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Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje
Èinnost rychlé zdravotní služby se síd-

lem v Èervené Vodì byla po podání
výpovìdi paní Dr. Kotyzové (odchází za
prací do místa bydlištì) v ohrožení. Bylo
tøeba zajistit lékaøe, který by
v pracovní dobì od 7.00 – 15.30 hod.
zajistil fungování této pro region napro-
sto klíèové zdravotní služby. Probìhla 2
jednání za úèasti zástupcù Pardubické-
ho kraje – radní Ing. Janeèek a vedoucí
odboru zdravotnictví Dr. Štìrba, obvod-
ních lékaøù z regionu, pracovníkù ZZS
v Èervené Vodì (øeditel MUDr. Neu-

bauer) a starostù mikroregionu Králic-
ko, pøi nichž se hledalo øešení vzniklé
situace. Bylo konstatováno, že místo
lékaøe urgentní pomoci je v Èervené
Vodì dlouhodobì podfinancované a bude
tøeba navýšení penìz, aby sem byl zís-
kán lékaø s potøebnou kvalifikací. Ten-
to požadavek byl vznesen smìrem
k samosprávì Pardubického kraje.
Starostové regionu podepsali petici,
v níž kraj upozoròují na naléhavost
rychlého øešení tohoto problému
v oblasti, která díky svým pøírodním

lákadlùm pøitahuje stále více návštìv-
níkù. Ti se však bez základní zdravotní
péèe nemohou obejít.

Pozitivní zpráva nakonec: bylo dosa-
ženo dohody s lékaøi  a provoz rychlé
zdravotní služby na základnì ZZS
v Èervené Vodì bude i od 1.2.2005 plnì
zajištìn. Organizaènì a finanènì zatím
vypomohla ZZS v Ústí nad Orlicí, Par-
dubický kraj však pøislíbil ústy radní-
ho Ing. Janeèka, že se bude situací váž-
nì zabývat.

Mgr. Dušan Krabec

Kdo je kdo - díl tøetí
Školní jídelna Moravská, Králíky
- pøíspìvková organizace, zøizovatel

Mìsto Králíky
- 13 zamìstnancù, z toho 3 pracov-

nice v doplòkové èinnosti
- vedoucí pan Zdenìk Veèeø
- kapacita jídelny - 900 jídel,
V dnešním díle bychom rádi pøed-

stavili „trochu opomíjené“ školské za-
øízení – školní jídelnu Moravská. Tato
organizace zajiš�uje v hlavní èinnosti

stravování dìtí z mateøských škol, pro
žáky základních škol, studenty gym-
názia a žáky zvláštní školy.
V doplòkové èinnosti poskytuje stra-
vování cizím strávníkùm a další služby.
Od 1. 1. 2005 jsou zamìstnanci škol vy-
jmuti ze školního stravování a jsou
v kategorii cizí strávníci. O krátký
rozhovor jsem požádal vedoucího škol-
ní jídelny pana Zdeòka Veèeøe.

O základní údaje o vývoji školního
stravování v Králíkách jsme požádali
pracovníky Mìstského muzea Králíky:

Školní jídelna
1949 - 1. 9. otevøena školní jídelna

v èp. 3
1950 - školní jídelna pøestìhována

do suterénu národní školy, vaøí i celo-
denní stravu pro studenty ubytované
na internátu

1972 - nedokonèeno pokrytí podlahy
ve školní jídelnì a kuchyni dlaždicemi

1972 - vypracován projekt na školní
jídelnu a družinu

1976 - vypracován projektový úkol
na výstavbu školní družiny a jídelny

1976-77 - pøed školní jídelnou ZDŠ
5. kvìtna opravena kanalizace

1977 - 31. 5. uvedeno, že bude opra-
vována školní jídelna (v ZDŠ 5. kvìt-
na)

1976 - vypracován projektový úkol
na školní družinu a stravovnu

1977 - vypracován projektový úkol
na školní družinu a jídelnu

1978 - uvedeno, že bude vypracová-29. 1. 2005 se uskuteènil 2. roèník vánoèního bìhu na lyžích. Výsledky a
umístìní naleznete na str. 23.                                            Foto: J. Kosek (Pokraèování na stranì 2)
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na projektová dokumentace na druži-
nu a jídelnu

1978 - zadáno vypracování projekto-
vé dokumentace školní družiny a jídel-
ny

1979 - vypracován projektový úkol
na školní družinu a jídelnu

1980 - 27. 2. uzavøena smlouva na
zpracování architektonické studie škol-
ní družiny a jídelny

1980 - 19. 11. uvedeno, že akce vý-
stavby školní jídelny byla vyškrtnuta,
ale ponechána

jiskøièka nadìje
1981 - 21. 10. uloženo stavebnímu

odboru vykoupení pozemkù pro stav-
bu jídelny a družiny (mìla stát pøi køi-
žovatce ulic 5. kvìtna a Konìvovy /Pi-
vovarská/)

1981 - ve stádiu pøedbìžných jedná-
ní školní jídelna a družina

1982 - 5. 1. uvedeno, že jednání
o zahájení stavby školní jídelny a dru-
žiny v roce 1983 bylo bezvýsledné

1982 - vypracován návrh na øešení
výzdoby školní družiny a jídelny

1983 - 2. 2. uvedeno, že v roce 1984
má být zahájena stavba školní jídelny
a družiny za 5 milionù korun

1983 - 2. 3. uloženo zajistit výkup
pozemkù pro výstavbu školní jídelny a
družiny

1983 - 14. 6. uvedeno, že v pøízemí
budovy jsou novì zøízené prostory pro
jídelnu

1983 - 11. 11. seznámení s novou akcí
Z, výstavbou školní družiny a stravov-
ny

1983 - vypracován projekt na školní
družinu a jídelnu

1984 - 31. 1. povoleny potøebné pení-
ze na zakoupení pozemkù pro stavbu
školní jídelny a družiny

1984 - schválena výstavba školní jí-
delny a družiny, s výstavbou se poèítá
v  roce 1985

1984 - ve stavu jednání výkup po-
zemkù pro školní jídelnu a družinu

1985 - 16. 4. požadováno zabezpeèe-
ní dodávky skeletu pro školní jídelnu

1985 - 26. 4. uvedeno, že dosud není
zabezpeèeno financovaní 5 miliónù pro
výstavbu školní družiny a jídelny

1985 - 25.6. uvedeno, že byl schválen
vypracovaný projektový úkol na škol-
ní jídelnu

1991 - v 5. oddìlení MŠ Moravská
se dennì stravuje 70 školních dìtí
1.stupnì ZŠ spoleènì s dìtmi MŠ

1991 - školní stravovna, která byla
dosud umístìna v suterénu hlavní bu-
dovy školy, byla zrušena a pøemìnìna
na dílny pro technickou výchovu dìtí;
stravování dìtí zajištìno jiným subjek-
tem

1991-92 - probíhá pøestavba hospo-
dáøské budovy MŠ Moravské na škol-
ní jídelnu

1992 - zapoèala pøestavba hlavní bu-
dovy MŠ Moravská na školní jídelnu

1992 - 1. 6. otevøena školní jídelna
1992 - 1. 9. v nových prostorách re-

konstruovaných bunìk po mateøské
škole mají žáci 1. stupnì ZŠ Moravské
èp. 647 tøídy, školní družinu i jídelnu
školního stravování

1997 - 1. 9. zprovoznìn poslední  pa-
vilon 18-ti tøídní ZŠ, dodavatelem stav-
by Agrostav Králíky, zbývá dokonèit za-
poèatou a v hrubé stavbì realizova-
nou pøístavbu školní jídelny

1998 - probíhá rekonstrukce školní
jídelny

1999 - pokraèuje pøestavba ZŠ Mo-
ravská a uvedeno, že od záøí bude ote-
vøena nová školní jídelna (zavedení
moderního poèítaèového systému evi-
dence a placení bez stravenek
s identifikaèní kartou) vedoucí ŠJ pí.
Marie Morongová

2000 - ŠJ se od 1. 1. 2000 stává pøí-
spìvkovou organizací s právní subjek-
tivitou

2000 - 1.4.  vedoucím ŠJ pan Zdenìk
Veèeø

Pane vedoucí, v roce 2000 jste se
stal zamìstnancem školní jídelny.
V souèasné dobì musí plno obcí
provádìt finanènì nároèné rekon-
strukce nevyhovujících školních
jídelen. Jak hodnotíte Vy úroveò
stravovacích služeb v ŠJ Morav-
ská?

Školní jídelna Moravská splòuje hy-
gienické pøedpisy požadované pøísluš-
nými právními normami. Zde je nutné
pøipomenout prozíravost a pøedvída-
vost tìch, kteøí rekonstrukci naší škol-
ní jídelny zajiš�ovali (projekt, zdroje fi-

nancování, vybavení..). Od uvedení
naší ŠJ do provozu došlo již ke dvìma
podstatným zmìnám v oblasti hygie-
nických požadavkù na stravovací služ-
by a naše jídelna tyto podmínky stále
splòuje.

Nastoupil jste do „již rozjetého
vlaku“. Jaké je personální obsaze-
ní jídelny?

Náš kolektiv zde pracuje s minimál-
ními obmìnami (mateøská atd.). V sou-
èasné dobì máme celkem 13 zamìst-
nancù. Osobnì se domnívám, že za-
mìstnanci naší jídelny jsou s pracovní-
mi podmínkami spokojeni.

Normativy úvazkù ve školním
stravování jsou stále více pøísnìj-
ší. V oblasti  normativù je posíle-
na role produktivity. Jak jste se
vypoøádali s touto skuteèností?

Velmi prozíravým krokem bylo
umožnìní pøechodu do právní subjek-
tivity již v roce 2000. Vlastní doplòko-
vou èinností minimalizujeme dopady na
zamìstnanost – èást pracovníkù je pla-
cena z penìz vydìlaných v rámci této
èinnosti. Tato skuteènost má „stoupají-
cí tendenci“, což se odrazilo i v tom, že
jsme se z dùvodu zvýšené doplòkové
èinnosti stali od 1. 1. 2005 plátci DPH.
Velmi pozitivním pøínosem je pro nás
i to, že v rámci reorganizace státní sprá-
vy je v Králíkách odborný útvar pro
oblast školství. Máme k dispozici aktu-
ální informace a problémy se øeší hned,
nemusíme jezdit mimo region.

Pokud mluvíte o zvìtšování ob-
jemu doplòkové èinnosti – není to
na úkor hlavní èinnosti (vaøení
pro školní mládež)?

Podle naší analýzy odebírá obìdy cca
55 % žákù z celkového poètu žákù
v regionu. Tato hranice je zcela srov-
natelná s obdobnými analýzami v ji-
ných obcích. Pro zajištìní chodu je ne-
zbytné plnì využívat denní kapacitu ŠJ.
S tím, jak se zpøísòují normativy hle-

Kdo je kdo - díl tøetí
Školní jídelna Moravská, Králíky

(Pokraèování ze strany 1)

(Dokonèení na stranì 3)
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KARNEVALOVÁ POZVÁNKAdáme i další zdroje v oblasti doplòkové
èinnosti.

Od záøí 2003 zajiš�ujete stravo-
vání MŠ vèetnì rozvozu stravy.
Jak se vypoøádáváte s touto sku-
teèností?

I v oblasti pøedškolního stravování
dochází ke zpøísòování normativù
v oblasti pracovních úvazkù. Pøedškol-
ní stravování zahrnuje svaèinky, obì-
dy, pøesnídávky, zajištìní pitného re-
žimu. V této oblasti je stále co zlepšo-
vat a zkvalitòovat i z naší strany. Pøí-
padné problémy se øeší operativnì
s odpovìdnými pracovnicemi MŠ. Na
základì jejich pøipomínek jsme zkva-
litnili vlastní kontrolní èinnost. Na-
mátkovì kontrolujeme množství vy-
dávané stravy. Ve spolupráci s odbo-
rem školství MÚ a školkami se snaží-
me vzniklé problémy øešit k plné spo-
kojenosti. Po upozornìní øeditelek MŠ
jsme nyní pøijali další provozní opat-
øení smìøující k plné spokojenosti stra-
vovaných dìtí.

Jak je tvoøen rozpoèet organi-
zace?

Rozpoèet tvoøí mzdové prostøedky,
pøíspìvek zøizovatele na provoz v hlav-
ní èinnosti a výdìlek v doplòkové èin-
nosti. Èást mzdových prostøedkù je
pøidìlována ze státního rozpoètu na
platy kuchaøek zajiš�ujících hlavní èin-
nost, èást mzdových prostøedkù je vy-
tváøena ze zisku organizace v doplò-
kové èinnosti. Pøíspìvek zøizovatele na
èinnost je oproti jiným školním jídel-
nám minimální, protože v doplòkové
èinnosti vytváøíme zisk a tím šetøíme
rozpoèet zøizovatele. Provozní úpravy
a opravy hradíme z výdìlku v doplò-
kové èinnosti. Provádìli jsme analýzu
jak jsou na tom jiné školní jídelny.
Pokud mùžeme srovnávat obdobné
školní jídelny (kapacita, vybavení), tak
pøíspìvek zøizovatele na provoz je
v jiných zaøízeních mnohonásobnì
vyšší.

Dìkuji za rozhovor
za redakci J. Divíšek

Sbírka pro postižené
TSUNAMI na Základní

škole 5. kvìtna
Od 5. do 10. ledna probìhla na naší

škole sbírka na pomoc oblastem jiho-
východní Asie, které byly zasaženy pøí-
rodní katastrofou. Sbírka byla dobro-
volná a žáci mohli pøispìt libovolným
finanèním obnosem. Bìhem tìchto dní
jsme jenom od žákù shromáždili úcty-
hodných 6.345,50 Kè, pøièemž témìø
celou jednou pìtinou se na sbírce podí-
leli žáci druhé tøídy. Celkový obnos byl
poté jménem žákù základní školy pro-
støednictvím Èeské spoøitelny zaslán
na konto Èeské katolické charity.
Všem, kteøí pøispìli moc dìkujeme a
vìøíme, že touto èástkou alespoò tro-
chu pomùžeme.

Mgr. Ivana Kalousová
Základní škola 5. kvìtna Králíky

Doplòující informace:

Vstupné na ohòostroj: dìti Kè 5,- dospìlí Kè 10,-

Definice masky: 50 % tìla maska - vstupné Kè 50,-
(jinak normální vstupné Kè 80,-)

Pøedprodej vstupenek:
- v øešení (pokud si návštìvník karnevaku zakoupí vstupenku v pøedprodeji,
  má vstup na ohòostroj zdarma)

Soutìž:
V prùbìhu karnevalu bude vyhlášena soutìž na žákovsko-studentskou práci.
TÉMA: Králický Snìžník a evropské rozvodí tøí moøí
- zpracování tématu (graficky, textovì..)
- nejlepší práce budou vystaveny v nìkterém z kulturních zaøízení mìsta

Králíky v kvìtnu  2005 u pøíležitosti oslavy symbolu EU -  Dne Evropy (9. 5.)
- odborná komise vybere nejzdaøilejší dílo, které bude ocenìno
- uzávìrka prací 29. 4. 2005 – odbor školství, kultury a tìlovýchovy MÚ
- bližší propozice budou pøedány do škol, zároveò budou uveøejnìny na

internetových stránkách mìsta a  internetových stránkách Sdružení
pro Králický karneval
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Reakce na èlánek „Co kontroluje kontrolní výbor“
Pes jako každý psovitý samec „mys-

lí“ nejvíce nosem. I èlovìk je savec, což
vím od jedné paní, nebo� co chvíli vy-
køikuje, že její starej zas nìkde nasá-
val, že jí v jednom kuse saje krev, že jí
vysál mládí a krásu … S tou krásou to
fakt pøehání, protože co si pamatuji,
vypadá pod psa! Pes znaèkuje moèí za
stejným úèelem, za jakým si èlovìk
vykolíkuje nebo oplotí svùj pozemek,
orazítkuje dokumenty nebo podepíše
svou vìc. Pachová stopa je svérázná
zpráva pro cizí èoklíky, umís�ovaná fi-
kanì do úrovnì èenichu. Do lidštiny ji
lze pøeložit jako: „Jsem tady, jsem na-
blízku!“

Tento úryvek z kynologie jsem pou-
žil zámìrnì, protože mì k tomu asoci-
oval èlánek pana Doubravy pod ná-
zvem „Co kontroluje kontrolní výbor“
zveøejnìný na

www.patriot.kralicko.cz. Pan Doub-
rava zøejmì na sebe musí èas od èasu
upozornit, aby obèané tohoto mìsta
vìdìli, že je tady, že je nablízku. Dle
mého názoru tento èlánek nemá jiný
význam a pan Doubrava zbyteènì mrhá
municí, protože volby jsou ještì dale-
ko. Èinnost kontrolního výboru je sta-
novena zákonem a pokud se na nìj
nìkdo odvolává, je tøeba použít celé
znìní.

Citace zákona:
„ § 119
(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnìní usnesení zastu-

pitelstva obce a rady obce, je-li zøízena,
b) kontroluje dodržování právních

pøedpisù ostatními výbory a obecním

úøadem na úseku samostatné pùsob-
nosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej
povìøilo zastupitelstvo obce.

(4) O provedené kontrole výbor po-
øídí zápis, který obsahuje, co bylo kon-
trolováno, jaké nedostatky byly zjištì-
ny a návrhy opatøení smìøující k od-
stranìní nedostatkù. Zápis podepisuje
èlen výboru a zamìstnanec, jehož èin-
nosti se kontrola týkala.

(5) Výbor pøedloží zápis zastupitel-
stvu obce; k zápisu pøipojí vyjádøení
orgánu, popøípadì zamìstnancù, jejichž
èinnosti se kontrola týkala.“

Je zvláštní, že nìkoho šokuje až teï
pøedsednictví paní Krabcové v kontrol-
ním výboru, když byla do této funkce
schválena zastupitelstvem dne 17. 6.
2003 Hlasování: 9:0:4 Dva zastupitelé z
øad dnes již údajné koalice byli nepøí-
tomni a dva se zdrželi. Z toho plyne, že
ètyøi zastupitelé z opozice byli pro a dva
se zdrželi hlasování. Proti nebyl nikdo.
Mùj názor je, že toto rozhodnutí je špat-
né ale rozhoduje zastupitelstvo.

Nevím, jaké postupy kontrolního
výboru jsou nestandardní, kde provedl
personální zmìny a také nevím, jaké
je pøíslušné vzdìlání pro funkci èlena
kontrolního výboru – jak uvádí pan
Doubrava ve svém èlánku. V každém
pøípadì funkce èlena kontrolního vý-
boru je dobrovolná, neplacená a velice
rád se jí vzdám ve prospìch jakéhoko-
liv na slovo vzatého odborníka, tøeba
pana Doubravy. Je pravda, že jsem
nevìdìl, že pan Planka nevystavil ve
prospìch mìsta smìnku, ani nezasta-

vil majetek tak, jak bylo smluvnì ujed-
náno.

A co já na to? Nic! Co se týká vysta-
vování smìnek, nejsem v tomto oboru
vzdìlán a tìžko bych ji tedy mohl kon-
trolovat. Možná bych také pøekraèoval
kompetence. A pøiznávám se, nevím
ještì spoustu dalších vìcí, jako napø.
který pes pokálel námìstí nebo kdo
pøevrhnul popelnice na Horní Lipce.
Proto se domnívám, že s tìmito zásad-
ními nedostatky bych nemìl vykoná-
vat funkci èlena kontrolního výboru a
svùj tandem klidnì pøenechám.

Myslím si však, že na Mìstském úøa-
du v Králíkách je dostatek odborných
úøedníkù, kteøí by mìli takové vìci za-
registrovat z výkonu svých funkcí a
vèas o nich informovat své nadøízené,
nebo vedení mìsta. Ale ne tak, jako
jsem toho byl svìdkem, kdy úøedníci
informují starostu mìsta o neplnìní
závazkù dlužníka s mnohamìsíèním
zpoždìním (?!) a to v ten samý den, kdy
tento pøípad „vytahuje na svìtlo“ p. Str-
nad.

A proto na závìr výzva: pane Doub-
ravo, zkuste jako „opozice“ hledat i jiné
pøípady

v životì mìsta Králíky. Tøeba ty, kte-
ré mají  mimo jiné i finanèní dopady na
všechny obèany mìsta, a které jsou
zpùsobeny i tøeba mìstskými organi-
zacemi, které jsou podle Vašeho vyjád-
øení v našich oèích neposlušné a nepo-
hodlné, respektive jsou zpùsobeny je-
jich øediteli nebo úøedníky.

Zdenìk Pohl

VÝZVA
Se zájmem jsem si pøeèetl

v lednovém zpravodaji èlánek pana
starosty a místostarosty s pomìrnì
dramatickým nadpisem ,,Králíky, leden
2005“.Témìø každý odstavec by si za-
sluhoval  na nìj reagující a minimálnì
upøesòující a doplòující odezvu. Možná
to i èasem udìlám, ale dnes budu rea-
govat pouze na samotný závìr tohoto
èlánku.

