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Obtíže králického støedního školství
V souvislosti s pø ipravovanou

dlouhodobou koncepcí školství v Par-
dubickém kraji, kterou vypracoval
školský odbor krajského úøadu,  se
èasto hovoøí o útlumu støedního škol-
ství na Králicku. V materiálu nazva-
ném „Dlouhodobý zámìr vzdìlávání a
rozvoje výchovnì vzdìlávací soustavy
Pardubického kraje“ je popsáno, jak
hodlá kraj naložit se støedními škola-
mi na Králicku (Støední odborné uèi-
lištì opravárenské Králíky a Gymná-
zium Králíky), jichž je zøizovatelem.
Krátce po zveøejnìní koncepce (poèá-
tek srpna) mìsto zahájilo intenzivní
jednání s jednoznaèným cílem: zacho-
vat možnosti støedoškolského vzdìlá-
vání v Králíkách.

SOU díky své naplnìnosti a aktiv-
nímu pøístupu managementu pravdì-
podobnì v pøíštích 3 letech výraznìj-

ší potíže mít nebude. Jeho další pùso-
bení se ale odvíjí od novelizace stáva-
jícího školského zákona, který dnes
neumožòuje nástavbové studium
v oborech, kde ško la nenabízí
v „kmenovém“ studiu maturitu. To se
ovšem má zmìnit. V koncepci se ho-
voøí i o útlumu králického gymnázia,
kde je navrženo pøejít z osmiletého
studia na ètyøleté.

Základním a limitujícím faktorem
udržení obou støedních škol v Králí-
kách jsou poèty žákù. Protože však
území, z nìhož pøedevším gymnázi-
um naèerpává své žáky, je relativnì
omezené (drtivou vìtšinu tvoøí žáci ze
ZŠ v Králíkách, Èervené Vodì a v Li-
chkovì), dochází díky malému poètu
narozených dìtí k neúnosnému vy-
bírání základních škol – v krajském
materiálu popsanému jako „devastaci

základních škol“. Pro ilustraci: ZŠ Mo-
ravská snížila v prùbìhu 10 let poèet
tøíd z 19 na 12; ZŠ 5. kvìtna z 15 na 9.
Nynìjší boj základních škol o každého
žáka je z tohoto pohledu již opravdu
holou existenèní nutností, protože sní-
žení poètu tøíd na jedné škole pod 9
znamená buï spojení škol (Králíky)
nebo vážné existenèní problémy a nut-
nost dofinancování od obce (Èervená
Voda).

Zastupitelstvo mìsta na svém zase-
dání podrobnì probralo všechny vari-
anty øešení vzniklé situace a ve svém
usnesení deklaruje jasnou snahu za-
chovat obì støední školy. Je však zøej-
mé, že vzhledem k ubývajícím žákùm
na základních školách je dosavadní
model neudržitelný. Krajský návrh na
utlumení gymnázia na ètyøleté sám o

(pokraèování na stranì 2)

Dny Pardubického kraje v Králíkách

Dárek pro prvních 500 úèastníkù Dnù
Pardubického kraje - pamìtní dukát.

Letošní 4. roèník se uskuteènil
v sobotu 17. záøí 2005 v Králíkách.
V pøedveèer akce v Králíkách pro-
bìhlo výjezdní zasedání Rady Pardu-
bického kraje. Nìkteøí èlenové Rady
Pardubického kraje využili i dne ote-
vøených dveøí v místním gymnáziu
k návštìvì této školy zøizované kra-
jem. I pøes nepøízeò poèasí navštívilo
Dny Pardubického kraje cca 4500 di-

vákù, z toho na 2800 platících.  Pro
návštìvníky byl pøipraven bohatý pro-
gram, který odpoledne vyvrcholil ry-
tíøským turnajem.  V noèních hodi-
nách se s námi poøadatelé rozlouèili
pùsobivým ohòostrojem. Tradiènì se
na akci prezentovaly pivovary z regi-
onu a tzv. krajské žejdlíky roztoèili
i èlenové Rady Pardubického kraje a
starosta mìsta Králíky.

Starosta mìsta Králík Mgr. Dušan Krabec a hejtman PK Ing. Michal Rabas
dohlížejí na pøedání „Práva poøádání tøí výroèních trhù v Králíkách“
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Obtíže králického støedního školství
obì nic neøeší – vznikl by tak malý
školský subjekt (cca 100 žákù a 7 pe-
dagogù), že jeho další existence by byla
vážnì ohrožena.

V souèasné dobì probíhají intenziv-
ní jednání s Krajským úøadem Pk
o nejprùchodnìjším øešení. Vedení
mìsta si v nìm stanovilo následující pri-
ority: zachování možnosti støedoškol-
ského vzdìlávání gymnaziálního typu
na Králicku, zachování co nejvìtšího
poètu pedagogických míst a nejvìtší
možné využití stávajících školských
budov.

Možné varianty øešení jsou: spojení
obou základních škol s osmiletým gym-
náziem jako jediné øešení zachovávají-
cí osmileté gymnázium (zøizovatelem
by bylo mìsto); spojení SOU opravá-
renského se ètyøletým gymnáziem (zøi-
zovatelem je kraj); spojení jedné èi
obou základních škol se ètyøletým gym-
náziem (zøizovatelem je mìsto). Všech-
ny možnosti mají své kladné a záporné
stránky. Všechny modely se stále ještì
vyhodnocují z pohledu ekonomiky pro-
vozu a udržitelnosti øešení do budouc-
na.

Vím, že se jedná o velmi zásadní otáz-

ku, jejíž øešení napoví, jakým smìrem
se bude vývoj v králické kotlinì
v budoucnu ubírat. Jde o velmi složitý
problém, jehož podstata zde byla jen
naèrtnuta.  Jeho øešení však mùže vze-
jít jen z vìcné diskuze všech zaintere-
sovaných stran. Kraj bude dlouhodobý
zámìr projednávat na zasedání Zastu-
pitelstva Pardubického kraje dne 27.
10. Zastupitelstvo mìsta Králíky po mi-
nulém zasedání a následné pracovní
schùzce  rozhodne o preferovaném øe-
šení na jednání 11. 10. Je však tøeba na
rovinu øíci, že bohužel neexistují žádná
dobrá øešení – jsou jen øešení špatná a
ménì špatná. Zásadnì však nesouhla-
sím s prezentací problému jako sou-
boje základních škol s gymnáziem, jak
je momentálnì podáván. Je to problém
školství na Králicku, jehož jediným dù-
vodem je nízký poèet narozených dìtí
v celé Èeské republice, a tedy i na Krá-
licku , po r. 1990. Apeluji na všechny
diskutující strany, aby zachovávaly ko-

rektnost pøi podávání informací, sna-
žily se vidìt problém ve všech souvis-
lostech a dohlédly ve svých závìrech
dále pøed vlastní práh a èasový hori-
zont roku 2005. Jen takový pøístup
napomùže nalezení adekvátního øeše-
ní složité situace.

D. Krabec

Nález v Patzeltovì jeskyni

Vstup do Patzeltovy jeskynì

V záøí 2005 objevili turisté v Patzel-
tovì jeskyni èásteènì zahrabaný balí-

èek obsahující mimo jiné i níže uveøej-
nìnou fotokopii úmluvy èlenù klubu
Zaváté stopy.  Úmluva je datována ro-
kem 1949. Redakce KZ uvítá bližší in-
formace k tomuto nálezu.

Místo nálezu:
Patzeltova jeskynì, objevená v roku

1864, leží v jihozápadním svahu Pod-
bìlky ve výšce 874 m. Je volnì pøístup-
ná. Její celková délka je 45 m. Na dnì
má nìkolik metrù hluboké jezírko.
Voda v jezírku je souèástí nìkolik km
dlouhého podzemního systému.

Za redakci KZ Jan Divíšek

(dokonèení ze strany 1)
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Stav a pohyb obyvatelstva v ÈR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1.
pololetí 2005 (pøedbìžné výsledky).

Technické obory
na trhu práce

Vzhledem k vývoji na trhu práce jsou
technické obory v Pardubickém kraji
velmi perspektivní.

„Rozvoj výroby ve strojírenství i ve
stavebnictví s sebou pøinesl nedostatek
kvalifikovaných pracovníkù v technic-
kých oborech, proto bylo této proble-
matice vìnováno dvoudenní setkání vý-
chovných poradcù základních škol se
zástupci zamìstnavatelù. Tohoto první-
ho jednání v kongresovém centru Je-
zerka na Seèi se 26. a 27. záøí zúèastnili
zástupci škol a firem z okresu Ústí nad
Orlicí  a Svitavy,“ øekla Jana Smetano-
vá, èlenka Rady Pardubického kraje
zodpovìdná za rozvoj lidských zdrojù,
celoživotní vzdìlávání a zamìstnanost.

Prostor k vystoupení a výmìnì zku-
šeností zde dostali i zástupci støedních
odborných škol z této oblasti, kteøí jsou
èleny  vzdìlávací sekce Krajské hospo-
dáøské komory, a pracovnice úøadù prá-
ce ze Svitav a Ústí nad Orlicí. Jednání
zahájila v pondìlí paní inženýrka Hana
Procházková z Úøadu práce v Pardubi-
cích, která dokladovala poèty pracovní-
kù v nedostatkových profesích, a dok-
tor Jiøí Knoll, øeditel Pedagogicko – psy-
chologické poradny v Pardubicích s in-
formacemi o kariérovém poradenství.
Prezentace zástupcù firem pak ukázaly
potøebu pracovníkù od  dìlnických pro-
fesí až po pracovníky vysokoškolsky
vzdìlané a jejich dlouhodobou perspek-
tivu dobøe finanènì ohodnoceného pra-
covního uplatnìní. Cílem setkání bylo
pøedat výchovným poradcùm základ-
ních škol dostatek informací o vývoji na
trhu práce, aby mohli rodièùm poradit
s výbìrem vhodné profese pro jejich
dìti. Akce byla poøádána v rámci pod-
pory technického vzdìlávání, na kterou
se v tomto období zamìøil Pardubický
kraj, aby vhodnou orientací lidí na trhu
práce pomohl podnikatelùm s pøípravou
pracovníkù, a tím se podílel i na snižo-
vání nezamìstnanosti obyvatel regionu.

„Další setkání probìhne v øíjnu, a to
pro firmy a školy Pardubicka a Chru-
dimska, aby ve všech úplných základ-
ních školách byli výchovní poradci do-
stateènì pøipraveni poskytnout kvalifi-
kované  rady pøi volbì povolání vychá-
zejícím žákùm a jejich rodièùm,“ dodala
Smetanová.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz

Mapka nezamestnanosti dle evidence
Úøadu práce v Ústí nad Orlicí
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VEØEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o projednání návrhu za-

dání územního plánu Mìsta Králíky.
Mìstský úøad Králíky, odbor regionální-

ho rozvoje, jako poøizovatel výše uvedené
územnì plánovací dokumentace podle § 20
zákona è. 50 /1976 sb., o územním pláno-
vání a stavebním øádu, v platném znìní
(stavební zákon)

OZNAMUJE
že projednávání návrhu zadání Mìs-

ta Králíky (dále jen zadání) se usku-
teèní dne 21. 10. 2005 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Mìstského úøa-
du Králíky, budova èp. 316, ulice Kar-
la Èapka v Králíkách, 2. patro.

Návrh zadání jevystaven k veøejnému
nahlednutí po dobu 30dnù, tj. od 22. 8.
2005 do 24. 10. 2005 na Mìstském úøadì

odboru regionálního rozvoje v Králíkách
(upøednostòujte úøední dny, pondìlí, støe-
da 7:30-17:00 a ètvrtek 7:30-11:30hod.).

Do 15 dnù od posledního dne vystavení
mùže každý uplatnit své podnìty u Mìst-
ského úøadu odboru regionálního rozvoje
Králíky.

