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Market v Králíkách, diskuze pokraèuje
V prùbìhu uplynulého mìsíce pro-

bíhaly vzrušené diskuze o vzniku èi
nevzniku nového králického marke-
tu. Pøestože se hovoøí o supermarke-
tu, je tøeba pøipomenout, že se jedná
o diskont (pojmový rozdíl mezi super-
marketem a diskontem je v šíøi nabí-
zeného zboží a v „kvalitì“ prodeje; dis-
kont oproti supermarketu je jakýsi jed-
nodušší stupeò moderního zpùsobu
prodeje, souèasnì však zajiš�uje dale-
ko pøíznivìjší cenovou hladinu). S pù-
sobením supermarketù typu Tesco,
Billa nebo Kaufland bohužel
v Králíkách nemùžeme poèítat.

Chtìl bych však upozornit na pod-
statnou stránku celé vìci: odstartova-
ná diskuze mìla být a je od poèátku
pouze o tom, zda obèané Králík pova-
žují za vhodné a potøebné, aby zde dru-
hý obchod diskontního typu vznikl. To,
že se v diskuzích spekuluje již o jas-
ném vítìzi a používají se hotové scéná-
øe, považuji za nekorektní. Chci, aby

tedy znovu zaznìla základní nezkres-
lená fakta: firma Lidl ústy svého pro-
jektanta oslovila mìsto a vyjádøila pøed-
bìžný zájem o vybudování diskontní
prodejny. Protože neznáme názory ob-
èanù na tuto vìc, zveøejnili jsme ji a
odstartovali veøejnou diskuzi. Bìhem
této diskuze se pøihlásila firma Plus,
která rovnìž projevila zájem o výstav-

bu prodejny. Obìma zájemcùm jsme
dodali potøebné podklady pro to, aby
mohli vyhodnotit podmínky na Králic-
ku a porovnat se svou strategií. Nyní
oèekáváme jejich koneèné rozhodnu-
tí, zda chtìjí v Králíkách svùj zámìr
uskuteènit. To se dosud nestalo.

To nejpodstatnìjší: teprve poté, co

Vážení ètenáøi Králického zpravodaje,

Prùvodní maska kaenevalu, která byla zároveò i prezidentem poroty vybírající nejlepší
masku.

dovolte mi, abych se Vám touto cestou
velmi omluvil za rozèarování, které možná
i Vám pøineslo zpracování letošního únoro-
vého èísla Králického zpravodaje.

Neprofesionální pøístup, popøení všech
základních grafických zásad a gramatické
chyby poškodily nejen jméno vydavatele,
ale nepøíjemností se doèkal také karneva-
lový výbor a obèané, které šéfredaktor uve-
dl v rubrice „Úmrtí“ spoleèenské kroniky.
Je to daò za to, že se zpravodaj pøipravuje
externì a není cenzurován. Za obsah a gra-

fickou podobu ruèí redakce, uvedená v tirá-
ži na poslední stranì.

Shodou okolností v této dobì probíhalo
jednání o požadavcích redakce na materi-
álové vybavení a o výši odmìny, na nìž
rada mìsta nepøistoupila pro jejich finanèní
nepøimìøenost. Šéfredaktor proto oznámil
ukonèení spolupráce k 31. 1. 2004. Po pøed-
vedené práci jsme jej ani nepøemlouvali.
Rada mìsta uložila pøípravu dalších èísel
Králického zpravodaje odboru školství a
kultury mìstského úøadu do doby, než bude
sestavena nová redakèní rada.

Všem, které únorové èíslo Králického
zpravodaje zklamalo, kteøí se cítí být po-
škozeni a jsou právem rozhoøèeni, se ještì
jednou - jménem vydavatele - co nejupøím-
nìji omlouvám.

Dušan Krabec, starosta

44. králický
karneval
v èíslech

1. Poèet prodaných vstupenek:
pátek - 849
sobota - 492

2. Pøíjmy:
Vstupenky, tombola, Disco Šnek

115.600,-
Pøíjem od sponzorù

42.800,-
Podíl TJ Jiskra - fotbal

4.000,-
—————————————————
Celkem pøíjmy: 164.400,-

(Pokraèování na stranì 2)

(Pokraèování na stranì 2)
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Market v Králíkách, diskuze pokraèuje
bude stoprocentnì jasné, že nìkterá
firma u nás stavìt a podnikat chce,
musí probìhnout veøejná setkání. Zde
bude projekt (nebo projekty) pøedsta-
ven(y) a podrobnì prodiskutován(y).
Zde by mìl být slyšen názor každého,
kdo se chce k problematice vyjádøit. A
teprve po tomto opravdu dùkladném
rozboru dojde v zastupitelstvu mìsta
ke koneènému rozhodnutí, jestli má být
projekt tohoto typu u nás realizován,

popøípadì, kdo jej bude provádìt.
Diskuze stále probíhá a není ukon-

èena. Každý, kdo se chce k tématu
vyjádøit, tak mùže uèinit – osobnì, do-
pisem, e-mailem, na internetových
stranách mìsta (www.kraliky.cz). Dis-
kutujte se svými zastupiteli, a� i oni
mají dostatek podkladù ke svým roz-
hodnutím. Veøejná diskuze je velmi
dùležitá,  má napomoci si utøíbit názo-
ry, porovnat nabízené s již fungujícím,
vyhodnotit klady a zápory takového

rozhodnutí. Jedná se o diskuzi velmi
složitou, v níž vystupují lidé
s odlišnými zájmy. Mìla by však pra-
covat s pravdivými vstupy – vždy�  je-
jím výsledkem bude významné rozhod-
nutí, které výraznì ovlivní život
v našem podhorském mìsteèku. Tato
krátká zpráva mìla pouze shrnout zá-
kladní data, aby nedocházelo k jejich
zkreslování.

D. Krabec
starosta

(Dokonèení ze strany 1)

44. králický karneval
v èíslech

(Dokonèení ze strany 1)
3. Výdaje:
Výzdoba, pohoštìní VIP, koncert,

propagace, doprava, tiskárna, hudba,
nájem sálu 134.400,-

4. Dìtský karneval:
Fotbalový oddíl TJ Jiskra - Klub Na

Støelnici
Hokejový oddíl TJ Jiskra -  Sokolov-

na
Pøíjem z dìtského karnevalu není

souèástí rozpoètu Sdružení.

Celková suma k rozdìlení je Kè:
30.000,-

Klíè k rozdìlení:
10.000,- na úèet Sdružení - základ

pro ohòostroj na pøíští rok
 2.500,- školám
16.500,- TJ Jiskra - mládež (fotbal,

hokej, stolní tenis, volejbal, dobrovolní
hasièi na práci s mládeží, Svaz zahrád-
káøù

Zbývající fin. èástka Kè 1.000,- by
mìla sloužit k zaplacení poplatkù za
bankovní úèet v prùbìhu roku.

Podìkování:
- MUDr. J. Bartáková - zdravotní do-

zor na ohòostroji
- Haas - sanitní vùz
- Sdružení dobrovolných hasièù Krá-

líky
- ZŠ Moravská, ZŠ 5. kvìtna, ZvŠ,

Gymnázium, ZUŠ v Králíkách – øedi-
telùm, uèitelùm výtvarné výchovy, dì-
tem

- Muzeum, Mìstská knihovna
- Petr Èuma - moderátor

Sponzoøi (finanèní èástkou pøi-
spìli):

- Mìsto Králíky
- Pivovar Holba a.s., Hanušovice
- Elko Valenta
- Ski Snìžník
- Progressa s.r.o.
- Jaromíra Kysilková,
- Webin spol. s.r.o.

- CA Hana Pechanová
- Stavofin s.r.o.
- J.R. Tour – R. Bílý
- Vydrus - J. Novák
- Novalamp- J. Novák
- A-V studio Opravil
- Taxi Kárník
- MUDr. J. Špièka
- MUDr. M. Špièková
- Pila Králíky – F. Laczko
- Z. Zezulka – soukromý klempíø

Videoprojekci zpracovali: Mgr.
Martin Hejkrlík, Mgr. Martin Tyè.

Pøíprava propagaèních materi-
álù: firma Collegium – V. Vavruša.

Ceny do tomboly vìnovali:
- Pivovar Holba a.s., Hanušovice
- Mìsto Králíky
- Isolit – Bravo  s.r.o.
- Elko Valenta
- Ski Snìžník a.s.
- Knihkupectví Ambrosia, Králíky
- Novalamp s.r.o.
- J.Král – Pekaøství, Hanušovice
- Prodej metrového textilu – R. Wan-

èová, P. Unzeitigová
- Wood Product – M. Hurta
- Sport – M. Feèková
- Pošta Králíky
- Bapa – J. Papáèek
- Kadeønictví – J. Nosková
- Auto Weber
- KB Králíky, Žamberk
- Èeská spoøitelna Králíky
- Intercolor a. s. Èervená Voda
- Vìtrný vrch s.r.o.
- Viking – P. Venzara
- Centrum – obch. firma, B. Toman a

V. Kubíèek
- Auto centrum – J. Springer
- Nowaco – mrazírny
- Firma J. Jiráska
- IMP Praha a.s.
- Rolnická spoleènost, Èervená Voda
- Webin, s.r.o.
- Maso – uzeniny – Karel Doleèek
- J. Pìnkavová
- J. Vyšohlídová
- J. Ptáèek

- SOU Králíky
- CA Hana Pechanová
- Topenáøství – J. Andrle
- Vodoinstalace – Hošpesovi
- Ready Kirken
- J. Saòák, M. Pražáková
- KBT Vysoké Mýto
- Kvìtena – I. Èumová
- Restaurace Èertovka
- Penzion Bumbálka
- P. Maèát
- Hotel Beseda
- Hotel Zlatá labu�
- Hotýlek Kaèenka
- Hotel Køížová hora
- Restaurace Dekl
- Penzion Alfons
- Hospoda U Tomáše
- Bar Na Psisku
- Disco Šnek
- Restaurace V Zatáèce
- Becher Bar
- Restaurace U Lípy
- Restaurace V Aleji

Ceny pro vítìzné masky:
- P. Zezulka – Ovoce zelenina
- Firma Kubík

Za Sdružení pro králický karneval
Mgr. Alena Krabcová

UPOZORNÌNÍ
Ve dnech

8. 3. 2004 – 12. 3. 2004
bude oddìlení cestov-
ních dokladù, obèan-
ských prùkazù a eviden-
ce obyvatel uzavøeno.
V nejnutnìjších pøípa-
dech vydá hotové dokla-
dy, tzn. cestovní pasy a
obèanské prùkazy paní
Jitka Maixnerová na
radnici - oddìlení mat-
riky (Velké námìstí).
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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.

Aktuální informace z Finanèního úøadu v Žamberku
Finanèní úøad v Žamberku, Pionýrù 1360, tel: 465/678 111, fax: 465/678 398

ÚØEDNÍ DNY, PODATELNA A POKLADNA V ROCE 2004

Pravidelné služby pro poplatníky
Den 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 nemovitostí, 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 následu-
jící mimoøádné služby:

Den 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 finanèního úøadu pøebírat
pøiznání k dani z pøíjmù v malé zasedací místnosti Mìstského úøadu ul. Karla
Èapka 316 v Králíkách v dobì 8:30 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin. Z technických
dùvodù zde nebude možno platit daò v hotovosti.

V tìchto pøípadech úplatných pøevodù vlastnictví k nemovitostem uskuteènì-
ných po 1. 1. 2004 je poplatník povinen v pøiznání si daò z pøevodu nemovitostí
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 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 pracov-

níci oddìlení majetkových daní na Fi-
nanèním úøadì Žamberku, telefon:
465/ 678 111.

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

Stanovení ochranných
pásem 2. stupnì

vodních zdrojù
Mìstský úøad Králíky jako pøíslušný

vodoprávní úøad podle ustanovení § 106
zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmì-
nì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù (dále jen „vodní zákon“), zahájil
na základì podání spoleènosti Vodovo-
dy a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a. s., se sídlem Slezská 350, Jablonné
nad Orlicí vodoprávní øízení ve vìci  „Sta-
novení ochranných pásem 2. stupnì
vodních zdrojù jímaných prostøed-
nictvím stávající trubní studny vrtem
K-1 (zóna è. 2) a pramenních jímek
s jímacími záøezy a zemními filtry
v prameništi Jeøáb (zóna è. 1)“, kat.
území Horní Orlice, Králíky a Prostøední
Lipka, podle ustanovení § 30 odst. 1  vod-
ního zákona.

K projednání pøedloženého návrhu
Mìstský úøad Králíky jako pøíslušný vo-
doprávní  úøad v souladu s ustanovením
§ 115 vodního zákona naøizuje ústní jed-
nání na den

22. bøezna 2004
se schùzkou úèastníkù v  9:00 hodin

v budovì Mìstského úøadu Králíky,
K. Èapka 316 (v zasedací místnosti –
II. patro). Do spisu  pro rozhodnutí  lze
nahlédnout u Mìstského úøadu Králíky ,
odbor  ŽP - vodní  hospodáøství v úøední
dny (pondìlí a støeda od 7.00 do 11.30 a
od 12.30 do 17.00 hodin, ètvrtek do 7.30
do 11.30 hodin). Oznámení o zahájení
vodoprávního øízení bylo vyvìšeno na
úøední desce Mìstského úøadu Králíky.

Vzhledem k velkému množství
pozemkových a stavebních parcel
dotèených ochranným pásmem vod-
ního zdroje 2. stupnì a jejich vlast-
níkù, vyzýváme všechny, jenž se zú-
èastní ústního jednání, aby svoji
úèast pøedem nahlásili (na tel. 465
670 884), nejpozdìji do 12. bøezna
2004.

Ing. Dana Gonzalezová
Odbor živ. prostøedí MìÚ Králíky

ØÁDKOVÁ INZERCE
Prodám nebo pronajmu  garáž

v Králíkách. tel: 603/217084
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Místní poplatky ze psù, z ubytovací kapacity,
za užívání veøejného prostranství a za odpady

v Králíkách v Králíkách integrované obce integrované obce

              TABULKA  è. 2 za prvního psa za druhého a každého za prvního psa za druhého a každého
dalšího psa dalšího psa

v bytových domech se 4 a více byty 800,- Kè 1.000,- Kè 400,- Kè 600,- Kè

v rodinných domech s 1 až 3 byty 400,- Kè 600,- Kè 200,- Kè 300,- Kè
poživatel starobního, invalidního nebo 200,- Kè 300,- Kè 100,- Kè 150,- Kè
vdovského dùchodkterý je jeho
jediným zdrojem

Místní poplatky, které vybírá Mìsto
Králíky jsou upraveny mìstskou vy-
hláškou è. 7/2003, o místních poplat-
cích, mìstskou vyhláškou 6/2003,
o místním poplatku za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídì-
ní, využívání a odstraòování komunál-
ních odpadù a mìstskou vyhláškou è. 5/
2003, o místních poplatcích za provozo-
vaný výherní hrací pøístroj.

Veškeré vyhlášky Mìsta Králíky jsou
k nahlédnutí v tištìné podobì u Mìst-
ského úøadu Králíky, odboru vnitøních
vìcí a v elektronické podobì na oficiál-
ních internetových stránkách Mìsta
Králíky na adrese: www.kraliky.cz.

Nyní nìco k jednotlivým poplatkùm:

Poplatek ze psù (mìstská vyhláš-
ka è. 7/2003, o místních poplatcích):

Poplatek ze psù platí držitel psa,
který má v územním obvodu mìsta
Králíky  trvalý pobyt nebo sídlo. Drži-
telem je fyzická nebo  právnická oso-
ba. Poplatku podléhají psi starší 3 mì-
sícù. Roèní poplatek se platí jednorá-
zovì, nejpozdìji do 30. dubna pøísluš-
ného kalendáøního roku. Držitel psa
je povinen do 15 dnù ode dne vzniku
poplatkové povinnosti ohlásit mìstské-
mu úøadu své jméno a pøíjmení, pøí-
padnì název právnické osoby a místo
trvalého pobytu nebo sídlo.

Roèní sazba poplatku ze psù viz.
tabulka è. 2 na této stránce.

Pøípadné osvobození od tohoto po-
platku se øídí zákonem è. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù a  èlánkem 2, odstavcem

5, mìstské vyhlášky o místních poplat-
cích.

Poplatek z ubytovací kapacity
(mìstská vyhláška è. 7/2003, o míst-
ních poplatcích):

Poplatek z ubytovací kapacity se pla-
tí z využitých lùžek v zaøízeních  ur-
èených k pøechodnému ubytování za
úplatu v územním obvodu mìsta Krá-
líky.

Poplatek platí ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která za-
øízení  urèené v kolaudaèním rozhod-
nutí pro pøechodné ubytování vlastní
nebo právnická osoba, která k nìmu
má  právo hospodaøení.

Ubytovatel je povinen dle zákona
è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, vést v pí-
semné podobì evidenèní knihu s tímto
obsahem: doba ubytování, jméno pøí-
jmení, adresa místa trvalého pobytu,
pøípadnì místa trvalého bydlištì v za-
hranièí, èíslo obèanského prùkazu nebo
cestovního dokladu.

