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Vážení
spoluobèané,
již se opìt pøiblížil konec roku –

èas vánoèní. Èas, kdy mùžeme vy-
stoupit z rozjetého životního rych-
líku a na chvíli se zastavit. Volnì
se nadechnout, aby nás pøekvapil
èerstvý vzduch  a to, že ho mùžeme
dýchat. Aby nás pøekvapili naši nej-
bližší a to, jak jsou pro nás potøeb-
ní. Aby nás pøekvapila krása zdán-
livì obyèejných vìcí kolem nás
v letu všedních dní neprávem opo-
míjená.

Pøeji Vám ono krátké zastavení,
naladìní se do vnitøní pohody a
krásné Vánoce strávené v okruhu
Vašich nejbližších.

D. Krabec

Pøíjemné prožití vánoèních svátkù,
do nového roku hodnì zdraví, osobní

spokojenosti a štìstí,
ètenáøùm pøeje redakce
Králického zpravodaje

Vánoèní svátky v køes�anské kultuøe
Blíží se ètyøiadvacátý prosinec. Pro

nìkoho pøedvánoèní ruch teprve vr-
cholí, jiní mají již vše pøipraveno a oèe-
kávají pøíchod Štìdrého dne v klidu a
radostném oèekávání. Máte chvíli èasu
a nepodléháte onomu módnímu jevu
oznaèovanému všeobjímajícím, ale na-
prosto protiøeèícím termínem „pøedvá-
noèní stres“? Pojïme se tedy chvíli za-
myslet nad významem Vánoc spolu
s nìkterými neodmyslitelnì spjatými
vìcmi.

Co jsou vánoce v dnešním pojetí?
Velká èást svìta, který si øíká civilizo-
vaný, se odchyluje od jakékoliv víry.
Nejen tedy od toho, co se vìtšinou pod
tím slovem rozumí, ale i od víry v pøíro-
du a síly, které vytváøejí a udržují její
øád. Pro nì jsou Vánoce svátky toku
penìz, jídla a zboží. V šustìní banko-
vek a cinkotu pøíborù se vytrácí duch,
který odedávna vládl období konèícího
roku.

Vánoce jsou v dnešní dobì spojová-
ny pøedevším s narozením Ježíše Kris-

ta. Ježíš je skuteèná historická posta-
va, dìjiny ovšem o pøesném datu jeho
narození mlèí. Jedinou zmínku, která
alespoò pøibližnì tuto událost datuje,
pøináší evangelista Lukáš; ten zazna-
menal, že se tak stalo v dobì prvního
sèítání lidu v øímské øíši, které probìh-
lo za císaøe Augusta.

Koøeny oslav pøipadajících na konec
roku však leží daleko v minulosti. Teh-
dy ti, kterým bývá dnes zvykem øíkat
„pohané“ vìøili, že bùh Slunce se kaž-
dým rokem znovu a znovu rodí. A prá-
vì noc z 24. na 25. prosinec pokládali
za okamžik jeho nového zrození. Lidé
si døíve více všímali dìjù, které je ob-
klopují a dovedli je dávat do logických
souvislostí. Vypozorovali tedy i to, že
Slunce koncem prosince zaèíná den ode
dne stoupat na obzoru výš a výš. Pro-
tože neznali zákonitosti pohybu planet,
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vysvìtlovali si tento jev narozením a
rùstem novì narozeného sluneèního
dítìte. Slunce bylo jako jeden z nich -
narodilo se, sílilo, v létì dosáhlo nej-
vyšší síly, dospìlosti - a pak postupnì
stárlo, sláblo, až se muselo znovu na-
rodit. Proto byly noci související s ná-
vratem Slunce odpradávna považová-
ny za posvátné, dávající zrod nejen
Slunci, ale jeho prostøednictvím i pøí-
rodì a tím i èlovìku.

Ve svatých nocích kolem zimního slu-
novratu lze vystopovat i pùvod slova
Vánoce. Dovolíme si citovat server Pas-
torace , kde je podán vyèerpávající vý-
klad:

Podle jazykovìdcù pochází z nìmèi-
ny. Jeho pùvodní název byl „svatá noc“.
Staré nìmecké slovo Weihnachten si
naši pøedkové poèeštili zajímavým zpù-
sobem: první èást (vá-) pøevzali beze
zmìny a druhou poèeštili (weihen =
zasvìtit, nachten = stmívat se, Nacht =
noc).

Oslavy zimního slunovratu nemají
hluboké tradice jen u nás a v Evropì,
jejich koøeny lze najít také v Asii,
u Indiánù v Americe i jinde. Od dob
Øíma se oslavy ustálily na dnešní 25.
prosinec. Faktem tedy je, že Vánoce
jsou pùvodnì „pohanské“ svátky. Je
pravdou, že si je církev pøivlastnila? Na
serveru Pastorace se mùžeme doèíst
následující:

Významný nìmecký badatel Herman
Usener doložil, že pøed nicejským kon-
cilem (konaný v r. 325) se vánoce ne-
slavily. 25. prosinec byl jako datum zro-
zení Krista neznámý. První zmínku
o dni narození Ježíšova najdeme
u Jana Zlatoústého (374 - 407), ale ten
ho datuje na 20. prosinec. V Øímì se
Vánoce poprvé slavily až roku 365.“
(Kostnické Jiskry, evangelický týdeník,
20.12.1972).

Termíny oslav Vánoc se pùvodnì li-
šily. Na køes�anském východì pøipa-
daly oslavy na souèasný 6. leden. Tím
se pøekrýval pùvodní pohanský svátek
Narození Božského eonu slavený v Ale-
xandrii. V Øímì (tedy na køes�anském
západì) se oslavou Kristova narození
pøekryl svátek Narození vìèného slun-
ce pøipadající na dnešní 25. prosinec.
Pozdìji nedošlo ke splynutí obou svát-
kù, ale k jejich prolnutí - v západní (la-
tinské) církvi se tak 25. prosince slaví
Ježíšovo vtìlení a 6. leden byl pøijat za
den jeho zjevení se lidem (Epifanie).
Teprve pozdìji se lednový svátek zmì-
nil v den Tøí králù podle tøí královských
darù, které Ježíšovi pøinesli mágové.
Asi od 16. stol. se rozšíøily dnes ještì
trvající zvyky: domácí jesle, obdarová-
vání dìtí, ozdobená jedle atd.

Dá se tedy snad øíci, že Vánoèní zvy-
ky mají pøirozený (pøírodní) pùvod a
datum narození Krista bylo zvoleno až
pozdìji tak, aby „pohanské“ svátky slu-
novratu byly pøekryty. Ovšem v kaž-
dém pøípadì má o Vánocích každý co

Vánoèní svátky v køes�anské kultuøe
slavit. Køes�an i bezvìrec. Z pùvodních
pohanských obyèejù se toho za témìø
dvì tisíciletí køes�anského pojetí pøíliš
nedochovalo. Není tedy divu, že pøebí-
ráme bez rozdílu zvyky a obyèeje køes-
�anské.

Betlém neboli jeslièky
V roce 1223 postavil v italské Umbrii

jáhen Giovanni Bernardone, pozdìji
svìtec známý pod jménem František
z Assisi, první jeslièky. V poustevnì
v horské jeskyni postavil žlab, založil
ho krmivem a pøivedl k nìmu živého
oslíka a vola. U jeslí pak jako u oltáøe
v noci sloužil štìdroveèerní mši - první
„pùlnoèní“. První èeský betlém pøedsta-
vili veøejnosti jezuité v roce 1560 v kos-
tele sv. Klimenta V Praze. Byly první
nejen v Èechách, ale i v celé støední
Evropì. Neví se, jak pøesnì vypadaly,
ale podle dochovaných záznamù mìly
velký úspìch, takže se zvyk stavìt jes-
lièky brzy rozšíøil.

Základní figurky jsou Ježíšek v jes-
lích, Marie a Josef, oslík a vùl, pastýøi
se stády oveèek a postavy tøí králù -
mudrcù z Východu. Betlémy bývají
u nás zasazovány do krajiny podle mís-
ta vzniku. Stavìní betlémù bývalo nej-
rozšíøenìjším vánoèním zvykem až do
19. století, kdy se novým symbolem
Vánoc stal vánoèní stromek.

Vánoèní stromek
Zdobení stromkù bylo ještì zaèátkem

16. století katolickou církví považová-
no za pohanský zvyk a jako takové pro-
následováno. Teprve koncem 16. sto-
letí byl stromek vzat na milost. Stále
zelené vìtve jehliènanù se mìly stát
symbolem vìèného života pravovìr-
ných køes�anù. Je zajímavé, že první
stromky byly prý vìšeny za špièku od
stropu. Historie vánoèních stromkù
u nás není dlouhá. První stromeèek se
rozsvítil v Praze roku 1812 ve vile øedi-
tele Stavovského divadla Jana K. Lie-
bicha. O tøicet let pozdìji se již strom-
ky prodávaly zcela bìžnì; lidé je nazý-
vali Kristovy strùmky. V té dobì si roz-
víjející se skláøství získalo nové a vý-
znamné pole pùsobnosti ve výrobì vá-
noèních ozdob.

Jmelí
Stále zelená cizopasná rostlina bý-

vala považována za posvátnou již za dob
keltských druidù. Jmelí má mít kou-
zelné úèinky; napøíklad jako ochrana
proti ohni a zábrana v pøístupu èaro-
dìjnicím a zlým duchùm. Léèivé úèin-
ky jmelí uznává i „moderní vìda“. Jmelí
obsahuje látky snižující krevní tlak a
roztahující cévy; proto je surovinou
k výrobì  léèiv  proti  arterioskleróze.

Podle legendy bylo jmelí kdysi stro-
mem. Když byl z jeho døeva zhotoven
Kristùv køíž, strom prý hanbou seschl
a zmìnil se v rostlinu. Ta má Kristovo
umuèení vykoupit tak, že zahrne dob-
rem všechny, kdo pod ní projdou.
Ovšem pozor - jmelí nosí štìstí jen
tomu, kdo je j ím obdarován!
Jmelí roste na jehliènatých i listnatých

stromech. Druidy bylo jako magické
cenìno jmelí dubové. Jen oni prý moh-
li jmelí z dubù zlatým srpem odsekávat
a nechat padat na pøipravené plátno -
odseknuté jmelí nesmìlo padnout na
zem. A tady nám pronikají i do dneš-
ních zvykù pradávné pohanské oslavy
- jako vzpomínka na sklizeò zlatým sr-
pem se jmelí natírá na zlato.

Koledování a koledy
Také koledy navazují na zvyky bìž-

né pøed vznikem køes�anství. Zpìv
koled mìl nahradit rituální zpìvy na
poèest boha Saturna - tak zvané satur-
nálie. Koledování samo se neomezuje
jen na jeden veèer; dobou koledování
je celé období mezi Štìdrým dnem a
svátkem Tøí králù; nejèastìji se ovšem
koledovalo na Štìdrý den, na Štìpána
(„…Koleda, koleda, Štìpáne…“) a na
Nový rok. Posláním koledníkù bylo
obejít se zpìvem a v prùvodu všechny
domy a v každém popøát do nového
roku zdar v hospodáøství i osobním živo-
tì. Koledníci, jejichž koledy byly pova-
žovány za dobrou vìštbu, byli vítáni a
obdarováváni.

Øíká se, že oznaèení koleda vzniklo
z latinského slova Calendae, pod kte-
rým byly oznaèovány první lednové
dny.

Církev ovšem koledníkùm zazlívala
pøílišnou nevázanost, a také byla proti
pøestrojování koledníkù a jejich mas-
kování za zvíøata. Proto byly lidové
kolední obchùzky nahrazovány ob-
chùzkami knìží. A tak jsou lidové ko-
ledy od 14. století nahrazovány církev-
ními vánoèními písnìmi o narození
Ježíše Krista.

Prvním významným krokem smìøu-
jícím k Vánocùm je 4. prosinec - Bar-
borka. V tento den uøíznuté vìtvièky
z tøešnì, jablonì a hrušky pøináší od-
mìnu na Štìdrý den v podobì rozkvet-
lých malých drobných kvíteèkù.

Podle tradice se v døívìjších dobách
z rozkvetlých kvítkù usuzovalo na hoj-
nost úrody a u svobodných dívek na
kvìtnatost jejich milostného života.
Tuto tradici zpravidla více dodržují lidé
v pøímìstských èástech a lidé žijící na
venkovì. V každém pøípadì vìtvièku
budou mít na stole urèitì lidé narození
ve znamení Kozoroha, Býka, Raka a
Panny. Adventní vìnec vyjadøuje naši
touhu po svìtle, kterého je díky na-
rùstající tmì v období pøed zimním slu-
novratem málo. Slunce je energie živo-
ta. Svíce na adventním vìnci jsou sym-
bolem Slunce - života, nadìje, tepla,
vitality, svìtla v temnotách. Advent
z latinského - advenire neboli „pøichá-
zet“ je oslavou narození Mesiáše. Blíží-
cí se Vánoce pøinášejí stále více svìtla,
každou nedìli se zapaluje o svíci více –
Slunce narùstá – svìtla pøibývá. Ad-
ventní vìnec vždy najdete na stolech
v domácnostech Lvù, Kozorohù, Rakù,
Støelcù a Býkù.

6. prosinec - Svatý Mikuláš pøináší
pøíslib svìtla, hodným dìtem nadìluje
dáreèky, zlobivým dìtem rozdává bram-
bory a našlehá jim metlou. Mikuláš je

(Pokraèování ze strany 1)
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vždy doprovázen nìjakou temnou by-
tostí - èertem, která zlobivé dìti straší,
že si je odnese v pytli. Mikulášova na-
dílka za dìtskou básnièku nebo øíkan-
ku je symbolem nového života. Koláè-
ky a sladkosti pøipomínají obìtní jídla -
jablka a oøechy dozrávají nejpozdìji a
jsou v nich zrníèka – zárodky nového
života. Životní kolobìh stále pokraèu-
je. Mikuláše zbožòují vesmìs všechny
dìti.

Mikulášská oslava byla potlaèena
kultem Ježíška nadìlujícího dáreèky
pod stromeèek.

Advent
Je to období radostného oèekávání a

tìšení - vìøící se tìší na pøíchod Spasi-
tele, ostatní na nejpøíjemnìjší svátky
v roce. Kdo si v tìchto dnech pøivstane
a kolem šesté hodiny je v kostele, usly-
ší takzvané roráty, písnì, které se zpí-
vají na jitøních mších. Køes�ané dopo-
ruèují pro adventní týdny mírný pùst,
protože støídmost v jídle bystøí rozjí-
mání.

Adventní doba trvá ètyøi nedìle pøed
slavností Narození Pánì (25.12.). Dìti
dostávají adventní kalendáøe a ote-
vírají každý  den jedno èokoládové
okénko. Advent je rozèlenìn na dvì
èásti. Od první nedìle adventní do 16.
prosince je pozornost upøena na pøí-
chod Krista. Druhou èástí je poslední
adventní týden - 17. - 24. prosince - a je
zamìøena ke slavnosti Narození Pánì.

