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Druhá kvìtnová nedìle patøí všem maminkám

Franz Jentschke èestným obèanem Králík
Zastupitelstvo mìsta Králíky se na

svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo
udìlit èestné obèanství mìsta panu
Franzi Jentschkemu za dlouholetý pøí-
nos pøi obnovì a údržbì kulturních
památek na Králicku.

F. Jentschke, rodák z Celného (nar.
1925) po odchodu z Èeské republiky
prožil vìtší èást svého života
v Brémách (Nìmecko). Již jako dù-
chodce ve špatném zdravotním stavu
rekapituloval svùj život a zavítal opìt
do rodného kraje. V roce 1988 navští-
vil klášterní komplex na Hoøe Matky
Boží na Hedeèi. Pøi pohledu na špatný
technický stav kaplièek na køížové ces-
tì se rozhodl pomoci. Založil Nadaci

Hory Matky Boží, na jejíž konto od
r. 1988 pøispívali bývalí krajané žijící
v Nìmecku. Bìhem 15 let èinnosti
nadace se podaøilo z celkem 33.662
darù vybrat 1.658.026,- EUR (tedy pøes
54 mil Kè). Jen roèní úroky z nadace
se pohybují kolem 700.000,- Kè (údaje
z konce roku 2003).

Z prostøedkù nadace èasto za spo-
luúèasti mìsta se postupnì opravovaly
památky na Hoøe Matky Boží a v jejím
okolí. Za všechny akce jmenujme ales-
poò ty nejpodstatnìjší: oprava 8 kaplí
na køížové cestì ke klášteru, osvìtlení
aleje a nasvícení kláštera, oprava pout-
ního domu, zrestaurování Mariánské-

První zprávy o „pøedchùdci“ Svátku ma-
tek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se
tomuto dni øíkalo Mateøská nedìle nebo
Nedìle matek (Mothering Sunday) a slavil
se na poèest všech anglických matek v ob-
dobí zvaném Lent (tj. ètyøicetidenní postní
období od Velikonoc).

Na sklonku 19. století se Anna Reevers
Jarvisová z Philadelpgie, matka 11dìtí,
zaèala

angažovat za práva matek. Když zemøe-
la, pokraèovala v jejím zapoèatém úsilí její
dcera, která požádala pastora metodistic-
ké církve ve mìstì Grafton v Západní Virgi-

Vítejte v EU !
 Dnem 1.5. vstoupila Èeská republika

do Evropské unie. Jedná se opravdu o vel-
mi významný historický krok, jehož dùle-
žitost a smysl mnohdy naši souèasníci plnì
nechápou a budou jej moci docenit až gene-
race budoucí. Nechci tedy zdržovat úvaha-
mi, v èem nám bude EU pøínosem a
v èem nás naopak spoutá.

Rád bych na tomto místì všem obyvate-
lùm Králík a celé ÈR popøál, aby se jim
v nových podmínkách žilo co možná nejlé-
pe. Aby zùstali sví. Aby si ponechali své
tradièní devizy: vstøícnost, otevøenost,
upøímnost. Aby na vše kolem sebe pohlí-
želi filtrem zdravého selského rozumu,
nebo� ten jediný je tou správnou mírou
hodnocení vìcí.

Dušan Krabec, starosta

(Pokraèování na stranì 2)

(Pokraèování na stranì 2)

Co má máma nejhezèí

Nejhezèí jsou z mámy oèi,
celý den se za mnou toèí,
když jsem smutný, tak ty oèi
mrknou na mne zpod oboèí.
Mnì se nejvíc pusa líbí,
co chci, to mi pusa slíbí,
ví, co je to hubièka,
øíká hezká slovíèka.
Já mám ráda ruce mámy,
poøád jsou tu nìkde s námi.
pøitulí mì do náruèe,
poslouchám, jak srdce tluèe.
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Druhá kvìtnová nedìle
patøí všem maminkám

Franz Jentschke èestným obèanem Králík

nii, aby vykonal zvláštní bohoslužbu na
poèest paní Jarvisové a všech matek svìta.

 V roce 1907 Anna Jarvisová (zemøela
v r. 1948 bez prostøedkù a zcela opuštìná
ve starobinci) zahájila kampaò za ustavení
Dne matek jako národního svátku. Doèka-
la se v roce 1911. V roce 1914 byl Den ma-
tek prohlášen oficiálnì za národní svátek -
den veøejného vyjádøení lásky a úcty mat-
kám. Druhou kvìtnovou nedìli matky ne-
pracovaly, nevaøily, neuklízely. Všechno ob-
starávaly dìti, které navíc maminky ochot-
nì obsluhovaly. Dospìlí posílali matkám
pozdravy a blahopøání. Obèané USA se zdo-
bili kvìtinou - bílou ten, kdo maminku už
nemìl, a èervenou ti ostatní.

 Nápad oslavy Dne matek do Èeskoslo-
venska pøišel kolem roku 1918, kdy zemi
navštìvovalo hodnì lidí z USA, mezi nimi i
sociální pracovnice. Ideu šíøila Ès. ochrana
matek a dìtí, Èervený køíž, Sokol, Orel,
katolické spolky i nìkteré ženské komise
pøi politických stranách. „Maminku máme
každý jen jednu a je jediná, která nás neso-
becky milovala. Dìtmi se cítíme ve dvou
stejnì jako ve ètyøiceti letech, proto pùjde-
me slavit pod heslem Hold matkám“, tak
zaèínala výzva v Èeském slovì z roku 1924.
Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde
se konal jeden z prvních Dnù matek u nás.

Nejvíce se o oslavu Dne matek v bývalém

Èeskoslovensku zasloužila Alice Masaryko-
vá. Ostatnì není divu, protože její otec T. G.
Masaryk na svou matku vzpomínal takto:
„Matka na mne mìla vìtší vliv než otec...
Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla
zbožná. Ráda chodila do kostela, ale nemì-
la k tomu kdy, protože musela døít na rodi-
nu...“

Podle židovského pøísloví: „ Bùh nestih-
ne být všude, a proto stvoøil matky.“ Anebo
podle mužù: „ Matky a ženy stojí podle úsud-
ku svìta vždycky ve stínu“, ale my sami
víme nejlépe, jak ubohý, jak ohrožený a
beznadìjný by byl život bez nich.

Matka, která vychovala a vypìstovala ve
svých dìtech ušlechtilé vlastnosti, zùstáva-
la v minulosti èasto v pozadí a nepovšimnu-
ta. Proto od samého zrodu tohoto svátku
nikdo nepopíral, že by matkám mìly být
více naklonìny zákony a že stát by mìl
matkám a dìtem hmotnì pomáhat. Nejen
v tento sváteèní den by si každý mìl pøipo-
menout úctu ke každodenní neviditelné péèi
matek o novou generaci, pìstovat smysl pro
cenu dobrých vztahù mezi mužem a ženou
a vytvoøit ovzduší dobré vùle, které toto ti-
síciletí tolik postrádá.

Redakce pøeje všem maminkám, aby
nejen 9. kvìtna, ale po celý rok cítily
radost, lásku a štìstí od svých dìtí.

Z dostupných materiálù na internetu
zpracovala Lenka Faltusová

Králická pevnostní oblast - jak dál
Doplnìní informace z pøedchozího èísla
V Králickém zpravodaji è. 04/2004 byla

zveøejnìna informace o právním statutu
organizaèní složky mìsta s názvem Králic-
ká pevnostní oblast. Tuto informaci redakci
poskytlo vedení mìsta. Tato informace není
souèástí èlánku pana Jindøicha Veèeøe.

Redakce požádala vedení mìsta o zprá-
vu z pracovní schùzky ze dne 16. 4. 2004.
Pøinášíme krátký výtah ze zápisu z jedná-

ní:
Dne 16. 4. 2004 probìhlo pracovní se-

tkání zástupcù zøizovatele (starosta, mís-
tostarosta), zástupcù Sdružení obcí Orlic-
ko (pøedseda, manager), starostky a sta-
rostù obcí Dolní Morava, Mladkov se èleny
historických klubù a muzeí pùsobících na
území tìchto obcí.

Zástupci muzeí byli seznámeni s pøipra-
vovaným projektem Králická pevnostní

oblast.  Rozpoèet projektu pøedpokládá
náklady zhruba ve výši 200 miliónù ko-
run. Úspìch realizace je jednoznaènì pod-
mínìn úzkou spoluprací všech subjektù.
Projekt by mohl pøinést do regionu nové
pracovní pøíležitosti zejména v oblasti ces-
tovního ruchu. Celý projekt má plnou pod-
poru pøedstavitelù Pardubického kraje.

Bìhem jednání  byly pøedneseny rùzné
varianty øešení. Prioritou je vyjasnìní
vlastnických vztahù k objektùm. Sdružení
obcí Orlicko v souèinnosti s obcemi pøipra-
ví varianty øešení jak dále postupovat pøi
privatizaci objektù  pro realizaci projektu.
Tyto varianty øešení budou pøedloženy zá-
stupcùm historických klubù a muzeí k pøi-
pomínkám.

Redakce

ho pramene a cesty k nìmu vedoucí.
V prostorách kláštera probíhají neu-
stále drobné opravy, které jsou rovnìž
hrazeny z prostøedkù nadace. Sám
pan Jentschke se po svém rozhodnutí
o založení nadace podle svých vlastních
slov témìø zázraènì uzdravil a jeho zdra-
votní stav se výraznì zlepšil. V tìchto
dnech je snad zdravìjší než kdy døíve a
dožívá se 79 let.

Mìsto Králíky si velmi váží èinnosti
pana Jentschkeho a jeho nadace. I díky
jeho èinnosti záøí do kraje dominanta
Králík, klášter na Hedeèi, v nevídané
kráse a vábí návštìvníky ve dne
i v noci. Zastupitelstvo mìsta svým
usnesením symbolicky podìkovalo
panu Jentschkemu i jeho spolupracov-
níkùm. Uèinilo tak v dobì, kdy Èeská
republika vstupuje do Evropské unie.

Nejvyhledávanìjší
turistické

zajímavosti a památky

v Pardubickém kraji
Skanzen Veselý Kopec 93 tisíc návštìv-
níkù
Králická pevnostní oblast 53 tisíc ná-
vštìvníkù (Vojenské muzeum Králíky na-
vštívilo 13,5 tisíc, dìlostøeleckou tvrz Bou-
da témìø 17 tisíc návštìvníkù)
Zámek Pardubice 47 tisíc návštìvníkù
Zámecký komplex Litomyšl 45 tisíc
návštìvníkù
Hrad Svojanov 35 tisíc návštìvníkù
Hrad Kunìtická Hora 25 tisíc návštìv-
níkù (bez návštìvníkù kulturních a dopro-
vodných akcí)
Zámek Slatiòany 23 tisíc návštìvníkù
Zámek Nové Hrady 20 tisíc návštìvníkù
Hrad Litice nad Orlicí 16 tisíc návštìv-
níkù (vèetnì návštìvníkù kulturních a do-
provodných akcí)

Èísla o návštìvnosti jsou zaokrouhlena.
Zdroj: Statistiky správcù památek a or-

ganizátorù kulturních akcí za rok 2003.

(Dokonèení ze strany 1)

(Dokonèení ze strany 1)
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Mìsto Králíky, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky, IÈO 00279072
vyhlašuje v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona 312/2002 Sb., o úøednících

územních samosprávných celkù

výbìrové øízení podle § 7 zákona 312/2002 Sb. k obsazení pracovního zaøazení
INFORMATIK

Druh práce, místo výkonu práce -
Referent odboru Kanceláø úøadu Mìstského úøadu Králíky - informatik - správce poèítaèových sítí.

Místem výkonu práce bude Mìstský úøad Králíky.

Platová tøída odpovídající druhu práce: Platové zaøazení v souladu s Naøízením vlády 330/2003 Sb., platová tøída 9.

Požadavky pro výkon funkce:
- Splnìní požadavkù dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:

Úøedníkem se mùže stát fyzická osoba, která je státním obèanem Èeské republiky, popøípadì fyzická osoba, která je cizím
státním obèanem a má v Èeské republice trvalý pobyt, dosáhla vìku 18 let, je zpùsobilá k právním úkonùm, je bezúhonná,
ovládá jednací jazyk a splòuje další pøedpoklady pro výkon správních èinností stanovené zvláštním právním pøedpisem.
- Znalost networking, ochrana a záloha dat,  správa Win 9X, Windows XP, tiskárny, WIN Active Directory, pøípadnì MS SQL.

- Praxe ve veøejné správì výhodou. - Znalost hardware, schopnost provádìní základní údržby.
- Praktická uživatelská zkušenost s grafickými programy, pøípadnì tvorby webových stránek.

- Dobré komunikaèní schopnosti. - Øidièský prùkaz skupiny B a praxe v øízení osobního vozidla.

Písemná pøihláška k této veøejné výzvì musí obsahovat náležitosti a pøílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb.
Jsou to: 1. jméno, pøíjmení a titul zájemce, 2. datum a místo narození zájemce, 3. státní pøíslušnost zájemce

4. místo trvalého pobytu zájemce, 5. èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního obèana, 6. datum a podpis zájemce.

K pøihlášce budou pøiloženy tyto doklady, jako pøíloha:
1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamìstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících

se práce s PC, servery, požadovanými znalostmi apod.
2. výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce; u cizích státních pøíslušníkù

též obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost èestným prohlášením

3. ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání

Pro podání písemné pøihlášky se urèuje termín do 17. kvìtna 2004 do 13.00 hodin na adrese:
Mìstský úøad Králíky, k rukám tajemníka, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky.

Obálky budou oznaèeny znaèkou „VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ - INFORMATIK - NEOTVÍRAT“.
Uchazeè nese náklady, které mu úèastí ve výbìrovém øízení vznikly. Pokud nebude v pøihlášce
vyžádáno vrácení osobních materiálù, budou ihned po skonèení výbìrového øízení skartovány.

Bližší informace v pøípadì potøeby k této veøejné výzvì podá tajemník MìÚ Králíky Bc.Miroslav Bouška,
na tel. 465 670 704, nebo elektronicky na adrese m.bouska@orlicko.cz

V Králíkách 28. 4. 2004 - Bc. Miroslav Bouška tajemník Mìstského úøadu

CYKLO GLACENSIS 2004 opìt startuje z Králík

Svazek obcí Region Orlicko - Tøe-
bovsko po úspìšných pøedcházejí-
cích roènících cyklistické akce Cyk-
lo Glacensis pøipravuje ve spoluprá-
ci se Sdružením obcí: Orlicko, Vy-
sokomýtsko, Lanškrounsko a
s okresem kladským letošní 3. roè-
ník “spanilé jízdy” s cílem propa-
gace cykloturistiky a zviditelnìní
turistické nabídky v pøíhranièních
okresech Euroregionu Glacensis.
Tato akce si vytvoøila image zaha-
jovací akce cykloturistické sezóny
v èesko-polském pøíhranièí.

Pøedcházející roèníky CYKLO
GLACENSIS se konaly pod zášti-
tou hejtmana Pardubického kraje
a pøednosty kladského okresu a
propagovaly vyznaèené cyklotrasy
Regionu Orlicko – Tøebovsko a
Sdružení obcí Orlicko, zúèastnily se

jich významné osobnosti veøejného
života: hejtmani a radní Pardubic-
kého a Královéhradeckého kraje,
pøednostové kladského okresu, zá-
stupci Ministerstva pro místní roz-
voj ÈR a CzechTourismu (døíve Èes-
ké centrály cestovního ruchu), pøed-
sedové svazkù obcí a starostové obcí
a mìst poøádajících regionù.

