

morní trio (klavír, housle, violoncello), vzniklé v roce 1997 z
iniciativy èlenù Státní filharmonie Brno. Èlenové tria usi-
lují o promyšlenou, vyváženou a umìlecky nároènou inter-
pretaci stìžejních skladeb triového repertoáru, nevyhýbají
se však ani souèasné tvorbì žijících autorù, jejichž skladby
na soubor èasto kladou neobvyklé interpretaèní nároky. Za
dobu své existence absolvovalo Moravské klavírní trio mnoho
koncertù v Èeské republice i v zahranièí a všude zazname-
nalo trvalý ohlas, pøíznivé hodnocení odborné veøejnosti i
živý zájem publika.

Moravské klavírní trio vystupuje v následujícím složení:
Jana Ryšánková (klavír) vystudovala JAMU v Brnì, zú-
èastnila se nìkolika mistrovských kurzù, specializuje se na
komorní hru – nahrála øadu komorních skladeb pro Èeský
rozhlas. V souèasné dobì pùsobí jako odborná asistentka
brnìnské JAMU.

Jiøí Jahoda (housle) vystudoval JAMU v houslové tøídì
prof. Sýkory, sekundisty Janáèkova kvarteta. Pùsobil v Praž-
ské komorní filharmonii a jako koncertní mistr ve Státní
filharmonii Brno. Pravidelnì se vìnuje spolupráci s Èes-
kým rozhlasem a èinnosti v komorních souborech. Je za-

(Dokonèení ze strany13)

Horní øada z leva:Lukáš TOMAN, Jan KOREÒ, Václav
MOŠTÌK, Jiøí HLAVA, Josef DUŠEK, Jiøí OPRAVIL, Ro-
man VALÈÍK, Milan RYCHETSKÝ.

Dolní øada z leva: Dan LIPOLD, Dan BRZÁK, Martin
OPRAVIL, Lukáš MORAVEC,Jakub MÁLEK.

(Dokonèení na stranì 12)


