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VI. Polsko-èeské pøíhranièní trhy Miêdzylesie–Králíky

Dne 25. 9. 2004 se v našem part-
nerském mìstì konaly tradièní pøí-
hranièní trhy. Letos se trhy konaly
v budovì základní školy.  Úderem de-
sáté hodiny zahájil oficiální èást akce
orchestr OSP Miêdzylesie pøednesem
èeské, polské  a evropské hymny. Dále
následovaly proslovy starostù mìsta
Miêdzylesie, Králíky. Významnými
hosty akce byli generální konzul ÈR
ve Wroclawi pan Igor Šedo, starosta
obce Lichkov pan Zdenìk Brùna, sta-
rosta obce Mladkov pan Jaroslav Ma-
lošek.

V prùbìhu akce byla slavnostnì
podepsána øediteli gymnázií dohoda
o spolupráci mezi Gymnáziem Králí-
ky a Gymnáziem Miêdzylesie. Dále
byla podepsána dohoda o spolupráci
mezi spolky dobrovolných hasièù  OSP
Miêdzylesie a SDH Lichkov.

Mìsto Králíky ve spolupráci se ško-
lami a seniory pøipravilo kulturní vy-
stoupení, zajistilo úèast na sportovních
soutìžích. Prezentace mìsta a regio-
nu byla zajištìna prezentací informaè-
ního centra pøi mìstském muzeu. Ma-
teøské školy Moravská a Pivovarská
prezentovaly práce dìtí. Velmi zdaøi-
lou expozicí byla tradiènì vkusnì aran-
žovaná prezentace Zvláštní školy Krá-

líky. Novì pøedvedli své umìní i naši
senioøi.

Kulturní vystoupení pøedškolních
dìtí zajiš�ovala MŠ Èervený Potok a
MŠ Prostøední Lipka. Zajímavé vy-
stoupení s velkým ohlasem pøipravi-
la Zvláštní škola Králíky, souèástí této
prezentace  byl i taneèní výstup dìtí
z Dìtského domova ve Štítech. Další
zdaøilý výstup pøipravil pìvecký sou-
bor Gymnázia Králíky. Prezentaci
mìsta Králíky uzavøel pìvecký sou-

bor našich seniorù. Drobnou kaòkou
na zdaøilé prezentaci bylo prostøedí.
Pódium pro kulturní vystoupení bylo
umístìno na chodbì v budovì školy
a hluk návštìvníkù obèas narušoval
kulturní výstupy.

Sportovní èást byla vyhrazena bìhu
školní mládeže ulicemi mìsta, turnaji
ve stolním tenise a volejbalovému tur-
naji dospìlých. Bìh organizaènì zajis-
tily ZŠ Moravská a ZŠ 5. kvìtna, stol-
ní tenis zajiš�ovala ZŠ Moravská ve
spolupráci s Gymnáziem Králíky. Vo-
lejbalové družstvo dospìlých bylo slo-
ženo z bývalých hráèù volejbalového
oddílu TJ Jiskra.

Dìkujeme všem za vzornou repre-
zentaci mìsta.
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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

Státní svátek - Den vyhlášení samostatného
èeskoslovenského státu v roce 1918

Dne 27. 10. 1918 rakousko-uher-
ská vláda odeslala nótu vládì USA
oznamující pøijetí mírových podmí-
nek. Nóta, podepsaná ministrem za-
hranièí J. Andrássym, byla 28. 10.
vyvìšena v redakci Národní politiky
a Pražané ji pochopili jako konec
1. svìtové války i existence Rakous-
ko-Uherska. V ulicích došlo k spon-
tánním manifestacím a pøedstavitelé
Národního výboru, A. Švehla, A. Ra-
šín, F. Soukup a J. Støíbrný (tzv. ”mu-
žové 28. øíjna”), využili tento okamžik
k vyhlášení nezávislého èeskosloven-
ského státu a k pøevzetí moci. Do ulic

vyslali sokolské hlídky a s vojenským
velitelstvím uzavøeli dohodu o neza-
sahování. Národní výbor veèer schvá-
lil zákon o vytvoøení èeskoslovenské-
ho státu.

Pøevrat probìhl bez ozbrojených
støetù i bez incidentù. 29. a 30. 10.
1918 došlo k pøevzetí moci místními
národními výbory v èeských zemích s
vìtšinou èeského obyvatelstva. Udá-
losti 28. 10. 1918 postavily vládnoucí
kruhy rakousko-uherské monarchie
i mocnosti Dohody pøed hotovou vìc
a mìly významné dùsledky pro mezi-
národní uznání ÈSR. Velkou  roli totiž

sehrála nezmìrná aktivita Tomáše
Garrigue Masaryka a jeho spolupra-
covníkù,  dùležité bylo i hrdinství ti-
sícù èeských legionáøù. Díky nim zís-
kal náš národ a naše zemì meziná-
rodní uznání. Vznik našeho samostat-
ného státu byl tedy nejen výsledkem
jednorázového aktu dne 28. 10. 1918,
ale byl i výsledkem dlouhotrvajícího
úsilí o národní emancipaci.

Reparaèní komise paøížské mírové
konference v roce 1919 uznala 28. 10.
1918 za den vzniku èeskoslovenské-
ho státu.

Redakce

Dožínky v Polském Domaszkowì
V nedìli 29. srpna 2004 byli

hasièi z Prostøední Lipky pozvá-
ni na slavnost dožínek v obci Do-
maszkow v Polsku. Oplatili tak
návštìvu hasièù z Domaszkowa na
hasièské soutìži o Lipecký pohár
ze dne 10. èervence 2004.

Spolupoøadatelem dožínkové
slavnosti bylo mìsto Miêdzylesie
a okolní vesnice. Slavnost byla za-
hájena ve vyzdobeném, zcela za-
plnìném místním kostele.  Sem
byly pøineseny slavnostní dožín-
kové chleby, které byly v prùbìhu
mše posvìceny. Vnì kostela byly
vystaveny krásné zdobné výtvory
z obilí doplnìné kvìtinami, ovo-
cem a zeleninou. Knìz pøi svém
kázání pøipomnìl význam pùdy,
která je zdrojem obživy lid í a
ostatních tvorù. Nabádal pøítom-
né, aby zem ctili a s úctou s ní
zacházeli. Aby neuváženými zása-
hy pø írodì neškodili ,  vodu
v potocích nezneèistili, lesní a
polní zvìø chránili. Aby si lidí pra-
cujících v zemìdìlství vážili. Aby
úrodu pøed ohnìm chránili a pøi
práci v polích se nezranili.

Po skonèení mše v kostele byly
posvìcené chleby vyneseny do slav-
nostního prùvodu s hudbou na
místní høištì, kde slavnost pokra-
èovala. Byla zahájena Polskou a
Evropskou hymnou. Na vyzdobe-
né tribunì probìhly projevy pøed-
stavitelù a hostù. Slavnostní chle-
by byly naporcovány, roznášeny
pøítomným a s úctou pojídány. To
již na malém parketu vedle tri-
buny probíhala vystoupení dìtí a
malých souborù se  zpìvy.
V areálu høištì byla dostateèná
nabídka obèerstvení.

Pozdìji  na  ploše  høištì byla
zahájena hasièská soutìž

v požárním útoku, nejprve mla-
dých hasièù a družstev mužù. Do
této soutìže také nastoupilo druž-
stvo Sboru dobrovolných hasièù
z Prostøední Lipky, které se umís-
tilo na 3. místì ze 7 zúèastnì-

ných. Je tøeba pøipomenout, že
„hasièina“ v Polsku je veøejností
uznávána a podporována. Soused-
ská spolupráce pøináší mnoho pøí-
jemných zážitkù.

Trampota
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Nové kompetence celníkù po vstupu ÈR do EU
V souvislosti se vstupem ÈR do EU se výraznì zmìnila

i obsahová stránka èinnosti celních orgánù. Otázky týka-
jící se výkonu nìkterých  nových kompetencí nám zodpo-
vìdìl pan Ladislav Brùha, øeditel Celního úøadu v Ústí
nad Orlicí.

 Po 1. 5. 2004 zaznamenala motoristická veøejnost
zvýšenou kontrolní èinnost celních orgánù na silni-
cích ve vnitrozemí.Souvisí to se vstupem ÈR do EU?

K vámi uvedenému datu nabyl úèinnosti zákon è. 185/
2004 Sb. o Celní správì,který je z pohledu  èinnosti celních
orgánù pøedevším normou kompetenèní.Ustanoveními § 5
jsou vymezeny kompetence celního úøadu,z odstavce 4 písm.
j), o) pak vyplývají jednak oprávnìní ke kontrolní èinnosti
v oblasti silnièního provozu, ale i v celé øadì dalších oblas-
tí. Mezi vstupem ÈR do EU a výkonem nových kompetencí
v oblasti státního odborného dozoru v silniènì dopravì ne-
existuje pøímá souvislost,nebo� kompetence celních orgánù
jsou vnitøní záležitostí ÈR.

Mùžete nám pøiblížit,o která nová oprávnìní na sil-
nici se jedná?

Celní úøad je oprávnìn kontrolovat dodržování nejvyšší
pøípustné hmotnosti na nápravu a nejvyšší pøípustné hmot-
nosti nákladního vozidla nebo jízdní soupravy. Toto opráv-
nìní vyplývá z § 5 písm. j) výše uvedeného zákona o Celní
správì a  zákona è.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
který v §§ 38a, 38b a 38b upravuje rozsah èinnosti celních
orgánù a povinnost øidièù podrobit vozidlo kontrole na vý-
zvu celníka. Celní orgány jsou podle § 42 odstavce 4 písm. a)
zákona è. 13/1997 Sb. oprávnìny ukládat sankce za pøekro-
èení povolených hmotností nebo za odmítnutí podrobit vozi-

A co dál …
V minulém pøíspìvku jste se dozvìdìli, co se dìlo okolo zalo-

žení spoleènosti Služby mìsta Králíky s.r.o. a jaká bude nastou-
pená cesta a reálné cíle, a proto dnes název  „A co dál…“. Proto
k tìm nastoupeným reálným cestám. Jako hlavní cíl spoleènosti
je v souèasné chvíli nákup komunálního vozu, který je asi naše
nejbolavìjší místo, èasté opravy, ekonomika provozu, samotná
práce obsluhy a hlavnì èetnost odvozu na skládku v Rapotínì.
Trochu matematiky. Samotné mìsto Králíky vyprodukuje asi 42t
komunálního odpadu za mìsíc, což v souèasné situaci pøedsta-
vuje dvanáct cest do Rapotína a zpìt, poplatek za uložení odpa-
du. V øeèi èísel to znamená 12 x 9.000,- Kè a ještì 19% DPH,
úhrnem 128.520,- Kè. Pokud budeme provozovat nové komunální
vozidlo, poèet jízd se sníží na šest a zbytek doby mùžeme vozidlo
použít na lisování ostatních tøídìných odpadù, popøípadì svoz
nabídnout i jiným organizacím a ostatním obcím.

Jak se situace bude v praxi vyvíjet  a jaké problémy pøinese
využití tohoto vozidla brzy uvidí i obèané, nebo� tento vùz bude
zapùjèen a ekonomické zhodnocení bude pøínosem pøi rozhodová-
ní pøi nákupu. A co dál….

Pokud vlastníte poèítaè a jste pøipojeni na internet, staèí se
podívat na www.sluzbymestakraliky.wz.cz a dozvíte se kdy, kde,
co, jedním slovem informace k nezaplacení.

A co dál …
Vìøím, že mnozí z nás obdivovali spád a nároènost vystoupení

armády pøi  akci Cihelna, ale asi málokdo si uvìdomil, že okolo
košù není nepoøádek, že jsou vysypané a nekupí se na pøilehlých
místech. Byla to práce dobrovolných hasièù a Služeb mìsta Krá-
líky, kteøí celou akci zabezpeèovali po stránce úklidu. A kdo se byl
podívat po celé akci na poøádek v pondìlí, vidìl, že místo akce je
vyklizené a vyèištìné. A co dál ….

Asi každého zajímá, jaká bude cena stoèného, jak s poplatky
za popelnice a odpady?

Cena za služby pro obèany a podnikatele?
Co  pøinese zmìna pøi spravování mìstského bytového fondu,

….nebudeme pøedbíhat, pøíštì. A nìkdy trochu trpìlivosti.
Langhans J.

Jednatel spoleènosti

dlo kontrolnímu vážení.
Ze zákona è. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích, kon-

krétnì ustanovení § 21 odst. 3, jsou celní orgány oprávnìny
kontrolovat zaplacení poplatkù za užívání dálnic a rychlost-
ních silnic a ukládat sankce v pøípadì, že poplatek není
zaplacen.

Další novou kompetencí celních orgánù je oprávnìní vy-
plývající z ustanovení § 37 odst. 1 zákona è. 111/1994 Sb.
o silnièní dopravì, na základì kterého jsou oprávnìny kon-
trolovat,  zda jsou dodržovány doby øízení vozidla, bezpeè-
nostní pøestávky a doby odpoèinku øidièù. Pokud  zjistí po-
rušení pøedpisù, dávají podnìt dopravním úøadùm
k zahájení øízení o uložení pokuty. V pøípadech porušení
pøedpisù  dopravcem,který má bydlištì nebo sídlo mimo
území ÈR jsou celní orgány oprávnìny vybírat kauci
v rozmezí od 10 000,- Kè do 50 000,- Kè.

Mùžete naše øidièe upozornit na nìkterou z dalších
kontrol, se kterou se mohou ze strany celních orgánù
setkat?

Celní orgány jsou od 1. 1. 2004 podle zákona è. 353/2003
správci spotøební danì. Kromì jiného mají oprávnìní kon-
trolovat pøepravu vybraných výrobkù. Pokud zjistí že je pøe-
pravováno vìtší množství vybraných výrobkù jsou opráv-
nìny požadovat pøedložení pøíslušných dokladù ke zboží
(napø.daòový doklad, doklad o prodeji, doklad o dopravì
atd.). Za vìtší množství vybraných výrobkù se považuje více
jak 10 litrù  lihu a lihovin, 90 litrù vína (u šumivých vín více
jak 60 l), 110 litrù piva a 20 litrù meziproduktù (viz § 93 odst.
4 zákona o SPD). U tabákových výrobkù se jedna  o více jak
800 ks cigaret, 400ks cigarillos a doutníkù o váze menší jak
3gr/ks, 200ks ostatních doutníkù a o více jak 1kg tabáku ke
kouøení. U minerálních olejù se jedná o vìtší množství než
pøepravované v pevnì zabudovaných nádržích, zvýšené
o 20 litrù.

Z pøedchozích odpovìdí vyplývá, že nìkteré kom-
petence vykonává více orgánù, což mùže pùsobit pro-
blémy.

Pøi provádìní kontrolní èinnosti úzce spolupracujeme
s dopravním úøadem v Pardubicích pøi vážení vozidel a
s Policií ÈR pøi dalších kontrolách v rámci silnièního pro-
vozu, tuto spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou a jejím
cílem je minimalizovat duplicitu kontrolních èinností.

Lze po necelých ètyøech mìsících zobecnit nìkteré
zjištìné skuteènosti?

Pomìrnì èastá porušení pøedpisù jsou zjiš�ována pøi vá-
žení a dodržování pøestávek v jízdì, nìkteøí øidièi mají dvo-
jí pøístup k dodržování právních norem, pøièemž ten zod-
povìdnìjší zøejmì uplatòují až v okamžiku kdy jsou mimo
území ÈR. Jinak lze øíci, že veøejnost si pomalu na èinnost
celníkù ve vnitrozemí zvyká. Vìøím, že hodnocení naší prá-
ce pøi správì nových kompetencí  by nemìlo spoèívat pouze
v poètu zjištìných porušení pøedpisù,  ale pøedevším v tom,
jak se u systematickou kontrolní èinností podaøí nyní zjiš�o-
vaným nedostatkùm pøedcházet.

Za redakci se ptal Bc. Jan Divíšek
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Od 4.10.2004
VICTORIA TIP   V  BECHER BARU
NOVÁ SÁZKOVÁ KANCELÁØ V KRÁLÍKÁCH

BEZ 10% MANIPULAÈNÍHO POPLATKU
POZOR ! ! !  OTEVØENO:

PONDÌLÍ: od 11.00 hod.; ÚTERÝ – NEDÌLE:  od 9.30
SÁZET MÙŽETE DO 19.00 hod.

AKCE NA ØÍJEN:
JIM BEAM…35,-Kè          BOLS VODKA…23,-Kè

TOÈÍME PILSNER URQUEL 12°…20,-Kè

Tìšíme se na vás v BECHER BARU
na VELKÉM NÁMÌSTÍ V KRÁLÍKÁCH

POMOZTE ZACHRÁNIT
HISTORII POÈÁTKÙ

ÈESKO-SLOVENSKÉHO
HASIÈSTVA!

Náš sbor zachránil pøed likvi-
dací starou, dvoukolovou požární
støíkaèku od firmy ing. Bohuslav
Ebert z Prahy.

Chceme ji zrekonstruovat a pro-
to na ni sháníme dokumentaci a
chceme zdokumentovat i její his-
torii.

Naše Ebertka je z roku 1938;
obsahuje øadový, benzínový šesti-
válec Walter; magneto Scintilla 6
cylindrù; karburátor Solex 30 g- .

PROSÍME o spolupráci všechny,
kdo mohou poskytnou (zapùjèit)
jakoukoli informaci (fotky, popisy,
manuály, korespondenci, zmínku
o spolupráci, apod.) o výrobcích fir-
my TOVÁRNA POŽÁRNÍCH
STØÍKAÈEK -  ing. Bohuslav
Ebert z Prahy Vysoèan, Drahobej-
lova ulice 1164, o osobì pana Eber-
ta (1891-1961) narozen
v Roudnici nad Labem a o zmi-
òovaných souèástkách, aby se mi
ozval na email Ebertka@volny.cz
nebo na telefon +420 721371657,
adresa: Karel Koš�ál ml, Vybíra-
lova 974/5, Praha 9, Èerný Most
2, 19800.

Velice Vám dìkuji za pøípadnou
spolupráci. S pozdravem Karel
Koš�ál SDH Praha-Èakovice, Ïá-
blice.

Pozvánka na výstavu
ZŠ Králíky, 5.kvìtna zve na „Podzimní výstavu“.
Tato výstava bude zahájena vernisáží dne 9. 11.
2004 ve 14.00 hod. v budovì ZŠ.
Výstava bude pøístupná pro veøejnost dne 10. 11.
2004 a 11. 11. 2004 od 08.00 hod. do 17.00 hod.