Silvestr
31. prosince, poslední den roku, je

sv. Silvestra. Knìz, který pøežil proná-
sledování køes�anù za císaøe Diokleci-
ána, se stal r. 311 papežem. Podle le-
gendy pokøtil císaøe Diokleciána a jeho
ženu sv. Helenu. Zemøel roku 335. Je
jedním z prvních uctívaných svìtcù,
jehož kult se rozšíøil do celé Evropy.
Kdysi se jeho svátek nespojoval se žád-
nými oslavami ani zvyky. Silvestrov-
ská noc získala na významu, až když
se v prùbìhu 16. století ve vìtšinì køes-
�anských zemí ustálil kalendáø grego-
riánský a poèátek nového roku na
1. lednu. Lidé navštìvovali kostel, dì-
kovali za dobré prožití uplynulého roku
a modlili se za dobrý prùbìh nového.
Veselí a zvyky z pohanských dob však
církev nepodporovala . Teprve rozvoj
ekonomiky a vìdy v 19. století, který
pøedznamenal pøíchod „nového zlaté-
ho vìku“, dodal silvestrovské noci vìt-
ší význam. Spoleènost bohatla a v oèe-
kávání ještì lepšího roku slavila Sil-
vestra stále veseleji a okázaleji, s množ-
stvím pokrmù a nápojù. Na venkovì
pøetrvávaly nìkteré zvyky, jako napø.
chození tzv. ometaèek - chudých žen,
které chodily po staveních, symbolicky
ometaly plotnu, aby kamna v novém
roce dobøe hoøela a pøály všeho dobré-
ho, za což obdržely almužnu. Hospody-
nì se varovaly toho, aby nechaly sušit
prádlo, což znamenalo nebezpeèí smrti
nìkoho z rodiny v nadcházejícím roce.
Také zvyk jíst o pùlnoci ovar a køen
s jablky pro štìstí pochází z 19. st. Ze-
jména léta pøechodu z jednoho století
do druhého v roce 1899 a 1900 a poté
1999 a 2000 znamenala nejbouølivìjší
oslavy Silvestra a pøíchodu nového
roku. V ulicích, v restauracích i v do-

mácnostech se organizovaly velkolepé
zábavy a show, bohaté hody a stále ná-
kladnìjší a velkolepìjší ohòostroje.
Teprve v poslední dobì byly nejrùznìj-
ší pochoutky vystøídány nazdobenými
chlebíèky, obloženými mísami a nejrùz-
nìjšími slanými a sladkými zákusky.
Stoupalo i množství vypitého alkoho-
lu. Od konce 19. st. je bìžným zvykem
pùlnoèní pøípitek šampaòským s pøá-
ním všeho nejlepšího v nadcházejícím
roce.

Vánoèní tradice, zvyky a obyèeje
Lití olova
Nad plamenem se na kovové lopatce

rozžhaví kousek olova až k bodu tání.
Pøipraví se nádoba s vodou, kovový la-
vor nebo pod. a tekoucí olovo se do ní
opatrnì, ale naráz vlije. Vznikne tak
odlitek velmi abstraktních tvarù. Pøí-
tomní se pak snaží rozpoznat, èemu
(komu) je odlitek podobný. Podle tva-
ru se pak usuzuje, co koho èeká. Olovo
má nízký bod tání a jde to snadno.

Krájení jablka
Po štìdroveèerní veèeøi se nožem

pøepùlí jablko, ale kolmo na osu, na-
pøíè. Obì poloviny se všem ukáží a zá-
leží na tom, jaký tvar má vnitøní èást
s jádry. Pokud vypadá jako pìti, nebo
vícecípá hvìzda, sejdou se všichni za
rok ve zdraví. Pokud má tvar køíže, je
ètyøcípá, pak nìkdo z pøítomných tìž-
ce onemocní, nebo zemøe. Tohoto zvy-
ku se není tøeba bát. Vybírejte zdravé,
velké jablko. A nezapomeòte - od štìd-
roveèerní veèeøe se nevstává!

Pouštìní lodièek
Pøipraví se lavor s vodou a staré vá-

noèní svíèky (viz dále). Rozpùlí se nì-
kolik vlašských oøechù a do prázdných
polovin jeho skoøápek se nakapaným
voskem upevní vždy po jednom úlom-
ku vánoèní svíèky. Lodièky se zapále-
nými svíèkami se nechají plout po vodì.
Majitele lodièky, která vydrží nejdéle
svítit a nepotopí se, èeká dlouhý a š�ast-
ný život. Jiné vysvìtlení zaslala paní
Hana Bìlecká. Každý si udìlá svou lo-
dièku a pokud se lodièka drží pøi kraji
nádoby, její majitel se bude celý rok
držet doma. Jestliže lodièka pluje ke
støedu nádoby, vydá se do svìta.
Vánoèní svíèky jsou obèas ještì vidìt
v drogeriích, nebo ve stáncích. Jsou asi
6 mm tlusté, šroubovicové, rùzné bar-
vy. Používaly se a místy se ještì použí-
vají na vánoèní stromeèek. Poezie vá-
noc je s tìmito svíèièkami úplnì jiná,
než s dnes bìžnými elektrickými. Po-
zor, jsou ale nebezpeèné, nebezpeèí
požáru je pomìrnì znaèné, zvláštì po-
hybují-li se v blízkosti stromku dìti bez
dozoru. Je také tøeba svíèky vhodnì
umístit, aby nemohly zapálit vìtev nad
sebou. Svíèky se na stromek upevòují
pérovou svorkou na vìtve. Na této
svorce je malý držák svíèky a pod ním
kroužek na odkapávající vosk.

Pùst
Na Štìdrý den se zachovává až do

veèera pøísný pùst. Dìtem, které se
nemohou doèkat se slibuje, že vydrží-li
nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke spoleè-
né veèeøi se zasedá, když vyjde první

hvìzda.
Stíny
Když se rozsvítí, dívají se všichni po stì-

nách. Èí stín nemá hlavu, ten do roka ze-
møe.

Støevíc
Svobodné dívky házejí støevícem pøes

hlavu. Obrátí-li se patou ke dveøím, zù-
stanou doma. Obrátí-li se špièkou ke dve-
øím, provdají se a odejdou.

Šupiny
Pod talíøe se štìdroveèerní veèeøí se dává

nìkolik kapøích šupin, které mají pøinést
všem po celý rok dostatek penìz.

Peèení vizovického peèiva
vánoèní svícny, ozdoby na stromek, drob-

né dárky pro pøátele, rùzné figurky
U štìdroveèerní veèeøe
- chystá se o jeden talíø navíc (pro ná-

hodného hosta)
- pod talíø se schová zlatý penízek
- šupinky z kapra pro štìstí, také  aby

se nás držely penízky
- od slavnostní veèeøe se nesmí vstát,

ani kdyby nìkdo bušil na dveøe, protože
ten, kdo vstane, do roka zemøe

Úroda podle vody
Pod štìdroveèerní stùl postavíte sklen-

ku vody. Jestliže po veèeøi vody ubude, bude
v novém roce sucho, pøibude-li vody, bude
rok mokrý.

Jadérka ve vodì
Hospodynì rozkrojí jablko, vezme dva-

náct jader a hodí je do vody. Kolik jadérek
bude plavat na hladinì, tolik bude suchých
mìsícù v roce.

Slepice
Na Štìdrý den vyjdìte o pùlnoci pøed

dùm, pokud bude obloha plná hvìzd, bu-
dou slepice v novém roce hodnì nést.

Krájení peèiva
Po štìdroveèerní veèeøi ukrojte kus peèi-

va z pšenièné mouky a kousek žitného chle-
ba. Potom jimi obložte èepel nože z obou
stran. O Tøech králích se na nùž podívejte,
na které stranì nùž zrezivìl, toho obilí mìlo
být pøíští rok nedostatek.

Slepice 2
Vlastníte-li slepice, nesmí u štìdroveèer-

ního stolu obsluhovat hospodynì, aby se
kvoèny nezvedaly z nevysezených vajec.

Kdo si vás vezme...
Pøed spánkem snìzte celého slaneèka,

potom už nesmíte než si pùjdete lehnout
promluvit. Sklenku vody k uhašení žíznì
by vám mìl ve snu podat váš budoucí man-
žel.

...pokud vùbec
Na sv.Barboru si uøíznìte vìtvièku tøeš-

nì èi jablonì, pokud do Štìdrého dne roz-
kvete, do roka se vdáte. Rozkvete-li pozdì-
ji, budete si muset na sòatek ještì poèkat,
uschne-li, zùstanete bohužel na ocet.

Kdy vás opustí dcera?
Dívky na vdávání hází botu pøes hlavu.

Když bota dopadne špièkou ke dveøím, do
roka pùjde z domu.

Šátky kvùli poctivosti
Dìvèata, která chtìjí vìdìt, zda je pøíští

rok pøipraví nìjaký chasník o poctivost,
zavážou své šátky do uzlù a dají je do ne-
cek. Které se šátek rozváže, mùže se s vì-
neèkem rozlouèit.

Podle dostupných materiálù
zpracovala rerdakce
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Vánoèní inspirace na talíøi
Rybí polévka
K pøípravì tohoto pokrmu budeme po-

tøebovat dvì mrkve, jeden celer, petržel,
velkou cibuli a kapøí hlavu. Hlavu umyje-
me, oškrábeme a vyjmeme z ní oèi.

Mrkev, celer, petržel a cibuli nakrájíme,
osmahneme na másle a vaøíme s hlavou a
vnitønostmi kapra v osolené vodì.

Po zmìknutí hlavu vyndáme a vše ostat-
ní propasírujeme pøes hustý cedník. Tro-
chu zahustíme jíškou z másla a hladké
mouky. Dochutíme solí a špetkou mušká-
tového kvìtu nebo oøíšku.

Podáváme s houskou nakrájenou na
kostièky a osmaženou na másle. Polévka
chutná výbornì i druhý den.

Krùta na slaninì
K pøípravì pokrmu budeme potøebovat

jednu krùtu (3 až 4 kilogramy), 50 gramù
slaniny, 50 gramù másla, 20 gramù hlad-
ké mouky, sùl a cibuli.

Krùtu oèistíme, na prsou protkneme
polovièní dávkou slaniny, osolíme a peèe-
me na zbytku slaniny a na másle.

Upeèenou krùtu vyjmeme, š�ávu vy-
smahneme, zaprášíme moukou, zalijeme
vodou a provaøíme.

Každému strávníkovi servírujeme porce
rùzných èástí krùtího masa - z prsou, ste-
hen apod.

Vánoèní Kuba
K pøípravì tohoto receptu budeme po-

tøebovat následující ingredience: 50 gra-
mù sušených hub, 300 gramù krup nebo
trhaných krupek (jsou lepší), 2 stroužky
èesneku, 80 gramù sádla, 20 gramù más-
la, sùl, mletý pepø, kmín a majoránku.

Postup
Krupky nebo kroupy propereme ve vaøí-

cí vodì a vaøíme s kmínem v osolené vodì
domìkka.

Utøeme èesnek se solí, pepøem, sádlem
a majoránkou a vmícháme do uvaøených
krupek èi krup.

Pak vmícháme houby, které byly nìko-
lik hodin namoèené. Vše peèeme v pekáèi,
který vymažeme sádlem. Tìsnì pøed dope-
èením poklademe povrch kousky másla.

SLADKOSTI
Sušenky Zdobòa
125g - másla, 150g - cukru, 150g – hlad-

ké mouky, 1 vejce, ½ prášku do peèi-
va,sùl,125g -. oøechù – nasekat (lískové
nebo vlašské), 175g – rozinek - nasekat

Postup
Vše se smíchá v tìsto. Bochánky- pla-

cièky o prùmìru asi 6 cm, klást na peèící

papír a péci 15 minut na 180 oC. Dále
mùžeme kombinovat: pøidat nasekanou
èokoládu, kandované ovoce, kokos…..

Placièky s kandovaným ovocem
Ze 4 bílkù – tuhý sníh, 18 dkg – cukru

mouèka, 26 dkg oøíškù lískových (nastrou-
hat), 6 dkg rozpuštìného másla, mandle,
kandované ovoce

Postup
Zamícháme tìsto a pokládáme na plech

placièky. Povrch posypeme krájeným kan-
dovaným ovocem a krájenými mandlemi.
Prudce upeèeme a když jsou rùžové nožem
sundáme a pokládáme na prkénko obrá-
cenì. Plech potíráme máslem. Studené po-
léváme èokoládou.

Datlové kopeèky
125 g másla, 200 g ovesných vloèek, 250

g datlí, 2 vejce, 100 g mouèkového cukru, 1
vanilinový cukr, 1/2 kávové lžièky prášku
do peèiva

Rozpuštìné máslo smícháme s ovesný-
mi vloèkami a necháme znovu ztuhnout.
Datle vypeckujeme a nadrobno nakrájíme.
Utøeme vajíèka s cukrem, vanilinovým cuk-
rem a práškem do peèiva. Pøidáme datle,
vloèky a peèlivì promícháme. Dvìma kávo-
vými lžièkami tvoøíme hrudky, které kla-
deme na vymaštìný plech. Peèeme ve støed-
nì vyhøáté troubì asi 20 minut.

Mandlové vìneèky
Tìsto: 250 g másla, 250 g mouèkového

cukru, 250 g hladké mouky, 125 g mletých
mandlí, 1 vanilinový cukr, 1 vejce, 125 g
maizeny, 2 kávové lžièky prášku do peèiva

Na ozdobu: èokoládová poleva
Všechny suroviny elektrickým šlehaèem

dobøe promícháme s jednou tøetinou hlad-
ké mouky. Pak pøidáme i zbylou mouku,
tìsto propracujeme a necháme asi pùl ho-
diny uležet v chladu. Hmotu naplníme do
støíkaèky. Na plech, který jsme vyložili
papírem na peèení, støíkáme vìneèky. Pe-
èeme je ve vyhøáté troubì asi 10-12 minut.
Vychladlé vìneèky pak do poloviny máèíme
v tmavé èokoládové polevì.

Vánoèní štrùdl
Ingredience: 400 g polohrubé mouky, 140

g cukru, 200 g Hery, 4 žloutky, 2 lžíce mlé-
ka a polovina sáèku prášku do peèiva.

Na náplò budete potøebovat 6 jablek,
skoøice, vanilka, vlašské oøechy, 4 bílky a
100 g mouèkového cukru.

Postup
Z mouky, cukru, tuku, žloutkù, mléka a

prášku do peèiva zpracujeme tìsto,
z nìhož jednu tøetinu dáme zmrazit.

Zbývající tìsto vyválíme a vyložíme na
vymazaný plech. Tìsto poklademe šesti
nastrouhanými jablky, cukrem, skoøicí,
vanilkou a oøechy.

Opatrnì jej pak potøeme snìhem z bíl-
kù a cukru, na který nastrouháme zmra-
zené tìsto. Peèeme 15 až 20 minut v trou-
bì pøedehøáté na 180 stupòù.

Èokoládové kulièky
Tìsto: 250 g másla, 100 g mouèkového

cukru, 100 g celých lískových oøíškù, 250 g
maizeny, 75 g hladké mouky, 30 g kakaa,
1 vanilinový cukr, špetka zázvoru, špetka
skoøice

Na ozdobu: mouèkový cukr
Zmìklé máslo utøeme s cukrem, vanili-

novým cukrem, maizenou, tøetinou mouky,

kakaem a koøením. Pøidáme i zbylou mou-
ku a tìsto prohnìteme. Uložíme je do chla-
du. Z vychlazeného tìsta tvoøíme váleèky,
které nakrájíme na stejná koleèka. Do kous-
ku tìsta vložíme jeden lískový oøíšek a vy-
tvarujeme kulièku. Peèeme na moukou vy-
sypaném plechu asi 20 minut. Po upeèení
a vychladnutí posypeme kulièky mouèko-
vým cukrem.

Kokosky
Tìsto: 250 g hladké mouky, 500 g koko-

su, 250 g másla, 200 g mouèkového cukru,
2 vejce

Na ozdobu: mouèkový cukr
Sypké pøísady vysypeme na vál, pøidá-

me dvì vajíèka a na kousky nakrájený
zmìklý tuk. Tìsto rukama dùkladnì pro-
hnìteme a uložíme do chladnièky. Z vychla-
zeného tìsta strojkem tlaèíme asi šest cen-
timetrù dlouhé tyèky, které stáèíme do vì-
neèkù a klademe na moukou vysypaný
plech. Peèeme v mírné troubì asi 20 mi-
nut. Kokosky ještì horké obalujeme v mouè-
kovém cukru, který mùžeme smíchat s jed-
ním vanilinovým cukrem.