V nìm pisatelé optimisticky sdìlují
obèanùm, že mìsto má závazky 21,7
milionù korun, tudíž že rozhodnì není
pøedluženo, protože míra dluhové služ-
by je u nás pouze 11% a za ještì zdra-
vou míru se považuje dluhová služba
do 30%. Navíc jsem nabyl dojmu, že další
peníze z fondù EU, napøíklad na kdy-
si tolik vysmívaný ,,Evropský dùm“
jsou na cestì. V poøádku. Mìsto není
neúmìrnì zadlužené, kéž by pøišly i ty
evropské peníze. Jako obèan Králík si
nic jiného nepøeji.

Nutno ovšem øíci, že mìsto nebylo
NIKDY neúmìrnì zadlužené a pøed-
lužené, míra dluhové služby nebyla
NIKDY za tou ,,zdravou“ hranicí a ani
se ji nikdy kriticky neblížila. Tudíž rùz-
ná prohlášení a èlánky pøedstavitelù

koalièních stran (tedy i dnešního sta-
rosty a místostarosty) pøed 2 – 3 lety
o obrovské zadluženosti mìsta a o roz-
voji jen za cenu neúmìrných dluhù byly
nehorázné lži mající za cíl pošpinìní a
diskreditaci bývalého starosty a celého
vedení mìsta a sloužila k manipulaci
s volièi.

Proto vyzývám starostu a místosta-

rostu, jakož i pøedstavitele dalších ko-
alièních stran, aby  veøejnì pøiznali, že
tato jejich bývalá koalièní prohlášení
se nezakládala na objektivních faktech
a oèistili tak jména lidí, kterým svými
neuváženými a nièím nepodloženými
slovy ublížili. Bylo by to èestné a chlap-
ské!

Èestmír Doubrava

2. roèník vánoèního bìhu - mladší žákynì. Zleva: 3. místo Petra Matyášová,
2. místo Michaela Køivohlávková, 1. místo Kristýna Køivohlávková.
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Nìkolik poznámek k „POLOLETNÍMU VYSVÌDÈENÍ“
V lednovém Zpravodaji se starosta

pan Krabec a místostarosta pan Ju-
ránek podle oèekávání vyjádø ili
k první polovinì souèasného voleb-
ního období. Dovolím si na tento text
reagovat z  pohledu opozièního zastu-
pitele.

Hlad po funkcích
Pokrytectví a pøedstíraná ztráta pa-

mìti jsou neuvìøitelné. Pánové hned
v úvodu upozoròují, že snad zklama-
li ty, kdož èekali razantní personální
zmìny. Že prý „nelze propouštìt nì-
koho, jehož práci neznáte, nebo znáte
jen velmi povrchnì z vyprávìní.“ Po-
minu-li elementárnost této myšlenky
(opravdu po tøebovali dva roky
k takovému objevu?), pak faktem je,
že vyhodit politicky i lidsky nepohodl-
né protivníky ze zamìstnání jedno-
znaènì bylo programem tohoto
vedení a nezdaøilo se v plné míøe je-
nom díky masivnímu odporu nìkoli-
ka stateèných lidí, kteøí se nebáli pro-
ti tomu veøejnì vystoupit a publiko-
vat. Nepatrnì také pøispìli sami èle-
nové bývalé koalice svými okamžitý-
mi rozepøemi mezi sebou a odchody
koalièních radních z místní politické
scény (dùvody byly rùzné, od neschop-
nosti vèlenit se mezi dospìlé lidi až po
nestandardní stravovací návyky). Jas-
nì se ukázalo, že tìm nejhlasitìjším
rétorùm ze Strany zelených a
z Nezávislých 2002 šlo nikoliv o mìs-
to a jeho zájmy, ale o vlastní prospìch.
Hlad po funkcích, možnost vyøešit

osobní situace a problémy do té doby
nevyøešené, vidina mìstských zaká-
zek, touha po zúètování s lidmi, kteøí
zastávají øeditelská místa po tìch
pøedchozích ménì úspìšných.

Nejvýraznìjším pøípadem
v tomto smyslu však pro mne osobnì
zùstává místostarosta pan Juránek a
jeho postup v pøípadì dluhu pana
Planky. Už jsem o tom napsal na in-
ternetový server patriot.kralicko.cz,
nechci znovu zacházet do podrobnos-
tí. Jen èekám na reakci pana Jurán-
ka, mnoho lidí totiž na vlastní uši sly-
šelo jeho bušení v prsa „Já to pohlí-
dám, pøi prvním porušení dohody se
osobnì postarám o rychlé øešení“ –
necituji pøesnì, ale smysl je zachován.
K porušení dohody došlo pøed pùl ro-
kem a k velké rozpravì o tom na Za-
stupitelstvu pøed ètvrt rokem. Pan
Juránek zatím jen mlèí nebo se vy-
mlouvá… „Ale co víc, dává to prostor
pro nejrùznìjší spekulace, které vzni-
kají všude tam, kde se neøíká úplná
informace nebo kde se informace za-
okrouhluje tak, jak to právì vyhovu-
je.“

Nìkterými (neveøejnými) výroky
z poslední doby pan starosta Krabec
pøipouští, že volební kampaò v roce
2002 nebyla slušná a politické spojení
s nìkolika lidmi nebylo správné. To
je ovšem málo pro bývalé zastupitele
a radní, kteøí byli zneuctìni a lživì ob-
vinìni, málo pro rodiny lidí vláèených
Novým Králickem a hnusnými pøed-
volebními tiskovinami, málo pro rege-

neraci znièených nervù a pošramoce-
né povìsti. Upøímné a èestné zhodno-
cení tìch mìsícù a let by totiž muselo
znamenat velkou omluvu a velké
podìkování pøedchozímu vedení. Sa-
mozøejmì také rezignaci na staros-
tenství, založené na zlé vùli, lžích a
pomluvách. „A je naprosto legální, aby
se v demokratické spoleènosti vedly
diskuse o pùsobení zvoleného zástupce
mìsta, který urèuje jeho chod po celé
4 roky.“

Co se opravdu nepovedlo
Zpìt k lednovému textu: Starosta

s místostarostou dále vyjmenovávají
nìkteré podle nich nepodaøené a na-
opak úspìšné akce. Nechci do detailu
rozebírat každý øádek, ale už jen za-
øazení jednotlivých problémù do rub-
rik „povedlo-nepovedlo“ je úsmìvné.

Jednoznaèným prùšvihem je trans-
formace Technických služeb na Služ-
by mìsta s.r.o. Nejde jen o délku trvá-
ní, to je to nejmenší. Jde o pøístup
k celé problematice a naprostou
ideovou závislost vedení mìsta na
bývalé právní zástupkyni Mgr. Ham-
plové. Bohužel pan Krabec asi nikdy
nepøizná své chyby v celé vìci – rok
trvalo, než došlo na slova ing. Zimy, že
je tøeba nejprve vytvoøit ekonomický
rozbor transformace, nikoliv právní.
„Myšlenky hodnotíme podle jejich
autora a podle toho, kam jsme si jej
už pøedtím zaškatulkovali.“

Paní právnièka si odnesla mnoho
(Pokraèování na stranì 6)
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Nìkolik poznámek k „POLOLETNÍMU VYSVÌDÈENÍ“
(Dokonèení ze strany 5)
mìstských penìz za práci, kterou
mohli udìlat kompetentní úøedníci –
levnìji, døíve a jsem pøesvìdèen, že
lépe a souèinnìji (tímto neobratným
termínem chci vyjádøit neskuteènì
špatnou situaci ve vzájemné komuni-
kaci mezi vedením mìsta, jednotlivý-
mi odbory úøadu a v širším mìøítku
i mezi vedením a nìkterými mìstský-
mi organizacemi – neschopnost a ne-
ochota vedení mìsta komunikovat je
povìstná…). Myslím, že by mìlo dojít
k pøehodnocení veškeré práce
Mgr. Hamplové, kterou v pøípadì Slu-
žeb s.r.o. vykázala. Jednoduše øeèe-
no, využil bych právo reklamace vèet-
nì vrácení èásti honoráøe.

Další nepovedenou vìcí podle pana
starosty je absence druhého super-
marketu a také velkého zamìstnava-
tele – investora. Situace s investory
je celostátnì složitá, nìkde dokonce
odcházejí. Žádné malé mìsto to nemá
jednoduché. Tedy: kolik jednání
v Praze nebo tam, kde je to potøeba,
za dva roky starosta Krabec absolvo-
val? Kolikrát byl v Czech Investu a
v podobných institucích? Kolik pra-
covních obìdù a schùzek inicioval
s tìmi správnými lidmi? Kolik dnù a
týdnù strávil na cestách za pøípadný-
mi investory? Myslím, že minimum, ale
asi je to tak dobøe, ještì by si pak nì-
jaký rejpal stìžoval na jeho nepøítom-
nost na radnici a èastoval by ho zlom-
ky (napø. dvoupìtinový starosta).

K supermarketu jen vìtu: vydávat
za neúspìch to, že pro Lidl i Plus jsme
chudý kraj, znamená vydávat za pøí-
padný úspìch, kdyby v Králíkách dal-
ší hangár stál. Ale to pøece v žádném
pøípadì není úspìch starosty – pokud
to vùbec obecnì úspìch je. Nebo jsem

Úèetní a poradenská firma
Pavel Mìchura

Vám nabízí:
vedení daòové evidence a úèetnictví

zpìtné zpracování za celý rok
mzdy, zpracování DPH,

daòová pøiznání všeho druhu
zpracování podkladù pro úvìry apod.,

úètování zdravotní péèe lékaøùm pro ZP
 

Kontakt: 561 61 Èervená Voda 118
IÈ: 13558242 

Tel. + fax: 465 626 379,   Mobil: 602 611 302
E-mail: p.mechura@wo.cz

to ve volebním programu koalice mezi
všemi tìmi výkøiky „odvoláme a pro-
šetøíme“ pøehlédl?

Bolševizace jednání místní sa-
mosprávy

S výbìrem povedených vìcí lze
souhlasit, pokud k nim pøièiníme vy-
svìtlující poznámky. Ta nejdùležitìjší
zní: kdyby ani toto nebylo provedeno,
nedala by se dvouletá doba oznaèit vý-
stižným pojmem stagnace, ale pøímo
regrese. Je pro mne velmi tìžké za-
chovat chladnou hlavu pøi ètení o Ev-
ropském domì, výstavbì povìøeného
úøadu, budování Králické pevnostní
oblasti a o dalších projektech a akcích,
které souèasné vedení dostalo do vín-
ku od starosty Zimy. Vždy� to pøece
všechno bylo tak špatné… Mimocho-
dem, vydávat za úspìch poøizování
zvukového záznamu ze zasedání Za-
stupitelstva svìdèí o zoufalé argumen-
taèní nouzi. Kdyby pan Krabec ve vo-
lebním období 1998-2002 navštívil za-
sedací místnost, jistì by nepøehlédl
kondenzátorový mikrofon Shure L-
16, kterým se nahrávka poøizovala.
Samozøejmì jen na kazetový diktafon,
ale pokrok nezastavíš… Novinkou pøi
jednání Zastupitelstva jsou naopak
vìty „To si vyøešte v hospodì“ nebo
„Taková slova nepoužívej“ z úst pøed-
sedajícího smìrem k opozièním zastu-
pitelùm.

Apropo, povìøený úøad: vzpomene
si nìkdo na èlánek pana Kosuka
z poloviny roku 2002 o „ochotnickém
divadle“ pøi výbìru na nová pracovní
místa a zmanipulovaném prùbìhu to-
hoto výbìru, kdy podle pana K. exis-
toval seznam pøedem protekènì vy-
braných zájemcù? Tenkrát tohle lha-
ní na stránkách Nového Králicka
pøedstavovalo jeden ze stupínkù,

po kterých se pánové Krabec a Jurá-
nek dostali na radnici. Buï tedy sou-
hlasí s panem Kosukem (a tím pádem
považují nové spolupracovníky za pod-
vodníky), nebo s ním nesouhlasí -
v tom pøípadì není slušné vysvìtle-
ní, proè ho nominovali do Rady a proè
se od nìj nedistancovali. Leda toto: Lež
je pøípustná, když pomùže získat hla-
sy volièù.

Chybí vize a odvaha
Dìkuji za trpìlivost, pokud jste do-

èetli mùj pøípìvek až do tohoto místa.
Problematika je to ponìkud kompli-
kovaná pøedevším pro neinformova-
ného èlovìka a dùležité vìci se obèas
ztrácí pod nánosem detailù. Nejdùle-
žitì jší otázka zní: jak dál?
V souèasné dobì je situace mezi stra-
nami bývalé koalice naprosto chaotic-
ká. Zástupci nìkolika koalièních stran
podávají rùzné podnìty k prošetøení
postupù zástupcù jiných koalièních
stran, kritizují se navzájem, neexistu-
je žádný koalièní program, žádný text
nebo teze, na kterých by se bývalá
koalice shodla a byla schopna je para-
fovat, pøedevším však dodržet. Nahlí-
ženo touto optikou není králické za-
stupitelstvo obrazem vzešlým z voleb
(resp. podle zastoupení politických
subjektù stále ano, názorovì nikoliv).
Pokud pøedstavitelé mìsta v tisku
prohlásí „Toto dìlat nebudeme, máme
jiné priority“, mùžete si být jisti, že
tìmito prioritami myslí každý nìco ji-
ného.

V zájmu mìsta je nové vymezení
reálných cílù a pøedevším cest, kte-
ré k nim úspìšnì povedou. To ale ne-
dokáží lidé bez jasné vize, vùle a schop-
nost í, lidé  ovlivnìní bláboly
z Modrého salonku, lidé s cizími
ambicemi. Do druhého pololetí bych
pøál našemu mìstu ménì frází a špet-
ku toho, co úplnì chybí, tedy otevøe-
nosti, odvahy a komunikace. „Ale ješ-
tì daleko víc mi vadí neschopnost
radnice komunikovat s lidmi mají-
cími jiný názor. Každý èlovìk, poru-
šující unisono radnièních hlasù, je
minimálnì podezøelý, v horším pøí-
padì odsouzeníhodný kariérista.“

(Výroky psané kurzívou jsou
z èlánku „Starosta – osoba veøejná“,
vyšlo v Novém Králicku 4. 9. 2002,
autor: Mgr. Dušan Krabec)

Ing. Pavel Strnad
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Žádost o odpovìï na nìkteré etické problémy
Po pøeètení èlánku pana Strnada na

webu patriot.kralicko.cz, který napsal
asi pøed mìsícem a po následné diskusi,
která byla o všem možném a od koho-
koliv jen ne od lidí, kteøí se k tomu mìli
chlapsky postavit, jsem si pøipomnìl
nìco o etice politika profesionála, zvláš-
tì v kontextu pøedvolebních proklama-
cí dnešních pøedstavitelù mìsta. Ale žil
jsem si s tím sám pro sebe – nakonec
ètenáøi snad zaregistrovali, že jsem se
snažil po dva roky zdržovat se jakých-
koliv prohlášení. Ale v lednovém Krá-
lickém Zpravodaji jsem si pøeèetl èlá-
nek pana Doubravy a úvodník pana sta-
rosty a místostarosty – a právì na tento
úvodník musím reagovat. Tøeba se ptá-
te proè, vždy� tam není nic provokativ-
ního, je to jen jakýsi pohodový èlánek
starosty a místostarosty o tom, co se
nepovedlo, co se povedlo, co se chystá
… prostì se nic zvláštního nedìje, všech-
no bìží jak má. No vidíte –  pro mne je
právì v tom ten èlánek provokativní.
Ani po dvou letech není odvaha porov-
nat bombastické volební sliby
s dosaženou skuteèností a chybí aspoò
malý náznak osobního postoje obou
pánù k problémùm, o kterých se vyja-
døovali pan Doubrava a pan Strnad a
které jsou skuteènì vážné. Jakoby se
nic nedìlo. Kde je elementární pokora,
elementární politická etika?

Rozhodl jsem se tedy vyjádøit se ve-
øejnì jako obèan a pokládám autorùm
úvodníku v Kralickém Zpravodaji
(panu Krabcovi a panu Juránkovi) nì-
kolik jednoduchých otázek, které struè-
nì odùvodòuji.

Už odstoupila paní Krabcová?
Pan Doubrava píše o chování paní

Krabcové, která vskutku nemá ani tro-
chu sebereflexe a studu a která se jako
žena starosty opájí svou mocí ve funkci
pøedsedkynì kontrolního výboru. A zdá
se, že nejen to; v této funkci èiní nì-
kdy vìci, které ji nepøísluší nebo tako-
vé, do kterých, jak se zdá, pøimíchává
osobní antipatie vùèi nìkterým „vybra-
ným“ lidem.

Tyto øádky o paní Krabcové však ne-
píšu kvùli samotné paní Krabcové, ne-
vystihlo by to cíl tohoto odstavce. Tato
nanejvýš tristní a nevídaná situace je
pøedevším dùsledkem „síly osobnosti“
jejího manžela – starosty. Jak je možné,
že dopustil nominaci a volbu své man-
želky na post, který je støetem zájmù
jak hrom. Jak je možné, že po celou
dobu nemìl odvahu a sílu svoji manžel-
ku pøesvìdèit nebo ji odvolat. A ptám se
také tìch zastupitelù, kteøí ji volili, jak
je možné, že se necítí trapnì sami pøed
sebou.

…To vše je o elementární etice.

Už zaplatil pan Planka?
Pan Strnad píše o panu Plankovi, kte-

rý opìt nezklamal a vesele tahá za nos
celé zastupitelstvo a mìsto. Už je to trap-
né, jak hloupì a falešnì se radnice sna-
ží vykroutit, i když byla opìt usvìdèena

z protekcionizmu. Toto vše už není jen
dùsledek pùsobení pana Juránka, ale
už je to také vìdomé porušení pravidel
pøi správì veøejného majetku. Kdyby
to nebylo tak zloèinné, bylo by to smìš-
né. A znovu jsou zastupitelé v situaci,
kdy byli taháni za nos jak panem Plan-
kou, tak panem Juránkem a starostou.

… To vše je o elementární etice.

Už je ukonèen pøípad pana Vlasáka?
Když jsme konèili naše volební obdo-

bí, øešení nepodaøeného ruèení panu
Vlasákovi bylo ve stadiu, kdy bylo tøeba
prùbìžnì navázat na právní kroky a
osobní jednání s pøíslušnou institucí
Komerèní banky a samotným panem
Vlasákem. Vìci postupovaly tak, že by
mìsto mohlo zaplatit jen zhruba tøeti-
novou èástku ruèení a katastr nemovi-
tostí by vymazal zástavu na budovu rad-
nice.

Bohužel nepochopitelné odejmutí pøí-
padu dosavadnímu právníkovi, neèin-
nost a liknavost vedení mìsta a práv-
nièky Mgr. Hamplové mìly za následek,
že Komerèní banka pøevedla tuto kau-
zu na GE Capital Bank, která ji dále
prodala a dnes se celkem logicky mìsto
vystavuje nebezpeèí, že bude platit
v plné výši. A jakási nedávná euforie
z „úspìchu“ právnièky Hamplové se
ukázala jako falešná, protože se
v podstatì jedná jen o prodloužení si-
tuace, která zøejmì bohužel skonèí pro
mìsto se škodou v plné výši – když ne
teï, tak v budoucnu. A naše vedení
mìsta se pak bude vymlouvat a vysvìt-
lovat zastupitelùm i obèanùm, že to
všechno je dùsledek neschopnosti mi-
nulého vedení a špatné práce neschop-
ných úøedníkù.

… To vše je o elementární etice.

Už odešla právnièka Mgr. Hamplová?
Chci abyste vìdìli, vážení obèané, že

pøi nástupu nového vedení mìsta po
volbách v roce 2002 se kácelo témìø
vše, co se mohlo. Naprosto necitlivì a
bez znalosti vìcí, bez zkušeností a in-
formací se rušily procesy a rozdìlané
pøípady jen proto, že „to dìlali ti staøí“.
Tak se také stalo, že velmi dobøe, nepo-
liticky a úspìšnì fungující spolupráce
s právní kanceláøí JUDr. Macka
z Lanškrouna, která mìla mimo jiné
úspìšnì rozbìhnutý pøípad pana Vla-
sáka a úspìšnì ukonèený pøípad pana
Planky, byla naprosto brutálnì ukon-
èena a spolupráce pro právní vìci byla
svìøena Mgr. Hamplové z Mohelnice.
Na mùj dotaz, proè tento nesmyslný
krok udìlali, mi tehdy pan Juránek na
zastupitelstvu bezostyšnì odpovìdìl: „…
z politických dùvodù … on byl váš a
ona je naše!“ A samozøejmì hned na
prvním zasedání zastupitelstva zasedla
Mgr. Hamplová po boku pana starosty
a po jeho oslavných ódách na její pro-
slulost udìlala pøedevším dvì vìci: Za
prvé zaèala nám voleným øíkat jak a co
máme dìlat a za druhé cílevìdomì a
systematicky mlžila o své roli

v soudním sporu, ve kterém zastupo-
vala pana Planku proti mìstu a všech-
ny soudy prohrála. Pøesto se jí za úèin-
né pomoci pana Juránka podaøilo pøí-
pad vrátit do hry. Zastupitelstvo se teh-
dy zachovalo naprosto nepochopitelnì
a pøijalo usnesení, které ignorovalo roz-
sudky ze všech úrovní soudù, které
v Èeské republice existují a dopustilo
se tak – diplomaticky øeèeno – pochy-
bení pøi správì cizího majetku.