Tìšíme se na Vaši návštìvu
Žáci a pedagogové ZŠ
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Ve støedu 13.10.2004 v 17.00 hod se koná v budovì gymnázia (Králíky, Velké nám.) beseda s nìmeckou
spisovatelkou pùvodem z Mladkova, paní Gudrun Pausewangovou. 
Paní Pausewangová je autorkou nìkolika dìl, které pojednávají o našem kraji a jeho pohnuté historii. Nyní
pøijíždí pøedstavit svoji knihu „Sága rodu Rothwengelù“, kterou vydává v èeském pøekladu nakladatelství Oftis
Ústí nad Orlicí.    

Srdeènì zveme všechny zájemce a ctitele jejího díla.
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Informace o volbách do Senátu
Parlamentu Èeské republiky v roce 2004
Nìkolik obecných informací o vol-

bách do Senátu PÈR:
do Senátu Parlamentu Èeské repub-

liky se volí na základì všeobecného,
rovného a pøímého volebního práva,
tajným hlasováním, dle zásad vìtši-
nového systému. Senátní volby vyhla-
šuje prezident republiky. Senát má 81
senátorù, kteøí jsou voleni na dobu
6 let, tak že každé dva roky se volí
tøetina senátorù (tzv. doplòovací vol-
by do Senátu PÈR). Pro volby do Se-
nátu PÈR se na území ÈR vytváøí 81
volebních obvodù. V každém volebním
obvodu se volí pouze jeden senátor.

· Volby do Senátu Parlamentu Èes-
ké republiky (dále jen “Senát”) upra-
vuje zákon è. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu Èeské re-
publiky a o zmìnì a doplnìní nìkte-
rých dalších zákonù, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù, (dále jen „zákon o vol-
bách do Parlamentu ÈR”) a provádìcí
právní pøedpis k nìmu, což je vyhláš-
ka è. 233/2000 Sb., o provedení nì-
kterých ustanovení zákona è. 247/
1995 Sb., o volbách do Parlamentu
Èeské republiky a o zmìnì a doplnì-
ní nìkterých dalších zákonù, ve znìní
zákona è. 212/1996 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu uveøejnìného pod è. 243/
1999 Sb. a zákona è. 204/2000 Sb.,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, (dále jen
„vyhláška”).

· Kdy se budou volby do Senátu
v roce 2004 konat? (§ 1 zákona
o volbách do  Parlamentu ÈR)

Volby do Senátu se konají pouze na
území Èeské republiky a to ve dnech
5. a 6. listopadu 2004. Dne 5. listopa-
du 2004 (pátek) se bude hlasovat od
14.00 hodin do 22.00 hod a dne 6. lis-
topadu 2004 (sobota) od 8.00 hodin do
14.00 hodin (1. kolo voleb). V pøípadì
konání druhého kola voleb do Senátu
se bude hlasovat i ve dnech 12. listopa-
du (pátek) a 13. listopadu 2004 (sobo-
ta) ve  stejném èasovém rozpìtí.

· Kdo mùže ve volbách do Sená-
tu kandidovat?  (§ 1 odst . 7 a
§ 57zákona o volbách do Parlamen-
tu ÈR)

Senátorem mùže být zvolen každý
státní obèan Èeské republiky, který
alespoò druhý den voleb dosáhl vìku
nejménì 40 let a není zbaven zpùso-
bilosti k právním úkonùm.

· Kdo mùže  ve volbách do Sená-
tu volit? (§ 1 odst. 7 zákona o vol-
bách do Parlamentu ÈR)

Volièem je státní obèan Èeské repub-
liky, který alespoò druhý den voleb
dosáhl vìku nejménì 18 let. Ve dru-
hém kole voleb do Senátu (12. a 13.
listopadu 2004) mùže volit i obèan, kte-
rý alespoò druhý den konání druhého
kola voleb dosáhl vìku 18 let.

Poznámka:
Státní obèanství Èeské republiky se

prokazuje podle ustanovení  § 20 zá-
kona  è. 40/1993 Sb., o nabývání a
pozbývání státního obèanství Èeské re-
publiky osvìdèení o státním obèan-
ství, ve znìní pozdìjších pøedpisù,

a) obèanským prùkazem,
b) cestovním dokladem,
c) osvìdèením, popøípadì potvrze-

ním o  státním obèanství Èeské re-
publiky.

· Kdo nemùže  ve volbách do Se-
nátu volit? (§ 2 zákona o volbách
do Parlamentu ÈR)

a) osoby, u kterých bylo zákonem
stanoveno omezení osobní svobody
z dùvodu ochrany zdraví lidu (soudem
naøízená „ústavní léèba“),

b) osoby zbavené zpùsobilosti k práv-
ním úkonùm (“osoby nesvéprávné“).

· Volièské prùkazy
Pøi volbách do Senátu PÈR mùže

voliè hlasovat na volièský prùkaz (vy-
daný obecním úøadem v místì jeho
trvalého pobytu), avšak pouze ve vo-
lebním okrsku na území volebního ob-
vodu, ve kterém je voliè pøihlášen
k trvalému pobytu (= pouze na území
„svého“ volebního obvodu). Po pøedlo-
žení volièského prùkazu ve volebním
okrsku (v pøíslušném volebním obvo-
du) bude voliè zapsán do výpisu ze
zvláštního seznamu volièù.

Jinou kategorií jsou volièi zapsaní na
základì své žádosti ve zvláštním sezna-
mu vedeném zastupitelským úøadem
v zahranièí. Takový voliè (státní obèan
ÈR s bydlištìm v zahranièí) ve vol-
bách do Senátu PÈR volí pouze na úze-
mí ÈR, a to na volièský prùkaz vydaný
zastupitelským úøadem, avšak
v jakémkoli volebním obvodu, ve kte-
rém jsou volby v daném roce vyhláše-
ny (takový voliè má možnost „výbìru“
volebního obvodu).

Pøíklad:

Voliè s trvalým pobytem
v Pardubicích, tedy ve volebním ob-
vodu è. 43, mùže hlasovat na volièský
prùkaz ve volebním okrsku v Pøelouèi
(rovnìž volební obvod è. 43), avšak již
nemùže hlasovat ve volebním okrsku
v Ústí nad Orlicí , nebo� by volil
v „cizím“ volebním obvodu è. 46.

Voliè zapsaný ve zvláštním sezna-
mu u zastupitelského úøadu
v zahranièí si mùže „vybrat“, zda na
volièský prùkaz vydaný zastupitelským
úøadem bude hlasovat ve volebním
obvodu è. 43, 46 èi jiném volebním
obvodu na území ÈR, ve kterém jsou
v daném roce vyhlášeny volby do
Senátu PÈR.

Upozornìní pro volièe:
Na volièský prùkaz lze hlasovat

v rámci pøíslušného volebního
obvodu POUZE pøi volbách do SE-
NÁTU PÈR – NE pøi volbách do ZA-
STUPITELSTEV KRAJÙ ! Dostaví-
li se do volební místnosti voliè
s volièským prùkazem, bude mu
umožnìno hlasování pouze do Se-
nátu PÈR (volbu do zastupitelstva
kraje provádí jen ve „svém“ voleb-
ním okrsku).

Jak vyplývá z ustanovení § 6písm.
a) odst. 2 zákona è. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu ÈR, mohou volièi
od 30. èervence do 29. øíjna 2004 podá-
vat písemné žádosti o vydání volièské-
ho prùkazu – s ovìøeným podpisem
volièe (v pøípadì osobního pøedání pí-
semné žádosti volièem postaèí ovìøení
jeho totožnosti pracovníkem obecního
úøadu) nebo mohou o vydání volièské-
ho prùkazu požádat osobnì, a to až do
3. listopadu 2004.

Upozornìní pro volièe:
Volièské prùkazy se mohou vy-

dávat až od 21. øíjna 2004.

Informace o volbách
do zastupitelstev krajù
Nìkolik obecných informací o vol-

bách do zastupitelstev krajù:
do zastupitelstev krajù se volby ko-

nají tajným hlasováním na základì
všeobecného, rovného a pøímého vo-
lebního práva, dle zásad pomìrného
zastoupení. Volby vyhlašuje prezident
republiky. Funkèní období zastupitel-
stev krajù je ètyøleté.

· Volby do zastupitelstev krajù upra-
vuje zákon è. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajù a o zmìnì nì-
kterých zákonù,  ve znìní pozdìjších
pøedpisù (dále jen „volební zákon”)  a
vyhláška è. 152/2000 Sb . ,
o provedení nìkterých  ustanovení

zákona è. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev  krajù a o zmìnì nì-
kterých zákonù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù.

· Kdy se  budou volby do zastupi-
telstev krajù konat? (§ 1 odst. 2 a
§ 3  odst. 2  volebního zákona)

Volby  do zastupitelstev krajù se bu-
dou konat ve dnech 5. a 6.  listopadu
2004, a to pouze na území Èeské re-
publiky. Dne 5. listopadu 2004 (pátek)
se bude hlasovat od 14.00 hodin do
22.00 hodin a dne 6. listopadu  2004
(sobota) se bude hlasovat od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin.

· Kdo mùže ve volbách do zastu-
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pitelstev krajù kandidovat? (§ 4 a
§ 5 volebního  zákona)

Èlenem zastupitelstva kraje mùže
být zvolen státní obèan Èeské republi-
ky, který alespoò ve druhý den voleb
dosáhl vìku nejménì 18 let, je pøihlá-
šen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje, a u
kterého nenastala pøekážka v podobì
zákonem stanoveného omezení osob-
ní svobody z dùvodu výkonu trestu od-
nìtí svobody nebo zbavení zpùsobilosti
k právním  úkonùm.

· Kdo mùže ve volbách do zastu-
pitelstev krajù volit? (§ 4  odst. 1)
zákona o volbách do zastupitelstev kra-
jù)

Volièem je státní obèan Èeské repub-
liky, který alespoò druhý den voleb
dosáhl vìku nejménì 18 let a je pøihlá-

šen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje.

Poznámka:
Státní obèanství Èeské republiky se

prokazuje podle ustanovení § 20 zá-
kona è. 40/1993 Sb., o nabývání a po-
zbývání státního  obèanství Èeské re-
publiky  osvìdèení o státním obèan-
ství, ve znìní pozdìjších pøedpisù,

a) obèanským prùkazem,
b) cestovním dokladem,
c) osvìdèením, popøípadì potvrze-

ním o státním obèanství Èeské repub-
liky.

· Kdo nemùže ve volbách do za-
stupitelstev obcí volit? (§ 4 odst.
2)zákona o volbách do zastupitelstev
obcí)

a) osoby, u kterých bylo zákonem
stanoveno omezení osobní svobody
z dùvodu výkonu trestu odnìtí svobo-
dy,

b) osoby zbavené zpùsobilosti k práv-
ním úkonùm (“osoby nesvéprávné“),

c) osoby, u kterých bylo zákonem sta-
noveno omezení osobní svobody z dù-
vodu ochrany zdraví lidu (soudem na-

øízená „ústavní léèba“),
d) osoby vykonávající základní nebo

náhradní vojenskou službu, vyžaduje -
li to bezpeènost státu.

Miroslav Macháèek
odbor vnitøních vìcí MÚ Králíky

Upozornìní pro zare-
gistrované politické
strany, politická hnutí a
koalice!

nejpozdìji 30 dnù pøede dnem
voleb (do 6. øíjna 2004) - je možno de-
legovat jednoho èlena a jednoho ná-
hradníka do každé okrskové volební
komise (10 volebních okrskových ko-
misí = 10 èlenù + 10 náhradníkù)

Poznámka: Konají-li se volby do
zastupitelstev krajù spoleènì
v tytéž dny s volbami do Senátu
PÈR, plní okrskové volební komi-
se zøízené dle § 64 zák.è. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev
krajù a o zmìnì nìkterých záko-
nù, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
i úkoly okrskových volebních ko-
misí pro tyto další volby.

REGENERACE
KRÁLÍKY 2004

Program regenerace mìstské
památkové zóny - oprava èp. 3
(lékárna)

Jistì neunikla Vaší pozornosti
probíhající oprava domu èp. 3 na
Velkém námìstí –  lékárny.
V letošním roce byla vymìnìna
okna, natøeny døevìné prvky (ar-
kýø nad vchodem, boèní dveøe), do-
plnìna chybìjící ozdobná kováøská
møíž v boèních dveøích, opravena
fasáda vèetnì nového nátìru a oèiš-
tìny pískovcové díly soklu. Na
opravu této kulturní památky fi-
nanènì pøispívá 50 % Pardubický
kraj v rámci Programu regenera-
ce MPZ Králíky a mìsto Králíky
jako vlastník této nemovitosti také
50 % z celkové èástky 1.340.000,-
Kè.

Program regenerace mìstské
památkové zóny - oprava omí-
tek v ambitech kláštera

Oprava další kulturní pa-
mátky probíhá v ambitech kláš-
tera s kostelem Nanebevzetí Pan-
ny Marie na Hedeèi. V dolních èás-
tech ambitù a v podkruchtí kos-
tela byly po provedeném restaurá-
torském prùzkumu odstranìny pù-
vodní zavlhèené a zasolené omítky
a po vyschnutí zdiva byly nanese-
ny nové vnitøní omítky. Na opravu
této kulturní památky finanènì pøi-
spívá Pardubický kraj v rámci Pro-
gramu regenerace MPZ Králíky 70
%, mìsto Králíky 20 % a Kongre-
gace Nejsvìtìjšího Vykupitele,
Pražská provincie Pøíbram jako
vlastník nemovitost i 10 %
z celkové èástky 600.000,- Kè.

Redakce
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NEBOJÍME  SE  PØEKÁŽEK !
Tvùrcem hodnot a dalšího rozvoje Pardubického kraje je svo-

bodný a aktivní obèan. Poptávka a potøeby obèanù jsou  pro naši
práci  rozhodující. V prvním volebním období  krajské samosprá-
vy jsme zodpovídali  za  odvìtví financí, správy majetku , školství
a sportu, zdravotnictví a sociální sféry.  Navazujeme na tuto práci
a v  letech  2004-2008   pro Vás   C H C E M E:

1. Finance a správa majetku kraje
– hospodárnì a prùhlednì

- odpovídající vlastní  pøíjmy   kraje nikoliv dotace z Prahy
- kraji ponechat jen potøebný ,skuteènì  využitelný majetek
- vyrovnané hospodaøení kraje bez zbyteèného zadlužování

2. Zamìstnanost a trh práce – spoleènì a aktivnì
- ulehèit fungování zamìstnavatelù
- prosadit programy k udržení a vzniku nových pracovních míst
vèetnì míst pro handicapované obèany
- podporovat místní firmy  pøi hospodáøském rozvoji kraje
- oživit a  novì využít staré výrobní areály  v kraji zapojením
soukromých penìz spoleènì s veøejnými

3. Územní rozvoj kraje  – citlivì a pøehlednì
- prosadit územní plán kraje v souladu se skuteènými potøebami
co nejvìtšího poètu obyvatel a území kraje
- investice  smìøovat zejména do  zdravotnictví a sociální péèe,
školství a do dopravní infrastruktury
- majetkový vstup kraje do nejvýznamnìjších rozvojových projek-
tù  (napø. ekologické a dopravní investice)

4. Dopravní cesty a obslužnost
– promyšlenì a ohleduplnì

- skuteènì pøivést dálnici D-11 do kraje
- urychlit výstavby obchvatù mìst a obcí kraje
- podpoøit pøípravné práce pro  realizaci silnic R-35 a R-43
- urychlit obnovu páteøní silnièní sítì II. a III. tøíd v kraji
- zlepšit propojení železnièní a autobusové dopravní obslužnosti
v kraji
- upøednostnit rozvoj mezinárodního letištì  v Pardubicích pøed
splavnìním Labe

5. Školství a sport – modernì a pružnì
- zvyšovat kvalitu vzdìlávání a nabídku oborù s dùrazem na
potøeby trhu práce a vývoj populace
- provázat odborné vzdìlávání se skuteènými potøebami podnika-
telské   sféry kraje i mimo nìj
- rozvíjet celoživotní vzdìlávání obèanù  kraje
- podporovat dotacemi sport a volnoèasové aktivity v kraji
- všestrannì využívat potenciál a spolupracovat s Univerzitou
Pardubice

6. Zdravotnictví  - kvalitnì a dostupnì
- zkrátit èekací lhùty pacientù na plánované operace
- provázaný  systém pøednemocnièní, akutní lùžkové a  následné
péèe
- snížit provozní náklady v zaøízeních Pardubického kraje cent-
rálním nákupem lékù a zdravotnického materiálu
- zkvalitnit systém rychlé lékaøské pomoci nákupem moderních
vozidel a dobudováním centrálních dispeèinkù v jednotlivých
okresech

7. Sociální péèe – vlídnì a dùstojnì
- rovné podmínky pro poskytovatele sociální péèe
- vytvoøit „standardy kvality sociálních služeb“ a pestøejší formu
péèe o seniory
- rozšíøit a zkvalitnit nabídku sociálních služeb pro obèany
- srovnatelnou podporu stejného typu péèe v kraji

8. Životní prostøedí – uvážlivì a odpovìdnì
- snižovat a likvidovat staré ekologické zátìže
- chránit pøírodu a napomáhat její obnovì
- podporovat  nejvhodnìjší formy  nakládání s odpady
- konkurenèní prostøedí v nakládání s odpady a technologie šetr-
nìjší k pøírodì a zároveò k penìžence obèanù

9. Rozvoj venkova – tradiènì a perspektivnì
- aktivnì pøispívat k rozvoji venkova
- výstavbu vodovodù, kanalizací a èistièek  v malých obcích
- rozvíjet místní kulturu a krajové tradice k zatraktivnìní ven-
kovských èástí kraje
- vytvoøit kvalitní informaèní systém pro zemìdìlce  ve spolupráci
s agrární komorou

10. Kultura – moudøe a hrdì
- podporovat významné regionální a místní akce
- širší kulturní partnerství mezi jednotlivými obcemi kraje i ve
vztahu k zahranièním partnerským  regionùm
- zatraktivnit památkové objekty kraje
- vybudovat krajskou galerii moderního umìní

11. Územní státní správa, orgány státu a samospráva
– jednoduše a pøehlednì

- umístit všechny úøady oznaèené jako „krajský“ na území našeho
kraje
- konat pouze tam, kde nestaèí iniciativa obèanù  a pravomoci
obecní samosprávy
- výraznì zjednodušit rozhodovací procesy na krajském úøadì a
organizacích kraje

12. Pardubický kraj v evropském prostøedí
-  evropsky a pøitom èesky

- prohloubit spolupráci s partnerskými regiony zejména
v hospodáøské, školské a kulturní oblasti
- podpoøit  realizaci programù pro využití zdrojù z fondù EU
- prosadit systém spoleèného užití soukromých a veøejných penìz
zejména v odvìtvích zdravotnictví ,  sociální péèe, školství a
dopravy

Náš volební program budeme prosazovat zodpovìdnì a citlivì.
Jsme pøesvìdèeni, že na jeho základì lze spoleènì s politickými
partnery  v krajském zastupitelstvu  zajistit rozvoj území celého
kraje a jeho obyvatel. Upøednostòujeme vždy týmovou práci. Vlast-
ní realizaci programu budeme projednávat zejména
s pøedstaviteli podnikatelské sféry, profesními organizacemi,
neziskovými organizacemi, univerzitou a dalšími subjekty rozvo-
je kraje. Jsme nadále pøipraveni v zájmu zlepšení legislativního
procesu využívat zákonodárnou iniciativu krajù ÈR ve vztahu
k vládì a parlamentu. Kandidáti ODS pøipravili tento program
pro vás, obèany Pardubického kraje. V pøípadì, že Vás zaujal
pojïte do toho s námi  nebo� se nebojíme pøekážek.