Biskupský chlebíèek
Tìsto: 4 vejce, 80 g krystalového cukru,

80 g polohrubé mouky, 150 g smìsi suše-
ného ovoce a oøechù (sekané mandle, seka-
né oøíšky, hrozinky, sušené hrušky, datle,
fíky èi kandované ovoce), máslo a polohru-
bá mouka na vymazání a vysypání formy

Na ozdobu: oøíšková poleva z polotova-
ru nebo èokoládová poleva

Z bílkù ušleháme tuhý sníh, do nìj pøi-
mícháme asi polovinu cukru. Postupnì
zašleháváme žloutky, vždy asi se tøetinou
mouky a tøetinou zbylého cukru. Do takto
pøipraveného tìsta pøidáme smìs nadrob-
no nasekaného ovoce a oøíškù a lehce pro-
mícháme. Tìsto vlijeme do úzké vyšší for-
my, kterou pøedtím vymažeme máslem a
vysypeme polohrubou moukou. Upeèený
prochladlý chlebíèek polijeme èokoládovou
nebo oøíškovou polevou.

Myslivecké knoflíky
Myslivecké knoflíky se peèou z následu-

jících ingrediencí: 35 dkg hladké mouky, 5
dkg mouèkového cukru, 18 dkg másla a tøí
žloutkù.

Vypracujeme tìsto, vyválíme ho a vykra-
jujeme z nìj menší koleèka. Na nì dáme
kopeèek nádivky.

Nádivku pøipravíme ze tøí bílkù, 20 dkg
mouèkového cukru a 20 dkg oøechù.

Z bílkù ušleháme sníh a opatrnì do nìj
vmícháme cukr s oøechy. Nádivkou potøe-
me vykrájená koleèka a navrch posadíme
lískový oøíšek. Vložíme do mírnì vyhøáté
trouby a peèeme asi na pìt minut.

Podle dostupných informací
zpracovala redakce
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Listopadové VOLBY 2004

Èíslo Název politické
strany Zkratka strany nebo seskupení
3 N Nadìje
6 KOAL PAR Koalice pro Pardubický kraj
19 NEZ NEZÁVISLÍ
21 SZ Strana zelených
34 PB Pravý Blok - strana za

ODVOLATELNOST politikù…

Èíslo Název politické
strany Zkratka strany nebo seskupení
26 ODS Obèanská demokratická strana
36 ÈSSD Èeská strana sociálnì demokratická
41 SNK SNK sdružení nezávislých
42 SŽJ Strana za životní jistoty
47 DS Dìlnická strana
54 KSÈM Komunistická strana Èech a Moravy

Zastupitelstvo Pardubického kraje - výsledky voleb
Bc. Pavel Brandejs, Ing. Jaroslav Deml,
RNDr. Vlastimil Hruška, Ing. Josef Ja-
neèek, Ing. Aleš Jiroutek, Ing. Rudolf

Jonák, Ing. Martin Krejza, PhDr. Magda Køivanová, Ing.
Ladislav Libý, Marie Málková, Ing. Miroslav Mareš, Jaro-
slav Martinù, Bc. Miroslav Popelka, Ing. Michal Rabas, Mgr.
Bc. Jana Smetanová, Ing. arch. Tomáš Soukup, Milan Stej-
ný, Ing. Ivo Toman.

Mgr. Ladislav Effenberk, MUDr. Radomír Lána,
Václav Neubauer, Ing. Václav Olbert, Ing. Jaro-
slav Trávníèek, Mgr. Ladislava Zelenková.

Ing. Miroslav Brýdl, Ing. Kvì-
toslava Jeníèková, Ing. Josef
Jílek, Mgr. Tomáš Kopecký,

Václav Koukal, Ing. Roman Línek, Bc. Miloslav Macela, Mgr.
David Šafáø, Ing. Jan Šebrle, Ing. Petr Šilar, Ing. Ladislav
Tóth, Jaroslav Zedník.

Jaroslav Bajt, Jaroslav Klášterecký, Ing.
Miroslav Krejèí, Jaromír Lohniský, Ing.
Jaroslav Mouèka, Mgr. Václav Snopek,

CSc., MUDr. Bohumil Vaško, Libor Zelinka, Mgr. Miroslav
Žítek.

Volby do Senátu Parlamentu ÈR
V tabulce jsou uvedeny výsledky hlasování prvního a druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ÈR za volební obvod

èíslo 46 - Ústí nad Orlicí.
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 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
(PO SNÍŽENÍ KUPNÍ CENY)

oznaèení bytu: byt è. 246/7

èíslo popisné: 246, ulice: Na Pøíkopì

stavební parcela èíslo: 106 - o výmìøe 286 m2

výše spoluvl. podílu na spol èástech: 75/1000

zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.

ve znìní pozdìjších pøedpisù

katastrální území: Králíky

další údaje: poèet místností 1+0, obytná plocha
32 m2, pøíslušenství / m2, kategorie IV., byt

obsazen nájemníkem

nabídková kupní cena: 10.000,- Kè

koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 12. 2004

Podle citovaného zákona mají obèané možnost po
dobu 15-ti dnù od vyvìšení tohoto oznámení se
vyjádøit nebo podat své pøipomínky a nabídky.

Saunujeme  ve  školce
Naše mateøská škola má vlastní saunu, proto kaž-

doroènì od podzimu do jara se dìti pravidelnì sau-
nují.

Do sauny chodí dítì zcela zdravé a bez kožních po-
tíží na základì písemného souhlasu rodièù a lékaøe.

Poèáteèní obavy rodièù a dìtí se èasem mìní.

Co  znamená  saunování  po odborné stránce ?
(pøevzato z odborného tisku)
Saunování v podstatì pøedstavuje „vzestup“ tìles-

né teploty do úrovnì umìlé horeèky. A opìtný „pád“
k normální teplotì. Pøedevším vzestup teploty bì-
hem saunování má prokazatelný vliv na déletrvající
zmìny hladin imunoglobulinù. Výskyt imunoglobuli-
nu  A  na sliznici dýchacích cest brání pronikání mi-
krobù. Jeho hladina klesá sedmý den po saunování.
To je dùvod k pravidelnému saunování jednou týd-
nì. Vlivem tepla na dýchací cesty se uvolòuje hladké
svalstvo drobných prùdušinek a odstraòuje se hlen.
Bezprostøednì bìhem saunování se zlepšuje prùchod-
nost dýchacích cest a usnadòuje se pøístup vzdušné-
ho kyslíku do krve a plic.

Saunování zlepšuje vlastní obranný systém orga-
nismu, zlepšuje periferní krevní obìh, prohlubuje dý-
chání, rozšiøuje periferní prùdušky, zlepšuje kloubní
pohyblivost,  odstraòuje svalovou únavu, vede
k ústupu astmatických potíží, pùsobí pøíznivì na du-
ševní zdraví, odstraòuje napìtí a vyvolává dobrou ná-
ladu. Psychologové uvádìjí, že pravidelné saunování
vede i  ke zvýšení osobní odvahy a sebevìdomí.

Saunování v naší mateøské škole je již tak zažité,
že si už ani neumíme pøedstavit, že bychom nesau-
novali.

Mateøská škola Moravská

Zima je, zima je....
Ví to vrána ze zahrady,
ví to ryba v potoce.
Konec roku už je tady,
už jsou tady Vánoce.

Ze zimy se nejvíce radují dìti, když ale ani Martin
nepøijel na bílém koni, vypadalo to,že na sebe zima
nechá dlouho èekat. Pak pøes víkend nachumelilo a
všechny dìti se radovaly. Koneènì mùžeme stavìt snì-
huláky,sáòkovat a bobovat. Dospìlí si ale øeknou,jak
rychle to utíká,už je tady zima a s ní i Vánoce. Ohléd-
neme se, co všechno jsme od zaèátku školního roku
zvládli a co se máme do vánoèní besídky ještì nauèit.

Po Novém roce budeme zase o rok starší. Utíká to
jako voda. Jak je to dlouho,co se v Králíkách narodila
trojèátka Maèátovy? No a už je Zuzance, Adélce a
Markétce pìt rokù. S kamarády ve školce oslavily své
narozeniny písnièkami a pøáním všeho nejlepšího.

Do konce roku nás èeká ještì moc práce. Zúèastnili
jsme se podzimní výstavy ve žluté škole svými výrob-
ky i na vernisáži s krátkým programem. Pøipravuje-
me se na vánoèní výstavu, na besídku i na zpívání
u vánoèního stromu.

Blíží se Vánoce a Nový rok a tak bychom chtìli
všem popøát splnìní všech ježíškovských pøání, všem
ostatním a také redakci Králicka svátky plné poho-
dy, hodnì štìstí a zdraví v novém roce.

Kolektiv MŠ Pivovarská.
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 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
(PO SNÍŽENÍ KUPNÍ CENY)

oznaèení bytu: byt è. 147/1

èíslo popisné: 147,  ulice: Pivovarská

stavební parcela èíslo: 249 - o výmìøe 248 m2

výše spoluvl. podílu na spol èástech: 299/1000

zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.

ve znìní pozdìjších pøedpisù

katastrální území: Králíky

další údaje: poèet místností 1+1, obytná plocha
42 m2, pøíslušenství 20 m2, kategorie II., byt

obsazen nájemníkem
nabídková kupní cena: 50.000,- Kè

koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 12. 2004
Podle citovaného zákona mají obèané možnost po
dobu 15-ti dnù od vyvìšení tohoto oznámení se
vyjádøit nebo podat své pøipomínky a nabídky.

 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
(PO SNÍŽENÍ KUPNÍ CENY)

oznaèení bytu: byt è. 147/3

èíslo popisné: 147, ulice: Pivovarská

stavební parcela èíslo: 249 - o výmìøe 248 m2

výše spoluvl. podílu na spol èástech: 143/1000

zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.

ve znìní pozdìjších pøedpisù

katastrální území: Králíky

další údaje: poèet místností 1+1, obytná plocha
30 m2, pøíslušenství / m2, kategorie III., byt

obsazen nájemníkem
nabídková kupní cena: 20.000,- Kè

koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 12. 2004
Podle citovaného zákona mají obèané možnost po
dobu 15-ti dnù od vyvìšení tohoto oznámení se
vyjádøit nebo podat své pøipomínky a nabídky.
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Oblastní snìm ODS v Králíkách
19. listopadu se v  Králíkách,

v hezkém prostøedí školní jídelny,
sešli obèanští demokraté z naší oblasti
na pøedkongresovém oblastním snì-
mu. V prùbìhu nìkolikahodinového
jednání zhodnotili výsledky voleb, prù-
bìh volební kampanì a  navrhli kan-
didáty do výkonné rady ODS. Snìmu
se zúèastnilo také nìkolik milých a vá-
žených hostù – stínový ministr dopra-
vy a kandidát na místopøedsedu ODS
Martin Øíman, hejtman našeho kraje
Michal Rabas, primátor Pardubic a
„novopeèený“ senátor Jiøí Støíteský,
starosta Chrudimi Ladislav Libý a po-
slanci Veronika Nedvìdová a Václav
Nájemník. S poslednì jmenovanými
poslanci se po samotném jednání snì-
mu sešli zástupci místního sdružení
ODS È. Doubrava a P. Barták na pra-
covní veèeøi.

To, že se tento snìm uskuteènil
v našem mìstì považujeme za dost
významný fakt, protože kromì samot-
ného jednání šlo i o navazování a udr-
žování kontaktù s dùležitými lidmi,
kteøí by v budoucnu mohli být pro nás
užiteèní a mohli by nám být nápomoc-
ni pøi øešení našich problémù.

pøedseda MS ODS
Èestmír Doubrava
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Vedoucí úøadu mìsta Králíky vyhlašuje

V Ý B Ì R O V É   Ø Í Z E N Í
na funkci

Referent/ka odboru sociálních vìcí a zdravotnictví

MÌSTSKÉHO ÚØADU KRÁLÍKY

Požadavky:
- státní obèanství ÈR,
- dosažený vìk 18 let,
- zpùsobilost k právním úkonùm a bezúhonnost,
- ovládá jednací jazyk,
- úplné støední vzdìlání,
- znalost uživatelského software Word, Excel.

Do 15.prosince 2004
uchazeè doruèí do rukou tajemníka MìÚ Králíky písemnou
pøihlášku obsahující:

- jméno, pøíjmení a titul,
- datum a místo narození,
- státní pøíslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- èíslo obèanského prùkazu,
- datum a podpis uchazeèe.

K pøihlášce uchazeè pøipojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamìstnáních a o

odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních èinností,
- výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce,
- ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání.

Pøihlášku lze zaslat na adresu: Mìstský úøad Králíky, Velké námìstí 5,561 69 Králíky.
PT – 8

Jedná se o pracovní místo na dobu urèitou.
Informace na tel. è. 465 670 704

                                                                                        Ing. Miroslav Bouška
                                                                                                  tajemník

Policie Èeské republiky Obvodní oddìlení Králíky
Policie ÈR Obvodní oddìlení Králíky

øeší pøípad, kdy dva hosté diskotéky,
kteøí se pøivedli do velmi bujaré a agre-
sivní nálady již ve vedlejší restauraci,
chtìli zabít jejího provozovatele. Jejich
vyhrùžky byly tak vìrohodné, že se
pøed nimi dal na útìk. Snažili se jej chy-
tit pøi honièce kolem diskotéky, kde
vyèerpaný, ale rychlejší pan „S“ sice ztra-

til penìženku a brýle, ale podaøilo se
mu dobìhnout na silnici a tady jej za-
chránil náhodnì projíždìjící motocyklis-
ta a odvezl ho rovnou na služební poli-
cie. Útoèníci byli krátce poté dopadeni
a jednání pana „Z“ bude pravdìpodob-
nì hodnotit verdikt soudu.

V pøedchozím èísle jsme Vás infor-
movali o krádežích elektronáøadí ze
staveb v okolí Králík. Policisté zjistili,
že toto mají na svìdomí dva mladíci,
kteøí dále provedli vloupání do náklad-
ního vozidla, hospodáøského objektu
firmy ZEOS, vloupání do zahradní chat-
ky a rekreaèního domku, èetné kráde-
že drobných souèástek z odstavených
motorových vozidel, pøièemž tímto
svým jednáním zpùsobili celkovou
škodu nejménì 80.000,- Kè ke škodì
18 poškozených. Pøípadem se bude dále
zabývat policejní rada.

V mìsíci listopadu ve spolupráci
s Mìstským úøadem Králíky probìhly
v nìkolika provozovnách kontroly za-
mìøené na požívaní alkoholických ná-
pojù osobami mladšími 18 let. Bylo zjiš-
tìno nìkolik pøestupkù, které bude dále
øešit pøíslušný orgán MìÚ Králíky. Ne-
jednalo se o ojedinìlé akce, v tìchto bude
namátkovì pokraèováno.