Poplatek z ubytovací kapacity lze pla-
tit dvìma zpùsoby:

a) sazba za každé využité lùžko a den
4,- Kè

b) tento poplatek je možné, na žádost
poplatníka, uhradit roèní paušální èást-
kou, za každé lùžko a rok

730.-Kè
Ubytovatel provede odvod poplatku

na úèet Mìsta Králíky nebo
v hotovosti 1x roènì do 31.1. násle-
dujícího kalendáøního roku a zároveò
pøedloží evidenèní knihu ke kontrole.

Finanèní odbor Mìstského úøadu Krá-
líky, zaznamená tuto skuteènost do evi-
denèní knihy po zaplacení poplatku
ubytovatelem.

Pøípadné osvobození od tohoto po-
platku se øídí zákonem è. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù a èlánkem 3, odstavcem
7, mìstské vyhlášky o místních poplat-
cích.

Poplatek za užívání veøejného
prostranství (mìstská vyhláška è.
7/2003, o místních poplatcích):

Pøedmìtem poplatku je užívání ve-
øejného prostranství zvláštním zpùso-
bem, kterým se rozumí provádìní vý-
kopových prací, umístìní doèasných
staveb a zaøízení sloužících pro posky-
tování prodeje a služeb, pro umístìní
stavebních nebo reklamních zaøízení,
zaøízení cirkusù, lunaparkù a jiných
obdobných atrakcí, umístìní skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kul-
turní, sportovní a reklamní akce nebo
potøeby tvorby filmových a televizních
dìl /tolik doslovná citace zákona/.

Sazby poplatku za užívání veøej-
ného prostranství jsou uvedeny
v tabulce è. 1 na této stránce.

Splatnost poplatku pøi umístìní pro-
dejních stánkù je  ihned, a to dnem
kdy došlo k užívání veøejného pro-
stranství. V ostatních pøípadech je po-
platek splatný do 15 dnù ode dne jeho
vymìøení. Poplatek se platí za každý,
by� jen zapoèatý den užívání, až do dne,

Krátkodobé Krátkodobé Dlouhodobé Trvalé užívání
             TABULKA  è. 1 užívání do 15 dnù užívání do 15 dnù užívání nad 15 dnù * více než 6 mìsícù

Druh umístìní zaøízení na tržnici mimo tržnici na tržnici

Zaøízení pro poskytování prodeje 20,- Kè 40,- Kè 2,- Kè
a služeb:stánky, pulty  a podobnì /m2/den /m2/den /m2/den
(vèetnì manipulaèního prostoru)

Reklamní zaøízení 10,- Kè 10,- Kè 2,- Kè 2,- Kè
/m2/den /m2/den /m2/den /m2/den

Kulturní a sportovní akce, lunapark, 2,- Kè
cirkus a podobné atrakce /m2/den
stavební zaøízení, výkopové práce,
skládky stavebního materiálu

Ostatní skládky 5,- Kè
/m2/den

Vyhrazení trvalého parkovacího místa 2,- Kè
/m2/den

* Poznámka k tabulce: Trvalé užívání veøejného prostranství je možné pouze mimo centrální zónu mìsta

(Pokraèování na následující stranì)
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kdy toto užívání skonèilo. Dnem se rozumí jeden kalendáø-
ní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou èást dne poplat-
ník k èinnosti využije.

Pøípadné osvobození od tohoto poplatku se øídí zákonem
è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších
pøedpisù a v èlánkem 4, odstavcem 7, mìstské vyhlášky
o místních poplatcích.

Miroslav Macháèek
Vedoucí odboru vnitøních vìcí MìÚ Králíky

Poplatek za odpady v roce 2004.
Obecnì závaznou vyhláškou Mìsta Králíky  è. 6/2003

byla schválena výše poplatku za odpady pro rok 2004 ve výši
408 Kè za poplatníka. Poplatníkem se rozumí fyzická oso-
ba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost mùže být
poplatek odveden spoleèným zástupcem,  za osoby nezleti-
lé zákonným zástupcem, za rodinný nebo bytový dùm vlast-
níkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci ozná-
mit jména osob, za které poplatek odvádìjí. Poplatníkem
se rovnìž rozumí fyzická osoba, která má ve vlastnictví

stavbu urèenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba. Má-li k této stavbì vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek spoleènì a nerozdílnì ve výši odpo-
vídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Od poplatku za provoz systému nakládání s odpadem
jsou osvobozeny osoby vykonávající základní vojenskou
službu po dobu jejího výkonu. Správce poplatku mùže rov-
nìž na základì žádosti poplatníka v jednotlivých mimo-
øádných pøípadech poplatek snížit  nebo prominout
z dùvodu zmírnìní nebo odstranìní tvrdosti.

Poplatek je splatný buï jednorázovì za celý kalendáøní
rok do 31. 3. nebo formou dvou splátek do 31. 3. za I. polo-
letí a do 30. 9. za II. pololetí kalendáøního roku. Úhradu
poplatku lze provést formou hotovostní platby u finanèní-
ho odboru Mìstského úøadu Králíky, bezhotovostní plat-
bou nebo složenkou. Složenku si poplatník (spoleèný zá-
stupce) vyzvedne u finanèního odboru Mìstského úøadu
Králíky. Platbu poplatku poukáže poplatník naúèet Mìst-
ského úøadu Králíky è.ú. 19-1324193309/0800, Èeské spo-
øitelny Svitavy, poboèka Králíky, konstantní symbol 1319.
Variabilní symbol tvoøí èíslo generované poèítaèovým zpra-
cováním. Vznikne-li poplatková povinnost po 30.9. kalen-
dáøního roku, je poplatek splatný v následujícím bìžném
termínu, tj. do 31.3. následujícího roku.

Každý poplatník mùže pro nakládání s odpadem použít
klasické popelnice, v integrovaných obcích pak igelitové
pytle s logem TS Králíky, které jsou k dispozici na TS.
Pro ukládání tøídìného odpadu (plast, papír, sklo) mùže
používat zelené nádoby a dìlené velkoobjemové kontejne-
ry. Velkoobjemové a nebezpeèné odpady lze zdarma uložit
na recyklaèním dvoøe v areálu TS. Rovnìž lze využít mo-
bilních sbìrných dvorù (kontejnerù) a dne harampádí.
Termíny tìchto akcí budou uveøejnìny v pøíštím Králic-
ku. Upozoròujeme všechny podnikatele, že využívat výše
zmínìných možností lze pouze na základì smlouvy uza-
vøené s TS Králíky.

Pavel Brandejs
Odbor životního prostøedí MìÚ Králíky

(Dokonèení z pøedchozí strany)

MATEØSKÁ  ŠKOLA
PIVOVARSKÁ VÁS  ZVE

Motto: „ Všechno,co opravdu potøebuji znát, jsem se
nauèil v mateøské škole.“

Robert Fulghman
 
Než jsme se ohlédli,máme za sebou 1. pololetí a s ním

i zápis našich pøedškolákù do prvních tøíd základních škol.
S jarem pøichází èas,kdy i naše  „školka“zapisuje dìti, na
školní rok 2004/05, její dveøe jsou pro vás stále otevøené.
Zápis zaèíná 22. 4. 04 od 13 -16 hodin v budovì
MŠ.Prosíme rodièe, aby do konce srpna 2004 pøihlásili
své dítì i v pøípadì, že plánují jeho nástup až v prùbìhu
r. 2005.

Maminkám s dìtmi na mateøské dovolené jsme již
v záøí  nabídli možnost kdykoliv navštívit naše zaøízení
se svým dítìtem ,kde je mohou svìøit zkušeným p .uèitel-
kám  a ovìøit si, jak vypadá takový všední den v naší MŠ.
Dítì si tak lépe pøivykne na prostøedí s pocitem jisto-
ty,když jej maminkadopro rovází.

Výchovnì vzdìlávací proces u nás probíhá podle Rám-
cového programu, který zahrnuje všechny  oblasti života
dítìte.Zároveò zde pracují v odpoledních hodinách zá-
jmové kroužky –dramatický, pìvecký, dechová cvièení
s flétnou, angliètina hrou,kde dìti mohou podle své chu-
ti rozvíjet svùj pøirozený talent.Také nabízíme  logopedic-
kou péèi na  velmi dobré úrovni. Plody naší práce  mùžete
vidìt každoroènì na závìreèné akademii. Letos  v èervnu
vás pozveme již na 18. „Zpívánky“. Vìøíme, že oceníte
práci našich dìtí i pedagogického kolektivu.

Kolektiv MŠ Pivovarská
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Peèovatelská služba
Peèovatelská služba se poskytuje tìžce zdravotnì postiženým obèanùm a sta-

rým obèanùm, kteøí nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a
další životní potøeby nebo kteøí pro nepøíznivý zdravotní stav potøebují ošetøení
jinou osobou nebo další osobní péèi, pokud jim potøebnou péèi nemohou posky-
tovat rodinní pøíslušníci.

Peèovatelská služba se poskytuje obèanùm v jejich domácnostech vèetnì do-
mácnosti v domech s peèovatelskou službou.

Rada mìsta schválila výši poplatkù za jednotlivé úkony peèovatelské služby
takto:

Bìžné úkony osobní hygieny ............................................ 15,-Kè/úkon, dennì
Donáška nebo dovoz obìda, pomoc pøi podávání ............. 12,-Kè/úkon, dennì
Nákupy a jiné pochùzky .................................................... 20,-Kè/úkon, dennì
Doprovod k lékaøi .............................................................. 30,-Kè/úkon, dennì
Práce spojené s udržováním domácnosti .......................... 50,-Kè/hod.
Praní a žehlení drobného prádla ....................................... 30,-Kè/kg
Mytí oken, velký úklid ....................................................... 60,-Kè/hod.
Úklid spoleèných prostor v domì s peèovatelskou službou ...... 10,-Kè/hod. na byt.

Peèovatelská služba se poskytuje na základì vyplnìné žádosti, kterou je mož-
no si vyzvednout na Mìstském úøadì na odboru sociálních vìcí a zdravotnictví.
Žádost musí být potvrzena praktickým lékaøem.

Peèovatelská služba je upravena v § 49 vyhlášky Ministerstva práce a sociál-
ních vìcí Èeské republiky èíslo 182/1991 Sb., kterou se provádí  zákon o sociál-
ním zabezpeèení a zákon ÈNR o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v sociálním
zabezpeèení ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Žižková Lucie, DiS - referent odboru sociálních vìcí a zdravotnictví

Stomatologické služby
od 6. 3. 2003 do 4. 4. 2004

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

Ordinaèní hodiny - sobota: 8 -11 hod, nedìle: 9 - 11 hod
POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465

676 811 a internetové adrese www.poliklinika.zamberk.info

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

Informace pro majitele novì
zkolaudovaných objektù

Státní ústav radiaèní ochrany pøi na-
mátkovém po-kolaudaèním prùzkumu ra-
donu v obydlích zjistil, že i v nìkterých
moderních rodinných domech pøekraèuje
koncentrace radonu doporuèenou hodnotu
200 Bq/m3 . Tyto domy nejsou zøejmì do-
stateènì chránìny proti pronikání radonu
nebo není zajištìna dostateèná výmìna
vzduchu v budovì. Tím dochází ke zby-
teènému ozaøování obyvatel domu.

Náš ústav byl proto povìøen pokraèovat
ve výzkumu tohoto stavu. Nabízí Vám mož-
nost zkontrolovat si po kolaudaci dlouho-
dobý obsah radonu ve dvou standardních
místnostech Vašeho rodinného domu. Mì-
øení je provádìno korespondenènì, zdarma
a trvá 1 rok. Výsledky se sdìlují pouze úèast-
níkovi prùzkumu a nemají žádný zpìtný
vliv na kolaudaci. Uvedená mìøení nena-
hrazují v žádném pøípadì mìøení ke ko-
laudaci. Jako podmínku úèasti v tomto
bezplatném prùzkumu požadujeme sdìle-
ní údajù o stavbì a radonovém riziku po-
zemku, které mohou mít vliv na obsah ra-
donu v budovì.

Souèástí prùzkumu je i možnost bezplat-
ného korespondenèního zmìøení obsahu ra-
donu ve vodì, jehož výsledky se mùžete do-
zvìdìt obratem. To má význam zejména
pokud využíváte individuální zdroj vody.

Pokud máte zájem zúèastnit se a zjistit,
jak na tom Váš dùm je, kontaktujte nás
prosím na naší adrese: Státní ústav radi-
aèní ochrany, Piletická 57, 500 03  Hra-
dec, tel: 495/ 211 487, E-mail: dhla-
di@suro.cz.

Státní ústav pro jadernou bezpeènost
Praha pøipravil nezbytné letáky a formulá-

øe k prùzkumu pronikání radonu do ob-
jektu rodinných domù. Po dohodì
s Ministerstvem pro místní rozvoj se na
nás obrátil s žádostí, abychom o této na-
bídce informovali majitele nových budov (
zejména novostaveb rodinných domù ) pøi
pøíležitosti kolaudace, pøípadnì i zpìtnì.
Text informaèního letáku otiskujeme
v pøíloze. Odpovìdní formuláøe mìøení
radonu v nové budovì je možné vyzved-
nout na odboru regionálního rozvoje Mú
Králíky, Velké námìstí 5,  informace na
telefonu 465/ 670 733 – p. Mlynáø nebo
pøímo u Státního ústavu radiaèní ochra-
ny, Piletická 57, 500 03  Hradec Králové,
tlefofon: 495/  211 487.

Nosková Dana
Odbor reg. rozvoje, MìÚ Králíky

06. 03. so MUDr. Mareš Poliklinika Žamberk Nám. g. Knopa 465 676 822
07. 03. ne MUDr. Mareš Poliklinika Žamberk Nám. g. Knopa 465 676 822
13. 03. so MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 339 465 622 216
14. 03. ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 339 465 622 216
20. 03. so MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
21. 03. ne MUDr. Šrámek Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 621 551
27. 03. so MUDr. Jaslovská Poliklinika Žamberk Nám. g. Knopa 465 676 818
28. 03. ne MUDr. Jaslovská Poliklinika Žamberk Nám. g. Knopa 465 676 818
03. 04. so MUDr. Vojtová Poliklinika Žamberk Nám. g. Knopa 465 676 821
04. 04. ne MUDr. Vojtová Poliklinika Žamberk Nám. g. Knopa 465 676 821

den lékaø/ka obec místo telefon

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

Ze sociálních dávek
ani korunu

pro
rodièe záškolákù
Novelou zákona è. 482/1991 Sb.

o sociální potøebnosti, se stává pl-
nìní povinné školní docházky pod-
mínkou k pøiznání dávek vypláce-
ných povìøenými mìstskými úøa-
dy do výše sociální potøebnosti.

Dávka sociální potøebnosti slou-
ží k doplácení rodin, jejichž pøí-
jmy se pohybují na hranici život-
ního minima. Od ledna t.r. však
k získání finanèní pomoci nestaèí
prokazování pøíjmù a nákladù na
domácnost, ale novì mají rodièe
povinnost do 8 dnù hlásit veškeré
zmìny (v tomto pøípadì neomlu-
vené hodiny svých dìtí) sociálnímu
odboru. Pokud žák, který plní po-
vinnou školní docházku, nasbírá
bìhem ètvrtletí více než 10 neomlu-
vených hodin, rodièe ztratí v tomto
období nárok na dávku.

Uvedeným opatøením by se mìla
zvýšit ochota sociálnì slabších ro-
dièù posílat dìti do školy a tím
snížit poèet budoucích uchazeèù
o zamìstnání.

Jana Bartíková
Vedoucí odboru sociálních vìcí

a zdravotnictví
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Informace o pøechodu SSP
V souvislosti s novelou zákona

o státní sociální podpoøe è. 453/2003 Sb.
pøechází SSP ve svojí pùvodní podobì
k Úøadu  práce v Ústí nad Orlicí.
S platností od 1. 4. 2004 budeme vy-
konávat státní správu jako Úøad
práce v Ústí nad Orlicí – odbor
státní sociální podpory. Jedná se
o formální pøevod, proto pro všechny
žadatele o dávky SSP zùstává zpùsob
kontaktu ve všech smìrech beze zmìn

– rozdìlení kontaktních míst se nemì-
ní.

V návaznosti na tuto zmìnu dojde
v prùbìhu bøezna ke zmìnì sídla kon-
taktního místa v Ústí nad Orlicí a  ve-
dení odboru státní sociální podpory
v Ústí nad Orlicí na novou adresu: ul.
Smetanova 43, Ústí nad  Orlicí (4. pod-
laží v budovì bývalého okresního úøa-
du). V souvislosti se stìhováním do-
jde také ke zmìnì kontaktních telefo-
nù:

Ing. Jindøich Hruška - vedoucí odboru tel. 465 711 287
Ivana Horská - sekretariát tel. 465 711 286
Antonín Hübner - ved. dávkového oddìlení tel. 465 711 319
Dagmar Doubravská - ved. metodického oddìlení tel. 465 711 133
Ludmila Šklíbová - ved. kontrolního oddìlení tel. 465 711 124
Vladimíra Rösslerová - kontrolor tel. 465 711 321
Ing. Jana Èadová - kontrolor tel. 465 711 322
Ing. Hana  Meixnerová - ekonom tel. 465 711 335
Pavlína Jiroušková - úèetní tel. 465 711 326
Kontaktní místo v Ústí nad Orlicí tel. 465 711 330 - 332

tel. 465 711 344 - 345
Osyková Ilona - metodik tel. 465 711 112
Votoèková Pavlína - metodik tel. 465 711 120

Informace k dávkám SSP
Upozoròujeme žadatele, že od 1. ledna 2004  mùže být rodiè, pobírající rodièov-

ský pøíspìvek,  výdìleènì èinný a výše jeho pøíjmu není omezena.  Návštìva
dítìte v MŠ je stále omezena na               5 kalendáøních dnù v mìsíci.