Michal Rabas      Josef Janeèek      Ivo Toman       Marie Málková

M o d r ý    f e s t i v a l
p r o   P a r d u b i c k ý    k r a j

Obèanská demokratická strana Pardubického kraje
Vás zve na koncert

P E T R A    K O T V A L D A
A   B Á R B Ý

koncert se koná pod záštitou kandidátù do Zastupitelstva
Pardubického kraje Michala Rabase a Ivo Tomana

Místo : Klub na Støelnici, Králíky

Datum : 25. øíjna 2004

Zaèátek : 19.00 hodin

Vstupné : Z D A R M A
Po skonèení koncertu bude podáván pøedvolební guláš.

Jiøí ÈEPELKA: SE MNOU NEBUDETE MIMO HRU
Kandiduji do senátu, protože jsem nespokojen s ros-

toucím množstvím nesrozumitelných a nepromyšlených
zákonù, kterými stát znepøíjemòuje život obèanùm!

Chci v senátu odpovìdnì pracovat na pøípravì kva-
litnìjších zákonù - nehodlám populisticky politikaøit
pøed objektivy kamer.

Mám dostatek životních zkušeností v oblasti legis-
lativy; mám jasné pøedstavy, jak souèasný nedobrý stav
zlepšit; mám zájem svým úsilím pøispìt ke spokoje-
nìjšímu životu lidí v našem regionu!
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ODS Pardubického kraje se pøekážek nebojí

PARDUBICE – Mìsíc a pùl pøed histo-
ricky druhými volbami do zastupitelstev
krajù pøedstavili obèanští demokraté
v Pardubickém kraji svùj volební program.
Oficiálnì tak uèinili na tiskové konferenci,
zároveò se program objevil i na jejich in-
ternetových stránkách na adrese www.ods-
pardubickykraj.cz.

Podzimní volby se v Pardubickém kra-
ji dotýkají nejen kandidátù, kteøí se uchá-
zejí o køesla v Zastupitelstvu Pardubic-
kého kraje, ale i tìch, kteøí usilují o zvolení
do Senátu Parlamentu Èeské republiky.
Své vize tedy spoleènì s krajskými kolegy
pøedstavili i primátor Pardubic Jiøí Støí-
teský, který do senátu kandiduje na Par-
dubicku, Bohdaneèsku, Pøelouèsku a Chlu-

mecku a starosta Ústí nad Orlicí Jiøí Èe-
pelka, který se o senátorský post utká na
Ústeckoorlicku.

Pìtaètyøicet kandidátù Obèanské demo-
kratické strany pøipravilo pro volby do Za-
stupitelstva Pardubického kraje volební
program pod heslem NEBOJÍME SE PØE-
KÁŽEK, tedy heslem, které koresponduje
i s volebním klipem strany. Plány na bu-
doucnost kraje pøitom kandidáti vedení
souèasným vicehejtmanem Michalem Ra-
basem shrnuli do dvanácti kapitol, rozdì-
lených dále na nìkolik bodù. Všem pøitom
dominuje jasné a zøetelné „chceme“ násle-
dované zcela konkrétními pøedstavami
strany na øešení problémù kraje. Oficiální
pøedstavení programu se jediná pravicová

parlamentní strana, která podala
v Pardubickém kraji pøihlášku do kraj-
ských voleb, rozhodla završit jeho podpi-
sem hlavními kandidáty. „Ten podpis je
symbolický,“ vysvìtluje lídr kandidátky
Michal Rabas. „Symbolický ne proto, že by
nemìl svoji váhu, ale proto, že ho poci�uje-
me jako podepsání jakési pracovní smlou-
vy èi pøihlášky k výbìrovému øízení. Voli-
èi jsou podle nás zamìstnavatelé politikù
a pokud se snažíme získat jejich volièskou
pøízeò s naším programem, je to totéž,
jako bychom šli za potencionálním zamìst-
navatelem s našimi pracovními vizemi.“

Primátor Pardubic Jiøí Støíteský kandi-
duje do senátu ve volebním obvodu èíslo
43, který zahrnuje oblast Pardubicka, Boh-
daneèska, Pøelouèska a Chlumecka. Za své
heslo si Støíteský zvolil HLAVOU A SRD-
CEM PRO VÁS. Svùj program uvádí zto-
tožnìním se s takzvanými ètyømi podì-
bradskými artikuly Obèanské demokratic-
ké strany, tedy s vyznáváním soukromé-
ho vlastnictví, solidarity zodpovìdných, lev-
ného státu a nezadlužené budoucnosti. Na
dalších øádcích programu seznamuje voli-
èe se svým pohledem na senát, který pova-
žuje za pojistku demokracie. Jako svou
velkou výhodu vidí pardubický primátor
svoji ètrnáctiletou praxi v samosprávì.

Starosta Ústí nad Orlicí Jiøí Èepelka
bude v podzimních senátních volbách bo-
jovat o uvolnìné senátorské køeslo ve vo-
lebním obvodu èíslo 46, tedy na Ústecko-
orlicku. Do voleb jde s heslem SE MNOU
NEBUDETE MIMO HRU a jeho volební
program je spíš zdùvodnìním jeho kandi-
datury a osobním vyznáním. Jeho hlavní
myšlenkou pøitom je plánovaný boj proti
nekvalitním a nesrozumitelným zákonùm.
I on se pøitom, podobnì jako Jiøí Støítes-
ký, odkazuje na svou dlouholetou praxi na
poli komunální politiky.

Vážení spoluobèané,
první volební období zastupitelstev

krajù v letech 2000 až 2004 bylo do-
bou postupného pøebírání kompeten-
cí z centrální úrovnì a do jisté míry i
získáváním zkušeností pro všechny
pøedstavitele krajské samosprávy.

V tomto období nesl hlavní odpo-
vìdnost za èinnost kraje tým osobností,
kandidující v roce 2000 pod oznaèe-
ním Ètyøkoalice . Roman Línek
(KDU-ÈSL) byl zvolen historicky prv-
ním hejtmanem Pardubického kraje.
Za oblast kultury a památkové péèe
pøevzal odpovìdnost  námìstek
hej tmana  Miroslav Brýdl (US-

DEU), za venkov, zemìdìlství a život-
ní prostøedí radní Petr Šilar (US-
DEU), za oblast dopravy Jiøí Kubínek,
po jeho odchodu do funkce námìstka
ministra dopravy Miloslav Macela
(KDU-ÈSL). Èinnost tohoto týmu za-
hrnovala i  úzkou spolupráci
s nestraníky zvolenými na této kan-
didátní listinì, kteøí byli zastoupeni
v radì a bez ohledu na události v ce-
lostátní politické scénì spolupráce to-
hoto týmu naplno pokraèuje.

Využijeme naše  zkušenost i
z právì konèícího volebního období
ve prospìch obyvatel Pardubického
kraje. Dáme zároveò šanci novým

tváøím v politice, a to i bez ohledu
na to, že nejsou èleny politické stra-
ny. Náš tým pod novým názvem Ko-
alice pro Pardubický kraj je pøi-
praven dále nést  odpovìdnost za roz-
voj kraje a lepší život lidí, k teøí
v nìm žijí.

Koalice pro Pardubický kraj
pøedstupuje pøed volièe
s propracovaným volebním progra-
mem, ve kterém skládá úèty za úspì-
chy a neúspìchy konèícího volebního
období a pøedstavuje své zámìry pro
další ètyøi roky práce v krajském za-
stupitelstvu ve všech oblastech živo-
ta kraje.
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  9. Jaroslav Zedník, Èeská Tøebová, starosta, nestraník 30. Antonín Nádvorník, Svitavy, technik, KDU-ÈSL
10. Ing. Jan Šeberle, Lanškroun, místostarosta, KDU-ÈSL 31. Josef Škeøík, Sloupnice, starosta, nestraník
11. Mgr. Tomáš Kopecký, Chrudim, uèitel, US-DEU 32. Bc. Jana Tomšù, Pardubice, vrch. sestra, KDU-ÈSL
12. Mgr. David Šafáø, Polièka, uèitel, KDU-ÈSL 33. Miroslav Švestka, Èervená Voda, starosta, nestr.
13. Ing. Pavel Šotola, Hlinsko, místostarosta, KDU-ÈSL 34. Ing. Miroslav Novák, Proseè, starosta, nestraník
14. Doc.Ing. J.Zelenka, CSc., È.Tøebová, uèitel, nestraník 35. Ing. Pavla Tolášová, Hejnice, uèitelka, KDU-ÈSL
15. MUDr. Jan Skotálek, Ústí n.O., lékaø, US-DEU 36. Mgr. Miloš Krejèí, Lanškroun, vedoucí, US-DEU
16. František Matúšù, Sezemice, místostarosta, KDU-ÈSL 37. Ing. Fr. Weisbauer, Pardubice, ekolog, KDU-ÈSL
17. Ing. Libor Slezák, Pardubice, výzkum.prac., US-DEU 38. Mgr. Vít Èeška, Polièka, øeditel, nestraník
18. Radomil Kašpar, Litomyšl, øeditel ZUŠ, KDU-ÈSL 39. Ing. Josef Baláž, PhD.,Polièka,mistr výr.,KDU-ÈSL
19. Zdeòka Švecová, Lubná, starostka, nestraník 40. Jiøí Hyksa, Luže, místostarosta, KDU-ÈSL
20. Ing. Josef Kladívko, D.Újezd, starosta, US-DEU 41. Jiøí Janoš, Pardubice, podnikatel, US-DEU
21. Ing. David Støítezký, Svitavy, vedoucí odboru, KDU-ÈSL 42. Ing. Pavel Starý, Bìstvina, lesník, KDU-ÈSL
22. Mgr. Radek  Pilaø, Chornice, zást.øeditele, KDU-ÈSL 43. Ing. Eva Køivková,Moravany, podnikat, KDU-ÈSL
23. Pavel Novotný, Skuteè, starosta, KDU-ÈSL 44. Ing. Radko Šamánek,Pardubice, poradce, US-DEU
24. MUDr. Libor Vylíèil, Litomyšl, øeditel nemoc., nestraník 45. RNDr. Dag Hrubý, Jevíèko, øeditel, nestraník
25. Mgr. Marek Výborný, Heø.Mìstec, uèitel, nestraník 46. Ing. Zd. Kumstýøová, Pøelouè, øeditelka, nestraník
26. MUDr. Vìra Rybová, Choceò, lékaøka, US-DEU 47. Prof.Ing.L.Koudelka,DrSc.,Pardubice,uèitel,US-DEU
27. Jaroslav Krátký, Jablonné n.O., místostar., nestraník 48. Ladislav Racek, Dašice,starosta, KDU-ÈSL
28. Ing. Libor Šmíd, Chrudim, stát. zamìstn., US-DEU 49. Ing. Jan Jelínek, Nasavrky, strojaø, KDU-ÈSL
29. Bc. Václav Klièka, Ústí n.O., vedoucí úètárny, KDU-ÈSL 50. Ladislav Sterenèák, Svitavy, podnikatel,US-DEU

Ve volebním období 2004 – 2008 bude prioritou Koalice pro Pardubický kraj aktivní politika kraje zamìøená
na zlepšení života na venkovì a øešení tíživého problému nezamìstnanosti.

KOALICE PRO PARDUBICKÝ KRAJ:
- Znáte nás – v roce 2000 jsme s vaší podporou zvítìzili   - Nabízíme tým zkušených regionálních politikù   - Usiluje-
me o odstranìní ekonomických a sociálních rozdílù jednotlivých èástí kraje    - Našimi prioritami jsou rozvoj venkova
a snížení nezamìstnanosti    - Podpoøíme malé a støední podnikatele    - Budeme úzce spolupracovat s neziskovým
sektorem    - Budeme usilovat o vyrovnané finanèní hospodaøení kraje    - Omezíme administrativu a byrokratické
pøekážky pro obèany, podnikatele, starosty  a starostky   - Našimi pøirozenými partnery jsou starostové, starostky,
èlenové a èlenky zastupitelstev mìst a obcí   - Všechny úkoly budeme øešit kvalifikovanì a rozvážnì    - Vaše problémy
nám nejsou cizí   - V podzimních krajských volbách se budeme znovu ucházet o vaší dùvìru

Chci být senátorkou na plný úvazek
Ing. Ludmila Müllerová, námìstkynì ministra práce a

sociálních vìcí, kandiduje v listopadových volbách v na-
šem volebním obvodu è. 46 na senátorku za KDU-ÈSL   mís-
to dosavadního senátora Bohumila Èady, kterému konèí
šestileté funkèní období. Zeptali jsme se paní Müllerové na
tyto otázky:

Jakou máte pøedstavu o práci senátora?
Musím konstatovat, že bìhem mého pùsobení jak v Poslanec-

ké snìmovnì, tak i teï na ministerstvu práce a sociálních vìcí, se

mùj pohled na práci a poslání senátorky mìní. Dnes vím, že je
velmi dùležité být pøedevším v prostøedí, které chci jako senátor-
ka zastupovat. Znamená to být v úzkém kontaktu s lidmi ve
volebním obvodì a prožívat jak jejich radosti, tak i starosti. Jest-
liže se shodneme na tom, že je tøeba být ve správný èas na správ-
ném místì, pak je pro každého senátora zcela jistì nutné praco-
vat i ve výborech a komisích senátu a øádnì se úèastnit schùzí
senátu, kde se hlasuje o zákonech. Na základì svých dosavad-
ních zkušeností vím o mnoha „slabých místech“, která v našich
zákonech nejsou upravena vùbec, nebo je jejich øešení špatné. A
 právì jako senátorka bych mìla mnohem vìtší možnost upozor-
òovat na tyto problémy a nedokonalosti a napomáhat pøi jejich
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Proè jste pøijal kandidaturu právì
za ÈSSD?

V r. 2000 mì oslovilo nìkolik pøátel, èle-
nù této strany, abych kandidoval ve vol-
bách do krajského zastupitelstva na té-
mìø nevolitelném 15. místì jejich kandi-
dátky. Po seètení hlasù jsem se umístil na
místì sedmém, povzbudilo mì to a protože
jsem s programem strany, s jejími sociál-
ními a solidárními principy v podstatì sou-
hlasil, pomohl jsem jim svou kandidatu-
rou i v komunálních volbách v Èeské Tøe-
bové. Získal jsem druhý nejvìtší poèet hla-
sù. Zatím jsem nemìl pøíliš pøíležitostí pro
své pøíznivce nìco dìlat. Práci v senátu
chápu i jako možnost vrátit svým volièùm
dùvìru. Po dlouhém rozhodování kandidu-
ji jako nezávislý na kandidátce ÈSSD.

Obecnì si kladete za cíl vrátit sluš-
nost do naší spoleènosti, aby poctivá
práce nebyla považována za slabost.
Mùžete tuto myšlenku rozvést?

Nevím, co tady rozvíjet. Jestliže mluvím
o slušnosti, mám na mysli obsah i formu,
které se navzájem ovlivòují. Jestliže se
nìkdo hrubì vyjadøuje, nedokáže rozlišo-
vat mezi hrubostí slov a èinù. A co se práce
týká, urèitì není v poøádku, když otázka
na Úøadu práce nezní „ co byste chtìl dìlat
?“, ale „ chcete pracovat ?“.

Jaká bude Vaše výzva k obèanùm
ústeckoorlického regionu, o jejichž
hlasy se budete ucházet?

Žijeme v nepøíliš bohatém regionu, kde
se musí živobytí tvrdì dobývat. Je to však
krásný kraj, který bych nevymìnil. Myslím
, že jsem zde zanechal viditelné stopy své
práce. Jsem kreativní, cílevìdomý , zvyklý
pracovat. Proto si myslím, že bych mohl
svým spoluobèanùm prospìt. Pojïme se
spolu zamyslet co dál, najdìme spoleèné
cíle a já udìlám vše pro jejich splnìní.

ŽIVOTOPIS
RNDr. Jaroslav Demel se narodil a žije

v Èeské Tøebové. V roce 1964 dokonèil vyso-
koškolské studium na Univerzitì Palacké-
ho v oborech matematika a deskriptivní
geometrie, v roce 1984 na téže univerzitì
složil doktorát z pøírodních vìd.

Zpoèátku vyuèoval matematiku na prù-
myslové škole pro pracující v Èeské Tøebo-
vé, pak pùsobil jako zástupce øeditele SPŠ
textilní v Ústí nad Orlicí. Náš okres a jeho
problematiku ve školství, zdravotnictví
i dalších oblastech poznal velmi dobøe pøe-
devším ve funkci místopøedsedy okresního
národního výboru, do které byl navržen po
revoluci r. 1989 u „ kulatého stolu“a zvolen
i pøes své bývalé èlenství v komunistické
stranì. Toto místo zastával do voleb r. 1990,
ve kterých už nekandidoval, nebo� se chtìl
vrátit ke své profesi. Od roku 1992 ve funk-
ci øeditele SPŠT úspìšnì utváøí moderní
podobu a silnou pozici této školy. Otevøel
nové atraktivní obory, které zachránily sa-

motnou existenci školy a pøilákaly do Ústí
nad Orlicí studenty z celé republiky. Bývalá
pøadlácká a tkalcovská škola má dnes pøes
500 žákù, získala mezinárodní licenci Li-
tentiateship Textilního institutu v Manches-
teru, má vysoký kredit u nás i v zahranièí.
V umìleckém oboru Modeláøství a návrháø-
ství se drží na pøedním místì soutìžního
žebøíèku Junior stylu Èeské republiky.

K funkcím souvisejícím s jeho prací ( èlen
Výboru pro výchovu, vzdìlávání a zamìst-
nanost zastupitelstva Pardubického kraje,
èlen školské komise ATOKu ) pøibyly i funk-
ce v zastupitelstvu mìsta Èeská Tøebová a
pøedsednictví jeho kontrolního výboru, dále
je èlenem pøedstavenstva KHK, pøedsedou
dozorèí rady VZP.