Neshody se svým druhem svéráz-
ným zpùsobem øešila obèanka v jedné
zdejší obci. V místnosti, kterou spoleè-
nì užívali, zapálila matraci a domníva-
la se, že takto pøinutí svého druhá, aby
ji respektoval a podøídil se jejím návr-
hùm. Následný požár si vyžádal zákrok
hasièù a vzniklou škodu bude muset
tato žena uhradit.
mjr. Illichman, prap. Bártová, npor. Kozák

Policie Èeské republiky
Obvodní oddìlení KRÁLÍKY(Ilustraèní foto)

Informace
o zmìnách

v zák.è.482/1991 Sb., o sociální potøeb-
nosti v souvislosti s pøijetím zákona
è.436/2004 Sb., kterým se mìní nìkteré
zákony v souvislosti s pøijetím zákona
o zamìstnanosti
§ 45 zákona o zamìstnanosti vymezuje

situace, kdy zaniká nárok na podporu
v nezamìstnanosti. Novì se napø. nemù-
že uchazeèem o zamìstnání stát fyzická
osoba, která je plnì invalidní. Novì se za-
vádí pojem „nelegální práce“. Za nelegální
práci se považuje situace, kdy fyzická oso-
ba nevykonává práci pro právnickou nebo
fyzickou osobu na základì pracovnìpráv-
ního vztahu nebo jiné smlouvy (nejde-li
napø. o pomoc manžela a dìtí apod.).

Pokud správní orgán, rozhodující o dáv-
kách sociální péèe, zjistí, že klient vykoná-
vá nelegální práci, je povinen tuto skuteè-
nost oznámit úøadu práce, který v pøípadì
prokázání výkonu nelegální práce vyøadí
tohoto obèana z evidence uchazeèù o za-
mìstnání. Následnì je tento obèan (a spo-
leènì posuzované osoby) vyøazen z okruhu
sociálnì potøebných osob a je mu dávka
odejmuta. Osobì, která umožní výkon ne-
legální práce lze uložit pokutu až do výše 2
mil. Kè.

Dosavadní praxe pøi posuzování sociál-
ní potøebnosti obèana, dlouhodobì setrvá-
vajícího na dávkách sociální péèe, spoèíva-
la v hodnocení jeho snahy o zvýšení pøí-
jmu vlastním pøièinìním, na prvním místì
bylo zjištìní, zda si nemùže zvýšit pøíjem
vlastní prací. Novì se za sociálnì potøeb-
ného nepovažuje obèan vedený v evidenci
uchazeèù o zamìstnání déle než jeden rok,
pokud bez vážných dùvodù odmítne vyko-
návat veøejnì prospìšné práce nebo krát-
kodobé zamìstnání.

Jana Bartíková
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví

Mìstského úøadu Králíky
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Pøehled akcí na rok 2005 v  Králíkách a okolí
Významná jednorázová akce:
ÚNOR
IX. Èeský zimní sraz turistùKrálíky dne 3. – 6. 2. 2005 (meziná-

rodní turistický sraz)

Pravidelné akce:
PRÙBÌŽNÌ:
Mìstské trhy – tématické zamì-

øení dle roèního období (ØEMESL-
NÉ, KVÌTINOVÉ, ZELENINOVÉ,
CHOVATELSKÉ...)

organizátorem je Mìsto Králíky, tel.
465 670 721 a 465 670 871,
www.kraliky.cz

Krátkodobé výstavy a varhanní
koncerty -  Mìstské muzeum Krá-
líky

kontakt infocentrum pøi Mìstském
muzeu Králíky, tel. 465 631 117, mail:
i n f o @ m u z e u m k r a l i k y . c z ;
www.muzeumkraliky.cz

Tématické výstavky, besedy pro
školy, lekce knihovnického mini-
ma - Mìstská knihovna

kontakt Mìstská knihovna Králíky:
tel. 465 631 215, mail: mekn-krali-
k y @ z a m b e r k . a l b e r o n . c z ,
www.orlicko.cz/kraliky/knihovna

Koncerty, divadelní pøedstavení,
kulturní akce, spoleèenské akce –
Klub Na Støelnici

kontakt Klub Na Støelnici: tel. 465
631 473, mail: strelnice@strelnice.cz;
www.strelnice.cz

ÚNOR
13. 2. 2005, Memoriál Slávy Her-

nycha – veøejný závod v bìhu na
lyžích všech kategorií

Organizátorem akce je lyžaøský od-
díl TJ Jiskra Králíky, kontakt p. Andr-
lík František, Švermova 699, Králíky

45. tradièní králický karneval
Zimní karnevalový rej masek, kar-

neval se koná na více místech: restau-
race, sokolovna, bary, kulturní dùm
Støelnice. Karneval se tradiènì zaha-
juje na námìstí ohòostrojem.

DUBEN
Velikonoèní výstavy:
- Základní škola 5. kvìtna 412 Králí-

ky: Tradièní velikonoèní výstava s me-
zinárodní úèastí prací žákù základních
škol

- Velikonoèní výstava prací žákù
zvláštní školy v Králíkách v Mìstské
knihovnì

Mìstská knihovna
1. - 2. 4. 2005  Noc s Andersenem

v Mìstské knihovnì v Králíkách

KVÌTEN
19. a 26. 5. Koncert žákù ZUŠ
Absolventský koncert žákù hudeb-

ních oborù ZUŠ Králíky

ÈERVEN
18. 6. Králíky Králíkùm aneb 2.

setkání Králíkù v Králíkách
recesistická akce, druhý pokus o zá-

pis do Guinessovy knihy rekordù -
poèet lidí s pøíjmením Králík (Králíko-
vá) ve stejnojmenném mìstì Králíky

Knižní trh
Mìstská knihovna Králíky. Akce je

souèástí setkání Králíkù v Králíkách.

Základní umìlecká škola Králíky
23. a 24. 6. Tanèíme pro radost
Absolventské vystoupení žákù ta-

neèního oboru ZUŠ Králíky
Základní umìlecká škola Králíky,

mail: zus.kraliky@worldonline.cz, tel.
465 631 242

21. 6. Vítání léta hudbou
Klub Na Støelnici ve spolupráci

se ZUŠ Králíky

ÈERVENEC
2. 7. Èeský pohár v bìhu do vr-

chu  2005 MLADKOV – SUCHÝ
VRCH

délka 9,5 km, pøevýšení 522 m
adresa: Dobroslav Mareèek, Mladkov

30, 561 67 Mladkov, tel.:+420 465
635 444

Putovní výstava veteránù (prv-
ní víkend v mìsíci)

Veteran Car Club Èervená Voda a
Mìsto Králíky - putovní výstava vete-
ránù (auto, moto).

SRPEN
1.8. – 21. 8. 2005  ART-EX 2005

V. roèník
Mezinárodní akce,  organizátorem je

mìstské muzeum. Myšlenkou je oži-
vení králického námìstí. Po dobu tøí
týdnù budou umìlci tvoøit pøímo pøed
zraky návštìvníkù mìsta. V roce 2005
je tématem sochaøství. Ve spolupráci s
Klubem Na Støelnici  se v  jeho rámci
budou konat dvì víkendové akce na
námìstí - v pátek poulièní divadla a v
sobotu dva hudební festivaly, (country
a folk;  rock).

19. – 20. 8. 2005 CIHELNA 2005
ARMÁDA ÈR, Mìsto Králíky, ARMY

FORT s.r.o, kluby vojenské historie
poøádají pod záštitou  Pardubického
kraje tradièní akci CIHELNA.

- jedná se o jednu z nejnavštìvova-
nìjších akcí s tématem obrany státu v
ÈR

- nejvìtší spoleèná akce AÈR, civil-
ních subjektù, Klubù vojenské histo-
rie a sbìratelù  militárií mimo vojen-
ské výcvikové prostory

- akce, pøi níž je možné navštívit nej-
více zpøístupnìných pevnostních objek-
tù z let 1935-38

- vzpomínková vojensko-historická
a spoleèenská akce s nejbohatším do-
provodným  programem

21. 8. Èeský pohár v bìhu do vr-
chu  2005 DOLNÍ MORAVA – KRA-
LICKÝ SNÌŽNÍK

Mistrovství ÈR juniorù, junio-
rek, mužù a žen

délka 13 km, pøevýšení 963 m
adresa: Jan Šimùnek, ISCAREX,

Chorinova 340, 560 02 Èeská Tøebová
tel.: +420 465 534 468, fax:+420 465

530 215,  e-mail: iscarex@iscarex.cz

Hlavní církevní pou� na Hoøe
Matky Boží u pøíležitosti svátku
Nanebevzetí  P. Marie

Králický  triatlon - 18. roèník
Veøejný závod: bìh – 5 km, plavání –

400 m, cyklistika 20 km

ZÁØÍ
Králická cyklistická èasovka -

3. roèník (termín konání není znám)
Organizace závodu: Zdenek Pan-

chártek, V bytovkách 662, Králíky; Jiøí
Kalousek, Leoše Janáèka 8, Králíky

Dny Evropského dìdictví 2005
- slavnostní chrámový koncert pøi

pøíležitosti Dnù evropského dìdictví
Klub na Støelnici ve spolupráci s

Mìstským muzeem a farností Králíky

3.  9. Èeský pohár v bìhu do vr-
chu 2005 VÝPRACHTICE – BUKO-
VÁ HORA

délka 7 km, pøevýšení 370 m / 17.
roèník

adresa: Miroslav Køenek, Výprach-
tice 94, 561 34 Výprachtice, tel.: +420
465 391 222, tel.mob.:+420 608 938 432

ØÍJEN
Svatomichalská pou� – Velké ná-

mìstí Králíky, pou�ové atrakce
(pravdìpodobnì  1. – 2. øíjna – ter-

mín upøesòuje správa farnosti)

Podzimní výstava prací žákù
Zvláštní školy v Králíkách
v Mìstské knihovnì v Králíkách

PROSINEC
Vánoèní výstavy:
- Základní škola Moravská - tradièní

vánoèní výstava dìtských prací s mezi-
národní úèastí  ve školní jídelnì ZŠ
Moravská Králíky. Souèástí této akce
jsou  ukázky prací studentù Støední
hotelové školy V. Priessnitze v Jesení-
ku vèetnì pøedvádìní výrobních postu-
pù a technik

- Mìstská knihovna Králíky – tra-
dièní vánoèní výstava prací žákù Zvlášt-
ní školy v Králíkách

Vánoèní koncert
organizátorem vánoèního koncertu

je ZUŠ Králíky (termín bude upøesnìn
pozdìji)
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
26. 10.
- schvaluje Naøízení mìsta Králíky

è. 3/2004 „Tržní øád“.

2. 11.
- schvaluje mimoøádný pøíspìvek na

nákup kroniky pro záznam událostí

spojené se spoleèenským životem sta-
robních i invalidních dùchodcù ve mìs-
tì Králíky ve výši 500,-Kè proti vyna-
loženým nákladùm.

- souhlasí s uzavøením mìstského mu-
zea v dobì od 15. listopadu do 12. pro-
since 2004 a ukládá øediteli mìstského

muzea zveøejnit informaci o uzavøení mu-
zea všemi dostupnými zpùsoby.

16. 11.
- bere na vìdomí návrh na rozšíøení

grantù mìsta o oblast ekologie a život-
ního prostøedí.

Jednání
29. 10. - místostarosta s dirigentem

smíšeného pìveckého sboru Rastislav
z Blanska Jaroslavem Martináskem
o pøípravì koncertu na HMB v èase
postním.

30. 10. - starosta a místostarosta na
jednání o budoucnosti Králické pev-
nostní oblasti s pøedstaviteli pevnost-
ních muzeí na Králicku.

3. 11. - starosta a místostarosta na
jednání správní rady Sdružení obcí
Orlicko v Klášterci nad Orlicí.

5. 11. - starosta a místostarosta na
jednání správní rady Nadace Památ-
ník Franze Schuberta Vysoká na Malé
Moravì.

10. 11. - starosta na jednání se zá-

stupci Lesù ÈR a nájemcem honitby
Jeøáb, p. Kopeckým, o provozování ly-
žaøské rolby a úpravì stop kolem Je-
øábu.

11. 11. - starosta na setkání podni-
katelù Orlicka se zástupci Hospodáø-
ské komory ve Vysokém Mýtì.

16. 11. - místostarosta na jednání
zástupcù subjektù turistické oblasti
Orlické hory a Podorlicko v Žamber-
ku.

23. 11. - starosta na jednání valné
hromady firmy Ekola v Èeských Lib-
chavách a na jednání  správní rady
Sdružení obcí Orlicko v Tìchonínì,

- místostarosta na jednání valné hro-
mady Euroregionu Glacensis v Nácho-
dì.

Návštìvy
27. 10. - starosta s místostarostou a

skupinou zamìstnancù mìstského úøa-
du na prohlídce dìlostøelecké tvrze
Hùrka,

- místostarosta na prvním setkání
zástupcù sociální komise a králických
seniorù s pøedstavitelkou dùchodcù
partnerského mìsta Miêdzylesie Bar-
barou Faron.

4. 11. - starosta a místostarosta na
tradièním setkání králických seniorù
v Klubu Na Støelnici.

9. 11. - starosta a místostarosta na
vernisáži Podzimní výstavy, poøádané
ZŠ 5. kvìtna, Králíky.

16. 11. - starosta na výroèní schùzi
Svazu zdravotnì postižených, místní
organizace Králíky.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 12
konaného dne 9. listopadu 2004

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9)
Mgr. Jiøí Stejskal (3) Pavel Kalianko (10)
Jan Škarka (4) Ing. Pavel Strnad (11)
Mgr. Jarmila Berková (5) Mgr. Jan Holèapek (12)
Jarmila Venzarová (6) MUDr. Marie Špièková (13)
Mgr. Dušan Krabec (7) Mgr. Karel Hlava (14)
Arnošt Juránek (8) Antonín Vyšohlíd (15)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: nepøíto-
men  Ing. Roman Kosuk (1)

Za MìÚ: Marie Pecháèková, Vìra Kubíèková, Ing. Miro-
slav Bouška, Pavel Brandejs

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

4.1 Majetkové operace
4.2 Pronájem bytù v bytových domec v majetku mìsta
4.3. Informace finanèního a kontrolního výboru
4.4 Místní poplatek za provoz systému shromažïová-
ní, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù pro rok 2005
4.5. Informace o vývoji rozpoètu k 30. 9. 2004

05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù ZM a navrhl slouèení bodu 4. 4. Darovací
smlouva s bodem 4.1. Majetkové operace. Ing. Strnad navr-
hl vložit do programu zprávu kontrolního výboru z kontroly
na MO a firmì Démos. Pan Juránek navrhl zaøadit zprávu
kontrolního a finanèního výboru jako bod 4.3. Informace
finanèního a kontrolního výboru. Takto byl program jedná-
ní schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 12. 10. 2004 Mgr.

Nìmeèek a p. Kalianko nevznesli pøipomínky. Ovìøovateli
tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Hlava a Ing.
Strnad.

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

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.
Ing. Strnad – vyjádøil se k usnesení RM ve vìci vìcné-

ho plnìní èásti dluhu p. Planky. Upozornil na vystupování
nynìjšího místostarosty mìsta proti bývalému vedení mìs-
ta, že jej p. Juránek v minulosti dokonce obvinil z veøejné
lichvy ve vìci øešení dluhu p. Planky. Nynìjší jednání mís-
tostarosty lze oznaèit jako korupèní. Korupèním jednáním
není myšlen jen finanèní úplatek, ale také fakt, že se nìko-
mu dostane výhody za protislužbu. Propojení mezi p. Ju-
ránkem a p. Plankou je zøejmé i v tom, že Planka inzeruje
v soukromém tisku p. Juránka, je v redakèní radì Nové-
ho Králicka a dále je p. Strnad pøesvìdèen, že p. Planka
platil i pøedvolební kampaò. Pan Planka diktuje mìstu ja-
kým zpùsobem bude svùj dluh splácet. Dále informoval za-
stupitele o nedodržování pravidelného splácení finanèního
plnìní, a to i pøes podmínku pravidelných splátek. Svùj pøi-
pravený pøíspìvek má v úmyslu také publikovat.

p. Juránek – pøiznal, že se dopustil chyby hlasovat na

jednání RM v záležitosti p. Planky, protože p. Planka je
inzerentem a èlenem redakèní rady Nového Králicka. Hla-
soval z euforie, že bude dluh koneènì splacen, nikoli
z úmyslu nìkoho prosazovat. Na jednohlasném schválení
pøijetí vìcného plnìní by to ale nic nezmìnilo. Mrzí ho však
na úøednících mìsta, že na nepravidelné splácení p. Planky
vedení mìsta vèas neinformovali. Není také pravda, že pan
Planka pøivezl dlažbu a diktoval nám, že ji musíme vzít. Na
žádost místostarosty p. Èuma vypracoval seznam vìcí, kte-
rými by mohl p. Planka vyrovnat své vìcné plnìní a o nìž by
mìsto mìlo zájem. Mezi jinými byla na seznamu i zámková
dlažba.

pí Pecháèková – od nikoho z vedení neobdržela pokyn
informovat vedení mìsta ohlednì splátek p. Planky.