Letošní roèník se bude konat ve
dnech 21. a 22. kvìtna 2004 a bude
mít obdobný scénáø jako v loòském
roce. Z èeské strany je pøipraveno
osm hvìzdicových tras, které budou
vycházet z rùzných mìst poøádají-
cích regionù: Králík, Žamberka, Ústí
nad Orlicí, Èeské Tøebové, Vysoké-
ho Mýta, Chocnì, Lanškrouna a Ná-
choda a spoleèným cílem bude sym-
bolicky místo ležící v blízkosti pol-
sko–èeské hranice tentokrát polské
mìsteèko Miedzygorze. Trasy budou
dlouhé pøibližnì 60 - 70 km a poje-
de po nich osm desetièlenných týmù.
K tìmto kmenovým týmùm se
mohou pøipojit dobrovolní cyklisté,
kteøí po absolvování celé trasy do

Miedzygorze získají trièko s logem
Cyklo Glacensis 2004 a mohou zde
pøenocovat. Zrcadlovì je projekt pøi-
praven i z polské strany. Oèekává
se, že se v polském Miedzygorze
sejde na dvì stì cyklistù, pro které
bude pøipraven veèerní spoleèenský
program s prezentací èinnosti
všech zúèastnìných èeských a pol-
ských regionù, kulturní program a
hudba s tancem. Úèastníci
v Miedzygorze pøenocují v bývalém
sanatoriu Gigant, pøípadnì ve
vlastních stanech a spacích pytlích
a následující den se na kolech na-
vrátí do svých domovù.

Všichni cykloturisté jsou srdeènì
zváni k úèasti na zahájení cyklotu-
ristické sezóny v èesko-polském pøí-
hranièí. Startuje se v pátek 21. 5.
2004 v 8.00 hod. z námìstí
v Králíkách. Bližší informace pan
Ladislav Tóth 737 336 175. Koordi-
nátorem akce Cyklo Glacensis 2004
na èeské stranì je PhDr. Jana Staò-
ková, OHGS s r.o., Ústí nad Orlicí
465 526 075. Cykloturistice zdar!
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Tisková zpráva vedení mìsta Králíky ze dne 20. 4. 2004
V sobotu 22. kvìtna se v Králí-

kách uskuteèní netradièní setkání
lidí s pøíjmením Králík nebo Krá-
líková. Netradièní akce dostala ná-
zev “Králíky Králíkùm aneb Setká-
ní Králíkù v Králíkách”.

S nápadem pøišel pan Jan Krá-
lík z Prachatic, jeho prvním pomoc-
níkem v Králíkách se stala paní
Iva Veèeøová. Doposud nikdo s po-
dobnou myšlenkou nepøišel zøejmì
i proto, že v samotných Králíkách

nikdo s pøíjmením Králík nebyd-
lí.

Pro “Králíky” je v Králíkách pøi-
pravován program na celý den. Od
9.00 do 10.00 hod. bude probíhat
hlavní prezentace v informaèním
centru na Velkém námìstí. V 10.00
hod. akci oficiálnì zahájí starosta
mìsta Mgr. Dušan Krabec. Do obì-
da pøipravují organizátoøi netradiè-
ní soutìže pro úèastníky. K dobré
náladì bude hrát Veselá kapela ze

Zábøeha. Do 16.00 hod. budou mít
možnost návštìvníci využít volné-
ho èasu k prohlídce mìsta a do-
stupných turistických zajímavostí
- poutní místo na Hoøe Matky Boží,
mìstské muzeum, vojenské muze-
um apod. V 15.00 hod. budou nej-
prve pøijati VIP hosté na radnici a
poté v 16.00 hod. i samotní “Králí-
ci”. Slavnostní rozlouèení s losová-
ním tomboly probìhne opìt na Vel-
kém námìstí v 18.00 hod. Veèer se
v Klubu Na Støelnici bude konat
koncert Zuzany Navarové de Teja-
da a skupiny KOA.

Králíci se mohou pøedem pøihlá-
sit v Mìstském muzeu a informaè-
ním centru Králíky na adrese Vel-
ké námìstí 365, 561 69 Králíky,
tel. è.: 465 631 117, e-mail: mu-
zeum.kraliky@tiscali.cz. Úèastníci
akce dostanou pamìtní list a také
pamìtní pohlednici s logem srazu,
která bude souèasnì vstupenkou na
akci. Úèastnický poplatek je 100
Kè. V nìm je zahrnuto lehké ob-
èerstvení,  kniha z výprodeje
v knihovnì podle vlastního výbìru
zdarma, bezplatný vstup do mìst-
ského muzea a pamìtní list. Se-
tkání Králíkù nebude však jen uza-
vøenou akcí, je urèeno také míst-
ním a tìm, kteøí v tento den do
Králík zavítají.

Jako èestný host pøijal pozvání
bývalý reprezentaèní hokejový
brankáø Jiøí Králík, pøijet by mìli
také pøedstavitelé samosprávy kra-
je a další pozvaní hosté.

Všechny další podrobné informa-
ce o programu jsou aktuálnì zve-
øejòovány na www.kraliky.cz

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè, Bohutín 133

Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin si na høbitovì
v Králíkách mùžete objednat tyto kamenické práce:
- Výroba pomníkù ze žuly
- Žulové rámy, sokly, krycí desky
- Celkové opravy pomníkù
- Sekání, zlacení, støíbøení a barvení písma
- Pøebrušování pomníkových dílù z mramoru pøímo na místì!!!
- Pøíznivé ceny žulových pomníkù
- Cenová konzultace a doprava zdarma!

Celý den mobil 605 94 64 68
Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37

Sociální komise
a peèovatelská služba

Králíky

poøádá  3. 6. 2004

ZÁJEZD

na zámek Námìš� na Hané
Odpoledne Pøírodní park

Horizont Olomouc
Odjezd ráno v 6:00

z autobusového nádraží
Cena: 180,- Kè/osoba

Pøihlášky a platbu zájezdu
je možno vyøídit

ve dnech 10. 5. – 24. 5.
u pí. Holubcové

tel.: 465 631 616
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Pøehled nesplacených úvìrù a poskytnutých záruk
Typ závazku Poskytovatel úvìru Typ zajištìní

1. Zástava KB, a.s. ruèení

Úèel Ruèení - identifikace majetku
Podnikatelský úvìr 3.osobì Nemovitost èp. 5 v k.ú. Králíky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typ závazku Poskytovatel úvìru Typ zajištìní
2. Zástava Státní fond život. prostøedí zást. Smlouva

Úèel Ruèení - identifikace majetku
Výstavba a rekonstrukce kanalizace, výstavba ÈOV Nemovitosti èp.: 148, 352, 489, 462, 658, 660,

662, 841, 842, 843

Rekultivace uzavøené skládky TDO, Dolní Boøíkovice Nemovitost èp. 354 a st.parc. è. 214
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typ závazku Poskytovatel úvìru Typ zajištìní
3. Zástava Èeskomoravská hyp.banka zást. Smlouva

Úèel Ruèení - identifikace majetku
Výstavba bytù na èp. 660 Nemovitosti èp. 660, 414, 3, 4, objekt bývalé plynárny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typ závazku Poskytovatel úvìru Typ zajištìní
4. KB, a.s. blankosmìnka

Úèel Ruèení - identifikace majetku
Areál pro využití volného èasu - 1.etapa Budoucími pøíjmy a krycími blankosmìnkami

Program Evropské unie

Trhy/Targi – Králíky/Miêdzylesie

DEN V CIZÍ TØÍDÌ
Dne 12. 5. 2004  a 13. 5. 2004 se králické školy opìt zapojí

do projektu  Trhy/Targi – Králíky/Miêdzylesie. Na tyto dny
je organizován výmìnný pobyt žákù základních škol ve ško-
lách partnerského mìsta.

Organizace akce:
- 12. 5. 2004 dìti z  obou základních škol a zvláštní

školy zúèastní vyuèování v Miêdzylesiu
- 13. 5. 2004 dìti ze základní školy v Miêdzylesiu na-

vštíví vyuèování v Králíkách
Øeditelé škol pøipravili tento rozvrh:
Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad

Orlicí
Vyuèovací hodina – matematika
Vyuèovací hodina - pracovní vyuèování
Základní škola Králíky, 5.kvìtna 412, okres Ústí nad Or-

licí
Vyuèovací hodina – matematika
Vyuèovací hodina – vlastivìda
Zvláštní škola Králíky
       Vyuèovací hodiny – pracovní vyuèování
Mìsto Králíky z prostøedkù EU zajiš�uje dopravu dìtí,

stravování a školní pomùcky. Tento program je souèástí ce-
loroèního projektu  “Trhy/Targi – Králíky/Miêdzylesie”.

Redakce

Upozornìní pro obèany
týkající se voleb do

Evropského Parlamentu
Žádost o volièský prùkaz se podává  do 27. 5. 2004 do 16.

hod. osobnì i písemnì a musí k ní být pøiložena kopie do-
kladu osvìdèující zápis žadatele v evidenci obyvatel a záro-
veò èestné prohlášení žadatele, ve kterém uvádí svoji
státní pøíslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu,
kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden
ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu pouze na území Èeské republiky.

V pøípadì, že se obèan pøestìhuje do územního obvodu
Králíky po 2. kvìtnu 2004 zùstává zapsán v seznamu jeho
pùvodního trvalého pobytu, a tudíž si zde musí požádat o
volièský prùkaz, na který mùže volit kdekoliv na území
Èeské republiky.

Mìstský úøad Králíky, odbor vnitøních vìcí
K. Èapka 316, Králíky,

Tel. 465 670 871, 465 670 872

MÌSTO KRÁLÍKY
IÈ 279072, se sídlem Velké námìstí 5, 561 69
Jako jediný zakladatel obchodní spoleènosti

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

OZNAMUJE
Termín výbìrového øízení na obsazení funkce

EKONOM  SPOLEÈNOSTI
Výbìrové øízení probìhne dne 18.5.2004 v malé

zasedací místnosti  MÚ a jednotliví uchazeèi
budou  pozváni s èasovým odstupem písemnì.

Tak i tak !
Jsem jedním z mnoha, který musí každý den za prací

mimo mìsto. Proto si stereotypní dojíždìní snažím èímkoli
zpestøit. A jak je mé cestování pravidelné, tak je pravidelný
i jev

na ulici 5. kvìtna. Tento nikoli záhadný fenomén
jsem si pojmenoval jednoduše ”Byl tam”.

   Každý všední den ráno totiž na této ulici mùžete spatøit
policistu, který dohlíží na bezpeènost provozu v kritické
dobì docházky dìtí do školy. Kdo jen trochu cestuje jistì
uzná, že ne všude je tomu tak .

   O necelých sto metrù dál však stojí další zajímavost.
Tou je velice ošklivý paøez po vývratu

vzrostlé bøízy, kterou pøevrátila vichøice již více než pøed
tøemi roky! Zøejmì jsou v našem mìstì paøezy chránìny.
Jenže, když se døevo nedá do laku, víc než dalších deset let
nevydrží.

Zdenìk Sedlaèík ml.



 6 - Králický Zpravodaj 05/2004

Tisková zpráva 14. dubna 2004
Vážení pøátelé,
protože se neustále objevují snahy šíøit

kolem mne zcela nepravdivé pomluvy, ob-
rátila jsem se na Advokátní komoru
s žádostí o její stanovisko v dané vìci. Toto
stanovisko Vám nyní v kopii poskytuji a
uvítám, budete-li se jeho obsahem zabý-
vat.

To už proto, že pokud nìkdo má za to, že
šíøená pomluva o mém angažmá ve vìzeò-
ské love story je pravdivá, dovolí si ke mne
snadno další impertinence. Velmi si vážím
své profese a nemohu se nechat takto vlá-
èet v novinách jen proto, že si to pár zbabì-
lých anonymù pøeje.

Pokud se umíte vcítit do toho, že podob-
né lži by nìkdo šíøil Vám blízké ženì, - a�
manželce èi dceøi, vìøím, že prohlášení ko-
mory -ve své tiskovinì zmíníte. Pro úpl-
nost dodávám, že Mìsto Mohelnice, které
pøipustilo šíøení této pomluvy ve svém zpra-
vodaji, bylo shledáno soudem odpovìdným
za zásah do mých osobnostních práv a bylo
mu uloženo uhradit mi nemajetkovou újmu
ve výši 250.000,- Kè. Soud tedy považoval
zásah do mých práv za natolik zásadní, že
rozhodl o tak neobvykle vysoké èástce.

Vìøím, že mi pomùžete odvrátit od mé
osoby nechutné praktiky, které mohou mít
za cíl poškodit mne zejména profesnì,

nebo� patøím mezi právníky, kteøí se nebo-
jí tvrdì zastat lidí, na jejichž stranì je prá-
vo a to i proti úøadùm, anebo jasnì pojme-
novat negativní vìci, které pøi svých pùso-
beních na radnicích odhalím.

Útoky na mou osobu vedené tímto ne-
chutným smìrem považuji za protiústav-
ní, považuji je stejnì jako advokátní ko-
mora za trestný èin a budu se jim vždy
tvrdì bránit. Protože jsou vùèi mnì vedeny
zcela lživì, vìøím, že se mi dostane u sed-

mé velmoci, s níž èasto pøi své práci spolu-
pracuji, zastání i odpovídající publicity pro
uvedení vìci na pravou míru.

Dané vìci byste nejlépe prospìli, když
odhalíte pravou totožnost aktérky, jež je
nyní zamìstnána, paradoxnì, na jedné
z radnic, jako právnièka.

Dìkuji a pøikládám fotokopii stanovis-
ka komory.

Mgr. Jana Hamplová, advokátka
U brány 16, 78985 Mohelnice

VYJÁDØENÍ CESKÉ
ADVOKÁTNÍ KOMORY
Paní
Mgr. Jana Hamplová advokátka
U Brány 16
789 85 Mohelnice

Vìc: vyjádøení Èeské advokátní komory
v záležitosti porušení pøedpisù o výkonu
trestu a výkonu vazby.

Èeské advokátní komoøe je z vlastní èin-
nosti znám pøípad advokátky, která poru-
šila pøíslušné pøedpisy o výkonu trestu a
výkonu vazby tím, že mìla ve vìznici
v Èeských Budìjovicích intimní styk s uvìz-
nìnou osobou.

Èeská advokátní komora prohlašuje, že
touto advokátkou v žádném pøípadì neby-
la paní Mgr. Jana Hamplová, advokátka
se sídlem AK Mohelnice, U Brány 16, za-
psaná v seznamu advokátù vedeném Èes-

kou advokátní komorou pod è.3049.
Pokud je Mgr. Jana Hamplová bez zna-

losti vìci ve sdìlovacích prostøedcích èi pøi
jiných pøíležitostech spojována s výše po-
psanou událostí, pak se autoøi dopouštìjí
trestného èinu pomluvy podle § 206/2 trest-
ního zákona, nebot vážným zpùsobem po-
škozují povìst a dobré jméno Mgr. Jany
Hamplové s následky pøedvídavými tímto
ustanovením zákona.

Èeská advokátní komora souhlasí s tím,
aby toto její vyjádøení bylo paní Mgr. Ja-
nou Hamplovou použito v piøíslušných øí-
zeních pro úèely podnìtu k zahájení trest-
ního øízení i v jiných pøípadech, kde to bude
k obhájení povìsti jmenované advokátky
zapotøebí.

JUDr. Ladislav Krym tajemník ÈAK
Praze dne 6. dubna 2004.