Úspìchy vyžadují mnoho trpìlivosti, úsi-
lí a èasu na úkor vlastního pohodlí a sou-
kromí. Jaroslav Demel žije ve spoøádané
rodinì, Jeho manželka Marta Demelová vy-
uèuje výtvarnou výchovu na místním gym-
náziu. Dcera a syn žijí se svými rodinami
mimo Èeskou Tøebovou.

Tíživou bytovou situaci své rodiny øešil
v roce 1969 koupí staršího rodinného domu,
na jehož neustálých opravách zkusil už
mnohá potøebná øemesla. Fyzická práce je
pro nìj pøíjemnou zmìnou a duševním od-
poèinkem. Na oblíbený basketbal, který
hrál soutìžnì osmnáct let a trénoval osm
let s mládeží, mu už nezbývá èas. Pøesto je
sport stále jeho velkým koníèkem, rád si
poslechne i dobrou hudbu , navštíví divadlo
èi výstavu.

Ve svém oboru dosáhl maxima, nìkolik
let pøednášel v dálkovém studiu Vysoké
školy strojní a textilní v Liberci, v rámci
programu PHARE se seznámil s øízením a
organizací školství italského, nìmeckého,
švédského, dánského, finského a holand-
ského. Zajímají ho všechny obory spojené s
exaktní vìdou, má slušný kulturní rozhled
a poctivé jednání.

øešení. Zcela nepochybnì mohu využít
i øadu kontaktù, které jsem získala na mi-
nisterstvech, mezi politiky, i na úrovni kraj-
ských èi obecních samospráv.

Èím je senátor konkrétnì užiteèný
svému volebnímu obvodu?

Tím, že žije se svými lidmi v daném regi-
onu, vnímá jejich potøeby a pøání, a mùže
je prosazovat. Tak napøíklad ví, že pro
malou obec je velkým problémem udržet si
školu nebo mateøskou školku. Úøedníci
z Prahy o tom sice možná ví, ale nemají
osobní zájem na øešení takových problé-
mù. Senátor je tedy tou osobou, která do-
káže lidi podržet a postavit se za nì. Ne-
stydím se øíct, že právì za svùj region chci
jako senátorka lobovat v tom pozitivním
slova smyslu. Je zkrátka nutné být u toho,
když se podmínky pro lidi v regionu tvoøí a
najít i zpùsob, jak získat a� finanèní nebo
jinou podporu pro rozumné a nutné pro-
jekty. Vím, že je to práce èasovì nároèná,
ale lidé u nás si jistì zasluhují, aby se jim
senátor vìnoval takzvanì na „plný úva-
zek“. Je to poslání a služba, ke které jsem
pøipravena a kterou chci dìlat na sto pro-
cent se vším nasazením.

Trvale bydlíte v Dolní Èermné, pra-
cujete jako námìstkynì ministra prá-
ce a sociálních vìcí pøevážnì v Praze.

Jaký máte vztah k obvodu kde kandi-
dujete?

Narodila jsem se v Lanškrounì. Moji ro-
dièe a s nimi celé jejich pøedchozí genera-
ce Kunertových a Duškových pocházeli
z Èermné u Lanškrouna. Vychodila jsem
èermenskou základní školu a poté absol-
vovala lanškrounské gymnázium, první
pracovní zkušenosti jsem získala ve zdej-
ších papírnách. Bìhem dalších studií jsem
se seznámila se svým manželem Mirosla-
vem a následovala jej do Bruntálu, kde
jsme spoleènì vychovali dvì dcery, Katku
a Martinu. Tam jsem intenzivnì vnímala
nedostatky a problémy pøíhranièí, z tìchto
zkušeností jsem potom ve své práci mohla
dál tìžit.

Po letech jsme se s manželem rozhodli,
že se usadíme natrvalo v Dolní Èermné,
protože jsme tady opravili dùm, zdìdìný
po rodièích, a naše mladší dcera se tu pro-
vdala a založila rodinu v Lanškrounì.
Spolu s námi žije moje maminka a jsem
pøesvìdèena, že spoleèný život nìkolika ge-
nerací pod jednou støechou je tím nejlep-
ším místem k pøedávání životních zkuše-
ností i sdílení prostého štìstí.

Každý èlovìk má místo, kde se cítí doma,
má tam svoje oblíbené knížky, vìci, které
používá léta, svoje domácí mazlíèky a hlav-

nì své blízké, které má rád a kteøí jsou
jeho rodina. Pro mì je takovým domovem
Dolní Èermná. Vnímám to mnohem silnìji
než ostatní i proto, že jsem žila nìjaký èas
jinde a i moje práce mì odtud odvádí.  A
tak si chvíle strávené tady, užívám asi mno-
hem víc než ostatní.

To, že jsem nemohla být stále tady, mi
umožnilo vidìt vìci s nadhledem a celist-
vìji. Dìní v našem regionu vnímám jako
provázaný celek, nejen jako obyvatel urèi-
tého mìsta nebo obce.

Ing. Ludmila Müllerová,
kandidátka na senátorku,

www.mullerova.cz
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 10
konaného dne 14. záøí 2004

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

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven
Jan Škarka (4), Mgr. Karel Hlava (14), Antonín Vyšohlíd
(15),  Ing. Roman Kosuk (1)

Za MìÚ:
Marie Pecháèková, Vìra Kubíèková, Jan Èuma

Program jednání:
01. Zahájení, prezence
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Zprávy z jednání RM
04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace
4.2 Úvìr na dostavbu sportovního areálu
4.3 Koncepce rozvoje cestovního ruchu
4.4 Zmìna èlena dozorèí rady

v Službách mìsta Králíky, s.r.o.
4.5. Žádost o pøevod nepotøebného majetku

Armády ÈR na mìsto
05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù ZM. Program jednání byl schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 13. 8. 2004 Mgr.

Stejskal a Mgr. Berková vznesli pøipomínku Ing. Kosuka k
záznamu prezence z minulého jednání ZM, a to, aby byl
zmìnìn zápis z „nepøítomen“ na „omluven“ u Ing. Kosuka.
ZM s opravou souhlasí, ale vyjádøilo názor, že se pan Ing.
Kosuk musí pro pøíštì øádnì omlouvat tak, jak mu to uklá-
dá zákon o obcích è. 128/2000 Sb.

Jako ovìøovatelé tohoto zápisu byly navrženy a schvále-
ny Mgr. Krabcová a MUDr. Špièková.

Mgr. Krabec - navrhl zmìnu v minulém zápisu u Ing.
Kosuka z nepøítomného na omluveného.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

03. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl a násled-

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.

04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace

4.1.1 Prodej pozemkù p.p.è. 439 a st.p.è. 397/1 v k.ú.
Králíky vèetnì majetkoprávního vypoøádání nemo-
vitosti na st.p.è. 397/1 v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Springerovi
z Králík za úèelem zøízení parkovištì pro zákazníky a za-
stavìné plochy pod nemovitostí, kterou vlastní. Stavební
pozemek je o výmìøe 577 m2, èást pozemku p.p.è. 439 tvoøí
parkovištì, pøes pozemek vede odvodnìní pøilehlých po-
zemkù, proto RM zøídila ve prospìch mìsta Králíky na po-

zemku p.p.è. 439 v k.ú. Králíky vìcné bøemeno – podzem-
ní vedení kanalizace.

Zároveò manželé Springerovi požádali o majetkoprávní
vypoøádání objektu na st.p.è. 397/1 v k.ú. Králíky. Dne
17.10.1991 uzavøelo mìsto Králíky s manžely Springero-
vými smlouvu o pøevodu vlastnictví – budovy na st.p.è. 397/
1 v k.ú. Králíky. Nemovitost 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 neby-
la zaregistrována katastrálním úøadem a v souèasné dobì
již nemá pøedepsané náležitosti. Pøevod objektu na st.p.è.
397/1 v k.ú. Králíky manželùm Springerovým lze uskuteè-
nit za symbolickou 1,- Kè. Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn, kupní cena u st.p. 110,- Kè/m2, u p.p. 50,- Kè/m2 a
u nemovitosti 1,- Kè + náklady spojené s pøevodem, tj.
77.393,- Kè.

ZM/2004/10/159: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
397/1 a p.p.è. 439 v k.ú. Králíky manželùm Jindøichu
a Hanì Springerovým, Králíky 678 a majetkoprávní
vypoøádání nemovitosti na st.p.è. 397/1 v k.ú. Králí-
ky s manžely Jindøichem a Hanou Springerovými,
a to prodejem nemovitosti na st.p.è. 397/1 v k.ú. Krá-
líky za symbolickou 1,- Kè, tj. celkem za kupní cenu
77.393,- Kè.

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

4.1.2 Prodej pozemku p.p.è. 2242/1 v k.ú. Králíky
Obsah: O prodej pozemku požádali paní Cehová a pan

Vašek za úèelem užívání oplocené zahrady. Jedná se o oplo-
cenou zahradu o výmìøe 184 m2 u nemovitosti, kterou ku-
pují. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena
50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 10.000,- Kè.
Pozemek je zatížen vìcným bøemenem - uložení a podzem-
ní vedení trasy kanalizace pro oprávnìné mìsto Králíky.

ZM/2004/10/160: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
2242/1 v k.ú. Králíky do podílového spoluvlastnictví,
a to paní Štefanii Cehové, Králíky 660 ideální 1/2 za
kupní cenu 5.000,- Kè a panu Jiøímu Vaškovi, Malá
Morava 8 ideální 1/2 za kupní cenu 5.000,- Kè.

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

4.1.3 Prodej pozemkù p.p.è. 23/21 a 23/20 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: Pan Ing. Dostálek požádal o koupi výše uvede-
ných zbytkových parcel o celkové výmìøe 494 m2  za úèelem
scelení pozemku. Vlastníkem sousedního pozemku je paní
Dostálková. Pøes pozemek vedou inženýrské sítì - kanali-
zace, vodovod. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn,
kupní cena 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj.
25.980,- Kè. Pozemky jsou zatíženy vìcným bøemenem pro
oprávnìné mìsto Králíky – právo podzemního vedení trasy
kanalizace.

ZM/2004/10/161: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
23/20 a 23/21 v k.ú. Králíky panu Ing. Ladislavu Do-
stálovi, Králíky 830 za kupní cenu 25.980,- Kè.

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

4.1.4 Smìna pozemkù p.p.è. 1070/1 a 180/3 ve vlast-
nictví mìsta Králíky za pozemek p.p.è. 178/2 ve vlast-
nictví manželù Beranových, vše v k.ú. Prostøední
Lipka

Obsah: Manželé Beranovi požádali o koupi pozemku p.p.è.
1070/1 o výmìøe 74 m2 a p.p.è. 180/3 o výmìøe 74 m2 za
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úèelem sekání trávy a údržby pozemkù. Vhodným øešenímse jeví směna za pozemek p.p.č. 178/2 o výměře 8 m2, který
je ve vlastnictví žadatele. Zámìr smìny pozemkù byl schvá-
len a zveøejnìn, kupní cena 10,- Kè/m2  + náklady spojené
s pøevodem, tj. u pozemkù ve vlastnictví mìsta 1.730,- Kè,
u pozemku Beranových 330,- Kè, rozdíl kupní ceny ve výši
1.400,- Kè uhradí manželé Beranovi.

ZM/2004/10/162: ZM schvaluje smìnu pozemkù p.p.è.
1070/1 a p.p.è. 180/3 ve vlastnictví mìsta Králíky za
pozemek p.p.è. 178/2 ve vlastnictví manželù Václava a
Anny Beranových, Prostøední Lipka 72, vše v k.ú.
Prostøední Lipka, za kupní cenu u pozemkù ve vlast-
nictví mìsta 1.730,- Kè, u pozemku Beranových 330,-
Kè, rozdíl kupní ceny ve výši 1.400,- Kè uhradí man-
želé Beranovi.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.5 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 2192/4 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Vlèek za úèelem
údržby pozemku a sekání trávy. Jedná se o pozemek o vý-
mìøe 166 m2, který má žadatel v pronájmu. Dle odboru VTS
je v pøípadì prodeje nutno oddìlit GP èást pozemku. Dle
odboru RR øeší ÚP parcelu jako zeleò obytné zástavby, vzhle-
dem k údržbì a pøístupu do objektu není vhodný prodej,
pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy. RM nedo-
poruèila prodej.

ZM/2004/10/163: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku p.p.è. 2192/4 v k.ú. Králíky.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.6 Zámìr prodeje èásti pozemkù p.p.è. 106/1 a 106/
2 v k.ú. Èervený Potok

Obsah: O koupi èásti pozemkù požádal pan Leimer za
úèelem údržby pozemkù. Jedná se o èásti pozemkù u byto-
vého domu èp. 79. Dle odboru  VTS vede pøes navrženou
oddìlenou èást telefonní kabel, v pøípadì prodeje èásti po-
zemkù nutno oddìlit GP. Pozemek je užíván jako veøejné
prostranství u nemovitosti ve spoluvlastnictví více vlastní-
kù. Dle odboru RR není ÚP zpracován, jedná se o spoleèné
prostranství u byt. domu a vzhledem k údržbì nemovitosti
èp. 79 nedoporuèuje prodej.

ZM/2004/10/164: ZM neschvaluje zámìr prodeje èás-
ti pozemkù p.p.è. 106/1 a 106/2 v k.ú. Èervený Potok.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.7 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 1153/1 v k.ú.
Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemku požádali dva žadatelé pan Ku-
benka z Ostravy – Tøebovice a pan Semecký z Nymburka,
oba za úèelem výstavby objektu k bydlení. Jedná se o poze-
mek o výmìøe 617 m2, který obklopuje stavební parcelu è.
227 v k.ú. Horní Lipka. Dle odboru VTS na pozemku ne-
jsou umístìny zaøízení mìsta, pozemek doporuèuje prodat
vlastníkovi st.p.è. 227. Dle odboru RR není ÚP zpracován,
pozemek je v oblasti pøírodního parku Králický Snìžník a
Natury 2000, èást pozemku je zalesnìna. Pozemek st.p.è.
227 v k.ú. Horní Lipka je ve vlastnictví státu. RM doporuèi-
la prodej pozemku odložit až do doby, kdy bude znám vlast-
ník stavební parcely st.p. è. 227 v k.ú. Horní Lipka.

ZM/2004/10/165: ZM odkládá zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 1153/1 v k.ú. Horní Lipka   do doby, kdy bude
znám vlastník stavební parcely st.p.è. 227 v k.ú. Hor-
ní Lipka.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.8 Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1841/1
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi jednotlivých èástí pozemku požádali man-
želé Beranovi, Vackovi, Felcmanovi, Tomanovi a Kohútovi
za úèelem rozšíøení zahrady. Jedná se o jednotlivé èásti po-
zemku, které pøes místní komunikaci navazují na pozemky
žadatelù. Dle odboru VTS je pozemek urèen k výstavbì
øadového domu. Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemek
je urèen k zástavbì bytového øadového domu. RM nedopo-

ruèila prodej.
ZM/2004/10/166: ZM neschvaluje zámìr prodeje èás-

ti pozemku p.p.è. 1841/1 v k.ú. Králíky.
Hlasování: 10:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   +   o   x   +   +   +  +   +     +     +     +      +      x      x

4.1.9 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 1043/31 a 1043/32
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Pecháèkovi
za úèelem scelení pozemkù. Jedná se o pozemky o výmìøe
67 m2 u nemovitosti, kterou vlastní. Dle odboru VTS pozem-
ky navazují na pozemek žadatele a tvoøí jeden funkèní ce-
lek, pøes pozemek p.p.è. 1043/32 vede plynovod. Dle odboru
RR je ÚP zpracován, pozemek je veden jako zeleò obytné
zástavby. RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 50,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/10/167: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 1043/31 a 1043/32 v k.ú. Králíky za kupní cenu
50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.10 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 407/3 v k.ú.
Dolní Hedeè

Obsah:  O koupi pozemku požádala paní Dobiášová
z Horomìøic za úèelem údržby pozemku a užívání zahrady.
Jedná se o pozemek o výmìøe 200 m2 u nemovitosti, kterou
vlastní. Dle odboru VTS je pozemek užíván jako zahrada u
rekreaèní chalupy, je oplocen a udržován. Dle odboru RR
není ÚP zpracován. RM doporuèila prodej a navrhla kupní
cenu 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/10/168: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 407/3 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 20,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

4.1.11 Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1900/6
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku požádal pan Lorenc za
úèelem užívání zahrady. Jedná se o èást o výmìøe cca 160
m2, pozemek má žadatel v pronájmu. Dle odboru VTS pøes
pozemek vedou podzemní zaøízení ve správì mìsta, prode-
jem by došlo k rozšíøení zahrady u RD žadatele. Dle odbo-
ru RR  s tímto pozemkem ÚP pøímo nepoèítá, je nutno ale
vycházet z rozparcelování pozemkù pro uvažovanou zá-
stavbu RD v lokalitì „Skøivánek“ a vedení obslužné komu-
nikace, kdy v tìsné blízkosti je navržená stavba RD. RM
nedoporuèila prodej pozemku.

ZM/2004/10/169: ZM neschvaluje zámìr prodeje èás-
ti pozemku p.p.è. 1900/6 v k.ú. Králíky.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.12 Zámìr prodeje èásti pozemkù p.p.è. 1820/10 a
1820/15 v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemkù požádali manželé Schwei-
dlerovi za úèelem vytvoøení pøedzahrádky. Pøes požadova-
nou èást pozemku p.p.è. 1820/15 vede pøístup do bytového
domu èp. 405. Dle odboru VTS je na pozemku umístìn sloup
veøejného osvìtlení, pozemek je v tìsné blízkosti místní
komunikace (zimní údržba), pozemek užívá více uživatelù.
Dle odboru RR øeší ÚP uvedený pozemek jako zeleò obytné
zástavby, v pøípadì prodeje je nutno vyøešit pøístup do ob-
jektu ostatním spoluvlastníkùm. RM nedoporuèila prodej.

ZM/2004/10/170: ZM neschvaluje zámìr prodeje èás-
ti pozemkù p.p.è. 1820/10 a 1820/15 v k.ú. Králíky.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.13 Zámìr prodeje nebytové jednotky è. 816/126 –
garáže v ul. Leoše Janáèka v Králíkách

Obsah: Jedná se o zámìr prodeje nebytové jednotky –
garáže è. 126 v èp. 816 v ul. Leoše Janáèka v Králíkách a
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spoluvl. podílu ve výši 6/1000 na pozemku st.p.è. 1391/1
v k.ú. Králíky a spoleèných èástech domu èp. 816. Garáž je
o podlahové ploše 18,78 m2. Dosavadní nájemce nevyužil
pøedkupního práva stanovené Radou mìsta Králíky. RM
doporuèila prodej za nabídkovou kupní cenu 46.950,- Kè.
Na užívání nebytového prostoru je uzavøena nájemní smlou-
va.