… To vše je o elementární etice.

Už je jasné, že mìsto nebylo nikdy
pøedluženo?

V citovaném úvodníku píší autoøi
o dobrém stavu dluhové služby. (Mimo-
dìk si vzpomínám, jak jsme byli po
volbách osoèováni v novinách ze za-
dlužení mìsta a takto uvádìni dokon-
ce v souvislosti s jistým krachujícím
mìstem, které muselo dražit svùj ma-
jetek.) Chci vìøit, že po splacení které-
hokoliv z dosavadních úvìrù, které do-
posud pomáhaly urychlovat rozvoj mìs-
ta, bude pøijat nový stejnì rozvojový a
ne takový, který bude sloužit k „proje-
dení“ v neefektivních výdajích spojených
se špatnì pøipravenou a drahou trans-
formací Technických služeb na s.r.o..
V takovém pøípadì by potom skuteè-
nì zaèal proces zvyšování vnitøního za-
dlužení a z toho, vìøte, nebude lehké
uniknout.

Autoøi uvažují také o tom, jak lze zís-
kat „balík penìz“. Mimo jiné píší, že jed-
nou z možností jsou úspory ve vlastní
správì. Naprosto s tím souhlasím, ale
doufám, že statisíce, které byly vypla-
ceny právnièce Mgr. Hamplové, nepù-
jdou z rozpoètu na úkor úrovnì a ohod-
nocení profesionálních (a jsem pøesvìd-
èen že schopných) pracovníkù úøadu
nebo potøeb pøíspìvkových organizací.

Poznámka na závìr
Nedá mi a musím uèinit ještì malou

poznámku inspirovanou jinak divným
a trapným textem pana Pohla na webu
patriot.kralicko.cz. Pro ty, kteøí ho ne-
èetli struènì uvádím, že kromì jiného
se pan Pohl diví panu Doubravovi, že
píše kritický èlánek, když ještì není pøed-
volební období. Chci tedy prohlásit, že

· Tento mùj èlánek vùbec není psán
pro pøedvolební kampaò a není ani tak
koncipován. Je napsán prostì v dobì,
kdy jsem mìl pocit, že se mám nìjak
vyjádøit. Je psán vážnì.

· Tento èlánek není nenávistný vùèi
pøedstavitelùm mìsta ani vùèi zastupi-
telùm, neobsahuje o nich žádné lži
s cílem jim ublížit a není psán perem
plným špíny (já bych se k tomu nikdy
nesnížil). Je jen velmi kritický a vychá-
zí z veøejnì publikovaných informací,
které mají váhu.

Zdvoøile žádám pana starostu a pana
místostarostu, aby nejen mì, ale i lidem
žijícím v našem mìstì dali odpovìï na
uvedené otázky. Ale prosím, aby nebyla
arogantní a útoèná, ale vìcná. Dìkuji.

Ing. Anton Zima
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Fond rozvoje bydlení pro rok 2005
Podmínky výbìrového øízení
1. Zájemci o poskytnutí pùjèky

z FRB musí podat písemnou
žádost na tiskopise, který je
k dispozici na Mìstském úøadu,
odboru VTS.

Žádosti se všemi pøílohami, které
jsou uvedeny na tiskopise žádosti,
musí být odevzdány na MìÚ nejpoz-
dìji do 13:00 hodin dne 4. 3. 2005

2. Výbìrová komise v dobì od 4. 3.
2005 do 7. 3. 2004 vyhodnotí pøed-
ložené žádosti z hlediska formální

správnosti a navrhne Mìstskému
zastupitelstvu závìr výbìrového øí-
zení. Po schválení MZ budou vybra-
ní žadatelé vyzváni k uzavøení
smlouvy o pùjèce. Uzavøeny budou
nejpozdìji do 30 dnù po vyrozumìní
žadatelù o výsledku výbìrového øí-
zení.

3. Poskytování pùjèek z úèelového
fondu mùže být omezeno nebo krá-
ceno v pøípadì, že by byl vìtší po-
èet žadatelù než možnosti úèelové-
ho fondu.

4. Správu pohledávek úèelového
fondu pøevezme Èeská spoøitelna,
a.s.poboèka Králíky.

Adresáty pùjèek z fondu mohou
být fyzické a právnické osoby, které
vlastní obytné budovy nebo jejich
stavby na území mìsta a mìsto
Králíky pro organizaci, která jeho
bytový fond spravuje. Tito adresáti
pøijmou závazek podle stanovených
a ve smlouvì uvedených pravidel
v e prospìch tìchto obytných budov
nebo jejich staveb.

Studie návrhu rekonstrukce objektu è.p. 353

V lednu letošního roku ZM schválilo pro rok 2005 tyto druhy pùjèek:
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NABÍDKA ZÍSKÁNÍ BYTU
FORMOU ÈLENSTVÍ
V BYTOVÉM DRUŽSTVU
SE STÁTNÍ PODPOROU.

GARANT VÝSTAVBY: BW-STAVITELSTVÍ CHRUDIM.
ZÁJEMCI O KOUPI BYTU ZÍSKAJÍ BLIŽŠÍ INFORMACE
V PRODEJNÌ KNIHKUPECTVÍ–VALDŠTEJNOVA UL. 331
NEBO NA TELEFONU 465 631 073.

Základní informace o studních a
jímacích objektech podzemní vody
Žijeme v dobì, kdy se vodovod pro veøejnou potøebu

v mnoha obcích našeho regionu stal standardem. Avšak
jsou území, kde výstavba vodovodu není realizována -  buï
z finanèních dùvodù nebo vzhledem k nedostupnosti lo-
kality. V takovém pøípadì jsou k zásobování nemovi-
tostí ve vìtšinì pøípadù využívány domovní studny.

Domovní studny èi jiný odbìrný objekt podzemní vody
jsou vodními díly. To znamená, že k realizaci  takové nové
stavby vodního díla je tøeba nejen povolení k provedení
stavby (ustanovení § 15 zákona è. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o zmìnì nìkterých pøedpisù, ve znìní pozdìjších
zákonù – „vodní zákon“) , ale i povolení k nakládání
s podzemními vodami – k jejich odbìru (ustanovení § 8
vodního zákona), které vydává na základì  pøedložení všech
potøebných dokladù vodoprávní úøad (Mìstský úøad Krá-
líky, odbor životního prostøedí).

Doporuèený postup pøi provádìní studen je ná-
sledující:

- stavebník si nechá u osoby, která se cítí být kompe-
tentní k vyhledání zdroje vody urèit místo sondáže a typ
budoucího jímacího objektu;

- poté stavebník požádá vodoprávní úøad ve“ smyslu § 18
zákona è. 254/2001 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù o vyjá-
døení, zdali lze studnu v daném území vybudovat;

- v pøípadì kladného nebo podmínìnì kladného vyjád-
øení vodoprávního úøadu si  stavebník nechá vypracovat u
osoby s autorizací projektant vodohospodáøských staveb
projekt studny pro územní øízení a stavební povolení a pro
nakládání s vodami a projekt  doplní pøípravou pøíslušných
žádostí. Nezbytnou podmínkou je, aby projektant získal
v rámci projektové pøípravy vyjádøení osoby s odbornou
zpùsobilosti v oboru hydrogeologie k nakládání s vodami
ve smyslu § 9, odstavec 1 zákona è. 254/2001 Sb. ve znìní
pozdìjších pøedpisù, stanovisko správce povodí k tomuto
nakládání ve smyslu vyhlášky è. 428/2001 Sb. a samozøej-
mì i jiné bìžné doklady a vyjádøení (podklady z KN, vyjá-
døení „správcù sítí, apod.);

- jsou-li vyjádøení a stanoviska nekonfliktní, požádá sta-

vebník o vydání územního rozhodnutí a poté o vydání sta-
vebního povolení a o povolení k nakládání s vodami;

- podmiòuje-li vyjádøení osoby s odbornou zpùsobilostí
provést nejprve prùzkumnou sondáž, postupuje stavebník
podle geologického zákona è. 61/1988 Sb, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù. Teprve na základì výsledkù tohoto prùzku-
mu a tedy kvalifikovaného vyjádøení osoby s odbornou
zpùsobilostí vypracuje osoba s autQrizací projektant vodo-
hospodáøských staveb výše popisovaný projekt studny pro
ú?:emní -øízení a stavební povolení a pro nakládání s voda-
mi a projekt doplní pøípravou pøíslušných žádostí;

- po nabytí právní moci stavebního povolení a povolení k
nakládání s vodami realizuje stavebník studnu, a to pomo-
cí oprávnìné organizace (v daném pøípadì podle hloubky
studny bud’ organizace mající živnostenský list studnaø-
ství nebo oprávnìní k provádìní strojního vrtání studní
s délkou nad 30 m);

- na základì dokumentace o skuteèném provedení vrtù
požádá stavebník o kolaudaci vzniklých vrtù jako vodních
dìl.

Doporuèený postup pøi provádìní vrtù pro tepel-
ná èerpadla, s uvážením reality, že se jedná o vodní
díla, je následující:

- stavebník po konzultaci s projektantem tepelného èer-
padla zjistí potøebnou hloubku a poèet vrtù a spolu s ním
posoudí, zda-li je reálné s ohledem na vlastnictví pozemkù

(Pokraèování na stranì 10)
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Zmìny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2005
1. Zmìny v urèení osoby poplat-

níka danì z nìkterých pozemkù
Novelou ustanovení § 3 odst. 2 záko-

na è. 338/1992 Sb., o dani z nemovitos-
tí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, dochá-
zí s úèinností od 1. 1. 2005 k zásadní
zmìnì pøi urèení osoby poplatníka
danì z nìkterých pozemkù.

Podle nové právní úpravy (zákon 669/
2004 Sb. ze  dne 30. 12. 2004) vzniká na
zdaòovací období roku 2005 povinnost
vlastníkùm pozemkù pøiznat daò za
pozemky, které byly døíve (tj. v nìkte-
rém z pøedchozích zdaòovacích období
od roku 1993) evidovány zjednoduše-
ným zpùsobem (na listu vlastnictví ne-
byl u parcely uveden druh pozemku),
pokud byly ve zdaòovacím období roku
2004 pronajaty a do 31. prosince 2004
došlo èinností katastru nemovitostí -
digitalizací èi obnovou katastrálního
operátu k pøevedení tìchto pozemkù
do parcel katastru nemovitostí (na lis-
tu vlastnictví je oznaèen druh a zpùsob
využití pozemku). V pùsobnosti Fi-
nanèního úøadu v Žamberku se
jedná o následující katastrální
území, kde již k této zmìnì došlo:
Sobkovice, Líšnice, Jamné n.O.,
Jablonné n.O., Kunèice, Orlice,
Letohrad, Lichkov – èást., Pastvi-
ny-èást, Žamberk-èást, Kunvald-
èást,  Králíky-èást ).

Povinnost daò pøiznat vzniká vlast-
níkùm tìchto pozemkù bez ohledu na
jejich pøípadný pronájem a bez ohledu
na skuteènost, zda existují èi neexistu-
jí hranice parcely katastru nemovitos-
tí v terénu.

Vlastník, resp. spoleèný zástupce
spoluvlastníkù tìchto pozemkù je po-
vinen do 31. ledna roku 2005 podat

daòové nebo dílèí daòové pøiznání a
v nìm pøiznat k dani pøedmìtné po-
zemky.

Nájemce zùstává poplatníkem danì
na zdaòovací období roku 2005 u pro-
najatých pozemkù evidovaných v ka-
tastru nemovitostí pouze zjednoduše-
ným zpùsobem (na listu vlastnictví je
takový pozemek veden bez oznaèení
druhu a zpùsobu využití pozemku) a
dále u pozemkù, spravovaných Pozem-
kovým fondem Èeské republiky nebo
Správou státních hmotných rezerv, a
nebo pøevedených na Fond národního
majetku Èeské republiky.

Pro zjištìní stavu evidence v katast-
ru, lze využít aktuálního výpisu z kata-
stru nemovitostí – listu vlastnictví, pøí-
padnì lze tyto skuteènosti ovìøit za jed-
notlivé pozemky konkrétních parcel-
ních èísel prostøednictvím internetu na
stránkách Èeského úøadu zemìmìøic-
kého a katastrálního (ÈÚZK) na adre-
se www.cuzk.cz - nabídka Nahlížení do
katastru a prùbìh øízení - Informace
z KN – volba: Parcela.

Pøevádìní pozemkù ze zjednoduše-
né evidence  do parcel katastru nemo-
vitostí bude u ostatních katastrálních
území probíhat v následujících letech.
Pro plnìní daòové povinnosti je vždy
rozhodný stav k l. lednu zdaòovacího
období.

To znamená, že od 1. 1. 2005 je po-
platníkem danì z pozemkù pøeve-
dených digitalizací èi obnovou ka-
tastrálního operátu ze zjednodu-
šené evidence  do parcel katastru
nemovitostí  vlastník a to i v pøí-
padì, že pozemky pronajímá. Vlast-
ník, resp. spoleèný zástupce spoluvlast-
níkù (spoleèného zástupce si musí spo-

luvlastníci vybrat mezi sebou) tìchto
pozemkù je povinen do 31. 1. 2005 po-
dat øádné daòové pøiznání nebo dílèí
daòové pøiznání (v dílèím daòovém pøi-
znání uvede poplatník pouze zmìny
proti svému pùvodnímu pøiznání) a
v nìm pøiznat k dani pøedmìtné po-
zemky. Vzhledem k tomu, že
v nìkterých pøípadech došlo ke zmì-
nì èísel a výmìr parcel,  je vhodnìjší
podat nové øádné daòové pøiznání na
r. 2005 dle aktuálního výpisu z listu
vlastnictví. Formuláø daòového  pøizná-
ní je možno získat na finanèním úøadì
nebo na mìstských a obecních úøadech
na územích výše uvedených katastrù,
dále je možno jej vytisknout z interne-
tu na adrese: www.mfcr.cz (daòová
správa - danì – danì - daò z nemovi-
tostí - daòové pøiznání - informace, for-
muláøe).

Potøebná informace k vyplnìní pøi-
znání k dani z nemovitostí je prùmìr-
ná cena pùdy v Kè za m2: Orlice 2,41,
Kunèice 1,88, Letohrad 2,51, Sobkovi-
ce 1,42, Líšnice 2,23, Jamné n.O. 1,25,
Jablonné n.O. 1,56, Lichkov 1,69, Pas-
tviny 1,77, Žamberk 2,89, Kunvald 1,42,
Králíky 2,17.

Po podání daòového pøiznání na rok
2005 bude finanèní úøad  rozesílat po-
platníkùm danì z nemovitostí složen-
ky na platbu danì z nemovitostí  na
jejich adresu podle údajù v daòovém
spisu. Nepøesáhne-li daòová povinnost
1000 ,—Kè, je daò splatná  do 31.5.2005,
u vyšších èástek je daò splatná ve èty-
øech stejných splátkách dle data uve-
deného na složence ( dle § 15 zákona
è.338/1992 Sb, tj. 31. 5., 30. 6., 30. 9. a
30. 11., u zemìdìlcù a chovatelù ryb

(Dokonèení na stranì 11)

Základní informace o studních a
jímacích objektech podzemní vody

a jejich velikost a charakter tyto vrty
na pozemky, které jsou v dispozici,
umístit;

- poté stavebník požádá vodoprávní
úøad ve smyslu § 18 zákona è. 254/
2001 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù
o vyjádøení, zdali lze vrty v daném úze-
mí vybudovat;

- v pøípadì kladného nebo podmínì-
nì kladného vyjádøení vodoprávního
úøadu si stavebník nechá vypracovat
u osoby s autorizací projektant vodo-
hospodáøských staveb projekt vrtù TÈ
pro územní øízení a stavební povolení
a pro nakládání s vodami a projekt
doplní pøípravou pøíslušných žádostí.
Nezbytnou podmínkou je, aby projek-
tant získal v rámci projektové pøípra-
vy vyjádøení osoby s odbornou zpùso-

bilosti v oboru hydrogeologie k naklá-
dání s vodami ve smyslu § 9, odstavec
1 zákona è. 254/2001 Sb. ve znìní poz-
dìjších pøedpisù, stanovisko správce
povodí k tomuto nakládání ve smyslu
vyhlášky è. 428/2001 Sb. a samozøej-
mì i jiné bìžné doklady a vyjádøení
(podklady z KN, vyjádøení správcù sítí,
apod.);

- jsou-li vyjádøení a stanoviska ne-
konfliktní, požádá stavebník o vydání
územního rozhodnutí a poté o vydání
stavebního ‚povolení a o povolení
k nakládání s vodami;

- po nabytí právní moci stavebního
povolení a povolení k nakládání s vo-
dami vrty realizuje stavebník vrty pro
TÈ, a to pomocí oprávnìné organiza-
ce (v daném pøípadì organizace maj
ící oprávnìní k provádìní strojního vr-

táni studní s délkou nad 30 m a vrtù
s délkou nad 30 ID pro jiné úèely);

- na základì dokumentace o sku-
teèném provedení vrtù požádá staveb-
ník o kolaudaci vzniklých vrtù jako
vodních dìl.

Za odbor životního prostøedí
MÚ Králíky, Ing. Dana Gonzalezova

(Dokonèení ze strany 9)

Zveme Vás na
žákovský koncert,

který se koná
ve ètvrtek 24. 2. 2005

v 18,00 hodin,
v sále ZUŠ Králíky.
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
4. 1.
- RM bere na vìdomí nabídku man-

želù Šebkových o poskytnutí daru na
obnovu kostela Panny Marie Králov-
ny Míru v Dolní Lipce a ukládá odbo-
ru školství, kultury a tìlovýchovy sdì-
lit dárci èíslo úètu a informace o posky-
tování darù.

11. 1.
- RM schvaluje pøíspìvek pro rok

2005 ve výši Kè 1.000,- na èinnost po-
boèky Konfederace politických vìzòù

v Ústí nad Orlicí, oblastní poboèka è.
66, Smetanova 43, 562 16 Ústí nad Or-
licí.

18. 1.
- RM schvaluje bezplatné propùjèení

prostoru Malého sálu v èp. 374
v Klubu Støelnice Králíky Sdružení
zdravotnì postižených, organizace
Králíky pro rok 2005 ve dnech: 18. 1.,
15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6., 16. 8.,
20. 9., 18. 10., 15. 11., vždy od 15.00
hod.

Úøad práce v Ústí nad Orlicí odbor státní sociální podpory

Aktuální informace pro I. ètvrtletí 2005
1. Zmìna výše èástek životní-

ho minima od 1. ledna 2005
Naøízením vlády è. 664/2004 Sb.,

kterým  se  zvyšují èástky životní-
ho minima, dochází od 1. ledna
2005  k navýšení všech èástek
životního minima (na výživu a
ostatní základní osobní potøeby +
nezbytné náklady na domácnost).

Vzhledem k tomu, že výše dávek
státní sociální podpory je od èás-
tek životního minima odvozována,
dojde také od 1. 1. 2005 k pøehod-
nocení výše tìchto dávek. Toto se

projeví u dávek státní sociální pod-
pory s nárokem od 1. 1. 2005. Opa-
kovanì vyplácené dávky (pøídavek
na dítì, sociální pøíplatek, pøíspì-
vek na bydlení, rodièovský pøíspì-
vek, zaopatøovací pøíspìvek a opa-
kované dávky pìstounské péèe) bu-
dou ve vyšší èástce vyplaceny ve své
øádné výplatì za mìsíc leden 2005
v únoru 2005. O zmìnì výše dá-
vek bude každý žadatel informován
oznámením o zmìnì výše dávky,
která budou naším úøadem rozesí-
lána do poloviny mìsíce února 2005.