V souladu s ust. § 20 odst. 3 stavebního
zákona je toto oznámení spoleènì
s návrhem zadání zasíláno jednotlivì do-
tèeným orgánùm státní správy. Tyto orgány
mohou k tomuto zadání uplatnit svá sta-
noviska a to nejpozdìji do 30 dnù  po obdr-
žení tohoto oznámení. Ke stanoviskùm
uplatnìným po této lhùtì se nepøihlíží.

Dana Nosková
vedoucí  odboru regionálního rozvoje

MÚ Králíky

Hejtmani Bradík a Rabas soutìží o titul
„Švihák východních Èech“

TISKOVÁ ZPRÁVA
Hejtman Pardubického kraje Michal Ra-

bas a hejtman Královéhradeckého kraje Pa-
vel Bradík ve støedu 5. øíjna 2005, uzavøeli
dohodu „O VZÁJEMNÉM PASOVÁNÍ“. Ob-
sahem této dohody, jejímž garantem je ètr-
náctideník Bulvár, je závazek po dobu osmi
mìsícù k mìøení obvodu pasu, váhy a výš-
ky a výpoètu Body Mass Indexu (BMI). Oba
hejtmani se budou po tuto dobu snažit vy-
lepšit svùj BMI a ten, kterému se bude víc
daøit, získá titul „ŠVIHÁK VÝCHODNÍCH
ÈECH“.

„Celé klání, které se vede v pøátelském
duchu, nás napadlo na základì obecnì roz-
šíøené pøedstavy, že všichni politici ve vyso-
kých funkcích jen tloustnou, což je jistì
v mnoha pøípadech pravda,“ øekl k soutìži
šéfredaktor Bulváru Miloš Spáèil. „Rozhod-
li jsme se proto jednak zjistit, jak na tom
oba hejtmani jsou a zároveò je vyprovokovat

k tomu, aby se svou tìlesnou kondicí nìco
dìlali.“  Hlavní sledovanou hodnotou bude
takzvaný Body Mass Index, o jehož vylep-
šení se po dobu osmi mìsícù budou hejtma-
ni snažit. Dùležité pro koneèný verdikt bu-
dou ale i ostatní hodnoty.

Start klání se uskuteènil ve chvíli, kdy
modelka Iveta oba hejtmany podrobila
mìøení a následnì došlo k podpisu doho-
dy. „Soutìž je to urèitì dobrá, na druhou
stranu neèekejte, že bych nìjak zvláš� se svou
postavou nìco dìlal,“ prohlásil krátce po
mìøení hejtman Bradík. „S nadsázkou mohu
øíct, že postava hejtmana vypovídá o blaho-
bytu kraje.“ V tom se se svým královéhra-
deckým kolegou shodl hejtman Rabas, kte-
rý dále prohlásil: „Je to neuvìøitelný pocit.
Po malé snídani se vážit, mìøit a ještì k tomu
i s kolegou Bradíkem. Musím øíct, že už dlou-
ho se mi nic podobného nestalo.“ Mìøení se
bude opakovat v pravidelných mìsíèních

intervalech a veøejnost s jeho prùbìžnými
výsledky bude seznámena nejen na strán-
kách ètrnáctideníku Bulvár èi v jeho inter-
netové podobì, ale i prostøednictvím tisko-
vých zpráv a fotografií zasílaných médiím.
Zpùsob, jakým budou hejtmani vylepšovat
svùj BMI, není nijak omezen a záleží jen na
nich. I o nìm ale bude veøejnost informová-
na.

Vyhlášením výsledkù by mìl souboj
hejtmanù skonèit v èervnu pøíštího roku.
„Vìøíme ale, že s koncem soutìže neskonèí
také zájem hejtmanù o jejich tìlesnou kondi-
ci, stejnì jako doufáme, že se k obìma poli-
tikùm pøipojí i jejich kolegové,“ dodal šéfre-
daktor Bulváru.

Hejtman Pardubického kraje Michal
Rabas toèí v Králíkách „HEJTMANA“
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Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í

Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O D A T

oznaèení nemovitosti: obytný dùm è.p. 265
stavební parcela èíslo: 144 o výmìøe 353 m2

pozemková parcela èíslo: 266/1 o výmìøe 252 m2

obec: Králíky
katastrální území: Králíky

zpùsob prodeje: dle obèanského zákoníku
pouze jako celek

další údaje: poèet bytù obsazených nájemníky 5
poèet volných bytù: 1

popis volného bytu: velikost 1 + 1,
II. kategorie, výmìra 77,5 m2

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

poznámka: nemovitosti jsou nabízeny k prodeji
prostøednictvím realitní kanceláøe

STAVOINVESTA, spol. s r.o., Mírové námìstí
1389, 562 01  Ústí nad Orlicí,

tel. 465/526938, mobil 724 108 318

Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í

Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O D A T
P O   S N Í Ž E N Í   K U P N Í  C E N Y

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

pozemková parcela èíslo: 81 o výmìøe   3870 m2

obec: Králíky
katastrální území: Prostøední Lipka

vìcná práva: zatíženo vìcným bøemenem -
stavba na jiné stavbì

nabídková kupní cena domu: dùm èp. 61 vèetnì
st.p.è. 41/5 èástka 538.970,- Kè, p.p.è. 81 ve

výši 50,- Kè/m2 tj. èástka 193.500,- Kè
poznámka: nemovitosti jsou nabízeny k prodeji

prostøednictvím realitní kanceláøe
STAVOINVESTA, spol. s r.o., Mírové námìstí

1389, 562 01  Ústí nad Orlicí,
tel. 465/526938, mobil 724 108 318

Obec Orlièky prodá les
Výmìra cca 28 ha (prodej pouze jako celek).

Vìkové zastoupení:

0 - 53 let – 25,96 ha

87 - 105 let – 2,75 ha

Pøevažující døevina: SMRK
Informace na tel.: 465 649 222, mobil 603 314 074

Vážení rodièe, milí žáci,
pøemýšlíte pro jakou støední školu se

rozhodnout po ukonèení základní školy?
Nevíte, z jakých studijních nebo uèebních
oborù si mùžete vybírat? Na tyto otázky a
celou øadu dalších vám odpoví reprezenta-
tivní  Pøehlídka støedních škol, která se
koná ve dnech 12. a 13. øíjna 2005
v pìkném prostøedí SOŠ a SOU tech-
nických oborù Skalka Èeská Tøebo-
vá. Pøehlídku mùžete navštívit ve støedu
12. øíjna od 12 do 17 hodin, a ve ètvr-
tek 13. øíjna od 8 do 17 hodin.

Na tuto reprezentativní Pøehlídku støed-
ních škol vás zve odbor poradenství Úøadu
práce v Ústí nad Orlicí.

Mgr. Iveta Vernerová
vedoucí odboru poradenství

Úøadu práce v Ústí nad Orlicí

Dne 1. 10. 2005 se v dopoledních hodinách
uskuteènilo 1. kulturní setkání pøíhranièí
Králíky - Miêdzylesie 2005. Setkání je vol-
ným pokraèováním projektu Trhy/Targi
s tradicí od roku 1998. Akce je spolufinan-
cována z prostøedkù EU a partnerská mìs-
ta se støídají v její organizaci a financová-
ní. V letošním roce akci financovala polská
strana. Hlavní program se odehrával v pro-
storách Klubu Na Støelnici, pinpongový tur-
naj a volejbalový zápas v Sokolovnì, ry-
báøské závody na rybníku, fotbalový zá-
pas na høišti TJ Jiskra a bìhy mládeže na
novém lehkoatletickém stadionu.

Kultura v pøíhranièí

1. kulturní setkání pøíhranièí: start bìhu starších žákyò
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Rekonstrukce zvonièky na Horní Lipce
Podáváme milou zprávu o výsledku

spoleèného úsilí místních obèanù a
pravidelných návštìvníkù našeho kra-
je, kteøí za pøispìní mìsta Králíky zre-
konstruovali zvonièku v katastru obce
Horní Lipka.

Pouhých nìkolik set metrù od èes-
ko-polské hranice, pøi silnici vedoucí
k turistickému rozcestníku Pod Kle-
páèem a pokraèující k obci Horní Mo-
rava, od nepamìti stávala menší zvo-
nièka. Kdy a kým byla postavena se
již nepodaøilo dohledat, jistì to však
muselo býti v dávných dobách, kdy
návrší Jeleního vrchu (v pùvodním po-
místním názvosloví Fuchstein) bylo
ještì posázeno chaloupkami usídlen-
cù nìmecké národnosti. V souèasné
dobì již v kraji nelze nalézt pøíliš stop
po nìkdejších více než 50 staveních,
až na zmínìnou zvonièku, jejíž takøka
osamocená poloha zavdává k otázkám
po jejím úèelu.

Tato zvonièka doslova padla do oka
manželùm Jaroslavu a Zlatì Šrámko-
vým z Brna, jež v našem kraji našli
témìø svùj druhý domov, a kteøí pojali
zámìr zubem èasu nahlodaný objekt
zrekonstruovat a vrátit mu nìkdejší
dùstojnost. Tento nápad našel odezvu
i u pøátel manželù Šrámkových, kra-
lických to rodákù Jana Jiráska, Petra
Heše a Jana Èumy, jakož i Ivo Grena-
ra z Brna, kteøí spoleènými silami zor-
ganizovali a za pøispìní dalších pomoc-
níkù realizovali rekonstrukci celé zvo-
nièky. Pùvodní pøedstava pouhé výmì-
ny opláštìní vzala záhy za své. Ver-
dikt tesaøù znìl nekompromisnì: „Ce-
lou zvonièku bude nutné strhnout a
postavit gruntu znova. Nosné trámy
totiž v dùsledku narušení krytiny a
opláštìní byly zcela shnilé. Ke stavu
zvonièky pøed rekonstrukcí též nutno
podotknout, že posledních 15 let chy-
bìl i zvonec, který neznámý poberta
ukradl. K zamyšlení nad chováním
nìkterým našich spoluobèanù též

svìdèí skuteènost, že zvonièka slouži-
la jako terè uživatelùm nedaleké Mys-
livecké chaty, kteøí v alkoholovém
opojení testovali své støelecké umìní
a výdrž opláštìní. Doslova havarijní
stav zvonièky si tak vyžádal její úpl-
nou demolici do základù a znovupo-
stavení pøesnì podle pùvodních roz-
mìrù a vzhledu. Z výètu stavebních
prací tak uvádíme betonáž základové
desky, osazení nosných trámù, pobytí
døevìným opláštìním, usazení støíš-
ky zakonèené železnou kopulí s køí-
žem a koneènì zavìšení nového zvo-

nu. Náklady na stavební materiál za-
platilo mìsto Králíky èástkou 20.000,-
Kè,  manže lé Šrámkovi èástkou
16.000,- Kè a Jan Jirásko èástkou
4.000,- Kè. Bez nároku na honoráø na
stavbì pracovali a svým umìním øe-
meslným pøispìli: pan Ivo Grenar z
Brna, jenž veškeré práce zámeènické
obstaral; pan Ladislav Toth z Èerve-
ného potoka, jenž dopravu stavební-
ho materiálu zajistil; pan Karel Kubí-
èek z Králík, jenž lešení zapùjèil a po-
stavil; pánové Aleš Novák z Dolní
Moravy a Jaroslav Jandejsek z Krá-
lík, kteøí tesaøskou zruènost projevili
a ing. Fousek z firmy Colas, jenž zajis-
til terénní úpravy. Stavba by taktéž
nemohla býti dokonèena bez vydatné
pomoci pánù Karla Kubíèka, Zdeòka
Rotha a Antonína Neterdy z Králík a
Karla Valenty ze Šumperka. Nad hlad-
kým prùbìhem stavby bdìl, celou stav-
bu øídil a velikou zkušenost osvìdèil,
pan Petr Heš z Králík.