Ing. Jindøich Hruška, vedoucí odboru

Ceny pitné a odkanalizované vody
Informace o cenách vodného a stoèného

v roce 2004 v Králíkách.
Redakce požádala firmu VAK Jablonné

n. Orlicí a.s. a jednatele novì vznikající
organizace Služby mìsta Králíky s.r.o.
o sdìlení k cenám vodného a stoèného pro
rok 2004:

VAK a.s.:
Pøedstavenstvo akciové spoleènosti Vo-

dovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí
na svém jednání dne 31. øíjna 2003 schvá-
lilo zvýšení ceny vody pitné o 2,50 Kè bez
DPH s platností od 1. ledna 2004.

Ceny vody pitné a vody odkanalizované
pro rok 2004 èiní:

Voda pitná (vodné) - 16,90 Kè + 5% DPH

28. bøezen
Den uèitelù
Každý rok 28. bøezna oslavují uèitelé

v Èeské republice svùj svátek. Pøipomína-
jí si tak narození nejvýznamnìjšího uèite-
le všech dob – Jana Ámose Komenského.

Práce pedagogù je velmi nároèná, vždy�
jde o budoucnost našich dìtí. Z malého èlo-
víèka, který neumìl èíst a psát, je díky
práci našich pedagogù  najednou samostat-
ná osobnost. A je to díky velmi nároèné,
trpìlivé a obìtavé práci pedagogù, vycho-
vatelù ve spolupráci s rodièi.

Moderní pedagogické teorie stále obsa-
hují myšlenky velkého uèitele:

- škola hrou
- základní vzdìlání musí být dostup-

né všem spoleèenských vrstvám
- od známého postupujte k nezná-

mému, od jednoduchého ke složitému
- uèitel musí nejen uèit, ale hlavnì

vychovávat
- výuka musí být názorná, doplnì-

na konkrétními pøíklady a obrázky
Bohužel, tento pro naše pedagogy dùle-

žitý svátek, nebyl zahrnut mezi významné
dny ÈR.

I když svìtová organizace UNESCO vy-
hlásilo Svìtový den uèitelù na 5.øíjen., vzpo-
meòte si na naše „kantory“ v mìsíci bøez-
nu.

Redakce

= celkem 17,74 Kè za 1 m3.
Dùvodem zvýšení ceny je u vody pitné

zvýšení plateb za odbìr podzemní vody (pro
rok 2004 2,- Kè za 1 m3), potøeba zajištìní
prostøedkù na opravy vodohospodáøských
objektù a vodovodních sítí, zajištìní pro-
støedkù na realizaci opatøení
k zabezpeèení potøebné kvality pitné vody
v souladu s vyhláškou Ministerstva zdra-
votnictví è. 376/2000 Sb. a na realizaci roz-
vojových investic, zejména výstavbu nových
skupinových vodovodù.

Služby mìsta Králíky s.r.o.:
Cena stoèného není pro rok 2004 defini-

tivnì stanovena. V souèasné dobì je pøi-
pravován ekonomický rozbor nákladù.

Redakce

Výlet tøíkrálový
„ Na Tøi krále, o krok dále „ praví známé

pøísloví.
My naopak jsme se v tento den pøenesli

v èase o pìkných pár stovek krokù zpátky.
Ptáte se, jak je to možné? Inu, to bylo tak.
6. ledna 2004, pøímo na Tøi krále, vyjela
naše školka na malý výlet – ráno autobu-
sem do Králík, pak dalším spojem na Dolní
Hedeè a dále pìšky až do známého klášte-
ra na Hoøe Matky Boží.

Už pøi prvních krocích po výstupu
z autobusu se všem tajil dech: jednak byl
velký mráz, jednak to bylo krásou kolem
nás. Všude ticho, bílo, právì nás vítalo vy-
cházející slunce. Pøipadali jsme si jak
v pohádce o Mrazíkovi. Už na cestì jsme
poøídili naše první spoleèné fotografie

z tohoto výletu. A pak už jsme rychle spì-
chali do kláštera – pohánìl nás mráz i zvì-
davost.

V kostele jsme byli oèekáváni knìzem
Tomášem, který nás zavedl ke známému
døevìnému Betlému.Z de jsme si zopakova-
li pøíbìh o narození Ježíška a zazpívali si
naše oblíbené vánoèní koledy. Knìz Tomáš
nás pak provedl èásteènì chodbami klášte-
ra. Vidìli jsme starodávný betlém vyøezá-
vaný králickými øezbáøi a malý betlém
o narození Panny Marie. V kostele u hlav-
ního betlému  jsme se opìt všichni vyfoto-
grafovali. Jen neradi jsme se louèili a tak
jsme si s knìzem Tomášem slíbili, že se
opìt sejdeme o Velikonocích. Pak už jsme
zmrzlí, ale spokojeni odcházeli do Poutního

domu, kde na nás èekalo malé obèerstvení-
teplý èaj a oplatek. Na památku jsme kaž-
dému dítìti ještì zakoupili velkou omalo-
vánku o narození Ježíška a jeho mládí.

Pak už nám nezbylo, než se s pøíjemnì
teplým prostøedím Poutního domu rozlou-
èit a spìchat na autobus do Králík. Ještì
spoleèná fotografie na schodech kláštera a
už jsme se vraceli zpìt.

 Cesta dolù alejí pak ubíhala opravdu
rychle, kdo mohl, ten se klouzal, nìkdo se
koulel, jiný padal, prostì každý dìlal, co
umìl.

Co k tomu ještì dodat?
Snad jen to, že na tento výjimeèný den

budeme asi dlouho vzpomínat a pøi prohlí-
žení pøekrásných momentek znovu proží-
vat.

Teï už se mùžeme jen tìšit na jaro, kdy
si na Horu Matky Boží znovu vyšlápneme.

PS.: Na druhý den jsme pak ještì navští-
vili starý kostelík v Èerveném Potoce, kte-
rý pro nás otevøeli manželé Maureroví. Také
zde jsme mohli obdivovat krásný betlém,
i když jen papírový a pøekrásnou vánoèní
výzdobu. Také tady jsme si trochu zavzpo-
mínali a zazpívali u betlému nìkolik vánoè-
ních koled. Tento kostelík není sice tak zná-
mý, je i dost zchátralý, ale místní lidé o nìj
s láskou peèují a v mezích svých možnos-
tí udržují po celý rok vyzdobený a uklizený.
Za to všechno jim patøí naše veliké podìko-
vání, zvláštì manželùm Maurerovým.

Další podìkování patøí paní Alenì Køivo-
hlávkové, která nás na našem výletì dopro-
vázela a spoustu zajímavých a neopakova-
telných okamžikù pro nás zachytila svým
digitálním fotoaparátem.

Ještì jednou všem dìkují dìti a paní
uèitelky z MŠ Èervený Potok.
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Vyhlášení dotaèního a pøíspìvkového programu
Mìsta Králíky pro rok 2004

Rada mìsta Králíky
vypisuje dnem 03. 02. 2004
dotaèní øízení pro nestátní neziskové

subjekty zabývající se spolkovou a zájmo-
vou èinností na území Mìsta Králíky. Pro
úèely dotaèního a pøíspìvkového øízení (dále
jen dotaèní øízení) se nestátními nezisko-
vými subjekty rozumí  obèanská sdružení,
církevní právnické osoby, obecnì prospìš-
né spoleènosti a fyzické osoby vyvíjející ve-
øejnì prospìšnou èinnost. Úèelem dotaèní-
ho øízení je zajistit podporu mìsta výše
uvedeným subjektùm v jejich aktivitách.

Vyhlášený dotaèní program
Mìsto Králíky vyhlašuje v oblasti po-

skytování dotací spolkùm a zájmovým
sdružením pùsobícím na území Mìsta Krá-
líky  tyto dotaèní programy s uvedením
maximální výše pøíspìvku:

1. Sportovní aktivity
A1) Pøíspìvek na dopravu mládež-

nických družstev na soutìže a turna-
je(pouze organizované – TJ, Hasièi) –
do  70 %

A2) Podpora sportovních turnajù
poøádaných neorganizovanými
subjekty – do 50 %

A3) Podpora sportovních turnajù
poøádaných školskými zaøízeními –
do 30 %

2. Zájmové organizace, kulturní ak-
tivity

B1) Aktivity oživující kulturní a
spoleèenský život ve mìstì a na ves-
nicích – do 50 %

B2) Akce pro dìti a mládež – do 50
%

3. Spolky a fyzické osoby
C1) Podpora spolkové èinnosti a

dalších aktivit – do 50 %

Podmínky dotaèního øízení
Dotaèní program je vázán na organizace

a fyzické osoby vyvíjející èinnost  na území
Mìsta Králíky. Žádosti ostatních žadatelù
mimo vyhlášený dotaèní program projed-
nává odbor vnitøních vìcí a schvaluje rada
mìsta individuálnì.

Žádost o poskytnutí finanèních prostøed-
kù z dotaèního programu musí být pøedlo-
žena na pøedepsaném formuláøi. Formu-
láø je možné vyzvednout na odboru vnitø-
ních vìcí   nebo na odboru školství, kultury
a tìlovýchovy MÚ Králíky a zároveò je ke
stažení na webových stránkách Mìsta Krá-
líky – www.kraliky.cz.

O dotaci ve výši nad 20.000,— Kè rozho-

duje na návrh rady  zastupitelstvo mìsta.
Upøesòující informace k dotaèním titu-

lùm jsou uveøejnìny ve formuláøi  k žádos-
ti o dotaci.

Žadatel nesmí mít žádné  závazky vùèi
mìstu. Použití pøidìlených finanèních pro-
støedkù kontroluje finanèní výbor zastupi-
telstva mìsta. Pøi této kontrole je opráv-
nìn požadovat pøedložení všech dokladù
k   celkovému vyúètování akce. Pøíjemce-
dotace v urèeném termínu poskytne zprá-
vu o projektu, provede vyúètování na pøe-
depsaném formuláøi a umožní kontrolu pl-
nìní ve smyslu Zákona è. 320/2001 Sb.
O finanèní kontrole.

Výše poskytnuté dotace s uveøejnìním
jména pøíjemce, názvu akce bude uveøej-
nìna v dokumentech a na webové stránce
mìsta. Pøíjemce dotace vhodným zpùso-
bem zveøejní  podporu mìsta (propagace)
pøi poøádání akce.

Vyúètování poskytnuté dotace bude pro-
vedeno do 30 dnù po ukonèení akce, nej-
pozdìji do 15. 12. 2004.

Finanèní prostøedky budou propláceny
zpìtnì na základì øádnì doložených úèet-
ních dokladù, jednoznaènì odpovídajícím
úèelu dotace.

Rada mìsta má právo tato dotaè-
ní øízení zrušit v pøípadì, že nedojde ke
schválení dostateèných finanèních pro-
støedkù v kapitole 3319 Podpora „spol-
kových aktivit“ v  rozpoètu mìsta na pøí-

slušný kalendáøní rok nebo v pøípadì ja-
kýchkoli nepøedvídatelných okolností. Na
pøiznání dotace není právní nárok.

Rozdìlení finanèních prostøedkù
na jednotlivé programy

Program A1 – 70 tis. Kè, A2 – 10 tis. Kè,
A3 – 5 tis. Kè, B1 – 40 tis. Kè, B2 –20 tis.
Kè, C1 – 10 tis. Kè

Podání žádosti
Žádost ve dvou vyhotoveních (jeden ori-

ginál a jedna kopie) je nutno doruèit
v uzavøené obálce, která bude oznaèena
„Dotaèní program – „název programu“
a na uzavøení opatøena razítkem a podpi-
sem žadatele na adresu:

Mìstský úøad Králíky
Odbor školství, kultury a tìlovýchovy
Velké námìstí 5
561 69 Králíky

Termíny uzávìrek pøihlášek
Rada mìsta Králíky vyhlašuje pro rok

2004 termíny pro podání žádosti o dotaèní
titul. Žadatelé mohou podávat své žádosti
na pøíslušné období do:

1. kolo: 29. 02. 2004,
2. kolo: 31. 08. 2004.
V pøípadì zaslání poštou je rozhodující

datum poštovního razítka.
Bc. Jan Divíšek

Vedoucí odboru školství kultury
a tìlovýchovy

Zápis do prvních tøíd ZŠ
V únorovém èísle jsme publikovali krát-

ký èlánek vìnovaný našim budoucím ško-
láèkùm  a jejich rodièùm. Dnes pøinášíme
informaci o výsledku zápisù do prvních tøíd
ZŠ Moravská a ZŠ 5.kvìtna.

Celkem se k zápisùm dne 6. 2. 2004
dostavilo 60 dìtí, z toho 12 dìtí je navrže-
no na odklad povinné školní docházky.
Podle vyjádøení øeditelù obou ZŠ se jedná
o neobvykle vysoký poèet odkladù.

Redakce
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Informace o èinnosti odborù Mìstského úøadu
Vážení spoluobèané,
uplynul jeden rok od doby, kdy zahájil

náš úøad svoji èinnost jako povìøený úøad
v oblasti  pøenesené státní správy a pøe-
vzal agendy z Ústí nad Orlicí.

Bìhem tohoto roku se podaøilo naplnit

personální stavy a materiálnì zabezpeèit
jednotlivé odbory. V roce 2004 nám zbývá
na budovì v ulici K. Èapka 316 provést
výmìnu oken, zateplení budovy a instalaci
výtahu.

V další èásti Vás chci informovat

o èinnosti jednotlivých odborù za uplynulý
rok. Tato informace však nemùže postih-
nout všechny oblasti, které jednotlivý úøed-
níci vykonávají. Je to souhrn nejpodstat-
nìjších údajù z èinnosti jejich práce.

Odbor Název Poèet Hodnota
vnitøních vìcí evidence vozidel-zmìny 2570

evidováno vozidel 158
vyøazeno vozidel 139
zmìna regis.místa 325
vývoz do zahranièí 9
doèasné vyøazení 100
ostatní zmìny 1839
odeslané spisy vozidel 219
vydáno øidièských prùkazù 640
vydáno mezinár.øid.prùk. 70
nové øidièské oprávnìní 318
pøihl. k trvalému pobytu 508
narození 82
zemøelo 103
vydáno obèanských prùkazù 1286
vydáno cestovních dokladù 665
pøestupky veø.poøádek 286 122 z min.období
pøestupky dopravní 133 18 z UO
výkon alter.trestù 8
odvod brancù 97
žadatelé civ.služba v event. 22
civil.služba zahájena 2
CS ukonèana 4
CS vykonaných 10

životní prostøedí vydáno rozhodnutí 266
vydáno stanovisek 75
vyjádøení 77

obecní živnostenský úøad provedené zmìny 210 19.100,-
výpisy ze živ.rejtøíku 38 300,-
pøerušení živností 202
nové živnosti 150 160.000,-
výpisy z RT 102 5.100,-

sociální a zdravotnictví sociální dávky 2943 15.579.143,-
slevy 160
dùchody 45
úèast u soudních jednání 126
ústavní výchova 14
výchovná opatøení 24

majetkový prodej - smlouvy 62
vkladové øízení 57
ukon. v prùbìhu øízení 14
pron. pozemkù,nebyt.prost. 37
stížnosti, žádosti 7
aktivní spis 148
smlouvy na bydlení 23
soudní spory aktivní 21
ostatní soudní spory 10

výstavby a technické správy rozhodnutí 58 23.300,-
Investièní výstavba 11
místní a pøechodné úpravy 22
souhlasy 63

regionálního rozvoje návrhy na zmìny územ.plánù 2 D.Morava,Mladkov
rozhodnutí 419
kolaudace 72
slouèené øízení 13
neslouèené øízení 47
pokuty 1 200.000,-
výzvy 30
pozemkový fond-sdìlení 930
katastrální úøad-sdìlení 56

školství,kult. a tìlovýchovy rozhodnutí 35
sdìlení 621

finanèní vybráno správních poplatkù 1.150.104,-
místní poplatky 2.504.109,-
sankèní platby 281.608,-
dlužníci 32 9.693.427,65

Ne všechno se daøilo plnit bez obtíží. Pøes-
to si myslím, že obèané jsou v pøevážné
vìtšinì s chodem úøadu spokojeni. Chtìl
bych Vám podìkovat za trpìlivost  a shoví-

vavost, kterou jste mìli v zaèátcích práce
povìøeného úøadu. Vìøím, že práce zamìst-
nancù úøadu bude v dalším období kva-
litnìjší, nebo� v prùbìhu roku 2004 bude

mít vìtšina složenou zkoušku odborné zpù-
sobilosti.