Na výživu a ostatní základní
osobní potøeby do 31. 12. 2004 od 1. 1. 2005

Dítì do 6 let 1 690 1 720
od 6 do 10 let 1 890 1 920
od 10 do 15 let 2 230 2 270
od 15 do 26 let 2 450 2 490

Ostatní obèané 2 320 2 360

Nezbytné náklady na domácnost
Domácnost s 1 osobou 1 780 1 940

se 2 osobami 2 320 2 530
se 3 nebo 4 osobami 2 880 3 140
s 5 a více osobami 3 230 3  520

2. Sociální pøíplatek a pøíspì-
vek na bydlení od 1. 1. 2005

Pokud Vám byly tyto dávky vy-
pláceny v mìsících øíjen, listopad
a prosinec 2004, není nutné od
ledna 2005 podávat novou
žádost, pro trvání nároku staèí
doložit pøíjem spoleènì posuzova-
ných osob za rozhodné období (IV.
ètvrtletí 2004 – øíjen, listopad,
prosinec 2004) a  prohlášení
osob o pøíjmech rozhodných pro
nárok na dávky, které obdržíte na
kontaktním místì státní sociální
podpory pøi podání pøíjmù. Potvr-
zení o pøíjmu za IV. ètvrtletí 2004
je tøeba doložit do 31. 3. 2005, ji-
nak nárok na dávku ze zákona za-
nikne a dávka bude odejmuta.

V pøípadì, že Vám v pøedešlém
ètvrtletí (IV/2004) nárok na soci-
ální pøíplatek nebo pøíspìvek na
bydlení nevznikl, je nutné k výše
uvedeným pøíjmùm vyplnit nové
žádosti.

Pro  poskytnutí podrobnìjších in-
formací,  pøípadnì vysvìtlení ja-
kýchkoliv nejasností  se mùžete
obrátit na kterékoliv kontaktní
místo státní sociální podpory bez
ohledu na místní pøíslušnost. Te-
lefonní kontakty jsou k dispozici
na všech mìstských a obecních úøa-
dech prostøednictvím internetu na
www stránkách úøadu práce v Ústí
nad Orlicí.

Závìrem mi dovolte, abych
všem našim klientùm i ostatním
obèanùm popøál za celý kolek-
tiv pracovníkù odboru státní
sociální podpory v okrese Ústí
nad Orlicí dobrý start do roku
2005, pøedevším mnoho zdraví,
pohody a spokojenosti a dosta-
tek všeho potøebného.

Ing. Jindøich Hruška
vedoucí odboru státní sociální podpory

Úøadu práce v Ústí nad Orlicí

Zmìny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2005

30. 8. a 30. 11. ). Daò z nemovitostí je
možné zaplatit také pøímo v pokladnì
finanèního úøadu a to v úøední dny
pondìlí a støedu (8-11h a 13-16h ).

Upozornìní:
Ministerstvo financí dne

11.1.2005 na základì § 40 odst. 6
zákona o správì daní a poplatkù
rozhodlo o posunutí termínu pro
podání daòového pøiznání danì
z nemovitostí u zemìdìlských
pozemkù za rok 2005 z 31. ledna
na 30. dubna 2005. Plátci této danì
tak budou mít možnost podat da-
òové pøiznání k dani
z nemovitostí u zemìdìlských
pozemkù o tøi mìsíce pozdìji, než
byl pùvodnì stanovený termín.
Z dùvodu plynulého zpracování
pøiznání na finanèním úøadì není
však vhodné podání pøiznání bez-
dùvodnì odkládat.

Další zmìnou platnou od 1. 1. 2005
je stanovení termínu pro podání daòo-
vého pøiznání k nemovitostem, u nichž
nebylo do 31. ledna zdaòovacího obdo-
bí rozhodnuto o návrhu na vklad do
katastru.

S úèinností od 1. 1. 2005 bylo noveli-
zováno ustanovení § 13a zákona è. 338/
1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znìní
pozdìjších pøedpisù (doplnìn odst. 7)
tak, aby poplatník danì z nemovitostí
nebyl vystaven sankcím za pozdní po-
dání daòového pøiznání v pøípadech,
kdy by byla pøekroèena zákonná lhùta

pro jeho podání v dùsledku trvání øíze-
ní o povolení vkladu do katastru ne-
movitostí.

Podle nové právní úpravy v pøípadì,
kdy byl podán návrh na vklad vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí, a
do 31. ledna zdaòovacího období o nìm
nebylo rozhodnuto, je poplatník povi-
nen podat daòové pøiznání nejpozdìji
do konce tøetího mìsíce následujícího
po mìsíci, v nìmž byl zapsán vklad prá-
va do katastru nemovitostí. Daòové
pøiznání poplatník podává za zdaòova-
cí období následující po roce, v nìmž
vznikly právní úèinky vkladu.

V pøípadì nejasností se mùžete ob-
rátit na pracovníky oddìlení majetko-
vých daní na Finanèním úøadì
v Žamberku, tel.: 456678360-6, fax:
465678398 nebo na stránky  http://
sweb.cz/fu-zam/ pøípadnì stránky MF
ÈR www.mfcr.cz.

Ing. Miroslav Buryska, øeditel

(Dokonèení ze strany 10)
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 1
konaného dne 11. ledna 2005

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

Antonín Vyšohlíd (15)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: z jednání
omluven: Jan Škarka (4), nepøítomen: Ing. Roman Kosuk
(1).

Za MìÚ:
Marie Pecháèková, Vìra Kubíèková, Ing. Miroslav Bouš-

ka, Miroslav Macháèek, Jan Mlynáø.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Urèení ovìøovatelù zápisu
3. Zprávy z jednání rady mìsta
4. Hlavní jednání

4.1. Závazek pana Planky vùèi mìstu
4.2 Majetkové operace
4.3 Obecnì závazná Vyhláška Mìsta Králíky è. 1/2005

o vytvoøení a použití úèelových prostøedkù
„Fondu rozvoje bydlení“ na území mìsta Králíky

4.4 Zrušení organizaèních složek mìsta – jednotky
dobrovolných hasièù obcí

4.5 Rozpoètové zmìny
4.6 Projekty 2005 z evropských fondù – Spoleèný

regionální operaèní program a iniciativa
Interreg IIIA

4.7 Informace o pøípravì rozpoètu mìsta 2005
5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù ZM a navrhl doplnìní programu o bod
4.1. Závazek p. Planky vùèi mìstu. Takto byl program jed-
nání schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 14. 12. 2004 Mgr.

Holèapek a paní Venzarová nevznesli pøipomínky. Ovìøo-
vateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Jiøí Stejs-
kal a MUDr. Marie Špièková.

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

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.
p. Jungvirt - kdy zasedala RM jako valná hromada spol.

SMK, s.r.o., a jak se postavila ke skuteènosti, že spoleènosti
SMK byla udìlena pokuta od stavebního úøadu.

p. Juránek - RM jako Valná hromada spol. SMK zaseda-
la 28. 12. 2004, ale výsledek jednání není v zápisu z RM
uveden.

p. Jungvirt - stavební odbor vede proti spol. SMK dvì
správní øízení. V jakém jsou stádiu.

Mgr. Krabec - jedno správní øízení udìlilo spol. SMK
pokutu 30.000,-Kè. O druhém správním øízení nemá infor-
mace.

p. Mlynáø - druhé správní øízení je v jednání.
p. Jungvirt - jaké opatøení zvolila valná hromada

s ohledem na tyto dvì správní øízení.

Mgr. Krabec - opatøení valná hromada ještì nestanovi-
la, stanoví jej na dalším jednání valné hromady. Zatím neby-
ly øediteli vyplaceny odmìny v závìru roku.

p. Pauk - požádal o bližší informace k vlastnictví zbrojní
licence mìsta Králíky.

p. Juránek - pokud je mìsto majitelem zbraní, které
jsou muzejními exponáty, není povinno vlastnit zbrojní li-
cenci. Na funkèní zbranì má zbrojní licenci spoleènost AR-
MYFORT, s. r. o., Brno, která vlastní též živnostenské opráv-
nìní na provozování muzejnictví, a která nám provozuje
vojenské muzeum.

4. Hlavní jednání

4.1. Závazek pana Planky vùèi mìstu

Mgr. Krabec – Pøeèetl dopis p. Planky, který se omluvil
z dnešního jednání ZM:

„Vážený pane starosto a vážení zastupitelé,
pøedem rekapitulace mého závazku vùèi mìstu Králíky,

respektive jeho plnìní, Vás chci ujistit, že svùj závazek hod-
lám splnit a vìøím, že èasový posun v dodávce vìcného
plnìní tj. zámkové dlažby, nebude pøekážkou v jeho ná-
sledném smysluplném využití ku prospìchu mìsta. Pozdr-
žení bylo zavinìno technologickými a logistickými problé-
my ze strany mého dodavatele. Nicménì celá dodávka je
øádnì objednána a smluvnì zajištìna.

Pro potøeby mìsta bude celkem dodáno zboží za 418.301,-
CZK což je èástka, která zbyla po finanèním plnìní èástek
112.829,- CZK a 83.447,80 CZK z celkové sumy 614.577,80
CZK. Z ceny vìcného plnìní tj. z èástky 418.301,- CZK je
nyní již vyexpedováno zboží za 238.940,10 CZK. Zámková
dlažba je po dohodì s p. Èumou uskladnìna v areálu pod-
niku NOVALAMP v Králíkách. Veškeré náklady na usklad-
nìní zboží, vratné obaly a manipulaci vèetnì dopravy jsou
hrazeny z mé strany a tudíž nebudou zapoèítávány do kom-
penzace mého závazku.

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni má mìsto veške-
ré finanèní pohledávky vùèi mé osobì vyrovnány a že vìcné
plnìní je z více jak 50% již dodáno, prosím Vás o možnost
prodloužení lhùty pro vydodání zbytku vìcného plnìní, kte-
ré bylo stanoveno na 31.12.2004, na termín konec bøezna
2005.

Tento termín byl stanoven s ohledem na skuteènì mož-
né využití zámkové dlažby a technologické možnosti výrob-
ce dlažby. V pøípadì, že tento termín nebude z jakéhokoliv
dùvodu dodržen, jsem pøipraven rozdíl, který vznikne
z dùvodu nedodání zboží pøi vìcném plnìní, uhradit mìstu
Králíky do 10 dnù v hotovosti.

S úctou René Planka“

Mgr. Krabec – navrhl usnesení: ZM v návaznosti na
usnesení ZM/2003/05/101 schvaluje prodloužení termínu
plnìní p. Planky do 31. 3. 2005 s tím, že pokud nebude
v tomto termínu závazek v plné výši splnìn dojde
k exekuci zbývající èástky.

p. Vyšohlíd – „co je pro mìsto výhodnìjší. Dostat dlažbu
anebo do 10 dnù aby byla uhrazena ta èástka?“

Mgr. Krabec – p. Planka myslel penìžní úhradu do 10
dnù až po termínu 31. 3. 2005.

Ing. Strnad – upozornil ZM, že je to zøejmì asi poètvrté,
kdy se p. Plankovi vychází vstøíc.

Mgr. Holèapek – jaká plocha dlažby byla již dodána, kdo
ji pøebírá, je-li dlažba uskladnìna v uzavøeném prostoru.

Mgr. Krabec – v tuto chvíli dlažba není pøevzata. Bude
pøevzata až po celkové dodávce. Uskladnìná je v na euro-
paletách, zafóliována a uskladnìna v uzavøeném prosto-
ru. Plocha dodané dlažby je asi 970 m2.

MUDr. Špièková – opìt si pan Planka diktuje podmínky.
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p. Vyšohlíd – navrhuje, aby p. Planka uhradil zbývající
èástku finanènì, bude hlasovat proti  usnesení navržené-
mu starostou mìsta.

p. Jungvirt – zaznìlo, že nebyla podepsána smìnka s p.
Plankou. Kdo mìl mít na starosti, že nebyla smlouva plnì-
na.

Mgr. Krabec – smlouva byla pøipravena právní zástup-
kyní mìsta a podepsána dlužníkem, bohužel byl tento bod
dohody opomenut.

p. Jungvirt – kdo na mìstì to mìl zkontrolovat.
Ing. Strnad – mohl by to být kontrolní výbor.
Mgr. Krabec – ten, kdo mìl vìc pohlídat, je majetkový

odbor, ten ale nemìl smlouvu k dispozici, dostal ji až se
zpoždìním.

p. Pauk – navrhnul zastupitelstvu, aby p. Planku za ne-
dodržení termínu postihli sankcí, a to napø. navýšením plo-
chy dlažby.

Mgr. Krabec – spíše než s navýšením plochy dlažby by
souhlasil s finanèní sankcí.

p. Vyšohlíd - podal protinávrh usnesení:
ZM/2005/01/001: ZM schvaluje splacení zbývající èást-

ky dluhu p. Planky do 10 dnù hotovì.
Hlasování: 6:5:2 (neschváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x   o   +   x  +    -    -   o   -      -     +       -     +      +      +

ZM/2005/01/002: ZM v návaznosti na usnesení ZM/
2003/05/101 schvaluje prodloužení termínu plnìní p.
Planky do 31. 3. 2005 s tím, že pokud nebude v tomto
termínu závazek v plné výši splnìn dojde k exekuci
zbývající èástky.

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

Mgr. Krabec – nebylo schváleno žádné usnesení, je tedy
platné pùvodní usnesení ZM/2003/05/101. Pan Planka bude
vyzván, aby zbývající èástku uhradil finanènì. Pokud ne,
dojde k exekuci.

4.2 Majetkové operace

4.2.1. Prodej obsazeného bytu è. 1 v èp. 147 v ul.
Pivovarská v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje obsazeného bytu è. 1
v èp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách a spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 299/1000 na st.p.è. 249 a spoleèných èás-
tech domu vše v k.ú. Králíky za sníženou nabídkovou kup-
ní cenu ve výši 50.000,- Kè. O koupi bytu projevil zájem
jeden žadatel, a to pan Doleèek z Èervené Vody. RM dopo-
ruèila prodej.

ZM/2005/01/003: ZM schvaluje prodej obsazené by-
tové jednotky è. 1 v èp. 147 v ul. Pivovarská
v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 299/
1000 na st.p.è. 249 a spoleèných èástech domu vše
v k.ú. Králíky panu Janu Doleèkovi, Èervená Voda
119 za kupní cenu 50.000,- Kè.

Hlasování:13:0:0 (schváleno)

4.2.2. Prodej pozemku p.p.è. 429 v k.ú. Dolní Hedeè
Obsah: O koupi pozemku požádali pan Štogryn a paní

Krejèí za úèelem údržby pozemkù, k pasení ovcí a sekání
trávy. Na pozemku se nachází 4 vzrostlé stromy, jejichž cena
je promítnuta do ceny pozemku. Pozemek je zatížen nájem-
ním vztahem. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní
cena 10,- Kè/m2 + hodnota 4 stromù a náklady spojené
s pøevodem, tj. 22.096,- Kè.

ZM/2005/01/004: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
429 v k.ú. Dolní Hedeè, a to ideální ½ panu Vladimíru
Štogrynovi, Dolní Hedeè 22 za kupní cenu 11.048,- Kè
a ideální ½ paní Vìøe Krejèí, Dolní Hedeè 22 za kupní
cenu 11.048,- Kè.

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

4.2.3. Smìna pozemkù p.p.è. 332/1, 2074/35 a st.p.è.
1632 v k.ú. Králíky ve vlastnictví mìsta Králíky za
pozemky p.p.è. 332/3 a 3304 v k.ú. Králíky ve vlastnic-
tví manželù Hudetzových

Obsah: Mìsto Králíky dne 11.05.2001 uzavøelo s manžely
Hudetzovými smlouvu o smlouvì budoucí na prodej èásti
pozemku p.p.è. 332/1 v k.ú. Králíky. Dle nového zamìøení
je mìsto Králíky vlastníkem p.p.è. 2074/35, st.p.è. 1632 a
p.p.è. 332/1 v k.ú. Králíky o celkové výmìøe 48 m2. Pozem-
ky p.p.è. 332/3 a 3304 v k.ú. Králíky o výmìøe 4 m2 tvoøí
èást chodníku a jsou ve vlastnictví manželù Hudetzových.
Zámìr smìny pozemkù byl schválen a zveøejnìn, kupní
cena je stanovena dle smlouvy o smlouvì budoucí ve výši
200,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. rozdíl kupní
ceny ve výši 16.631,- Kè zaplatí manželé Hudetzovi.

ZM/2005/01/005: ZM schvaluje smìnu pozemkù p.p.è.
332/1, 2074/35 a st.p.è. 1632 v k.ú. Králíky ve vlastnic-
tví mìsta Králíky, kupní cena 17.431,- Kè, za pozemky
p.p.è. 332/3 a 3304 v k.ú. Králíky ve vlastnictví man-
želù Eduarda a Sylvy Hudetzových, Èervená voda
459, kupní cena 800,- Kè, rozdíl kupní ceny ve výši
16.631,- Kè zaplatí manželé Hudetzovi.

Hlasování:13:0:0 (schváleno)

4.2.4. Prodej pozemkù p.p.è. 392/6, 393/2 a st.p.è. 1618
v k.ú. Králíky

Obsah: Hasièský záchranný sbor Pardubického kraje,
Pardubice požádal o majetkoprávní vypoøádání pozemkù.
Jedná se o pozemky o výmìøe 131 m2, èást pozemku je
zastavìna stavbou ve vlastnictví HZS, pozemky byly novì
zamìøeny. HZS Pardubického kraje má zájem na odkoupe-
ní tìchto pozemkù za kupní cenu ve výši znaleckého posud-
ku. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena
stanovená znalcem je 2.190,- Kè.

ZM/2005/01/006: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
392/6, 393/2 a st.p.è. 1618 v k.ú. Králíky Hasièskému
záchrannému sboru Pardubického kraje, IÈ 70885869,
Pardubice 1526 za kupní cenu 2.190,- Kè.

Hlasování:13:0:0 (schváleno)

4.2.5. Prodej pozemkù p.p.è. 1070/4, 1070/3, 1070/5 a
180/1 v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Kopeètí za
úèelem scelení pozemkù. Žadatel je jediným uživatelem
pozemkù a o pozemky má zájem i pøes skuteènost, že na
pozemku p.p.è. 180/1 v k.ú. Prostøední Lipka vázne vìcné
bøemeno – právo chùze a jízdy pro oprávnìného pana Polá-
ka. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 14.109,- Kè.

ZM/2005/01/007: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
1070/4, 1070/3, 1070/5 a 180/1 v k.ú. Prostøední Lipka
manželùm Josefu a Leonì Kopeckým, Králíky 291 za
kupní cenu 14.109,- Kè.

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

4.2.6. Zámìr prodeje spoluvlastnického podílu ve
výši 1/12 na ostatním stavebním objektu – kolnì na
st.p.è. 551 a st.p.è. 551 v k.ú. Králíky

Obsah: ZM dne 09.03.2004 schválilo prodej spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 1/12 na ostatním stavebním objektu –
kolnì na st.p.è. 551 a st.p.è. 551 v k.ú. Králíky paní Monice
Jílkové, Králíky 404 za kupní cenu 3.873,- Kè. Zároveò
schválilo do doby prodeje všech spoluvlastnických podílù
uzavøít smlouvu o budoucí kupní smlouvì. Podmínkou pod-
pisu smlouvy bylo zaplacení kupní ceny. Paní Jílková i pøes
dvì výzvy kupní smlouvu do dnešního dne nepodepsala.
Jelikož se jedná o prodej posledního spoluvlastnického po-
dílu, tak paní Jílková blokuje pøevod celého objektu na nové
spoluvlastníky. RM dne 16.11.2004 schválila paní Jílkové
prodloužení termínu k uzavøení smlouvy o budoucí kupní
smlouvì, a to nejpozdìji do 31.12.2004. Paní Jílková smlou-
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vu neuzavøela a RM doporuèila revokaci usnesení ZM ze
dne 09.03.2004 a doporuèila zámìr prodeje.

ZM/2005/01/008: ZM revokuje usnesení ZM/2004/03/
045 ze dne 09.03.2004 a schvaluje zámìr prodeje spo-
luvlastnického podílu ve výši 1/12 na ostatním sta-
vebním objektu – kolnì na st.p.è. 551 a st.p.è. 551 v k.ú.
Králíky za nabídkovou kupní cenu 3.873,- Kè a uklá-
dá zámìr zveøejnit.

Hlasování:13:0:0 (schváleno)

4.2.7. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 879/2 v k.ú.
Heømanice u Králík

Obsah: O koupi èásti pozemku p.p.è. 879/2 v k.ú. Heø-
manice u Králík požádali pan Miroslav Švec a pan Miroslav
Pavel za úèelem scelení pozemku. Jedná se o èást ochran-
ného pásma vodojemu o výmìøe 89 m2, zbývající èást po-
zemku je ve vlastnictví Státního statku Smiøice. Menší èást
ochranného pásma tvoøí èásti komunikací – èásti pùvod-
ních parcel PK è. 1278 a 1279 ve vlastnictví mìsta. Odbor
VTS s prodejem nesouhlasí, dùvodem je vedení komuni-
kace na uvedených parcelách. Prodejem by byly porušeny
stávající pozemky vedené jako cesta. Dle odboru RR není
ÚP zpracován a s ohledem na restituèní nároky eviduje
cesty PF ÈR jako pøístupové k pozemkùm. Do doby vypra-
cování ÚP je tøeba prodej odložit. RM nedoporuèila prodej.