Stavba nové zvonièky o ètvercovém
základu s hranou 1,5 m a zvící sedmi
metrù výšky byla slavnostnì dokon-
èena dne 3. 9. 2005, pøi kteréžto pøíle-
žitosti byla též do stavby uložena tuba
se zprávou pro budoucí pokolení. Zá-
vìrem vyslovujeme podìkování všem,
kteøí pøispìli k obnovení staré zvoniè-
ky na Horní Lipce. Mùžeme si jen pøát
více tìchto dobrovolných aktivit, kte-
ré pøispívají k pocitu sounáležitosti s
Kralickem a velebí krajinu, aby laho-
dila lidského oku. Všem jmenovaným,
ještì jednou, dìkujeme.

S pozdravem Jaroslav Šrámek
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Dostavba farmy dojnic Dolní Lipka

Policie Èeské
republiky

Obvodní oddìlení
Králíky informuje

Na poèátku mìsíce záøí 2005 došlo
na Velkém námìstí v Králíkách k vlou-
pání do prodejny fy. Elko - Valenta. Pa-
chatel využil polední pøestávky a nási-
lím vniknul pøes dveøe boèního vcho-
du do této prodejny. Jeho zájem vzbu-
dila pøedevším finanèní hotovost, kte-
rou si s sebou odnesl.

V mìsíci srpnu 2005 se osmaètyøice-
tiletý obèan Králicka vloupal do výrob-
ního závodu v Moravském Karlovì.
Z vloupání si odnesl láhev vína a uvnitø
budovy pøenocoval. Protože se ale ne-
jednalo o jeho první porušení zákona,
bylo mu policejním orgánem sdìleno
podezøení pro trestný èin krádeže a
jeho pøípad byl veden ve zkráceném
pøípravném øízení. Pachateli nyní hro-
zí trest až do výše dvou let odnìtí svo-
body.

V mìsíci srpnu také policisté šetøili
krádež hliníkových plechù z nevyuží-
vané rekreaèní chalupy v Moravském
Karlovì. Mladík z Èervené Vody odci-
zil ze støechy chalupy celkem 24 m2 ple-
chù, které pak za 500,- Kè prodal další
osobì s tím, že tyto plechy dostal od
svého otce. Èeským lesùm, které jsou
majiteli chalupy, zpùsobil škodu ve výši
nejménì 9.200,- Kè.

prap. Karel Straka

Posuzování vlivù na životní pro-
støedí podle zákona è. 100/2001 Sb.
- zahájení zjiš�ovacího øízení zá-
mìru zaøazeného v kategorii I

Krajský úøad Pardubického kraje,
odbor životního prostøedí a zemìdìl-
ství, jako pøíslušný úøad, obdržel ozná-
mení v rozsahu pøílohy è. 3 k záko-
nu è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životní prostøedí a o zmìnì nìkte-
rých souvisejících zákonù ve znìní zá-
kona è. 93/2004 Sb. zámìru spoleènos-
ti ZEOS, s.r.o., Prostøední Lipka 126,
561 69 Králíky „Dostavba farmy
dojnic Dolní Lipka“.

V souladu s ust. § 6, odst. 1 cit. záko-
na tento zámìr bude podroben zjiš-

�ovacímu øízení podle § 7 tohoto zá-
kona.

Na Krajském úøadu Pardubického
kraje lze do oznámení nahlédnout, èi-
nit výpisy a kopie u odboru životního
prostøedí a zemìdìlství, Komenského
námìstí 125, 532 11 Pardubice a to
v úøední dny v pondìlí a støedu od 8.00
do 17.00 hodin po dobu 20 dnù od data
vyvìšení na úøední desku.

Informace jsou zveøejnìny rovnìž
v informaèním systému - „IS EIA dle
zákona 100/2001 Sb.“, na intemetových
stránkách Pardubického kraje
(www.pardubickvkrai.czl Ministerstva
životního prostøedí ÈR (www.env.cz)
nebo Èeského ekologického ústavu

Praha (www.ceu.cz).
Každý mùže zaslat své písemné vy-

jádøení k oznámení Krajskému úøadu
Pardubického kraje do 20 dnù ode dne
zveøejnìní informace o oznámení na
úøední desce Krajského úøadu.

Lhùta k vyjádøeni dotèeného správ-
ního úøadu a územního samosprávné-
ho celku je do 20 dnù ode dne doruèe-
ní.

Závìrem pøipomínáme, že k vyjád-
øením zaslaným po uvedené lhùtì ne-
musí dle znìní §6 odstavec 4 cit. záko-
na pøíslušný úøad pøihlížet.

KAMENICKÉ PRÁCE Julius Kováè, Hrabenov 129

Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin si na høbitovì
v Králíkách mùžete objednat veškeré kamenické práce

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

provozovna POTÙÈNÍK (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
6. 9.
- neschvaluje poskytnutí pøíspìvku vy-

davatelství magazínu Obzor.

- souhlasí s vynaložením nezbytnì
nutných nákladù pro pøípravu poøádání
akce „Dny Pardubického kraje“, dne 17.
záøí a ukládá odboru VTS v souèinnosti
se spol. SMK s r.o. tyto úpravy provést.

13. 9.
- schvaluje úplnou uzavírku MK ul.

V Bytovkách v souvislosti s realizací akce
„Regenerace panelového sídlištì ul.
V Bytovkách“ v termínu od 21. 9. 2005
06:00 hod. do 30. 11. 2005 18:00 hod. a
povìøuje odbor VTS k zajištìní uzavír-
ky.

- schvaluje úplnou uzavírku MK ul.
Valdštejnové, ul. Dlouhé a MK na Vel-
kém námìstí v souvislosti s konáním
kulturní akce „Dny Pardubického kraje
Králíky 2005“ v termínu 17. 9. 2005
v dobì od 08.00 hod. do 23.00 hod. a
povìøuje odbor VTS k zajištìní uzavír-
ky.

- povìøuje místostarostu k øešení všech
potøebných dílèích krokù pøi organizaci

akce „1. kulturní setkání pøíhranièí Krá-
líky - Miêdzylesie 2005“ dne 1. 10. 2005
a schvaluje uvolnìní nezbytných prostøed-
kù k úhradì obèerstvení pro úèastníky
akce a nákupu cen pro vítìze soutìží.

20. 9.
- schvaluje uvolnìní èástky Kè 2.000,-

na zakoupení pohárù a diplomù pro jed-
notlivé sportovní kategorie na akci Dne
rekordù sportovního areálu proti dolože-

ným nákladùm.
- neschvaluje poskytnutí pøíspìvku

SOU Horní Heømanice.
- schvaluje úplnou uzavírku èásti míst-

ních komunikací v ul. Valdštejnovì a MK
na Ve lkém námìst í v souv islo st i
s konáním kulturní akce „Svatomichal-
ská pou� 2005 v Králíkách“ v termínu
30.09.2005 - 19.00 hod do 02. 10. 2005
- 18.00 hod.  a povìøuje odbor VTS
k zajištìní uzavírky.

Z pracovního kalendáøe
 vedení mìsta

Jednání
1. 8. - starosta na koordinaèní schùzce

k pøípravì Dnù Pardubického kraje
2. 8. - starosta na tiskové konferenci k

akci Cihelna 2005 v Králíkách.
4. 8. - starosta na gymnáziu o støedním

školství na Králicku
16. 8. - starosta na KÚ v Pardubicích o

budoucnosti gymnázia a SOU Králíky
25. 8. - starosta a místostarosta na

Správní radì Nadace Památník F. Schu-
berta Vysoká v Malé Moravì

29. 8. - starosta na jednání s vedením
základních škol v Králíkách

5. 9. - starosta s hejtmanem PK Ing.
Rabasem v Králíkách o dalším rozvoji re-
gionu

7. 9. - starosta v Pardubicích s vedou-
cím školského odboru Mgr. Peškou o škol-
ství v Králíkách, v Praze na Ministerstvu
pro místní rozvoj – Program regenerace ulice
V Bytovkách

9. 9. - místostarosta na jednání správní
rady Sdružení obcí Orlicko v Lichkovì.

10. 9. - starosta a místostarosta na jed-
nání valné hromady Nadace Památník
Franze Schuberta Vysoká ve Vysokém Po-
toku.

12. 9. - místostarosta v Miêdzylesie
o pøípravách „1. kulturního setkání pøíhra-
nièí Králíky - Miêdzylesie 2005“ s místosta-
rostou Piotrem Kiensickim.

14. 9. - starosta v Konici na základní
škole a gymnáziu o školství na Králicku

16. 9. - starosta a místostarosta na jed-
nání starostù mikroregionu Králicko

23. 9. - starosta na jednání øeditelù škol
Králicka (ZŠ, GY)

27. 9. - místostarosta na jednání valné
hromady Sdružení obcí Orlicko v Žamber-
ku.

29. 9. - starosta v HK s biskupem
Mons. Dukou o klášteøe na Hoøe Matky
Boží (fungování poutního domu)

3. 10. - místostarosta s tajemníkem
v Hanušovicích na jednání o modernizaci
psího azylu v Èervené Vodì a možnostech
zainvestování.

Návštìvy
3. 8. - poslankynì Evropského parlamen-

tu Jana Bobošíková v Králíkách.
14. 8. - starosta a místostarosta na pouti

na Hoøe Matky Boží.
19. - 20. 8. - starosta a místostarosta

na akci Cihelna 2005.
17. 9. - starosta a místostarosta na

dnech Pardubického kraje, v pøedveèer ná-
vštìvy hejtmana a krajských radních jed-
nání o støedním školství na Králicku.

24. 9. - starosta na setkání s absolven-
ty králického gymnázia po 50 a 55 letech

1. 10. - místostarosta na akci „1. kul-
turního setkání pøíhranièí Králíky - Miêd-
zylesie 2005“ v Králíkách.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 8
konaného dne 13. záøí 2005

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Dušan Krabec (1) Bedøich Novotný (8)
Arnošt Juránek (2) Jarmila Venzarová (9)
Mgr. Jan Holèapek (3) MUDr. Marie Špièková (10)
Evžen Èerný (4) Mgr. Jarmila Berková (11)
Josef Knettig (5) Mgr. Karel Hlava (13)
Mgr. Alena Krabcová (6) Pavel Kalianko (14)
Antonín Vyšohlíd (7) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: Ing. Ro-
man Kosuk (12).

Za MìÚ pøítomni: Bc. Vìra Kubíèková, Bc. Jan Divíšek,
Mgr. Bernard Urban, Miroslav Macháèek.

Program jednání:

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Školství na Králicku v souvislosti

s Dlouhodobým zámìrem vzdìlávání v Pk
4.3. Zpráva kontrolního výboru
4.4. Obecnì závazná vyhláška o místních

záležitostech veøejného poøádku v souvislosti
s chovem a držením psù v územním
obvodu mìsta Králíky

4.5. Obecnì závazná vyhláška o místních poplatcích
4.6. Zøizovací listina JSDHO Králíky
4.7. Vývoj hospodaøení SMK za období

04-12/2004 a 01-06/2005
4.8. Návrh nového èlena dozorèí rady SMK

5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù a navrhl rozšíøení programu o body 4.2.
Školství na Králicku v souvislosti s Dlouhodobým zámì-
rem vzdìlávání v Pk a 4.3. Zpráva kontrolního výboru.
Takto byl program jednání schválen.

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 12. 7. 2005 Mgr.

Jarmila Berková a pí Jarmila Venzarová nevznesly pøipo-
mínky. Ovìøovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni
MUDr. Marie Špièková a Karel Hlava.

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

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace

4.1.01. Prodej bytù oprávnìným nájemcùm v èp.
347 v Králíkách

Obsah: Na základì usnesení ZM o zámìru prodeje byto-
vého domu zaslal MO nabídky na prodej bytù dle zákona è.
72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, oprávnìným ná-
jemcùm v bytovém domì èp. 347 v ul. Valdštejnova v Krá-
líkách. Zájem projevili o koupi bytové jednotky è. 1 za kupní

cenu 104.956,- Kè, è. 2 za kupní cenu 78.605,- Kè  a è. 6 za
kupní cenu 63.809,- Kè.