Miroslav Bouška
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
27. 1.
-  schvaluje žádost o užívání vozidla Avia Furgon, SPZ 1

E2 2446 pro dopravu osob Sborem dobrovolných hasièù
Králíky a povìøuje starostu podpisem smlouvy. (4:0:0)

- schvaluje prodej neupotøebitelného hmotného majet-
ku: stropní použitá svítidla – 60,- Kè a èásti lyžaøského vle-
ku (celý soubor) za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

(4:0:0)
- souhlasí s pøekroèením hodiny noèního klidu do 4.00

hodin ráno, a to v souvislosti s poøádáním maturitního plesu
Gymnázia Králíky dne 30. 1. 2004. (4:0:0)

- souhlasí s použitím znaku mìsta Králíky na propagaè-
ních materiálech vydaných v roce 2004 spoleèností ISCA-
REX, s. r. o., Èeská Tøebová v souvislosti s pøipravovaným
bìhem na Králický Snìžník. (4:0:0)

3. 2.
- schvaluje veškeré krytí nákladù z prostøedkù mìsta na

provoz výtahu v èp. 193 v ul. Na Køižovatce v Králíkách,
roèní náklady cca 17.000,- Kè. (4:0:1) - zdržel se Krabec

- povìøuje starostu mìsta projednáním záležitostí spoje-
ných s privatizaèním projektem è. 80968 bývalého „Areálu
OMD“ v k.ú. Prostøední Lipka s PF ÈR Územním praco-
vištìm Ústí nad Orlicí. (5:0:0 )

- schvaluje smlouvu o provedení pøípravy fyzických osob
– budoucích pìstounù a osvojitelù a poskytnutí poradenské
pomoci související s osvojením nebo pøijetím dítìte do pìs-
tounské péèe podle zákona è.359/1999 Sb., o sociálnì právní
ochranì dìtí. (5:0:0 )

- bere na vìdomí informaci o termínu zápisu do MŠ Mo-
ravská dne 22. 4. 2004  v budovì MŠ Moravská, Králíky, od
13.00 – 16.00 hod. (5:0:0)

- schvaluje vyvìšení tibetské vlajky na budovu mìstské-
ho úøadu dne 10. bøezna 2004. (5:0:0)

- bere na vìdomí vypovìzení smluv o placení školného za
žáky z obcí Mladkov a Lichkov, kteøí mají možnost navštì-
vovat tuto školu v místì svého trvalého bydlištì. (5:0:0)

Jednání
2. 2.
- místostarosta s pøedsedou Klubu èeských turistù Ústí

nad Orlicí Otakarem Bourou o možnostech uspoøádání Èes-
kého zimního turistického srazu v Králíkách.

- starosta na jednání s radními Pardubického kraje
p. Macelou (pøeložka silnice I/11) a pí. Málkovou (budouc-
nost školských zaøízení, jejichž zøizovatel je PK), úèast na
valné hromadì Èeské komory autorizovaných architektù a
technikù.

3. 2.
- spoleèné jednání starostù mikroregionu Králicko v Li-

chkovì, za úèasti Mgr. Krabce, Jany Bednáøové, Miroslava
Švestky, Jaroslava Maloška, Zdeòka Brùny a Arnošta Ju-
ránka.

4. 2.
- starosta na vyhlášení ankety O nejlepšího sportovce

okresu Ústí nad Orlicí za rok 2003.
6. 2.
- místostarosta na individuální konzultaci v Hradci Králo-

vé - NUTS II Severovýchod - k èerpání grantu na projekt
„Trhy/Targi - Králíky/Miêdzylesie“,

- místostarosta na zasedání komise pro integrované obce,
kde Ing. arch. Jiøí Skála obhajoval svou studii „Disharmo-
nie králického venkova“.

9. 2.
- s Janem Králíkem a Ivou Veèeøovou o pøípravì akce

„Králíky Králíkùm aneb Setkání Králíkù v Králíkách“ pro
všechny s pøíjmením Králík - Králíková.

12. 2.
- jednání starosty s panem Zezulkou – pøíprava Srazu

motocyklových a automobilových veteránù v Králíkách
(pøedbìžnì 3. 7.)

13. 2.
- místostarosta na jednání správní rady Sdružení obcí

Orlicko v Žamberku.
- starosta na semináøi v Praze (Projekty greeways – cyk-

lotrasy a cyklostezky s navazující turistickou infrastruk-
turou)

16. 2.
- místostarosta na pracovní schùzce øídícího výboru pro-

jektu „Trhy/Targi - Králíky/Miêdzylesie“.
18. 2.
- starosta a místostarosta se spoleèníky fy Armyfort, s. r.

o., o budoucnosti mandátní smlouvy, vojenského muzea a
vzájemných vztahù,

- vedení mìsta na jednání první plánovací konference
akce Cihelna 2004 za úèasti pøedstavitelù AÈR, vojenských
historických klubù, Pardubického kraje, Policie ÈR a HZS.

23. 2.
- starosta a místostarosta na schùzce organizaèního štábu

Èeského zimního turistického srazu, který se bude konat
ve dnech 3.-6. 2. 2005 v Králíkách.

Návštìvy
7. 2.
- místostarosta na vítání obèánkù.
20. 2.
- místostarosta na okrskové schùzi SDH Králicka v Dol-

ních Boøíkovicích.

17. 2.
- doporuèuje požádat o bezúplatný pøevod dìlostøelecké

tvrze „Hùrka“ – objektù K - S 10 (VEÈ 172), K – S 11
(VEÈ 173), K – S 12 (VEÈ 171), , K – S 13 (VEÈ 169)
v k.ú. Prostøední Lipka  a K – S 12A (VEÈ 170) v k.ú.
Králíky od ÈR-Ministerstva obrany na mìsto Králíky a uklá-
dá MO pøedložit pøevod na jednání ZM. (5:0:0)

- RM povoluje použití mìstského znaku firmì Josef Kris-
tek, Lanškroun, na pohlednicích dle zaslaných návrhù a
v nákladu 1 000 ks. (5:0:0)

- schvaluje nové ceny za obìdy ve Školní jídelnì Králíky,
Moravská 647,  platné od 1.4.2004. (5:0:0)

KONTAKT NA NÁS: Anna Èerná
Námìstí 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 letní dovolená:

TUZEMSKÁ: chaty, chalupy, penziony, hotely, lázeòské

pobyty, letní dìtské tábory, tématické dovolené
(turistika, konì, aerobic...)

ZAHRANIÈNÍ: * Pobytová - stany, karavany, bungalovy,
apartmány, hotely  - s vlastní i bus dopravou, letecky
* Pobytová s fakultativními výlety         * Poznávací

* Last momenty: nejaktualnìjší nabídky
každý den doruèené na e-mail CA

* SLEVY ZA VÈASNÉ OBJEDNÁNÍ
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 2
konaného dne 10. února 2004

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9)
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Ing. Pavel Strnad ( 11 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) Jan Holèapek ( 12 )
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,   o  zdržel se hlaso-
vání,   x  nepøítomen

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven
Jan Škarka (4), ze zaèátku jednání se omluvil Antonín Vy-
šohlíd (15)

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

Macháèek, p. Èuma, pí Bartíková, p. Orlita, pí Hamalová, pí
Nosková, p. Bc. Divíšek.

Program jednání:
01. Zahájení a prezentace
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Zprávy RM
04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace
4.2 Rozpoèet 2004
4.3 Vyhláška o použití prostøedkù Fondu rozvoje

bydlení 2004
4.4 Služby mìsta Králíky, s. r. o.
4.5. Králický karneval 2004

05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

01. Zahájení a prezence

Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání pøivítáním
pøítomných èlenù ZM Králíky a takto byl program jednání
schválen.

Ing. Kosuk - nesouhlasí se zápisem z minulého ZM.
Pøednesl, že v bodì 4.4. Zadávání veøejných zakázek –
vyhrazení kompetencí, jako pøedkladatel seznámil zastu-
pitele s právní úpravou v oblasti zadávání veøejných Za-
kázek (Zákon 199/94 Sb.) a v druhé èásti se vìnoval kom-
petenci zadání veøejných zakázek (Zákon 128/00 Sb.) a
plnìní kompetencí plynoucích ze zákona v souèasné dobì.
Vyjádøil názor, že tuto kompetenci rada mìsta zcela nepl-
ní. Závìrem podal návrh na vyhrazení si kompetence za-
dávání veøejných zakázek zastupitelstvem mìsta. Pøedne-
sl citaci èásti zápisu ZM ze dne 13. 1. 2004 a konstatoval, že
obsah citované èásti zápisu je zcela zmanipulován a nevy-
jadøuje obsah toho, co  pøednesl na zasedání ZM ze dne 13.
1. 2004. Z uvedených skuteèností požaduje opravu zápisu
ze zasedaní  zastupitelstva mìsta konaného dne 13. 1. 2004
v citované  èásti  a zároveò publikování opravy
v periodickém tisku, ve kterém byl zápis uveden.

Mgr. Krabec - z technických dùvodù nebyl poøízen zvu-
kový záznam z této èásti posledního jednání, ale nedomní-
vá se, že by zápis obsahoval nìco zásadnì jiného, než bylo
øeèeno.

Ing. Kosuk -  navrhl opravu zápisu ZM ze dne 13. 1.
2004.

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

02. Urèení ovìøovatelù zápisu

Ovìøovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 13. 1.
2004 Mgr. Krabcová a  pan Vyšohlíd nevznesli pøipomínky.
Ovìøovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni paní
Mgr. Berková a MUDr. Marie Špièková.

03. Zprávy RM

Výbìr usnesení z jednání RM pøednesl pan Juránek.
Ing. Strnad: vznesl dotaz, jak pokroèilo jednání o priva-

tizaci bývalého „Areálu OMD“?
Mgr. Krabec: jednal 9. 2. s panem Vávrou z PF ÈR Ústí

nad Orlicí. Cena objektù areálu bývalého OMD (dnes VMK)
bude zhruba 2,5 mil. Kè. PF ÈR nabízí i možnost rozložení
splátek na dobu 30 let, tedy asi 80 tisíc Kè roènì. Rozhodu-
jící bude otázka vlastnictví.

p. Jungvirt: jaké byly požadavky pana Veèeøe, šéfre-
daktora Králického zpravodaje.

p. Juránek: ocitoval požadavky pana Veèeøe ze zápisu
jednání RM - kanceláøské potøeby: papíry A4, obálky, po-
známkové papírky, sešívaèka, náboje do sešívaèky, dírko-
vaè, nùžky, lepidlo, izolepa, kanceláøské sponky, propisky,
tužky, šanony, poøadaèe, dále o technické vybavení: barev-
nou tiskárnu, skener, kopírku (nejlépe multifunkèní HP
PSC  1350 cca 6.000,- Kè ), CD–RW mechaniku, LCD 17.
Možnost pùjèení služebního auta nebo proplácení náhrad za
užívání soukromého vozidla k redakèním úèelùm.

p. Jungvirt: kdo bude po složení funkce šéfredaktora
pana Veèeøe vést zpravodaj.

Mgr. Krabec: pøípravou nejbližších èísel Králického zpra-
vodaje byl až do ustavení nové redakèní rady povìøen odbor
školství, kultury a tìlovýchovy mìstského úøadu.

p. Juránek: vyzval pana Divíška o prezentování dotaèní-
ho a pøíspìvkového programu Mìsta Králíky pro rok 2004.

Bc. Divíšek: dotaèní a pøíspìvkový program je rozdìlen
1/Sportovní aktivity a-1) Pøíspìvek na dopravu mládežnic-
kých družstev na soutìže a turnaje (pouze organizované –
 TJ, Hasièi) – do  70 % a-2) Podpora sportovních turnajù
poøádaných neorganizovanými subjekty – do 50 % a-3) Pod-
pora sportovních turnajù poøádaných školskými zaøízeními
– do 30 %. 2/ Zájmové organizace, kulturní aktivity b-1)
Aktivity oživující kulturní a spoleèenský život ve mìstì a na
vesnicích – do 50 % b-2) Akce pro dìti a mládež – do 50% 3/
Spolky a fyzické osoby c-1)Podpora spolkové èinnosti a dal-
ších aktivit – do 50 %. Možnost získání formuláøù je jak na
internetových stránkách mìsta, tak i v kanceláøi odboru
školství a kultury.

04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace

4.1.1. Prodej pozemku p.p.è. 465/2 v k.ú. Dolní Hedeè
Obsah: O koupi pozemku požádali dva zájemci: pan Vladi-

mír Štogryn z Dolní Hedeèe za úèelem rozšíøení pozemku,
pozemek užívá a má ho v pronájmu. Paní Mgr. Olga Zerzá-
nová z Králík za úèelem rozšíøení zahrady. Zároveò infor-
movala o žádosti o koupi pozemkù p.p.è. 466/7 a 466/8 v k.ú.
Dolní Hedeè.

Jedná se o pozemek o výmìøe 266 m2, pozemek je zatížen
vìcným bøemenem – podzemní vedení vodovodu pro opráv-
nìné mìsto Králíky. Zámìr prodeje byl schválen a zveøej-
nìn, kupní cena 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem,
tj. 3.259,- Kè. RM uložila MO pozvat oba zájemce na jednání
ZM.

Mgr. Krabec: vyzval oba zájemce o vyjádøení.
Mgr. Zerzánová: dùvodem jejího zájmu je zvìtšení a

pravidelné ohranièení pozemkù.
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p. Štogryn: tento pozemek má v nájmu již 20 let
(v poèátku byl tento pozemek ve velmi špatném stavu),
úèelem je scelení pozemkù.

Mgr. Krabec: navrhuje vypuštìní z prodeje pozemku p.
p. è. 465/2 a vyèkat doøešení vlastnických vztahù k okolním
pozemkùm.

ZM/2004/02/020: ZM neschvaluje prodej pozemku
p.p.è. 465/2 v k.ú. Dolní Hedeè do doby než budou
vyjasnìny vztahy k okolním parcelám.

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

4.1.2. Prodej 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 ga-
ráží o výmìøe 25 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøej-
nìn, kupní cena 100,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem,
tj. 3.096,- Kè.

ZM/2004/02/021: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
848 v k.ú. Králíky manželùm Blahoslavu a Katarínì
Tomešovým, Králíky 349 za kupní cenu 3.096,- Kè.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.3. Prodej 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. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn,
kupní cena 40,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj.
6.704,- Kè.

ZM/2004/02/022: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
2072/31 v k.ú. Králíky manželùm Miloslavu a Ivance
Hošpesovým, Králíky 538 za kupní cenu 6.704,- Kè.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.4. Prodej 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. Zámìr prodeje byl schvá-
len a zveøejnìn, kupní cena 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 21.707,- Kè.

ZM/2004/02/023: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
570/23 v k.ú. Králíky do podílového spoluvlastnictví,
a to ideální 1/3 Miroslavu Kleknerovi, Králíky 767 za
kupní cenu 7.236,- Kè, ideální 1/3 Evì Kleknerové, Krá-
líky 767 za kupní cenu 7.236,- Kè a ideální 1/3 Jarmile
Kleknerové, Králíky 767 za kupní cenu 7.235,- Kè.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.5. Prodej 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. Zámìr prodeje byl schválen
a zveøejnìn, kupní cena 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 4.840,- Kè.

ZM/2004/02/024: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
695/2 v k.ú. Horní Lipka manželùm Karlu a Vìøe Ko-
váèovým, Horní Lipka 115 za kupní cenu 4.840,- Kè.

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

4.1.6. Prodej 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. Jedná se o pozemek st.p. – zboøeništì o výmì-
øe 198 m2, poz. parcely o výmìøe 337 m2. Pozemek p.p.è. 387/
2 v k.ú. Èervený Potok je zatížen vìcným bøemenem –
umístìní sloupu veøejného osvìtlení. 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. 17.674,- Kè.

ZM/2004/02/025: ZM schvaluje prodej pozemkù st. p.
è. 76 a p.p.è. 387/1, 387/2 v k. ú. Èervený Potok manže-
lùm Karlu a Zuzanì Bajerovým, Èebín 346 za kupní
cenu 17.674,- Kè.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.7. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 347 v k.ú. Èer-
vený Potok

Obsah: Manželé Paøízkovi požádali o koupi pozemku
za úèelem zemìdìlského využití a scelení pozemkù. Jedná
se o pozemek o výmìøe 666 m2, ostatní plochu. Odbor VTS
s prodejem souhlasí, je nutné øešit pøístup a pøíjezd
k nemovitosti èp. 66 na st.p.è. 162 v k.ú. Èervený Potok –
vìcné bøemeno. Dle odboru RR není ÚP zpracován. RM
doporuèila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 10,- Kè/
m2+náklady spojené s pøevodem. Zároveò zatížila pozemek
vìcným bøemenem – právo chùze a jízdy pro vlastníky ne-
movitosti èp. 66 na st.p.è. 162 v k.ú. Èervený Potok.