ZM/2005/01/009: ZM neschvaluje zámìr prodeje èás-
ti pozemku p.p.è. 879/2 v k.ú. Heømanice u Králík.

Hlasování:13:0:0 (schváleno)

4.2.8. Dohoda o splácení dluhu s panem Rakašem
Obsah: Pan Rakaš Bohuslav žádá o splácení dluhu, a to

mìsíènì èástkou 500,- Kè ze sociálních dávek, které pobírá.
Povinný èástku v souèasné dobì nemá a proto žádá o splát-
kový kalendáø od ledna 2005.

Pan Rakaš dluží mìstu za pozdní úhradu kupní ceny
smluvní pokutu ve výši 10.916,- Kè a dále budou soudem
pøiznány náklady øízení. RM doporuèila schválení dohody.

ZM/2005/01/010: ZM schvaluje dohodu o splácení dlu-
hu mezi mìstem Králíky a panem Bohuslavem Raka-
šem, Králíky 246, a to v pravidelných mìsíèních splát-
kách v minimální výši 500, Kè až do úplného zapla-
cení pod ztrátou výhody splátek.

Hlasování:13:0:0 (schváleno)

Mgr. Krabec – pøivítal na jednání pøítomného zastupite-
le Pardubického kraje pana Ing. Ladislava Tótha.

4.3 Obecnì závazná Vyhláška Mìsta Králíky è.
1/2005 o vytvoøení a použití úèelových prostøed-
kù „Fondu rozvoje bydlení“ na území mìsta Krá-
líky

Mgr. Nìmeèek – pøednesl ZM zmìnìné èástky oproti
loòskému roku:

01 – Obnova støechy (krytina a konstrukce) starší 10 let
= do 100 tis. Kè na 1 dùm

07 - Obnova fasády domu vè. klempíøských prvkù u domu
staršího 10 let = do 300,- Kè/ m2

09 – Výmìna oken u domu nebo bytu staršího 10 let = do
100 tis. Kè na 1 dùm

10 – Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu
v bytì, kde dosud není = do 50 tis. Kè na 1 byt. jednotku

V letošním roce je pro použití do fondu FRB èástka ve
výši 1 120 308,-Kè

ZM/2005/01/011: ZM schvaluje vyhlášku è. 1/2005 o
vytvoøení a použití úèelových prostøedkù FRB na
území mìsta Králíky pro rok 2005.

ZM vyhlašuje v souladu s touto vyhláškou výbì-
rové øízení pro poskytnutí pùjèek z FRB v roce 2005
s termínem pro podání žádosti do 4. 3. 2005 do 13:00
hodin.

ZM Schvaluje èástku k rozdìlení a použití pro FRB
ve výši 1 120 308,-Kè.

ZM ukládá odboru vnitøních vìcí znìní vyhlášky a
zahájení výbìrového øízení zveøejnit.

Hlasování:13:0:0 (schváleno)

4.4 Zrušení organizaèních složek mìsta – jed-
notky dobrovolných hasièù obcí

p. Macháèek – Na zasedání RM Králíky dne 28. 12. 2004
byly usnesením zrušeny Jednotky sboru dobrovolných ha-
sièù (JSDH) obcí: Heømanice, Dolní Boøíkovice, Horní Lip-
ka a Prostøední Lipka. Na základì tohoto usnesení odbor
vnitøních vìcí pøedložil RM k pøedjednání zrušení organi-
zaèních složek mìsta. RM doporuèila ZM zrušení tìchto or-
ganizaèních složek s tím, že bude ponechána pouze organi-
zaèní složka JSDH Králíky.

Mgr. Krabec – upozornil zastupitele, že hasièi v tìchto
obcích zùstávají nadále, a to jako èlenové Sdružení dobro-
volných hasièù Èech, Moravy a Slezska. Ruší se
v návaznosti na zrušení Jednotek SDH i organizaèní slož-
ky mìsta.

ZM/2005/01/012: ZM ruší organizaèní složky mìsta
JSDH Heømanice, JSDH Dolní Boøíkovice, JSDH Hor-
ní Lipka a JSDH Prostøední Lipka.

Hlasování:13:0:0 (schváleno)

4.5 Rozpoètové zmìny

Finanèní odbor pøedložil zastupitelstvu mìsta
k projednání a schválení tyto úpravy rozpoètu:

Zvýšení rozpoètu v pøíjmech a výdajích o dotace a další
úpravy.
RO 22/04 Interní rozpoètové opatøení 1 670 270 Kè
RO 23/04 Dotace na èinnost lesního hospodáøe 25 852 Kè
RO 24/04 Dotace pro sbory dobrovolných hasièù 27 050 Kè
RO 25/04 Dotace na úpravu vzdìlávacích programù 16 440 Kè
RO 26/04 Dotace na pøímé neinvestièní výdaje regionální
školství 586 000 Kè

Celkem zvýšení pøíjmù o 2 325 612 Kè
Celkem zvýšení výdajù o 2 325 612 Kè
Celkem zvýšení financování o       0 Kè
Pøíjmy po úpravì budou èinit 107 590 814 Kè
Výdaje po úpravì budou èinit 120 777 014 Kè
Financování   13 186 200 Kè

p. Vyšohlíd – pøedložil ZM zápis finanèního výboru, kte-
rý projednal a vzal na vìdomí rozpoètová opatøení 22 – 26/
04.

ZM/2005/01/013: ZM schvaluje, ve smyslu ustanove-
ní § 16 zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pra-
vidlech územních rozpoètù rozpoètová opatøení èís-
lo 22, 23, 24, 25 a 26, kterými se upravuje schválený
rozpoèet v pøíjmech a výdajích o 2 325 612,- Kè, pøí-
jmy budou po úpravì èinit 107 590 814,- Kè a výdaje
120 777 014,- Kè.

Hlasování:13:0:0 (schváleno)

4.6 Projekty 2005 z evropských fondù – Spo-
leèný regionální operaèní program a iniciativa
Interreg IIIA

Mgr. Krabec –  pøedložil bod 4.6. Projekty 2004
z evropských fondù – Spoleèný regionální operaèní pro-
gram a iniciativa Interreg III A . Mìsto Králíky chce
v prùbìhu roku 2005 podat žádosti na dotace pro nìkteré
vhodné projekty. Dotace by bylo možné získat buï ze Spo-
leèného regionálního operaèního programu (obecný pro-
gram na získávání financí na vìtší projekty) nebo z iniciativy
Interreg III A (program urèený pro projekty
s pøeshranièním efektem, musí být zde vždy zahranièní
partner, urèeno pro menší investièní i neinvestièní projek-
ty).
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Pøipravované projekty:
1. „Evropský dùm“
Jedná se o dùm èp. 353 v Dlouhé ulici. Zamýšlené aktivi-

ty: veškeré mezinárodní aktivity mìsta i regionu – partner-
ská mìsta Mezilesí a Villmar, Euroregion Glacensis, Nada-
ce F. Schuberta, Nadace F. Jentschkeho, Svaz Nìmcù. Kan-
celáøské prostory, menší kongresový sál s navazujícími
obslužnými prostory, prezentaèní prostory jednotlivých ak-
tivit.

Odhadované celkové náklady: 10 mil Kè

2. Protipovodòová opatøení
V lokalitì pod klášterem, pøedevším v ulici A. Dvoøáka,

dochází každoroènì pøi jarních táních a letních bouøích
k zaplavení sklepù nìkterých obèanù. Je to dlouholetý pro-
blém, s postupujícími klimatickými zmìnami, èastìjšími
výkyvy poèasí a intenzivnìjšími srážkami ještì palèivìjší.
Souèasnì dochází k svedení vody do kanalizace, která je
tìmito povrchovými vodami zbyteènì zatìžována. Uvažo-
vané øešení by odvedlo vodu z plochy pod klášterem pøímo
do potoka.

Odhadované celkové náklady: 5 mil Kè

3. Varovný systém pro ochranu obyvatel
Jedná se v podstatì o bezdrátový rozhlas, který by slou-

žil pøedevším varování obyvatelstva v pøípadì hrozícího
nebezpeèí (pøírodní katastrofa, ekologická havárie, teroris-
tický útok...). Systém by byl napojen i na králické obce a na
obce v mikroregionu. Vedle klasických rozhlasových re-
produktorù je možnost instalace rádia pøímo v domácnosti.
Zaøízení mùže fungovat bezobslužnì, popø. se dá ovládat
i na dálku (mobilním telefonem)

Odhadované celkové náklady: 1,5 mil Kè.
Mìsto se v pøípadì schválení projektu musí spolupodílet

na financování, minimální podíl je 25% uznatelných nákla-
dù. Na tento podíl mùžeme získat ještì dotaci ze státního,
popø. krajského rozpoètu, takže celkové náklady mohou
být nižší (není na nì ovšem nárok).

ZM/2005/01/014: ZM bere na vìdomí pøipravované
projekty do programu SROP a iniciativy Interreg IIIA
vèetnì plánovaných finanèních spolupodílù mìsta.

Hlasování:13:0:0 (schváleno)

4.7 Informace o pøípravì rozpoètu mìsta 2005

pí. Pecháèková – seznámila ZM v jakém stavu je roz-
poèet .za rok 2004

Mgr. Krabec –  Pøedložil ZM základní teze
k pøipravovanému rozpoètu 2005:

- rozpoèet bude navržen jako vyrovnaný,
s pøedpokládanými pøíjmy i výdaji ve výši asi 75 mil Kè,

- pøepokládaná výše kapitálových výdajù (investice) a
oprav stejnì jako v uplynulých letech, tedy asi 14 – 16 mil
Kè,

- splátky jistin úvìrù ve výši 5,976 mil Kè,
- výdaje a pøíjmy spojené se státní správou (povìøený

úøad 3. stupnì) budou v rovnováze (tj. pøíspìvek státu na
státní správu + výnosy z poplatkù z provádìných agend =
náklady),

- rozpoèet pro schvalování nebude detailnì rozpracován
do jednotlivých podúètù, novì bude pøílohou rozpoètu se-
znam všech plánovaných investièních akcí a oprav s výètem
jejich odhadovaných nákladù,

- rozpoèet bude pøedložen ke schválení na jednání ZM
dne 8.2.2005, dle zákona musí být 15 dní pøedem zveøejnìn,
tedy 25.1.2005,

- v dobì zveøejnìní rozpoètu (25.1.) jej obdrží rovnìž za-
stupitelé,

- priority v investicích mìsta:
1. kategorie: „co musíme“: dostavba areálu ŠJ Moravská,

stavební úpravy v MŠ Pivovarská (požadavky hygienikù)
2. kategorie: „rozdìláno – tøeba dodìlat“: kabiny a soc.

zázemí sport. areálu
3. kategorie: „rozjezdy“: lokalita Na Skøivánku
4. kategorie: „dotaèní projekty“: viz pøipravované projek-

ty z financí EU
ZM/2005/01/015: ZM bere na vìdomí základní teze

v pøípravì rozpoètu na rok 2005.
Hlasování:13:0:0 (schváleno)

5. Vstupy obèanù

Ing. Bouška – požádal ZM o schválení tvorby sociálního
rozpoètu a to o pøídìl z tvorby mezd ve výši 3 %. Jedná se
o sociální fond Mìstského úøadu.

Mgr. Berková – ve smìrnici jsou 2 %.
Ing. Bouška – 2 % jsou ve smìrnici pro školská zaøízení.
pí. Pecháèková – výše je na rozhodnutí zastupitelstva.
ZM/2005/01/016: ZM schvaluje pøídìl z rozpoètu bìž-

ného roku ve výši 3 % z roèního objemu mezd do
sociální fondu pro rok 2005 a následující, pokud ne-
bude podán návrh na zmìnu.

Hlasování:13:0:0 (schváleno)

Ing. Bouška – podal informaci pro p. Jungvirta, který se
na minulém zastupitelstvu dotazoval proè nebyla pozvánka
na ZM vyvìšena na úøední desce a zda bude odpovìdná
osoba pouèena. Pracovník byl pouèen v souladu se zákoní-
kem práce a pracovním øádem. Dále informoval p. Vyšohlí-
da o správnosti zápisu, kde opravdu øekl „Finanèní výbor“.
Toto se vztahovalo k projednávání vìcí p. Planky.

6.Vstupy zastupitelù

Mgr. Holèapek – jak pokraèuje øešení zástavby proluky
v ul. Dlouhé a co se udìlá s hromadou stavební suti pøed
kabinami fotbalového høištì?

Mgr. Krabec – proluku v Dlouhé ulici nevlastní mìsto.
Vlastníkem je p. Balšánek a mìsto nemá možnosti, jak ho
donutit postavit projekt, který mìstu pøedložil.

p. Vyšohlíd – upozornil, že v dobì kdy se pozemek
p. Balšánkovi prodával, chtìl, aby ve smlouvì byla zabudová-
na podmínka o výstavbì projektu, který ZM pøedložil.

p. Juránek – jak je mu známo, p. Balšánek odkládá pro-
jekt z dùvodu nedostatku financí.

Mgr. Krabec – co se týká odstranìní hromady suti - pan
Èuma bude informován, aby vyzval firmu, která dìlala sta-
vební úpravy kabin, úklidem suti.

MUDr. Špièková – jaká je kontrola zaplacení poplatku za
odpady?

Mgr. Krabec – poplatky vybírá náš finanèní odbor, který
vede pøehled obyvatel, kdo již odpady zaplatil a kdo ne.

p. Vyšohlíd – finanèní odbor vede pøehlednou evidenci
o neplatièích.

Mgr. Stejskal – co se bude dít se záchrannou službou
v Èervené Vodì?

Mgr. Krabec – paní doktorka Kotyzová z rychlé záchran-
né služby podala výpovìï. V souèasné dobì bìží výpovìdní
lhùta, zatím se nedaøí sehnat nového lékaøe. Zítra probìhne
jednání o budoucnosti rychlé záchranné službì v Èervené
Vodì s pøedstaviteli Pardubického kraje a RZS z Ústí nad
Orlicí.

p. Vyšohlíd – jak je øešena vìc ohlednì rušení noèního
klidu v prostorách u provozovny diskotéky?

Mgr. Krabec – policie je o všem informována, ale kvù-
li pracovní vytíženosti nejsou schopni hlídat celou noc. Mož-
ností by bylo zøízení mìstské policie. Je to ale s ohledem na
náklady vìc nereálná. Na øešení tohoto problému se
v souèinnosti s odborem vnitøních vìcí a Policií ÈR pracuje.

p. Juránek – doplnil informaci o územním plánu mìsta a
jeho integrovaných obcí. Koncept ÚP bude hotov již
v listopadu 2005. Dále informoval o podpoøe mìsta zøídit tzv.
mateøské centrum v bývalé odborové klubovnì v nádražní
budovì v Králíkách. V souèasné dobì se vyjednává o ná-
jemních podmínkách ze strany Èeských drah, a. s., které
tyto prostory dlouhodobì neužívají.

Starosta ukonèil jednání ve 20:33 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u sleèny Faltusové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání je poøizován
digitální záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe)
si nechat záznam z jednání nahrát u Ing.  Romana Švédy (pøíze-
mí radnice na Velkém námìstí èp. 5).
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Zprávièka -  Základní škola Lichkov

ÈERTÍ  ŠKOLA
3. prosince se naše škola promìnila

v ÈERTÍ ŠKOLU.
A tak jako v každé poøádné škole se

i v  té „ Èertí“ usadili èertíci do svých
zaèouzených lavic. Výuka všech èerto-
vin probíhala u rozpáleného kotle a pod
vedením zkušených èertic se promìni-
la v opravdové peklo. Jakmile se za-
èalo stmívat, otevøela se brána pekel-
ná i našim nejmilejším. Èertíci
v programu pøedvedli pásmo øíkadel,
písní a vlastních básní. U pomeranèo-
vého èaje a jableèného závinu jsme si
pak všichni pìknì popovídali. Tìšíme
se na pøíští rok.

Èerte Berte
Èerte Berte, nikam mì neberte,
celý rok jsem hodný byl,
nikoho jsem nezlobil.

Èertùm já øeknu básnièku
a andìlíèkùm zazpívám písnièku.
Vy koledu mamince dáte
a mì nic neudìláte.

Tomáš Bielèík, 3.tø.

Èert
Po snìhu se plíží tvor,
pøišel z pekla nebo z hor ?
Rohy má a ocasem mává,
není to ale žádná kráva.

Kopyto má na jedné noze,
je vidìt i na obloze.
Chlupatý je od paty až k hlavì,
komínem k Vám vleze hravì!
Dìti se ho strašnì bojí,
hlavnì ty, co hodnì zlobí.
                       Tereza Faltusová, 4.tø.

Èertík
Èert je malé strašidlo,
rohy má jak páèidlo.
Vlasy èerný špinavý,
od kouøe voòavý.

Každý rok se vrací k nám,
postrašení nese nám.
My se ale nebojíme,
básnièkou ho potìšíme.

Jakub Stejskal , 4.tø.

Mgr. Pavla Polanská,
øeditelka školy

Foto : paní Richtrová

Pøedvánoèní pøekvapení
„Když zazní vánoèní zvoneèky Ježíšek

pospíchá s dáreèky…..“
Ani letos Ježíšek na naše dìtièky neza-

pomnìl a pøispìchal k nám s náruèí pl-
nou dáreèkù. Když jsme toho støedeèního
rána naposledy v tomto roce pøijeli do
školky, èekalo na nás veliké pøekvapení –
pod stromeèkem ležela spousta dáreèkù
jen je rozbalit. Ale to malinko pøedbíhám,
protože s vybalováním musely dìti poèkat
až do odpoledne, zatím se mohly pokochat
dáreèky pouze oèima.

A tak nám dopoledne ubíhalo v radost-
ném oèekávání a než jsme se nadáli, už

byl èas se pøevléknout, uèesat a pøipravit
vše na naši vánoèní besídku. Kolem tøetí
hodiny odpoledne zaèali pøijíždìt rodièe i
prarodièe a tak vše mohlo koneènì vypuk-
nout.

Úvodem zaznìla píseò „ Brzy budou
Vánoce “ ve které se dìti doprovodily cin-
káním malých zvoneèkù a vánoèní koleda „
Neseme vám noviny “. Poté s velkou no-
vinkou pøibìhla Terezka a zarecitovala „
Já su malá panenka, nesu vám novinku,
pøibìhla jsem z Betléma,…. “

A pak už následovala dvì hlavní èísla
program – vánoèní hry se zpìvy „ Když

Panna Maria “ a „ Maria Panna krmí dì-
�átko “, ve kterých se dìti s chutí pøevtì-
lily do rùzných rolí. Slavnostní atmosféru
rozveselilo nìkolik hádanek o zimì,
v rychlém sledu následovaly další koledy,
øíkanky. Písní „ Bim, bam, Vánoce pøichá-
zejí“ jsme toto pásmo ukonèily. Závìrem
besídky zahrály dìti pohádku „ Zajícova
chaloupka “.

A pak už si dìti mohly u stromeèku pro
sebe nìco vykoledovat - za pìknou øíkanku
èi písnièku si každý odnášel domù malý
dáreèek, který si sám vybral.

Pro dìvèátka byly pøipraveny panenky
v rùzném obleèení, chlapcùm zase udìla-
ly radost nakladaèe. Se svou nadílkou se
každý hned pochlubil rodièùm.

Støedeèní odpoledne se chýlilo ke konci,
program byl vyèerpán (my také ), dárky
rozdány a tak nezbývalo, než se rozlouèit,
popøát si k Vánocùm a do nového roku
hodnì štìstí a zdraví a a� se zase pøíštì
v hojném poètu sejdeme.

Na pìknou nadílku pøispìl dotaèní a
pøíspìvkový program mìsta Králíky, dále
sponzor z øad našich rodièù, který si ne-
pøál být jmenován.

Paní Jiøina Adamcová napekla a posla-
la dìtem krabici vánoèního cukroví, po kte-
rém se jen „ zaprášilo “.

Sleèna Renata Martincová nám vìnova-
la pìknou pohádkovou knihu a manželé
Šestákovi nám pøedali tašku plnou slad-
kostí a drobných dáreèku.

Paní Iva Grežová dodateènì poslala dì-
tem velkou tašku plnou plyšových zvíøátek
a hraèek.

Všem tìmto dárcùm moc a moc dìkují
dìti a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok
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Tøíkrálová sbírka

My tøi králové jdeme k vám.......

Èervený Potok je jednou z nejmenších
vesnièek Králicka. Žije nás tu celkem 96
obèanù. O Tøíkrálové sbírce se mluví a
publikuje už 6 let. V naší obci se tato
pastoraèní akce konala poprvé. V sou-
èasné dobì už patøí minulosti, ale dojmy
a vzpomínky zùstanou dlouho v pamìti.
Na Tøíkrálovou sbírku jsme se vydali dru-
hou lednovou sobotu. Celý den nám svíti-
lo sluníèko. Zvonìním zvoneèku hlásili tøi
králové svùj pøíchod.