ZM/2005/08/138: ZM schvaluje prodej bytù è. 1, 2 a è.
6 v èp. 347 v ul. Valdštejnova v Králíkách dle zákona
è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, a to opráv-
nìným nájemcùm:

• Jaroslav a Eva Krištofovi, Králíky 347 byt è. 1 a
spoluvl. podíl ve výši 212/1000 na st.p.è. 196 a spoleè-
ných èástech domu za kupní cenu 104.956,- Kè

• Zdenìk Sedlaèík, Králíky 347 byt è. 2 a spoluvl.
podíl ve výši 159/1000 na st.p.è. 196 a spoleèných èás-
tech domu za kupní cenu 78.605,- Kè

• Vlasta Pechanová, Králíky 347 byt è. 6 a spoluvl.
podíl ve výši 129/1000 na st.p.è. 196 a spoleèných èás-
tech domu za kupní cenu 63.809,- Kè.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.02. Prodej pozemkù p.p.è. 316/1 a 315/3 v k.ú.
Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Luèanovi za
úèelem užívání zahrady. Jedná se o pozemky o výmìøe 990
m2, pozemky jsou oploceny a žadatel je má v pronájmu.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 18.970,- Kè.

ZM/2005/08/139: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
316/1 a p.p.è. 315/3 v k.ú. Horní Lipka manželùm Jose-
fu a Sonì Luèanovým, Horní Lipka 9, za kupní cenu
18.970,- Kè.

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno)

4.1.03. Prodeje pozemkù p.p.è. 514, 554 a st.p.è. 87
v k.ú. Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Heømanovi
za úèelem údržby a užívání pozemkù. Jedná se o pozemky o
výmìøe 834 m2, st. pozemek má výmìru 72 m2, žadatel má
pozemky v pronájmu. Zámìr prodeje byl schválen a zve-
øejnìn, kupní cena u p.p. 20,- Kè/m2 a u st.p. 50,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem, tj. 21.428,- Kè.

ZM/2005/08/140: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
514, 554 a st.p.è. 87 v k.ú. Horní Lipka manželùm Pav-
lu a Daniele Heømanovým, Bartoòova 845, Pardubi-
ce, za kupní cenu 21.428,- Kè.

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno)

4.1.04. Prodej pozemku p.p.è. 1297 v k.ú. Heømani-
ce u Králík

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Bøeèková za úèe-
lem scelení pozemku a vyøešení pøíjezdu k nemovitosti. Jed-
ná se o ostatní komunikaci o výmìøe 276 m2. Zámìr prodeje
byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 10,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem, tj. 3.362,- Kè.

ZM/2005/08/141: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
1297 v k.ú. Heømanice u Králík paní Janì Bøeèkové,
Lužec 179 za kupní cenu 3.362,- Kè.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.05. Prodej pozemku p.p.è. 532/2 v k.ú. Prostøed-
ní Lipka

Obsah: O koupi pozemku o výmìøe 432 m2 požádali man-
želé Unzeitigovi za úèelem rozšíøení zahrady a scelení po-
zemkù. Jedná se o pozemek na návsi, který byl z tohoto
dùvodu v minulosti oddìlen. Jedná se o bývalé veøejné pro-
stranství ve støedu obce. Zámìr prodeje byl schválen a zve-
øejnìn, kupní cena 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevo-
dem, tj. 4.970,- Kè.

ZM/2005/08/142: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
532/2 v k.ú. Prostøední Lipka manželùm Karlu a Petøe
Unzeitigovým, Králíky 608 za kupní cenu 4.970,- Kè.

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno)
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4.1.06. Prodej pozemku p.p.è. 23/28 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Pipkovi za

úèelem výstavby RD. Jedná se o pozemek o výmìøe 1218
m2. Pøes pozemek vede kanalizace a vodovod, proto RM po-
zemek zatížila vìcným bøemenem – podzemní vedení kana-
lizace a vstup na pozemek za úèelem oprav a údržby pro
oprávnìné mìsto. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn,
kupní cena 150,- Kè/m2 – ponížení kupní ceny o vìcné bøe-
meno ve výši 5.000,- Kè, tj. 177.700,- Kè + náklady spojené
s pøevodem, tj. koneèná cena 187.780,- Kè.

ZM/2005/08/143: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
23/28 v k. ú. Králíky manželùm Milanu a Dagmar Pip-
kovým, Rokytnice nad Jizerou 648, za kupní cenu
187.780,- Kè.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.07. Prodej pozemku p.p.è. 1024/50 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádal pan Fabián za úèelem

scelení pozemkù. Jedná se o pozemek o výmìøe 96 m2, kte-
rý žadatel užívá a má ho oplocen. Zámìr prodeje byl schvá-
len, zveøejnìn, kupní cena 50,- Kè/m2+náklady spojené
s pøevodem, tj. 11.239,- Kè.

ZM/2005/08/144: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
1024/50 v k.ú. Králíky, panu Zdeòku Fabiánovi, Králí-
ky 675 za kupní cenu 11.239,- Kè.

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

4.1.08. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 240 v k.ú.
Dolní Boøíkovice

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Ptáèníkovi za
úèelem scelení pozemkù. Jedná se o pozemek – zboøeništì
o výmìøe 147 m2. Dle odboru VTS je pozemek tìsnì u míst-
ní komunikace, na pozemku nejsou zaøízení ve vlastnictví
mìsta. Dle odboru RR není ÚP zpracován, jedná se o zboøe-
ništì. RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/08/145: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku st.p.è. 240 v k. ú. Dolní Boøíkovice za kupní cenu
50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zá-
mìr zveøejnit.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.09. Zámìr prodeje obsazeného bytu è. 3 v èp.
147 v ul. Pivovarská v Králíkách – revokace usne-
sení ZM/2005/06/096

Obsah: ZM dne 14. 6. 2005 schválilo prodej obsazeného
bytu paní Èeøenové za kupní cenu 20.000,- Kè. Kupní smlou-
va nebyla podepsána a paní Èeøenová dne 11. 7. 2005 ozná-
mila, že odstupuje od zámìru koupit uvedenou nemovitost.
RM doporuèila revokaci usnesení ZM/2005/06/096 ze dne
14. 6. 2005 a doporuèila prodej obsazené bytové jednotky è.
3 v èp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách a spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 143/1000 na st.p.è. 249 a spoleèných
èástech domu vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu
20.000,- Kè.

ZM/2005/08/146: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/
2005/06/096 ze dne 14. 6. 2005 a schvaluje zámìr prode-
je obsazené bytové jednotky è. 3 v èp. 147 v ul. Pivo-
varská v Králíkách a spoluvl. podílu ve výši 143/1000
na st.p.è. 249 a spoleèných èástech domu vše v k.ú.
Králíky za nabídkovou kupní cenu 20.000,- Kè a uklá-
dá zámìr zveøejnit.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.10. Zámìr prodeje volného bytu è. 5 v èp. 188
v Dolních Boøíkovicích

Obsah: Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 1+1 v èp.
188 v Dolních Boøíkovicích, která není obsazena nájemní-
kem. S bytem se poèítalo jako náhradní bydlení pro man-
žele Veselých, a proto RM schválila nezbytné stavební úpra-
vy bytu. Vynaložené náklady (instalatérské a elektrikáøské
práce) èinily 20.209,- Kè. MO navrhuje nabídkovou kupní
cenu 40.605,- Kè povýšit o tyto vynaložené náklady, tj. na

60.814,- Kè. RM doporuèila prodej za nabídkovou kupní cenu
60.814,- Kè.

ZM/2005/08/147: ZM schvaluje zámìr prodeje volné
ho bytu è. 5 v èp. 188 v Dolních Boøíkovicích a spo-
luvlastnického podílu ve výši 151/1000 na st.p.è. 221 a
spol. èástech domu vše v k.ú. Dolní Boøíkovice za
nabídkovou kupní cenu 60.814,- Kè a ukládá zámìr
zveøejnit.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.11. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 741/3 v k.ú.
Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemku o výmìøe 304 m2 požádali manželé
Hubení za úèelem pøístupu k nemovitosti a scelení pozemku.
Jedná se o pozemek – místní komunikaci. Dle odboru VTS poze-
mek slouží jako pøístupová komunikace k pozemkùm ve vlast-
nictví dalších osob. Dle odboru RR není ÚP zpracován, vzhledem
k užívání komunikace jinými vlastníky pozemkù nelze souhlasit
s dìlením pozemku. Odbor ŽP nemá pøipomínky. RM nedoporu-
èila prodej. ZM dne 12. 07. 2005 odložilo bod na pøíští jednání
ZM. Dne 31. 08. 2005 doruèil pan Vrábel nesouhlas s prodejem
místní komunikace, jelikož je vlastníkem pozemkù vedle této míst-
ní komunikace, a to pozemkù p.p.è. 339/2, 355 a 371/2 v k.ú.
Dolní Hedeè. Ostatní pozemky vedle této komunikace (vpravo)
má v pronájmu. Pøeèteno vyjádøení pana Vrábela.

ZM/2005/08/148: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p. p. è. 741/3 v k. ú. Dolní Hedeè.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.12. Zámìr smìny pozemku p.p.è. 3204 za poze-
mek p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky

Obsah: ZM dne 12.07.2005 neschválilo smìnu pozemku p.p.è.
3204 v k.ú. Králíky o výmìøe 6134 m2 ve vlastnictví mìsta Krá-
líky za pozemky st.p.è. 1080 a p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky o
výmìøe 5885 m2 dnes ve vlastnictví Pardubického kraje a ve sprá-
vì Støedního odborného uèilištì opravárenského, Králíky 427.

Pardubický kraj uzavøel s Èeským zahrádkáøským svazem
Králíky kupní smlouvu na pøevod pozemku st.p.è. 1080 v k.ú.
Králíky (zastavìná plocha pod moštárnou).

Nový návrh na smìnu se týká pozemku p.p.è. 3204 v k.ú.
Králíky o výmìøe 6134 m2 ve vlastnictví Mìsta Králíky za poze-
mek p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky o výmìøe 5841 m2  ve vlastnic-
tví Pardubického kraje, ve správì Støedního odborného uèilištì
opravárenského, Králíky 427 s tím, že se cena pozemkù vzájem-
nì zapoète. RM doporuèila smìnu pozemkù.

ZM/2005/08/149: ZM schvaluje zámìr smìny pozemku
p.p.è. 3204 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Mìsta Králíky za
pozemek p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Pardu-
bického kraje, ve správì SOU opravárenského, Králíky
427 s tím, že se cena pozemkù vzájemnì zapoète, a ukládá
zámìr zveøejnit.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.13. Majetkoprávní vypoøádání pozemkù pod
místními komunikacemi a pod silnicemi II. a III. tøí-
dy

Obsah: Pardubický kraj nabízí územnì samosprávným celkùm
spolupráci pøi øešení majetkového vypoøádání pozemkù cestou
vzájemných smìn dotèených pozemkù, resp. vzájemným darová-
ním. Pardubický kraj nabízí bezúplatnì pøevést pozemky p.p.è.
2138/2 o výmìøe 929 m2 v k.ú. Králíky a pozemek p.p.è. 840/7 o
výmìøe 1423 m2 v k.ú. Èervený Potok, které se nacházejí pod
místními komunikacemi èi pod chodníky ve vlastnictví mìsta.
Odbor VTS s tímto postupem souhlasí. RM doporuèila bezúplat-
ný pøevod pozemkù.

ZM/2005/08/150: ZM schvaluje bezúplatný pøevod pozem-
kù p.p.è. 2138/2 v k.ú. Králíky a p.p.è. 840/7 v k.ú. Èervený
Potok od Pardubického kraje, Komenského námìstí èp.
125, Pardubice, ve správì Správy a údržby silnic Pardu-
bického kraje na Mìsto Králíky.