ZM/2004/10/171: ZM schvaluje zámìr prodeje neby-
tové jednotky è. 816/126 – garáže  v ul. Leoše Janáè-
ka vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 6/1000 na
st.p.è. 1391/1 v k.ú. Králíky za minimální nabídko-
vou kupní cenu 46.950,- Kè a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.14 Zámìr prodeje nemovitosti èp. 265 na st.p.è.
144, st.p.è. 144 a p.p.è. 266/1 vše v k.ú. Králíky

Obsah: Na základì usnesení ZM byl zveøejnìn zámìr pro-
deje nemovitosti èp. 265 v ul. Hluboká v Králíkách vèetnì
pozemkù za kupní cenu u byt. domu 347.510,- Kè a u po-
zemkù 95.800,- Kè. O koupi projevil zájem jeden žadatel,
který posléze od koupi odstoupil. Jiného zájemce MO neevi-
duje. RM doporuèila snížení nabídkové kupní ceny u nemo-
vitosti na 300.000,- Kè.

ZM/2004/10/172: ZM schvaluje nový zámìr prodeje
nemovitosti èp. 265 na st.p.è. 144, st.p.è. 144 a p.p.è.
266/1 vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu u
nemovitosti ve výši 300.000,- Kè a u pozemkù ve výši
95.800,- Kè.

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

4.1.15 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 651/21 v k.ú.
Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali vlastníci bytového
domu èp. 581 v ul. Fr. Palackého v Králíkách za úèelem
užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe 789 m2, kte-
rý mají žadatelé v pronájmu. Dle odboru VTS je pozemek
užíván jako zahrada, nejsou zde umístìny zaøízení ve vlast-
nictví mìsta, k prodeji nemá námitek. Dle odboru RR je
ÚP zpracován, pozemek veden jako zeleò obytné zástavby.
V souèasné dobì je pozemek dotèen územním øízením na
stavbu 10 b.j. RM doporuèila prodej pozemku a navrhla kupní
cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/10/173: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 651/21 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

4.1.16 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 605/2 a 605/3
v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: Paní Kmi�ová požádala o koupi tìchto pozemkù.
Jedná se o pozemky o výmìøe 2096 m2, které navazují na
nemovitost, kterou vlastní. Pozemek je zatížen vìcným bøe-
menem vodního zdroje pro oprávnìnou VaK Jablonné nad
Orlicí. Odbor VTS k prodeji nemá námitek. Dle odboru RR
není ÚP zpracován, v blízkosti je odradonovací zaøízení
vodovodu. RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu  10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/10/174: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 605/2 a 605/3 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.1.17 Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 181/1
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku požádala paní Hamalová
za úèelem scelení pozemkù a jeho údržby. Dle odboru VTS

se pozemek dotýká místní komunikace, pøípadný prodej musí
zohlednit její ochranné pásmo – zimní údržba. Vhodným
øešením by byla smìna za èást pozemku p.p.è. 183 v k.ú.
Králíky ve vlastnictví žadatele. Dle odboru RR je ÚP schvá-
len, pozemek je veden jako místní komunikace. RM nedo-
poruèila prodej èásti pozemku.

ZM/2004/10/175: ZM neschvaluje zámìr prodeje èás-
ti pozemku p.p.è. 181/1 v k.ú. Králíky.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.18 Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 1078 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Lopuchovský. Jed-
ná se o zastavìnou plochu pod garáží o výmìøe 16 m2, žada-
tel má pozemek v pronájmu. Dle odboru VTS se jedná
o pozemek pod stavbou garáže (svým stavem ji lze charak-
terizovat jako stavbu doèasnou), pozemek je souèástí za-
hrady, kterou by bylo možno využít. Doporuèuje proto pøí-
padný prodej až po novém územním plánu. Dle odboru RR
je ÚP schválen, v archivu stavebního úøadu nebyla nale-
zena žádná dokumentace ani povolení na stavbu garáže.
RM nedoporuèila prodej pozemku.

ZM/2004/10/176: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku st.p.è. 1078 v k.ú. Králíky.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.19 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 570/26 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Moravcovi za
úèelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe 219
m2, který mají žadatelé v pronájmu. Dle odboru VTS je
pozemek užíván jako zahrada, na pozemku nejsou vedení
ve vlastnictví mìsta. Dle odboru RR je ÚP schválen, poze-
mek je veden jako zeleò obytné zástavby. RM doporuèila
prodej a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2004/10/177: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 570/26 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,- Kè/m2

+ náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

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

4.1.20 Zámìr prodeje nemovitosti èp. 132 na st.p.è.
401/1 a st.p.è. 401/1 vše v k.ú. Králíky

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje nemovitostí a ve sta-
noveném termínu o nemovitosti  neprojevil nikdo zájem.
Jedná se o bytový dùm èp. 132 v ul. Jana Opletala
v Králíkách o 4 b.j. ZM schválilo zámìr prodeje bytového
domu jako celku za nabídkovou kupní cenu 255.260,- Kè.
Zastavìný pozemek je o výmìøe 257 m2.

RM doporuèuje snížit nabídkovou kupní cenu nemovitos-
ti na 155.260,- Kè, kupní cena u st.p. je 28.270,- Kè.

ZM/2004/10/178: ZM schvaluje nový zámìr prodeje
nemovitosti èp. 132 na st.p.è. 401/1 a st.p.è. 401/1 v k.ú.
Králíky za nabídkovou kupní cenu u nemovitosti ve
výši 155.260,- Kè a u pozemku ve výši 28.270,- Kè.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.21 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 270/1 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Petrovi za
úèelem scelení pozemkù a užívání zahrady. Jedná se o poze-
mek o výmìøe 461 m2 za sousední nemovitostí èp. 268 v ul.
Hluboká v Králíkách, èást pozemku má v pronájmu pan
Svoboda. Dle odboru VTS na pozemku nejsou zaøízení mìs-
ta, jedná se o zahradu za objektem jiného vlastníka, než je
žadatel. Dle odboru RR je ÚP schválen, funkèní využití –
zeleò obytné zástavby. MO oslovil spoluvlastníky nemovi-
tosti èp. 268, aby se k žádosti manželù Petrových vyjádøili.
Spoluvlastníci bytového domu èp. 268 nesouhlasí
s prodejem pozemku manželùm Petrovým a zároveò si
požádali o prodej pozemku do podílového spoluvlastnictví.

ZM/2004/10/179: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
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ku p.p.è. 270/1 v k.ú. Králíky za  kupní cenu 50,- Kè/m2

+ náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

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

4.1.22 Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 23/27 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádala sleèna Hájková za
úèelem výstavby RD. Jedná se o pozemek o výmìøe 1190
m2, urèený k zastavìní stavbou pro bydlení. Na základì
usnesení RM/2001/028/058 a ZM/2001/09/138 byl stanoven
návrh kupní ceny ve výši max. do 180,- Kè/m2 (u pozemkù,
které jsou zatíženy vìcným bøemenem – vedení kanalizace
pro oprávnìné Mìsto Králíky, bude cena ponížena o hodno-
tu v. bøemene).

Pozemek p.p.è. 23/27 v k.ú. Králíky, který je pøedmìtem
prodeje, není zatížen vìcným bøemenem. RM po pøedložení
pøehledu vývoje cen pozemkù v ul. Kosmonautù
v Králíkách navrhla kupní cenu ve výši 150,- Kè/m2 + ná-
klady spojené s pøevodem.

ZM/2004/10/180: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 23/27 v k.ú. Králíky za  kupní cenu 150,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

4.1.23 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 119/3 a 126/3
v k.ú. Heømanice u Králík

Obsah: ÈR-Zemìdìlská vodohospodáøská správa Brno
žádá o prodej pozemkù z dùvodu vybudované stavby Heø-
manický potok. Jedná se pozemky o výmìøe 244 m2, které
byly novì zamìøeny GP è. 105-763/2003. Kupní cena po-
zemkù je stanovena na základì posudku soudního znalce
ve výši 5.610,- Kè. RM doporuèila prodej pozemkù.

ZM/2004/10/181: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 119/3 a 126/3 v k.ú. Heømanice u Králík za
kupní cenu 5.610,- Kè a ukládá zámìr prodeje zveøej-
nit.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.24 Zámìr prodeje nemovitosti èp. 61 na st.p.è. 41/
5, st.p.è. 41/5 a p.p.è. 81 vše v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: Na základì rozhodnutí RM/2003/33/574 ze dne
16.09.2003 byl zadán GP na oddìlení pøístavby u nemovitos-
ti èp. 61 v k.ú. Prostøední Lipka tak, aby bylo zachováno
jevištì u sálu. Zároveò uložila zadat znalecký posudek na
stanovení nabídkové kupní ceny, která èiní 638.970,- Kè.
Zároveò RM zatížila nemovitost èp. 61 na st.p.è. 41/5 v k.ú.
Prostøední Lipka vìcným bøemenem - stavba na jiné stavbì
pro oprávnìné mìsto Králíky, které je rovnìž promítnuto
do nabídkové kupní ceny. O koupi nemovitosti požádala
sleèna Suchomelová a pan Molek, oba za úèelem provozo-
vání hostinské èinnosti. Oba zájemci si rovnìž požádali
o koupi pozemku p.p.è. 81 v k.ú. Prostøední Lipka o výmì-
øe 3870 m2.  RM doporuèila prodej nemovitosti vèetnì sálu a
jevištì a navrhla kupní cenu u nemovitosti vèetnì st.p.
638.970,- Kè, u pozemku p.p.è. 81 v k.ú. Prostøední Lipka
193.500,- Kè.

ZM/2004/10/182: ZM schvaluje zámìr prodeje nemo-
vitosti èp. 61 na st.p.è. 41/5, st.p.è. 41/5 a p.p.è. 81 v k.ú.
Prostøední Lipka, tj. vèetnì sálu a jevištì, za kupní
cenu u nemovitosti vèetnì st.parcely 638.970,- Kè, u
pozemku p.p.è. 81 ve výši 50,- Kè/m2, tj. 193.500,- Kè a
ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.1.25 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 225/1 a 226/6
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù o výmìøe 1115 m2 požádalo nì-
kolik žadatelù za úèelem výstavby rodinného domu. ZM
dne 09.09.2003 neschválilo zámìr prodeje pozemkù a uloži-
lo vyžádat si právní posouzení s ohledem k nynìjším uži-
vatelùm manželùm Síkelovým, kteøí uvádí, že pozemek
p.p.è. 225/1 je rodinou obstaráván jako zahrada od roku
1946. Pan Stárek (dìd žadatelù) pozemek údajnì koupil a
oplotil, dokumenty o vlastnictví však nebyly doloženy. Na
základì stanoviska právního zástupce mìsta ze dne
24.05.2004 byly uvedené pozemky zapsány na LV mìsta na
základì zákona è. 72/1990 Sb., o pøechodu nìkterých vìcí
z majetku státu do vlastnictví obcí. Ten nabyl úèinnosti
v kvìtnu 1991 a to je podstatnou okolností pro posuzovaný
pøípad, protože do dnešního dne má vlastnické právo spo-
lehlivì vydrženo mìsto Králíky, a to i za pøedpokladu, že by
z nìjakých dùvodù uplatòoval toto vlastnické právo nìkdo
jiný. Pøedložené doklady manželù Síkelových neosvìdèují
vlastnictví.

Dle odboru VTS je zpracována urbanistická studie sídliš-
tì „Skøivánek“, navrhované pozemky k prodeji se dotýkají
jediné pøístupové komunikace k tomuto sídlišti. Prozatím
nejsou vyjasnìny inženýrské sítì. Prodej navrhuje odložit
do zpracování projektové dokumentace. Dle odboru RR je
ÚP zpracován, pozemky jsou urèeny k zástavbì RD, sítì
jsou v místní komunikaci. RM nedoporuèila prodej pozem-
kù a u dvou pozdìjších žádostí odložila projednání do vypra-
cování výše uvedeného právního posouzení.

ZM/2004/10/183: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemkù p.p.è. 226/6 a 225/1 v k.ú. Králíky.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.26 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 392/6, 393/2 a
st.p.è. 1618 v k.ú. Králíky

Obsah: Hasièský záchranný sbor Pardubického kraje,
Pardubice požádal o majetkoprávní vypoøádání pozemkù.
Jedná se o pozemky o výmìøe 131 m2, èást pozemku je
zastavìna stavbou ve vlastnictví HZS, pozemky byly novì
zamìøeny. HZS Pardubického kraje má zájem na odkoupe-
ní tìchto pozemkù za kupní cenu ve výši znaleckého posud-
ku.

ZM/2004/10/184: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 392/6, 393/2 a st.p.è. 1618 v k.ú. Králíky za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.27 Nákup pozemku p.p.è. 2285 v k.ú. Králíky
Obsah: Hasièský záchranný sbor Pardubického kraje,

Pardubice mùže prodat mìstu pozemek, který je z hlediska
využití k èinnostem HZS nebo k zajiš�ování oprav nemo-
vitostí stanice zcela nepotøebný, pozemek byl novì zamì-
øen, výmìra pozemku je 71 m2. HZS Pardubického kraje
má zájem prodat tento pozemek za kupní cenu ve výši zna-
leckého posudku.

ZM/2004/10/185: ZM schvaluje nákup pozemku p.p.è.
2285 v k.ú. Králíky za kupní cenu stanovenou zna-
leckým posudkem od Hasièského záchranného sbo-
ru Pardubického kraje, Pardubice.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.28 Nákup pozemkù p.p.è. 1820/19 a 1820/27 v k.ú.
Králíky

Obsah: Jedná se o pozemky v prùmyslové zónì o výmì-
øe 9831 m2. Cena pozemkù dle znaleckého posudku èiní
98.780,- Kè, ve znaleckém posudku je zohlednìna pøedpo-
kládaná výstavba s prùmyslovým využitím. Dne 08.06.2004
probìhlo jednání s vlastníkem pozemkù paní Vraštilovou
o  cenì pozemkù a navrhuje cenu ve výši 130.000,- Kè.
RMdoporuèila nákup za kupní cenu ve výši 130.000,- Kè.

ZM/2004/10/186: ZM schvaluje nákup pozemkù p.p.è.
1820/19 a 1820/27 v k.ú. Králíky za kupní cenu 130.000,-
Kè od paní Marie Vraštilové, Králíky 151.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.29 Dohoda o splácení dluhu
Obsah: Pan František Golian, Lichkov 12 žádá o schvále-
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ní dohody o splácení dluhu (za pozdní úhradu kupní ceny)
ve výši 6.658,- Kè s 8% úrokem z prodlení p.a. od 24.02.2001
do zaplacení a náhradu nákladù øízení ve výši 6.825,- Kè na
základì rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Žada-
tel j iž zaslal mìstu první splátku ve výši 500,- Kè
s odùvodnìním, že je v souèasné dobì bez zamìstnání.
RM doporuèila schválení dohody.

ZM/2004/10/187: ZM schvaluje dohodu o splácení dlu-
hu mezi mìstem Králíky a panem Františkem Golia-
nem, Lichkov 12, a to v pravidelných mìsíèních
splátkách v minimální výši 500,- Kè až do úplného
zaplacení pod ztrátou výhody splátek.

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

4.1.30 Revokace usnesení ZM/2002/01/008
Obsah: ZM dne 21.01.2002 schválilo úplatný pøevod po-

zemku st.p.è. 41/2 v k.ú. Prostøední Lipka z dùvodu ma-
jetkoprávního vypoøádání pozemku pod pøístavbou èp. 61
v k.ú. Prostøední Lipka (GP è. 130-129/2001) od Lesù ÈR,
s.p., Hradec Králové. Geometrickým plánem è. 156-730/2003
ze dne 12.07.2004 byla nemovitost èp. 61 v k.ú. Prostøední
Lipka vèetnì pøístavby novì zamìøena, vyznaèeno vìcné
bøemeno a novým zamìøením nemovitost nezasahuje do
výše uvedeného pozemku. Z tohoto dùvodu navrhuje MO
zrušení rozhodnutí ZM/2002/01/008, jelikož odpadl dùvod.
RM doporuèila revokaci usnesení.

ZM/2004/10/188: ZM revokuje usnesení ZM/2002/01/
008 ze dne 21.01.2002, jelikož odpadl dùvod (nové za-
mìøení nemovitosti èp. 61 v k.ú. Prostøední Lipka).

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.31 Bezúplatný pøevod pozemku st.p.è. 82 v k.ú.
Dolní Lipka podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona è. 95/1999
Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù

Obsah: Jedná se o pozemek o výmìøe 13 m2 pod nemovi-
tostí ve vlastnictví mìsta Králíky – autobusovou èekárnou.
Pozemek pøevede Pozemkový fond do vlastnictví mìsta bez-
úplatnì. RM doporuèila pøevod.

ZM/2004/10/189: ZM schvaluje bezúplatný pøevod po-
zemku st.p.è. 82 v k.ú. Dolní Lipka podle § 5 odst. 1
písem. e) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù od Pozemkového fondu ÈR, ÚP Ústí nad
Orlicí na mìsto Králíky.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.1.32 Revokace usnesení ZM/2003/03/049
Obsah: Mìsto Králíky v roce 2003 požádalo o bezúplat-

ný pøevod pozemku od Úøadu pro zastupování státu ve vì-
cech majetkových. V roce 2003 byl pozemek pøeveden na
Pozemkový fond ÈR. Zároveò GP è. 108-41/2004 ze dne
02.02.2004 byla z pozemku oddìlena èást - novì oznaèena
jako p.p.è. 934/4 u nemovitosti èp. 93 v k.ú. Heømanice pro
potøebu pana Temòáka. Jelikož se pozemek nachází
v souèasnì zastavìném území obce, mùže mìsto požádat
o  úplatný pøevod zemìdìlského pozemku podle § 5 odst. 1
písm. a) zákona o prodeji pùdy. Na úhradu kupní ceny uplatní
mìsto nároky podle § 11 zákona o pùdì.

ZM/2004/10/190: ZM revokuje usnesení ZM/2003/03/
049 ze dne 11.03.2003 a schvaluje úplatný pøevod po-
zemku p.p.è. 934/2 v k.ú. Heømanice u Králík od Po-
zemkového fondu ÈR, ÚP Ústí nad Orlicí na mìsto
Králíky.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.2 Úvìr na dostavbu sportovního areálu
Mgr. Krabec - Z dùvodu nutného dokonèení výstavby

sportovního areálu u ZŠ Moravská ještì v letošním roce
(vazba na poskytnutou státní dotaci z roku 2001), jejího
zkolaudování a technicko-ekonomického vyhodnocení vy-
vstala potøeba doinvestování celé stavby. Pøedpokládaná
potøeba financí 5,6 mil. Kè (celkovì 7,6 mil. Kè, letošním
rozpoèet poèítá s 2 mil. Kè).

p. Juránek – mìlo by se doplnit „proè došlo k této situ-
aci“.