Naši milí koledníci - Lenièka Theime-
rová, Jakub Schweidler, Tomáš Schwei-
dler – byli osloveni pøedem. Moji nabíd-
ku neodmítli a úlohu koledníkù zvládli
jak nelépe dokázali. Patøiènì obleèeni,
s  korunkami na hlavì, zvonili a koledo-
vali všem, kdo nám otevøeli.

Obèané, hlavnì ti starší, je s dojetím
chválili za jejich vystupování se slovy –
to tu ještì nebylo i když tu bydlíme 50
let.

Za zapùjèení kasièky dìkujeme vedení
radnice v Králíkách, ponìvadž o tu origi-
nální charitní už bylo pozdì žádat. Na
radnici nám ochotnì zapùjèili a peèlivì
zapeèetili náhradní kasièku.

Jako vedoucí skupinky jsem mìla pøi-

pnutou prùkazku pro Tøíkrálovou sbírku
vystavenou Èeskou katolickou charitou
se svým jménem, identifikaèním èíslem
a logem organizace.

Když jsem souhlasila s touto naší prv-
ní akcí, netušila jsem jaký  bude mít prù-
bìh. Lidé totiž mají na vybírání penìz
rùzné názory. Naši koledníci všechno po-
zornì sledovali. Odmítnutí s komentáøem
a znatelnou lží na duši zabolí. Když vám
nìkdo otevøe a daruje by� skromnou èást-
ku, to potìší a „pohladí“. Vìtšina dárcù
nás pøijala velmi srdeènì a pøipomínali,
abychom je pøíští rok nevynechali.Mnohé
hospodyòky pohostily dìti sladkostmi,
ovocem, teplým nápojem. K pøíjemným a
milým pøekvapením patøilo, když nìkdo
musel odjet a donesl peníze ráno – aby-
chom mìli ušetøenou pochùzku. Obdaro-
vala nás též posádka osobního auta – asi
z Brna, která projíždìla obcí. Za to jim
dìti vesele zakoledovaly a podìkovaly.
Jenom jsme jim nemohli napsat na pa-

mátku bílou køídou na dveøe K + M + B +
2005, jak jsme to èinili pøi návštìvách
v bytech. Pøi louèení pøáli Tøi králové dár-
cùm do pøíštího roku „hodnì zdraví, lás-
ky, vody a chleba..... a po smrti cestièku
do nebe“.

Tøíkrálová sbírka není jen vìcí penìz, ale
má i duchovní rozmìr. Navštívené rodiny
nám ukázaly radost, že nìkoho obdarovaly
a pomohly potøebným – jak to o vánocích
pøetrvává. Základní idea je totiž stejná jako
ve dva tisíce let starém pøíbìhu Tøech krá-
lù, kteøí nesli Jezulátku dary. Závìrem sr-
deènì dìkuji všem spoluobèanùm za ochotu
podpoøit charitní dílo, za penìžitý pøíspì-
vek ve výši 3.200 Kè.

Pøejeme si, aby ten dar a další dary z celé
republiky pomohly lidem, kteøí se nevinnì
ocitli v tìžké životní situaci, tìm, kteøí trpí,
jsou nám skryti v lidském moøi. Aby pomoc
pomáhala u nás i v zahranièí.

Díky za otevøené srdce a dlanì
J. Maurerová, Foto: Ladislav Toth

Stejnì jako v minulém roce probìh-
la v Králíkách tøíkrálová sbírka. Letos
se rozšíøila o Èervený Potok. Jedna
skupinka koledníkù obcházela již ve
ètvrtek na Tøi Krále ve spodní èásti
Králík a bojovala s nepøízní deštivého
poèasí. V sobotu  8. 1. 2005 se  tøi sku-
piny koledníkù sešly v kostele , po
ustrojení do bílých oblekù a korun se
s  požehnáním pátera Baschanta  ro-
zešly po mìstì. Koledníci z Èerveného
Potoka  zùstali ve vesnici a obcházeli.
V nedìli ještì obcházela  jedna skupi-
na koledníkù v horní èásti mìsta. Bo-
hudíky v sobotu i v nedìli provázelo
koledníky pìkné sluneèné poèasí. V
pondìlí 10.1.  se vedoucí skupin koled-
níkù sešli na Mìstském úøadì a za pøí-
tomnosti  starosty pana Krabce a pra-
covnice úøadu paní  Prausové rozpeèe-
tili pokladnièky. Seètením jejich obsa-
hu  bylo zjištìno , že tøi skupiny v Krá-
líkách  vykoledovaly 23.844,- Kè a sku-
pina v Èerveném Potoku  3200,- Kè.

Touto cestou bychom chtìli  všem
obèanùm, kteøí otevøeli své srdce i pe-
nìženku lidem postiženým zemìtøese-
ním v Asii i  potøebným v naší oblasti ze
srdce podìkovat. Dìkujeme všem, kte-
øí vyslechli písnì

koledníkù a podìlili koledující dìti
sladkostmi i ovocem. Omlouvám se
všem, které jsme nestihli  navštívit.

Podìkování obèanùm
Obracíme se ke všem obèanùm, kte-

øí vyslechli naši prosbu v listopadovém
„ Kralicku „ o pøíspìvek na opravu kos-
tela. Velmi pìknì dìkujeme za poskyt-
nuté pøíspìvky  a  vyprošujeme Boží
požehnání všem obèanùm Králík.

V roce 2005 opìt budeme pokraèo-
vat v opravách našeho kostela. Pokud
nás podpoøíte v naší èinnosti, je možné
mimo platby v hotovosti  pøispìt i bez-
hotovostní platbou na úèet naší farnos-
ti, èíslo úètu 1324083329/0800. Tento
úèet je vedený u Èeské spoøitelny a.s.,
poboèka Králíky.

Kraliètí farníci

Omluva:
V lednovém èísle Králického zpravodaje jsme otiskli pøevzatý èlánek MF Dnes

ze dne 3. 12. 2004 (redaktorka E. Baburková) s názvem „Jak se z èeské dívky
stane misionáøka“.

V èlánku omylem paní redaktorka pøejmenovala tehdejší matku pøedstavenou
sestru Marii Felicitu na matku pøestavenou Filipu. Pøevzatý èlánek nebyl redakè-
nì upravován.

Bohužel se již nemùžeme omluvit bývalé generální pøedstavené sestøe Marii
Felicitì. Marie Felicita zemøela dne 24. 8. 2002.

redakce
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Policie Èeské
republiky Obvodní
oddìlení Králíky

informuje
Dnes bychom Vás rádi informovali

o  tom jako to v roce 2004 vypadalo
s bezpeèností silnièního provozu na sil-
nicích !lrálicka a pøilehlých obcí.

V roce 2004 došlo v tìchto obcích cel-
kem ke 119 dopravním nehodám. Pøi
tìchto nehodách došlo bohužel i k jed-
nomu smrtelnému zranìní. Celkem
pak bylo zranìno 15 osob tìžce, což je o
5 osob více než v roce 2003. Dalších 26
osob bylo zranìno lehce což je o 9 více
oproti roku loòskému. Pøi tìchto do-
pravních nehodách došlo ke hmotné
škodì která pøesahuje 5,5 milionu ko-
run. Nejèastìjší pøíèinou dopravních
nehod byla jako obvykle rychlost jízdy.
Následuje nepozornost øidièe a jízda
pod vlivem alkoholu. Nehod které za-
pøíèinilo požití alkoholu pøed jízdou bylo
celkem 15 a policisté bìhem roku pøi-
stihli dalších 9 øidièù kteøí si pøed jíz-
dou alkohol neodpustili.

Z pohledu jednotlivých obcí se pak
nejvíce dopravních nehod stalo, a to 48
v Králíkách. 46 nehod v Èervené Vodì,
10 nehod v Mladkovì. 8 nehod v Lich-
kovì a 7 nehod v Dolní Moravì.

prap, Dana Bártová
policejní inspektor

Èeskoslovenské opevnìní na REGIONTOUR 2005
Ve dnech 13. až 16. ledna 2005 probì-

hl v Brnì na Výstavišti GO 2005 – 15.
mezinárodní veletrh prùmyslu cestov-
ního ruchu a REGIONTOUR 2005 –
14. mezinárodní veletrh turistických
možností v regionech.

Jako jedna z mnoha turistických
atrakcí se zde propagovalo Èeskosloven-
ské opevnìní z let 1935–1938. Informa-
ce o opevnìní se koncentrovaly v pavi-
lonu B1. Ze stánkù Pardubického kraje
a Orlicka šíøil nové atraktivní letáky
Králické pevnostní oblasti (KPO) vyda-
né za podpory Pardubického kraje, le-
táky tvrze Bouda, vojensko historické
akce Cihelna, Spoleèných víkendù pev-
nostních muzeí v KPO a Vojenského
muzea Králíky (VMK) pan Marek Bar-
toš. Hned vedle se nacházel stánek, kde
byl pøítomen pan Ludìk Vávra, správce
tvrze Hanièka a propagoval zde mimo
jiné tuto známou pevnost.

Nejvìtší prostor propagaci opevnìní
však vìnovalo Technické muzeum
v Brnì, které v letošním roce pøipra-
vuje ve spolupráci s Klubem historic-
kého vojenství Brno zpøístupnìní jed-

noho z pìchotních srubù na jižní Mo-
ravì (ve vinaøské obci Šatov) a zøízení
nauèné stezky po pevnostních objek-
tech na katastru této obce.

Technické muzeum na galerii pavilo-
nu B1 umístilo mezi dalšími atraktivní-
mi exponáty dva panely s upoutávkami

na pìchotní sruby v obci Šatov, nachá-
zel se zde stùl s propagací, pohledy a
publikacemi o opevnìní. Nechybìl ak-
tuální informaèní leták o muzeích opev-
nìní na jižní Moravì a také se zde
v rámci spolupráce rozdávaly nové ba-
revné letáky KPO, VMK, leták tvrze
Bouda a dalších lokalit, které tuto mož-
nost propagace využily.

Zájem turistù byl velký, letákù rùz-
ného druhu se rozdalo nìkolik tisíc
kusù.

Spoleènost pøátel ès. opevnìní

Fotomontáž k pøipravovanému srazu skùtrù v Králíkách v roce 2005.
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PRELUDIUM

Z dlouhé cesty k lidským srdcím se
vrátila Chopinova melodie.

Všude jí je plno. Chvìje se i v lísteè-
cích a strunách letorostù.

Každý ptáèek si chytil do zobáèku
jeden tón a vyletìl s ním do vìtví.

Takové krásné pocity vyvolá v kaž-
dém návštìva polské vsi ¯elazowe
Woli, ale pøedevším klasicistického
dvorku, v kterém se v roce 1810 naro-
dil Frederik Chopin.

Cesty nás všech se v posledních le-
tech prodlužují a vybíhají do rùzných

smìrù, a� již za obchodem, kulturou,
za odpoèinkem, èi z radosti poznávat.
Pro milovníky Chopinovy hudby ne-
bude proto návštìva ¯elazowe Woli
žádnou zajížïkou, ale pøíjemným kul-
turním zážitkem, pøedevším o sobo-
tách, nedìlích a svátcích. To se ote-
vøeným bílým oknem uprostøed bøeè-
�anu rozezní Chopinovy melodie z jeho
klavíru. Tøeba pøi strhující høe paní
profesorky Haliny Czarne- Szczepaò-
ské. Usednout v pøírodním hledišti a
naslouchat, to je ponoøit se do vlnobití
tónù a utápìt se v jejich hlubinách.

Zpívající vìtve staletých vzácných
stromù, plné štìbetavého ptactva do-
provázejí vìhlasné klavíristy. Rozsáh-
lý park skrývá rodný dùm génia, jako
by ho chránil pøed svìtem a lidmi. Ale
ti pøicházejí a s úctou procházejí pì-
šinkami, po kterých Frederik Chopin
èasto bloudil a naslouchal, aby po ná-
vratu do útulného domu vysypal tóny

Hasièi Lichkov žádají, prosí
Vážení obèané, letos dne 11. 6. slaví-

me  výroèí 120 let od založení SDH
Lichkov. Tímto Vás žádáme o pomoc
pøi dohledání dokumentù o našem
sboru. Chceme podìkovat všem, kdo
pomohl a vìnoval hodnì práce „lich-
kovské hasièinì“. Neradi bychom na
nìkoho zapomnìli a proto se na Vás
obracíme s prosbou o poskytnutí ja-
kýchkoliv informací, fotografii nebo
dokumentace o historii SDH Lichkov.
Naši situaci zhoršuje i skuteènost, že
se ztratila kronika vedená od roku
1946 do roku 1996. Nevíme, kdo si
kroniku zapùjèil, chceme jej, ale touto
cestou požádat o její vrácení a tím
i o vrácení kusu historie, která je pro
nás velkým motivujícím prvkem. Po-

kud víte o nìkom, kdo již v Lichkovì
nebydlí, ale mùže nám pomoci
s dohledáním historie, prosíme oslov-
te jej. Tato prosba je míøena i na lidi
z okolních vesnic a mìst. O veške-
rých fotografiích a dokumentech nás
prosím informujte a dle možností za-
pùjèete do 15. dubna 2005. Vše zapùj-
èené vrátíme po oslavách stodvacáté-
ho výroèí.
Adresa:
Faltus František, Lichkov  183, 561

68 Lichkov, Tel. 604405910.
Mlynáø  Jan, Lichkov  79, 561 68

Lichkov, Tel. 603539045.
Stejskal Josef, Lichkov  110, 561 68

Lichkov, Tel. 465635195.
Díky Faltus František, starosta SDH Lichkov

do notové osnovy.
Využijte cesty do støedního Polska a

nelitujte nìkolika kilometrù, budete
odmìnìni, bohatì odmìnìni.

Víc vám napoví internet.
Text a foto Alexander Pelikán

Taneèní obor ZUŠ Králíky v Praze
V pátek 7. 1. 2005 odjelo 26 taneènic

s paní uèitelkou Ivou Musilovou a je-
jím manželem do Prahy. Taneèní se-
tkání se konalo v Selesiánském cent-
ru.

A nyní Vás seznámím s prùbìhem
našeho pobytu v Praze. Do Prahy jsme
dorazili po 16 hodinì. Metrem jsme se
dostali pøímo k Selesiánskému centru,
kde jsme se ubytovali a pøipravili se na
veèerní zkoušky. Do postelí se nám
nechtìlo, ale nakonec únavou každý
padl!

V sobotu ráno bylo krásné poèasí a
tak jsme se vydali do ZOO. Vidìli jsme
krásná zvíøata a hlavnì jsme navštívili
Indonéskou džungli! Mìli jsme málo
èasu a tak jsme se zpátky vezli autobu-
sem a metrem.

Soutìž zaèala ve 13.30 hod. Celkem
byly stanoveny tøi kategorie. My jsme
byli umístìni do 2. a 3. kategorie podle
vìku úèinkujících. Dìti z 3.roèníku tan-

covaly tanec „HRÁTKY“ a „KAMPAK
TEÈE VODA“. Kromì mohutného po-
tlesku získaly diplom od hlavní poroty
a 2 diplomy od dìtské poroty. Taneèni-
ce 6.roèníku se pøedvedly publiku s tan-
ci „KULULU“ a „SOUBOJ“. I tyto tan-
ce získaly 3 diplomy. No a nakonec dív-
ky ze 7.roèníku a 1.roèníku I.cyklu tan-
èily „SVÌT SE VZNÁŠÍ“ a „SUPERS-
TAR“. I jim byly udìleny 3 diplomy.
Hurá!

Úèastnili se i taneèníci ze Žiliny, Dob-
øíše, Ostravy, Èerveného Kostelce, Pra-
hy, Havíøova. Pøijeli tam také kluci
z Ostravy (jako hosté) a pøedvedli bez-
vadný „breakdance“. Pøíjemným za-
konèením veèera byla diskotéka, na
které se rozdávaly diplomy. Ráno jsme
se sbalili a vyrazili opìt do Králík.

Tak a to bylo asi vše a mohu za všech-
ny øíci, že to byl prima víkend a už se
tìšíme na pøíští taneèní setkání.

Kristýna Prokopcová

Nabízíme

možnost stravování

v naší závodní kuchyni
i obèanùm mìsta Králí-
ky a okolí.

Cena obìda s DPH:

- jídelna Kè 45,- (19 % DPH)

- nosiè  Kè 40,- (5 % DPH)
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Tak bylo – tak je
Èp. 302 (døíve 56)
ulice Dlouhá, Èervenovodská

Na pøelomu 18. a 19. století obývala
tento dùm rodina Thomase Heinricha a
pozdìji Josefa a Vinzense Nitscheho. Nej-
pozdìji od konce 19. století se tu nacházel
hostinec Wenzela (pozdìji Richarda) Prau-
seho „U zlaté koruny“. V králické kronice
je poprvé zmínìn v souvislosti se založe-
ním místní skupiny Svazu Nìmcù
v Èechách v roce 1898. O 4 roky pozdìji
se pøed hostincem odehrála tragická udá-
lost, kdy kùò jednoho z hostù – trhovcù
kopl podomka tak neš�astnì, že tento utr-
pìl tìžká zranìní, kterým pozdìji podlehl.
Kolem roku 1920 byly nìkteré hostinské
prostory vyhrazeny pro studentskou uby-
tovnu, kterou využívali zejména mladí lidé
z organizací typu „Wandervögel“.

V listopadu roku 1927 došlo v hostinci
k požáru, kdy ve spolkové místnosti chyt-
la od jiskry z kamen poblíž stojící basa.
Oheò znièil ještì nìkolik dalších hudeb-
ních nástrojù, než se jej podaøilo uhasit.
V následujících letech byly prostory hos-
tince zmodernizovány. Po druhé svìtové
válce pøešel objekt pod národní správu,
pozdìji byl pøipojen ke komunálnímu pod-
niku. Konaly se tu zakládací schùze Soko-
la a Sboru dobrovolných hasièù. Koncem
50. a poèátkem 60. let hostinec zanikl a
dùm byl pøestavìn na bytový.

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.

Tímto se omlouváme našim ètenáøùm a
zvláštì zamìstnancùm mìstského muzea
za špatnì uvedený text v minulém èísle
zpravodaje.

Redakce

Knihy (nejen) na víkend
Mezi nové knihy ve fondu Mìstské

knihovny v Králíkách pøibyla nedáv-
no útlá knížka se zvláštním názvem
JAKO ROMÁN.

Jejím autorem je Daniel Pennac,
který se narodil v roce 1944 v Maro-
ku. Vystudoval literaturu a pedagogi-
ku v Nice a od té doby už dvacet pìt
let uèí francouzštinu a literaturu. Po
studiích vedl znaènì dobrodružný život,
živil se jako døevorubec na Pobøeží slo-
noviny, jako taxikáø v Paøíži, dva roky
strávil v Brazílii a po návratu do Fran-
cie pracoval jako èasopisecký ilustrá-
tor.

Jako milovník literatury a  výborný
pedagog napsal tuto zábavnou knihu
o  ètení urèenou pro dìti, rodièe, peda-
gogy a všechny, kdo rádi ètou a nevìdí
si rady s tím, jak ve svých milých a
blízkých probudit lásku ke ètení.

Pennac nazval tuto knihu JAKO RO-
MÁN asi nejen proto, že oprávnìnì
doufal, že ji každý zhltne jako román,
ale i proto, že by rád, aby suchopárnou
výuku literatury nahradily „románo-
vé“ hodiny, kdy profesor „jen“ ète vel-
ká díla svìtové literatury a žáci mu visí
na rtech. Právì pøedèítání nahlas je

totiž podle Pennaca nejlepší zpùsob, jak
nauèit lásce ke knihám.

Pennac ale nementoruje, poutavì a
vtipnì vypráví, cituje a nápaditì inspi-
ruje.

V závìru své knihy sepsal desatero
nezadatelných práv ètenáøe:

1. Právo neèíst.
2. Právo pøeskakovat stránky.
3. Právo knihu nedoèíst.
4. Právo èíst tutéž knihu znovu.
5. Právo èíst cokoli.
6. Právo na bovarysmus.
7. Právo èíst kdekoli.

8. Právo jen tak listovat.
9. Právo èíst nahlas.
10. Právo mlèet.

Desáté „pøikázání“ doporuèuje nemu-
set knihu pitvat a nechat si pro sebe
ryze soukromý zážitek èetby.

A takový nevšední zážitek nabízí i tato
knížka. Budete-li chtít, pøijïte si ji pùj-
èit.