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno)

4.1.14. Výkup nemovitosti èp. 461 v k.ú. Králíky
Obsah: Dne 15.7.2005 bylo mìsto Králíky pøi jednání s ØSD

Pardubice ohlednì pøipravované studie „Úprava silnice I/43
v Králíkách“. Jedna z variant øeší umístìní kruhového objezdu
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v místì stávajícího benzinového èerpadla. Z tohoto objezdu by
byly napojeny silnice na Èervenou Vodu, Vamberk, Hanušovice,
vjezd do budoucího sídlištì Na Výsluní a pøíjezdy k benzinovému
èerpadlu, k prodejnì COOP a pøípadnì k další velkoprodejnì.
V pøípadì realizace by bylo vhodné, vzhledem k technickým
parametrùm objezdu, využít pøilehlý pozemek a nemovitost èp.
461. Pøi ústním jednání s jedním ze spoluvlastníkù bylo dohod-
nuto, že pøed prodejem nemovitosti vyèká na nabídku mìsta,
v pøípadì, že o nemovitosti bude mít zájem. Dle sdìlení ØSD
není možné, aby tato organizace výkup provedla, ale v pøípadì
realizace by od mìsta zastavìnou èást odkoupila. Zbývající èást
by se vhodnì upravila jako vstup do mìsta, èást by mohla být
využita k rozšíøení areálu SMK, s.r.o. Králíky. Na základì usne-
sení RM oslovil MO vlastníky nemovitostí – objekt bydlení èp.
461 na st.p.è. 649, st.p.è. 649 a p.p.è. 1046/4 v k.ú. Králíky – ve
vìci prodeje tìchto nemovitostí. Za spoluvlastníky se vyjádøila
paní Èernohousová, která nabízí mìstu prodej nemovitostí za
kupní cenu 550.000,- Kè se splatností do 15-ti dnù po podpisu
smlouvy. Dle MO lze nákup uskuteènit vzhledem k rozpoètu
mìsta až v roce 2006. RM nedoporuèila nákup nemovitostí.

ZM/2005/08/151: ZM neschvaluje nákup nemovitosti èp.
461 na st.p.è. 649, st.p.è. 649 a p.p.è. 1046/4 v k.ú. Králíky
od spoluvlastníkù paní Anny Èernohousové, Králíky 660
a pana Milana Machýla, Karviná 11/1607 za kupní cenu ve
výši 550.000,- Kè.

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

4.1.15. Nákup spoluvlastnického podílu na st.p.è.
787/1 v k.ú. Králíky

Obsah: Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na st.p.è.
787/1 v k.ú. Králíky. Pozemek má výmìru 53 m2, jedná se o
zastavìnou plochu pod garážemi v ul. Valdštejnova. Mìsto v roce
2001 koupilo spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku a
zároveò požádalo tehdejší Okresní úøad o pøevod garáží. Od roku
2001 probíhalo dodateèné projednání dìdictví po vlastníkovi 1/2
st. pozemku. Na základì rozhodnutí Okresního soudu v Ústí
nad Orlicí ze dne 21. 7. 2005 je vlastníkem spoluvlastnického
podílu 1/2 na st.p.è. 787/1 v k.ú. Králíky pan Josef Žižka, Krá-
líky 489. Na základì usnesení RM projednal MO s panem Jose-
fem Žižkou – novým vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši
1/2 na st.p.è. 787/1 v k.ú. Králíky smluvní podmínky nákupu.
Pan Žižka souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu za kup-
ní cenu 12.000,- Kè s tím, že náklady spojené s pøevodem uhra-
dí prodávající. RM doporuèila nákup.

ZM/2005/08/152: ZM schvaluje nákup spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 1/2 na st.p.è. 787/1 v k.ú. Králíky od pana
Josefa Žižky, Králíky 489 za kupní cenu 12.000,- Kè.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.16. Bezúplatný pøevod dìlostøelecké tvrze „Hùr-
ka“ - aktualizace usnesení ZM/2004/03/052

Obsah: MO na základì žádosti Ministerstva obrany, Sekce
správy majetku pøedkládá ke schválení aktualizaci usnesení ZM/
2004/03/052 ze dne 9. 3. 2004 týkající se bezúplatného pøevodu
dìlostøelecké tvrze „Hùrka“ na Mìsto Králíky. RM doporuèila
aktualizaci usnesení a zároveò RM k tomu uložila starostovi
mìsta podat aktualizovanou žádost Ministerstvu obrany o pøe-
vod, poskytnout Ministerstvu obrany spolupráci pøi pøípravì pøe-
vodu a v pøípadì schválení pøevodu vládou ÈR pøedložit zastupi-
telstvu úplný text návrhu darovací smlouvy ke schválení.

ZM/2005/08/153: ZM aktualizuje usnesení ZM/2004/03/
052 ze dne 09.03.2004 a schvaluje nabytí nepotøebného
vojenského majetku dìlostøelecké tvrze „Hùrka“, a to ob-
jektù: – K – S 10 (VEÈ 172) na st.p.è. 234 a 235 v k.ú.
Prostøední Lipka – K – S 11 (VEÈ 173) na st.p.è. 236 v k.ú.
Prostøední Lipka – K – S 12 (VEÈ 171) na p.p.è. 599/3 a 599/
4 v k.ú. Prostøední Lipka – K – S 13 (VEÈ 169) na st.p.è. 233
v k.ú. Prostøední Lipka, to vše zapsané LV è. 344, vedené-
ho u KÚ Pardubického kraje, KP Ústí nad Orlicí, a – K – S
12A (VEÈ 170) na st.p.è. 1594, 1595, 1596 a p.p.è. 1928,
1919 a 1918/2 v k.ú. Králíky, zapsaný na LV è. 53, vedeného
u KÚ Pardubického kraje, KP Ústí nad Orlicí, do vlastnic-
tví Mìsta Králíky darovací smlouvou podle zákona è. 174/
2003 Sb., o pøevodu nìkterého nepotøebného vojenského

majetku a majetku, s nímž je pøíslušné hospodaøit MV, z
vlastnictví ÈR na územní samosprávné celky.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.17. Prodej pozemkù p.p.è. 286/29, 284/4 a 285/2
v k.ú. Dolní Lipka – revokace usnesení ZM/2004/07/
099

Obsah: ZM dne 11.05.2004 schválilo prodej pozemkù spoleè-
nosti PREXIM DIESEL za kupní cenu 425.219,- Kè. Bohužel do
dnešního dne nebyla ze strany spoleènosti kupní smlouva pode-
psána. Spoleènost v minulosti žádala o snížení kupní ceny, ale
ZM snížení neschválilo. Spoleènost telefonicky sdìlila, že za tuto
kupní cenu o pozemky nemá zájem. RM doporuèila revokaci usne-
sení.

ZM/2005/08/154: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/
2004/07/099 ze dne 11.05.2004 z dùvodu odstoupení spo-
leènosti PREXIM DIESEL, s.r.o., IÈ 15062651, Hradec Krá-
lové od koupi pozemkù p.p.è. 286/29, 284/4 a 285/2 v k.ú.
Dolní Lipka.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.18. Prodej pozemkù st.p.è. 14/2, p.p.è. 125/2 a p.p.è.
127/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice – revokace usnesení ZM/
2005/06/098

Obsah: ZM dne 14.06.2005 schválilo prodej pozemkù manže-
lùm Urbanovým za kupní cenu 12.222,- Kè. Kupní smlouva neby-
la podepsána a paní Urbanová dne 7. 7. 2005 oznámila, že od-
stupuje od zámìru koupit uvedené nemovitosti, a to z dùvodu
finanèních. Na náklady spojené s pøevodem byla paní Urbanová
dopøedu upozornìna.

Pozemky jsou žadateli užívány a v minulosti si požádali o
koupi pozemkù z dùvodu realizace stavby pilnice, po vydání sou-
hlasu se stavbou však žádost zrušili a pozemky si ani nepronaja-
li. Zároveò správní øízení na stavbu pilnice nebylo ukonèeno. Po-
kud nebude odboru RR pøedložena listina prokazující vlastnické
nebo jiné právo k pozemku, nevydá odbor RR územní rozhodnu-
tí, a tím stavbu pilnice nedokonèí. Kupní smlouvu podepsat ku-
pující nemusí, ale pokud chtìjí stavbu pilnice zrealizovat musí
pøedložit listinu prokazující vlastnické nebo jiné právo k pozemku
(napø. nájemní smlouvu – v minulosti také neuzavøeli po vydání
souhlasu). RM proto nedoporuèila revokaci usnesení.

ZM/2005/08/155: ZM neschvaluje revokaci usnesení ZM/
2005/06/098 ze dne 14. 6. 2005.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.19. Úplatný pøevod pozemkù p.p.è. 1833/1, 1833/2
a 1833/3 v k.ú. Králíky

Obsah: Jedná se o pozemky o celkové výmìøe 3093 m2, které
jsou ve vlastnictví Pozemkového fondu ÈR. Na pozemcích je ochran-
né pásmo vodního zdroje 2. stupnì. Na sousedním pozemku st.p.è.
1198 v k.ú. Králíky je stavba vodojemu ve vlastnictví mìsta. Dle
odboru VTS se jedná o pozemky kolem vodního zdroje pro voj.
muzeum. Pøes pozemky budou vést dle územního rozhodnutí inž.
sítì pro voj. muzeum. Dle odboru RR se pozemky nachází mimo
øešené území zpracovaného ÚP SÚ Králíky. Pøes pozemky jsou
územním rozhodnutím o umístìní stavby pro vojenské muzeum
vedeny inž. sítì – kanalizace, voda, plyn. PF ÈR dal souhlas
s uložením sítí, uložení sítí v majetku mìsta lze ošetøit také
smlouvou o vìcném bøemeni. RM nedoporuèila požádat o úplatný
pøevod pozemkù a doporuèuje uložení inž. sítí ošetøit smlouvou o
vìcném bøemeni.

ZM/2005/08/156: ZM neschvaluje požádat o úplatný pøe-
vod pozemkù p.p.è. 1833/1, 1833/2 a 1833/3 v k.ú. Králíky
od Pozemkového fondu ÈR na Mìsto Králíky a doporuèu-
je RM ošetøit uložení inženýrských sítí v majetku Mìsta
Králíky smlouvou o vìcném bøemeni.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

Mgr. Krabec – navrhl pøesunutí bodù 4.4. Obecnì závazná
vyhláška o místních záležitostech veøejného poøádku v souvislosti
s chovem a držením psù v územním obvodu mìsta Králíky,4.5.
Obecnì závazná vyhláška o místních poplatcích, 4.6. Zøizovací
listina JSDHO Králíky pøed body 4.2. Školství na Králicku
v souvislosti s Dlouhodobým zámìrem vzdìlávání v Pk a  4.3.
Zpráva kontrolního výboru.
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4.4. Obecnì závazná vyhláška o místních záleži-
tostech veøejného poøádku v souvislosti
s chovem a držením psù v územním obvodu
mìsta Králíky

p. Macháèek - OVV pøedkládá zastupitelstvu mìsta novì
zpracovanou vyhlášku, ve které jsou zapracovány zmìny plynoucí
z kontroly provedené dne 2. 8. 2005 pracovnicí MV oddìlení do-
zoru Pardubice. Oproti znìní pùvodní vyhlášky je z textu vypuš-
tìno následující: v Èl. 3 odst. 1 písm. b) (pùvodní znìní) do
zdravotnických zaøízení – chybí zákonné zmocnìní, dále byla
vypuštìna písm. c) a d) Èl. 3 odst. 1, a to z dùvodu, že uvedená
omezující opatøení jsou skutkovou podstatou pøestupkù proti ve-
øejnému poøádku, a to ve smyslu ustanovení § 47 zákona o pøe-
stupcích, a tudíž jsou nadbyteèná.

ZM/2005/08/157: ZM schvaluje obecné závaznou vyhláš-
ku mìsta Králíky è. 4/2005 o místních záležitostech veøej-
ného poøádku v souvislosti s chovem a držením psù v územ-
ním obvodu mìsta Králíky.