Mgr. Krabec – nebyly splnìny lhùty dokonèení stavby a
finance, které mìsto mìlo do výstavby vložit, tak, jak to
vyplývalo z rozhodnutí o poskytnutých dotacích v r.2001.

p. Pohl – proè nebylo na dostavbu areálu poèítáno
v rozpoètu mìsta?

Mgr. Krabec – neznali jsme podmínky pøidìlené dotace
a nevìdìli o nutnosti dostavby a dofinancování sportovního
zaøízení.

p. Èuma – mìsto o nutnosti dokonèení stavby vìdìlo.
Z toho dùvodu také žádalo o další dotace na dostavbu are-
álu.

pí Pecháèková – v návrhu rozpoètu na rok 2003 byl
požadavek na finance potøebné pro dostavbu areálu.

p. Jungvirt –  øekl, že v pøípadì pokud nebylo
v rozpoètu na rok 2003 myšleno na dostavbu areálu, mìl
èlovìk, který je za dotace odpovìdný, promluvit pøed zastu-
pitelstvem o nutnosti dokonèení stavby.

p. Èuma – øešením mìla být dotace, kterou mìsto bohu-
žel nedostalo.

Ing. Strnad – požádal starostu o uveøejnìní stavu zadlu-
žení mìsta v posledních letech v Králickém zpravodaji.

Mgr. Krabec – souhlasil s uveøejnìním èlánku a upo-
zornil zastupitele, že sice o podané žádosti na dotaci pro rok
2004 vìdìl, neznal však podmínky pøidìlené dotace na do-
stavbu areálu do konce roku 2003.

ZM/2004/10/191: ZM schvaluje pøijetí dlouhodobého
investièního úvìru se splatností 6 let na dostavbu
sportovního zaøízení u ZŠ Moravská, Králíky ve výši
6 000 000,- Kè od Èeské spoøitelny, a.s. se zástavou
budoucími rozpoètovými pøíjmy.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.3 Koncepce rozvoje cestovního ruchu
Koncepci rozvoje cestovního ruchu pøednesl a následnou

diskuzi øídil místostarosta p. Juránek. Uvedl pozmìòovací
návrhy, které mu byly v urèeném termínu doruèeny od Ing.
Rábonì, p. Panuše a p. Doubravy. ZM projednávalo, které
doplnìní a úpravy koncepce akceptuje a schvalovalo ji jako
celek. Úplné znìní bude trvalou souèástí webových stránek
mìsta.

ZM/2004/10/192: ZM schvaluje Koncepci rozvoje ces-
tovního ruchu na Králicku v pøedloženém znìní se
zapracovanými pøipomínkami.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

4.4 Zmìna èlena dozorèí rady v Službách mìs-
ta Králíky, s.r.o.

Mgr. Krabec – uvedl bod 4.4. Zmìna èlena dozorèí rady
ve Službách mìsta Králíky, s.r.o.. V dozorèí radì nyní jsou
p. Hlava, p.Moravec a pí Ponocná. Firma paní Ponocné bude
v budoucnu externì spolupracovat se Službami mìsta Krá-
líky, s.r.o. v oblasti finanèního poradenství, tudíž není mož-
né, aby byla souèasnì èlenem dozorèí rady (støet zájmù). Pí
Ponocná s rezignací souhlasí. Na místo èlena dozorèí rady
navrhuje starosta pana Mgr. Holèapka.

p. Jungvirt – jaká je funkce dozorèí rady ?
Mgr. Krabec – dozorèí rada jen kontroluje øádné fungo-

vání založené spoleènosti, mùže si pøizvat i fundovaného
poradce. Má se setkávat ètyøikrát do roka.

Ing. Strnad – je nutné zvolit nového èlena dnes?
Mgr. Krabec -  schùzka dozorèí rady by mìla probìh-

nout nìkdy v nejbližších dnech. Z toho plyne nutnost zvo-
lení nového èlena již dnes.

ZM/2004/10/193: ZM bere na vìdomí odstoupení paní
Jany Ponocné jako èlenky dozorèí rady spoleènosti
Služby mìsta Králíky, s.r.o a souèasnì navrhuje za
nového èlena Mgr. Jana Holèapka.

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

4.5 Žádost o pøevod nepotøebného majetku Ar-
mády ÈR na mìsto

Bod pøednesl a následnou diskuzi øídil místostarosta p.
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Juránek.
V souèasné dobì Armáda Èeské republiky nabízí jako

nepotøebný majetek mimo jiné i pevnostní objekty na Krá-
licku. Již zastupitelstvo mìsta projednávalo schválení bezú-
platného pøevodu pevnosti K-S14 Cihelna, intenzivnì pro-
bíhají také jednání o pøevodu nejvìtší podzemní pevnosti
„Hùrka“ s nadzemními objekty K-S10, K-S11, K-S12 a
KS12a, kde by v brzké dobì mìlo vzniknout jedno z nejvý-
znamnìjších pevnostních muzeí pøesahující významem rá-
mec republiky.

Již v minulosti se pøipravoval a zaèal budovat projekt tzv.
pøírodního muzea Králická pevnostní oblast, jehož centrem
mìlo být souèasné vojenské muzeum. Postupnì byla osídle-
na èást objektù v linii tìžkého i lehkého opevnìní, ale na-
prostá vìtšina zùstává prázdná, volnì pøístupná a bez užit-
ku. Probíhají diskuze o nejlepší variantì fungování KPO
jako celku, kdy se mìsto snaží zachovat významnou úlohu
zúèastnìných samospráv, aby se podaøilo najít soulad mezi
nimi a provozovateli jednotlivých muzeí.

Jako snahu o získání nìjaké právní jistoty pro provozo-
vatele (nájemní vztah s obcí èi mìstem), zamezení snah
o likvidaci nìkterých objektù, zachování linie jako historic-
kého dìdictví, vnesení nìjakého øádu do doposud živelného
osidlování pevnostních objektù a zajištìní bezpeènosti pro
návštìvníky, lze chápat snahu získat všechny objekty pev-
nostní i tzv. øopíkù do majetku mìsta jako správnou o to
spíše, že ve smyslu ustanovení zákona è. 174/2003 Sb. se tak
mùže stát bezúplatnì. Podle vyjádøení Vojenské a ubytovací
správy Pardubice Armáda ÈR provede na své náklady za-
mìøení objektù i s potøebnou manipulaèní plochou kolem a
jejich zapsání do katastru nemovitostí. Nepopiratelným zis-
kem by pro mìsto Králíky bylo také navýšení hodnoty jeho
majetku a vylepšení pozice pro vyjednávání napø. o potøeb-
ných úvìrech.

S výjimkou uživatelù pevnosti K-S8 „U nádraží“ se k even-
tuálnímu pøevodu objektu z AÈR na mìsto staví jednotlivé
kluby vojenské historie, které muzea provozují, pozitivnì.
S výjimkou pevnosti Bouda (o ni nežádáme, protože vstupní
objekt je na katastru obce Tìchonín) nemá žádný subjekt
uzavøenu platnou nájemní smlouvu s dosavadním vlastní-
kem - Armádou ÈR. V žádném pøípadì nechceme bez nìèí-
ho souhlasu žádat o ty objekty, které chce jejich dosavadní
uživatel získat úplatnou cestou do svého vlastnictví - to ne-
vyluèuje zapojení do projektu Králické pevnostní oblasti.
Pøedstava vedení mìsta je taková, že nájemné bude za do-
držení základních podmínek (napø. provozování muzea pro
veøejnost) jen symbolické. Naopak pøipravujeme variantu
založení nadace, která by získávala prostøedky urèené pro
financování projektù v KPO.

Zámìr získat pevnostní objekty do majetku obcí je v sou-
ladu s dohodou starostù mikroregionu Králicko. O pøevody
požádaly již obce Lichkov a Dolní Morava.

ZM/2004/10/194: ZM rozhodlo o nabytí dále uvede-
ného nepotøebného vojenského majetku do vlastnic-
tví mìsta Králíky darovací smlouvou podle zákona
è. 174/2003 Sb., o pøevodu nìkterého nepotøebného
vojenského majetku a majetku, s nímž je pøíslušné
hospodaøit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví Èeské
republiky na územní samosprávné celky.

K tomu ukládá starostovi mìsta Králíky Mgr.
Dušanu Krabcovi podat žádost Ministerstvu obrany
o pøevod, poskytnout Ministerstvu obrany spoluprá-
ci pøi pøípravì pøevodu a v pøípadì schválení pøevo-
du vládou ÈR pøedložit zastupitelstvu  mìsta Králí-
ky úplný text návrhu darovací smlouvy ke schvále-
ní.

ZM schvaluje pøevod následujících nemovitostí:
· objekty stálého tìžkého opevnìní
K - S 6 (VEÈ 178), bez èp/èe, jiná budova v k.ú. Èer-

vený Potok, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí
K – S 7 (VEÈ 177), bez èp/èe, jiná budova v k.ú. Èer-

vený Potok, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí
K – S 9 (VEÈ 175), bez èp/èe, jiná budova v k.ú.

Horní Lipka, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí
K – S 12b (VEÈ 174), bez èp/èe, jiná budova v k.ú.

Králíky, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí
K – S 15 (VEÈ 168), bez èp/èe, jiná budova v k.ú.

Králíky, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí
K – S 16 (VEÈ 167), bez èp/èe, jiná budova v k.ú.

Králíky, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí
K - S 17 (VEÈ 166), bez èp/èe, jiná budova v k. ú.

Králíky, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí
K – S 18 (VEÈ 165), bez èp/èe, jiná budova v k.ú.

Dolní Boøíkovice, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí
K – S 19 (VEÈ 163), bez èp/èe, jiná budova v k.ú.

Dolní Boøíkovice, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí
K – S 20 (VEÈ 162), bez èp/èe, jiná budova v k.ú.

Dolní Boøíkovice, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí
· Objekty lehkého opevnìní
ev.è. 6, 7, 8, 9, 10 a 125 v k. ú. Dolní Boøíkovice
ev. è. 114, 115, 116, 117, 20, 21, 22, 23, 2425, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32 v k. ú. Králíky
ev. è. 111, 112, 113 v k. ú. Prostøední Lipka
ev. è. 33, 41, 109, 110 v k. ú. Horní Lipka
ev. è. 42, 43 v k. ú. Èervený Potok
Výèet pøevádìných nemovitostí, jejich souèástí a

pøíslušenství bude upøesnìn v dohodì
s Ministerstvem obrany pøi pøípravì pøevodu a uve-
den v návrhu darovací smlouvy.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

05. Vstupy obèanù
p. Pohl – ptá se Mgr. Holèapka, zda se jako zastupitel

zvolený za ÈSSD cítí zavázán ctít volební program a cíle této
volební strany?

Mgr. Holèapek – nikoli, „politický problém jde mimo mì“.
Zvolen byl jako nezávislý.

06. Vstupy zastupitelù
p. Juránek – požádal zastupitele o pomoc s propagací

VI. Polsko-èeských trhù pøíhranièí které se konají 25. záøí
2004 v budovì Szamorz¹dowej szkoly Miêdzylesie v dobì od
10.00 do 15.00 hod. Doplnil též již zveøejnìnou statistiku
akce „Cihelna“ o poslední známé údaje pøed závìreèným
vyúètováním akce.

Mgr. Krabec – pøednesl zprávu o vývoji rozpoètu mìsta
k 31.8.2004. Pøíjmy jsou naplnìny na 70,6 %, výdaje na
68,8 % upraveného rozpoètu. Rozpoèet mìsta se tedy vyvíjí
standardnì, je však nutno stále sledovat plnìní daòových
pøíjmù, pøedevším DPH, která je nejvýznamnìjší èástí pøí-
jmové stránky rozpoètu.

Starosta ukonèil jednání ve 21.34 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u sleèny Faltusové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání je poøizován
digitální záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe)
si nechat záznam z jednání nahrát u Ing.  Romana Švédy (pøíze-
mí radnice na Velkém námìstí èp. 5).
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Úøad práce v Ústí n. O. Odbor státní sociální podpory
Aktuální informace pro mìsíc øíjen 2004
Upozoròujeme dùraznì všechny

klienty, kteøí uplatòují nárok na
dávku státní sociální podpory Pøí-
davek na dítì, že pro vznik nebo
pokraèování nároku na výplatu
dávky je bezpodmíneènì nutné do-
ložit níže uvedené  skuteènosti:

1. Prokazování výše rozhodného
pøíjmu pro nárok na výplatu dáv-
ky státní sociální podpory – pøí-
davek na dítì od 1. 10. 2004 dle usta-
novení § 51, odst. 1 zákona      è. 117/
1995 Sb., o státní sociální podpoøe,
v platném znìní

Pro posouzení  trvání  nároku na
pøídavek na dítì od 1. 10. 2004 je tøe-
ba prokázat rozhodné pøíjmy
všech spoleènì posuzovaných
osob za celý kalendáøní rok 2003.

Pokud tyto pøíjmy nebudou dolo-
ženy do 30. 9. 2004, bude žadatelùm

výplata pøídavku na dítì zastavena
a nebude-li tato povinnost splnìna ani
do 31. 10. 2004,  dojde k zániku náro-
ku a dávka bude k  1. 10. 2004 ode-
jmuta.

K prokázání výše rozhodného pøí-
jmu za uvedené období (kalendáøní rok
2003) slouží formuláø 214 R – Doklad o
výši roèního pøíjmu, který je žadate-
lùm k dispozici na každém kontakt-
ním místì státní sociální podpory Úøa-
du práce v Ústí nad Orlicí.

2. Nezaopatøenost
Opìt pøipomínáme, že pro nárok na

pøídavek na dítì a další dávky pro je-
jichž nárok se nezaopatøenost dìtí zo-
hledòuje, je tøeba od 1. 9. 2004 dolo-
žit u dìtí starších 15 let (pokud vìku
15 let dovršily do 31. 8. 2004) potvrze-
ní o studiu na školní rok 2004/2005.
Pokud nebude potvrzení o studiu dolo-

ženo do 31. 10. 2004, budou dávky
státní sociální podpory odejmuty.

Pokud bude dávka z dùvodu
nedoložení nìkteré ze dvou výše
uvedených skuteèností odejmuta, je
možno nárok uplatnit jedinì podá-
ním øádnì doložené nové žádosti
s preklusivní lhùtou 3 mìsíce ( lze
uplatnit nárok max. 3 mìsíce zpìt-
nì od data podání)

Opakovanì upozoròujeme na
skuteènost, že novelou zákona è.
117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poøe  byl zrušen Pøíspìvek na do-
pravu a že tedy není možno o nìj
žádat  od školního roku 2004 / 2005
na kontaktních místech SSP.

Náhradou je možnost uplatnit
žádost o slevy na jízdném u všech
autorizovaných dopravcù.

Ing. Jindøich Hruška
vedoucí odboru

Porovnání nových cen žákovského jízdného s ce-
nami obyèejného jízdného pro dìti do 15 let a jízdné-
ho zákaznického je uvedeno v následující tabulce.
Ceny jsou pro 2. vozovou tøídu.

Vzdálenost Žáci do Studenti Dìti do Zákaznické
(km) 15 let 15-26 let 15 let jízdné

001 - 006 3 Kè 5 Kè 5 Kè 7 Kè
007 - 010 5 Kè 8 Kè 8 Kè 11 Kè
011 - 015 7 Kè 11 Kè 11 Kè 16 Kè
016 - 020 9 Kè 14 Kè 14 Kè 20 Kè
021 - 025 11 Kè 17 Kè 17 Kè 24 Kè
026 - 030 13 Kè 20 Kè 20 Kè 28 Kè
031 - 035 15 Kè 22 Kè 23 Kè 32 Kè
036 - 040 16 Kè 25 Kè 26 Kè 36 Kè
041 - 050 19 Kè 29 Kè 32 Kè 42 Kè
051 - 060 22 Kè 34 Kè 38 Kè 48 Kè
061 - 070 25 Kè 39 Kè 44 Kè 55 Kè
071 - 080 28 Kè 43 Kè 49 Kè 62 Kè
081 - 090 31 Kè 48 Kè 55 Kè 68 Kè
091 - 100 34 Kè 52 Kè 60 Kè 74 Kè

Vzdálenost Žáci do Studenti Dìti do Zákaznické
(km) 15 let 15-26 let 15 let jízdné

101 - 110 36 Kè 56 Kè 65 Kè 80 Kè
111 - 120 39 Kè 60 Kè 70 Kè 86 Kè
121 - 140 45 Kè 70 Kè 81 Kè 100 Kè
141 - 160 52 Kè 80 Kè 92 Kè 114 Kè
161 - 180 58 Kè 88 Kè 102 Kè 126 Kè
181 - 200 64 Kè 97 Kè 112 Kè 138 Kè
201 - 225 72 Kè 108 Kè 125 Kè 154 Kè
226 - 250 79 Kè 118 Kè 137 Kè 168 Kè
251 - 275 86 Kè 127 Kè 147 Kè 182 Kè
276 - 300 93 Kè 137 Kè 159 Kè 196 Kè
301 - 350 109 Kè 160 Kè 185 Kè 228 Kè
351 - 400 125 Kè 182 Kè 212 Kè 260 Kè
401 - 450 142 Kè 206 Kè 239 Kè 294 Kè
451 - 500 159 Kè 230 Kè 266 Kè 328 Kè
501 - 550 176 Kè 253 Kè 293 Kè 362 Kè
551 - 600 193 Kè 277 Kè 320 Kè 396 Kè
601 a více 210 Kè 301 Kè 349 Kè 430 Kè

Zdroj: internet Èeské dráhy a.s.  www.cdrail.cz

Na WWW stránkách Pardubického kraje byly zveøejnìny koneèné návrhy vlakových jízdních øádù na následující
období. Poslední vlak v pracovní dny bude pøijíždìt do Králík ve 21.20 hod. Nedìlní rychlík nepojede z Králík, souprava
bude pøistavena v Dolní Lipce a pojede do Letohradu jako osobní vlak, poté bude pokraèovat dále jako rychlík. Pøípoj na
tento spoj je v nedìli zajištìn spojem ze Štítù.
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130 let pivovaru HOLBA v Hanušovicích

Jak je z pøiložených fotografií patrno, jsou jednotlivé provozy peèlivì udr-
žovány v èistotì a s úctou k tradici.                                   Foto: J. Kosek

Ve dnech 1. – 4. záøí probìhly dny
otevøených dveøí v pivovaru Holba
Hanušovice a.s.. Pivovarníci i milovní-
ci zlatého moku si tak pøipomenuli 130
let od založení hanušovického pivova-
ru.