Nový územní plán Králík

Informace z
odboru školství,

kultury a
tìlovýchovy

Databáze dotaèních programù
Ministerstvo pro místní rozvoj zveøejni-

lo Databázi dotaèních programù - ovìøo-
vací provoz. Aplikace slouží k získání zá-
kladních informací o aktuálních dotaèních
programech v Èeské republice. Obsahuje
data a informace o dostupných dotaèních
programech podporovaných z tuzemských
i zahranièních zdrojù, které mají celoploš-
ný charakter, nebo jsou omezeny na urèité
území (napø. programy, které vyhlašují
jednotlivé kraje ÈR). Databáze programù
je doplòována prùbìžnì a uživatel si ji
mùže podle potøeby prostøednictvím in-
ternetu aktualizovat.

Více na: http://www0.mmr.cz/cz/regio-
nal/dotace/

Èeský lvíèek 2004
Celostátní festival neprofesionální vi-

deotvorby, který se koná od 18. – 20. 6.
2004 v Ústí nad Orlicí, má od 12. dubna
své webové stránky: Èeský lvíèek.

Mezinárodní den muzeí 2004 
18. kvìtna 2004 bude po celém svìtì

pøipomínán Mezinárodní den muzeí, pro
nìjž bylo v letošním roce zvoleno téma
“Muzea a nehmotné kulturní dìdictví”.

Mìstský úøad Králíky
odbor školství, kultury a tìlovýchovy

Zveme Vás na
Svatonepomucký  kvìtinový  trh

který se koná v sobotu  15. 5. 2004  na Velkém námìstí
v K r á l í k á c h.

Umíte nìco vyrobit a prodat?
Na tomto trhu máte pøíležitost se pøedvést.

Malovaní vajíèek, hrníèkù, talíøkù, obrázkù.
Pletení  košíkù a misek z proutí.

Háèkování a pletení.
Pìstování kaktusù.
Ozdobné kvìtináèe.

A jiné.

Informace : 607 652 169, po 18 hod. 465 631 020.
Trhy/Targi – Králíky/Miêdzylesie

Na základì rozhodnutí Mìsta Králí-
ky o poøízení nového územního plá-
nu pro spravované území Vás touto ces-
tou v rámci pøípravných prací a za
úèelem získání co nejvìtších informací
žádáme (vlastníky pozemkù a staveb)
o podání podnìtù pro vypracování za-
dání. Jedná se o katastrální území Dol-
ní Boøíkovice, Dolní Lipka, Prostøední
Lipka, Horní Lipka, Heømanice, Èer-
vený Potok, Dolní Hedeè vèetnì Krá-
lík.

Dále žádáme  právnické a fyzické

osoby, které se podílejí na využití úze-
mí, k zaslání námìtu rozvoje.

Vaše písemné podnìty, doplnìné pro
pøesnost mapovým zákresem, zasílej-
te – podejte osobnì v termínu do 31.
5. 2004 na odbor regionálního rozvoje
Mìstského úøadu Králíky.

Pøi osobní návštìvì pøednostnì vy-
užijte úøední dny:

pondìlí, støeda od 7:30 – 12:00 - 13:00
– 17:00 hod.

ètvrtek od 7:30 – 11:30 hod.
Dana Nosková
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Z pracovního kalendáøe
vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
30.3.
- schvaluje pøíspìvek Mgr. Karlu Hlavovi na úhradu ná-

kladù spojených s úèastí na svìtových hasièských hrách do
výše Kè 6.000,- po pøedložení  prokázaných výdajù a ukládá
p. Hlavovi vyžádat si propagaèní materiály a tìmito materi-
ály propagovat mìsto Králíky v místì konání.

- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z MMR na projek-
tovou pøípravu krytého bazénu v Králíkách a povìøuje sta-
rostu podpisem žádosti.

- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z MMR na projek-
tovou pøípravu cyklostezek v Králické pevnostní oblasti a
povìøuje starostu podpisem žádosti.

6.4
- schvaluje smlouvu o zajištìní praktického vyuèování

jedné praktikantky. Mezi Mìstem Králíky a Odborným uèiliš-
tìm a Praktickou školou Žamberk. Praxi bude vykonávat
na adrese Peèovatelský dùm, Palackého 583, 561 69 Králí-
ky a povìøuje starostu podpisem smlouvy.

- bere na vìdomí dopis øeditelky MŠ Moravská a pokud
nedojde ke splnìní výstavby oplocení u MŠ Moravská, kte-
ré má zabezpeèit a uhradit v rámci bártrového plnìní pan
Plánka, bude RM hledat jinou možnost finanèního krytí
oplocení MŠ Moravská.

20.4.
- souhlasí s umístìním informaèní tabule s oznaèením

kanceláøe pana JUDr. Milana Ježka, Králíky 832 na omítce
èp. 414 v ul. 5. kvìtna v Králíkách vedle stávajících tabulí.

- bere na vìdomí petici deseti obèanù vyjadøující nesou-
hlas s umístìním stavby peèovatelského domu na stavební
parcele è. 651/27 a ukládá vedoucímu odboru VTS p. Èumo-
vi, aby tento projekt pøednesl na pøíštím zasedání RM.

Jednání

30. 3.
- místostarosta na semináøi SHS ÈMS na Magistrátu hlav-

ního mìsta Prahy ke Dnùm evropského dìdictví 2004.
1. 4.
- starosta v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR

s poslancem Mgr. Martínkem, na MV s Ing. Maršíkem
o financování státní správy v roce 2005.

2. 4.
- starosta s Ing. Doležalem (Lesy ÈR) o pozemcích pro

lyžaøský vlek pod klášterem.
5. 4.
- starosta na jednání v Klodzku o rozvoji pøíhranièní ob-

lasti ÈR - PL (Powiat Klodzko – okres Ústí nad Orlicí)
9. 4.
- úèast místostarosty na regionálním kongresu Euroregi-

onu Glacensis v Jeseníku.
16. 4.
- starosta a místostarosta s pøedsedou a managerem Sdru-

žení obcí Orlicko se zástupci pevnostních muzeí Králické
pevnostní oblasti  o budoucnosti fungování KPO v hotelu
Beseda v Králíkách.

19. 4.
- starosta na pracovní schùzce s poslancem PÈR, Ing.

Krausem, místopøedsedou rozpoètového výboru PÈR
o možnostech financování projektù na Králicku.

20. 4.
- místostarosta na tiskové konferenci k akci Králíky Krá-

líkùm aneb Setkání Králíkù v Králíkách.
23. 4.
- místostarosta s pøedstaviteli lyžaøské sekce KÈT o pøí-

pravì odborné konference v rámci Èeského zimního turis-
tického srazu v únoru 2005.

27. 4.
- místostarosta na pøípravné konferenci akce Cihelna 2004

ve Staré Boleslavi.
29. 4.
- místostarosta na èesko-polské pracovní schùzce o pøed-

školním školství v Bystrzyci K³odzke.

Návštìvy

5. 4.
- úèast starosty a místostarosty na vernisáži Velikonoèní

výstavy na ZŠ 5. kvìtna.
23. 4.
- místostarosta na 1. Orlickém koloproktologickém dni

na Dolní Moravì v hotelu Prométheus.
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Zápis z mimoøádného zasedání Zastupitelstva
mìsta è. 4 konaného dne 30. bøezna 2004

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Roman Kosuk (1) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9)
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Ing. Pavel Strnad ( 11 )
Jan Škarka (4) Jan Holèapek ( 12 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Jarmila Venzarová (6) Mgr. Karel Hlava (14)
Mgr. Dušan Krabec (7) Antonín Vyšohlíd ( 15 )

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven
Arnošt Juránek (8)

Za MìÚ: pí Kubíèková, p. Bc. Bouška

Program jednání:
01. Zahájení a prezentace
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Zástava nemovitého majetku mìsta Králíky ve pro-

spìch Komerèní banky, a.s.

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

pøítomných èlenù ZM Králíky. Program jednání ZM byl
schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr.

Nìmeèek a Mgr. Holèapek.

03. Zástava nemovitého majetku mìsta Králíky
ve prospìch Komerèní banky, a. s.

Mgr. Krabec: uvedl, že 9. 11. 1992  uzavøelo Mìsto Krá-
líky s Komerèní bankou zástavní smlouvu, na budovu è.p. 5
se st. parcelou è. 235/1 a 235/2. Jednalo se o zajištìní úvì-
ru Ing. Karla Vlasáka a to do maximální výše 3 000 0000,-
Kè z celkové výše úvìru 10 000 000,- Kè (nákup hotelu
Morava v obci Dolní Morava). Ing. Vlasák své závazky vùèi
KB nesplnil. V roce 2001 zaèala KB uplatòovat aktivnì své
nároky. V polovinì èervence 2003 došlo na MÚ Králíky
oznámení o postoupení pohledávky. Pohledávka Ing. Vlasá-
ka, tj. i její zajištìní, pøešla na GE Capital Bank. V minulém
týdnu starostu kontaktovala firma, která provádí oceòová-
ní nemovitostí, resp. majetku dlužníkù èi zástavních dlužní-
kù, s tím, že hodlá provést ocenìní budovy radnice pro pøí-
padnou realizaci zástavy, a to pro GE Capital Bank. Z toho
vyplynulo, že banka hodlá se zástavou nakládat. Po této
informaci starosta v pøítomnosti právní zástupkynì mìsta
se zúèastnil schùzky s pracovníkem banky GE Capital
Bank. Z tohoto jednání vyplynuly tøi možné varianty:

1) Ze zástavy se vyvázat úhradou 3 000 000,- Kè
2) Pokusit se uspíšit øešení úøedního prodeje hotelu Mo-

rava.
3) Odkoupit pohledávku banky za Ing. Vlasákem.
Ing. Strnad: se ptá, zda bylo nevyhnutelnì nutné, aby se

øešení vìci vyvinulo tak rychle a nebo právní zástupkynì
dostateènì nejednala v této záležitosti.

Mgr. Krabec: upozornil, že øešení této záležitosti ze stra-
ny GE Capital Bank je provádìno  velice rychle, odmítá
opomenutí ze strany právní zástupkynì mìsta.

Mgr. Nìmeèek: si myslí, že takový to druh smlouvy a
ruèení mìstským majetkem byl velice nevhodný.

p. Jungvirt: požaduje od bývalého vedení mìsta v èele

s panem Ing. Zimou, aby nesli za tuto vìc minimálnì mo-
rální odpovìdnost.

Mgr. Krabec: zodpovìdnost za toto rozhodnutí spadá na
celé ZM z roku 1992, je však pouze v morální rovinì. Op-
tikou roku 2004 se hùøe posuzují události v roce 1992,
v každém pøípadì to bylo špatné rozhodnutí.

p. Jungvirt: chápe, že trestní odpovìdnost není možná,
ale upozoròuje, že tím, kdo prosazoval p. Vlasáka, byl hlav-
nì p. Zima. Proto se domnívá, že by mìl nést morální odpo-
vìdnost.

Ing. Strnad: upozornil, že ruèení za úvìr majetkem mìsta
bylo nìkolik desítek. V roce 1992 byl dùm è.p. 5 ve velmi
špatném stavu a nebyl využíván jako úøad.

MUDr. Špièková: kde v pøípadì odkoupení pohledávky
mìsto vezme finance ?

Mgr. Krabec: v úvahu pøipadá úvìr.
Mgr. Krabcová: o jak vysokou èástku mìsto ve spojení

s ruèením za podnikatelské úvìry již pøišlo ?
Mgr. Krabec: požádal p. Kubíèkovou o vypracování všech

pøípadù, kde se ruèilo majetkem mìsta. V jaké výši, èím a
 jak byly ukonèeny.

ZM/2004/04/056: ZM schvaluje odkoupení zùstatko-
vé výše pohledávky GE Capital Bank za Ing. Karlem
Vlasákem, která je mj. zajištìna zástavní smlouvou
ze dne 9.11.1992 mezi Mìstem Králíky a Komerèní ban-
kou a.s., jejímž pøedmìtem bylo zøízení zástavního
práva na budovu è.p. 5 se st. parcelou è. 235/1 a 235/2
zapsané na LV è. 1 k.ú. a obec Králíky.

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

ZM/2004/04/057: ZM schvaluje nabídkovou cenu za
odkoupení pohledávky za Ing. Karlem Vlasákem od
GE Capital Bank 2.000.000,- Kè plus minus 5%.

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

Mgr. Krabec: požádal ZM o návrh, jakým by bylo možné
získat 2 000 000,- Kè na pokrytí pohledávky od GE Capi-
tal bank.

p. Jungvirt: navrhuje prodej nemovitostí mìsta.
Mgr. Krabec: mìsto nemá v souèasnosti možnost pro-

dávat nemovitý majetek, s výjimkou asi 3 domù na námìs-
tí. Eventualitou by mohl být prodej pozemkù, urèených na
vybudování supermarketu, ale zde jednání dosud nepokro-
èila.

ZM/2004/04/058: ZM schvaluje otevøení úvìru ve výši
2 000 000,- Kè.

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

ZM/2004/04/058: ZM zmocòuje Mgr. Dušana Krabce,
aby ve spolupráci s právní zástupkyní mìsta reali-
zoval právní úkony mìsta Králíky vedoucí
k odkoupení této pohledávky vèetnì podpisu pøísluš-
ných dohod mezi Mìstem Králíky a GE Capital Bank.

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

Zapsala: Lenka Faltusová
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 5
konaného dne 13. dubna 2004

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven Ing.
Roman Kosuk (1), Mgr. Karel Hlava (14).

Za MìÚ:
pí Kubíèková, pí Pecháèková, p. Divíšek, p. Bouška

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

4.1 Majetkové operace
4.2 Další informace k ruèení Ing. Vlasáka
4.3 Zpráva o financování povìøeného úøadu

za rok 2003
4.4 Rozpoètová opatøení
4.5 Grantový program – pøíspìvek oddílu ledního

hokeje
4.6 Fond rozvoje bydlení 2004
4.7 Udìlení èestného obèanství mìsta Králíky
4.8 Opravy památek v historické zónì mìsta

– fond regenerace 2004
05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

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

tomných èlenù ZM Králíky a navrhl doplnìní programu ZM bodem
4.8. Oprava památek v historické zónì mìsta – fond regenerace
2004. Požádal ZM o vyslechnutí pana Tacheziho, jakožto souèást
majetkových operací. Ing. Strnad požádal o doplnìní programu
ZM bod 4.8. Další informace k ruèení Ing. Vlasáka. Pan Jurá-
nek navrhl zaøadit bod navrhovaný Ing. Strnadem jako bod 4.2,
hned za majetkové operace. Takto byl program jednání schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z minulého jednání ZM dne 9. 3. 2004 Mgr.

Hlava a Mgr. Stejskal, nevznesli pøipomínky. Ovìøovateli tohoto
zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Berková a MUDr. Marie
Špièková.

Ing. Strnad: se omlouvá za nepøesnost údaje ohlednì ruèení
mìsta, které uvedl na  minulém mimoøádném jednání ZM.

03. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl a diskuzi øídil

místostarosta Juránek.
Ing. Strnad: jakým zpùsobem RM bude øešit problém ohlednì

oplocení MŠ Moravská.
p. Juránek: oplocení MŠ Moravská formou bartrového plnìní

ze strany pana Planky se nepodaøí vèas splnit, proto dala RM
garanci na nákup materiálu z rozpoètu mìsta. Pan Planka mùže
svùj závazek vùèi mìstu, v duchu schváleného usnesení ZM, spl-
nit pøi jiném zadání do konce roku 2004.