 Hlasování: 13:0:0  (schváleno, Mgr. Krabcová nehlasovala)

4.5. Obecnì závazná vyhláška o místních poplat-
cích

p. Macháèek - OVV pøedkládá zastupitelstvu mìsta novì
zpracovanou vyhlášku, ve které je zapracována zmìna, plynoucí
z kontroly provedené dne 2. 8. 2005 pracovnicí MV oddìlení do-
zoru Pardubice. Oproti znìní pùvodní vyhlášky, je z Èl. 4 odst. 4
nové vyhlášky vypuštìna poznámka pod èarou: *Poznámka
k tabulce: Trvalé užívání veøejného prostranství je možné pouze
mimo centrální zónu mìsta na prostranstvích vyznaèených
v mapách, v pøíloze této vyhlášky. – dle nálezu kontrolního or-
gánu je tato formulace v rozporu se zákonem. Obec mùže ze
zákona o místních poplatcích stanovit sazbu místního poplatku
za užívání veøejného prostranství, ale nemùže zakázat jeho uží-
vání.

ZM/2005/08/158: ZM schvaluje obecné závaznou vyhláš-
ku mìsta Králíky è. 3/2005 o místních poplatcích.

 Hlasování: 14:0:0  (schváleno)

4.6. Zøizovací listina JSDHO Králíky
p. Macháèek - OVV pøedkládá zastupitelstvu mìsta úpravu

zøizovací listiny organizaèní složky Mìsta Králíky – Jednotky
sboru dobrovolných hasièù obce (JSDHO) Králíky. Zøizovací listi-
na je upravena a doplnìna tak, aby po obsahové stránce splòova-
la pøíslušné náležitosti a obsahovala zákonné náležitosti.

ZM/2005/08/159: ZM schvaluje novou zøizovací listinu
Jednotky sboru dobrovolných hasièù obce (JSDHO) Králí-
ky, a to s platností od 1. 10. 2005, kdy tato zøizovací listina
k uvedenému datu nahrazuje a ruší stávající zøizovací
listinu schválenou viz. usnesení è. ZM/2001/01/017 ze dne
22. 1. 2001 a platnou od 1. 1. 2001.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.2. Školství na Králicku v souvislosti
s Dlouhodobým zámìrem vzdìlávání v Pk

Mgr. Krabec - pøednesl zastupitelùm možnosti øešení situace,
která by mohla nastat realizací zámìrù kraje, jako zøizovatele
SOU a gymnázia v Králíkách, definovaných v dokumentu s ná-
zvem „Dlouhodobý zámìr vzdìlávání a rozvoje vzdìlávací sousta-
vy v Pardubickém kraji“. Prezentoval zastupitelùm demografický
vývoj narozených dìtí i stávající stavy žákù na gymnáziu a zá-
kladních školách ve mìstì a v Èervené Vodì. Pøednesl varianty
možností sluèování škol, tak aby zùstalo zachováno Gymnázium
Králíky. Souèasná situace støedního odborného uèilištì již není
kritická.

PaedDr. Krsek – ètyøleté gymnázium se v Králíkách neudr-
ží, je nutné usilovat o osmileté. Rušení nebo snižování poètu tøíd
gymnázia bude znamenat velký úbytek pracovních míst.

Mgr. Berková – varianta slouèení gymnázia a SOU se jí zdá
prùchodnìjší než spojení gymnázia se ZŠ.

Bc. Divíšek – varianta gymnázium+SOU je vhodnìjší, a to
z dùvodu, že hrozí pøi další optimalizaci zrušení SOU. Staví se
za možnost vzniku tzv. licea.

Mgr. Krabec – tímto by se spojily dvì školy na dvou protileh-
lých pólech kvality vzdìlávání a zamìøení by bylo více odborné a

nenahrazovalo by gymnázium jako pøípravu na studium na vyso-
ké škole.

p. Èerný – pokud se gymnázium zruší bude velmi obtížné jej
znovu otevøít.

Ing. Strnad – nesouhlasí s rušením osmiletého gymnázia,
mìsto se musí postavit za jeho udržení.

Ing. Tóth – rada Pk bude o tomto jednat 12. øíjna, ještì není
rozhodnuto o zrušení gymnázia nebo jeho útlumu. Nedomnívá se,
že je nutné v tuto chvíli jednat o možnostech sluèování škol. ZM
by mìlo pøijmout usnesení, ve kterém nesouhlasí s rušením nebo
útlumem.

p. Juránek – mluvit o možnostech co bude jestli se kraj roz-
hodne jinak než zachovat celé osmileté gymnázium je v tuto chvíli
nutné. Zastupitelé již budou zasvìceni do problému a mohou nad
ním pøemýšlet. Až pøijde chvíle, kdy budeme muset navrhnout
nìjaké øešení, budeme pøipraveni. V tuto chvíli je však nutné øíci
rozhodné „Ne“. V tomto duchu navrhl text usnesení, o nìmž se
hlasovalo v závìru projednávání tohoto bodu.

Mgr. Hejkrlík – Pardubický kraj se snažil utajit dlouhodobý
zámìr vzdìlávání a rozvoje vzdìlávací soustavy v Pardubickém
kraji. O tom svìdèí i fakt, že byl rozeslán na školy dne 27. 7. a
námitky mìly být odeslány do 12. 8.

p. Novotný - pokud dojde ke zrušení støedních škol na Krá-
licku, dojde i velkému odlivu lidí z Králík.

Mgr. Nìmeèek – spíše by uvažoval o zrušení jedné ZŠ než
gymnázia. Gymnázium by se mìlo snažit dostat sem i dìti z vìtší
dálky napø. ze Štítù.

Mgr. Krabec – v sobotu se koná akce „Dny Pardubického
kraje“ a u té pøíležitosti pøijede velká èást Rady Pk o den døíve,
aby se sešla na tzv. výjezdním zasedání. Hlavním tématem jistì
budou støední školy na Králicku.

Mgr. Hejkrlík – gymnázium pozvalo radní a zastupitele Pk
na Den otevøených dveøí Gymnázia Králíky. Do této chvíle nepo-
tvrdil úèast žádný radní.

Mgr. Krabec – v pátek potvrdilo úèast 7 z 9 radních. Omlu-
vila se pí Málková a p. Línek.

Ing. Strnad – obává se, aby nebylo málo schvalovat takto
obecné usnesení.

Mgr. Krabec – pokud bude potøeba , bude svoláno mimoøádné
jednání ZM.

Mgr. Berková – jednání by mìlo probíhat i s okolními obce-
mi.

Mgr. Krabec – na pátek 16. 9. je svoláno jednání starostù
Králicka v Mladkovì právì na toto téma.

p. Juránek – zopakoval návrh na usnesení:
ZM/2005/08/160: ZM apeluje na Radu Pardubického kra-

je, aby dùkladnì zvážila všechny kroky vedoucí k omeze-
ní èi likvidaci støedoškolského vzdìlávání na Králicku. S
odvoláním na politicky deklarovanou podporu struktu-
rálnì postiženým regionùm nesouhlasí se závìry „Dlou-
hodobého zámìru vzdìlávání a rozvoje vzdìlávací sousta-
vy v Pardubickém kraji“ ve vztahu k osmiletému Gymná-
ziu Králíky a SOU Králíky a žádá zachování obou tìchto
støedních škol.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3. Zpráva kontrolního výboru
Mgr. Krabcová – pøednesla ZM zprávu o revizi plnìní usnese-

ní RM za rok 2003 a 2004.
ZM/2005/08/161: ZM bere na vìdomí pøedložení zpráv o

revizi plnìní usnesení RM za rok 2003 a 2004.
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno, Mgr. Karel Hlava nehlasoval)
Mgr. Krabcová - pøednesla ZM zprávu kontrolního výboru ze

dne 8. 9. 2005.
Mgr. Krabec – požádal o vyjádøení právního zástupce mìsta

Mgr. Urbana k pøípadu prodeje nemovitého majetku prostøed-
nictvím realitní kanceláøe Stavoinvesta, s. r. o., Ústí nad Orlicí v
pøípadì prodeje èp. 303 a  447.

Mgr. Urban – na prùbìhu prodeje nemovitého majetku pro-
støednictvím realitní kanceláøe Stavoinvesta s.r.o. neshledává nic
zvláštního. Prodej probìhl standardním zpùsobem. Všechny zá-
konem uložené náležitosti byly dodrženy.

Ing. Strnad – nesouhlasí se zpùsobem, jakým kontrolní výbor
neustále kontroluje èinnost minulého vedení mìsta. Chování Mgr.
Krabcové oznaèil jako vyøizování si vlastních úètù s Bc. Kubíèko-
vou.
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Mgr. Holèapek – nesouhlasí se závìry popsanými ve zprávì
kontrolního výboru a vystoupením Mgr. Krabcové. Navrhl její od-
volání z funkce pøedsedkynì kontrolního výboru.

Mgr. Krabcová – kontrolní výbor byl povìøen touto kontrolou.
Sdìluje ZM své odstoupení z funkce pøedsedkynì kontrolního
výboru a zároveò odstoupení celého kontrolního výboru.

Mgr. Krabec – pokud odstoupení zbývajících èlenù má písem-
nì, je možné i o tomto hlasovat.

Mgr. Krabcová – odstoupení ostatních èlenù písemnì nemá.
Mgr. Krabec – pak by se o jejich odstoupení v jejich nepøítom-

nosti hlasovat nemìlo.
Mgr. Berková – navrhla pozmìnìní usnesení navrženého Mgr.

Krabcovou, a to o „s výhradami“.
Mgr. Krabec – pokud ZM bere zprávu na vìdomí, znamená to

pouze konstatování, že zpráva byla vypracována, což bylo kont-
rolnímu výboru uloženo. K vlastnímu obsahu zprávy se ZM musí
vrátit po projednání s kontrolovanými odbory. Brát nìco na vìdo-
mí s výhradami nemá smysl.

ZM/2005/08/162: ZM bere na vìdomí zprávu kontrolního
výboru ze dne 8. 9. 2005 s výhradami.

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

ZM/2005/08/163: ZM bere na vìdomí zprávu kontrolního
výboru ze dne 8. 9. 2005.

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

ZM/2005/08/164: ZM bere na vìdomí odstoupení pøed-
sedkynì kontrolního výboru Mgr. Aleny Krabcové.

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

4.7. Vývoj hospodaøení SMK za období 01-06/2005
Mgr. Krabec – daòová poradkynì Ing. Pokorná a paní Ponoc-

ná provedly kontrolu hospodaøení ve spoleènosti Služby mìsta
Králíky, s.r.o. za první pololetí 2005. Spoleènost v tomto období
hospodaøila s prodìlkem – 816.000,- Kè. RM uložila jednateli se
písemnì vyjádøit k závìrùm kontroly hospodaøení. Záporné hos-
podaøení jde èásteènì na vrub jednorázových neopakovatelných
nákladù pøi vzniku spoleènosti, které byly rozdìleny do 2 let,
èásteènì jsou zpùsobeny nevyfakturováním služeb za osvìtlení
mìsta (cca 380.000,- Kè). Reálný propad je tedy nižší.

p. Langhans – pøednesl ZM vyjádøení k výsledku finanèní
kontroly za období 1–6/2005:

Finanèní kontrola byla provedena dle dostupných dokumentù
vystavených a pøijatých k datu 30. 6. 2005, takže zcela nevysti-
hují hospodaøení spoleènosti, protože nìkteré èinnosti byly faktu-
rovány po termínu 30. 6. 2005. Nìkteré èinnosti nebyly do uvede-
ného data od zaèátku roku fakturovány z dùvodu nepøijetí kal-
kulace nákladù. Z uvedených dùvodù se vedení spoleènosti roz-
hodlo tyto èinnosti nevyfakturovat, aby byla prokázána oprávnì-
nost požadavkù na finanèní odmìnu. Jedná se pøedevším o veøej-
né osvìtlení a provozování WC.