Od 1. do 3. 9. mohli návštìvníci na-
hlédnout s prùvodcem v rámci ex-
kurzí zdarma do provozu pivovaru a
následnì posedìt na pivovarském dvo-
øe u hudební produkce. Ta byla v jed-
notlivých dnech tématicky zamìøena
na rùzné hudební žánry – Country
Holba (folk, country), Sejdeme se na
Holbì (lidovky), Rocková Holba (rock).
V sobotu 4. 9. 2004 oslavy vyvrcholily
celodenním programem  s pùlnoèním
pøekvapením – koncertem skupiny
Olympic (pivovar Holba je jedním ze
sponzorù této legendární hudební sku-
piny).

U pøíležitosti oslav pøipravili zamìst-
nanci pivovaru v prostorách areálu
pivovaru pøíjemné posezení. Návštìv-
níci mohli ochutnat nejenom tradièní
sortiment, ale i piva pøipravená speci-
álnì pro tuto akci (kvasnicové pivo,
speciální polotmavé pivo).

Pøi pøíležitosti tìchto oslav jsme po-
ložili  otázku výkonnému øediteli panu
Vladimíru Zíkovi:

Jaká je souèasná kapacita pivo-
varu a jak si stojí na velmi nároè-
ném èeském pivním trhu?

Pivovar Holba patøí k první desítce
pivovarù v ÈR s roèním výstavem
necelého pùl miliónu hektolitrù piva
roènì. Jsme souèástí holdingu PMS
Pøerov, a.s., který je podle objemu vy-
staveného piva za rok 4. nejvìtší pivo-
varnickou skupinou na našem trhu
(pozn. redakce zahrnuje i pivovary
Zubr a Litovel).

Bude zde prodávané speciální po-
lotmavé pivo distribuováno i do

obchodní sítì?
Nikoli, toto pivo je prozatím prodá-

váno pouze v areálu pivovaru  pøi pi-
vovarských akcích. S jeho distribucí
k zákazníkùm v tuto chvíli nepoèítá-
me. Ale situace se mùže v pøípadì zá-
jmu zákazníkù i zmìnit.

Souèástí areálu je i nìkolik ryb-
níkù. Jak je to s èistotou odpadní
vody?

Pivovar Holba vlastní ÈOV, na kte-
rou je napojen nejen pivovar, ale i Mìs-
to Hanušovice a další místní podnika-
telské subjekty. Kvalita vody vytékají-
cí z ÈOV je podrobována trvalé pøísné
kontrole z naší strany i ze strany stát-
ních kontrolních orgánù. Výsledky pro-
vádìných kontrol jsou prùbìžnì na
velmi vysoké úrovni a kvalita vypouš-
tìné vody tedy nijak nezatìžuje øeku

Moravu.
Vámi zmínìné 2 pivovarské rybníky

prodìlaly pøed nìkolika lety celkovou
revitalizaci. Dnes v nich opìt žijí nì-
které vzácné a chránìné druhy obojži-
velníkù, rovnìž nìkteøí hadi a samo-
zøejmì ryby, které regulují rozsah vod-
ní zelenì. Každoroènì zde vysazujeme
omezený poèet kaprù a amurù. Sou-
èástí péèe o rybníky je i pravidelný pod-
zimní výlov ryb.

Pivovar Holba, již vzhledem ke své
výjimeèné poloze, považuje tematiku
ochrany pøírody a péèe o životní pro-
støedí za velmi podstatnou a dùležitou.
V souèasné dobì  spolupracuje
s CHKO Jeseníky, zejména na obno-
vì jedné z nejstarších nauèných ste-
zek u nás Šerák – Keprník. Tradièní je
již i spolupráce s Horskou službou
v oblasti Jeseníkù a rovnìž i další pro-
jekt ve spolupráci s KÈT. V letošním
roce se pivovar stal i adoptivním rodi-
èem narozených mláïat  Rysa ostrovi-
da v olomoucké ZOO. Další podobnì
zamìøené projekty budou navazovat i
v dalších letech.

Jaké zajímavé akce chystáte
v nejbližší dobì?

Na 9.øíjna jsme pøichystali pravidel-
ný podzimní výlov. Opìt budeme podá-
vat dobré pivo, bude hrát živá muzika
a bude možno ochutnat rybu na roštu.
Èerstvé ryby si návštìvníci mohou od-
nést i domù.

Dìkuji za rozhovor, za redakci Krá-
lického zpravodaje se ptal Jan Diví-
šek

Pøejeme zamìstnancùm pivovaru
stále dobrou pozici na trhu a pøízeò
králických konzumentù. Pøi tradièní
Holbyádì 2004 tým restaurace Dekl
Králíky pøipravil nový slogan (prav-
dìpodobnì pod silným vlivem ryzího
piva z hor):

„My jsme to sací komando z hor,
hanušovický pivní sbor“
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Tak bylo – tak je
Èp. 340 (døíve 88)

Ulice Dlouhá
V 2. pol. 18. stol. je jako majitel domu

uveden Leopold Bergmann.
Z matrièních zápisù vyplývá, že zde
r. 1807 na bahenní zimnici zemøel var-
hanáø Ferdinand Winter. Vyuèil se
u nìkterého z renomovaných králic-

kých varhanáøù, pravdìpodobnì
u Karla Welzela. Mezi jeho nejznám-
nìjší práce patøí varhany v Rychnovì
u Moravské Tøebové, v Rejcharticích,
Fulštejnì a mnohé další. V dalších le-
tech se v souvislosti s tímto domem
objevují jména Fröhlich, Katzer, Thie-
mann, Woletz. Nìkdy v druhé pol. 19.
stol. dùm získal zednický mistr Hüb-
ner, pùvodnì z Hedeèe. Jeho syn, Jo-
sef Hübner, který se tu narodil, patøil

k významným králickým osobnostem.
Po otci se stal stavitelem, za mìstem
vlastnil také cihelnu, byl králickým
radním, pøedsedou hasièského sboru,
èlenem muzejního výboru a význam-
ným historikem-samoukem. V roce
1930 se dùm nacházel v natolik špat-
ném stavu, že ohrožoval i budovy okol-
ní. Z toho dùvodu pøikroèil Hübner
k jeho demolici a vystavìl dùm nový,
patrový. V této podobì jej známe do-
posud. V dnešní dobì se zde nachází
lahùdkáøství p. Falty.

Mìstské muzeum Králíky
Pracovníci Mìstského muzea

v Králíkách rádi uvítají jakékoli dal-
ší doplòující podnìty a materiály (do-
bové fotografie, dokumenty apod.), kte-
ré se týkají tohoto tématu. Dìkujeme.

 Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky majetkový odbor

Velké námìstí 5,  561 69 Králíky, IÈ 00279072,
tel. 465670741,  fax 465631321

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

P R O D A T
(Z M Ì N A   -   S N Í Ž E N Í   C E N Y)

nemovitost: obytný dùm
èíslo popisné: 132

stavební parcela èíslo: 401/1 o výmìøe 257 m2

katastrální území: Králíky
další údaje: poèet bytù - 4
(byty obsazeny nájemníky)

nabídková kupní cena: 155.260,- Kè
nabídková kupní cena pozemku: 28.270,- Kè

koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 10. 2004

 Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky majetkový odbor

Velké námìstí 5,  561 69 Králíky, IÈ 00279072,
tel. 465670741,  fax 465631321

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

P R O D A T

nemovitost: obytný dùm
èíslo popisné: 265

stavební parcela èíslo: 144 o výmìøe 353 m2

pozemková parcela èíslo: 266/1 o výmìøe 252 m2

katastrální území: Králíky
zpùsob prodeje: dle obèanského zákoníku,

pouze jako celek
další údaje: poèet bytù - 6
(byty obsazeny nájemníky)

nabídková kupní cena domu: 300.000,- Kè
nabídková kupní cena pozemkù: 95.800,- Kè

koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 10. 2004
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Knihy (nejen) na víkend aneb
Týden knihoven 8. – 14. øíjna 2004
Dnes vám, milí ètenáøi, nenabídne-

me konkrétní knihu, ale nabídneme
vám celou mìstskou knihovnu!

Aby na sebe knihovny upozornily-
ètenáøe i neètenáøe, sponzory a mece-
náše, zøizovatele i novináøe, bude od
8. do 14. øíjna 2004 probíhat v celé
Èeské republice TÝDEN KNIHOVEN.

Mìstská knihovna v Králíkách se
pravidelnì pøipojuje svými akcemi a
prezentuje svou èinnost.

Chceme upozornit pøedevším ty, kteøí
knihovnu ještì nikdy nenavštívili, že
dnešní knihovna už není jen místo, kde
je možné si vypùjèit „rekreaèní ètení“,
ale že se stává i moderní informaèní
institucí.

Knihovny jsou dnes nejdostupnìjší
veøejná zaøízení a jejich ètenáøi bývají
obvykle nejpoèetnìjší zájmovou skupi-
nou v místì.

Prostøednictvím knihoven naplòuje
stát požadavek dostupnosti informací
zakotvený v Listinì lidských práv a
svobod.

I naše mìstská knihovna nabízí ve-
øejnosti velmi levný pøístup k široké
škále informaèních zdrojù. Nové infor-
maèní technologie a nové knihovnické
služby mìní charakter knihovny a kni-

hovnické profese.
Knihovny jsou místem, kde je mož-

né pøíjemnì trávit volný èas.Pøestože
mají knihovny velmi silné konkurenty
a jejich služby nemusí nikdo využívat
povinnì, navštìvuje je stále vìtší po-
èet uživatelù.

Knihovny jsou klidným a kultivova-
ným místem setkávání lidí a jsou do-
stupné každému.

V letošním Týdnu knihoven na-
bízíme kromì pravidelnì poskytova-
ných služeb:

· Internet za babku –  pøipojení
k Internetu  s 50% slevou, tj. 50 halé-
øù za minutu (využijte možnosti si pøe-
dem rezervovat èas, protože zájemcù
bývá hodnì!)

· ukázky využívání knihovnic-
kých informaèních zdrojù na In-
ternetu s možností je jich vyzkou-
šení ZDARMA. Tato nabídka je urèe-
ná pøedevším studentùm a uèitelùm
všech typù škol.

· 8.øíjna se ve tøech pøedstaveních
dìtem z mateøských škol a 1.roèníkù
obou základních škol pøedstaví Diva-
dla jednoho herce. Jan Havel oživí po-
stavièky Ondøeje Sekory v poøadu
Pohádky Ferdy Mravence.

· v øíjnu bude odstartován nový pro-
jekt spolupráce se školami a rodièi za-
mìøený na ètenáøství dìtí, s nímž vás
seznámíme v nìkterém dalším èísle

· pro ètenáøe od 6 do 16 let bude vy-
hlášena v øíjnu soutìž s názvem
Pojïte s námi do Evropy aneb Po-
znáváme státy Evropské unie. Ète-
náøi se seznámí každý mìsíc s jedním
státem – Anglií, Francií, Itálií, Polskem
a Slovenskem. Soutìžící budou rozdì-
leni do tøí vìkových kategorií a odpo-
vìdìt na soutìžní otázky pro nì bude
velmi snadné, protože k vypracování
odpovìdi budou moci použít veškeré
dostupné informaèní zdroje vèetnì bez-
platného Internetu.

V oddìlení pro mládež i pro dospìlé
budou instalovány výstavky dìl auto-
rù z pøíslušného státu, fotografické
publikace aj.

Úspìšní soutìžící budou odmìnìni
netradiènì – budou se moci zúèastnit
akce Noc s Andersenem 1.- 2. dub-
na 2005!

Na shledanou se „starými“ i novými
uživateli knihovny se tìší pracovnice
Mìstské knihovny v Králíkách

Ivana Mareèková, Radka Strnadová
a Jarmila Venzarová

 Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky majetkový odbor

Velké námìstí 5,  561 69 Králíky, IÈ 00279072,
tel. 465670741,  fax 465631321

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

P R O D A T

oznaèení nebytu: garáž è. 816/126
èíslo popisné: 816

ulice: Leoše Janáèka
stavební parcela èíslo: 1391/1 o výmìøe 1128 m2

výše spoluvl. podílu na spol. èástech: 6/1000
zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.

ve znìní pozd. pø.
katastrální území: Králíky

další údaje: plocha 18,78 m2

garáž obsazena nájemcem

nabídková kupní cena: 46.950,- Kè
koneèný termín pøijímání žádostí: 31.10.2004

Podle citovaného zákona mají obèané možnost  se
vyjádøit nebo podat své pøipomínky.

 Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky majetkový odbor

Velké námìstí 5,  561 69 Králíky, IÈ 00279072,
tel. 465670741,  fax 465631321

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

P R O D A T

oznaèení nemovitosti: dùm èp. 61 na st.p.è. 41/5
stavební parcela èíslo: 41/5 o výmìøe 628 m2

pozemková parcela èíslo: 81 o výmìøe 3870 m2

obec: Králíky
katastrální území: Prostøední Lipka

vìcná práva: zatíženo vìcným bøemenem
- stavba na jiné stavbì

nabídková kupní cena: dùm èp. 61 vèetnì st.p.è.
41/5 èástka 638.970,- Kè

p.p.è. 81 ve výši 50,-Kè/m2, tj. èástka 193.500,- Kè

koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 10. 2004
pøedem známý zájemce: Suchomelová, Molek

Podle citovaného zákona mají obèané možnost po
dobu vyvìšení tohoto oznámení se

vyjádøit nebo podat své pøipomínky a nabídky.
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Klasika VIVA
nejen pro Králíky

K cyklu koncertù krásné hudby, který
v Šumperku poøádá agentura J&D pod ná-
zvem KLASIKA VIVA, se jako spolupoøa-
datel pøipojil také králický Klub Na Støel-
nici. Formou autobusových zájezdù nabízí
posluchaèùm možnost navštívit vybraný
koncert z cyklu, vìtšinou jednou mìsíènì.
V  záøí se jednalo o koncert Epoque quarte-
ta v restaurovaném klášterním kostele
v Šumperku, v øíjnu (26.10.) pojedeme na
slavnostní koncert Janáèkovy filharmonie
Ostrava do velkého sálu šumperského
Domu kultury. V listopadu (17.11.) bude
koncert cyklu KLASIKA VIVA pøímo v Krá-
líkách (recitál mladé kytaristky Denisy Ve-
škrnové), v prosinci (21.12.) se tìšíme na
klasickou Èeskou mši vánoèní „Hej, mistøe“
Jana Jakuba Ryby s velkým orchestrem a
sborem.

Díky podpoøe zúèastnìných spolupoøada-
telù a firem se podaøilo zajistit autobuso-
vou dopravu zdarma a zastávky autobusu
po trase: Králíky - autobusové nádraží -
17.30, Èervená Voda - Obecní úøad - 17.35,
Bušín - autobusová zastávka u obchodu -
17.50, Ruda nad Moravou – autobusová
zastávka - 17.55, Olšany - køižovatka -
18.05, Bludov - servis Peugeot - 18.15

Autobus pana Thuna bude oznaèen pla-
kátem koncertu. S návratem poèítáme ihned
po koncertì, samozøejmì s možností zastá-
vek také mimo uvedená stanovištì. Pokud
bude zájem, zastavíme kdekoliv i na cestì
do Šumperka, je ovšem dùležité pøedem za-
volat a domluvit se na konkrétním místì.
Kontaktní telefony jsou 465 631 473 a 603
849 460. Tìším se na spoleèné výlety za
ušlechtilou zábavou a srdeènì Vás zvu na
koncerty cyklu KLASIKA VIVA.

Ing. Pavel Strnad

NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

Anežka Èumová,                  Barbora Chlumecká,
Richard Kosuk,                      Adam Suchánek

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

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

Františka Benáková, Despina Telioridisová, Jaroslav Rohlík,
Elfrieda Barnatová, Elfriede Erbenová, Miroslav Nìmec,
Vìra Pytlíková, Anna Výprachtická, Rozalie Machýlová,
Emilie Pecháèková, Terezie Krausová, Mária Bokorová,

Jaromír Všeteèka, František Andrlík, Božena Vondráèková,
Jarmila Ludvíková, Alžbìta Michalièková, Marie Bubnová,

Anna Èerná, Marie Dvoøáková, Jiøina Havlíèková, Miroslav Kain,
Františka Kollerová, Miloslava Bílá, Vilma Vrbická, Bohumír Švéda,
Josef Schwarzer, Miroslav Musílek, Marie Scholzová, Metelka Jan,

Štefanie Kroupová, Ludmila Dvoøáková, Marie Pirklová

Zdenìk Horníèek – Zdeòka Køížková, Roman Vinický – Eva Novotná

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Ladislav Kožela, Emilie Knápková

Stomatologické služby
od 2. 10. 2004 do 7. 11. 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
02. 10. So MUDr. Milotová Lanškroun Svobody 356 465 322 787
03. 10. Ne MUDr. Milotová Lanškroun Svobody 356 465 322 787
09. 10. So MUDr. Strnadová Jablonné n. Or. Na Dílech 622 465 642 765
10. 10. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. Or. Na Dílech 622 465 642 765
16. 10. So MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
17. 10. Ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
23. 10. So MUDr. Špièka Králíky 5. Kvìtna 414 465 631 154
24. 10. Ne MUDr. Špièka Králíky 5. Kvìtna 414 465 631 154
28. 10. Èt MUDr. Špièková Králíky 5. Kvìtna 414 465 631 274
30. 10. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
31. 10. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
06. 11. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
07. 11. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818

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

LYŽAØSKÁ VÝZBROJ

VÝPRODEJ LOÒSKÝCH
A PØEDLOÒSKÝCH

MODELÙ SJEZDOVÝCH
LYŽÍ A BOT

JIŽ NYNÍ NABÍZÍME
BROUŠENÍ SNOWBOARDÙ
A LYŽÍ
NA NOVÝCH
STROJÍCH
ZA PØÍZNIVÉ CENY

Firma Jan Jiráska
Malé námìstí 338

K R Á L Í K Y
tel.: 465631236, mobil: 606812245



 24 - Králický Zpravodaj 10/2004

Program na ØÍJEN
pátek 1.   OHNIVÝ OCEÁN   zaè. ve 20.00 hod
Dobrodružná podívaná pøedstavuje Vigga Mortensena

(Aragorn z Pána prstenù) v roli amerického kovboje, jež
pøijme pozvání na tøi tisíce mil dlouhý závod v poušti. Se
svým nevzhledným, ale houževnatým mustangem Hidal-
gem se tak stane prvním cizincem mezi Araby, kteøí v závodì
už celé tisíciletí demonstrují kvality svých ušlechtilých koní.