Mgr. Krabec: o vyslyšení na jednání ZM požádal pan J. Tache-
zi ve vìci dlužného nájemného za užívání bytu v èp. 4, Velké
námìstí.

p. Tachezi: informoval ZM o tom, že velmi dlouho nevìdìl, že
se stal jediným nájemcem bytu, a protože pobýval na pøechod-

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9)
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Pavel Kalianko ( 10 )
Jan Škarka (4) Ing. Pavel Strnad ( 11 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) Jan Holèapek ( 12 )
Jarmila Venzarová (6) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Mgr. Dušan Krabec (7) Antonín Vyšohlíd ( 15 )
Arnošt Juránek (8)

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

ných adresách mimo Králíky, nebyly mu upomínky o dlužném
nájemném doruèeny. Požádal ZM o odpuštìní poplatkù
z dlužného nájemné.

p. Jungvirt: šetøení soudem poskytlo informaci, že pan Tache-
zi byt navštìvoval.

Mgr. Krabec: oslovil ZM, zda chce revokovat usnesení a pøi-
stoupit na smír s p. Tachezim o úhradu pouze dlužného nájem-
ného za užívání bytu v èp. 4, Velké nám. bez poplatkù.

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

4.1 Majetkové operace

4.1.1. Prodej pozemku p.p.è. 347 v k. ú. Èervený
Potok

Obsah: Manželé Paøízkovi požádali o koupi pozemku za úèe-
lem zemìdìlského využití a scelení pozemkù. Jedná se o poze-mek o výměře 666 m2, ostatní plochu. Zámìr prodeje byl schválen
a zveøejnìn. Kupní cena 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem,
tj. 7.382,- Kè. V zákonné lhùtì požádali o koupi pozemku také
manželé Pecháèkovi za úèelem údržby pozemku a parkování vozi-
del, na pozemku se nachází pøípojka s hlavním uzávìrem vody.
Oba žadatelé byli pozváni na jednání ZM.

p. Pecháèek: žádá o koupi pozemku z dùvodu potøeby par-
kování vozidel. Na pozemku je umístìna pøípojka vody s hlavním
uzávìrem k jeho nemovitosti. Uvažuje o zkulturnìní okolí - vysá-
zením stromkù.

Mgr. Holèapek: se dotazuje, zda mají manželé Paøízkovi ji-
nou pøístupovou cestu k dané nemovitosti.

p. Pecháèek: mají možnost pøístupu z dalších tøí stran.
Ing. Strnad: se ptá, zda v pøípadì prodeje pozemku by byl

ochotný zaplatit za pozemek vyšší èástku než 10,- Kè/m2.
p. Pecháèek: samozøejmì.
p. Paøízek: uvedl, že od roku 1990 má pozemek v nájmu a

užívá jej. Jiná cesta k  pozemku p.p.è. 347 a pøilehlému objektu,
který p. Paøízek vlastní, je velmi zdlouhavá nebo nemožná
z dùvodu špatné dostupnosti.

p. Vyšohlíd: navrhuje místní šetøení.
p. Juránek: navrhuje pozemek neprodávat ani jednomu

z uchazeèù, aby se v budoucnu nestal pøedmìtem sousedských
sporù a navrhuje zachovat stávající stav.

ZM/2004/05/059: ZM neschvaluje prodej pozemku p.p.è.
347 v k.ú. Èervený Potok.

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

4.1.2. Prodej pozemkù p.p.è. 27, 46 a 1177/2 v k.ú.
Heømanice u Králík

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Švec za úèelem zemì-
dìlského využití a scelení pozemkù. Jedná se o pozemky o výmìøe
3018 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 32.295,- Kè.

ZM/2004/05/060: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
27, 46 a 1177/2 v k.ú. Heømanice u Králík panu Richardu
Švecovi, Heømanice 12 za kupní cenu 32.295,- Kè.

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

4.1.3. Prodej nemovitosti na st.p.è. 65, st.p.è. 65, p.p.è.
44/2 a èásti p.p.è. 45 (novì oznaèena jako p.p.è. 45/2 a
45/3 a st.p.è. 111/2) v k.ú. Dolní Lipka

Obsah: O prodej nemovitostí požádali manželé Herzigovi za
úèelem pøístupu k nemovitosti èp. 33 a zøízení zahrady. Nemovi-
tost (bývalá zbrojnice) je využívána žadatelem jako sklad paliva.
Výmìra pozemkù je 344 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøej-
nìn. Kupní cena u nemovitosti na st.p.è. 65 v k.ú. Dolní Lipka
ve výši znaleckého posudku, tj. 34.020,- Kè, u pozemkù vèetnì
nákladù je 18.136,- Kè.
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ZM/2004/05/061: ZM schvaluje prodej nemovitosti na
st.p.è. 65, st.p.è. 65, p.p.è. 44/2, 45/2, 45/3 a st.p.è. 111/2
v k.ú. Dolní Lipka manželùm Vladimíru a Vìøe Herzigo-
vým, Dolní Lipka 30 za kupní cenu ve výši 52.156,- Kè.

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

4.1.4. Prodej pozemku st.p.è. 562 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Baèovský z Králík.

Jedná se o zastavìnou plochu pod nemovitostí èp. 416 v Králíkách,
kterou vlastní. Jedná se o zastavìnou plochu o výmìøe 252 m2.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn. Kupní cena 110,- Kè/m2

+ náklady spojené s pøevodem, tj 33.136,- Kè.
ZM/2004/05/062: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.

562 v k.ú. Králíky (zastavìná plocha nemovitostí èp. 416)
panu Vladimíru Baèovskému, Králíky 416 za kupní cenu
33.136,- Kè.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.5. Prodej èásti pozemku p.p.è. 1346/1 (novì ozna-
èena jako p.p.è. 1346/4) v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: Manželé Bušovi ze Køtin požádali o koupi pozemku za
úèelem výstavby garáže navazující na dvì stávající garáže na
st.p.è. 281 a 282 v k.ú. Dolní Boøíkovice. Jedná se o pozemek
o výmìøe 31 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn. Kupní
cena 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 6.282,- Kè.

ZM/2004/05/063: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
1346/4 v k.ú. Dolní Boøíkovice manželùm Ing. Miroslavu
a RNDr. Milenì Bušovým, Køtiny 201 za kupní cenu 6.282,-
Kè.

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

4.1.6. Prodej pozemkù p.p.è. 780/2, 609/4, 782/3, 557/2 a
557/3 v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Kuèerovi
z Bohumína za úèelem scelení pozemku a rozšíøení zahrady. Jedná
se o pozemky o výmìøe 970 m2 u nemovitosti èp. 6, kterou vlastní.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn. Kupní cena 20,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem, tj. 28.598,- Kè.

ZM/200405/064: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è. 780/
2, 609/4, 782/3, 557/2 a 557/3 v k.ú. Dolní Hedeè manže-
lùm Jiøímu a Gertrudì Kuèerovým za kupní cenu 28.598,-
Kè.

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

4.1.7. Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.è.
(628/54) EN v k.ú. Králíky

Obsah: Manželé Roèkovi požádali o koupi pozemku za úèelem
udržování pozemku. Jedná se o pozemek o výmìøe 133 m2, žada-
tel pozemek užívá a má ho v pronájmu. Zámìr prodeje byl schvá-
len a zveøejnìn. Kupní cena 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 7.372,- Kè.

ZM/2004/05/065: ZM schvaluje prodej pozemku ve zjed-
nodušené evidenci p.è. (628/54) EN v k.ú. Králíky manže-
lùm Jiøímu a Jarmile Roèkovým, Králíky 757 za kupní
cenu ve výši 7.372,- Kè.

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

4.1.8. Prodej pozemku p.p.è. 555/4 v k.ú. Dolní He-
deè

Obsah: Pan Miroslav Boháè z Dolní Hedeèe požádal o prodej
pozemku za úèelem obnovy rybníku. Jedná se o pozemek o výmì-
øe 534 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn. Kupní cena
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 6.156,- Kè.

ZM/2004/05/066: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
555/4 v k.ú. Dolní Hedeè panu Miroslavu Boháèovi, Dol-
ní Hedeè 35 za kupní cenu 6.156,- Kè.

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

4.1.9. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 570/24
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku požádali manželé Výprachtiètí
za úèelem užívání zahrady. Jedná se o èást pozemku, kterou mají
žadatelé v pronájmu. Dle odboru VTS je pozemek užíván jako
zahrada, na pozemku je trafo ve vlastnictví VÈE. Dle odboru RR
je ÚP zpracován, uvedená èást pozemku je øešena jako zeleò
obytné zástavby. RM doporuèila prodej na navrhla kupní cenu
50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/05/067: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 570/24 v k.ú. Králíky, za kupní cenu 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prode-
je zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.10. Zámìr prodeje pozemkù st.p.è. 33 a p.p.è. 77,
78 v k.ú. Heømanice u Králík

Obsah: Paní MUDr. Zajíèková z Hradce Králové žádá o koupi
pozemkù za úèelem pøístupu k domu èp. 25 na st.p.è. 32 v k.ú.
Heømanice u Králík a dále za úèelem údržby pozemkù. Jedná se
o zastavìnou plochu – zboøeništì o výmìøe 54 m2, pozemkové
parcely mají výmìru 529 m2. Dle odboru VTS pozemky nejsou
využívány, nejsou na nich podzemní zaøízení. Dle odboru RR není
ÚP zpracován, pozemek je zarostlý náletem. RM doporuèila pro-
dej na navrhla kupní cenu u st.p. 50,- Kè, u p.p. 20,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/05/068: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
st.p.è. 33 a p.p.è. 77,78 vše v k.ú. Heømanice u Králík za
kupní cenu u st.p. 50,- Kè/m2, u p.p. 20 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      +

4.1.11. Zámìr prodeje nemovitosti èp. 108 na st.p.è.
286 a èásti p.p.è. 1211/3 v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: O koupi nemovitosti èp. 108 požádala paní Krejèová
z Králík za úèelem provozování hostinské a klubové èinnosti.
Jedná se o nemovitost bývalé kavárny, v souèasné dobì nebyto-
vé prostory užívá na základì nájemní smlouvy Motosportklub
Boøíkovice. Nemovitost byla již v minulosti nabízena k prodeji
za nabídkovou kupní cenu 165.000,- Kè (pozemek pod budovou
není pøedmìtem prodeje). Dále žadatelka požádala o koupi èásti
p.p.è. 1211/3 v k.ú. Dolní Boøíkovice, jedná se o plochu za budo-
vou. Dle odboru VTS je pozemek za budovou upraven a zpevnìn.
Na pozemku jsou pùvodní základy pro tìlocviènu. Pøes pozemek
vede telefonní kabel pro budovu klubovny a pro obchod. Dle odbo-
ru RR není pro k.ú. Dolní Boøíkovice ÚP zpracován, provozování
hostinské èinnosti je nutno upravit v souladu s hygien. pøedpi-
sy, zmìna využití podléhá povolení SÚ. RM doporuèila prodej
nemovitostí a navrhla kupní cenu u nemovitosti na st.p.è. 286 ve
výši 165.000,- Kè, u pozemku 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

Ing. Strnad: navrhl zvýšení kupní ceny na èástku 40 Kè/m2.
Hlasování: 3:4:6 (neschváleno)
Ing. Strnad: navrhl zvýšení kupní ceny na èástku 30 Kè/m2.
Hlasování: 5:4:4 (neschváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   o    -   +    o   o    -   -       -      +      +      +      x      o

Mgr. Krabec:  navrhuje usnesení v pùvodní výši 10,- Kè/m2.
Mgr. Nìmeèek: navrhuje jako protinávrh zvýšení kupní ceny

na èástku 20,- Kè/m2.
Hlasování: 8:2:3 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   +    +   +   o   +   -   +      -       +      o      +      x      o

ZM/2004/05/069: ZM schvaluje zámìr prodeje nemovi-
tosti èp. 108 na st.p.è.  286 za kupní cenu 165.000,- Kè, a
èásti pozemku p.p.è. 1211/3 za kupní cenu 20,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem, vše v k.ú. Dolní Boøíkovi-
ce 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      +
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4.1.12. Zámìr prodeje pozemku ve zjednodušené evi-
denci p.è. (61/3) GP v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: O koupi nemovitosti požádali Mázorovi z Prostøední
Lipky za úèelem údržby pozemku a sekání trávy. Jedná se
o pozemek o výmìøe 409 m2, který navazuje na nemovitosti žada-
tele. Dle odboru VTS v pøípadì prodeje je nutné zøídit vìcné
bøemeno pro pøíjezd k nemovitosti na st.p.è. 30 v k.ú. Prostøed-
ní Lipka. Dle odboru RR není ÚP zpracován, pokud není øešen
pøíjezd k nemovitosti na st.p.è. 30 z pozemku p.p.è. 1086 v k.ú.
Prostøední Lipka, pak je nutno zajistit možnost prùjezdu
z pozemkù p.p.è. 1101 a 1102 v k.ú. Prostøední Lipka. RM
doporuèila prodej pozemku a navrhla kupní cenu ve výši 10,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a dále RM zøídila vìcné bøe-
meno – právo chùze a jízdy pro vlastníky nemovitosti na st.p.è. 30
v k.ú. Prostøední Lipka.

ZM/2004/05/070: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
ve zjednodušené evidenci p.è. (61/3) GP v k.ú. Prostøed-
ní Lipka za kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.1.13. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 405/2 v k.ú.
Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Dejmek z Dolní Hede-
èe za úèelem parkování vozidla a údržby pozemku. Jedná se
o pozemek o výmìøe 324 m2. Odbor VTS s prodejem souhlasí,
využití pozemku k parkování je tøeba øešit s pøíslušným silniè-
ním orgánem a Správou a údržbou silnic v Ústí nad Orlicí. Dle
odboru RR není pro k.ú. Dolní Hedeè ÚP zpracován, ke zøízení
parkovacího stání je tøeba povolení SÚ a vynìtí pozemku ze ZPF.
RM doporuèila prodej pozemku a navrhla kupní cenu ve výši 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/05/071: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 405/2 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 10,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zve-
øejnit.

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

4.1.14. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 771/2 v k.ú.
Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Konyarikovi
z Králík za úèelem scelení pozemku. Jedná se o pozemek o vý-
mìøe 188 m2, na pozemku vázne vìcné bøemeno vodního zdroje
pro oprávnìnou a.s. VaK Jablonné nad Orlicí. Odbor VTS
s prodejem souhlasí, cesta ve skuteènosti neexistuje a není ná-
vaznost na pøístup k dalším nemovitostem. Dle odboru RR není
pro k.ú. Dolní Hedeè ÚP zpracován. RM doporuèila prodej a na-
vrhla kupní cenu ve výši 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/05/072: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 771/2 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 10,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem  a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

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

4.1.15. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 429 a 760/1
v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemkù požádali pan Štogryn a paní Krejèí
z Dolní Hedeèe za úèelem údržby pozemkù, k pasení ovcí a
sekání trávy. Jedná se o pozemky o výmìøe 2152 m2. Dle odboru
VTS se jedná o pøíjezdovou cestu k nemovitosti žadatele. Na
cestì stojí pravdìpodobnì stavba kolny ve vlastnictví žadatele,
která není zapsána na LV. Na pozemku p.p.è. 429 v k.ú. Dolní
Hedeè jsou 4 vzrostlé stromy, jejichž cena se promítne do ceny
pozemku. Dle odboru RR není ÚP zpracován, jedná se o cestu
u RD na st.p.è. 79 v k.ú. Dolní Hedeè. ZM v minulosti neschvá-
lilo zámìr prodeje sousedních pozemkù p.p.è. 465/2, 466/7 a 466/
8 v k.ú. Dolní Hedeè. RM doporuèila prodej pozemku p.p.è. 429
v k.ú. Dolní Hedeè a navrhla kupní cenu 10,- Kè/m2 + hodnota 4
vzrostlých stromù + náklady spojené s pøevodem. Zároveò RM
nedoporuèila prodej p.p.è. 760/1 v k.ú. Dolní Hedeè.