Mgr. Krabec – upozornil ZM, že p. Plankovi nebylo z jeho
dluhu odpuštìno nic. Pouze mu bylo umožnìno usnesením
zastupitelstva èást svého dluhu splatit vìcnì a tu èást, kde
mìstu vznikla prokazatelná finanèní újma, finanèními splát-
kami. RM povìøila p. Èumu, aby pøezkoumal kvalitu, jakost
a cenu dodané dlažby.

Ing. Strnad – k pøípadu p. Planky se vedení mìsta cho-
vá speciálnì a dá se popsat jako protekce.

p. Juránek – tázal se pí Pecháèkové jak p. Planka tedy
splácí?

pí. Pecháèková – p. Planka nesplácí pravidelnì.
p. Jungvirt – kdo z úøadu by mìl vedení informovat

o prùbìhu splácení?
Ing. Bouška – na žádost podá informace každý odbor,

protože jsou dlužníci z více odborù. Kontrolovat dlužníka,
který prošel rozhodnutím ZM by mìl finanèní výbor.

p. Vyšohlíd – za finanèní výbor upozornil, že se dotazo-
vali RM, zda nevznikla nìjaká závada ve splácení dluhu p.
Planky.

JUDr. Ježek – má nìkterý odbor nebo pracovník v náplni
práce informovat vedení mìsta o neplacení dluhu?

Ing. Bouška – ne, v náplni práce toto nemá nikdo. Kaž-
dý vedoucí si zodpovídá za dlužníky ve svých odborech.

JUDr. Ježek – který odbor zodpovídá za splácení dluhu
p. Planky?

Ing. Bouška – za splácení dluhu p. Planky zodpovídá pí
Kubíèková z majetkového odboru, která zprávu dnes
v písemné podobì pøedložila p. starostovi.

Mgr. Krabec –  pøednesl ZM zprávu pí Kubíèkové
v záležitosti splácení dluhu p. Planky.

Ing. Strnad –  navrhuje postupovat v souladu
s usnesením ZM/2003/05/101.

Mgr. Nìmeèek – kolik ještì zbývá zaplatit z dluhu?
pí Pecháèková – ještì zbývá zaplatit z finanèního plnì-

ní 68 279,— Kè.
p. Jungvirt – bude v pøípadì p. Planky co exekuovat?
JUDr. Ježek – v tuto chvíli není známo jaký majetek p.

Planka vlastní a má-li vùbec nìco k exekuci. Proto pøedpo-
kládá, že by ZM nemìlo pøijímat žádné usnesení do doby
než se zjistí majetkové pomìry p. Planky.

p. Pohl – od p. Planky neobdržel žádné finanèní pro-
støedky.

JUDr. Ježek – navrhl ZM, aby v tomto pøípadì požado-
vali po p. Plankovi doplacení celé zbývající èástky dluhu.

Ing. Strnad - navrhl usnesení ve smyslu ztráty finanèní
výhody splátek.

Mgr. Krabec – návrh usnesení upøesnil:

ZM/2004/12/215: ZM povìøuje starostu mìsta, aby
vyzval p. Planku k okamžitému plnìní závazku
v duchu uzavøené dohody o zpùsobu úhrady dlužné
èástky podle usnesení ZM/2003/05/101.

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

4.1 Majetkové operace

4.1.1. Prodej nemovitosti èp. 61 na st.p.è. 41/5, st.p.è.
41/5 a p.p.è. 81 v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: Na základì usnesení ZM/2004/10/182 ze dne
14.09.2004 zveøejnil MO zámìr prodeje nemovitostí za na-
bídkovou kupní cenu u nemovitosti èp. 61 se stavebním
pozemkem ve výši 638.970,- Kè a u pozemku p.p.è. 81 ve
výši 193.500,- Kè. O nemovitosti si požádali pan Molek a
sleèna Suchomelová. Ve stanoveném termínu o nemovitos-
ti neprojevil nikdo další zájem. RM uložila MO pozvat oba
zájemce o koupi nemovitostí na jednání ZM. Oba zájemci
jsou na jednání ZM pøítomni.

p. Molek – odstupuje od žádosti o koupi nemovitosti èp.
61 na st.p.è. 41/5, st.p.è. 41/5 a p.p.è. 81 v k.ú. Prostøední
Lipka.

Mgr. Krabec – požádal sl. Suchomelovou o vyjádøení, za
jakým úèelem chce nemovitost koupit.

sl. Suchomelová – za úèelem provozování pohostinství.
Domnívá se ale, že èástka 638.970,- Kè je pøíliš vysoká.

Mgr. Krabec – jakou èástku by byla ochotna za nemovi-
tost a pozemky zaplatit.

sl. Suchomelová – asi tak 400 000,- Kè.
Mgr. Krabec – mìsto musí se svým majetkem øádnì

hospodaøit a navrhuje nejprve provést nabídku prodeje pøes
realitní kanceláø.

ZM/2004/12/216: ZM schvaluje nabídku prodeje ne-
movitosti èp. 61 na st.p.è. 41/5, st.p.è. 81 v k.ú. Pro-
støení Lipka prostøednictvím realitní kanceláøe.

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

4.1.2. Prodej obsazeného bytu è. 6 v èp. 246 v ul.
Na Pøíkopì v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil nabídku obsazeného bytu è. 6 v èp.
246 v Králíkách a spoluvl. podílu 84/1000 na st.p.è. 106
v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 17.119,- Kè. Ve
stanoveném termínu o koupi bytu projevil zájem jeden žada-
tel, a to manželé Jílkovi. Jedná se o byt 1+0, IV. kat. RM
doporuèila prodej.

ZM/2004/12/217: ZM schvaluje prodej obsazeného
bytu è. 6 v èp. 246 v ul. Na Pøíkopì a spoluvl. podílu
ve výši 84/1000 na st.p.è. 106 v k.ú. Králíky a spoleè-
ných èástech domu manželùm Terezii a Josefu Jílko-
vým, Králíky 246 za kupní cenu 17.119,- Kè.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.1.3. Nemovitosti èp. 265 na st.p.è. 144, st.p.è. 144 a
p.p.è. 266/1 v k.ú. Králíky

Obsah: Na základì usnesení ZM/2004/10/172 zveøejnil MO
nový zámìr prodeje nemovitosti vèetnì pozemkù za nabíd-
kovou kupní cenu 395.800,- Kè. Ve stanoveném termínu
o koupi projevil zájem jeden žadatel, a to paní Mgr. Zerzá-
nová. RM doporuèila prodej.

ZM/2004/12/218: ZM schvaluje prodej nemovitosti èp.
265 na st.p.è. 144, st.p.è. 144 a p.p.è. 266/1 vše v k.ú.
Králíky paní Mgr. Olze Zerzánové, Králíky 891 za kup-
ní cenu 395.800,- Kè.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.1.4. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 84, 86 a 1318
v k.ú. Heømanice u Králík

Obsah: O koupi pozemkù požádala spoleènost ONTL Lan-
škroun, spol. s r.o., Králíky 357 za úèelem scelení pozemkù
v blízkosti nemovitosti, kterou vlastní. Jedná se o pozem-
ky o výmìøe 2608 m2, pøedmìtem prodeje by mìl být i poze-
mek p.p.è. 1318 v k.ú. Heømanice u Králík o výmìøe 111
m2. Dle odboru VTS je pozemek užíván jako louka, na po-
zemku není zaøízení mìsta. Dle odboru RR není ÚP zpraco-
ván. Pozemek p.p.è. 86 v k.ú. Heømanice u Králík je zatí-
žen nájemním vztahem. RM doporuèila prodej a navrhla

kupní cenu ve výši 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.
ZM/2004/12/219: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-

kù p.p.è. 84, 86 a 1318 v k.ú. Heømanice u Králík za
kupní cenu 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem
a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.1.5. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 306/11 a 306/12
v k.ú. Dolní Lipka

Obsah: Manželé Cikrýtovi požádali o koupi pozemkù za
úèelem užívání zahrady, scelení a údržby pozemkù. Jedná
se o pozemky o výmìøe 1400 m2,  pozemky nejsou
v pronájmu. Dle odboru VTS pøes pozemek p.p.è. 306/11
v k.ú. Dolní Lipka vede kanalizaèní potrubí a hlavní øad
vody do Dolních Boøíkovic, nutné zøídit vìcné bøemeno. Dle
odboru RR není ÚP zpracován, pozemek užíván jako zahra-
da. RM doporuèila prodej pozemkù a navrhla kupní cenu ve
výši 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem. Zároveò
RM zatížila pozemek p.p.è. 306/11 v k.ú. Dolní Lipka vìc-
ným bøemenem – podzemní vedení kanalizace.

ZM/2004/12/220: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 306/11 a 306/12 v k.ú. Dolní Lipka za kupní
cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a uklá-
dá zámìr prodeje zveøejnit. Rovnìž ZM ukládá ma-
jetkovému odboru písemnì informovat o zámìru pro-
deje stávající uživatele.

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

4.1.6. Bezúplatný pøevod pozemkù st.p.è. 285/1 a 285/
2 v k.ú. Dolní Boøíkovice a st.p.è. 239 v k.ú. Prostøed-
ní Lipka

Obsah: Jedná se o bezúplatný pøevod pozemkù podle § 5
odst. 1 písm. d) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù. Pozemky jsou zastavìné stavbami ve vlastnictví
mìsta, tj. st.p.è. 285/1 a 285/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice (po-
zemky pod obchodem) o výmìøe 202 m2 a st.p.è. 239 v k.ú.
Prostøední Lipka (pozemek pod STO K-S 14) o výmìøe 15
m2. RM doporuèila pøevod.

ZM/2004/12/221: ZM schvaluje bezúplatný pøevod po-
zemkù st.p.è. 285/1 a 285/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice a
st.p.è. 239 v k.ú. Prostøední Lipka od PF ÈR na mìs-
to Králíky dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona è. 95/1999 Sb.,
ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.1.7. Darovací smlouva
Obsah: Dne 19.10.2004 RM pøedjednala darovací smlou-

vu mezi Mìstem Králíky a panem Franzem Jentschkem,
Nadace Hory Matky Boží zastoupeným panem J. Venclem.
RM uložila OŠKT v souèinnosti s ostatními odbory MÚ pøed-
ložit tento bod k projednání ZM. Finanèní dar  èiní  Kè
120.000,-.

ZM/2004/12/222: ZM schvaluje darovací smlouvu
mezi Mìstem Králíky a panem Franzem Jentschkem
z Nadace Hory Matky Boží a povìøuje starostu mìs-
ta podpisem smlouvy.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.2 Pronájem bytù v bytových domech
v majetku mìsta

p. Juránek – uvedl bod a øídil následnou diskuzi. Infor-
moval zastupitele, že probìhla k návrhu rady mìsta schùz-
ka vedení mìsta s vedoucí majetkového odboru a pracovni-
cemi firmy Démos, které pøedstavují odborný názor. Ze zís-
kaných poznatkù lze vyvodit, že by bylo užiteèné stávající
vyhlášku zmìnit na Pravidla pronajímání bytù v bytových
domech v majetku mìsta Králíky. V nich by se mìla defino-
vat napø.:

- povinnost v roèní periodì potvrzovat zájem žadatele
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o pronájem,
- zrušit výpovìdní lhùtu, protože nájemní smlouvy se novì

uzavírají na dobu urèitou,
- odlišit nástavby v ul. V Bytovkách jako „startovací byty“

(se samostatným seznamem žadatelù; bydlení v nich by
nebylo pøekážkou v žádání o nájem v jiném mìstském bytì)

- umožnit pøednostní pøidìlení bytu ze sociálních a zdra-
votních dùvodù a pøesnìji dùvody specifikovat,

- zakotvit do pravidel také pøidìlování bytù v domech
s peèovatelskou službou, jenž doposud nebylo samostatnì
øešeno.

pí Kubíèková – mìsto by mìlo vytvoøit bytovou strate-
gii, rozhodnout kolik bytù si mìsto ponechá, kolik se zpri-
vatizuje a kolik se vybuduje bytù nových. Souèástí bytové
strategie by mìla být i pravidla týkající se pronájmu bytù.

pí Machová – upozornila na problém s èlovìkem, který
nechce do bytu, který mu byl pøidìlen „poøadníkem“
z dùvodu špatných sousedských pomìrù. Nikdo se však už
nezaobírá skuteèností, že obyvatelé v domì nechtìjí tako-
vého souseda, který jim má být naopak pøidìlen
z poøadníku.

p. Juránek – dnešní diskuze je brána pouze jen jako
zpùsob získání informací od zastupitelù, využitelných
k realizaci nových pravidel v pronajímání a pøidìlování
bytù.

Mgr. Krabec – pøedevším jde o nutnost obnovení dat
z dùvodu, že v seznamu uchazeèù je spousta lidí, kteøí už
mají svou bytovou situaci vyøešenou a také o to pøenést
aktivitu na lidi, kteøí mají žádost v seznamu žadatelù
o uzavøení nájemní smlouvy.

p. Juránek - oslovil zastupitele, zda mají zájem cokoli
mìnit na nynìjší bytové vyhlášce. Zájem o zmìnu vyhlášky
zastupitelé projevili, ale žádný další návrh nebyl pøedložen.

4.3 Informace finanèního a kontrolního výboru

p. Vyšohlíd – seznámil ZM se zápisem finanèního výboru
z minulého týdne.

Mgr. Krabec – RM vzala na vìdomí zprávu finanèního
výboru.

Mgr. Nìmeèek – na jednání RM nezaznìlo nic o tom, že
by p. Planka nesplácel svùj dluh v pravidelných mìsíèních
splátkách.

Mgr. Krabcová - pøednesla zprávu kontrolního výboru
o výsledku kontroly nájemních smluv na nebytové prostory
v majetku mìsta a vyjádøení majetkového odboru k této
kontrole. Upozornila na neustálou neochotu ze strany ve-
doucí MO spolupracovat s kontrolním výborem.

pí Kubíèková – proè byly na minulém ZM prezentovány
zjištìné skuteènosti jako nedostatky s nápravou na opat-
øení a ve vyjádøení kontrolního výboru byly oznaèeny jako
námìt k projednání. Vzhledem
k publikování v Králickém zpravodaji se cítí tìmito vý-
roky poškozena.

p. Juránek – kontrolní výbor plnil to, èím byl zaúkolo-
ván. Byla chyba, že se v minulém ZM projednávala zpráva
kontrolního výboru bez vyjádøení subjektù dotèených kon-
trolou. Je to pouèení pro pøíštì, protože z minulého zápisu
z jednání ZM skuteènì mohl vzniknout dojem, že s proná-
jmy nebytových prostor není nìco v poøádku. Úkolem kon-
troly však bylo zjistit, jak jsou postaveny stávající nájemní
vztahy. Opìtovnì vyzval kontrolní výbor, aby se zabýval
také druhou èástí zadání, a to je kontrola plnìní usnesení
rady mìsty.