Ke srovnání hospodaøení SMK a Technických služeb je nutné si
uvìdomit, že TS nebyly povinny odvádìt do rozpoètu Mìsta plat-
by za nájem areálu TS, ÈOV a za nájem kotelen, celkovì
2.565.507,- Kè. Výše tìchto nájmù dovoluje SMK provádìt pouze
drobné opravy svìøeného majetku .

Vzhledem k tomu, že SMK byla založena jako servisní spoleè-
nost Mìsta, která má zajiš�ovat pøedevším služby pro Mìsto,
není spoleènost schopna vzhledem k rozsahu provádìných prací
provádìt služby pro ostatní odbìratele ve vìtší míøe, ale i tak
byly v daném období výnosy za Mìsto 6.644.423,- Kè a  ostatní
1.050.585,- Kè.

Pøi porovnání mzdových nákladù za období 7 – 12/04 a období
1 – 6/2005 je nutné  pøihlédnout ke skuteènosti, že se jedná o
odlišné období, protože v mìsících 7 – 12/04 nebyla provádìna
zimní údržba komunikací, která je naopak hlavní náplní v období
1 – 4/2005.

Souèástí zprávy jednatele bylo také hospodaøení jednotlivých
støedisek.

Mgr. Krabec – RM se v diskuzi vyjádøila, že spol. SMK musí

do konce roku udìlat vše pro to, aby její hospodaøení bylo vyrov-
nané.

p. Novotný – neuvažuje jednatel o jiném alternativním zdroji
energie?

Mgr. Krabec – vstupní náklady jsou velmi vysoké.
p. Vyšohlíd – je pøedpoklad, že na konci roku bude spol. SMK

na nule?
p. Langhans – pokud mìsto pøistoupí na kalkulaci SMK v

kapitole veøejné osvìtlení, tak ano.
p. Jungvirt – jak se projevilo hospodaøení spoleènosti

v návaznosti na sankce – pokuty?
Mgr. Krabec – ve zprávì od Ing. Pokorné toto popsáno nebylo.
p. Jungvirt – pokuta byla zaplacena ze zisku spoleènosti, což

má za dùsledek okrádání mìsta.
Ing. Strnad – kontrolou zdravotní pojiš�ovny bylo zjištìno, že

pøed dvìma lety v Klubu Na Støelnici špatnì odvedl èástku za
zdravotní pojištìní zamìstnance. Vzniklé penále zaplatil
z vlastních penìz.

p. Jungvirt – pokud nìkdo udìlá chybu, mìl by za ní nést i
osobní odpovìdnost.

ZM/2005/08/165: ZM bere na vìdomí vývoj hospodaøení
SMK za období 01-06/2005 a upozoròuje jednatele, aby do
konce roku 2005 zajistil vyrovnané hospodaøení spoleè-
nosti.

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

4.8. Návrh nového èlena dozorèí rady SMK
Mgr. Krabec – navrhl pøesunutí tohoto bodu na pøíští jednání

ZM, a to z dùvodu, že mu není znám žádný zájemce na funkci
èlena dozorèí rady SMK.

ZM/2005/08/166: ZM odkládá zvolení nového èlena do-
zorèí rady spol. SMK s.r.o. na pøíští jednání ZM.

 Hlasování: 13:0:0  (schváleno, Mgr. Alena Krabcová nehlaso-
vala)

5. Vstupy obèanù
p. Jungvirt – jak se vyvíjí pøípad ruèení budovou radnice,

vrácení státního pøíspìvku na sportovní areál a výbìrové øízení
na svoz odpadu

Mgr. Krabec – V pøípadì zástavy radnice se èeká na stání u
krajského soudu, probìhne asi  v pùli mìsíce øíjna. Za nesplnìní
podmínek pøidìlení státní dotace v prvních letech budování ZŠ
Moravská a pøilehlého sportovního areálu mìsto dostalo pokutu
ve výši 100.000,-Kè. Situaci ve vyhlášení výbìrového øízení na
svoz TKO vyøešilo dovážení odpadù na pøekladištì v Èervené
Vodì. Rýsuje se možnost, jak zajistit odvoz odpadu naší spoleè-
ností, a to i s použitím nové techniky.

6. Vstupy zastupitelù
pí Venzarová – lidé žijící v ulici V Bytovkách peticí požádali

o úpravu silnièního provozu v ulici V Bytovkách a o úplné zrušení
pozemní komunikace za bytovkou èp. 662.

Mgr. Krabec – v nejbližší dobì se rozjíždí rekonstrukce síd-
lištì.

p. Èuma – program regenerace byl schválen zastupitelstvem
mìsta. V ní se poèítá, že ulice bude znaèena jako „Obytná zóna“.
Se zrušením vjezdu do ul. V Bytovkách u èp. 662 se ve schváleném
projektu poèítá až ve druhé etapì.

p. Vyšohlíd – domnívá se, že bylo špatné rozhodnutí, aby se
na Cihelnì neprodávalo pivo Holba. Bylo též málo stánkù s neal-
koholickými nápoji.

Mgr. Krabec – sponzory si domlouvají kluby vojenské historie.
Každý rok byla na Cihelnì Holba generálním sponzorem, a tak s
tím bylo poèítáno automaticky i pro letošek. Zlatopramen však
nabídl vìtší sponzorský dar, o této zmìnì bylo mìsto informováno
až ve chvíli, kdy to již nebylo možné zmìnit. Pro pøíští roky to je
velké ponauèení.

p. Juránek – veøejnì podìkoval všem, kteøí se podíleli na
pøípravì celé akce.

p. Divíšek – vedení mìsta si na akci „Dny Pardubického kra-
je“ prosadilo pivovar Holba. Dle plánù Pardubického kraje tu být
nemìl, a to z dùvodu, že nesídlí v Pardubickém kraji.

p. Novotný – upozornil na potøebu vybudování bezbariérového
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vstupu kolem ZŠ 5. kvìtna u schodištì vedle kolejí. V ul. Na
køižovatce je dùm s peèovatelskou službou a nejkratší cesta do
mìsta vede právì tudy. Mostek by potøeboval opravit zábradlí a
most mezi ulicemi Dolní a Tovární by potøeboval opravit celou
opìrnou zeï. Dále požádal, zda by nebylo možné vybudovat chod-
ník podél železnièní trati. Vìtšina obyvatel Berlína si zkracuje
cestu do mìsta právì po kolejích.

Mgr. Krabec – mìsto není vlastníkem mostu.
p. Juránek – dráhy mají ochranné pásmo, vybudování chodní-

ku v prùjezdném profilu kolejí není možné. Myslí si, že svah pod
žlutou školou je moc prudký na vybudování bezbariérového zdolá-
vání.

MUDr. Špièková – upozornila na nevyhovující transformátor
elektrického vedení v horní èásti Králík.

p. Èuma – projedná s VÈE.
p. Èerný – pøi konání velkých akcí je nedostatek veøejných

WC.

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).

Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í

Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O D A T

oznaèení bytu: byt è. 147/3
èíslo popisné: 147
ulice: Pivovarská

stavební parcela èíslo: 249 o výmìøe 248 m2

výše spoluvl. podílu na spol. èástech: 143/1000
zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.

ve znìní pozdìjších pøedpisù
obec: Králíky

katastrální území: Králíky
další údaje: poèet místností 1+1,

obytná plocha 30 m2, pøíslušenství /,
kategorie III., byt obsazen nájemníkem

nabídková kupní cena: 20.000,- Kè
koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 10. 2005

Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í

Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O D A T

oznaèení bytu: byt è. 188/5
èíslo popisné: 188

obec: Králíky, èást Dolní Boøíkovice
katastrální území: Dolní Boøíkovice

stavební parcela èíslo: 221 o výmìøe 596 m2

výše spoluvl. podílu na spol. èástech: 151/1000
zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.

ve znìní pozdìjších pøedpisù
další údaje: poèet místností 1+1,

obytná plocha 40,07 m2, pøíslušenství 4,65 m2,
kategorie III., volný  byt

nabídková kupní cena: 60.814,- Kè
koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 10. 2005

Mgr. Krabec – ve mìstì jsou veøejné záchodky, které jsou pøi
konání akcí otevøené.

p. Knettig – dìje se nìco nového v možnosti výstavby nového
supermarketu?

Mgr. Krabec – vedení mìsta bylo novì osloveno dvìma zájem-
ci, vìc je dále v jednání. Bude pøedložena RM a posléze i ZM.
Pozval zastupitele na akci „Dny Pardubického kraje“, která se
koná v sobotu 17. záøí. Dne 8. øíjna se bude konat Rallye Labe –
tra� závodu povede z dolní èásti Dolní Hedeèe na Horní Orlici a
odtud k cíli ve Zlatém Potoku.

Starosta ukonèil jednání v 00:14 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová
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Støední odborné uèilištì opravárenské
Pøedmìstí 427, Králíky, 561 69; Tel.465 631 106, fax.465 631 488

E-mail  SOU.Kraliky@seznam.cz, SOUZ@zamberk.alberon.cz
Další informace na naší webové stránce: ww.alberon.cz/soukraliky

Nabízíme možnost vyuèení v následujících oborech:
-„Opraváø zemìdìlských strojù“ kód 41-55-H/003
-„Provoz služeb“ kód 69-53H/003 (Pro dívky)
Nástavbové studium:
-„Podnikání 64-41-L/524“ (možno i dálkovou formou)

Dále nabízíme možnost externího studia a rekvalifikací,
kurzy øidièù vysokozdvižných vozíkù.

Všechny obory jsou tøíleté,s možností nástavbového studia
ukonèeného maturitní zkouškou.  Možnost ubytování v do-
movì mládeže a celodenního stravování. Absolventi mají širo-
ké možnosti uplatnìní, získávají øidièský prùkaz v rozsahu
skupin B,C,T a sváøeèský prùkaz pro sváøení elektrickým
obloukem i plamenem, øezání kyslíkem. Možnost prohlídky i
bez ohlášení v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin.

Tìšíme se na Vaši návštìvu

Týden knihoven 2005 (3. – 9. øíjna)
Už tradiènì probíhá na zaèátku øíj-

na v celé Èeské republice TÝDEN
KNIHOVEN. Smyslem všech akcí,
které se v knihovnách poøádají je, aby
na sebe knihovny upozornily- ètenáøe
i neètenáøe, sponzory a mecenáše, zøi-
zovatele i novináøe.

K Týdnu knihoven se pravidel-
nì pøipojuje i Mìstská knihovna
v Králíkách.

Chceme získat pozornost pøedevším
tìch, kteøí knihovnu ještì nikdy ne-
navštívili, a ukázat jim, že dnešní
knihovna už není jen místo, kde je
možné si vypùjèit „rekreaèní ètení“, ale
že se stává i moderní informaèní insti-
tucí.

Knihovny jsou dnes nejdostupnìjší
veøejná zaøízení a jejich prostøednic-

tvím  naplòuje stát požadavek dostup-
nosti informací zakotvený v Listinì
lidských práv a svobod.

I naše mìstská knihovna nabízí ve-
øejnosti pøístup k široké škále infor-
maèních zdrojù. Nové informaèní tech-
nologie a nové knihovnické služby
mìní charakter knihovny a knihov-
nické profese.

Knihovny jsou místem, kde je mož-
né pøíjemnì trávit volný èas, jsou klid-
ným a kultivovaným místem setkává-
ní lidí a jsou dostupné každému.

V letošním Týdnu knihoven na-
bízíme kromì pravidelnì poskytova-
ných služeb:
· Internet za babku –  pøipojení

k Internetu  s 50% slevou, tj. 50 halé-

øù za minutu.
· ukázky využívání knihovnic-

kých informaèních zdrojù na In-
ternetu s možností jejich vyzkouše-
ní ZDARMA. Tato nabídka je urèená
pøedevším studentùm a uèite lùm
všech typù škol.

· 7. øíjna se ve tøech pøedstaveních
dìtem z mateøských škol a 1.roèníkù
obou základních škol pøedstaví Diva-
dlo jednoho herce. Jan Havel seznámí
dìti  s knihami Alo ise Mikulky
v poøadu s názvem Vynálezce dìt-
ských snù.