ZM/2004/05/073: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 429 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 10,- Kè/m2 +
hodnota 4 vzrostlých stromù a náklady spojené
s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

ZM/2004/05/074: ZM neschvaluje zámìr prodeje p.p.è.
760/1 v k.ú. Dolní Hedeè.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.16. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 286/29, 284/4 a
p.p.è. 285/2 v k.ú. Dolní Lipka ZM/2003/13/246

Obsah: ZM schválilo zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 286/29 a
284/4 v k.ú. Dolní Lipka za kupní cenu 40,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem. Geometrickým plánem byl oddìlen poze-
mek p.p.è. 285/2 v k.ú. Dolní Lipka o výmìøe 626 m2, který
navazuje na prodávané pozemky. Spoleènost PREXIM DIESEL
požádala o koupi tohoto pozemku a zároveò požádala o pøehod-
nocení kupní ceny. Žádost odùvodòuje tím, že v navrhované cenì
není zohlednìno umístìní a situace v okolí pozemku, dále na
pozemku p.p.è. 286/29 v k.ú. Dolní Lipka je odvodòovací zaøíze-
ní, které je v havarijním stavu, a oprava potrubí bude èinit
3.500,- Kè/m2 (délka cca 100 m). Spoleènost žádá o pøíznivìjší
nabídku od mìsta Králíky. RM nedoporuèuje prodej pozemkù za
nižší kupní cenu, než je 40,- Kè/m2.

ZM/2004/05/075: ZM neschvaluje snížení kupní ceny u
pozemkù p.p.è. 286/29 a 284/4 v k.ú. Dolní Lipka a trvá na
kupní cenì ve výši 40,- Kè/m 2 + náklady spojené
s pøevodem.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
ZM/2004/05/076: ZM schvaluje zámìr prodeje p.p.è. 285/

2 v k.ú. Dolní Lipka za kupní cenu 40,-Kè/ m2 + náklady
spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodej zveøejnit.

Hlasování: 9:1:3 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   o    +   -   +    +   +   +     +      o      +      o      x      +
ZM/2004/05/077: ZM doporuèuje RM zatížit pozemek

p.p.è. 286/29 vìcným bøemenem pro oprávnìné mìsto Krá-
líky – právo podzemního vedení kanalizace.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.17. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 397/1 a èásti
p.p.è. 439 v k.ú. Králíky a zároveò žádost o majetko-
právní vypoøádání objektu na st.p.è. 397/1 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Springerovi
z Králík za úèelem zøízení parkovištì pro zákazníky a zastavì-
né plochy pod nemovitostí, kterou vlastní. Stavební pozemek je
o výmìøe 577 m2. Dle odboru VTS je pozemek zastavìn provozní
budovou, èást pozemku p.p.è. 439 tvoøí parkovištì, pøes pozemek
vede odvodnìní pøilehlých pozemkù, proto odbor navrhuje zøízení
vìcného bøemene. Dle odboru RR øeší ÚP mìsta objekt na st.p.è.
397/1 v k.ú. Králíky jako obèan. vybavení, p.p.è. 439 v k.ú.
Králíky jako zeleò obytné zástavby.

Zároveò manželé Springerovi požádali o majetkoprávní vypo-
øádání objektu na st.p.è. 397/1 v k.ú. Králíky. Dne 17.10.1991
uzavøelo mìsto Králíky s manžely Springerovými smlouvu o pøe-
vodu vlastnictví – budovy na st.p.è. 397/1 v k.ú. Králíky. Nemo-
vitost byla ocenìna dle znaleckého posudku ve výši 135.480,- Kè
a kupující dne 02.12.1991 a dne 04.11.1992 tuto cenu uhradili.
Tato smlouva však nebyla zaregistrována katastrálním úøadem
a v souèasné dobì již nemá pøedepsané náležitosti. MO proto
navrhuje pøevod objektu na st.p.è. 397/1 v k.ú. Králíky manže-
lùm Springerovým za symbolickou 1,- Kè. RM doporuèila prodej
pozemkù a navrhla u st.p. 110,- Kè/m2, u p.p. 50,- Kè/m2 + nákla-
dy spojené s pøevodem, dále zøídila ve prospìch mìsta Králíky
na pozemku p.p.è. 439 v k.ú. Králíky vìcné bøemeno – podzemní
vedení kanalizace. Zároveò doporuèila majetkoprávní vypoøádá-
ní nemovitosti na st.p.è. 397/1 v k.ú. Králíky.

ZM/2004/05/078: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
st.p.è. 397/1 za kupní cenu 110,- Kè/m2 a èásti pozemku
p.p.è. 439 za kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, vše v k.ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

Zároveò ZM schvaluje majetkoprávní vypoøádání ne
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movitosti na st.p.è. 397/1 v k.ú. Králíky s manžely
Springerovými, Králíky 678, a to prodejem nemovitosti za
symbolickou 1,- Kè, a proto ukládá zámìr prodeje uvede-
né nemovitosti zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.18. Zámìr prodeje pozemkù st.p.è. 1622, 1623
v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej èásti pozemkù st.p.è. 1164 a 1165 v k.ú.
Králíky požádali manželé Hoškovi a paní Klímová a dne
14.10.2003 schválilo ZM zámìr prodeje pozemkù za kupní cenu
100,- Kè/m2. Jedná se o pozemky o výmìøe 2 m2, které jsou zasta-
vìny stavbou garáže. Na základì oznámení katastrálního úøadu
o opravì chyby v katastru nemovitostí byly èásti pozemkù novì
oznaèeny jako st.p.è. 1622 o výmìøe 2 m2 a st.p.è. 1623 o výmìøe
2 m2 obì v k.ú. Králíky. MO z tohoto dùvodu pøedkládá návrh
na revokaci usnesení ZM/2003/11/216 ze dne 14.10.2003. RM
doporuèila revokaci usnesení a navrhla kupní cenu 110,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem.

Mgr. Nìmeèek: navrhuje kupní cenu 100,- Kè/m2.
ZM/2004/05/079: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/

2003/11/216 ze dne 14.10.2003 a zároveò schvaluje zámìr
prodeje pozemkù st.p.è. 1622 a 1623 v k.ú. Králíky zakupní cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s pøevodem a
ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.19. Žádost o bezúplatný pøevod pozemkù podle §
5 odst. 1 písm. e) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní poz-
dìjších pøedpisù

Obsah: Jedná se o pozemky urèené závaznou èástí schválené
územnì plánovací dokumentace k realizaci zelenì v souèasnì
zastavitelném území obce – p.p.è. 1053/4, 1069/16, 1069/17,
1069/18, 1084/3, 1084/5, 2254/3, 2254/8 a 2254/10 vše v k.ú.
Králíky o celkové výmìøe 26161 m2. Pozemky pøevede Pozemkový
fond do vlastnictví mìsta bezúplatnì. RM doporuèila bezúplatný
pøevod.

ZM/2004/05/080: ZM schvaluje bezúplatný pøevod pozem-
kù podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù – p.p.è. 1053/4, 1069/16, 1069/17, 1069/
18, 1084/3, 1084/5, 2254/3, 2254/8 a 2254/10 vše v k.ú. Krá-
líky od Pozemkového fondu ÈR na mìsto Králíky.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.20. Dohoda o splácení dluhu – Ladislav Šimá-
nek

Obsah: Na základì platebního rozkazu ze dne 26.10.1999
uložil soud povinnému Ladislavu Šimánkovi uhradit mìstu Krá-
líky èástku 67.827,- Kè a náklady øízení 7.766,- Kè a dále nákla-
dy výkonu rozhodnutí 3.958,- Kè. Exekuce na plat byla neúspìš-
ná, povinný zatím sám zaplatil 3.900,- Kè. Zároveò projevil sna-
hu dluh splácet a požádal o splácení dluhu ve výši 500,- Kè/mìsíc.
RM na svém zasedání doporuèila øešit dluh povinného Ladislava
Šimánka dohodou o splátkách ve výši 1.000,- Kè/mìsíc. Povinný
však požádal o znovu zvážení návrhu splácet dluh ve výši 500,-
Kè/mìsíc z dùvodu, že má ještì další splátky vùèi Finanènímu
úøadu a dále má vyživovací povinnost a je schopen splácet dluh ve
výši 500,- Kè/mìsíc. RM doporuèila øešit dluh povinného dohodou
o splátkách ve výši 500,- Kè/mìsíc.

Ing. Strnad: navrhuje, aby si p. Šimánek otevøel úvìr u nìjaké
bankovní instituce a mìstu splatil celou dlužnou èástku najed-
nou.

ZM/2004/05/281: ZM schvaluje, aby p. Šimánek splatil
dluh formou, že si sám otevøe úvìr u nìjaké bankovní
instituce.

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

4.1.21. Majetkoprávní vypoøádání pozemkù v k.ú.
Králíky – Malba, družstvo Hradec Králové

Obsah: Na MO se obrátil pøedseda družstva MALBA Hradec
Králové s žádostí o majetkoprávní vypoøádání pozemkù ve Vald-
štejnovì ulici u veøejných WC. Jedná se o pozemky, které jsou
zapsány na LV mìsta Králíky – st.p.è. 306/1, st.p.è. 305/3, 307/
3, 306/4, 306/6, 307/1 a p.p.è. 356/1 vše v k.ú. Králíky o celkové

výmìøe 1284 m2. Jednání s mìstem probìhlo již v roce 1997,
ale MALBA Hradec Králové nedoložila nabývací listinu prokazu-
jící vlastnictví.

MNV v Králíkách v roce 1955 prodal Lidovému družstvu
malíøù a lakýrníkù pùvodní pozemky st.p.è. 306, 307 a p.p.è.
355, 356/1, 2074/4 o celkové výmìøe 1565 m2 za kupní cenu
3.130,- Kè. MALBA Hradec Králové až nyní doložila notáøský
zápis NZ 372/56 smlouvu kupní. Kupní smlouva podle zákona è.
65/1951 Sb. o pøevodech nemovitostí,  byla odsouhlasena pøísluš-
ným okresním národním výborem. Obèanský zákoník è. 141/1950
Sb., pøipustil nabytí vlastnictví smlouvou, pøièemž stanovil, že
vlastnictví k vìcem se pøevádí již samotnou smlouvou. Nebylo
tedy již podmínkou k pøevodu vlastnického práva
k nemovitostem vìc odevzdat cestou intabulace do pozemkové
knihy (zápisy již nemìly povahu konstitutivní). Pøedložená kupní
smlouva nebyla registrována Státním notáøstvím, nebyla
v evidenci listin na Katastrálním úøadu Ústí nad Orlicí. MNV
prodal i pozemky, které nebyly pøidìleny MNV v Králíkách, a to
pùvodní pozemky p.è. (355) a (2074/4) v k.ú. Králíky. K tìmto
pozemkùm si stát obnoví vlastnictví (jedná se o konfiskát po
Josefu Umlaufovi). Mìsto Králíky si požádá o bezúplatný pøevod
tìchto pozemkù. V souèasné dobì nabízí mìstu Králíky mimo-
soudní dohodu majetkoprávního vypoøádání na zbývající pozem-
ky. Z pùvodnì navržené ceny pro jednání ve výši 150.000,- Kè
družstvo snížilo cenu na 115.000,- Kè s tím, že cena je koneèná
(znalecký posudek èiní 74.720,- Kè). Dne 22.03.2004 provedl sta-
rosta místní šetøení. RM doporuèila uzavøení dohody o narovnání
mezi mìstem Králíky a družstvem.

ZM/2004/05/282: ZM schvaluje majetkoprávní vypoøádání po-
zemkù st.p.è. 305/3, 306/1, 307/3, 306/6, 306/4, 307/1 a p.p.è.
356/1 vše v k.ú. Králíky, a to mimosoudní dohodou mezi mìs-
tem Králíky a družstvem MALBA Hradec Králové. Mìsto Králíky
vyplatí  družstvu MALBA Hradec Králové za vzdání se vlastnic-
kého práva k uvedeným pozemkùm èástku 115.000,- Kè.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.23. Žádost o odklad splatnosti kupní ceny
Obsah: Pan Žerníèek a paní Barnová požádali o odklad splat-

nosti kupní ceny za koupi nemovitosti èp. 61 v k.ú. Králíky.
Kupní cena ve výši 780.777,- Kè mìla být hrazena èerpáním
hypoteèního úvìru. Dùvodem potíží byla neplatnost smlouvy
o úvìru a o obnovení platnosti smlouvy bylo zažádáno již
01.04.2004. MìÚ vystavil faktury na zaplacení a dne 08.04.2004
došlo k úhradì kupní ceny. Splatnost kupní ceny byla do
07.04.2004. Žadatelé požádali o prodloužení termínu splatnosti
o 30 dnù od pùvodního data splatnosti. RM doporuèila schválení
splatnosti kupní ceny o 30 kalendáøních dnù formou dodatku ke
kupní smlouvì s tím, že kupní cena bude povýšena o roèní úroko-
vou sazbu 4,75%, tj. u každého kupujícího o 1.545,- Kè. Úhrada
kupní ceny byla provedena však (pøipsána na náš úèet) dne
08.04.2004. Žadatelé proto dodateènì žádají o prominutí jak
smluvní pokuty, tak i úrokové sazby s odùvodnìním, že pøíkaz
k úhradì provedli v termínu splatnosti kupní ceny.

ZM/2004/05/284: ZM schvaluje vzhledem k výše uvedeným
skuteènostem prominutí smluvní pokuty ve výši 5.856,- Kè u kaž-
dého kupujícího za pozdní úhradu kupní ceny (o 1 kalendáøní
den) paní Blance Barnové a panu Radku Žerníèkovi, Králíky 61.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.24. Smìna pozemkù mezi mìstem Králíky a spo-
leèností s r.o. NOVALAMP Králíky 393 ZM/2003/13/251

Obsah: ZM dne 11.11.2003 schválilo zámìr smìny pozemkù
mezi mìstem Králíky a novým vlastníkem pozemku p.p.è. 1820/
36 v k.ú. Králíky spoleèností s r.o. NOVALAMP Králíky 393.
Zámìr smìny pozemkù byl schválen a zveøejnìn. ZM schválilo
kupní cenu pozemkù ve výši 40,- Kè/m2 u pozemkových parcel a
100,- Kè/m2 u stavebních parcel. Spoleènost NOVALAMP se smì-
nou souhlasí, nesouhlasí však s navrženými cenami. Pozemky,
o  které se ve smìnì jedná, jsou zaøazeny do kategorie orná pù-
da.Za pronajaté pozemky bylo mìstu Králíky pùvodním vlastní-
kem TESLAMP Holešovice, a.s., zaplaceno nájemné ve výši
98.867,- Kè. Na pozemku p.p.è. 1820/31 a u st.p.è. 1373 a 1374
v k.ú. Králíky byl na vlastní náklady a.s. TESLAMP Holešovice
vybudován asfaltový zpevnìný povrch, na kterém se nacházejí
bezzákladové obloukové sklady urèené ke skladování materiálu.
Pro uskuteènìní smìny pozemkù požaduje spoleènost NOVA-
LAMP
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Králíky stejnou cenu za m2 za všechny pozemky a rozdíl mezi
velikostí smìòovaných pozemkù doplatit dle výmìr z LV zúèast-
nìných subjektù. RM povìøila starostu dalším jednáním. RM do-
poruèila revokaci usnesení a doporuèila jednotnou kupní cenu ve
výši 40,- Kè/m2.