ZM/2004/12/223: ZM bere na vìdomí zprávu finanè-
ního výboru ze dne 1. listopadu. ZM bere na vìdomí
zprávu kontrolního výboru s výhradami, které pøed-
nesl majetkový odbor a zastupitelé.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.4 Místní poplatek za provoz systému shromaž-
ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a od-
straòování komunálních odpadù pro rok 2005

Mgr. Krabec – uvedl bod k jednání a pøedal slovo pøed-
kladateli p. Brandejsovi. Upozornil, že nejde o projednávání
výše poplatku na pøíští rok, ale o vstupní informaci k jeho
výpoètu.

p. Brandejs – v roce 2005 se pøedpokládá další nárùst
nákladù o: navýšení poplatku za skládkování o 100,- Kè/ t
podle zákona 185/2001 Sb. Pøedpokládá se rovnìž nárùst
ceny skládkování v souvislosti s ukonèením stávající
smlouvy o ukládání odpadù na skládku, která konèí
v dubnu 2005. Budeme-li vycházet z reálné ceny za rok
2003, 405,- Kè/osoba, pak v roce 2005 dojde k navýšení
o 14% z dùvodu navýšení DPH na 462,- Kè/osoba. Navýše-
ní produkce odpadù o cca 100 t bude pøi odhadované cenì za
ukládání kolem 800 – 900 Kè/tunu èinit dalších cca 16 Kè,
navýšení poplatku za skládkování se do nákladù promítne
dalšími 20,- Kè/osoba. Pro rok 2005 budeme tedy navrhovat
poplatek za provoz systému nakládání s odpady ve výši
498,- Kè/osoba a rok.

Mgr. Krabec – shrnul objektivní dùvody navýšení po-
platku za odpad – zvýšená sazba DPH, zvýšená sazba za
skládkování odpadu a zvýšení množství odpadu. Souèasnì
zastupitele upozornil na fakt, že za dobu existence platby
tímto zpùsobem (od r. 2001) mìsto vždy na provoz systému
doplácelo (napø. 2003 – poplatek 378,- Kè, skuteèné náklady
405,- Kè; 2004 – poplatek 408,- Kè, odhad skuteèných ná-
kladù 469,- Kè).

4.5. Informace o vývoji rozpoètu k 30. 9. 2004

pí Pecháèková – pøednesla ZM informace o vývoji roz-
poètu ke dni 30. 9. 2004. Pøíjmová èást rozpoètu je plnìna
ve výši 76 050 535 Kè to je 97,8 % schváleného a 75,1  %
upraveného rozpoètu. Z toho je nejnižší plnìní u kapitálo-
vých pøíjmù pouze ve výši 4 513 356 Kè tj. 64,5 % schvále-
ného rozpoètu. U nedaòových pøíjmù je plnìní ve výši 5
276 838 Kè  116,8 % upraveného rozpoètu. Výdajová èást
rozpoètu  je èerpána ve výši  79 871 738 Kè  to je  96,3 %
schváleného a 75 % upraveného rozpoètu. Z toho bìžné
výdaje jsou èerpány ve výši 66 511 384 Kè, což èiní 71,83 %
upraveného rozpoètu. Kapitálové výdaje jsou èerpány ve
výši 13 360 353 Kè což  je 96,43% upraveného rozpoètu.

p. Vyšohlíd – nejvìtší problém bude s položkou pøíjmù
z prodeje majetkových podílù Ekola.

ZM/2004/12/224: ZM projednalo a bere na vìdomí
stav vývoje rozpoètu za období leden až záøi 2004.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

05. Vstupy obèanù

p. Doubrava – upozornil, že aè mìla strana ODS zapla-
ceno za výlep plakátù na mnohých místech, byly tyto plaká-
ty pøelepeny pozvánkou na dnešní zastupitelstvo.

06. Vstupy zastupitelù

p. Vyšohlíd – navrhuje do finanèního výboru nového
èlena paní Annu Kubíèkovou.

ZM/2004/12/225: ZM schvaluje paní Annu Kubíèko-
vou bytem Nádražní 489, Králíky za èlenku finanèní-
ho výboru.

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

Mgr. Holèapek – v jakém stavu se nachází jednání
ohlednì honitby na Jeøábu?

p. Brandejs – v souèasné dobì je celá vìc v jednání,
zítra probìhne další jednání za úèasti p. Kopeckého, staros-
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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).

tù z okolních obcí (Èervená Voda, Králíky) na øeditelství
Lesù ÈR v Hradci Králové.

Mgr. Krabec – pøípad se vyvíjí pro nás dobøe. Lesy ÈR
ústy vedoucího obchodní divize v Hradci Králové Ing. Vláš-
ka pøistupují k záležitosti vzhledem k mìstu velmi vstøíc-
nì, v duchu naplnìní loga firmy: „Lesy ÈR – vstupte bez
zaklepání“ a nesouhlasí s omezováním pohybu turistù a
lyžaøù v honitbì. Celá kauza je øešena v rámci smluvního
vztahu Lesy ÈR – nájemce honitby (p. Kopecký) a vypadá
to, že Lesy ÈR by v krajním pøípadì smlouvu p. Kopecké-
mu mohly vypovìdìt.

Mgr. Berková – jak se vyvíjí situace ohlednì hledání
nové lokality na vybudování nového peèovatelského domu?

MUDr. Špièková – nebylo by možné stavìt na pozem-
cích u zvláštní školy ?

Mgr. Krabec – tato lokalita není zøejmì v ÚP urèena na
výstavbu, je to ale možnost na zvážení. V souèasné dobì se
zde nachází pozemky pro výuku na zvláštní škole.

Mgr. Holèapek – požádal zastupitele, aby vystupovali
struènìji, vìcnì a pokud budou mít nìjaké nejasnosti, aby
se informovali ještì pøed jednáním ZM pøímo na dotèených
odborech.

Starosta ukonèil jednání ve 22:24 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Dva roky ....
Již uplynuly dva roky od komunálních voleb do mìstské-

ho zastupitelstva v Králíkách. A je to neuvìøitelné, také
uplynulo patnáct let od tzv. Sametové revoluce. Jaké zmìny
tyto dvì události pøinesly do Králík?

Bohužel spoleènost v Králíkách se nedokázala ani po pat-
nácti letech vyrovnat nejen s komunistickou minulostí. Je
to smutné. Ještì smutnìjší však je, že lidé, kteøí se v pøed-
volební kampani v roce 2002 hlásili k programu koalice,
jehož cílem bylo nastartovat zmìnu, zmìnili názor. Zmìnu
nejen v pøístupu vìdení mìsta, ale i jeho rozvoji v nových
smìrech a oblastech a další rozvíjení, pro mìsto pøínosných,
již zapoèatých programù.

Zastupitelé zvolení do vedení mìsta se však tento pro-
gram rozhodli ignorovat - vždy� na ètyøi roky se zajistili, tak
proè by nìco mìnili nebo pøemýšleli, jakým smìrem by se
mìsto mìlo ubírat. Jediné, co se jim podaøilo, byla zmìna
pøíspìvkové organizace mìsta Technické služby - na SMK
s.r.o.. To vše za podpory èásti zastupitelù, kteøí možná ani
nevìdìli, o èem hlasují, protože pøedkladatelé návrhu ne-
byli schopni pro jednání zastupitelstva mìsta poskytnout
dostateèné podklady (napø. alespoò rámcovou ekonomic-
kou analýzu apod., které by hypotézu pøedkladatelù o vý-
hodnosti založení spoleènosti s ruèením omezeným potvrdi-
ly nebo vyvrátily).

Dostavba „Sportovního zaøízení u ZŠ Moravská“, za další
úvìr od banky. Dùvodem prý byla dotace na stavbu areálu
základní školy Moravská, kdy se mìsto mìlo spolupodílet,
aby dotace byla poskytnuta (tato informace nebyla v pod-
kladech pro jednání zastupitelstva mìsta nikdy pøedlože-
na). Dle mého názoru si lidé, kteøí se v minulosti prezento-
vali tím, že do Králík pøinesli miliony, pletou pøedložku pøi
s pøedložkou od. Sportovní zaøízení bylo financováno pøe-
vážnì z pøijatých úvìrù (pøes 15 mil. Kè), které mìsto bude
splácet ještì nìkolik let. Proto i v budoucnu budou hlavní
náplní zastupitelstva mìsta majetkové operace -prodej, bude-
li co. S podíly mìsta na v minulosti pøijatých dotacích bylo
nutné se vypoøádat i v pøedešlém roce. Nemìlo by se zapo-
mínat ani na ruèení mìsta za podnikatelské úvìry z deva-
desátých let.

Dalo by se pokraèovat dále, ale není to nutné. Popsané
skuteènosti snad dostateènì popisují, jak to na radnici bìží -
poskytnout co nejménì informací, ale hlavnì schválit, co
vìdení mìsta pøedloží - bez diskuse a námitek. Bylo to tak
pøed rokem 2002, tak to mùže být i nyní. A výsledek - mìsto
Králíky ve svém rozvoji daleko zaostává za okolními mìsty
i obcemi a do svého rozvoje nebude v následujících letech
mít možnost masivnì investovat, což tento propad ještì zvìt-
ší.

V uplynulém období byly v zápisech zjednání zastupitel-
stva mìsta uvádìny nepravdivé informace a proto bych je
rád uvedl v èasové souslednosti:

- nebyly mi pøedloženy podklady pro jednání zastupitel-
stva mìsta v souladu se zákonem o obcích a jednacím øá-
dem zastupitelstva mìsta Králíky.

- omluvil jsem se z jednání zastupitelstva mìsta pro nepo-
skytnutí podkladù

- pøedstavitel vedení mìsta nepravdivì informoval zastu-
pitele mìsta o poskytnutí požadovaných podkladù (neprav-
divé informace vztahující se kmojí osobì nebyly v zápise
zjednám zastupitelstva mìsta poprvé - vždy jsem žádal ná-
pravu - marnì)

- omluvil jsem se z neúèasti najednáních zastupitelstva
mìsta se stávajícím vedením zcela v souladu se schváleným
jednacím øádem zastupitelstva mìsta v dalším zápise uve-
deno nepøítomen - žádal jsem nápravu - marnì

- výzva zastupitelù k úkonùm dle zákona a jednacího
øádu - tato výzva však nemá oporu v zákonì ani v jednacím
øadu - zastupitelé však na ní trvají.

I tyto skuteènosti dokreslují, jak to v zastupitelstvu bìže-
lo a bìží dál. Proto zcela jasnì deklaruji, že s politikou a
prací stávajícího vedení mìsta, která je zcela odlišná a pøe-
devším neprospívající mìstu, se neztotožòuji a odmítám s ní
být spojován. Výzvu Mgr. Krabce k uvolnìní mandátu jsem
odmítl a o naplnìní programu s nímž jsme se ucházeli o
pøízeò volièù se budu snažit i do budoucna. Ne však s lidmi,
kteøí mìní své názory a postoje dle situace a osobního pro-
spìchu.

Pøeji Vám všem pøíjemné prožití vánoèních svátkù a do
nového roku vše nejlepší, zdraví a radost ze života.

Roman Kosuk

Upøímná pochvala
Vážení spoluobèané,
velice si vážím práce našich prodavaèù a prodavaèek, kte-

øí ochotnì a úslužnì obsluhují nás zákazníky a snaží se nám
vždy vyhovìt k naší plné spokojenosti. Ovšem nesmíme
zapomínat na jejich platové podmínky a pracovní dobu, kte-
rou v dnešní dobì musejí podstoupit k uživení a chodu
svých domácností. Nezapomínejme na jejich rodiny, které
èasto strádají z nedostatku vìnované péèe svým dìtem a
svým drahým polovièkám. V dnešní dobì se tyto aspekty
neberou v potaz, nebo� situace na trhu práce je
v nerovnováze a lidé musejí leckdy práci vzít i na úkor
fungování rodiny, která je základem každého fungujícího
státu.

Upøímnou pochvalu udìluji svým jménem paní Jaroslavì
Kubelkové, která pracuje jako prodavaèka v prodejnì Bar-
vy-laky na Velkém námìstí. Paní Kubelková díky svým zna-
lostem, zkušenostem a praxi patøí do skupiny universálnì-
profesionálních prodavaèek. Zboží v prodejnì má pod kon-
trolou a vždy ukázkovì udržuje v prodejnì poøádek, aby se
nakupující cítil co nejlépe. Paní podnikatelka Jana Pìnka-
vová mùže být pyšná, že prodavaèku tìchto kvalit má ve
svých øadách.

Závìrem bych chtìl popøát všem lidem pøekrásné vánoè-
ní svátky strávené v kruhu svých rodin a blízkých, bohaté-
ho Ježíška, hodnì štìstí, zdraví, spokojenosti, krásného Sil-
vestra a úspìšný vstup do nového roku 2005 plný pracov-
ních úspìchù.

Marek Prause
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Mimoøádné zimní vstupy pro zájemce
o návštìvu dìlostøelecké tvrze Bouda

V rámci pravidelných zimních kon-
trol a udržovacích prací je možné
i v zimním období navštívit rozsáhlý
podzemní systém s pìti povrchovými
bojovými objekty této významné vojen-
sko-historické a stavební památky. Pøí-
mo ke vchodovému objektu tvrze Bou-
da vede znaèená bìžecká tra� a zde také
Lesy Èeské republiky vybudovaly od-
poèívadlo a informaèní tabuli. Pøístup
pro vyznavaèe bìžeckého lyžování je
možný z nìkolika smìrù: nejkratší
trasa vede od Suchého vrchu a Èerve-
novodského sedla, dále se nabízí krás-
ná trasa z Tìchonína, Mladkova, Lich-

kova, nebo Jablonného nad Orlicí. Pìší
znaèené trasy jsou vedeny z Tìchonína,
Mladkova, Lichkova a Suchého vrchu.

První a zároveò poslední letošní ná-
vštìvní termín je 27. – 28. 11. 2004.
V každý uvedený den jsou pøiprave-
ny dva vstupy do labyrintu chodeb a
sálù v podzemí dìlostøelecké tvrze Bou-
da a to v 11.00 a 13.00 hodin. Prohlídka
trvá asi 90 minut a je doplnìna fundo-
vaným výkladem odborného prùvod-
ce. Další zimní vstupy jsou plánovány
v mìsících lednu, únoru a bøeznu
2005.

Po návštìvì tvrze Bouda je možné

nasmìrovat své lyže, nebo kroky
k Prostøední Lipce u Králík a využít
celoroèní každodenní otevírací doby ve
Vojenském muzeu Králíky. Zde lze
shlédnout expozici tankové, dìlostøe-
lecké a automobilní techniky, výstavy
zbraní, munice a dokumentù nebo zís-
kat ve zdejším IC Ès. opevnìní infor-
mace o tom, který z objektù pevnost-
ních muzeí v Králické pevnostní ob-
lasti lze aktuálnì navštívit (tel.: 465 632
466).

SPÈO, s. r . o. – provozovatel Mu-
zea ès. opevnìní – dìlostøelecké tvrze
Bouda

Setkání s králickými seniory
Motto: “Bez hudby se dá žít, ale ne

tak krásnì.”
Pavel Jurkoviè

Dnes Vás chceme struènì seznámit
s životní cestou  pana Leoše Koska.
Jeho jméno s hudbou a Králíkami
úzce souvisí. Protože hudba jej prová-
zela celým životem a doprovází dosud.