ZM/2004/02/026: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 347 v k.ú. Èervený Potok za kupní cenu 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

4.1.8. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 466/7 a 466/8
v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù požádala paní Mgr. Zerzánová
za úèelem plánovaného rozšíøení zahrady u nemovitosti,
kterou vlastní. Jedná se o pozemky o výmìøe 709 m2. Odbor
VTS s prodejem souhlasí, pøes pozemek vede vod. øad pro
pana Štogryna.. Dle odboru RR není ÚP zpracován. RM
doporuèila prodej pozemkù, návrh kupní ceny 10,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/02/027: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 466/7 a 466/8 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní
cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a uklá-
dá zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.1.9. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1346/1
v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: Manželé Bušovi ze Køtin požádali o koupi èásti
pozemku o výmìøe cca 100 m2 za úèelem výstavby garáže
navazující na dvì stávající garáže na st.p.è. 281 a 282 v k.ú.
Dolní Boøíkovice. Dle odboru VTS pozemek není využíván,
doporuèuje prodat zastavìnou plochu pod garáží a pro pøí-
jezd ze státní silnice, pøi zamìøení stanovit ochranné pásmo
vodovodu. Dle odboru RR není ÚP zpracován, možnost vý-
stavby objektu s ohledem na ŽP a ostatní stanoviska DOSS
a DSÚ bude provìøeno až pøi územním øízení. RM doporu-
èila prodej èásti pozemku, návrh kupní ceny 50,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/02/028: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p.p.è. 1346/1 v k.ú. Dolní Boøíkovice – pouze
zastavìnou plochu pod plánovanou garáží a pro pøí-
jezd ze státní silnice za kupní cenu 50,- Kè/m2 + nákla-
dy spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zve-
øejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.10. Zámìr prodeje pozemku ve zjednodušené evi-
denci p.è. (1175) GP v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: Paní Jiøina Blechová, Králíky 154 požádala o kou-
pi pozemku za úèelem rozšíøení zahrady. Jedná se o poze-
mek o výmìøe 7091 m2, tøetina pozemku je mokøina. Dle
odboru VTS je pozemek k zem. využití, na pozemku ne-
jsou umístìny podzemní zaøízení, pøes èást pozemku je na-
vrženo protipovodòové opatøení „Dolní Boøíkovice“ a proto
nedoporuèuje tuto èást prodávat. Dle odboru RR není pro
k.ú. Dolní Boøíkovice ÚP zpracován, v dolní èásti pozemku
smìrem k obci je dle projekt. dokumentace k územnímu
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øízení umístìn protipovodòový kanál. Územní øízení je za-
tím pøerušeno a žadatel Zemìdìlská vodohosp. správa Ústí
nad Orlicí má doloženy souhlasy vlastníkù. RM nedoporuèi-
la prodej pozemku.

Mgr. Krabec: jednání bìží, jedná se o kanál, který má
ulevit obci od vody tekoucí po svazích od Suchého vrchu
v rámci protipovodòových opatøení.

ZM/2004/02/029: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku  ve zjednodušené evidenci p.è. (1175) GP v k.ú.
Dolní Boøíkovice.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.11. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 555/4 v k.ú.
Dolní Hedeè

Obsah: Pan Miroslav Boháè z Dolní Hedeèe žádá o pro-
dej pozemku za úèelem obnovy rybníku. Jedná se o poze-
mek o výmìøe 534 m2, na pozemku byl umístìn rybník. Dle
odboru VTS není nyní plocha udržovaná, na pozemku ne-
jsou podzemní zaøízení. Odbor ŽP s prodejem souhlasí bez
pøipomínek. Dle Odboru RR není pro k.ú. Dolní Hedeè ÚP
zpracován. Pøípadné umístìní stavby s ohledem na ochrán-
ce ŽP a jiných zájmù bude zøejmé na základì územního
øízení, pøedložených dokladù a stanovisek dotèených orgá-
nù státní správy. RM doporuèila prodej pozemku a navrhla
kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

Mgr. Krabec: jedná se o bývalý rybník, tedy o vlhký po-
zemek.

ZM/2004/02/030: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 555/4 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

4.1.12. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 245 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Ján Rakaš z Králík.
Jedná se o nezastavìnou plochu, zboøeništì v ul. Na Pís-
kách v Králíkách. Jedná se o pozemek o výmìøe 431 m2,
který má žadatel v pronájmu jako odstavnou plochu pro
maringotku. Dle odboru VTS se jedná o mírnì svažitou par-
celu mezi opìrnou zdí a potokem, na pozemku se nenachá-
zejí podzemní sítì. Dle odboru RR je ÚP zpracován,
v uvedené lokalitì není plánovaná zástavba, plocha se na-
chází v památkové zónì mìsta. V minulosti byla úvaha
zøídit høištì pro dìti z èp. 147 a 148 nebo parkovných stání
pro tyto domy. Dle Odboru školství a kultury se pozemek
nachází v mìstské památkové zónì, na pozemku doporu-
èuje vybudovat dìtské høištì + oddechový prostor, prodej
nedoporuèuje. RM nedoporuèila prodej.

ZM/2004/02/031: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku st.p.è. 245 v k.ú. Králíky.

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

4.1.13. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 27, 46 a 1177/2
v k.ú. Heømanice u Králík – revokace usnesení ZM/
2003/14/267

Obsah: O koupi pozemkù požádala paní Švecová a ZM
schválilo dne 09.12.2003 prodej pozemkù. Dne 26.01.2004
podala žadatelka žádost o postoupení kupní smlouvy na syna.
Z tohoto dùvodu pøedkládá MO tento bod k novému pro-
jednání. Jedná se o pozemky o výmìøe 3018 m2. RM doporu-
èila prodej pozemkù, návrh kupní ceny 10,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem.

ZM/2004/02/032: ZM revokuje usnesení ZM/2003/14/
267 ze dne 09.12.2003 a schvaluje zámìr prodeje po-
zemkù p.p.è. 27, 46 a 1177/2 v k.ú. Heømanice u Králík
za kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem a ukládá zámìr zveøejnit.

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

4.1.14. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 562 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Baèovský z Králík.
Jedná se o zastavìnou plochu o výmìøe 293 m2 pod nemovi-
tostí èp. 416 v Králíkách, kterou vlastní. Èást pozemku je
chodník. Dle odboru VTS je èást pozemku zastavìna zpev-
nìným chodníkem, nutno oddìlit GP. Dle odboru RR je ÚP
zpracován, v uvedené lokalitì je stávající zástavba. Na èás-
ti pozemku je navrženo zøízení chodníku, doporuèuje oddì-
lit a tuto èást neprodávat. RM doporuèila prodej èásti po-
zemku zastavìnou nemovitostí a navrhla kupní cenu 110,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/02/033: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku st.p.è. 562 v k.ú. Králíky (zastavìnou ne-
movitostí èp. 416) za kupní cenu 110,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøej-
nit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.15. Nová dohoda o narovnání – pohledávka mìs-
ta za panem Jaroslavem Tachezi

Obsah: Dne 04.06.2003 vydal Obvodní soud pro Prahu 2
rozsudek è.j. 18C 128/2002, kterým v celém rozsahu vyho-
vìl žalobì mìsta a stanovil povinnému Jaroslavu Tachezi
uhradit mìstu jednak jistinu ve výši 31.406,- Kè, jednak
pøíslušné poplatky z prodlení a dále i náklady øízení ve výši
10.770,- Kè. Proti uvedenému rozsudku podal žalovaný dne
12.08.2003 odvolání, když zejména uplatnil i námitku pro-
mlèení pøíslušné èásti žalobního návrhu (rok 1997 a èást
roku 1998). Dne 04. 12. 2003 probìhlo jednání u odvolacího
soudu, øízení bylo odroèeno za úèelem možného mimosoud-
ního vyøešení sporu formou uzavøení dohody o narovnání.
Právní zástupce pana Tachezi nabízí novou dohodu o narov-
nání, dlužník je ochoten zaplatit jistinu dluhu ve výši 31.406,-
Kè, náklady øízení 10.770,- Kè, náklady pøedchozího øízení
10.718,- Kè, èástku 756,- Kè za odpad a náklady souèasné
právní zástupkynì ve výši 5.000,- Kè, celkem tedy 58.650,-
Kè. Zároveò však žádá o prominutí povinnosti hradit po-
platky z prodlení. Výše poplatku z prodlení ke dni 10. 02.
2004 èiní 92.898,- Kè (bez plateb, které by byly promlèeny).

RM doporuèila prominout èást dluhu a to ve výši poplatkù
z prodlení a dále doporuèila schválit uzavøení dohody
o narovnání dle návrhu právního zástupce pana Jaroslava
Tachezi.

ZM/2004/02/034: ZM schvaluje uzavøení dohody o na-
rovnání mezi mìstem Králíky a dlužníkem panem
Jaroslavem Tachezi, bytem Legerova 2, Praha 2 tak,
že povinný uhradí mìstu Králíky pøi podpisu doho-
dy o narovnání èástku ve výši 58.650,- Kè, a povìøuje
starostu mìsta podpisem dohody.

Zároveò ZM schvaluje prominutí èásti dluhu panu
Jaroslavu Tachezi, bytem Legerova 2, Praha 2, a to
ve výši poplatkù z prodlení tak, jak jsou uvedeny
v rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, è.j. 18C
128/2002 ze dne 04. 06. 2003 (2,5 promile dennì
z dlužných èástek).

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

4.2 Rozpoèet 2004

Obsah: Sumáø pøedloženého rozpoètu na rok 2004:
pøíjmy: 77 752 750,- Kè;
výdaje: 82 938 950,- Kè;
financování:   5 186 200,- Kè

Mgr. Krabec: pøednesl navrhovanou verzi rozpoètu 2004,
urèenou ke schválení.

Ing. Kosuk: položka zmìna stavu prostøedkù na ban-
kovních úètech, nebere se to jako riziko nenaplnìní?

pí. Pecháèková: jsou to nevyèerpané dotace na povìøe-
ný úøad, prostøedky na vrácení do státního rozpoètu.
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Ing. Strnad: uvedl, že s žádným z vedoucích pøíspìv-
kových organizací nebylo øešeno, kde a z jaké položky mu
bylo ubráno.

Mgr. Krabec: od vyvìšení rozpoètu ubìhlo 15 dnù a kaž-
dý z vedoucích pøíspìvkových organizací mìl možnost se
v této lhùtì k nutnému krácení rozpoètu vyjádøit. Nikdo
tak neuèinil.

Ing. Strnad: podal žádost na zmìnu rozpoètu, navýšit
rozpoèet Klubu Na Støelnici o  48 000,- Kè /èástka 48 000,-
Kè se získá úsporou za vedení Králického zpravodaje, po-
kud tedy vedením zpravodaje budou povìøeni zamìstnanci
MìÚ, aby rozpoèet Klubu Na Støelnici èinil  celkem 898 000,-
Kè.

Mgr. Krabec: èástka 48 000,- Kè není správná vzhle-
dem k tomu, že lednové a únorové vydání Králického zpra-
vodaje zhotovil pan Veèeø, èástka by se v tomto pøípadì
mìla pohybovat kolem 40 000,- Kè. Ing. Strnad tedy navr-
huje, aby èástka 40 000 navýšila rozpoèet Klubu Na Støel-
nici.

Ing. Kosuk: proè se faktura, která mìla splatnost
v minulém roce a mìla být zaplacena z minulého rozpoè-
tu, pøevedla do rozpoètu na rok 2004?

pí. Pecháèková: nebyly naplnìny daòové pøíjmy a pøí-
jmy z prodeje majetkových podílù spoleènosti EKOLA, proto
po dohodì s firmou byla prodloužena splatnost faktury.

Ing. Strnad: v bodì 617 Regionální a místní správa,
z jakého dùvodu došlo u položky ostatní osobní výdaje o 100
% navýšení oproti minulému roku?

Bc. Bouška: v této položce se jedná o pracovníky, kteøí
mají podepsané dohody o pracovní èinnosti a dohody o kon-
krétnì vykonané práci. Navýšení je z dùvodu zdražení slu-
žeb.

Ing. Strnad: další položkou jsou v bodì místní správa
stroje, pøístroje a zaøízení. Na co je urèeno 550 000,- Kè?

Mgr. Krabec: jedná se o odkoupení majetku firmy Euro-
byt. Je to tepelné zaøízení v èp. 352, které je v majetku
firmy. V pøípadì ukonèení smlouvy jsme povinni toto zaøí-
zení odkoupit.

Ing. Strnad: ve které položce je zapoèítána odmìna pro
Mgr. Hamplovou a zda se tato odmìna dá vyèíslit?

pí. Pecháèková: v položce konzultaèní a právní služby,
ale jsou tu  zohlednìny všechny konzultace. U paní Ham-
plové se jedná o èástku nìco kolem 200 tis. Kè, vèetnì
pøíjmù vyplývajících ze zastupování mìsta u soudù.

Ing. Strnad: dá se nìjakým zpùsobem porovnat èástka
za advokátní práce pana Macka a paní Hamplové ?

Mgr. Krabec: paní Mgr. Hamplová tu pracuje po dobu
jednoho roku, pøi zastupování mìsta odvedla velmi dobrou
práci, na porovnání je zøejmì brzo, ale je to možné.

pí. Motlová: je v rozpoètu zahrnuta èástka na oplocení
MŠ?

Mgr. Krabec: v rozpoètu zahrnuta není, ale poèítá se
s ní jako forma plnìní dluhu pana Plánky vùèi mìstu. Do
konce roku musí dlužnou èástku uhradit.

Mgr. Holèapek: pøednesl žádost pana Špinlera o zahr-
nutí do rozpoètu èástky na zakoupení buòky u tenisového
kurtu (cca 250.000,- Kè) z hygienických dùvodù.

Mgr. Krabec: dùvodem nezaøazení do rozpoètu jsou ne-
vyøízené pozemky, na kterých má být buòka umístìna.

Shrnuje, že byl podán jeden pozmìòující návrh do roz-
poètu mìsta – navýšení pøíjmù o 40 tis. Kè jako pøíspìvek
pro PO Klub Na Støelnici na celkovou èástku 890 tis. Kè a
souèasné snížení výdajù na Králický zpravodaj o stejnou
èástku, tedy 40 tis. Kè.

ZM/2004/02/035: ZM schvaluje rozpoèet mìsta na rok
2004 v navrhovaném zmìní se zapracovaný-
mi pozmìòujícími návrhy v následující výši:

- pøíjmy: 77 752 750,- Kè
- výdaje: 82 938 950,- Kè
- financování:   5 186 200,- Kè
Hlasování: 12:0:2 (schváleno, pan Vyšohlíd je již pøí-

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

4.3 Vyhláška o použití prostøedkù Fond rozvoje
bydlení pro rok 2004

Mgr. Nìmeèek: jako pøedseda komise Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2004 pøednesl vyhlášku o použití prostøed-
kù Fondu rozvoje bydlení pro rok 2004. Èástka pro letošní
rok èiní 966 673,- Kè.

Mgr. Hlava: vznesl dotaz, zda by se v bodì 2 dal zaøadit
i sluneèní ohøev vody.

Mgr. Krabec: souhlasí, aby v bodì 2 bylo zahrnuto nejen
vytápìní, ale i ohøev vody.

Ing. Strnad: ptá se, zda by v bodì 9 nemohla být výmì-
na oken u domu nebo bytu starších 10 let.

Mgr. Krabec: shrnuje znìní po zapracování navrhova-
ných zmìn: v bodì 2: Zøízení a rekonstrukce ekologického
vytápìní nebo ekologického ohøevu vody; v bodì 10: Vý-
mìna oken u domu nebo bytu staršího 10 let.

ZM/2004/02/036: ZM schvaluje vyhlášku Mìsta Krá-
líky o použití prostøedkù Fondu rozvoje bydlení pro
rok 2004 se zapracovanými zmìnami.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.4 Služby mìsta Králíky, s.r.o.

Revokace usnesení ZM/2003/10/200 ze dne 23.9.2003:
Obsah: Z dùvodu zmìny názvu nìkterých živností, kte-

ré bude provozovat spoleènost Služby mìsta Králíky, s.r.o. ,
je tøeba revokovat usnesení ZM/2003/10/200 v bodì IV. a
nahradit pùvodnì uvedené živnosti novými.

ZM/204/02/037: ZM revokuje usnesení ZM/2003/10/200
ze dne 23.9.2003 v bodì IV „Pøedmìt èinnosti spoleè-
nosti“ a nahrazuje pùvodní text následovnì:

Pøedmìtem èinnosti spoleènosti je:
1. Specializovaný maloobchod
2. Velkoobchod
3. Zprostøedkování obchodu
4. Zprostøedkování služeb
5. Poskytování služeb pro zemìdìlství a zahradnictví
6. Poskytování technických služeb
7. Nakládání s odpady (vyjma nebezpeèných)
8. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými

odpady
9. Provozování vodovodù a kanalizací pro veøejnou

potøebu
10. Zámeènictví
11. Silnièní motorová doprava nákladní
12. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie

nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojù tepelné
energie s instalovaným výkonem 1 zdroje nad
50 kW

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

Zmìna ve zøizovací listinì pøíspìvkové organizace
Technické služby Králíky.

Obsah: V souladu s ustanovením § 35a) a §84 zákona è.
128/2000Sb., o obcích  a § 27 zákona è. 250/2000 Sb., o roz-
poètových pravidlech územních rozpoètù, je ZM pøedkládán
následující návrh.

Z dùvodu potøeby zabezpeèit registraci novì vznikající
organizace Služby mìsta Králíky  s.r.o. je nutné v èlánku
VI. A. Nemovitý majetek zmìnit pøílohu è. 1 ve  zøizovací
listinì pøíspìvkové organizace Technické služby Králíky.

Nemovitý majetek uvedený v pøíloze 1 zøizovací listiny:
- objekt bydlení,  parcela è. 524/1, výmìra 831,
- zem. hosp. budova,  parcela è. 542/2, výmìra 347
- zahrada,  parcela è. 1046/2, výmìra 979
se pøedává bezúplatnì zpìt mìstu Králíky ke dni 11. 2.

2004.
Ing. Strnad: kdy bude spoleènost Služby mìsta s.r.o. práv-

nì založena?
Mgr. Krabec: právnì spoleènost vznikne zápisem do ob-

chodního rejstøíku, což by mìlo být v bøeznu, ale ekonomic-
ké fungování zaène pozdìji.
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Ing. Strnad: kritizuje zpùsob, jak bylo postupováno se
založením spol. s r.o. a myslí si, že paní Mgr. Hamplová
neodvedla dobrou práci. Dále se táže, v jakém vztahu je
pan Langhans ke spoleènosti s r.o.