ZM/2004/05/085: ZM schvaluje smìnu pozemkù p.p.è.
1820/36 v k.ú. Králíky v majetku spoleènosti s r.o. NO-
VALAMP Králíky 393, IÈ 25254251 za pozemky p.p.è. 1820/
31, 1820/32 a st.p.è. 1373, 1374 v k.ú. Králíky ve vlastnic-
tví mìsta Králíky za jednotnou kupní cenu 40,- Kè/m 2 a
rozdíl kupních cen vyplývajících z rozdílù výmìr smì-
òovaných pozemkù uhradí spoleènost s r.o. NOVALAMP
Králíky 393.

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

4.2. Další informace k ruèení Ing. Vlasáka

Ing. Strnad: považuje za nepøípustné, aby Mgr. Hamplová do
materiálu, které pøedkládá ZM, uveøejòovala svùj osobní názor.
Nesouhlasí s rychlostí, kterou se tento problém øešil. Pokládá
za správné, aby na ZM mìl možnost vystoupit Ing. Zima, jakožto
bývalý starosta mìsta, kterého se kauza Vlasák osobnì dotýká.

Ing. Zima: podìkoval ZM za možnost veøejného vystoupení
v rámci jednání. Ruèení je jedna z majetkových operací, jak
jistým zpùsobem podpoøit podnikání. Pøi rozhodování u ruèení
majetkem mìsta ZM postupovalo tak, že posuzovalo míru mož-
ných rizik a potøebu tvoøit podnikatelské aktivity. Upozornil na
nepravdivost výkladu p. Jungvirta, že znal p. Vlasáka
z Parlamentu ÈR v dobì uzavøení smlouvy o ruèení mìsta pro
získání jeho úvìru. Požádal ZM o vyjádøení k této informaci a p.
Jungvirta o omluvu za nepravdivost jeho slov. Taktéž považuje za
nepøípustné, aby Mgr. Hamplová jako právnièka mìsta vyjadøo-
vala v materiálech pro ZM svùj osobní názor a v celkovì vypraco-
vanou zprávu považuje za nepøíliš informativní. Pøipouští osobní
odpovìdnost za své rozhodnutí v této kauze, nikoli vinu za se-
lhání p. Vlasáka. V závìru popøál všem zastupitelùm hodnì štìs-
tí v jejich práci pro mìsto a aby se pøi rozhodování o vážných
otázkách nedali ovlivòovat zlem.

Mgr. Krabec: domnívá se, že rozhodnutí ZM v roce 1992 ruèit
majetkem mìsta p. Vlasákovi (èlovìku, který nebyl místní a ani
pro lidi z Králík známý), bylo špatné a že je zøejmé, že již v roce
1992 jistì ZM uvažovalo o pøestavbì domu è.p. 5 na novou radni-
ci. Neodsuzuje rozhodnutí tehdejšího ZM vzhledem k dobì, kdy
bylo uskuteènìno. Nesouhlasí však s názorem, jakým se pohlíží
na Mgr. Hamplovou, a to z dùvodu, že ještì na zaèátku èervence
roku 2003 tuto kauzu mìl ve své kompetenci p. Macek. V létì
roku 2003 ji pøedal Mgr. Hamplové s tím, že nyní je tøeba vyèkat,
jak se zachová banka.

Mgr. Holèapek: je pøesvìdèen, že minulé vedení mìsta v èele
s panem Zimou dokázalo mnoho dobrého a za to mu podìkoval.

Mgr. Krabcová: vyslovila dotaz, kdy byl zveøejnìn zvukový
záznam z mimoøádného zasedání zastupitelstva.

Mgr. Krabec: zveøejnìn bude tento týden, ale p. Strnadovi
z dùvodu pøípravy na dnešní ZM, byl vydán již v pátek.

Ing. Strnad: chtìl ze zvukového záznamu zkontrolovat, zda
jsou jeho slova v písemném zápise správnì interpretována.

p. Venzarová: podotýká, že se ztotožòuje se slovy p. Holèap-
ka, stejnì si ale myslí, že dobrou práci odvádí i nynìjší vedení
mìsta.

Jungvirt: se odmítl omluvit Ing. Zimovi a naopak jej vyzval,
aby mu dokázal, že není pravda, že Ing. Vlasák byl ve stejném
volebním období poslancem Parlamentu ÈR, a že s panem Vlasá-
kem osobnì nejednal døíve, než pøednesl celou vìc v roce 1992 ke
schválení tehdejšímu ZM.

4.3. Zpráva o financování povìøeného úøadu za rok
2003

Bc. Bouška: pøednesl zprávu o financování povìøeného úøadu
za rok 2003. Dle prvotního odhadu, kdy ještì nebyla zcela proin-
vestována státní dotace, se dá øíci, že se pøíjmy a výnosy rovnají.

ZM/2004/05/086: ZM bere na vìdomí zprávu tajemníka
o financování povìøeného úøadu za rok 2003.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.4 Rozpoètová opatøení

Obsah: pí. Pecháèková pøedložila zastupitelstvu rozpoètová
opatøení èíslo 01/2004 a èíslo 02/2004.
RO 01/04 Dotace na èinnost lesního hospodáøe       20,06 tis Kè
RO 02/04 Interní rozpoètové opatøení 1 413,69 tis Kè

ZM/2004/05/087:ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení §
16 zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù, rozpoètové opatøení èíslo 01/2004 na
20,06 tis Kè a 02/2004 na 1 413,69 tis Kè kterými se upra-
vuje schválený rozpoèet v pøíjmech a výdajích o èástku
1 433,75 tis Kè. Výše financování zùstane tìmito úprava-
mi nezmìnìna.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.5. Grantový program – pøíspìvek oddílu ledního
hokeje

p. Juránek – pøednesl výsledky prvního kola pøidìlování grantù
a pøíspìvkù vyhlášených RM po termínu uzávìrky pøihlášek dne
29. 2. 2004. Udìleno bylo 21 grantù, 1 odmítnut a øešen jako
individuální pøíspìvek - pokud bude 100% naplnìní všech procen-
tuálních podílù, bude vyèerpáno ze zdrojù mìsta na granty
97 978,50 Kè (vèetnì schvalovaného pøíspìvku oddílu TJ Jiskra
- lední hokej). K rozdìlení zbývá k druhému termínu 31. 8.
57 021,50 Kè. Kompetence RM jsou omezeny èástkou 20 tis. Kè,
proto bylo schválení grantu pro oddíl ledního hokeje postoupeno
ZM.

ZM/2004/05/088: ZM schvaluje pøíspìvek na dopravu
mládežnických družstev oddílu ledního hokeje na rok
2004 ve výši 50 % maximálnì do èástky 26 923 ,- Kè.

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

4.6 Fond rozvoje bydlení 2004

Mgr. Nìmeèek: informoval ZM o všech žadatelích o získání
prostøedkù z fondu rozvoje bydlení.

ZM/2004/05/089: ZM schvaluje na rok 2004 èástku
682 000,—Kè, která bude uvolnìna pro pùjèky z Fondu
rozvoje bydlení dle pøiloženého seznamu.

Jandová Zdeòka – 60 000,- Kè – zateplení obvodového
pláštì

Urbanová Alena – 80 000,- Kè – obnova støechy
Látalová Leona – 70 000,- Kè – výmìna oken
Kubíèek Zdenìk – 50 000,- Kè – obnova støechy
Bangová Božena – 60 000,- Kè – ekologické vytápìní
Vonz Juraj – 100 000,- Kè,– Kè – nová bytová jednotka

ve stávajícím objektu
Mgr. Nesvadbová – 67 000,- Kè – výmìna oken
Mgr. Krabcová Alena – 50 000,- Kè – výmìna oken
MUDr. Špièka Jan – 70 000,- Kè – výmìna oken
Sedlaèík Zdenìk – 15 000,- Kè - vodovod pøípojka
- 60 000,- Kè – výmìna oken
Hlasování: 10:0:3 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   o    +   +   +   +   o   +   +     +      +      +      o      x      +

4.7. Udìlení èestného obèanství mìsta Králíky

Mgr. Krabec: pøednesl ZM návrh na udìlení èestného obèan-
ství  mìsta Králíky panu Franzi Jentschkemu. Uvádí dùvody,
proè se domnívá, že p. Franz Jentschke si zaslouží obdržet toto
ocenìní. Krátce pøedstavil jeho osobnost - pan Jentschke založil
Nadaci Hory Matky Boží, do níž pøispívají pøedevším bývalí obèa-
né z Králicka, žijící nyní v Nìmecku, a od roku 1988 se finanènì
podílí na spolufinancování oprav církevních památek v Králíkách.
Kupøíkladu: oprava 8 kaplièek na køížové cestì, osvìtlení aleje,
oprava poutního domu, Mariánský pramen, drobné i vìtší opravy
pøímo v areálech kláštera atd. Udìlení èestného obèanství je tím
nejlepším ocenìním mnohaleté práce pana Franze Jentschkeho.

Juránek: vedení mìsta Králíky pøipravuje do budoucna i jiný
zpùsob oceòování významných zásluh a pøínosù pro život mìsta
udìlováním každoroèních „Cen mìsta Králíky“.
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ZM/2004/05/090: ZM  udìluje èestné obèanství Mìsta Krá-
líky panu Franzi Jentschkemu, Berlín, Nìmecko, za dlou-
holetý pøínos pøi obnovì a údržbì kulturních památek na
Králicku.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.8. Opravy památek v historické zónì mìsta – fond
regenerace 2004

Bod uvedl Mgr. Krabec: Mìsto Králíky zažádalo Ministerstvo
kultury o státní dotaci na opravu památek a získalo v letošním
roce dotaci ve výši 2,0 mil. Kè. Komise Státní památkové péèe na
základì požadavkù investorù a finanèních možností mìsta navr-
huje ZM využít získané prostøedky následovnì:

1. oprava budovy èp. 3 - lékárna
2. oprava omítek v ambitech kláštera
3. oprava støechy kostela sv. Michaela A.
ZM/2004/05/091: ZM schvaluje finanèní podíly z rozpoè-

tu mìsta a státu pro rok 2004 na obnovu kulturních pamá-
tek v památkové zónì Mìsta Králíky podle následující
tabulky:

1) Název památky: Oprava budovy èp. 3  výmìna oken,
oprava fasády.

Podíl mìsta: 0,-
Podíl státu: 670.000,-
Podíl vlastníka: 670.000,-

2) Název památky: Oprava omítek v ambitech kostela Na-
nebevzetí Panny Marie, r. è. 3942 v Králíkách – Dolní Hedeèi.

Podíl mìsta: 120.000,-
Podíl státu: 420.000,-
Podíl vlastníka:   60.000,-

3) Název památky: Oprava støechy farního kostela sv. Mi-
chaela Archandìla – r. è. 3946

Podíl mìsta: 260.000,-
Podíl státu: 910.000,-
Podíl vlastníka: 130.000,-

CELKEM:
Podíl mìsta: 380 000,-
Podíl státu: 2.000.000,-
Podíl vlastníka: 860.000,-

Mìsto Králíky vynaloží z rozpoètu 2004 na podíly cel-
kem 1 050,- tis Kè.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

05. Vstupy obèanù

Bc. Bouška: žádá ZM o  odsouhlasení leasingové smlouvy na
nákup nového vozu Fabia combi, souèasnì mìsto prodá èervenou
Felicii z dùvodu neúnosného technického stavu a vysokých nákla-
dù na opravy.

Mgr. Krabec: z dalšího jednání se omluvil p. Škarka.

ZM/2004/05/092: ZM schvaluje uzavøení leasingové
smlouvy na nákup vozidla Škoda Fabia Combi 1,2 .

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

06. Vstupy zastupitelù

MUDr. Špièková: požádala za zdravotní støedisko o jednání
ohlednì uzavøení nových smluv se zástupcem mìsta urèeným
k jednání s firmami Eurobyt, Demos.

Mgr. Krabec: odpovìdný zástupce mìsta za jednání s firmou
Démos je pí Kubíèková a firmou Eurobyt p. Èuma. Jednání pøímo
s tìmito zástupci je možné.

p. Juránek: protože se objevují vážné výhrady k práci finanè-
ního výboru, navrhl motivaèní prvek, aby byly výbory zastupitel-
stva mìsta, které dosud pracovaly - oproti jiným mìstùm a obcím
- zdarma, odmìòovány stejnì jako komise rady mìsta.

ZM/2004/05/093: ZM schvaluje odmìòování finanèního
a kontrolního výboru obdobnì jako komise RM – 80 Kè
pøedseda a 50 Kè èlenové za jedno jednání.

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

Mgr. Krabec: pøednesl zprávu Ing. Raurera (øeditele ÚP Ústí
nad Orlicí),o spolupráci ÚP s firmou Novalamp, s.r.o.. V roce
2003 uzavøel ÚP se zamìstnavatelem 19 dohod o SÚPM – mzdo-
vé náklady (jednotlivé nebo rámcové) na umístìní 122 uchazeèù

o zamìstnání, na celkovou dojednanou èástku cca 2 928 000,-
Kè. Celkem vyplacená èástka 2 726 141,- Kè (nemoc, ukonèení
pracovního pomìru). Ze 122 zamìstnancù ukonèili pracovní po-
mìr 4 zamìstnanci – 2 se do evidence ÚP nevrátili, 2 se vrátili,
pracovní pomìr ukonèili ve zkušební dobì – 1 z nich je již v jiném
zamìstnání. V roce 2004 Úøad práce v Ústí nad Orlicí uzavøel
se zamìstnavatelem 9 dalších dohod na umístìní 9 uchazeèù
o zamìstnání

- 1 x absolventské místo (dohoda je uzavøena do 30. 11. 2004,
5500,- Kè/mìsíc)

- 8 x – SÚPM – mzdové náklady (3 dohody jsou uzavøeny na
dobu do 30.6. 2004, dalších 5 na dobu do 30. 11. 2004). Mìsíèní
pøíspìvek na mzdové náklady èiní 4000,- Kè na 1 zamìstnance.
Celkem je na tìchto 9 dohodách nasmlouvaná èástka cca
257 000,- Kè.  V mìsíci dubnu 2004 bylo zamìstnavateli schvá-
leno dalších 5 žádostí, kde bude na mzdové náklady zamìstna-
vateli pøispìno ze strany ÚP èástkou cca 157 000,- Kè.
V souèasné dobì jsou pøedloženy k projednání další 4 žádosti –
SÚPM.

V reakci na žádost zastupitele Ing. Strnada z minulého jed-
nání ZM pøednesl porovnávající zprávu o finanèních nákladech za
právní zastupování mìsta  Mgr. Hamplové (za r. 2003) a JUDr.
Macka (2001). Porovnával se ucelený èasový úsek – 1 rok.

Ing. Strnad: požádal starostu o pøenechání zprávy o financo-
vání Mgr. Hamplové a JUDr. Macka na pøíští ZM z dùvodu po-
kroèilé hodiny jednání.

Starosta ukonèil jednání ZM ve 23:54.
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).

KONTAKT NA NÁS: Anna Èerná
Námìstí Gen. Knopa 613 Žamberk

(rohový dùm „U Brandejsù“)

Tel: 465 391 073              Mobil: 777 586 447
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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Sociální komise pøi MìÚ Králíky
vás zve na posezení

Mìstský úøad Králíky, majetkový odbor na
základì usnesení Rady Mìsta Králíky ze dne
30.3.2004 oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
bytovou jednotku: è. 3

èíslo popisné: 359

ulice a obec: Valdštejnova, Králíky

bližší urèení: byt o velikosti 1+1 (20,05 m2),
IV. kategorie, spoleèné sociální zaøízení na chodbì

termín ukonèení pøijímání žádostí o nájem bytu: 15. 5.
2004 , žádosti pøijímá majetkový odbor MìÚ

Pøednost budou mít zájemci, kteøí jsou v seznamu
žadatelù o nájem mìstského bytu. O koneèném

nájemci bytu rozhodne Rada Mìsta Králíky.