S použitím informací na pøebalu
knihy zpracovala

Ivana Mareèková

Zveme malé dìti s maminkami na

DÌTSKÝ KARNEVAL
do ŠJ Moravská

17. 2. 2005 v 15 hod.
MŠ Moravská
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NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

Julie Mišáková, Jaroslav Brùna, Valentýna Marková,
Radim Valenta, Adéla Martincová, Oldøich Krištof, Helena Malá

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

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

Marie Marušková, Anna Horáková, Andrej Servanský, František Sekanina,

Margita Havlová, Oldøich Theimer, Rùžena Petruželková, Eliška Filipová,

Elfrída Venclová, Jarmila Vorlová, Vladimír Beran, Anežka Veselovská,

Helmut Schramme, Stanislav Dvoøák, Marie Kalousková, Pøibyslav Felgr,

Jarmila Havlová, Jan Krejèí, Vìra Röllová, Žofia Mišurcová, Josef Hudák

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

František Smrèka, Vladimír Ratimec
Zdenìk Halíø, Emil Schwarzer, František Novák

Stomatologické služby
od 5. 2. 2005 do 13. 3. 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

05. 02. So MUDr. Kobza Lanškroun Dvoøákova 328 465 322 577
06. 02. Ne MUDr. Kobza Lanškroun Dvoøákova 328 465 322 577
12. 02. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Kvìtna 2 465 322 897
13. 02. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Kvìtna 2 465 322 897
19. 02. So MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
20. 02. Ne MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
26. 02. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
27. 02. Ne MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
05. 03. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
06. 03. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
12. 03. So MUDr. Milotová Lanškroun Svobody 356 465 322 787
13. 03. Ne MUDr. Milotová Lanškroun Svobody 356 465 322 787

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.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Richard Mareèek – Jindøiška Mareèková,
Pavel Kropáèek – Kateøina Strnadová

Informace finanèního úøadu Žamberk
V období od 23. bøezna 2005 do 31. bøezna 2005 budou
pracovníci finanèního úøadu pøebírat pøiznání k dani z
pøíjmù v zasedací místnosti Mìstského úøadu v Králíkách
v  dobì 8:30-12:00 a 13:00-16:00 hodin. Pracovištì je
umístìno v budovì K. Èapka 316 ve druhém patøe.
Z technických dùvodù zde nebude možné platit daò v hotovosti.

Lipka cvièí
Pytlákovu
schovanku

Divadelní soubor Lipka, který se
v loòské divadelní sezónì poprvé pøed-
stavil králickému publiku hrou fran-
couzského dramatika Kristián, chys-
tá pøedstavení z podobného soudku.

Je jím nastudování divadelní adap-
tace proslulé filmové parodie na prvo-
republikové sentimentální filmy „Pyt-
lákova schovanka aneb šlechetný mi-
lionáø“ od Romana Meluzína. „Pøesto-
že film je notoricky znám a proslulé
dialogy cituje i jeho divadelní zpra-
cování, chtìli bychom své diváky pøe-
kvapit vlastními nápady, zpracová-
ním scény, divadelními efekty, množ-
stvím postav a spoustou písnièek, do-
provázených živou hudbou,“ prozra-
zuje jeden z režisérù pøedstavení Ar-
nošt Juránek a dodává: „Premiéru
chystáme na sobotu 12. bøezna od
osmi veèer v sále Osvìtové besedy v
Lichkovì. Postupnì chceme o sobotách
dále hrát také v Tìchonínì, Èervené
Vodì a derniéru plánujeme na 1. a 2.
dubna v Králíkách na Støelnici.“

Soubor Lipka ve svých øadách ne-
sdružuje jen Králické ochotníky, ale
zahrají si tu amatérští herci z celého
Králicka. Hlavní role si v Pytlákovì
schovance zahrají Radka Vodièková,
Arnošt Juránek, Ota Pavliš, Jiøí Švan-
da a spolu s nimi se na scénì objeví
další tøicítka jejich kolegù. Pøípravu
scény má na starosti Jarmila Venza-
rová, MgA. Kristina Brùnová a Justý-
na Švandová, hudební aranžmá Jan
Šebesta. O režijní práci se dìlí Arnošt
Juránek a Mgr. Lubomír Petránìk.

Jsme rádi, že na Králicku pùsobí dva
divadelní soubory. Jejich èinnost je
vhodným kulturním pøínosem pro
všechny místní obyvatele.

Srdeènì Vás zveme na další kultur-
ní zážitek s divadelním souborem Lip-
ka.

Redakce

Dotaz našich ètenáøù:
Zdražují se poplatky za odvoz komu-

nálního odpadu. Jak je zajištìna kont-
rola ze strany mìsta zda tyto poplatky
platí všichni?

Požádali jsme p. Marii Pecháèkovou,
vedoucí finanèního odboru MÚ Králí-
ky, o vyjádøení k tomuto dotazu.

„Poplatky platí podle pøíslušných
právních pøedpisù všichni ti, kteøí
mají trvalé bydlištì v územním obvo-
du mìsta Králíky. Ti kdo zde mají
pøechodné bydlištì platí tam, kde mají
trvalé bydlištì. Potøebné údaje pøebí-
ráme z evidence obyvatelstva“.
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PROJEKT 100 OPÌT V KINÌ NA STØELNICI
Unikátní distribuèní poèin, za kterým již

jedenáct let stojí nadšený kinaø Jiøí Králík
z Uherského Hradištì, opìt pøináší do èes-
kých kin kolekci deseti filmù, které mají
ambici být nebo již dávno jsou ve zlatém
fondu svìtové kinematografie.

Stoprocentnì to platí o prvním filmu
z Projektu 100-2005, který uvidíme
v sobotu 26. února v Králíkách. Èernobílý
snímek MODERNÍ DOBA (vznikl v r. 1936)
herce a režiséra Charlese Chaplina zaèíná
scénou, kdy se stádo ovcí hrne smìrem k
divákùm, pohyblivá masa hlav a høbetù užit-
kových zvíøat zaplavuje celé plátno. Natìs-
naný dav lidí pohyb ovcí opakuje, proudí
z podzemní dráhy a míøí k obrovskému
komplexu továrních budov. Ten nelítostný
pøímìr z prvních dvou zábìrù filmu vnímají
nìkteøí filmoví historikové jako motto celé-
ho díla - zotroèení individua prùmyslovou
prací. Je to dozajista jedno z témat Moder-
ní doby, ale nikoli téma jediné. Øeknìme
spíše, že se v jedné rovinì po svém vypoøá-
dává s mýtem technického pokroku jako
zdroje š�astnìjšího života. Chaplinùv film
totiž zdaleka nemìl ambice jen civilizaènì
satirické, vyjadøoval rovnìž zøetelné stano-
visko politické. Do tvorby tehdy sedmaèty-
øicetiletého Charlese Spencera Chaplina
(1889-1977) zde energicky vstoupila sociál-
ní a politická realita doby a to bylo u tohoto
snad nejvìtšího klauna moderního vìku
naprosté novum. Však také Chaplin èelil
nìkolika kampaním amerického tisku a
Výboru pro vyšetøování neamerické èinnosti
byl nucen napsat: „Nejsem komunista a
nikdy v životì jsem nebyl èlenem žádné
politické strany ani organizace.“

Chaplin se vždycky tak èi onak dotýkal
sociálních motivù, ale nikdy ne v politickém
smyslu. Jeho pohled na lidi z periférie spo-
leènosti byl sociálnì soucitný, nikoliv realis-
tický a sociálnì kritický, a jeho tak èasté
obrazy nuzného prostøedí pøipomínají spí-
še romantické žánrové obrázky. Prolnout
sociálnì melodramatické pøíbìhy naplnìné
promyšlenì dávkovaným sentimentem
s groteskou a jejími gejzíry gagù umožnila
Chaplinovi geniálnì koncipovaná postava
Tuláka, drobného mužíka se smìšným knír-
kem, který se nezakotvenì protlouká živo-
tem jako vìèný outsider. Proslulý kostým -
obrovské kalhoty a obrovské boty, bùhví po
kom zdìdìné, malé tìsné sáèko, špacírka a
buøinka - bizarnì mísil nuzotu s elegancí a
vzbuzoval tak nikdy neuspokojený zájem
o Tulákovu minulost. Právì ta mnohost po-
tenciálních sociálních konkretizací skýtala
postavì Tuláka pozoruhodné možnosti. A�
se octl kdekoliv, vždycky z onoho prostøedí
nìèím grotesknì vyboèoval, zároveò však ji-
nými prvky do nìho jakoby zapadal. Co vždy
zùstávalo, byly sympatie k drobným, utis-
kovaným, èi osudem pronásledovaným li-
dem, neschopnost, èi nemožnost nalézt pro
sebe trvalé místo v souèasném spoleèenském
establishmentu a vùle jít navzdory tomu
všemu životem dál.

Prvotní nápad na Moderní dobu prý Cha-
plinovi vnukl jistý newyorský reportér svou
informací o farmáøských syncích lákaných
do tovární velkovýroby, kde se pak po pár
letech u bìžícího pásu nervovì hroutí. To se
stalo námìtem první, asi dvacetiminutové
sekvence filmu, té nejslavnìjší. S tématem
moderní tyranie strojù symbolizované prá-

vì pásovou výrobou pøišel již v roce 1931
francouzský režisér René Clair ve filmu A�
žije svoboda!, natoèeném v paøížských ate-
liérech nìmecké firmy Tobis. Ta v roce 1936
už patøila k pøedním koncernùm Tøetí øíše,
kde byly Chaplinovy filmy vèetnì Moderní
doby zakázány. Chaplin nikdy neskrýval
svùj odpor k fašismu, ve svém pøíštím filmu
Diktátor (1940) ostatnì zesmìšnil právì fa-
šistického vùdce. Pro spoleènost Tobis se
analogie Moderní doby s Clairovým filmem
stala vítanou pøíležitostí k útoku na Cha-
plina a žalovala jej u paøížského soudu pro
plagiátorství. Celou záležitost vyøešilo od-
mítavé stanovisko Reného Claira, kterého
soud požádal o vyjádøení. Clair prohlásil,
že by byl „hrdý na to, kdyby byl svým fil-
mem tøebas jen v nepatrné míøe prospìl
svému velkému uèiteli“. Nešlo o plagiát, je-
nom to téma „èlovìka a stroje“ náhle bylo
ve vzduchu a vlastními cestami k nìmu
dospìla øada rùzných tvùrcù, v Èeskoslo-
vensku napøíklad Voskovec a Werich, kteøí
motiv obrovitých neovladatelných strojù roz-
vinuli ve filmu Martina Frièe Svìt patøí
nám. Jiøí Voskovec tomu v rodinné kore-
spondenci pozdìji vìnoval tuto vzpomínku:
„Jednou dávno s Janem jsme dofilmovali
dvoudenní tìžkou scénu s mašinama na
Barrandovì, kterou jsme si do filmu napsa-
li - a za odmìnu jsme se šli podívat na
pøedvádìní nového Chaplinova filmu Mo-
dern Times - a tam celá ta naše scéna byla
- jenže ovšem geniální. Pochopitelnì nám
nikdy nikdo neuvìøil, že jsme to blbì neu-
kradli. Snažili jsme se celou tu scénu
z našeho filmu vystøihnout - ale ty mašiny
stály tolik penìz, že nám to producent ne-
dovolil.“

Konec dvacátých let znamenal probuzení
z opojného snu i pro samotného Charlieho
Chaplina. Konèila velkolepá éra nìmého fil-
mu, kterou Chaplin prožil jako miláèek davù
a v níž dosáhl svých nejvìtších úspìchù.
Nástup zvuku jej zaskoèil. Veškeré jeho
umìní vyrùstalo z poetiky nìmého filmu,
slovo považoval za nadbyteèné, témìø ne-
pracoval ani s mezititulky. Proto se také
nejslavnìjší pøedstavitel americké grotes-
ky ihned zaøadil mezi nejrozhodnìjší od-
pùrce zvukového filmu. Vìøil a doufal, že jde
jen o pøechodné poblouznìní, které pomine,
a vše se vrátí do starých kolejí. Mluvený
film chápal jen jako náhražku divadla. Zdálo
se mu - a tehdy nikoliv neprávem -, že mlu-
vené dialogy odnímají filmu jeho poezii, že
jej zbavily existenciální potøeby vyjadøovat
se obrazem: „Mluvený film pochovává tra-
dici pantomimy, kterou jsme s takovými ob-
tížemi uvedli v život a k níž se blíží filmové
umìní. Boøí všechno, èemu jsme se nauèili
v  oblasti techniky a stavby filmu. Události
a pohyby se podøizují mluvené øeèi, skuteè-
nosti se podøizují starostlivì snímanému
zvuku, který si je - podle mého mínìní -
divák schopen vyvolati i svou tvùrèí fanta-
zií.“ Chaplinovi pøed oèima zanikal jeho
svìt. Už když pøipravoval Svìtla velkomìs-
ta (1931), naléhalo na Chaplina vedení spo-
leènosti United Artists, aby je natoèil jako
zvukový film.

Chaplin odmítl, jen k filmu zkompono-
val hudbu (a odhalil tak pøed veøejností
další, dosud neznámý rozmìr svého talen-
tu). Byl to urèitý risk, který nicménì vyšel.
Kina v tom pøechodovém období stále uvá-

dìla nìmé filmy, nešlo tedy o vyloženou
extravaganci. Zato natáèet nìmý film
v polovinì tøicátých let, to už byl hodnì trou-
falý experiment, možná svìtový unikát.
Nebo� Moderní doba je koncipována jako
nìmý film se zvukovou (hudební) stopou.
Veškerá komunikace se dìje pantomimic-
ky, obèas s pomocí mezititulkù. Jedinou
postavou, kterou Chaplin nechá ve filmu
promluvit, se stane - jak pøíznaèné! - pre-
zident oceláren, pøedstavitel odlidštìného
prùmyslového pokroku. A nepromlouvá pøí-
mo, nýbrž prostøednictvím obrovských „te-
levizních“ obrazovek. Mluvené slovo zde
tedy Chaplin prezentoval s velkou a nega-
tivní distancí a spojil je výhradnì se svì-
tem, který tuláka Charlieho a spolu s ním
tisíce jemu podobných ohrožuje. Nejen
uvnitø filmu ve smyslu sociálním èi politic-
kém, ale i mimo nìj ve smyslu filmovì his-
torickém.

Chaplin mìl ještì jeden dobrý dùvod brá-
nit se zvukovému filmu. Tím byla po léta
peèlivì utváøená a na celém svìtì milova-
ná postava tuláka Charlieho. Chaplin od-
mítal propùjèit mu hlas. „Dokud zùstanu
v této úloze, nemohu mluvit. Kdybych za-
èal mluvit, musela by se docela zmìnit moje
chùze. Pøi mém prvním slovì by pøestal
být mùj obvyklý vzhled univerzální posta-
vou (...), musel bych vytvoøit postavu Ame-
rièana nebo Anglièana.“ Vše by se podle
nìj rozklížilo, rozrušilo, „... také pøedstavy
o tom ubohém malém chlapci, který je tak
neobyèejnì komický, ve skuteènosti však
není životnou figurou, nýbrž veselým vý-
myslem komické báchorky“. Pro Chaplina
šlo o zásadní otázku - øeè vnímal jako rea-
listický prvek, který by postavu tuláka
sociálnì, národnostnì, ale i povahovì vy-
mezil a tak vlastnì Charlieho od základu
zmìnil. A pøece v Moderní dobì Charlieho
hlas zazní. V pøípadì Charlieho Chaplina
se tak otevøe nová etapa jeho filmového
herectví, v pøípadì Tuláka se tím jeho fil-
mová pou� uzavírá. Chaplin si dal na té
famózní scénì mimoøádnì záležet. Samo-
zøejmì, že svého Tuláka nenechal jen tak
obyèejnì promluvit.

V pøedposlední sekvenci mu uchystal pì-
vecké vystoupení jak ze starého music-hal-
lu (právì ono, které Tulákovi vyneslo od
majitele restaurace okamžité angažmá).
Ale aby ani ve formì písòového textu neza-
znìla z Tulákových úst významová slova,
nechá jej jeho tvùrce slova zapomenout,
tahák na manžetì ztratit a celý šanson
odzpívat smyšleným jazykem, jakousi fo-
netickou napodobeninou francouzštiny a
italštiny. Obsah písnì pak Charlie bravur-
nì pantomimicky pøedehrává, a tak se
vùbec první Chaplinùv „zvukový“ výstup
ve filmu promìní ve vrcholnou ukázku jeho
pantomimického umìní. Je to silné finále -
z hlediska dìje filmu falešný happy end,
který jen pøipravuje úèin závìreèného pádu,
z hlediska Chaplinova pak velké louèení
s nìmou postavou tuláka Charlieho, jak
jinak než pøipomínkou zanikajícího umìní
starých mistrù pantomimy.

Více o Charlie Chaplinovi, o Moderní dobì
a ostatních filmech letošního Projektu 100
na www.artfilm.cz/projekt-2005, odkud
také èerpal inspiraci pro tyto øádky a do
kina Vás zve

Ing. Pavel Strnad
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Program na ÚNOR
pátek   4.   PÁD DO TICHA   zaè. ve 20.00 hod
Hraný dokument vypráví skuteèný pøíbìh, který se stal

horolezeckou legendou. Dva mladí Britové se pøi sestupu
z hory v peruánských Andách dostali do kritické situace,
kdy zranìného druha musel kolega odøíznout z lana. Str-
hující snímek o nezdolné vùli, odvaze a touze po životì se
netají obdivem k horolezectví.

ètvrtek   10.   VYBÍJENÁ   zaè. v 17.00 hod
Bláznivá komedie s podtitulem „Bìž do toho na plný kou-

le“ tìží z humorných situací na høišti, kde se odehrává zá-
pas o záchranu staré tìlocvièny. Jediným zpùsobem, jak
sehnat peníze na splacení dluhù, je vyhrát velký turnaj ve
vybíjené, ovšem s partou naprostých outsiderù…

úterý   15.   PØÍBÌH ŽRALOKA   zaè. v 17.00 hod
Malý rybí kluk Oscar získá slávu a obdiv jako zabiják

žralokù, ale brzy mu jeho lhaní pøinese velké problémy.
Vtipný animovaný rodinný snímek se podobnì jako úspìš-
ný „Hledá se Nemo“ odehrává pod moøskou hladinou.

støeda   23.   SNOWBOARÏÁCI   zaè. v 17.00 hod
Èeský filmový hit tìchto mìsícù je celoveèerním debu-

tem režiséra Karla Janáka. Oslovil v nìm generaci teena-
gerù a natoèil komediální snímek, kde se vše toèí kolem
sexu, snowboardingu a zábavy na horách.

pátek   25.   BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V
KONCÍCH   zaè. ve 20.00 hod

Volné pokraèování úspìšné romantické komedie
s ponìkud plnoštíhlou Renée Zellwegerovou. Nyní už tøia-
tøicetiletá Bridget žije s milovaným právníkem a zdá se, že
jejich štìstí nestojí nic v cestì. Ale komplikovat si život a
být trapná, to umí Bridget ze všeho nejlépe.

sobota   26.   MODERNÍ DOBA   (PROJEKT 100)
zaè. ve 20.00 hod
Klasický „nìmý“ film, ve kterém se Charlie Chaplin na-

posledy objevuje ve slavném kostýmu Tuláka. Geniální
umìlec reflektuje dobu po krachu na newyorské burze na-
výsost invenènì a hravì, øada komediálních scén se natrva-
lo zapsala do diváckého povìdomí.

Klub Na Støelnici Králíky
ÚNOR 2005

ètvrtek   3. 2.   ALJAŠKA   zaè. ve 20.00 hod
Cestopisná pøednáška Jiøího Beneše s promítáním diapoziti-

vù je souèástí doprovodného programu k IX. Èeskému zimnímu
srazu turistù.

pátek   4. 2.   HORSKÁ SLUŽBA   zaè. v 19.00 hod
Beseda se èleny Horské služby – v rámci IX. Èeského zimního

srazu turistù. Následuje promítání filmu Pád do ticha
s horolezeckou tématikou.

sobota   5. 2.   PAPUÈOVÝ BÁL   zaè. v 19.30 hod
Slavnostní zakonèení IX. Èeského zimního srazu turistù, hraje

Taneèní orchestr ing. Pilného z Lanškrouna. Všechny doprovod-
né akce srazu jsou pøístupné králické veøejnosti.

pátek   11. 2.   MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA KRÁLÍKY
zaè. v 19.30 hod
Tradièní ples maturitního roèníku místního gymnázia, hudba

ABC Boskovice.

18. + 19. 2.   KRÁLICKÝ KARNEVAL   zaè v 19.00 hod

PØIPRAVUJEME NA BØEZEN: Pátek 4. 3. a sobota 5. 3.
2005 - Klub Na Støelnici a divadelní soubor TYL Vás zvou na dvì
premiéry francouzské konverzaèní komedie Georgese Feydeaua
BROUK V HLAVÌ. V režii Zdeòka Nìmeèka se vedle stálic
králické ochotnické scény pøedstaví nìkolik nových tváøí. Pøed-
prodej vstupenek od 21. 2. 2005 v obchodì Quelle na Velkém
námìstí a v kanceláøi Støelnice (pondìlí - pátek 13.00 – 17.00
hod, tel. 465 631 473, 603 849 460).

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøedprodeji
vstupenek: kanceláø Støelnice, tel.: 465 631 473 nebo 603 849
460, a také na internetové adrese www.strelnice.cz.