Mgr. Krabec: paní Mgr. Hamplová odvádí po právní strán-
ce dobrou práci, na ekonomické rozvaze se mohlo pracovat
již døíve. Spuštìní s.r.o. však pøedstavuje natolik závažný
krok, že je nutno jej propracovat do všech detailù a spìch by
nás mohl ekonomicky poškodit. Pan Langhans od 1. 2. pra-
cuje na pøípravì s.r.o. v Technických službách Králíky po
boku pana Knettiga.

ZM/2004/02/38: ZM schvaluje zmìnu zøizovací listi-
ny pøíspìvkové organizace Technické služby Králí-
ky v èlánku VI. A. Nemovitý majetek v pøíloze 1.

Nemovitý majetek uvedený v pøíloze 1  zøizovací
listiny:

- objekt bydlení, parcela è. 524/1, výmìra 831
- zem. hosp. budova, parcela è. 524/2, výmìra 347
- zahrada, parcela è. 1046/2, výmìra 979
se pøedává bezúplatnì zpìt mìstu Králíky ke dni

11.2.2004.
Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
o   +   +  x   +   +   +   +  +     +     +      +     +      +      +

4.5 Králický karneval 2004

Mgr. Krabec: pøednesl návrh na pøíspìvek pro Sdružení
pro králický karneval v èástce 30 000,-  Kè, urèený na
náklady spojené se slavnostním ohòostrojem. Zdùraznil, že
tato èástka by mìla být mimoøádná a mìla by pomoci rozjez-
du karnevalu po pøedcházejícím útlumu v minulém roce.
Ocenil, že se podaøilo založit neziskovou organizaci, jejíž
náplní je pøíprava karnevalu a že se podaøilo nalézt dohodu
mezi sportovci a provozovateli restauraèních zaøízení..

p. Juránek: tìchto 30 000,- Kè je možno získat z položky
pøíspìvky na podporu akcí a spolkù.

p. Doubrava: jakou konkrétní èástkou se na poøádání
karnevalu podílí Sdružení pro králický karneval?

Mgr. Krabcová: Sdružení pro králický karneval je ne-
zisková organizace.

p. Doubrava: vyslovil dojem, že  v Sdružení pro králický
karneval jsou pøevážnì  majitelé restauraèních zaøízení,
kteøí na konání karnevalu nejvíce vydìlají, ale nechtìjí do
nìj vložit finanèní investice.

Mgr. Krabcová: jmenovala èleny Sdružení pro králický
karneval: Mgr. Krabcová, p. Klíma, pí. Šlesingerová, p. Ka-
lianko, p. Šponar, pí. Pechanová, p. Vyšohlíd, p. Divíšek,
p. Šlesinger, p. Souèek. Za Mìsto Králíky je nápomocen pøi
pøípravì karnevalu odbor školství, kultury a tìlovýchovy.

Ing. Strnad: se ptá, je-li sdružení ochotno zveøejnit  ná-
klady a výnosy  karnevalu?

Mgr. Krabcová: samozøejmì.
ZM/2004/02/39 ZM schvaluje èástku  30 000,- Kè pro

Sdružení králický karneval jako pøíspìvek na pokry-
tí nákladù na ohòostroj dne 13. 2. 2004, proti dolože-
ným nákladùm.

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

05. Vstupy obèanù

p. Doubrava: z jakého dùvodu došlo u položky ostatní
osobní výdaje o 100% navýšení oproti minulému roku, zda
by se dalo vyèíslit proè tomu tak je?

Bc. Bouška: uvedl, že bez podkladù to v tuto chvíli vy-
èíslit nejde.

Mgr. Holèapek: zda by Sdružení pro králický karneval
nemohlo vytvoøit fond na další karneval?

Mgr. Krabcová: rozdìlení zisku bude procentuálnì roz-
dìleno pro sportovce, urèitá èást bude vrácena do mìst-
ského rozpoètu do fondu na propagaci mìsta a cestovního
ruchu, dále na fond urèený pro karneval v pøíštím roce.

p. Pauk: vznesl dotaz, kdo bude vydávat Králický zpra-
vodaj?

Mgr. Krabec: vydáváním byl povìøen pan Bc. Divíšek ve
spoluprácí se sleènou Faltusovou a panem Vackem.

p. Èuma ml.: pokud se schválilo , že 40 000,- Kè
z vydávání zpravodaje dostane do rozpoètu Klubu Na Støel-
nici, znamená to, že vydáváním zpravodaje budou povìøeni
zamìstnanci úøadu nebo bude vypsána veøejná soutìž?

Mgr. Krabec: pravdìpodobnì se vydávání Králického
zpravodaje stane náplní práce nìkterého z odborù mìst-
ského úøadu.

06. Vstupy zastupitelù

p. Vyšohlíd: je vypracována zpráva o výsledcích povìøe-
ného úøadu a jestli ji jako zastupitel bude moci zhlédnout?

Bc. Bouška: zatím dopracována není, bude v dohledné
dobì k dispozici.

p. Vyšohlíd: proè je stále neobsazen byt v domì è.p. 352?
Mgr. Krabec: lidé jsou oslovováni podle poøádníku na

mìstský byt, nìkolik se jich však odmítlo do bytu v è.p. 352
nastìhovat, z tohoto dùvodu dochází také k vyøazení tìch-
to uchazeèù a k oslovování dalších. Proto to zdržení.

Ing. Kosuk: pøednesl doplnìní výtahu ze zákona 199/
1994 Sb. o zadávání veøejných zakázek a navrhl usnesení o
vyhrazení kompetencí pro zadávání veøejných zakázek ZM
od 5.000,- Kè výše.

Mgr. Krabec: tímto usnesením by RM nemusela existo-
vat jako orgán, vzhledem k tomu, že by všechny kompe-
tence pøešly na ZM. Zakázkou nad  5 000,- Kè se rozumí
témìø všechny zakázky, znamenalo by to celkové zpomale-
ní udìlování zakázek. Není si vìdom, že by se rada po nabytí
jistého právního vìdomí na poèátku volebního období nì-
kdy dopustila nezákonného jednání, které by bylo v rozpo-
ru se zákonem o zadávání veøejných zakázek.

p. Juránek: za pùl roku má platit nový zákon o zadávání
veøejných zakázek a po nahlédnutí do pracovní náplnì ve-
doucího odboru VTS je viditelné, že každá zakázka musí být
doložena smlouvou o dílo, pøedložena radì mìsta Navíc pro
zakázky nad 40 000,- Kè musí být uèinìna nabídka více
firmám. Každý zastupitel má právo v pøípadì jakýchkoliv
pochyb se osobnì pøesvìdèit a ovìøit si v dokumentaci pøí-
mo na mìstském úøadì, jaká je skuteènost. Pan Kosuk to
doposud nikdy neudìlal.

p. Pauk: vznesl dotaz na pana Kosuka, proè toto neøešil
v dobì, kdy byl èlenem rady mìsta.

Ing. Kosuk: „Já jsem to samozøejmì v radì vznášel“.
ZM/2004/02/40: ZM mìsta Králíky si vyhrazuje kom-

petenci pro zadávání veøejných zakázek, u kterých
výše budoucího penìžitého závazku pøesáhne 5 000,-
Kè bez danì z pøidané hodnoty. Rada mìsta pøedloží
na každé zasedání Zastupitelstva mìsta pøehled ve-
øejných zakázek za období mezi jednotlivými jedná-
ními Zastupitelstva mìsta, u kterých výše budoucí-
ho penìžitého závazku nepøesáhne 5 000,- Kè bez
danì z pøidané hodnoty.

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

MUDr. Špièková: odstoupení èásti našeho území Polské
republice je prý už na poøadu jednání Parlamentu ÈR.

p. Juránek: jedná se o èást k. ú. Prostøední Lipky. RM
vyjádøila své záporné stanovisko a ochotu o vìci s pøedsta-
viteli státu dále jednat. Dále pan Juránek informoval ZM
o termínech pøipravovaných akcí:

Tradièní vzpomínková akce na Cihelnì - 20.-21. 8. 2004
Králíky Králíkùm aneb setkání Králíkù v Králíkách - 22.

5. 2004
Èeský zimní turistický sraz (KÈT, kluby polských a slo-

venských turistù) - 3.-6. 2. 2005.
Starosta ukonèil jednání ZM ve 22:51.
Zapsala: Lenka Faltusová

Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u sleèny Faltusové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání je poøizován
digitální záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe)
si nechat záznam z jednání nahrát u Ing.  Romana Švédy (pøíze-
mí radnice na Velkém námìstí èp. 5).
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Co se psalo v kronikách o karnevalu?
První zmínka o králickém karnevalu je z roku 1946:
„Dne 2. a 3. února poøádali živnostníci velký karneval ve všech

hostincích 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 místností. Znaèný èistý výnos byl rozdán
na rùzné dobroèinné a veøejnì prospìšné úèely.“

Díky úspìšnosti akce se poøadatelé rozhodli, že budou pøíští
rok pokraèovat. Až do 4. roèníku v roce 1949 byli poøadateli živ-
nostníci a obchodníci. Karneval se konával na Støelnici, v Ráji,
hotelu Rotter (dnešní Beseda), Labuti, Korunì a u Urbana (dnes
V Zatáèce), od roku 1949 i v Sokolovnì.

V roce 1950 se poøadatelství ujal na dva roky Sokol, v roce
1952 jej vystøídali zamìstnanci Komunálních podnikù a po nich
i Svaz pøátel se Sovìtským svazem.

O karnevalu roku 1954 kronika uvádí:
„Lampióny ve mìstì se snažily o pozvednutí stále se snižující

úrovnì.“
Poprvé byla tradice poøádání karnevalu pøerušena v roce 1956.
„Karneval se poprvé nekonal, protože majitelé RaJ (Restaurace a

jídelny, n.p.)vystihli, že není nadbytek penìz, které by lidé mohli
utratit.“

Od roku 1957 se karnevaly konávaly vždy v závìru druhého
únorového týdne a poøádali ho sportovci.

Rok 1958 byl bez karnevalu, nahradil ho Maškarní ples. Od
roku 1959 se tradice udržovala až do roku 1978!

Restaurace bývaly bohatì vyzdobené a úèastníci své masky
vyrábìli podle urèeného rázu. Tak napø. v roce 1959 bylo na Støel-
nici téma S raketou do vesmíru, v Besedì Na Merkuru, v Mìst-
ském dvoøe Na Venuši, ve Zlaté labuti Na Marsu a v Korunì
V Mléèné dráze.

V roce 1960 je v kronice zajímavý zápis:
„V podnicích, kde se tanèilo, neprodávaly se lihové nápoje a pøece

to karnevalu neuškodilo!“ (na plakátech ovšem tato informace
uvedena nebyla!)

První zmínka o poøádání dìtského karnevalu je v zápisu z roku
1968.

Rok 1971 byl „rumcajsí karneval“, protože výzdoba byla všude
inspirována oblíbenými pohádkovými postavièkami – na Støelni-
ci Život rumcajsí-život veselý, v Sokolovnì Na jièínském rynku,
v Besedì V lese Øáholci, v Mìstském dvoøe V loupežnické jeskyni
a ve Zlaté labuti Cipískùv ráj.

Pohádková témata byla oblíbená i v dalších letech, napø. 1974
– Z pohádky do pohádky, 1976- Dobrý veèer s Veèerníèkem, 1978
- Honza jde svìtem.

V roce 1975 byl karneval i v sále v Dolní Lipce a nebyl
v Sokolovnì.

O roku 1976 se píše:
„Na Støelnici bylo ve 20 hodin nabito. Byla tu výhradnì mládež.

Masky témìø žádné, mnoho mladíkù jen ve svetrech. Ve 20.15 bylo
prodáno na 700 vstupenek a bylo hodnì mladíkù a dìvèat mimo
stav støízlivosti, chování hrubé a nevázané.V Labuti bylo ve 20,30

prodáno asi 100 vstupenek. Hrály tam dva menší soubory. I zde
byla pøevážnì, ale ne výhradnì, mládež, masek bylo o nìco více.
Rozhledu bránilo množství cigaretového kouøe.

V Besedì prodali do 20.40 asi 250 vstupenek. Zastoupen byl
poèetnìji støední vìk, chování a obleèení bylo spoleèenštìjší. Na
parketu bylo asi 1/3 masek.

Mìstský dvùr prodal k 21.hodinì asi 80 vstupenek. Spoleènost
smíšená, bez masek, vìtšinou se sedìlo a kouøilo.“

Úroveò karnevalù byla rùzná:
1978 – „Podstatné zlepšení úrovnì proti loòsku nebylo znát.

Podle kritiky vznesené v radì MNV (Místního národního výbo-
ru)spíše opìt poklesla.

Místo tradièního karnevalu v roce 1979 poøádal oddíl kopané
Sportovní ples.

„Aby pozvedli úroveò, která na karnevalech trvale upadala, po-
žadovali tentokrát spoleèenský úbor.“

Rok 1980 byl ve znamení Pepka námoøníka.“Už v pátek se
objevily v Králíkách vyzývavì až provokaènì obleèené skupinky
mladých lidí, kteøí si tu chtìli pøijít na své. Pokud snad jejich
pøedstavy byly pøíliš divoké, pohoøeli, protože se do Králík stáhly
hlídky z okolních obvodù Veøejné bezpeènosti a místní orgány trva-
ly též na organizaci úèinné poøádkové služby ze strany poøadatelù.

Oddíl kopané si je vìdom úskalí, která s sebou karneval pøináší,
i toho, že tento podnik není skuteèným kulturním pøínosem mìstu.
Jestliže se znovu odhodlal vynaložit práci s jeho poøádáním spoje-
nou a podstoupit riziko pøípadných nepøístojností, je to jen proto,
že musí polovinu utkání hrát na cizích, dosti vzdálených høištích,
s èímž jsou spojeny znaèné výdaje, na které si musí vydìlat. I když
pøíjmy z karnevalu nejsou dnes zdaleka takové, jako byly pøed lety,
pøece jen jsou vìtší než z obyèejné taneèní zábavy nebo plesu.A tak
dilema, kultura nebo finanèní výtìžek, stále zùstává.

Kronikáø si myslí, že by se rozpor zmírnil, kdyby se nezdravé
výstøelky mládí nepodceòovaly systémem výzdoby, která smìøuje
k vybièování sexu i k oslabování spoleèenských zábran.“

Poslední roèník karnevalu pøed dlouhou pauzou byl v roce 1982,
v letech 1983-1993 mìsto na karnevalovou atmosféru jenom vzpo-
mínalo.

Tradice byla obnovena 18.-19. února 1994, poøadateli byli pod-
nikatelé a živnostníci. V letech 1999 – 2003 karneval organizova-
li sportovci Jiskry.

Letošní 44. roèník králického karnevalu mìl téma Z pohádky
do pohádky.

Novinkoubylo, že všechny podniky, ve kterých vypuklo karne-
valové veselí, byli vyzdobeny výtvarnými pracemi s pohádkovými
námìty, které vytvoøily dìti ve všech králických školách.

Karneval zahájil tradiènì ohòostroj na Velkém námìstí.
Doufáme, že o letošním roèníku se v kronikách pøíští generace

doètou samé pìkné zápisy.
Za odborné spolupráce Lukáše Krále z Mìstského muzea vy-

brali
Lukáš Klíma a Ivana Mareèková

Mateøská škola, Moravská se speciální tøídou s vadami øeèi
a

Mateøská škola, Pivovarská

Oznamují, že ZÁPIS DÌTÍ na školní rok 2004/ 2005

Se bude konat ve ètvrtek 22. 4. 2004 od 13 – 16 hod.

Celý týden budou pro Vás školky otevøené – PØIJÏTE se podívat.
Zápis se vztahuje i pro dìti, které nastoupí do MŠ bìhem školního roku 2004 – 2005.

Tìšíme se na Vás
øed. MŠ Moravská øed. MŠ Pivovarská

H. Motlová J. Kainková
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„Do knihovny na Internet – po Internetu do knihovny“

–  aneb  Bøezen – mìsíc Internetu
Cíl projektu Bøezen – mìsíc Internetu

zùstává stejný jako v pøedcházejících šesti
roènících – podpoøit rozvoj Internetu
v Èeské republice.

Pøipomeòme si, že projekt vznikl v roce
1998 se zámìrem upozornit na obrovský
význam Internetu pro rozvoj ekonomiky
i spoleènosti.V té dobì si to v Èeské re-
publice málokdo uvìdomoval.

Volba aktuálních témat a znaèná pod-
pora sdìlovacích prostøedkù zpùsobily, že
projekt pøerostl v celostátní kampaò a vý-
znamnou roli v ní hrají i knihovny.

I letos knihovny nabídnou celou øadu
akcí s cílem nejen propagovat Internet,
ale vhodným zpùsobem spojit tradièní svìt
knihovny s živým a stále se mìnícím pro-
støedím Internetu.

V Mìstské knihovnì v Králíkách bude
v bøeznu Internet za babku – místo ob-
vyklé koruny za 1 minutu pøipojení zapla-
tí uživatelé za minutu jen 50 haléøù.