Pøedmìtný byt je možno si prohlédnout, prohlídku
nutno pøedem domluvit se správcem bytového

fondu firmou Démos, spol. s r.o., Velké námìstí 354,
Králíky, tel. 465 631 580.

starší generace
které se koná dne 20.5.2004 v 16.00 hod. ve velkém sálu

KD Støelnice v Králíkách.
Hudba - tanec - obèerstvení.
Svoz je zajištìn zdarma autobusovými linkami p. Pinka-

se:

Prostøední Lipka ( odboèka k želez. zastávce )   15.22 hod.
Horní Lipka ( hasièská zbrojnice ) 15.35 hod.
Heømanice ( koneèná ) 15.25 hod.
Dolní Lipka ( železnièní stanice ) 15.51 hod.
Dolní Boøíkovice ( knihovna ) 15.43 hod.
Dolní Boøíkovice ( u mostu ) 15.45 hod.
Èervený Potok ( u kostela ) 15.55 hod.
Dolní Hedeè ( koneèná ) 16.12 hod.

Odvoz bude zajištìn dle dohody individuálnì.
Srdeènì zvou poøadatelé

Mìstský úøad Králíky, majetkový odbor na
základì usnesení Rady Mìsta Králíky ze dne
30.3.2004 oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
bytovou jednotku: è. 4

èíslo popisné: 3

ulice a obec: Velké námìstí, Králíky

bližší urèení: byt o velikosti 2+1 (82,63 m2), III. katego-
rie, spoleèné sociální zaøízením a vytápìním jedné

místnosti, kuchyò pøes hlavní chodbu

termín ukonèení pøijímání žádostí o nájem bytu: 15. 5.
2004 žádosti pøijímá majetkový odbor MìÚ

Pøednost budou mít zájemci, kteøí jsou v seznamu
žadatelù o nájem mìstského bytu. O koneèném

nájemci bytu rozhodne Rada Mìsta Králíky.

Pøedmìtný byt je možno si prohlédnout, prohlídku
nutno pøedem domluvit se správcem bytového

fondu firmou Démos, spol. s r.o., Velké námìstí 354,
Králíky, tel. 465 631 580.

HLEDÁTE
výhodný úvìr na bydlení a porovnáváte nabídky?

PAK  SE  SEZNAMTE
s novým úvìrem  K10

ocenìným v letošním roèníku  Zlatá koruna
jako nejlepší produkt v kategorii stavebních

spoøitelen !
Snadno tak získáte desetinásobek vlastních úspor!

telefon : 465 391 447

NABÍZELI  JSTE
stavební spoøení a nyní uvažujete, co dál ?

PØIŠLI  JSTE O  ZAMÌSNÁNÍ ?
A nechcete, aby Vás to potkalo znovu !

KONÈÍTE STUDIUM ?
A nevíte, jak najít uplatnìní v místì bydlištì?

POTOM  JSME  TU  PRO  VÁS  MY !

Finanèní skupina WÜSTENROT, pùsobící  ve všech
oblastech rodinného finanèního poradenství pomocí
kvalifikovaných odborníkù, kterými se mùžete stát

ve Vašem pùsobišti i Vy !

Podrobnosti na tel :
604 773 921

Kvìtinový den letos bude 12. kvìtna 2004
Ve støedu 12. kvìtna 2004 budou dvojice studentù krá-

lického gymnázia od 9 hodin nabízet ke koupi (minimálnì
za 20,—Kè)žlutý kvìt mìsíèku lékaøského s fialovou stuž-
kou.

Letos je sbírka, kterou Liga proti rakovinì poøádá za spo-
lupráce stovek dobrovolníkù, studentù,junákù, zamìøena
na prevenci rakoviny prostaty.

V letáku, který obdrží každý ke kytièce, se píše:
„Nezhoubné zvìtšení prostaty postihuje po padesátce té-

mìø každého druhého muže.Nespoléhejte, pánové, že bu-
dete tím prvým.

Bohužel i výskyt rakoviny prostaty má vzrùstající trend,
a to by pro Vás nemìlo být jen dùvodem k pouhému za-
myšlení! Karcinom prostaty je v ÈR u mužù tøetím nej-
èastìji se vyskytujícím zhoubným nádorem. Je to pøekva-
pivé proto, že nádor prostaty je vzhledem k poloze orgánu
zjistitelný ve vìtšinì pøípadù i jednoduchými vyšetøovací-
mi postupy. Mužská èást populace u nás o sebe nedostateè-
nì dbá a je i malá informovanost o pøíznacích, se kterými
by muži mìli navštìvovat lékaøe.

Vìtšina obvodních lékaøù se preventivnì o tyto obtíže
nezajímá. Muž po 50 letech života by mìl být vyšetøen per
rektum (pohmatem z koneèníku) a mìl si by si nechat
vyšetøit nádorový ukazatel (marker) PSA-prostatický spe-
cifický antigen.“

Úèelem 8. roèníku celostátní sbírky je získání finanèních
prostøedkù na nádorovou prevenci, na výchovu
k nekuøáctví, na rekondièní pobyty onkologických pacien-
tù,na podporu odborného onkologického tisku a na podpo-
ru onkologických výzkumných projektù.

V letošním roce chceme v Králíkách, Èervené Vodì,
Lichkovì, Mladkovì a Dolní Moravì prodat celkem 2000
kytièek.

Pøedem dìkujeme vám všem, kteøí svým finanèním da-
rem pøispìjete na boj proti rakovinì.Kvìtina bude odmì-
nou za vaše pochopení.

Za poøadatele
Ivana Mareèková

Marie Èumová
Eva Holubcová
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Tak bylo – tak je
 èp. 280

První, prozatím dostupná zmínka o domì
èp. 280 v Dlouhé ulici pochází z roku
1787, kdy se stal jeho majitelem Josef
John. Od poèátku 19. století nemovitost
vlastnila rodina Franze Seidla. Asi v roce
1847 dùm koupil Jacob Bergmann a vzniklo
zde pekaøství. Po druhé svìtové válce se
v této provozovnì vystøídalo obuvnictví a
krejèovství. Koncem roku 1950 zde mìla
krejèovství firma Modìva. V souèasné
dobì je dùm v havarijním stavu a bylo
zahájeno øízení o odstranìní stavby (de-
molice) s majiteli panem Balšánkem a
panem Štelbaským.

Jitka Prausová ve spolupráci
s Mìstským muzeem Králíky.

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

Noc s Andersenem
Mìstská knihovna v Králíkách se

letos poprvé pøipojila k mezinárodní
akci Noc s Andersenem. V Èeské re-
publice,na Slovensku a v Maïarsku se
nocovalo ve 264 knihovnách, klubech i
školách. Noc plnou her, soutìží, spo-
leèného ètení prožilo celkem 7639 dìtí
a 1555 dospìlých!

V králické knihovnì probíhala od
loòského listopadu do bøezna ètenáø-
ská soutìž Putování za
H.Ch.Andersenem a dìti, které vytr-
valy a soutìž úspìšnì dokonèily, do-
staly nabídku strávit dobrodružnou noc
v knihovnì.

V pátek 2. dubna se jich sešlo cel-
kem tøiadvacet- osmnáct dìvèat a pìt
klukù.

„Andersenkám a andersenùm“se
vìnovala pìtice dospìlých, kteøí pøipra-
vili pestrý program plný her, soutìží,
malování, spoleèného ètení.

Jen pro tuto noc platila nová mìna –
Koruna knihovnická, kterou získáva-
ly dìti za správné odpovìdi v soutìžích

a za kterou si nakonec mohly „nakou-
pit“ v krámku drobné dáreèky.

Posuïte sami, jak byly dìti spokoje-
né z øádkù, které do kroniky napsala
Sabina Krejèová:

„Bylo to fajn,moc se mi tady líbi-
lo.Nejvíce soutìže, malování, inter-
net.Prostì super.Ceny byly taky hez-
ký. A noc zrovna tak. A taky super
lidi.Chci,aby se to opakovalo.“

Když se ve sluneèném sobotním ránu
rozcházely dìti domù, bylo nám všem
jasné, že za rok strávíme Noc
s Andersenem znovu.

V období pøíprav Noci
s Andersenem jsme se setkaly
s nápadem, že by bylo možná pri-

Veselé „andersenky a anderseni“ v dìtském oddìlení Mìstské knihovny –
foto Jiøí Stodùlka

ma, kdyby i dospìlí mohli strávit
noc v knihovnì. Lákala by vás tøe-
ba Noc s Hitchcockem?

Dopis s vaším názorem mùžete
vhodit do schránky na budovì
knihovny nebo poslat e-mail na
adresu: Mekn-kraliky
@zamberk.alberon.cz

Ivana Mareèková
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Stomatologické služby
od 10. 4. 2003 do 2. 5. 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
den lékaø/ka obec místo telefon
08. 05. so MUDr. Špièková Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 631 274
09. 05. ne MUDr. Špièková Králíky Zdr. støedisko Králíky 414 465 631 274
15. 05. so MUDr. Jáòová Mladkov Obecní úøad 465 635 441
16. 05. ne MUDr. Jáòová Mladkov Obecní úøad 465 635 441
22. 05. so MUDr. Karásková Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 620 358
23. 05. ne MUDr. Karásková Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 620 358
29. 05. so MUDr. Ježáková Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 620 528
30. 05. ne MUDr. Ježáková Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 620 528
05. 06. so MUDr. Krèálová Poliklinika Žamberk Nám. g. Knopa 465 676 824
06. 06. ne MUDr. Krèálová Poliklinika Žamberk Nám. g. Knopa 465 676 824

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

Králický knižní trh
pro Králièáky i Králíky

Mìstská knihovna Králíky poøádá
v sobotu 22. kvìtna v rámci akce
Králíky Králíkùm aneb Setkání
Králíkù v Králíkách knižní trh.

Od 9:00 do 17:30 si v pøízemí bu-
dovy Mìstské knihovny na Velkém
námìstí v Králíkách mùžete za vý-
hodnou cenu koupit knihy vyøazené
z fondu knihovny.

K mání budou i knihy, které se
knihovnì rozhodli vìnovat obèané, pro-
tože jim doma už pøekážely.

Pokud jste bìhem jarního úklidu
objevili knihy, které už urèitì nechce-
te mít ve svých knihovnách, mùžete
nám je ještì do knihovny pøinést do
18.kvìtna.

Z výtìžku knižního trhu budou na-
koupeny nové knihy.

Všem dárcùm pøedem srdeènì dìku-
jeme a zveme všechny, kteøí si chtìjí
levnì nakoupit.

Ivana Mareèková

Pøíjemné s užiteèným stále platí
V pátek dne 12. 3.2004 se v Králí-

kách v kulturním domì „Støelnice“
konal již desátý „Ples 2004“. Jeho tra-
dice zaèala trochu jinak, jako ples Skle-
náøský, jehož k hlavním zakládajícím
poøadatelùm patøil p. Èernohous a pan
A. Neterda. Nyní je hlavním poøadate-
lem p. A. Neterda a p. ing. L. Tóth, kte-
øí spoleènì s dalšími pomocníky a spon-
zory dovedou uspoøádat pìknou spole-
èenskou akci. Již tradiènì se o skvìlou
zábavu stará skupina „Classic“ z Kro-
mìøíže, ve které hrají a zpívají H. a I.
Novotní z Králík. Nejinak tomu bylo

i pøi letošním plesu, když tu náhle do-
šlo krátce po druhé hodinì ranní k vý-
padku elektrického proudu. Nastala
úplná tma, nouzové osvìtlení se ne-
rozsvítilo a tu a tam se objevil plamí-
nek od zapalovaèe. V tu chvíli jsem mìl
pøíležitost zkontrolovat fosforeskující
znaèení, které jsem pro „Støelnici“ na-
vrhl a provedl již na podzim roku 2003.
Již ze sálu mì fosforeskující znaèky na-
vedly do pøedsálí a odtud k hlavnímu
východu. Dále jsem podle znaèek
(v obráceném smìru) došel do prvního
poschodí, abych se pøesvìdèil, zda se

dá odejít podle tìchto znaèek i z 1. po-
schodí ven. Znaèky, protože byly dobøe
nasvícené, záøily do tmy a opravdu
v pøípadì nebezpeèí by úèastníci plesu
mohli bezpeènì odejít až k hlavnímu
východu. Spoleènost, která tento ples
navštìvuje by to urèitì zvládla, proto-
že se jedná o spoleènost, která si pøišla
zatancovat pøi vynikající hudbì. Vše
probíhá na vysoké spoleèenské úrov-
ni. Škoda jen, že v tak krátké dobì (od
podzimu 03) došlo již ke ztrátì nìkte-
rých tìchto znaèek, hlavnì na I. a po-
sledním schodu schodiš�ových ramen
a nìkterých kulatých šipek na podla-
ze. Chtìl bych požádat každého ná-
vštìvníka kulturního domu, aby si uvì-
domil, že nám všechny tyto fosfores-
kující znaèky mohou v pøípadì nebez-
peèí zachránit život.

Díky pochopení, uvìdomìní si zod-
povìdnosti za úèastníky na kterékoliv
akci na „Støelnici“, p. øeditel Strnad,
uvolnil nemalé finanèní prostøedky na
fosforeskující znaèení jak pøikazuje
zákon è. 65/1965 Sb. (ZP) v pozdìjším
právním znìní a naøízení vlády è. 11/
2002 Sb., všem právnickým a podnika-
jícím fyzickým osobám. Spoleènì chce-
me stále vylepšovat øešení bezpeènosti
osob na kterékoliv akci v kulturním
domì „Støelnice“ .

Závìrem bych chtìl podìkovat poøa-
datelùm, vèetnì pana Strnada, pøed-
tanèícím a celé spoleènosti Plesu roku
2004 za pìkný ples, kde se celá spoleè-
nost dobøe bavila.

Jiøí Seidl
bezpeènostní technik

odbornì zpùsobilý v požární ochranì

Odbor sociálních vìcí a
zdravotnictví Mìstského úøa-
du v Králíkách oznamuje, že
od 5.kvìtna 2004 bude na
zdravotním støedisku
v Králíkách (v ordinaci gyne-
kologie) ordinovat alergolog
MUDr. Ehl z Ústí nad Orlicí.
Ordinace bude vždy každou
první a tøetí støedu v mìsíci.
Objednávejte se na tel. èísle
603 571 186.
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NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Štefan Šarík, Adam Roušavý

Petr Štieber – Renáta Šlesingrová

Ludmila Hušková, Jana Øeháková, Václav Sojka

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

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

Anna Moravcová, Vítìzslav Koukal, Bohuslav Hrdina,
Anna Beinlichová,Oldøich Kaplan, Anna Brožková, Vlasta Bradáèová,

Pavel Turoò, Markéta Sokolová, Marie Spùrová, Milan Pražák,
Marie Prchalová, Vìra Èerná, Libuše Skalická,Marie Štorchová,

Jan Knápek, Anton Gubka, Jiøí Bìlka, Kvìtuše Pitáková,, Marie Lehká,
Miloš Michalièka, Marie Janeèková, Emilie Krystková, Ladislav Lekeš,

Alois Mikulášek, Lubomír Petránìk, Josef Ulrich,  Josef Trampota,
Margita Kopecká, Anna Šimeèková

Dne 9. kvìtna 2004 vzpomeneme
3. výroèí, kdy nás náhle bez slùvka
rozlouèení opustila nenahraditelná

paní Eva Marušková.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami,

rodina Albertova a babièka Marušková.

ZUŠ, Klub na  Støelnici a divadlo ,,Tygøík”
Vás srdeènì zvou na hudební pohádku

,,Hastrmanùv kožich”
Ženitby chtivý hastrman chce získat za ženu mlynáøovu dceru Karuši.