Narodil se v roce 1917 v Boøitavì,
na Studeném chodil do školy. Odtud
se v roce 1923 odstìhoval s rodièi na
Dolní Moravu, kde byl jeho otec kolá-
øem.

Uèitelem pana Koska byl houslista
pan Satrapa – žák Leoše Janáèka.
K oboru housle si ještì pøibral var-
hany a klavír. Stal se varhaníkem
v Nekoøi. Pod vedením osvíceného
pana faráøe nacvièili operetu, kterou
mladý pan Kosek dirigoval. V roce
1940 se potkal se svou budoucí man-
želkou (žije s ní dodnes). V roce 1945
se pøestìhovali do Králík. Vychovali
dva syny, Leoše a Jiøího. Tehdy hrál
v Letohradském jazzovém orchestru,
který si pøišel poslechnout proslulý

houslista Rafael Kubelík.
Na gymnáziu v Králíkách uèil zpìv.

Zde také založil pìvecký sbor a dìt-
skou dechovku. Ve sboru pùsobili
i bratøi Bohumil a Jaroslav Strnadovi,
Honza Moravec a další.

V roce 1951 se snažili s panem Jo-
sefem Pelikánem, aby byla
v Králíkách založena hudební škola.
Shánìli hudební nástroje a vybavení.
Podaøilo se to v roce 1953 za podpory
Ško lského okresního výboru
v Žamberku. Slavnostní zahájení se
uskuteènilo 15. 9. 1953 u Srdínkù.
Úøady byly pøesvìdèeny o významu
HŠ, do které se pøihlásilo 200 žákù
z Králík, Èervené Vody a Štítù.

Aby svou práci mohl vykonávat, za-
èal pan Kosek studovat dálkovì kon-
zervatoø v Praze (1946 – 54). Do roku
1960 byla hudební škola v Žamberku
poboèkou hudební školy v Králíkách.
V roce 1960 došlo k pøestìhování HŠ
do budovy è.p. 483 a byla pøidìlena pod
správu pana Koska. V této budovì
dnes sídlí ZUŠ Králíky.

V roce 1990 pan Kosek svou peda-
gogickou éru ukonèil, ale s hudbou
se nerozlouèil. Ono to snad ani nejde,
je-li nedílnou souèástí života. Dodnes
provází svou hudbou a zpìvem posled-
ní louèení s našimi blízkými.

Bylo by asi tìžké spoèítat, kolika
mladým lidem  pootevøel dveøe do svì-
ta hudby, kolika z nich se jeho záslu-
hou stala nezbytností v jejich životì.
Pøejeme mu do dalších let hodnì štìs-
tí a hlavnì zdraví.

Jiøina Hofmanová a Eva Holubcová

Se zmìnou jízdních øádù od 12. 12.
2004 pøicházejí Èeské dráhy a.s. i s no-
vou cenovou nabídkou. Vybrali jsme
pro Vás nejpodstatnìjší údaje:

- základní i zvýhodnìné ceny jízdné-
ho ponechají ÈD ve stávající výši

- cena Kilometrické banky platné pro
2000 km bez pøíplatku i ve vlacích Eu-
roCity a InterCity novì èiní 1.300 Kè
(0,65 Kè/km) místo dosavadních 1.200
Kè

-  ceny Karty Z/rok novì èiní 200 Kè
(prùmìrnì 0,55 Kè/den) pro všechny
kategorie cestujících.

-  cena Senior pasu se zvyšuje o 100
korun, novì bude stát 600 Kè/rok, lidé
jej ale budou moci využívat i ve spìš-
ných vlacích, zatímco nyní mohli jen
v osobních vlacích.

- ceny zpáteèní slevy pro vlaky kate-

gorie EuroCity a InterCity se ve všech
pøípadech sníží o 60 Kè. Každý cestující
novì zaplatí s touto nabídkou pøípla-
tek pro oba smìry ve výši odpovídající
pøíplatku jednosmìrnému

- maximální poèet cestujících, kteøí
cestují se slevou pro skupiny, bude
zdvojnásoben z dosavadních 15 na 30
osob. Nabídka tak ještì více cenovì
zvýhodní školní výlety a obdobné akce

- nabídka VLAK+ bude novì rozší-
øena o kategorii dùchodce ve výši jízd-
ného shodného s dìtmi do 15 let

- rodièe cestující se svým dítìtem
v koèárku ušetøí. Novì již nebudou v
tìchto pøípadech platit dosavadních 6
Kè za spoluzavazadlo

- ceny ètvrtletních jízdenek novì od-
povídají 40 násobku zpáteèní slevy mís-
to dosavadního 36 násobku.

Novinky v obchodní nabídce Èeských drah

Dùležitá informace:
Ètvrtletní jízdenky, Kilometrické

banky i zákaznické karty lze do
11.12.2004 zakoupit až ve dvoumìsíè-
ním pøedprodeji za pùvodní cenu.

Zpracováno z podkladù ÈD
 uveøejnìných na  www.cdrail.cz
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Tak bylo – tak je
Èp. 303 (døíve 57)

Karla Èapka
K tomuto domu jsou z pøelomu 18.

a 19. století evidovány rodiny Ignatze
Riegera a Wenzela Pfeffera. Rod dru-
hého jmenovaného se vìnoval barvíø-
skému øemeslu, které se zde traduje
až do poèátku 20. století. Dále se tu
objevují živnosti malíøe Rudolfa Eng-
lische, sedláøství Schütz, drogerie-foto-

parfumerie Anton Køenek a instala-
térství Adolf Rippel. Po druhé svìtové
válce pøešly živnosti (malíøství, insta-
latérství) pod národní správu, kde zù-
staly do r. 1949. Po tomto roce byly pøi-
pojeny ke Komunálnímu podniku. Poz-
dìji byla v domì otevøena Kvìtena,
která se v roce 1968 pøestìhovala do
budovy fary na Velkém námìstí. Místo
Kvìteny byl do provozu uveden bufet,
který zde s pøestávkami existoval do
2. pol. 90. let. V souèasnosti tu najde-
me prodejnu domácích potøeb.

Mìstské muzeum Králíky
Pracovníci Mìstského muzea v Králíkách

rádi uvítají jakékoli další doplòující podnì-
ty a materiály (dobové fotografie, dokumenty
apod.),  které  se týka jí  tohoto tématu.
Dìkujeme.

Vesmír v hrsti
V podkrkonošském mìsteèku Úpice se každý rok koná zvlášt-

ní akce – v malém stanovém táboru se na ètrnáct dní zabydlí
nìkolik desítek støedoškolákù a vysokoškolákù, kteøí se v noci
dívají na hvìzdy a pøes den buï vysedávají na nejrùznìjších od-
borných pøednáškách, nebo si jednoduše užívají krásného léta.

Nejinak tomu bude i v roce 2005, konkrétnì od 29. èervence
do 14. srpna. I tentokrát Hvìzdárna v Úpici spolu s Hvìzdárnou
a planetáriem Mikuláše Koperníka v Brnì a sdružením Amatér-
ská prohlídka oblohy uspoøádají Astronomickou expedici, nyní
s podtitulem „Vesmír v hrsti“. Ale abychom byli trochu konkrét-
nìjší...

Obèas se o Astronomické expedici hovoøí také jako o „letní
škole astronomie“ – jistì, pøednášky jsou pro nováèky povinné,
stejnì jako noèní pozorování, ale do každodenního drilu školního
roku má zdejší odborný program hodnì daleko. Smysl Expedice je
totiž jediný: užívat si krásu hvìzdné oblohy, zajímavì prožít ètr-
náct dní v Podkrkonoší a dozvìdìt se nìco z astronomie. Ti,
kteøí se na obloze nevyznají, dostanou pomocnou ruku od zkuše-
ných vedoucích, vìtšinou z øad studentù astronomie èi jiných
pøírodovìdných oborù, takže se s nejrùznìjšími typy dalekohle-
dù hned první noc vydají mezi hvìzdy. Ti zkušenìjší kosmoplavci
mohou experimentovat se CCD èi webkamerou, mohou okukovat
promìnné hvìzdy, meteory, kreslit Slunce a nebo se potápìt do
hlubin vzdáleného vesmíru.

Pozorování, kdy se nìkteøí uèí a jiní hrají, je samo o sobì
velkou náplní Expedice. Nicménì není jedinou. Pøes den se ode-
hrává maratón nejrùznìjších pøednášek a vystoupení. A� už je to
povídání pro zaèáteèníky (napøíklad se lepí baterka, vypráví se
o dalekohledech, o zpùsobech, jak sledovat nejrùznìjší vesmírné
jevy…), nebo pro ostøílené úèastníky – za všemi jezdí celá øada
známých astronomù. Jmenujme tøeba Jiøího Grygara, Marcela
Grüna, Zdeòka Pokorného, Zdeòka Mikuláška a další a další.

Astronomická expedice je pøedevším o pohodì. Za úèastnický
poplatek lehce pøes dva tisíce korun dostanete ètyøi vydatná jídla
dennì – snídanì je o pùl jedenácté(!), obìd ve dvì, veèeøe v sedm

a vydatná pùlnoèní svaèina, jak jinak než o pùlnoci. Spát se chodí
po druhé hodinì ranní, ale èasto se – už zcela dobrovolnì – èeká
až na východ Slunce. Spí se každopádnì ve stanech – buï vlast-
ních, když chcete mít soukromí, nebo ve hvìzdárenských – po
dvou až tøech expediènících. Všechny pøednášky jsou v kamenné
budovì hvìzdárny, kde je k dispozici internet, nìkolik poèítaèù,
stoly a židle… Hygienické potøeby pak zajiš�ují splachovací zá-
chody a sprchy s teplou vodou. Øádit mùžete na volejbalovém
høišti, v Úpici teèe øeka a nedaleko je i koupalištì. Obèas se jde
do kina, ale v pøípadì nepøíznivého poèasí je zajištìna projekce
filmù pøímo na kopci.

Nebudeme zastírat, že je o Expedici veliký zájem. Bereme
maximálnì osm desítek studentù ve vìku od 15 let, kteøí se
vìnují astronomii a pøedevším pak sledování hvìzdné oblohy, a
tak se èasto organizují hned dvì kola výbìru. Pokud to chcete
zkusit, pak nás prosím kontaktujte. Rádi s vámi navážeme spo-
jení! A kdo ví, tøeba i vy v srpnu ucítíte vesmír v hrsti. Pøihlášky
sbíráme do 1. bøezna 2005.

http://expedice.astronomie.cz
expedice@hvezdarna.cz
Jan Píšala, Gudrichova 61, Lhota u Opavy, 747 92

Základní umìlecká škola v Králíkách

Vás zve na tradièní

 „Vánoèní koncert“
s podtitulem „Cesta tøí králù“

Koncert se koná ve ètvrtek 16. 12. 2004
v 18,00 hodin, ve velkém sále na Støelnici.

Tìší se Vás žáci hudebního, taneèního,
výtvarného a literárnì dramatického oboru.
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Knihy (nejen) na víkend
aneb Pojïte si hrát

O tom, že se blíží Vánoce a už je tøe-
ba nakupovat, informují hypermarke-
ty a televizní reklamy už od záøí.

Já bych vám dnes chtìla jen nená-
padnì nabídnout nìkolik knížek, kte-
ré by mohly zpøíjemnit chvíle, které
v èase adventním a o vánoèních prázd-

ninách strávíte spoleènì se svými dìt-
mi. Knížky jsou plné nápadù na èin-
nosti, které dìti zaujmou natolik, že je
nebudete muset odhánìt od televizorù
nebo poèítaèù. A vy, dospìlí, mùžete
omládnout a stát se znovu hravými a
tvoøivými dìtmi.

Výbìr z mnoha „hravých“ knih, kte-
ré jsou ve fondu Mìstské knihovny
v Králíkách:

Bennett, Steve
365 zábavných èinností bez televize

– Praha, Portál 1998
Angiolino, Andrea
Hry s kamínky, mincemi, telefon-

ními kartami… - Praha, Portál 2001
Angiolino, Andrea
Hry s ètvereèkovaným papírem a

tužkou – Praha, Portál 2000
Dìtské hry z celého svìta – Pra-

ha, Svojtka 2001

Nechci pouèovat a pøedkládat výsled-
ky vìdeckých studií dokazujících, že
nadmìrné sledování televize okrádá
dítì o š�astné dìtství. Jisté ale je, že
èím lépe se nauèíte trávit spoleèný èas,
tím spokojenìjší všichni budete.

A vùbec nerozhoduje délka spoleènì
stráveného èasu, ale zpùsob, jak ho
strávíte.

Hezké pohrání vám všem pøeje
Ivana Mareèková

Nový  C E N Í K    S L U Ž E B
v Mìstské knihovnì v Králíkách
Úpravy cen smìrem nahoru nejsou vìtšinou pøijímány s nadšením, ale vìøí-

me, že v pøípadì minimálního zvýšení roèních ètenáøských manipulaèních po-
platkù se nesetkáme s nespokojeností a kritikou. Vždy� naposledy se upravo-
vala jejich výše v roce 1999!

Od ledna 2005 budeme vybírat roèní poplatky za zápis do evidence uživatelù
v této výši:
· dospìlí uživatelé 80,- Kè
· dùchodci do 70 let a studenti 50,- Kè
· dùchodci nad 70 let zdarma
· uživatelé  oddìlení pro mládež do 15 let 30,- Kè
· uživatelé èítárny - dospìlí 50,- Kè
· uživatelé èítárny - dùchodci do 70 let  a student 30,- Kè
· uživatelé èítárny – dùchodci nad 70 let zdarma
Dosavadní poplatky tedy byly ve všech ètenáøských kategoriích zvýšeny jen
o 10,- Kè.
Ètenáøi v oddìlení pro mládež budou platit jako doposud 30,- Kè.
Poplatek  pøi jednorázové výpùjèce neregistrovaného ètenáøe
· za 1 svazek 10,- Kè
Náklady na výpùjèku realizovanou  prostøednictvím meziknihovních

služeb
· za 1 svazek  25,- Kè
Poplatek za pøipojení na Internet                                               1,- Kè za l minutu

Se všemi „starými“ i novými ètenáøi se tìší na shledanou v novém roce pra-
covnice Mìstské knihovny v Králíkách.

Jak budeme
pùjèovat

Mìstská knihovna v Králíkách
nebude od 23. prosince 2004 do
2. ledna 2005 pùjèovat.

Oddìlení pro dospìlé a èítárna
budou naposledy otevøeny ještì

v pondìlí 20. prosince od 13,30
do 17,30 hod. a oddìlení pro mlá-
dež

v úterý 21. prosince 2004 od
13,00 do 17,00 hod.

Od pondìlí 3. ledna 2005 platí
opìt obvyklá pùjèovní doba.

Pøejeme všem ètenáøùm hezkou
sváteèní pohodu s knížkami z naší
knihovny nebo od Ježíška a tìšíme
se na shledanou v novém roce.