Zvláštní nabídku máme letos popr-
vé pro nezamìstnané evidované
v souèasné dobì u Úøadu práce
v Králíkách, kterým nabízíme mož-
nost využívat zdarma Internet na webo-
vých stránkách, které se specializují na vy-
hledávání pracovních pøíležitostí, jejichž
seznam budou mít k dispozici.

Práci s Internetem v knihovnì oboha-
tí nabídka elektronických informaèních

zdrojù- napø. báze plných textù èasopisec-
kých èlánkù Anopress, báze ÈTK.

Organizátoøi projektu zajistili na bøe-
zen i bezplatné používání školy angliètiny
na adrese www.online-škola.cz.

O originální teèku za Bøeznem –mìsí-
cem Internetu se postará mezinárodní akce
Noc s Andersenem, kterou poøádá
v noci ze 2. na 3. dubna Klub dìtských
knihoven ve spolupráci se sdružením BMI
a PEN klubem.

V knihovnách prožijí dlouhou noc plnou
dobrodružství a zábavy tisíce dìtí. Než
pozdì v noci nebo spíš k ránu ulehnou
k spánku, budou si èíst, soutìžit, malo-
vat, pøivítají rùzné zajímavé návštìvníky,
své zážitky si budou vymìòovat navzájem
na speciálním internetovém chatu. Na In-
ternetu budou taky skládat spoleènou bá-
seò.

V roce 2003 prožilo Noc
s Andersenem na 153 místech 3508
dìti z Èech, Moravy, Slovenska i Pol-
ska.

O tom, jakou Noc s Andersenem
prožije dvacítka králických dìtí, vám
napíšeme až v kvìtnovém èísle, pro-
tože akce probìhne až po uzávìrce
dubnového èísla.

Druhou èást názvu èlánku – „po In-
ternetu do knihovny“ se Mìstské
knihovnì v Králíkách podaøilo napl-

nit už koncem minulého roku, kdy byl
na webové stránce knihovny
www.orlicko.cz/Kraliky/knihovna zpro-
voznìn elektronický online katalog,
který umožòuje velmi jednoduše vy-
hledávat ve fondu králické knihovny
komukoliv ze kteréhokoliv místa.

Katalog obsahuje záznamy o veške-
ré literatuøe nakoupené po roce 1994,
záznamy o kompletním fondu dìtské
literatury, krásné literatury pro dospì-
lé. V souèasné dobì pracovnice
knihovny dokonèují retrospektivní
zpracování fondu nauèné literatury pro
dospìlé.

Webové stránky knihoven jsou kaž-
doroènì vyhodnocovány odborníky a
„známkovány“. Letos jich bylo hodno-
ceno 392 a  je potìšitelné, že stránky
naší knihovny dostaly nejvyšší znám-
ku -  pìtku, což se z knihoven okresu
podaøilo už jen  Mìstské knihovnì
v Ústí nad Orlicí.Autorem stránek je
Martin Roèek z Králík, texty zpraco-
valy pracovnice knihovny.

Internet v Mìstské knihovnì mù-
žou zájemci využívat bìhem pùjèovní
doby oddìlení pro dospìlé i oddìlení pro
mládež, po pøedbìžnì domluvì i mimo
pùjèovní dobu.

Ivana Mareèková
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Tak bylo – tak je
Èíslo popisné 6

První zmínka o majiteli tohoto
domu na Velkém námìstí je z roku
1787. Stal se jím Franz Ludwig.
Pravdìpodobnì nejznámìjšími
majiteli však byla rodina Rotte-
rù, kteøí dùm proslavili jako ho-
tel. Dne 2. 6. 1928 jej koupil Hugo
Langer, døívìjší majitel Langrova
hostince v Dlouhé ulici. Zahájil
provoz 23.  6 . 1929.Významnou
událostí byla návštìva Adolfa Hit-
lera dne 5. 12. 1938, který, pøi své
inspekci po opevnìní, v hotelu po-
obìdval a ukázal se obyvatelstvu.
Doprovod mu dìlal generál plukov-
ník Brauchitsch, generál  plukov-
ník Keitel  a generál Udet.
V èervenci roku 1950 byla navr-

žena zmìna názvu na hotel Bese-
da, jak jej známe dodnes a kon-
cem roku uveden jako hostinec
komunálního podniku. Dlouhole-
tým vedoucím hotelu byl pan Ru-
dolf Kozel. Dnešními majiteli jsou
paní Šlesingrová  a pan Michaliè-
ka.

Jitka Prausová ve spolupráci
s Mìstským muzeem Králíky.

Pracovníci  Mìstského muzea
v Králíkách rádi uvítají jakékoli
další doplòující podnìty a mate-
riály (dobové fotografie, dokumen-
ty apod.), které se týkají tohoto
tématu. Dìkujeme.

Podìkování
Dìkujeme paní Øezníèkové za
dùstojné vypravení pohøbu a
všem, kteøí se pøišli naposledy
rozlouèit s panem Adolfem
Koskem.
Naše podìkování patøí i panu
Veèeøovi a kolektivu pracovnic
školní jídelny za zajištìní po-
hoštìní pro smuteèní hosty.

Rodina Koskova

Podìkování
Dìkujeme neznámému muži za
pomoc mé manželce a naší
dceøi Zuzce Vítkové, dále pak
paní Ivanì Èerné za vèasné za-
volání rychlé lékaøské pomoci.
MUDr. Kotyzové a jejímu týmu
za záchranu života.

Rudolf Vítek – manžel
Ivo a Hana Kellnerovi – rodièe

Dne 11.bøezna 2004 uplyne tøetí rok, kdy nás

navždy opustil milý manžel, tatínek, dìdeèek a

pradìdeèek pan Josef Jireš.

S láskou vzpomínají manželka Nina,

dìti Jaroslav, Václav a Jiøí s rodinami.
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NAŠI NEJMENŠÍ
V mìsíci lednu se narodili tito obèané.

„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

ÚMRTÍ
V mìsíci lednu nás opustili tito obèané.

„S láskou budeme vzpomínat.“

Martin Dobøanský, Šárka Kuèerová,
Tereza Macková, Sabina Bourová, David Priesol

Petr Hanuš – Oksana Petrivna Ježová

Jaroslav Pražák, Vìruška Sedlaèíková, Jaroslav Berka,
Adolf Kosek, Miroslav Exler, Marie Andrlíková

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

MANŽELSTVÍ
Své životy v měsíci lednu spojili tito občané.

„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“
Irena Šínová, Helena Bodišová, Františka Mišenèíková, Jarmila Jelínková,

Jan Moravec, Marie Rohlíková, Jaroslav Schuster, Marie Brychová,
Antonín Matyáš, Zlatuška Indrová, Bedøiška Balíková, Vojtìch Bednáø,

Blažena Coufalová, Rùžena Škarková, Gertruda Špinlerová,
Miluška Šponarová, Marta Habasová, Nina Jirešová, Vladimír Èurda,

Marie Theimerová, Jiøí Dunda, Emilie Nosková, Libora Miltáková,
Josef Mlèùch, Marie Marešová, Zdenìk Krejèí, Antonie Králová,

Filoména Skalová

Knihy (nejen) na víkend
Na jiném místì tohoto èísla Králic-

kého zpravodaje se mùžete doèíst
v èlánku „Do knihovny na Internet –
po Internetu do knihovny“ jaké akce
chystá Mìstská knihovna
v Králíkách na letošní Bøezen – mì-
síc Internetu.

Závìreènou akcí pro dìti bude Noc
s Andersenem. Svým názvem chce
pøipomenout svátek dìtské knihy,
který slaví 2. dubna kulturní veøejnost
v celém svìtì na poèest narození
dánského pohádkáøe Hanse Christia-
na Andersena.

Známý dìtský lékaø Zdenìk Matìj-
èek øíká:…“ zájem o ètení se nadá na-
uèit ani vnutit, ale jen podnìcovat, pøe-
devším osobním pøíkladem. Máte-li
o knížky zájem vy, vážíte si jich a mlu-
víte o nich, je pravdìpodobné, že nìco
z toho pøedáte i svému dítìti. Pravi-
delnì mu pøedèítejte, tøeba pohádky.“

V rubrice Knihy (nejen) na víkend,
která se poprvé objevuje v mìstském
zpravodaji, vám chceme dávat tipy na
zajímavé tituly z fondu naší knihov-
ny.

Tentokrát to budou dvì dìtské kníž-
ky, které jsou ideální pro pøedèítání.

První je od Jana Petránì a jmenuje
se Malé pohádky Jitky Molavcové
s milými ilustracemi Miloše Nesvad-
by. V knížce je 23 krátkých pohádek
– tøeba O kaèerovi, který umìl kokr-
hat, Malý krámek pana Malého, Bu-
báèek schovávadýlko. Nìkteré z nich
uriètì dìti znají z rozhlasového Ha-
jaji nebo televizní Žirafy.

Druhou knížku napsala pro ètená-
øe od 6 do 106 let Betty Mac Donaldo-
vá, autorka svìtovì proslulých romá-
nù Vejce a já a Co život dal a vzal.

Laskavý humor, moudrost i mateø-
ské zkušenosti daly vzniknout jejím
kouzelným knížkám pro dìti, které si
ale rádi pøeètou i dospìlí.

V mnoha rodinách obèas dìti one-
mocní  záludnou a nebezpeènou cho-
robou – napø. èurbesajdou, lakomicí,
ještìchvilkinou, nimravkou, hádav-
kou nebo mlátilkou.

Paní Láryfáry ze stejnojmenné kníž-
ky si ví rady se všemi chorobami. Re-
cept, jak podobné neduhy léèit, najde-
te i v pokraèováních – Èáry paní Lá-
ryfáry, Farma paní Láryfáry a Haló,
paní Láryfáry.

Hezké chvilky pøi spoleèném ètení
pøejí pracovnice Mìstské knihovny

Základní umìlecká škola
v Králíkách

Vás zve na
bøeznový koncert
žákù hudebního oboru,

který se koná

ve ètvrtek 18. 3. 2004.

Zaèátek koncertu je

v 18,00 hodin

v sále školy.

Srdeènì zve Olga Zajacová
øeditelka školy
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Projekt 100 v Králíkách
 BØEZEN 2004

V minulém èísle Králického zpravodaje jsem psal obec-
nì o PROJEKTU 100 jako o unikátním zpùsobu distribuce
filmù, které øadíme k tìm nároènìjším, vìtšinou promíta-
ným ve filmových klubech nebo artkinech. Desátý roèník
pøináší nesmírnì vyrovnanou a cennou kolekci snímkù
patøící k základnímu vzdìlání filmového fanouška.
V Králíkách je PROJEKT 100 rozložen do ètyø mìsícù, vždy
sobotní veèerní pøedstavení (dvakrát èi tøikrát v mìsíci) za-
èíná v 19.00 hodin.

Jako první uvedeme èeskou tragikomedii Juraje Herze
z roku 1968 SPALOVAÈ MRTVOL (6. 3.). Je zajímavé, že
Rudolf Hrušínský prý pùvodnì ve filmu hrát nechtìl
s odùvodnìním, že mu detailní scénáø nedává žádný he-
recký prostor. Dnes si tento film bez nìho nelze pøedstavit –
bez jeho gest a mimiky, bez sladké vùnì smrti, která jakoby
se táhla z medovì pronášených replik, bez vymydlené uhla-
zenosti a akurátní úpravy zevnìjšku, za nimiž bobtná per-
verze… Mnohem více o filmu samotném vèetnì podrobné
režisérovy filmografie a ohlasù z tisku se mùžete doèíst ve
Filmových listech, které budou zdarma rozdávány ke vstu-
pence pøed každým promítáním filmù z PROJEKTU 100.

Druhým bøeznovým snímkem je v roce 1980 natoèené
životopisné drama ZUØÍCÍ BÝK (20.3.) amerického reži-
séra Martina Scorseseho Patøí k jeho nejlepším a nejvý-
raznìjším dílùm, v dobì americké premiéry vzbudil èetné
diskuse kvùli realistickému zachycení rozporuplné osob-
nosti agresivního a konfliktního boxera Jakea La Motty. Na
vzniku filmu podle stejnojmenné knihy má velké zásluhy
pøedstavitel titulní role Robert De Niro, který mj. neváhal
ztloustnout a opìt zhubnout pro potøeby natáèení o více než
dvacet kilogramù a za svùj herecký výkon získal Oscara.
Pøíbìh se odvíjí v rozmezí tøiadvaceti let a zaznamenává
èetné souboje v ringu i La Mottùv bouølivý soukromý život.
Dokonale a originálnì snímané sekvence z boxerských
arén patøí k vrcholùm díla, jež bylo natoèeno na èernobílý
materiál. Nicménì samozøejmì se nejedná o typický spor-
tovní film z prostøedí boxu, naopak. Scorseseho mimoøád-
nì realistický pohled na svìt boxu demytizuje vyprávìnky
typu ROCKY.  Ring a události v nìm tvoøí kulisu
k dramatickému vylíèení jednoho osudu, cesty od slávy
k úpadku a vykoupení. Vzhledem k režisérovì pojetí života
jako neustálého boje se boxerským ringem mùže stát i ku-
chynì nebo ložnice a film je tak jedineènou metaforou mas-
kulinity, misogynie a zuøivosti.

Dubnové filmy PROJEKTU 100:  3.4. Invaze barba-
rù; 17.4. Casablanca

Z Filmových listù 1/2004 a z Filmového pøehledu 1/2004
èerpal:

Pavel Strnad

Program na BØEZEN
PROJEKT 100 – BØEZEN 2004

sobota 6.  SPALOVAÈ MRTVOL
Prvním snímkem v rámci PROJEKTU 100 v Králíkách je

tragikomedie Juraje Herze podle stejnojmenné novely Ladi-
slava Fukse. Obraz èlovìka, patologicky posedlého smrtí a
vlastní mocí, ve vynikajícím hereckém ztvárnìní Rudolfa Hru-
šínského.

sobota 20.  ZUØÍCÍ BÝK
Realistické zobrazení rozporuplné osobnosti agresivního a

lidsky odpudivého boxera Jakea La Motty (Robert De Niro)
pøibližuje èetné souboje v ringu i La Mottùv bouølivý soukro-
mý život („V ringu býk, mimo nìj prase“).

pátek 5.  TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU
zaè. ve 20.00 hod
Dìsivý thriller na motivy skuteèné události: na farmì øezníka

Thomase Hewitta našla policie tìla tøiatøiceti obìtí. Film
s neustále rostoucím napìtím je urèen pro znaènì otrlé diváky.

úterý 9.  SNOWBOARDISTA     zaè. v 17.00 hod
Svìží akèní snímek z prostøedí populárního adrenalinového

sportu, k nìmuž patøí svoboda, nespoutanost a divoké veèírky.
úterý 16. KDYSI DÁVNO V MEXIKU
zaè. v 20.00 hod
Potulný kytarista a pistolník El Mariachi (Antonio Banderas)

se vrací na scénu, aby pomstil smrt své ženy. Ve volném pokraèo-
vání filmu Desperado uvidíme také Salmu Hayekovou a Johnny-
ho Deepa.

úterý 23.  PIKOVÁ TROJKA     zaè. v 20.00 hod
Významná režisérka Jane Campionová (mj. Piano) natoèila

napínavý pøíbìh s notnou dávkou erotiky a s kriminální záplet-
kou. V hlavní roli se pøedstavuje ve zcela nezvyklé poloze Meg
Ryanová.

ètvrtek 25.  PÁN PRSTENÙ: NÁVRAT KRÁLE
zaè. v 19.00 hod (!!)
Impozantní završení trilogie pøináší další osudy hrdinù a roz-

hodující bitvu o budoucnost Støedozemì.
úterý 30.  MASTER & COMMANDER: ODVRÁCENÁ

STRANA SVÌTA     zaè. v 17.00 hod
Historický dobrodružný velkofilm je jedním z nejlepších ná-

moønických snímkù. Dìj zachycuje støetnutí britské váleèné lodi
Suprise s francouzskou fregatou v dobì Napoleonovy vlády nad
Evropou.

KLUB NA STØELNICI KRÁLÍKY
BØEZEN 2004

sobota  6. 3.  -  DOLLY BUS BAND 22.00 hodin
Známá regionální kapela z Letohradu koncertuje ve Sportba-

ru Støelnice.
pátek 12. 3.  -  PLES 2004 19.30 hodin
Tradièní ples s hudbou kromìøížské skupiny CLASSIC. Veš-

kerý výtìžek plesu je vìnován na podporu mládežnického sportu
a kultury!

pátek 19. 3. – JABLKOÒ  20.00 hodin
Koncert pražského kvarteta pod vedením kytaristy a zpìváka

Michala Nìmce. „Kdo jednou slyšel Jablkoò, jen tìžko se pak
spokojí s ´normální´ hudbou“, napsal kanadský èasopis The
Georgia Straight.

pátek 26. 3. a sobota 27. 3. - KRISTIÁN 20.00 hodin
Komedie francouzského autora Yvana Noého posloužila jako

námìt Martinu Frièovi ke stejnojmenné, dnes již klasické filmové
veselohøe. Nastudování pùvodní divadelní hry se stalo prvotinou
nového Divadelního souboru LIPKA, v nìmž našli uplatnìní
ochotníci z celého Králicka.

Ministerský úøedník Vincenc se jednou za dva mìsíce promì-
òuje v elegána Kristiána, který nešetøí penìzi v tom nejlepším
restaurantu. Jeho pozornostui neunikne ani pùvabná Suzanne.
Poté, co odláká jejího milence a podaøí se mu ji získat, chce svým
“Zavøete oèi, odcházím…“ náhle prchnout a být zapomenut. Netu-
ší však, že tentokrát zaèíná série nepøíjemností a nedorozumìní.