Karuše je marnivá, za ženicha chce jen pána z mìsta nebo krále.
A tak se hastrmanovi málem všechny pikle podaøí, nebýt Janka a chytré kmotry.

Kmotra získá hastrmanùv kožich a ten jim pomùže uniknout z jeho klepet.
Zbaví se i dalších kouzel a nakonec zvítìzí.

Osoby a obsazení:
Ignác Pejcha, mlynáø – Václav Nosek                    Karuše, jeho dcera – Kateøina Krejsová

Kmotra koøenáøka – Markéta Urbanová            Janek, stárek ve mlýnì – Nikola Sedláèková
Anka, dìveèka – Nikola Kupcová                                 Hastrman – Pavel Mièkech

Kuòka, jeho sluha – Nikola Štorková       Dušièky – Radka Adamcová, Klára Gregorová,
Pavla Matyášová, Denisa Krejèí

Pøijïte podpoøit naše malé herce, tìšíme se na Vás.
Pøedstavení zaèíná ve støedu 5.5. v 18,30 hodin na Støelnici

ORIFLAME - novì otevøené odbìrní
místo na ul. Dlouhé, è.p. 284. Každý
ètvrtek 13,30-17,00 hod.

Øádková inzerce

Knihy (nejen)
na víkend

Název dnešního pokraèování pravi-
delné rubriky Králického zpravodaje
by mìl správnì znít Knihy a èasopisy
(nejen) na víkend.

Blíží se hlavní turistická sezóna a
mnozí z nás pøemýšlejí, kam a s kým
letos na dovolenou.

Pomocníkem v rozhodování by vám
mohly být i cestovatelsky zamìøené
èasopisy, které jsou k dispozici
v èítárnì Mìstské knihovny
v Králíkách:

Everest, Koktejl, Lidé a Zemì, Na-
tional Geographic, Outdoor, Sezo-
na. Turista a Zemì svìta.

Nejnovìjší èísla èasopisù se pùjèují
pouze v èítárnì, starší èísla si mùže
zaregistrovaný ètenáø odnést i domù.

Podmínkou registrace je úhrada roè-
ního poplatku 40,-, dùchodce pouze 20,-
Kè.

V oddìlení pro dospìlé je široký vý-
bìr prùvodcù naší republikou i zemì-
mi svìta.

Na Internetu, který je v èítárnì
k dispozici veøejnosti, si mùžete vybí-
rat pøímo z nabídek cestovních kan-
celáøí nebo si na webové stránce
www.pojistene-ck.cz zjistit, zda je vy-
braná cestovní kanceláø øádnì pojištì-
na.

Š�astný výbìr pøeje
Ivana Mareèková
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Zveme Vás do novì otevøené
PÙJÈOVNY

Každý mìsíc 50 jiných titulù.
PO-Pá:16.00-19.00

SO:9.00-11.00
Tomáš Vanìèek
Èervená Voda 73
smìr Boøíkovice

ZUZANA NAVAROVÁ V KRÁLÍKÁCH
Když v roce 1980 vznikla skupina

NEREZ, Zuzanu Navarovou neznal
témìø nikdo. Ihned po prvních koncer-
tech a po vydání první desky se ovšem
situace zcela zmìnila a èeští i slovenští
posluchaèi si zamilovali její hlas. NE-
REZ si navíc získal mimoøádný respekt
odborné kritiky, Navarovou od poèát-
ku všichni oceòovali jako výjimeènou
sólistku. Skupina získávala pravidelnì
ceny na Portách a Vokalízách, mj. také
díky skladatelskému a textaøskému
pøínosu Zuzany Navarové.

V polovinì devadesátých let se Zu-
zana vydala na sólovou dráhu a oka-
mžitì opìt zaujala posluchaèe i kritiky,
neustal ani pøíliv ocenìní – napø. Cena
Akademie populární hudby nebo novi-
náøská Žlutá ponorka.

Pro hudební smìøování skvìlé zpì-
vaèky mìlo velký význam vysoce ce-
nìné album CARIBE, na které španìl-
sky nazpívala písnì svých oblíbených
latinskoamerických autorù a tím zú-
roèila svùj blízký vztah k hudbì z této
oblasti a také ke španìlštinì, kterou
studovala na Karlovì univerzitì.

V roce 1995 zaèala spolupráce Zu-
zany Navarové s kolumbijským písniè-
káøem Ivánem Gutierrézem. Výsled-

kem byla postupnì tøi CD: TRES (1995),
SKLENÌNÁ VRBA (1999) a záznam
z koncertu nazvaný ZELENÉ ALBUM
(2000). Pøi širokém umìleckém zábì-
ru nepøekvapí, že hudba Zuzany Na-
varové zní také pøi divadelních pøed-
staveních – skládá pro divadla
v Pardubicích, Karlových Varech i pro
Národní divadlo. Skvìlou práci odved-
la k animovaným filmùm Michaely
Pavlátové “Køížovka” a “Øeèi, øeèi, øeèi”
(nominace na Oscara).

V souèasné dobì koncertuje Zuza-
na Navarová vedle  komorní klubové
sestavy i v plném obsazení mimoøád-
nì svìží kapely KOA, kterou pro ni
v roce 1998 sestavil kontrabasista
František RABA, vyhledávaný studio-
vý hráè, pùsobil také v Pražském sym-
fonickém orchestru FOK, hrál
v rùzných jazzových sestavách, spo-
lupracoval s Radimem Hladíkem a
Ivanem Králem, hrál v divadle Spirá-
la v Jesus Christ Superstar i v Evitì.
S Františkem Rabou hrají v kapele
KOA slovenský nevidomý harmonikáø
a zpìvák Mário BIHÁRI, kytarista
Omar KHAOUAJ a bubeník Camilo
CALLER. Omar vyrùstal v Alžírsku,
babièka byla Turkynì a dìdeèek Èer-

kes, ovšem narodil se v Mladé Bole-
slavi a vystudoval konzervatoø
v Praze. Camilo se narodil v Praze a
v Peru má babièku jménem María
Jesús Niòo de PRAGA! Na konzerva-
toøi vystudoval hru na bicí a hrál se
skupinami Šum svistu a Laura a její
tygøi.

Zuzana Navarová je na èeské alter-
nativní scénì skuteènou osobností.
Nejen interpretaèní, ale i autorské,
produkèní a organizaèní schopnosti
z ní uèinily první dámu èeského inte-
ligentního folku. Muzikantsky a lidsky
vyzrálá, v nejlepších letech a ve vr-
cholné formì, se skvìlou kapelou a
vyrovnaným repertoárem – tak ji
máme možnost vidìt a pøedevším sly-
šet na koncertì v sobotu 22. kvìtna
na Støelnici v Králíkách.

PS: Možná znáte pøíbìh o zkøehlé a
trochu otrhané harmonikáøce, kterou
Zuzana Navarová zavedla z ulice rov-
nou do nahrávacího studia a tak roz-
hodující mìrou pøispìla k novému
objevu èeské hudby. Mimochodem,
Radùza koncertuje na Støelnici 9. èerv-
na…

Pavel Strnad

Kvìtnové koncerty v Základní umìlecké škole Králíky
Základní umìlecká škola v Králíkách vás zve na
Absolventské koncerty žákù hudebního oboru.

I. 6. kvìtna: Koncert absolventù I. stupnì

kde se pøedstaví:
Jan Mach – klavír ( ze tøídy O.Zajacové)
Pavel Pauk – klavír (    -“-   )
Adéla Mikešová – klavír ( ze tøídy S. Brychtové )
Ladislava Beòová – housle ( ze tøídy J. Šebesty )
Jana Malíková
– zobc.flétna ( ze tøídy D. Hejtmanské )
Tomáš Kohout – kytara ( ze tøídy J. Hrdové )

II. 13. kvìtna : Koncert absolventù I. stupnì

kde se pøedstaví:
Tereza Ježková – klavír ( ze tøídy S.Brychtové )
Kristýna Prokopcová – klavír (   - “ -   )

Tereza Kyllarová
– zobc.flétna ( ze tøídy G. Rosenbergra )
Miroslav Ïuriš – klarinet (   - “ -   )
Klára Andrlová – kytara (ze tøídy  J. Bergmana)
Soòa Kalianková – kytara (    -“-   )

III. 20. kvìtna : Koncert absolventù II. stupnì

kde se pøedstaví:
Hana Vítková – klavír ( ze tøídy S. Brychtové )
Pavlína Hanáková – flétna ( ze tøídy J. Kováøe )
Lenka Kotyzová – flétna (   -“-   )

Všechny koncerty poøádáme v sále školy vždy
v 18,30 hodin.

Na vaší návštìvu se tìší absolventi a uèitelé ZUŠ



 20 - Králický Zpravodaj 05/2004

KRÁLICKÝ ZPRAVODAJ (Králicko) - Mìsíèník mìsta Králíky. Vydává Mìsto Králíky, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky. Reg. è. 17/91.
Odpovìdný redaktor: Jan Divíšek, tel. è. 465 670 721, 465 631 101, e-mail: j.divisek@orlicko.cz. Redakce neodpovídá za názory a stylistické chyby
pøispìvatelù. Redakèní rada: Jaroslav Vacek, Lenka Faltusová. Náklad mìsíèníku 850 ks.Tisk GRANTIS, Smetanova 510, Ústí nad Orlicí, hlavièka

Program na KVÌTEN
PROJEKT 100 – KVÌTEN 2004

sobota 8.  ANNIE HALL
Úspìšná (mj. 4 Oscary) milostná komedie znamenala

ve tvorbì Woodyho Allena zaèátek nové, autobiografic-
ké linie jeho dìl. Pod maskou komika Alvyho Singera,
trpícího rùznými neurózami, tu Allen poprvé vystupuje
jakoby sám za sebe a zároveò pojmenovává obecné civi-
lizaèní jevy.

sobota 15.  FANNY A ALEXANDR
Rodinná freska je klíèovým snímkem režiséra Ingma-

ra Bergmana, završuje jeho fascinující filmovou tvorbu.
V rozsáhlém opusu sumarizuje Bergman témata pøed-
cházejících filmù a pøidává smíølivé a nostalgické ohléd-
nutí za dìtstvím.

sobota  29.  SLONÍ MUŽ
Ve svém druhém celoveèerním filmu z roku 1980 za-

chytil David Lynch podle autentických materiálù tragic-
ký osud mimoøádnì deformovaného èlovìka, Anglièana
Johna Merricka, kterého lékaø Frederick Treves objevil
mezi cirkusovými atrakcemi a pomohl mu najít cestu
k vlastní identitì.

pátek 7.   VELKÁ RYBA   zaè. ve 20.00 hod
Will Bloom má svému otci odjakživa za zlé, že vìènì vy-

práví smyšlené historky ze svého života, a nepøestává do-
konce ani na smrtelné posteli. Originální nadsázka a magic-
ký realismus charakterizují psychologický film režiséra Tima
Burtona (napø. Batman navždy nebo Planeta opic).

úterý 18.   BRATØI, JAK SE PATØÍ   zaè. v 17.00 hod
Siamská dvojèata z amerického malomìsta jsou hlavní-

mi hrdiny komedie bratøí Farrellyových, tvùrcù úspìšných
snímkù jako napø. “Nìco na té Mary je”. Bob a Walt jsou
srostlí v pase, což jim samozøejmì komplikuje intimní život,
ale ve sportu èi výrobì hamburgerù je tomu kupodivu nao-
pak.

pátek 21.   POSLEDNÍ SAMURAJ   zaè. ve 20.00 hod
Kapitán Nathan Algren pøijme nabídku cvièit japonské

vojáky, pøi støetnutí s povstalci však padne do zajetí. Po-
stupnì ho ovlivòuje zvláštní exotické prostøedí a èestné jed-
nání samurajských rebelù. Tom Cruise v hlavní roli histo-
rického filmu.

úterý 25.   MEDVÌDÍ BRATØI   zaè. v 17.00 hod
Pøíbìh o pøátelství dvou medvìdù, z nichž jeden není

medvìd. Animovaná pohádka ze studia Walta Disneyho
(s hudbou Phila Collinse) o indiánských sourozencích a osi-
øelém medvídìti.

pátek 28.   POROTA    zaè. ve 20.00 hod
Psychologický thriller ze soudního prostøedí je další fil-

movou adaptací bestselleru Johna Grishama. Vdova žaluje
zbrojaøský koncern za to, že nepøímo zavinil smrt jejího
manžela. Hvìzdnému hereckému obsazení vévodí Dustin
Hoffman, Gene Hackman a John Cusack.

Klub Na Støelnici Králíky
KVÌTEN 2004

støeda 5. 5.  -  HASTRMANÙV KOŽICH   18.30
hodin

Veselá hudební pohádka v provedení Divadelního
souboru Tygøík (ZUŠ Králíky).

pátek  7. 5.  -  POCTA ANTONÍNU DVOØÁKOVI
zaè. v 19.00 hodin
Slavnostní koncert k 100. výroèí úmrtí Antonína

Dvoøáka, koná se v Domì kultury v Šumperku. Úèin-
kuje Filharmonie Bohuslava Martinù s dirigentem
Markem Štrynclem a sólistou Václavem Dvoøákem.
Pøihlášky k zájezdu v kanceláøi Støelnice, tel. 465
631 473, 603 849 460.

pátek 14. 5.  -  WESTERN SHOW   19.00 hodin
Taneèní zábava s country kapelou a westernovou

show (elektrický býk, èeský lasaøský tým, country tan-
ce apod).

sobota 22. 5. – ZUZANA NAVAROVÁ & KOA
zaè. ve 20.00 hodin
Koncert vynikající zpìvaèky Zuzany Navarové a sku-

piny KOA. Zuzana byla èlenkou oblíbené skupiny Ne-
rez, poté vystupovala samostatnì a nahrála nìkolik
výborných CD (napø. Tres nebo Sklenìná vrba), po skvì-
lém pøedloòském albu Barvy všecky vydává nyní ak-
tuální CD Jako Šántidéví.

nedìle 30. 5. – BIG BAND LETOHRAD   19.00
hodin

Velký swingový orchestr s dirigentem Rostislavem
Zábrahou, pìveckým tìlesem Oktet Girls a mnoha só-
lovými zpìváky se pøedstaví v novém programu, slože-
ném z muzikálových a filmových písní a melodií.

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 ad-
rese www.strelnice.cz.

Zpívání pro radost
Pùjdete-li nìkdy ve ètvrtek kolem hotelu Beseda nebo

Restaurace u Borovièkù zhruba mezi 16. až 19. hodi-
nou pøekvapí vás možná sborový zpìv.

Jednou za 14 dní se tam schází kolem 25 seniorek a
seniorù, aby si pod vedením pana Koukola zazpívali
známé písnièky. Na housle je doprovází pan Jan Mo-
ravec a na harmoniku Josef Koukol.

Pùvodnì byla skupinka,která si chtìla jen tak pro
radost obèas zazpívat, menší, ale stále se pøidávají
další a další senioøi, kteøí chtìjí i v dùchodu žít ak-
tivnì.

Nacvièili už i kratší program, s kterým vystoupili
na podzimním setkání dùchodcù v Králíkách. Zajeli
s ním potìšit i obyvatele Domova dùchodcù v Èervené
Vodì.Další vystoupení plánují na 20.kvìtna na Støel-
nici na jarním setkání seniorù.

Jejich podìkování patøí majitelùm jmenovaných re-
staurací, kteøí jim bezplatnì pronajímají prostory.

Smích a zpìv prodlužují prý lidský život. Pøejeme
seniorùm, aby jim jejich elán ještì hodnì dlouho vydr-
žel.

Ivana Mareèková
Eva Holubcová