úterý 5.   PÁNSKÁ JÍZDA   zaè. ve 20.00 hod
Po smrti manželky zùstane inženýr Viktor naprosto bez-

radný - žena totiž rodinu „ochránila“ pøed životní realitou
tak dokonale, že Viktor neumí ani nakoupit
v supermarketu… Nová èeská situaèní komedie
s Martinem Dejdarem, Ondøejem Vetchým a Josefem Abr-
hámem v hlavních rolích.

pátek 8.   ÚSVIT MRTVÝCH   zaè. ve 20.00 hod
Horor s oblíbeným tématem oživlých mrtvol je novou

verzí klasického zombie hororu. Skupinka lidí vzdoruje
v obchodním domì narùstajícímu poètu nebezpeèných kr-

velaèných pøíšer. Solidní stylový snímek zaujme atmosfé-
rou napìtí a hrùzy s relativnì únosnou mírou naturalis-
mù.

ètvrtek 14.   ZVRÁCENÝ   zaè. ve 20.00 hod
Mladá a krásná Alex je v opuštìném podchodu zbita a

znásilnìna neznámým mužem. Její manžel a pøítel se roz-
hodnou vzít spravedlnost do svých rukou. Vypjatý a silné
emoce vzbuzující snímek natoèil kontroverzní francouzský
režisér Gaspar Noé.

úterý 19.   SHREK 2   zaè. v 17.00 hod
Zelený zlobr Shrek v prvním díle zachránil princeznu

Fionu z draèího zajetí, zamiloval se a oženil se s ní, teï je
na øadì návštìva Fioniných rodièù, kteøí však mìli o dceøi-
nì budoucnosti ponìkud jiné pøedstavy… Druhý díl skvìlé
animované pohádkové komedie s bøitkými, inteligentními
a ironickými dialogy.

pátek 22.   VÌÈNÝ SVIT NEPOSKVRNÌNÉ MYSLI
zaè. ve 20.00 hod
Uznávaný scénárista Charlie Kaufman (mj. Adaptace) po-

kraèuje ve svém bádání o vnitøním svìtì èlovìka. Výjimeè-
ný psychologický milostný pøíbìh se sci-fi prvky (mazání
pamìti) je tìžko popsatelnou šarádou, urèenou „naladìné-
mu“ divákovi. Zcela jinak, než jak je známe, a oba dva sku-
teènì skvìle hrají v hlavních rolích Jim Carrey a Kate
Winsletová.

úterý 26.   ÈESKÝ SEN   zaè. ve 20.00 hod
Tvùrcùm originálního dokumentu se podaøil husarský

kousek: vzbudili mimoøádný zájem veøejnosti, když pøed
tisícovkami nedoèkavých zákazníkù otevøeli fiktivní hyper-
market Èeský sen, který tvoøila pouhá kulisa na plátnì
s rozmìry 10x100 metrù. Film je záznamem celého projek-
tu.

pátek 29.   ZRÙDA    zaè. ve 20.00 hod
Kriminální snímek podle skuteèných událostí pøibližuje

pøíbìh masové vražedkynì Aeileen Wuornosové, podezøelé
nejménì ze sedmi vražd a odsouzené k smrti v roce 1992.

Klub Na Støelnici Králíky
ØÍJEN 2004

sobota 9.  ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTI-
VAL, zaè. v 17.00 hod, Michal Novenko – varhany,
Jana Koucká-Bínová - zpìv

V roce 1997 vznikl z iniciativy varhaníka Michala No-
venka Orlicko-kladský varhanní festival, stále mohutnící
série koncertù na pomezí východních Èech a Polska  (Krá-
líky se pøipojily v roce 2001). Festival je mimo jiné význam-
nou pøehlídkou varhan celého regionu, pøièemž se
v oficiální propagaci zdùrazòuje, že ke skuteèným historic-
kým klenotùm patøí malé varhany bez pedálu, tzv. varhan-
ní pozitiv v Mìstském muzeu v Králíkách. Ale také ba-
rokní varhany napø. v Dobrušce, Vamberku a Lanškrou-
nì pocházejí z králické varhanáøské školy, jejíž expozice je
rovnìž k vidìní v místním muzeu.

Letos se ve varhanním salonku Mìstského muzea
v Králíkách setkáme opìt se zakladatelem festivalu, skla-
datelem a pedagogem prof. Novenkem. Koncertovat bude
na 300 let starém renesanèním varhanním pozitivu. Michal
Novenko je absolventem Konzervatoøe a AMU v Praze,
vystudoval dokonce nìkolik oborù – varhany, skladbu, diri-
gování a hudební teorii. Absolvoval dvì zahranièní stáže
(Švýcarsko, Itálie), od studijních let se intenzivnì zajímá
o historii varhan, vìnuje se dokumentaci starých nástrojù
a propaguje jejich koncertní využití. Zároveò se rozvíjí jeho
sólová koncertní dráha – vystupuje v Nìmecku, Anglii, Itá-
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P R O D A T   V O L N Ý   B Y T
oznaèení bytu: byt è. 147/4
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nabízí pracovní místo:
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Požadavky:

manuální zruènost a schopnost provádìt bìžné
opravy související s provozem sportovního are-
álu; dobrý zdravotní stav; èasová flexibilita.

Pøihlášky zasílejte na výše uvedenou
adresu do 8. 10. 2004.

Další informace na telefonním èísle: 465 631 320

lii, Izraeli, USA i v zemích jižní Afriky. V posledních letech
je zván do porot varhanních soutìží a pøednáší na zahraniè-
ních univerzitách (Sarum College v Anglii, University of
Texas v USA). Je také jediným interpretem svérázného
festivalu „Organum hydraulicum“, který spojuje vodácké
putování s cyklem šesti koncertù bìhem šesti dnù
v památných kostelích podél toku øeky Vltavy, samozøej-
mì vždy s jiným programem.

Jubilejní 60. koncert Kruhu pøátel hudby v Králíkách je
souèástí Orlicko-kladského varhanního festivalu. Spoluú-
èinkuje sopranistka Jana Koucká-Bínová, absolventka praž-
ské AMU a holandské Akademie pro starou hudbu. Inten-
zivnì se vìnuje barokní opeøe, její písòový a kantátový re-
pertoár však zahrnuje všechna slohová období.

pátek 15.   JIM ÈERT   zaè. ve 20.00 hod
Harmonikáø Jim Èert zpívá vlastní protest songy a bala-

dy svým osobitým podáním pohybujícím se mezi rockem a
písnièkáøskou formou. V devadesátých letech se Jim Èert
rozjel po svìtì, delší èas pobýval v USA, hrál a zpíval také ve
Francii, Nìmecku, Itálii, Slovinsku a Rakousku. V Kalifornii
spolu s bubeníkem Erno Šedivým utvoøili tvrdì znìjící rock-
ovou kapelu Life After Life, se kterou koncertovali po klu-
bech v San Franciscu a v Evropì. Jello Biafra, nìkdejší
šéf legendárních Dead Kennedys, si L.A.L. oblíbil natolik,
že je vzal pod ochraná køídla své vydavatelské firmy. Vedle
tohoto projektu se Jim Èert samozøejmì dál vìnoval vlast-
nímu vystupování. Vydal nìkolik CD – Svìtlu vstøíct, Písnì
Støedozemì (dle J.R.R. Tolkiena), Life After Life, Poutník
z Transporty.

Koncert se koná v rázovité králické hospodì Pasát.

støeda 20.  ADAMUS TRIO   zaè. v 19.00 hod, sál ZUŠ
Komorní koncert Kruhu pøátel hudby pøedstaví Adamu-

sovo trio (hoboj/anglický roh – housle – klavír). V programu
koncertu zazní skladby F. Schuberta, A. Dvoøáka, B. Sme-
tany, J. Brahmse a E. Vyklického. Adamusovo trio založil
vedoucí souboru Jan Adamus v roce 1985. Jedním z cílù
tohoto tria je hledání nových zvukových možností a nových
kombinací nástrojù. Repertoár souboru je pestrý, od skla-
deb barokních a klasických pøes romantické až
k moderním. Soubor vyhledává i neznámé barokní sklad-
by. Nìkteré skladby byly komponovány pøímo pro Adamu-
somovo trio, na králickém koncertì zazní „Tauromaquia“
Emila Viklického.

sobota 23.  NA  SPRÁVNÉ ADRESE
zaè. ve 20.00 hod
Divadelní komedie Marca Camolettiho v nastudování

„Divadla Ve støedu“ z Lanškrouna. Velmi zábavná kome-
die postavená na nedorozumìní, které vznikne, když si èty-
øi dámy bydlící v jednom domì podají inzerát – jedna hledá
životního partnera, druhá žáka k výuce klavíru, další mo-
del k malování a poslední podnájemníka. Pánové samo-
zøejmì postupnì pøijdou, ale ponìkud nìšikovnì, takže se
roztoèí kolotoè nedorozumìní a dvojsmyslù – hra ovšem
nepøekroèí hranice dobrého vkusu. Není to vážné poselství
o smyslu bytí, o životì a smrti, Camoletti si vytknul jediný
cíl: pobavit diváka. A ten splnil dokonale.

støeda 27.   JANÁÈKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
zaè. v 19.00 hod
Slavnostní koncert ke státnímu svátku v Šumperku.

Autobusový zájezd v rámci cyklu KLASIKA VIVA 2004.
Program koncertu: Antonín Dvoøák – Karneval, Josef Suk
– Pohádka, ad.

Janáèkovu filharmonii diriguje Petr Vronský. Koncert se
koná ve velkém sále Domu kultury v Šumperku, pro po-
sluchaèe je zdarma k dispozici autobusová doprava –
z Králík odjíždí autobus v 17.30 hod z autobusového ná-
draží, z Èervené Vody ze zastávky u obecního úøadu v 17.35
hod.

sobota 30.   VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…
zaè. ve 20.00 hod
Koncert legendy èeské rockové hudby Vladimíra Mišíka

a skupiny Etc… Nový koncertní program z výborného ak-
tuálního CD Umlkly stroje, chybìt však nebudou ani slavné
hity.

Klasik èeského bigbeatu Vladimír Mišík je na „stará kole-
na“ ve vrcholné formì. Má za sebou skuteènì bohatou mu-
zikantskou minulost a do dìjin èeské moderní hudby se
zapsal nesmazatelnì. Už na základní škole hrával na kyta-
ru rokenroly a písnièky ze Semaforu. Chtìl studovat vý-
tvarnou školu, ale nakonec se uèil na Barrandovì ve filmo-
vých studiích truhláøem. Z legrace øíká, že do první kapely
ho nevzali kvùli zpìvu, ale aby jim udìlal nové reprobedny.
To už se Mišík znal s Radimem Hladíkem a spolu hráli ve
skupinách Komety, Fontána a Matadors. S nimi natoèil první
vlastní píseò a zažil první velký ohlas publika. První velkou
desku „Meditace“ natoèil se skupinou Blue Effect, poté však
odešel. Dostal nabídku zpívat ve skupinì Flamengo, která
hodnì koncertovala, nevyhýbala se ani taneèním zábavám
nebo dlouhým zájezdùm do Polska. Velkým pomníkem ne-
jen Flamenga, ale celého tohoto období èeského rocku je
album „Kuøe v hodinkách“ s texty J. Kainara.

Po krátkém období se skupinami Formace a Energit se-
stavil svoji vlastní kapelu Etc…, která ho doprovází dodnes
(vedle ní Mišík pøíležitostnì koncertuje s malým folkrock-
ovým seskupením Èundrground). S Etc… vydal Vladimír
Mišík první ètyøi desky pouze pod èíselným oznaèením, pro-
tože názvy tehdejší vydavatelství Supraphon neschválilo.
Hlavnì „dvojka“ a „trojka“ byly velmi zajímavé a na tehdejší
dobu znìly neobvykle, ozvláštnìny tu keltskými, tu slovan-
skými kombinacemi durových a mollových akordù. V roce
1982 dostal Mišík zákaz koncertování, který trval plné tøi
roky. Až na podzim 1985 znovu zaèal zkoušet s novými
Etc… Pøed revolucí nahrál CD „20 deka duše“ a po ní na dva
roky omezil hudební aktivity, jelikož byl poslancem za Ob-
èanské fórum. Nenechal si ovšem ujít pøíležitost zahrát
s Etc… jako pøedkapela na prvním velkém strahovském
koncertì Rolling Stones. V devadesátých letech se k hudbì
vrátil naplno, vydal CD „Jen se smìj“ a „Mìsto z peøin“.
Nové tisíciletí zaèalo pro Vladimíra Mišíka úspìšnì. Zkuše-
ný a zralý, nikoliv však rutinní projev celé kapely zachytila
dvì výborná CD „Nùž na hrdle“ a zatím poslední „Umlkly
stroje“, ke kterému je poøádáno letošní podzimní turné. Je
ovšem jasné, že mezi novými písnièkami nemùžou chybìt
základní stavební kameny èeské rockové historie - „Variace
na renesanèní téma“, „Støíhali dohola malého chlapeèka“ a
mnoho dalších.

Skupina Etc… v souèasném obsazení: Vladimír Mišík –
zpìv, kytara; Petr Pokorný – kytara; Pavel Skála – kytara;
Jan Hrubý – housle; Jiøí Veselý – baskytara; Jiøí Zelenka –
bicí.

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøed-
prodeji vstupenek: kanceláø Støelnice, tel.: 465 631 473 nebo
603 849 460, a také na internetové adrese www.strelnice.cz.
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Králické ženy v Døevìnicích
Ženy volejbalového oddílu pøi ASPV

se již tradiènì zúèastòují volejbalové-
ho turnaje v Letohradì, poøádaného
ASPV, 5.6.2004.

Letos turnaj ve své kategorii vyhrá-
ly a postoupily do krajského kola
v Døevìnicích, kde 25.6.2004 vyhrály
a postoupily za Pardubicý kraj do celo-
státního kola, poøádaného opìt
v Døevìnicích 4. - 5. 9. 2004.

Ve velké konkurenci se již tak neda-
øilo. Zápasy byly vcelku vyrovnané, ze
ètrnácti krajù nakonec ženy skonèily
na 12.místì s pocitem dobré hry.

Iva Štìpánová, Hana Šulcová

Na fotce stojící: Pavla Šulcová, Ale-
na Krabcová, Jitka Krejèová, Hana
Vilítová, sedící: Hana Šulcová, Iva Štì-
pánová.

Králická èasovka
Dne 4. záøí probìhl již druhý roè-

ník cyklistického závodu „Králická
èasovka“. Na stejnou tra� jako loni,
kterou hodláme ponechat na stá-
lo, se za pìkného poèasí k tomuto
závodu pøihlásilo již 47 závodníkù
oproti loòským 34. Potìšilo nás, že
byla pìkná úèast místních a hlav-
nì, že je bylo vidìt i na stupních
vítìzù. Letos jsme mìli pro první
tøi z každé kategorie opìt krásné
diplomy a ještì speciální sklenìné
medaile, které jsou co kus, to ori-
ginál. Úspìch u vítìzù byl veliký.
Také ceny od sponzorù se líbily.
Tìm chceme za nì podìkovat a zá-
roveò je poprosit a�  nám zachova-
jí pøízeò i nadále. Dìkujeme také
našim kamarádùm, kteøí nám po-
mohli. Takže se tìšíme na III. roè-
ník Králické èasovky.

Srdeènì Vás zveme

na taneèní soutìž

„Zemská liga HIP HOP 2004“

Kategorie: od nejmladších (7 – 8 let) až po dospìlé,
jednotlivci i malé skupiny

Poøadatel: Taneèní škola Hubený Prostìjov
Partneøi: Mìsto Králíky, Obec Èervená Voda,

za laskavé pomoci místních firem

Králíky, kulturní dùm Støelnice, nedìle 24. 10. 2004, 10. 00 hod.

Informace pro obèany
V pøípadì nalezení nebo ztráty vìcí

se mùžete obrátit buï osobnì k

Mìstskému  úøadu Králíky, odboru

vnitøních vìcí, Karla Èapka 316,

èíslo  dveøí 209 nebo telefonicky

na èíslo telefonu 465 670 878, pan

Václav Matoulek. Pro informaci uvá-

díme, že v souèasné  dobì jsou v

evidenci MìÚ Králíky 2 jízdní kola

a mobilní telefon. Aktuální seznam

nalezených vìcí je zveøejòován na

www.kraliky.cz.

Kategorie A: 1. Kestler Aleš
(YOGI Racing Ostrava), roèník 81,
0:22:07; 2. Hauf Jan (Škýz Leto-
hrad), 71, 0:23:54; 3. Paškrt Rado-
van (CTC Fort SMC), 70, 0:24:02;
10. Záleský Milan (Králíky), 68,
0:26:13, 13. Uhlíø Jiøí (Králíky), 66,
0:29:40; 15. Vavøík Ladislav (Krá-
líky), 71, 0:30:14; 16. Brùna Vác-
lav (Králíky), 72, 0:30:20.

Kategorie B: 1. Kalousek Jiøí
(Králíky), 56, 0:24:59; 2. Vítek An-
tonín (TESSUTI Prestiže), 57,
0:25:38; 3. Eliáš Josef (Víno Kara-
bina Šumperk), 59, 0:26:41; 5. Stìr-
ba Arnošt (Králíky), 58, 0:28:29;
6. Jiráska Jan (Králíky), 56,
0:29:12; 8. Velechovský Jiøí (SAZS
Králíky), 55, 0:31:21; 10. Krabec
Dušan (Králíky), 64, 0:32:42.

Kategorie C: 1. Karel Prokopec
(Orlièky), 49, 0:27:27; 2. Leicht Jiøí
(Tìchonín), 49, 0:27:39; 3. Daøíèek
Miloslav (Lesnice), 53, 0:28:42;
6. Panchartek Zdenìk (CG I Králí-
ky), 53, 0:31:03; 10. Motl Karel
(Králíky), 44, X:X:X.

Kategorie J: 1. Ambrož Karel
(Køižanov), 90, 0:28:23; 2. Krabec
Martin (Králíky), 89, 0:29:15; 3. Šín
Josef (Králíky), 87, 0:30:38; 4. Ve-
lechovský Jan (Králíky) , 86,
0:31:28.

Kategorie Z: 1. Špaèková Sláv-
ka (Èervená Voda), 64, 0:29:46;
2. Pospíšilová Rùžena (Letohrad),
52,  0:35:22; 3.  Andrlová Klára
(Èervená Voda), 87, 0:36:06; 4. Ja-
nina Maurerová (Èervený Potok),
51, 0:50:40.

Za pøátele cyklistiky
Jiøí Kalousek  a Zdenìk Panchártek