V režii Lubomíra Petráòka jr. uvidíte v hlavních rolích Anetu
Petránkovou a Arnošta Juránka. V dalších rolích se pøedstaví
Kvìta Machová, Kateøina Michalièková, Pavla Prokopová, Jitka
Maixnerová, Josef Stejskal, Ota Pavliš, Jaroslav Vacek, Petr
Daniel a Tomáš Venera. Autorkou scény je MgA. Kristina Brùno-
vá.

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøedprodeji
vstupenek: kanceláø Støelnice, tel.: 465 631 473 nebo 603 849
460, a také na internetové adrese www.strelnice.cz.
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Turnaj v kuleèníku!
Dne 31. 1. 2004  v 16:00 hod se ko-

nal v hospodì U Tomáše nultý roèník
turnaje v kuleèníku, kde se zúèastni-
lo 22 hráèù.

Hrálo se o hodnotné ceny. Vítìz si
mohl odnést krásný putovní pohár a
karton 24 piv zn. HOLBA. Ostatní tøi
místa byla hodnocena velkými dárko-
vými koši.

Hráèi byli rozlosováni do tak zvané-
ho pavouka po dvojicích. První kolo se
hrálo na dvì vítìzná utkání, poté vítìz
postoupil do dalšího boje, kde již se hrálo
vyøazovacím zpùsobem. Utkání byla
velmi vyrovnaná a tak se mezi ètyøi
dostali ti nejlepší. Povedlo se to tìmto
ètyøem: Áda Cacek, Leimer Josef ml.,
Václav Èervák, Ladislav Kožela.

Toto semifinále, kde se hrálo systé-
mem každý s každým – na více vítìz-
ství, rozhodlo o celkovém umístìní
v turnaji.

Takzvanou bramborovou medaily za
4. místo obdržel Ladislav Kožela, tøetí
a bronzový skonèil Leimer Josef ml.

Finále, které se hrálo až ve 23:15
hodin, naskytlo napínavou podívanou
až do úplného konce, kde se utkali:
Adolf Cacek versus Václav Èervák.
Utkání, které trvalo 17 minut, rohodl
ve svùj prospìch mladší z dvojice
V. Èervák, který tak úspìšnì zakonèil
posledním „ š�ouchem“ svoje vítìzné
tažení celým turnajem, který byl vr-
cholem sobotního veèera.

U této pøíležitosti probìhly výborné
køapáèové hody, které se všem pøítom-
ným velmi líbily a moc si pochutnali.

Tímto všem hráèùm, fandùm a hos-
tùm dìkujeme za úèast a tìšíme se na
další stejnì krásný a povedený turnaj
a v brzké dobì zase na nìco chutné-
ho.

Tímto dìkujeme Pivovaru Holba Ha-
nušovice za krásné ceny!

Panchártek Adam

PROÈ MÍT RÁD JABLKOÒ
Pozvánku na koncert pražské sku-

piny JABLKOÒ nelze zaèít jinak, než
citací textu kritika Jiøího Èerného: „Ja-
blkoò je

- setkání Georga Friedricha Hän-
dela s praèlovìkem;

- pohled do starého železáøské-
ho krámku;

- pražská ulice, jíž chodil dobrý
voják Švejk i Franz Kafka;

- akustický soubor mimo vše-
chen øád;

- duo kytar, které se smìjí, po-
chrochtávají, mlaskají, øežou a nìkdy
náhle zpívají;

- shluk bicích nástrojù a perkusí,
jejichž pouhé vyjmenování se ète jako
surrealistická báseò: svazek klíèù, hus-
tilka, mìšec s mincemi, nožní tambu-
rína, obøí lusky a desítky podobných.“

Jablkoò je opravdu originální, ke høe
využívá rùzné možné i nemožné hu-
dební (?) nástroje od bìžné kytary, bub-
nù a trubky, pøes basovou kytaru, fou-
kací harmoniku až k pumpièce. Dy-
namiku umocòují muzikanti svým zpì-
vem, tóny a výkøiky. To vše ale nezna-
mená, že písnì a skladby Jablkonì po-
strádají melodii, cit a nìhu. Tøeba „Èer-
vený tváøe“ jsou milostnou písní
s nádhernì vedenou melodickou lin-
kou a lyrickým textem (možná si tuto
skladbu vybavíte pøi vzpomínce na krá-
lické „Tanèíme pro radost“ pøed dvìma
lety; v minulém roce použila sleèna
Altmanová opaèný pól tvorby Jablko-
nì – instrumentální øež z CD Mumla-
va (2001) k šílenému reji Život a smrt
žížaly).

Muzikantská invence zakladatele
Jablkonì, zpìváka a kytaristy Michala
Nìmce je natolik košatá, že Jablkoò
má dnes na kontì devìt CD v rùzných
konfiguracích a žánrech – Jablkoò in-

strumentální (Devátá vlna z roku
1988), písnièková (CD Písnièky, 1997),
Jablkoò témìø folková (Malá lesní Ja-
blkoò, album Bláznivá, 1999), symfo-
nická (CD z roku 1995), spolupráce
s houslistou Jaroslavem Svìceným
(1991) a další projekty… Nejnovìjším
poèinem je CD vydané v minulém roce
pod názvem Cestující v noci.

Dùkazem respektu, jaký k hudbì
tohoto úžasného souboru chovají ostat-
ní lidé z branže, je úèast mnoha osob-
ností na jeho nahrávkách: Iva Bittová,
Zuzana Homolová, Dagmar Andrtová,
Radùza, Barbora Hrzánová, již zmínì-
ný Jaroslav Svìcený nebo Èeský sym-
fonický orchestr s dirigentem Leošem
Svárovským.

Jablkoò jsme již v Králíkách slyšeli
v roce 2001 na letním festivalu, sku-
pina patøila k vrcholùm na akustické
scénì, ostatnì jako na všech festiva-
lech, kam zavítá. Hojnì rovnìž kon-
certuje v zahranièí a titulky z recenzí
v tisku jsou jednoznaènì nadšené.
Süddeutsche Zeitung tvrdí: Jablkoò
splní všechna vaše hudební pøání. Ital-
ské Corriere Delle Alpi: Jejich hudba
je jako vesmír, kde vše ještì èeká na
objevení. Kolegové z L´Areny: Ïábel-
ské kvarteto, které promlouvá o živo-
tì a dvì hodiny vás nutí nadšenì tles-
kat. Holandský recenzent z Trow se
vyjádøil nekompromisnì:
V Rotterdamu se ètyøi virtuosové po-
starali o brilantní koncert roku.

V souèasné dobì hrají v Jablkoni
s Michalem Nìmcem virtuózní kyta-
rista Martin Carvan, Petr Chlouba na
bicí a Johnny Jùdl na basovou kytaru
a fagot.

Jestliže jste se s Jablkoní dosud ne-
setkali a nestalo se Vám, že jejich hud-

ba Vám vleze pod kùži a rozhýbá Vaše
tìlo, pøijmìte pozvání na králický kon-
cert. Vy ostatní, kteøí Jablkoò znáte,
jistì tento veèer nebudete v sále Støel-
nice chybìt. Všichni dohromady si pak
mùžeme spoleènì odpovìdìt na otáz-
ku z titulku tak, jak to uèinil kanad-
ský list The Georgia Straight: „Jak jed-
nou nìkdo uslyšel Jablkoò, tìžko se
napøíštì spokojí s ´normální´ hudbou.“

Koncert skupiny JABLKOÒ se koná
v pátek 19. bøezna ve 20.00 hodin
v Klubu Na Støelnici.

Pavel Strnad

Jak jsme zdolávali bílé svahy
Ve dnech 16. – 20. února 2004 se pro

žáky 6. tøídy ZŠ 5. kvìtna v Králíkách
konal již tradièní lyžaøský výcvik na
Šanovì, který patøí do øady sportov-
ních kurzù poøádaných každoroènì naší
školou pro žáky 5. – 9. tøíd. Bìhem to-
hoto lyžaøského výcviku žáci po dobu
pìti dnù dojíždí na sjezdovku na Šano-
vì a seznamují se základy techniky sjez-
dového lyžování.

Výcviku se letos úèastnilo 13 žákù.
Každé ráno jsme pod vedením mým a
paní uèitelky Jitky Tomanové nastou-
pili do pøistaveného autobusu a vydali
se zdolávat bílé svahy. Rozdìleni do
dvou družstev jsme pak každý den od
8:30 do 13 hodin pilnì nacvièovali jízdu
v pluhu, oblouk, jízdu na vleku….
Nutno dodat, že nìkteøí žáci stáli na
lyžích poprvé v životì. V poslední den
výcviku byste již tìžko poznávali, kdo
z nich to byl. Poèasí nám pøálo, obèas
na nás vykouklo i sluníèko a èas na
lyžích velmi rychle utíkal. Domù jsme

každý den odjíždìli spokojeni
s pocitem, že jsme se v lyžování opìt
trochu zdokonalili a hlavnì natìšeni
na další den. Samozøejmì, že se dosta-
vila únava. Aby ne, když nìkteøí z nás
dokázali zdolat svah v jeden den do-
konce 28 -  krát. A tak jsme každý ve-
èer doma usínali jako mimina.
Z reakce dìtí typu: „ Takhle by to moh-
lo být celý školní rok!“ a „ Už aby bylo
zítra!“ jsme vytušili, že se lyžaøský vý-
cvik líbil nejenom nám uèitelùm, ale
i dìtem. Byl to velmi pøíjemný týden
strávený na èerstvém vzduchu.

Náš velký dík patøí pøedevším provo-
zovateli lyžaøského vleku na Šanovì
panu Bubákovi za jeho ochotu a vstøíc-
nost po celou dobu trvání našeho lyžaø-
ského výcviku, paní Bubákové, která
nám zajiš�ovala obèerstvení bìhem pøe-
stávek a také panu Tóthovi, který se
postaral o autobusovou dopravu.

Mgr. Ivana Kalousová
ZŠ 5. kvìtna Králíky
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Stolní tenis v Králíkách
Okresní pøebor II. tøídy
18. kolo 14. 2. 2004
Libchavy  volný los, Králíky B – Orlice B 13:5, Brandýs –

Plchovice 10:8, Zámrsk – Øetová B 15:3, Sudslava B – Líšnice B
12:6, Ústí D – Lanškroun C 13:5.

1. Králíky B 16 12 3 1 198:  90 66
2. Ústí D 17 11 1 5 183:123 57
3. Libchavy 16 10 2 4 153:135 54
4. Lanškroun C 16 10 1 5 161:127 52
5. Brandýs 16 8 2 6 146:142 44
6. Zámrsk 16 7 2 7 154:134 39
7. Plchovice 17 7 2 8 155:151 39
8. Orlice B 17 6 2 9 141:165 34
9. Sudslava B 17 5 2 10 132:174 29
10. Øetová B 16 3 1 12 108:180 17
11. Líšnice B 16 1 2 13 89:199 9

Za družstvo B hrají: Vyšohlíd Ant., Bìlský Radek, Švéda Josef,
Javùrek Ondøej, Zadorožný Bohdan (PLR).

Okresní pøebor III. tøídy sever
16. kolo 14. 2. 2004
Mistrovice  volný los, Orlice C – Králíky D 16:2, Líšnice C –

Tatenice 8:10, Jamné – Žamberk 10:8.

1. Jamné 15 12 2 1 193:77 64
2. Orlice C 14 11 2 1 182:70 59
3. Mistrovice 14 11 0 3 167:85 55
4. Králíky C 14 10 0 4 166:86 50
5. Líšnice C 14 6 0 8 123:129 30
6. Žamberk 14 5 0 9 124:128 25
7. Tatenice 14 4 0 10 93:159 20
8. Králíky D 14 2 0 12 59:193 10
9. Lanškroun D 13 0 0 13 27:207 0
Za družstvo C hrají: Hrubý Jiøí, Vacek Zdenìk, Pišl Roman,

Pospíšil Petr, Láryš Jaroslav.
Za družstvo D hrají: Štìpánek Lukáš, Lohinský M. st.+ml.,

Mlèuch Jiøí, Chum Jiøí, Ïurovský Jan.

ŽACTVO
8. kolo 8. 2. 2004
È.Tøeb.st.ž. – È.Tøeb.ml.ž. 9:1, Ústí – Líšnice 7:3, Sudslava

žák. – Orlice 0:10, Ústí – Orlice 7:3, Sudslava žák. – Líšnice
0:10, Králíky – Sudslava smíš. 5:5, Jamné – Zálší 8:2, Králíky –
Zálší 10:0, Jamné – Sudslava smíš. 6:4.

1. Ústí 14 14 0 0 127:13 70
2. Orlice 15 10 3 2 98:52 56
3. È. Tøeb. st. ž. 14 9 1 4 84:56 47
4. Králíky 14 7 4 3 88:52 43
5. Jamné 14 8 1 5 82:58 42
6. Líšnice 15 8 1 6 80:70 42
7. Sudslava smíš. 15 3 3 9 66:84 21
8. È. Tøeb. ml. ž. 14 3 2 9 41:99 19
9. Zálší 15 1 2 12 36:114 9
10. Sudslava žák. 14 0 1 13 18:122 2

Krajský pøebor 1. tøídy
1. Skuteè 15 13 1 1 145:74 67
2. Chrast 15 8 4 3 136:105 48
3. È.Tøebová B 15 9 0 6 121:107 45
4. Trojovice 14 8 1 5 118:99 42
5. Holice B 14 7 3 4 119:102 41
6. Loko B 14 4 3 7 104:122 26
7. Linea B 14 3 4 7 106:124 23
8. Králíky A 15 4 1 10 90:128 22
9. Choceò C 14 3 1 10 86:125 17
10. Tesla C 14 1 6 7 92:131 17
Za družstvo A hrají: Dostál Martin, Dostál Ludìk, Kubíèek

Milan, Adamec Václav.

Lyžaøské závody
Dne 22.2.2004 lyžaøský oddíl TJ Jiskra Králíky uspoøádal

závody v bìhu na lyžích.Muži absolvovali tra� na 30 km.
Ženy na 10 km. Závodu se celkem zúèastnilo 38 mužù a 4 ženy.
Hromadný start závodu byl v 10,00 hod na pláni k rozhlednì

za bývalou školou na Hedeèi. Tra� závodu vedla pøes pláò smì-
rem k Jeøábu dále po Obrázkové cestì,s otoèkou na Svaté troji-
ci,muži objeli tøi desetikilometrová kola.

Výsledky:
Ženy
1. Horvátová Blanka - Zábøeh na Mor. (50 min 40 sec)
2. Lišková Rùžena - Ústí nad Orlicí
3. Køivohlávková Alena - Králíky
Junioøi a muži do 40 let
1. Fišnar Jirí - Kouty nad Desnou (1hod 39 min 51sec)
2. Bøinèil Lukáš - Sokol Štíty
3. Kalous Petr - Sokol Žamberk
10. Køívohlávek Jan - Králíky
Muži 40 - 50 let
1. Liška Pavel - Ústí nad Orlicí (1hod 53min 05sec)
2. Kreizl Dušan - Louèná nad Desnou
3. Kavka Jiøí - Biatlon Letohrad
7. Kalousek Jiøí - Králíky
Muži nad 50 let
1. Køenek Miroslav - Výprachtice (1 hod 48 min 15 sec)
2. Koblížek Jindøich - Sokol Žamberk
3. Krátký František - Králíky

Èlenové lyžaøského oddílu dìkují všem pøíznivcùm lyžování,kteøí
pomohli závod pøipravit. Dále dìkujeme všem sponzorùm za vìc-
né i penìžité dary.

Zvláštì chceme podìkovat starostovi OÚ v Èervené Vodì
p. Švestkovi za pomoc pøi úpravì trati pomocí rolby. V nedìli
ráno projel øidiè p. Klimeš celou tra�, která byla po sobotním
vìtru ve špatném stavu.

Seznam sponzorù: Bouška Miroslav - øeznictví a uzenáøství,
Králíky; Èernohous Miloslav - sklenáøství, Králíky; Èuma Karel,
Králíky; Feèková Marie - sport, Králíky; Hošpes a Hošpes - insta-
latérství Králíky; Jiráska Jan - sport, Králíky; Kartáèovny s.r.o.,
Èervená Voda; Krátká Anna - papírnictví, Králíky; Køivohlávek
Jan (pojiš�ovna ÈSOB, stav. spoøitelna Raiffeisen), Králíky; Mìs-
to Králíky; Novalamp, s.r.o., Králíky; Obec Èervená Voda; Pohl
Zdenìk - knihkupectví, Králíky; Ponocná Jana, Králíky; Rain-
bow, Praha; Roèková Jarmila - galanterie, Králíky; Rolnická ob-
chodní spoleènost, s.r.o., Èervená Voda; Šlesingr František - Hotel
Zlatá Labu�, Králíky; Šlesingrová Naïa - restaurace Kaèenka,
Dolní Hedeè; Urner Antonín - autodoprava, Králíky; WEBIN spol.
s r.o., Králíky; Základní organizace odborového svazu Teslamp,
Králíky; Zelenina Zezulkovi, Králíky.

Øeditel závodu:  Andrlík František
Poøadatel a foto: Theimer Oldøich