Ing. Pavel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky

FILMY PROJEKTU 100–2005
V KINÌ NA STØELNICI

26. 2. –  Moderní doba (USA 1936, r. Charlie Chaplin)
19. 3. – Vojtìch, øeèený sirotek (ÈR 1989, r. Zdenìk Tyc)
16. 4. – Taking off (USA 1970, r. Miloš Forman)
30. 4. – Vera drake (VB 2004, r. Mike Leigh)
14. 5. – Pùlnoèní kovboj (USA 1969, r. John Schlesinger)
28. 5. – Metropolis (Nìmecko 1927, r. Fritz Lang)
11. 6. – Revizoøi (Maïarsko 2003, r. Antal Nimród)
25. 6. – Otec na služební cestì (Jugoslávie 1985,

    r. Emir Kusturica)

Jednotné vstupné na filmy P100 je 55,- Kè. Zaèátky pøed-
stavení ve 20.00 hodin. Ke vstupu NENÍ nutné být èlenem
filmového klubu ani pøedkládat jakékoli prùkazky.

2. roèník Vánoèního
bìhu na lyžích

(náhradní termín)
Dne 29. 1. 2005 se uskuteènil závod v bìhu na lyžích.

V letošním roce jde již o 2.roèník bìhu. Organizaci závodu
zajistil lyžaøský oddíl pøi TJ Jiskra Králíky ve spolupráci
s Mìstem Králíky. Pùvodní termín závodu byl stanoven na
27. 12. 2004. Z dùvodu nedostatku snìhu byl závod posu-
nut. Poèasí lyžaøùm nyní pøálo: upravená stopa; dostatek
snìhu; sluneèný den.

Výsledky podle jednotlivých kategorií:
pøedškoláci – 200 m: Halaniè Martin
ml. žákynì – 400 m: Køivohlávková Kristýna 2:02, Køi-

vohlávková Michaela 2:22, Matyášová Petra 3:01
ml. žáci – 400 m: Dostál Dominik 2:03, Fabián Tomáš

2:07, Kouba Martin 2:56
žákynì – 400 m: Novotná Aneta 1:43, Ulrichová Dag-

mar 1:44, Kandráèová Miroslava 1:46, Matyášová Pavlína
2:13, Pávková Klára 2:15, Uhlíøová Martina, Nesvadbová
Lucie 2:18

žáci - 400 m: Divíšek Jan 1:53, Halaniè Jakub 1:58, Ha-
laniè Dan 1:59, Konyarik Karel 2:08

st. žáci – 900 m: Bílý Josef 3:14, Ulrich Josef, Rejchrt
Jan 3:16, Gregor Michal 3:25, Koky Pavel 3:26, Fabián Ja-
kub 3:46, Hlava Josef 4:22, Kouba Tomáš 4:24

ženy – 900 m: Køivohlávková Alena 3:16, Pávková Vero-
nika 4:09

muži – 900 m: Køivohlávek Jan 2:30, Bìlèík Petr 2:40,
Bìlèík Jindøich 2:51, Hošpes 3:26

Dìkujeme obyvatelùm domu è.p. 844 za poskytnutí azylu
našemu organizaènímu štábu. Dále dìkujeme všem spon-
zorùm a pøíznivcùm.

Za lyžaøský oddíl pøi TJ Jiskra Králíky Bedøich Novotný
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TJ Jiskra Králíky – lyžaøský oddíl

P R O P O Z I C E

Veøejného závodu v bìhu na lyžích v kategorii dospìlých
a souèasnì 30 roèník memoriálu S. Hernycha

Poøadatel: TJ Jiskra Králíky – lyžaøský oddíl

Datum: 13. 2. 2005 – nedìle

Místo: Hedeè – nedaleko Králík

Start: 10,00 hodin kategorie muži , 10,10 hodin kategorie ženy

Prezentace: V den závodu 8,30 až 9,30 hodin Hedeè – bývalá škola

Pøihlášky: Písemnì s udáním celého jména, roèník narození a VT
zašlete nejpozdìji do ètvrtka 10. 2. 2005 na adresu
Novotný Bedøich  Dolní 247  561 69 Králíky
Na pøihlášce uveïte kontaktní telefon.
Nebo v místì prezentace

Provedení: K L A S I C K Y  - hromadný start

Kategorie: ženy a juniorky 1986 a starší 10 km
muži a junioøi 1986 – 1966 30 km
muži nad 40 let 1965 -  1956 30 km
muži nad 50 let 1955 a starší 30 km

Ubytování: Poøadatel nezajiš�uje

Startovné: 30,-Kè – splatné pøi prezentaci, za každého
pøihlášeného závodníka.

Rùzné: Závodí se dle pravidel lyžování. Závodníci, funkcionáøi
i diváci se zúèastní závodu na vlastní nebezpeèí.
Pøeložení nebo zrušení závodu sdìlí poøadatel telefonicky
na èíslo uvedené na pøihlášce nejpozdìji  11. 2. 2005.

Ceny: První tøi v každé kategorii obdrží cenu a diplom.

Øeditel závodu: Andrlík František Hlavní rozhodèí: Èuma Karel

Schváleno bìžeckou komisí

SKI SNÌŽNÍK DOLNÍ MORAVA
Lyžaøské støedisko SKI SNÌŽNÍK

v Dolní Moravì je pøipraveno také
v letošní zimní sezónì pøivítat malé i vel-
ké lyžaøe, zaèáteèníky i nároèné, nebo�
zdejší svahy nabízejí tratì všech stupòù
obtížnosti - od modré pøes èervenou až po
èernou. Pro milovníky zimních sportù - ze-
jména sjezdového lyžování a snowboardin-
gu - jsou pravidelnì profesionálnì pøipra-
vovány obì sjezdovky o celkové délce té-
mìø dva a pùl kilometru.

Letošní sezóna zaèala díky chladnému
poèasí a možnosti plného umìlého zasnì-
žování  pomìrnì brzy - už 27. listopadu
loòského roku a hned od této doby se na
obou sjezdovkách støídají malí i velcí, do-
mácí i zahranièní návštìvníci - a to nejen
dennì od 9 do 16 hodin, ale v úterý, ètvr-

tek, pátek a sobotu i pøi veèerním lyžování
od 18 do 21 hodin. Kromì jiných zde strá-
vili týden na lyžaøském výcviku za výhod-
ných podmínek i studenti králického gym-
názia.

Svahy na Dolní Moravì pøilákaly kon-
cem ledna také novináøe ze 40 zemí -
z nejrùznìjších svìtových médií, kteøí zde
závodili v obøím slalomu v rámci 51.
mistrovství svìta novináøù - SCIJ. Posled-
ní lednový víkend si zde zmìøili síly žáci
pøi republikových kontrolních závodech
RKZ 4 ve slalomu, obøím slalomu a SG a
další závody jsou pøipravovány na polovi-
nu února a zaèátek bøezna. Konkrétnì se
zde budou konat 19. - 20. února závody
„STOP DROGY“ a „UNITOP ÈR“ a
v bøeznové závody FIS juniorù na mistrov-

ství Èeské republiky ve slalomu, obøím sla-
lomu i SG.

Lyžaøské støedisko SKI SNÌŽNÍK roz-
šíøilo v letošní sezónì své služby o Info-
centrum, kde návštìvníci Dolní Moravy zís-
kají veškeré informace o svazích a o aktu-
álních snìhových podmínkách a dokonce
zde si mohou zakoupit nejrùznìjší lyžaø-
ské potøeby.

Pøímo na sjezdovkách vyrostla nová so-
ciální zaøízení, posíleny jsou i pokladny,
aby návštìvníci nemuseli dlouho èekat na
své odbavení.

Také v letošní sezónì jezdí mezi Králí-
ky a Dolní Moravou zdarma skibus, který
je posílen o spoj na veèerní lyžování a to
nejen na jízdu ke svahùm, ale i po lyžová-
ní zpìt do Králík. Pokud pøijedou návštìv-
níci svými vlastními vozidly, mohou zapar-
kovat na záchytném parkovišti „Na koneè-
né“ zdarma.

V provozu jsou také pùjèovny a lyžaø-
ské servisy, stejnì tak jako lyžaøská škola
pro  malé i odrostlejší lyžaøe.

Aktuální informace o SKI centru SNÌŽ-
NÍK Dolní Morava se mùžete dozvìdìt na
nových webových stránkách, na rozhlaso-
vých vlnách mediálního partnera Èerné
Hory èi v ostatních èeských celostátních
i regionálních médiích, zabývajících se zim-
ními sporty a volným èasem.

Mgr. Jana TRNKOVÁ
vedoucí Informaèního centra

SKI SNÌŽNÍK Dolní Morava
wwww.holidayinfo.cz

www.skisneznik.cz

Výsledky vánoèního turnaje registrovaných
 hráèù konaného dne 27. 12. 2004

Celkem se zúèastnilo 37 hráèù, z toho 1 žena, i dívka a 2 hráèi z PLR.
Bylo sehráno 131 zápasù a 491 setù na 6-ti stolech
Hlavní soutìž jednotlivci:
1. Adamec Václav (Orel Orlice), 2. Kubíèek Milan (Tj Jiskra Králíky), 3. Brigider

Gregorz (Polsko), 4. Pavel Jan (TJ Sokol Lukavice).
Kolo útìchy:
1. Cikrit Petr (Losiny), 2. Svoboda Miroslav (Orel Orlice), 3.  Donát Václav (TJ Ústí n.

Orlicí), 4. Hrubý Jiøí (TJ Jiskra Králíky)
Ètyøhry:
1. Dostál Ludìk – Kubíèek Milan (TJ Jiskra Králíky)
2. Zadorožný Bohdan – Brigider Gregorz (Polsko)
3. Adamec Václav – Pavel Jan (Orel Orlice)
4. Švec Radomír – Švec Jakub (Eska Telè)

Výsledky vánoèního
turnaje neregistrovaných
 hráèù a žákù konaného

dne 28.12.2004
Celkem se zúèastnilo 29 hráèù,

12mužù, 6 ml.žákù, 11 starších žákù,
z toho 11 hráèù z PLR.

Bylo sehráno 132 zápasù a 459 setù
na 6-ti stolech.

Hlavní soutìž muži: 1. Vencl Jiøí
(Èeská Rybná), 2. Konieczny Kamil
(Polsko), 3. Moravec Oldøich starší (Li-
chkov), 4. Šulcek Vojtìch (Èeská Ryb-
ná).

Starší žáci: 1. Tancoš Josef (DVÚ
Králíky), 2. Dymák Lukáš (TJ Lan-
škroun), 3. Lohynský (TJ Jiskra Krá-
líky), 4. Marek Dominik (Polsko).

Mladší žáci: 1. Konieczny Vojtech
(Polsko), 2. Lohynský Lukáš ml. (TJ
Jiskra Králíky), 3. Gábler Radek (TJ
Jiskra Králíky), 4. Táncoš Tomáš
(DVU Králíky).

Dìkujem Všem sponzorùm za jejich
podporu a pøíspìvek na ceny do tur-
naje, všem poøadatelùm a
v neposlední øadì zúèastnìným hrá-
èùm, kteøí se našeho turnaje již sta-
bilnì zúèastòují. Vìøíme, že si dobøe
zahráli a tento rok se tìšíme ve stej-
ném termínu na jejich i Vaši úèat.

Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Králíky
Vyšohlíd Antonín
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Kauza lyžaøských stop v okolí Jeøábu
Vážený pane starosto, v lednovém èísle našeho mìstského zpra-

vodaje byla uveøejnìna mapa udržovaných bìžeckých stop v turis-
ticky zajímavé oblasti Jeøábu. Obec Èervená Voda ve spolupráci s
Lesy ÈR s.p., závod Hanušovice,  Ruda na Moravì a Sdružením
Orlicko provádí pravidelnou údržbu lyžaøské stopy. V uvedené
oblasti byly instalovány tabule s turistickými informacemi a za-
kreslenými trasami. Ke zklamání všech návštìvníkù je udržovaná
lyžarská stopa pravidelnì nièena.

Na pracovních schùzkách mezi zástupci obcí, Lesù ÈR
s.p. a nájmcem honitby byl pøijat plán údržby lyžaøských
stop. Kdo je zodpovìdný za pravidelné nièení lyžaøské
stopy? Lesy ÈR s.p. nebo nájemce honitby?

Dušan Krabec: Na nìkolika pracovních jednáních koncem mi-
nulého roku se o strojním upravování lyžaøských stop v prostoru
Jeøábu jednalo. Jednání vyvolali starostové z pøilehlého úze-
mí  (Králíky, Èervená Voda, Malá Morava, Písaøov), kteøí mají
velký zájem na rozvoji nabídek pro turisty - pøíprava kvalitních
lyžaøských stop je jednou z nich. Jednání probíhala za úèasti
starostù (p. Švestka, Krabec), zástupcù øeditelství Lesù ÈR
(Ing. Vlášek), správce lesa (p. Valenta), zástupcù odboru život-
ního prostøedí MìÚ Králíky (Ing. Orlita, p,. Brandejs) a nájem-
ce honitby Jeøáb (p. Kopecký). Cílem bylo nalézt rozumnou do-
hodu mezi nájemcem honitby (potøeba zavážení krmiva pro zvìø
v zimním èase) a ostatními uživateli lesa, tj. pøedevším bìžkaøi.
Výstupem z tìchto jednání byla mapa, která pøesnì popisuje,
které cesty budou upravovány strojovì (a nebudou tedy nièeny
traktorem nájemce honitby zavážejícím krmelce) a které cesty
naopak budou využívány pouze nájemcem honitby. Lesy ÈR jako
majitel lesa jednoznaènì deklarovaly zájem na využívání lesa i
k rekreaèním úèelùm - viz nové marketingové logo: „Les ÈR -
vstupte bez zaklepání“ a vyzvaly nájemce, aby dodržoval sjed-
nané podmínky.

Miroslav Švestka: V minulém zimním období tj. 2003/2004
zaèala oblíbené lyžaøské stopy v oblasti Jeøáb udržovat rolba,
kterou zakoupila obec Èervená Voda. Tato údržba je provádìna
samozøejmì se souhlasem Lesù ÈR st.p. i s jejich pøíslibem, že
tyto cesty nebudou v zimním období udržovat a používat k práci
v lese. Pøesto dochází k úmyslenému nièení lyžaøských stop,
které provádí nájemce honitby Jeøáb. Tento èlovìk má tuto ho-
nitbu v pronájmu od státních lesù. Jak všichni víme, státní lesy
dùslednì trvají na skuteènosti, že lesy jsou pøístupné pro každé-
ho a s hesly, kterými tento pøístup dávají veøejnosti najevo se
setkáváme na každém kroku ( napø. „Státní lesy, vstupte bez
klepání.“ apod.). Ani v našem regionu není pøístup státní lesù a
jejich zástupcù jiný. Tento postoj Lesù ÈR však nechce nájemce
honitby respektovat a to ani po složitých jednáních za úèasti
zástupcù Lesù ÈR, státní správy a všech okolních samospráv.
Svìdèí o tom skuteènost, že ani v nynìjší zimní sezónì se necho-

vá ohleduplnìji, když vzápìtí po vyhotovení prvních lyžaøských
stop dne 22. 1. 2005 dopoledne je odpoledních hodinách z velké
èásti projel traktorem.

Jaké jsou možnosti øešení? 
Dušan Krabec: Bohužel existující dohodu nájemce opìt porušil

- èerstvì upravené stopy byly o minulém víkendu ponièeny trak-
torem. Já i kolega Švestka jsme protestovali u Lesù
ÈR. Jediné øešení vidím momentálnì ve vypovìzení existující
nájemní smlouvy mezi Lesy ÈR a nájemcem p. Kopeckým (ta je
podepsána na 10 let a bìží nyní druhým rokem). Mìsto není
úèastníkem tohoto øízení a nemá tedy páky, jak celou záleži-
tost v  právním smyslu ovlivnit.

Miroslav Švestka: Tento pøípad byl okamžitì oznámen pøí-
slušným pracovníkù generálního øeditelství Lesù ÈR a je na nich
jak s ním naloží. I oni jsou pøístupem nájemce honitby znaènì
roztrpèeni a ubezpeèili nás, že budou hledat východisko z této
nepøíjemné situace.

Na posledním jednání jsme se také od zástupcù Lesù ÈR
dovìdìli, že pouze v honitbì Jeøáb jsou v rámci celé republiky
takové problémy s nájemcem. Ve všech ostatních honitbách, kte-
rých spravují státní lesy stovky, jsou myslivecké, sportovní a
rekreaèní aktivity bez jakéhokoliv konfliktu. Máme asi smùlu
na nájemce, který mìl dokonce snahu, aby státní správa zaká-
zala vstup všem lidem do „jeho honitby“. Je dobøe, že ne všechno
se dá koupit.

Dìkuji za odpovìïi.
Stejné dotazy jsme poslali i na Lesy ÈR s.p., závod Hanušovice,

ale do uzávìrky tohoto èísla zpravodaje nám nepøišla odpovìï.  V
kontrastu s nièením lyžaøské stopy v oblasti Jeøábu je postoj
revírníka p. Petra Fialy, který se pravidelnì domlouvá na harmo-
gramu tìžební èinnosti v oblasti Hrabìcí stezky - tak aby jsme si
všichni navzájem vyšli vstøíc.

Aktuálnì: Dne 30. 1. 2005 opìt traktorista vyrazil na projížï-
ku do èerstvì protažené lyžaøské stopy.

Za Králický zpravodaj Jan Divíšek

Okresní pøebor žactva ve
stolním tenisu 2004-2005
Výsledky VII. kola 2. 1. 2005:
Sokol Jamné – ZŠ Králíky 2:8, Sokol Lukavice – Sokol

Líšnice 1:9, Orel Orlice – TTC Ústí nad Orlicí 2:8, Jiskra
Králíky – Sokol Èeská Tøebová 7:3, Sokol Sudslava star-
ší – Zálší 4:6, Orel Vysoké Mýto – Sokol Sudslava mladší 6:4.

Tabulka po 7. kole:
1. TTC Ústí nad Orlicí 10 9 1 0 79:21 47
2. Orel Vysoké Mýto 10 9 0 1 75:25 45
3. Orel Orlice 10 8 1 1 75:25 42
4. ZŠ Králíky 10 7 0 3 56:44 35
5. Jiskra Králíky 11 6 0 5 56:54 30
6. Zálší 10 4 1 5 49:51 22
7. Sokol Líšnice 10 3 3 4 39:61 21
8. Sokol Èeská Tøebová 10 4 0 6 43:57 20
9. Sokol Sudslava starší 10 3 1 6 49:51 17

10. Sokol Jamné 10 3 1 6 44:56 17
11. Sokol Lukavice 11 1 0 10 24:86 5
12. Sokol Sudslava mladší 10 0 0 10 21:79 0

Karel Šebetka, vedoucí soutìže

Termíny akcí poøádané
Veteran Car Clubem

Èervená Vodav roce 2005
Dne 07. 05. 2005 - Pravidelná jarní „BURZA“ AUTO-

MOTO pro historická vozidla na koupališti v Èervené Vodì.
Zaèátek v 7,00 hodin.

Kontakt: J. Seidl 603 957 265, M. Dokoupil 608 856 971.
Dne 15. 05. 2005 - Rozjezd veteránské sezóny. Výlet his-

torickými vozidly - sraz bude u Motelu Motorestu “Køížová
Hora“ v Èervené Vodì v 9,00 hodin.

Kontakt: J. Seidl 603 957 265, M. Dokoupil 608 856 971.
Dne 18. 06. 2005 - Veterán piknik v Olšanech u Šum-

perka, spolupoøadatel je S.K.A.M. Olomouc.
Kontakt: M. Dokoupil 608 856 971.
Dne 2.-3. 07. 2005 - Putovní výstavu historických vozi-

del vyrobených do roku 1945 vèetnì. Výstava se bude ko-
nat ve mìstech KráUky, Štíty a Letohrad. Putovní výstavu
poøádají VCC Èervená Voda, p. Zezulka Jiøí z Horní Poècr-
nice, Mìsto Králíky, Mìsto Štíty a Muzeum øemesel Leto-
hrad. Pøes noc budou Vaše historická vozidla hlídána ve
dvoøe jedné nejmenované firmy. Prosím pøijeïte pobejt a
pøedvést svoji práci.Na úèastníky pøipravujeme nìkterá
pøíjemná pøekvapení. Celá akce se koná pouze v dobovém
obleèení.

Pøihlášky zasílejte na adresu: Jiøí Seidl, Èervená Voda
160, 561 61 do 31. 05. 2005, mobil: 603 957 265.

Dne 27.08.2005 
Pravidelná podzimní “BURZA“ AUTO-MOTO pro histo-

rická vozidla na koupališti v Èervené Vodì. Zaèátek v 7,00
hodin.

Kontakt: J. Seidl 603 957 265, M. Dokoupil 608 856 971.
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