SILVESTR ZA 50 Kè !
DISCO ŠNEK KRÁLÍKY

 

OD 19,30 HODIN DO SNÍDANÌ 
HRAJE - DJ OSKARKA + DJ OSKAR

 

ÈESKÉ FLÁKY 60. - 90. LET, ROCK-AND-
ROLL, DISCO, ROCK, POP MUSIC

 

RESERVACE MÍST NA TEL.È. 603 823048
 
 

BECHER BAR NA VELKÉM NÁMÌSTÍ

DÌKUJEME VŠEM ZA CELOROÈNÍ PØÍZEÒ
A PØEJEME KRÁSNÉ A POHODOVÉ SVÁTKY
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NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

Michael Baroò,                 Ester Látalová

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 prosinci oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

Antonie Sršòová, Marie Cabalková,, Marie Šípková, Josef Vacek,
Jarmila Reichlová, Jarmila Kosková, Kateøina Zerzánová,

Marie Krejèová, Anna Belanská, Jaroslav Maixner, Jaroslav Pešek,
Zdenka Štolcová, Štìpán Lehký, Karel Fiala, Marie Kandráèová,
Jitka Pešková, Vìra Srbecká, Josef Kopecký, Miroslav Frydrych,

Edita Halászová, Gertruda Kylarová, Ladislav Jarmara, Jaroslava
Litviková, Miroslav Brùna, František Brzý-Pavlík,
¼udovit Belanský, Marie Homolová, Anna Stránská

Ladislav Øezníèek - Miroslava Vostrèilová
Jaroslav Lorenc - Marie Cimprichová

Zdenìk Maèát -  Marie Moravcová

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Anna Beinlichová,   Pavlina Servanská,   Milan Kubelka,
Emilie Kubelková,       Miroslav Suchomel,
Marie Bucharová,        Rozalie Machýlová

Stomatologické služby
od 11. 12. 2004 do 2. 1. 2005

Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a
Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota, nedìle, svátky 8 - 10 hod

POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.:
465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz/urad.htm,

konkrétnì v sekci: Informace z odborù/Zdravotnictví/Aktuální informace

11. 12. So MUDr. Applová Dolní Èermná è.p. 222 465 642 267
12. 12. Ne MUDr. Applová Dolní Èermná è.p. 222 465 642 267
18. 12. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. Slezská 41 465 642 267
19. 12. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. Slezská 41 465 642 267
24. 12. Pa MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
25. 12. So MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. st. 465 504 447
26. 12. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
31. 12. Pa MUDr. Jáòová Mladkov è.p. 133 465 635 441
01. 01. So MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 313 (Moviom) 465 626 460
02. 01. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818

den lékaø/ka obec místo telefon

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

Firma Jan Jiráska
Malé námìstí 338

K R Á L Í K Y
tel.: 465631236, mobil: 602137867

17. 12. uplyne rok, co nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dìdeèek

pan Michal Polák
Nikdy nezapomeneme!

Rodina Polákova

ØÁDKOVÁ
INZERCE

Koupím RD v Králíkách (i starší

nebo rozestavìný). Telefon 465 631 735.

Blahopøání
Dne 3. 12. 2004
oslavila paní

Antonie Sršòová
z Králík krásných 93 let svého
vìku. Pøejeme vážené paní
uèitelce hodnì zdraví, pohody,
spokojenosti, životního elánu. 

Redakce

Králického zpravodaje

Milé
maminky,

chtìly bychom v Králíkách
založit „Klub pro maminky“ -
místo, kde  bychom se mohly
scházet, povídat si, poradit se,
odpoèinout si, nauèit se nìco
nového... To vše spoleènì s
našimi dìtmi.
Naše snažení
je právì u prv-
ního kroku,
tím je nalezení
prostoru pro
naše scházení.
Obracíme se
na vás s  prosbou o tip nebo
o nabídku místa, kde by se  se-
tkávání mohla uskuteèòovat.
Tìšíme se na vaše nápady a
doufáme, že Vás myšlenka o
“Klubu pro maminky“ zaujme
stejnì, jako nás.

Kontaktní telefon: 605801968
/Kristina Brùnová/

Pro Vás
Adéla, Dita a Kristina
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Program na PROSINEC
pátek 3.  VESNICE   zaè. ve 20.00 hod
Režisér filmù „Šestý smysl“ a „Znamení“ M. Night Shya-

malan natoèil mystický thriller s peèlivì vybudovanou nad-
pøirozenou atmosférou a šokující pointou. Poklidný život
harmonické vesnické komunity (zdánlivì) z konce 19. sto-
letí naruší strach z krvelaèných pøíšer, žíjících v okolních
lesích.

úterý 7.  COMPANY zaè. ve 20.00 hod
Chicagský soubor Joffrey Ballet patøí k nejlepším ta-

neèním formacím na svìtì. Tvùrci filmu s obdivem nahlí-
žejí na výraznou a nápaditou baletní tvorbu, nezastírají fas-
cinaci moderním tancem a originálními choreografiemi, ale
ukazují i všední život taneèníkù v kombinaci dokumentu a
fikce.

pátek 10.  HELLBOY  zaè. ve 20.00 hod
Stále poèetnìjší øady filmových komiksových hrdinù roz-

šiøuje další oblíbená postavièka, chlapec z pekla
s upilovanými rohy – Hellboy. Žánrovì èistý a zábavný sní-
mek je barvitou a vtipnou podívanou. Natáèel se vìtšinou
v Èeské republice a hlavní zápornou roli Rasputina hraje
Karel Roden.

pátek 17.  JÁ, ROBOT   zaè. ve 20.00 hod
Na motivy klasika sci-fi Isaaca Asimova a jeho tøí zákonù

robotiky byl natoèen sci-fi thriller s Willem Smithem
v hlavní roli detektiva, který vyšetøuje vraždu tvùrce ro-
botù dr. Lanninga. Ze zloèinu obviní robota Sonnyho, který
se od ostatních odlišuje emocemi a schopností snít.

støeda 22.  GARFIELD VE FILMU    zaè. v 17.00 hod
Líný a neurotický zrzavý kocour Garfield baví již 25 let

ètvrt miliardy ètenáøù na celém svìtì. Po novinách, TV fil-
mech, komiksech a videohrách se rozmazlený kocour do-
stal i na plátna kin. Garfield ve filmu pokojnì tloustne u
televize, ale jen do té doby, než se v domì objeví fenka
Odie.

støeda 29.  U NÁS NA FARMÌ    zaè. v 17.00 hod
Rodinný komediální western se zpìvy je novým animo-

vaným filmem ze studia Walta Disneye a vypráví o zloèinci
Slimovi, který krade farmáøùm zvíøata i pùdu. Tøi krávy a
kùò z farmy „Kousek nebe“ se však záludnému pacholko-
vi vzepøou.

ètvrtek 30.  TERMINÁL    zaè. ve 20.00 hod
Slavný režisér Steven Spielberg natoèil romantickou ko-

medii poté, co za tøi sta tisíc dolarù koupil pøíbìh íránského
bezdomovce, žijícího již šestnáct let na letišti v Paøíži. Upra-
vený a do New Yorku pøesunutý dìj je základem pro kulti-
vovaný, formánì dokonalý, humorný i dojemný snímek
s Tomem Hanksem.

  

Klub Na Støelnici Králíky
PROSINEC 2004

 
sobota 4.  MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DOSPÌLÉ
zaè. ve 21.00 hod
Hudební veèírek pro dospìlé s hudebními tìlesy MON-

ROE a  Estrádní orchestr P.M.
ètvrtek 16.  VÁNOÈNÍ KONCERT ZUŠ
zaè. v 18.00 hod
Na tradièním vánoèním koncertì se podílejí všechny obo-

ry králické Základní umìlecké školy.
sobota 18.  PROJECT PARABELLUM
zaè. ve 21.00 hod
Pražská skupina Project Parabellum vydala nové CD a

koncert ve Sportbaru Støelnice bude zároveò køestem alba.
nedìle 19.  ZVÌSTOVÁNÍ PANNÌ MARII
zaè. v 15.00 hod
Støedovìká francouzská legenda z kraje Champagne o

obìti a odpuštìní. Hru dramatika Paula Claudela nastudo-
val divadelní soubor VICENA z Ústí nad Orlicí jako vùbec
první neprofesionální soubor v Èeské republice.

úterý 21.  J. J. RYBA: ÈESKÁ MŠE VÁNOÈNÍ
zaè. v 19.00 hod
Vánoèní koncert v rámci cyklu KLASIKA VIVA.

V podání Vysokoškolského umìleckého sboru Pardubice a
pøedního pražského orchestru zazní Malá noèní hudba W.
A. Mozarta a poté nejslavnìjší èeská vánoèní mše „Hej, mi-
støe“ Jana Jakuba Ryby. Koncert se koná ve velkém sále
Domu kultury v Šumperku, autobus odjíždí v 17.30
z autobusového nádraží v Králíkách.

sobota 25.  ŠTÌPÁNSKÁ TANEÈNÍ ZÁBAVA
zaè. ve 20.00 hod
K tanci a poslechu hraje skupina TRIAL.
 
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.

Setkání u stromeèku
Vážení spoluobèané,

dne 10. 12. 2004 se na Velkém námìstí
uskuteèní tradièní vystoupení dìtí  

„Setkání u stromeèku“.
Vystoupení bude zahájeno v 16.30 hod.

Souèástí programu jsou i výstavy dìtských prací:

- Zvláštní škola Králíky vystavuje práce dìtí
v prostorách mìstské knihovny

v termínu 6. - 17. 12. 2004.
Knihovna je otevøena v tento den

pro veøejnost  do 17.00 hod

- Základní škola Králíky, Moravská zahajuje tradièní
vánoèní výstavu dne 17. 12. 2003,

výstava konèí dne 19. 12. 2004.
Na této výstavì jsou tradiènì vystaveny

i práce dìtí našeho partnerského mìsta Miêdzylesie.
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Hasièi hráli šipky
Sobota 13. listopadu byla opìt dnem, kdy se v Prostøední

Lipce, v místní hasièské klubovnì sešli nejen místní šipka-
øi, ale i další ze širokého okolí. Na místì na nì èekala útulná
a vyhøátá klubovna, bar s pøíjemnou obsluhou, která nabí-
zela obèerstvení všeho druhu. Hráèùm tak snad i
s perfektní organizací, nic nescházelo k absolvování již v
poøadí sedmého turnaje. Motivací pro nì jistì byly i hodnot-
né ceny, které pro nì pøipravili místní hasièi, kteøí i celý
turnaj poøádali.

Výsledky: 1. Radek Halmich, 2. Pavel Gryè, 3. Ví�a
Linhart, 4. Nuny, 5. Jaroslav Linhart ml., 6. Sifon, 7. Jaro-
slav Vacek, 8. Jaroslav Linhart st., 9. Kyslík, 10. Renata
Hejlová, 11. Milan Vraštil, 12. Jiøí Jakeš, 13. Miroslav Brù-
na, 14. Bohumír Urban.

Jaroslav Vacek

Z bílé stopy - Lyžaøské akce
- VÁNOÈNÍ BÌH
Králíky 27. 12. 2004 - 2.roèník Vánoèního bìhu na lyžích

pro všechny
Všechny vìkové kategorie, neregistrovaní, registrovaní
TJ Jiskra Králíky, Lyžaøský oddíl
Zahájení akce v 09.00 hod., prostor vedle atletického sta-

dionu (pod benzinovou pumpou)

- JIZERSKÁ 50
Bedøichov 7. 1. 2005 - Bedøichovská 30, SKI SPRINT
Bedøichov 8. 1. 2005 - Malá Jizerská padesátka, Jizerská

padesátka
http://www.jiz50.cz/

- JABLONEC nad NISOU
   Jablonec nad Nisou 8. – 9. 1. 2005 (MÈR)
http://www.volny.cz/ski_trutnov/

- TRUTNOV
   Trutnov 8. 1. 2005 (KHK)
http://www.volny.cz/ski_trutnov/

- ROYAL SPRINT KARLŠTEJN PRAHA
Karlštejn 12. 1. 2005 - 1. roèník  sprinter. závodu v bìhu

na lyžích (SP)
http://www.karlstejnsprint.cz/

- ZLATÁ LYŽE
Nové Mìsto na Moravì 15. – 16. 1. 2005 (zaøazen do seri-

álu závodù SP)
www.zlatalyze.cz

- ŽAMBERK
Žamberk 16. 1. 2005 (Horácká župa)
http://www.madasport.com/behnalyzich/

- SKUHROV
    Skuhrov 16. 1. 2005 (KHK)
http://www.volny.cz/ski_trutnov/

- LIBEREC
Liberec 22. – 23. 1. (SP),
Doprovod. akce pro veøejnost  dne 22. 1.:
- Stopou svìtového poháru  14.30 hod.
- Závod dìtí v bìhu na lyžích
http://www.skicomp.cz

- ÈESKÁ TØEBOVÁ
Èeská Tøebová 22. 1. 2005 (Horácká župa)
http://www.madasport.com/behnalyzich/

- NOVÉ MÌSTO NA MORAVÌ
   Nové Mìsto na Moravì 22. – 23. 1. 2005 (ÈP)
http://www.volny.cz/ski_trutnov/

- ORLICKÝ PÙLMARATON, ORLICKÝ MARATON
Deštné v Orlických horách  5. – 6. 2. 2005
http://www.madasport.com/behnalyzich/
http://posk.hyperlink.cz/om/om.htm - stránky TJ Porkert

– organizátoøi závodu

- MACHOV
   Machov 12. 2. 2005 (KHK)
   http://www.volny.cz/ski_trutnov/

- VRCHLABÍ
Vrchlabí 13. 2. 2005 (KHK, štafety dvojic)
http://www.volny.cz/ski_trutnov/

- MEMORIÁL S. HERNYCHA
Králíky 13. 2. 2005, Klasika, muži 30 km, ženy 10 km
    TJ Jiskra Králíky, lyžaøský oddíl

- KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
Klášterec n. Orlicí 20. 2. 2005 (Horácká župa)
http://www.madasport.com/behnalyzich/

- POLICE NAD METUJÍ
Police nad Metují 20. 2. 2005 (KHK)
http://www.volny.cz/ski_trutnov/

- JeLyMan
Jeseníky (Skøítek) 27. 2. 2005 - Jesenický maratón 14.

roèník
http://jelyman.ssu.cz

- ØÍÈKY
Øíèky 27. 2. 2005 – Pohár Honzy Fojta (SKI KLUB U.O.)
      www.ricky.cz

- SKUHROV
Skuhrov 6. 3. 2005 (KHK, sprint)
http://www.volny.cz/ski_trutnov/

- ŠPINDLERÙV MLÝN
Špindlerùv Mlýn 6. 3. 2005  - 50. roèník Krkonošské 70
http://www.krkonosska70.cz

Akce kolem nás:
I. roèník LYŽAØSKÉHO  POHÁRU  DÌDA PRADÌDA
28.12.04  Pohárový závod - SKI Centrum Pawlin Karlov
15.1. 05  Pohárový závod - SKI Centrum Kopøivná Malá Morávka
12. 2. 05  Pohárový závod - SKI KLUB Opava Karlov
5. 3. 05 Karlovský Karneval - SKI Centrum Pawlin Karlov

Užiteèné stránky:
Svaz lyžaøù ÈR: www.chzech-ski.com
ÈSTV: http://www.cstv.cz

Pøehled akcí (region Pa):
http://www.madasport.com/behnalyzich/

Pøehled akcí (region HK):
http://www.volny.cz/ski_trutnov/

Za redakci zpravodaje Bc. Jan Divíšek
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Vánoèní bìh na lyžích
Lyžaøský oddíl pøi TJ Jiskra Králíky pøipravil  2. roèník Vánoèního bìhu na lyžích volnou technikou pro
neregistrované i registrované lyžaøe. V pøípadì špatných snìhových podmínek bude urèen náhradní termín.

Termín: Dne 27. 12. 2004, zahájení v 09.00 hod. Místo: Prostor vedle atletického stadionu
(pole pod benzínovou pumpou)

Kategorie: Všechny vìkové kategorie

Tra�: 1 km pøedškoláci 2 km žáci, žákynì 3 km dorostenci, dorostenky 5 km dospìlí

Akce je zaøazena do Dotaèního a pøíspìvkového programu Mìsta Králíky. Mìsto Králíky se finanènì podílí na
zajištìní úpravy lyžaøské stopy a na zajištìní organizaèních záležitostí.