· pro ètenáøe od 6 do 16 let bude vy-
hlášena v øíjnu soutìž s názvem
S Krulišákem køížem krážem
pøes Èechy a Moravu. Novinkou le-
tošního roèníku ètenáøské soutìže
bude, že do bøezna pøíštího roku bu-
dou zároveò soutìžit i dìti z knihovny
ze sousedního Jablonného nad Orlicí.
Soutìžící budou rozdìleni do tøí vìko-
vých kategorií a odpovìdìt na soutìž-
ní otázky pro nì bude velmi snadné,
protože k vypracování odpovìdi bu-
dou moci použít veškeré dostupné in-
formaèní zdroje vèetnì bezplatného
Internetu. Každý mìsíc budou otázky
zveøejnìny také na webové stránce
knihovny. Pro dìti z obou knihoven
na závìr soutìže zorganizujeme tajný
výlet.

· V pùjèovnì pro dospìlé si lokální
patrioti (a nejen oni) mùžou prohléd-
nout minivýstavku barevných fotogra-
fií Králík a okolí.

Na shledanou se „starými“ i nový-
mi uživateli knihovny se tìší pracov-
nice Mìstské knihovny v Králíkách.

Ivana Mareèková,
Radka Strnadová

a Jarmila Venzarová

,-

Redakce Králického zpravodaje doporuèuje navštìvu výstavy krásných fotografií flóry a fauny našeho regionu.
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ZASTAVENÍ U SOUSEDÙ
(Poznávejme své sousedy, kulturu, krásy a zajímavosti jejich domova)

Králický PASÁT
na Baltu

(Zastavení 10.)

Je tomu už dvacet let, kdy jsme
na Rumunském nábøeží ve štìtín-
ském pøístavu sledovali s napìtím
vodování naší králické jachty s/y
Pasát. Když jeøáb namoèil její kýl
do ještì sladké vody Odry, naše
námoøní dobrodružství tím už ale
zaèalo. Byla zahájena expedice
BALT ’85.

Skupina králických jachtaøù posta-
vila pøed lety vlastníma rukama ná-
moøní jednostìžòovou jachtu s/y Pa-
sát. Postavili spolehlivou a pevnou
loï, na které chtìli splnit své sny a
touhu po moøi. Ze statných dubù, vy-
rostlých na stráních Klepáèe, vyrobi-
ly šikovné ruce Karla Kubelky pevná
žebra pro lodní konstrukci. Spoleènì
pak v dílnì stavìli den po dni pøe-
krásnou kocábku, Postavili i pec pro
odlití  1500 kg  tìžkého  olovìného
kýlu.

Pasát jsme naložili na železnièní
vagón vDolní Lipce a autem cestova-
li za ním až do Štìtína. Jarda Štìpá-
nek, Karel Kubelka, Boøek Èíhal a já.

Tím také zaèala dobrá každodenní a
dlouholetá spolupráce s polskými pøá-
teli, s lidmi moøe. Hned na zaèátku
ale zkalila vodu smutná zkušenost,
o kterou se postarali naši lidé, pra-
covníci èeskoslovenských institucí ve
Štìtinì. Pøes jejich velké možnosti nám
vùbec nepomohli. A� to byl náš kon-
zul, nebo nafoukaní frajeøi z Èecho-
frachtu. Pøístav byl „naježený“ rame-
ny jeøábù, ale pan Špáta tvrdil, že loï
mùže na vodu spustit jen plovoucí je-
øáb a ten prý je 100 km daleko a jeho
použití by nás stálo nìkolik tisíc ko-
run. Pomohli obyèejní lidé, pøístav-
ní dìlníci. Bez øeèí a rychle. Jen ne-
chápavì kroutili hlavami nad „ocho-
tou“ našich krajanù. Navíc nám jeøá-
bem pomohli postavit a upevnit tìž-
ký stìžeò Pasátu.

Toto vìdomí a zkušenost nás pro-
vázela po všechny další dny a roky.
Proto jsem se rozhodl vìnovat tohle
povídání našim pøátelùm.

Po opuštìní Štìtína jsme se vydali
pøes 100 km dlouhý Štìtínský záliv
do ostrovního pøístavu Svinoústí a
zakotvili v jachtaøském pøístavu Cz-
tery wiatry (Ètyøi svìtové strany), kde
nás pøijali jako do své rodiny. Dosta-
li jsme místo hned u vjezdu do bazé-
nu. Marína, jak se jachtaøském pøí-
stavu øíká, byla vybavena vším co je
potøeba pro pøípravu k plavbì, vèetnì
opravárenských dílen, lodìnice, uby-
tování a sociálních zaøízení. Když
zjistili, že jsme si vybrali Cztery wi-

atry za domovský pøístav Pasátu, na-
bídli nám èlenství v jejich klubu. Pøi-
jali jsme. Získali jsme peïektní záze-
mí pro další plavby do Skandinávie.
A získali jsme i dlouhou øadu pøátel,
hlavnì tìch, kteøí odtud vyjíždìli na
svých jachtách - poradili, sehnali
mapy, zapùjèili rùzné pomùcky a dì-
lali spoleènost, naladìnou na stejnou
strunu.

Vzpomínám na dny pøíprav pøed
plavbami, na chvíle odpoèinku. Pøí-
stav byl v blízkosti plavebního kaná-
lu, který asi po sto metrech ústil do
moøe. Sunuly se po nìm zaoceánské
kolosy a vlny od jejich pøídí se za-
toulávaly do bazénu, takže z Pasátu
se stávala nìžná kolébka. Dlouhé hlu-
boké houkání lodních sirén lákalo do
moøských dálek. Ty, kteøí už byli na
moøi, varoval pøed pobøežím maják
Svinoústí, stojící naproti naší marí-
nì na druhé stranì kanálu. Naší ko-
lébce pomáhaly i nedaleké pøíbojové
vlny. Uspávaly, když nás už zmohl
úmorný den a skonèilo vyprávìní
našich pøátel pøi jachtaøských bese-
dách.

Text a foto Alexander Pelikán
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Tak bylo – tak je
Èp. 261 (døíve 16)

Mezi první doposud známé majitele tohoto domu
patøí rodina Antona Bernkopfa. Pozdìji to byli Karl
Vogel, Ferdinand Nauer a rodina Rotterova. I zde se
nacházel hostinec, zvaný Rotter Schänke nebo také
Tutaschänke. V 80. letech 19. století byla èást domu
využita pro školní úèely.  Z dùvodu výstavby nové
budovy mìš�anské školy na námìstí pronajal hos-
tinský Rotter pøechodnì 3 místnosti vèetnì taneèní-
ho sálu pro nìkolik tøíd a sborovnu. V dubnu roku
1884 zde dokonce probìhla i okresní uèitelská kon-

ference za úèasti okresního školního inspektora a
okresního hejtmana. Ve 20. letech 20. století provo-
zoval hostinec Franz Illichmann, po nìm Hubert Il-
lichmann a nakonec Marie Friemelová. Souèasnì tu
existovalo øeznictví a uzenáøství Richarda Frieme-
la. Po roce 1945 se hostinec dostal do národní sprá-
vy. Správkyní se stala M. Dostálková ze Žamberka.
V roce 1949 byl hostinec pøipojen ke komunálnímu
podniku. V 50. letech jej provozovali Srdínkovi. Poté
budova dlouhá léta patøila Døevotexu. Až poèátkem
90. let byla obnovena hostinská èinnost v podobì
hospody U Divoèáka,  nyní známé jako hospoda
U Tomáše.

Pracovníci Mìstského muzea v Králíkách rádi uví-
tají jakékoli další doplòující podnìty a materiály (do-
bové fotografie, dokumenty apod.),  které  se týka jí
tohoto tématu. Dìkujeme.

Redakce

Nová publikace
o spolkové

èinnosti v kraji
V tìchto týdnech se na všechny obecní a mìstské

úøady obcí zaèlenìných do Sdružení obcí Orlicko do-
stává elektronická podoba publikace „Souèasná èin-
nost obèanských sdružení a spolkù na území Sdruže-
ní obcí Orlicko“. Knížka obsahuje krátké prezentace
více než dvou set místních spolkù, snaží se podat
obrázek o jejich dnešní situaci – zamìøení èinnosti
spolkù, velikost èlenské základny, zpùsob financo-
vání, souèasné problémy a pøekážky v èinnosti, vý-
hled do budoucna – a obsahuje  též kapitoly
s informacemi o zpùsobu zakládání spolkù, o pora-
denských centrech pro spolkovou a neziskovou èin-
nost, o práci formou projektu atd. Knížka bude dána
k dispozici všem obèanùm obecními a mìstskými
úøady zpùsobem, který si tyto úøady sami zvolí. Pøeji
pøíjemnou èetbu!

Petr Huptych, autor
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Projekt Comenius na Gymnáziu Králíky
ve školním roce 2004/2005

V tomto školním roce vstoupilo
Gymnázium Králíky do závìreèného,
tøetího, roku práce v rámci meziná-
rodního projektu spolupráce škol Co-
menius. Proto si dovolujeme provést
malou rekapitulaci roku minulého.

Cílem projektu zùstalo i pro školní
rok 2004/2005 sestavování interneto-
vých novin EuroSchulNews. Plánová-
no bylo zhotovení dvou nových vydání.
Vydání první bylo realizováno
v prùbìhu mìsícù bøezna a dubna.
Náplní byly dotazníky na téma film,
hudba, sport a jídlo, sestavené jednot-
livými školami v jejich národních ja-
zycích. Úèastníci projektu z nìmecké
školy sestavili dotazník na téma hud-
ba, škola francouzská pøipravila dotaz-
ník s tématikou stravovacích návykù,
v italské škole byl zhotoven dotazník
s filmovou tématikou a z naší školy
vzešel dotazník týkající se sportu. Tyto
dotazníky si školy prostøednictvím e-
mailové pošty vymìnily a zhotovily pøí-
slušné jazykové mutace. S tìmi byli
následnì osloveni ostatní studenti kaž-
dé školy, za úèelem jejich vyplnìní. Cí-
lem dotazníkù bylo formou malého so-
ciologického prùzkumu zjistit zájmy lidí
pøibližnì stejného vìku ve sledovaných
oborech. Na každé škole bylo osloveno
na padesát respondentù. Výsledky byly
po vyhodnocení zveøejnìny ve druhém
èísle internetových novin. Druhé vy-
dání bylo realizováno v prùbìhu mì-
sícù kvìtna a èervna. Výsledná podoba
obou tìchto vydání je dostupná na in-
ternetové adrese: http://euroschul-
news.euweb.cz.

Mimo hlavní náplò (tvorba interne-
tových novin) probìhla øada doprovod-
ných akcí. Mimo jiné to byla koordi-
naèní partnerská schùzka v Králíkách
ve dnech 11.-15. øíjna 2004. Tohoto se-
tkání se zúèastnili zástupci škol
z Nìmecka a Itálie. Náplní byly rùzné
èinnosti týkající se pøedevším chodu
projektu a další akce. Z nich lze uvést
exkurzi do závodu na výrobu vánoè-
ních ozdob v Rokytnici v Orlických
horách, spojenou s výletem do Orlic-
kých hor, kde jsme mimo jiné navštívi-
li malé muzeum Jana Amose Komen-
ského a Jednoty bratrské v obci Kun-
vald. Další akcí bylo autorské ètení
z knihy Sága rodu Rotwengelù spiso-
vatelky Gudrun Pausewangové, které
probìhlo v budovì naší školy. Dále
probìhla ve dnech 17. - 21. kvìtna 2005
partnerská schùzka v nìmeckém
Gießenu. Bìhem tohoto setkání pra-
covaly jednotlivé týmy na koneèných
podobách interpretace výsledkù výše
zmiòovaného dotazníkového prùzku-
mu. Studenti se také úèastnili reálné
výuky. Za naši školu bylo pøítomno šest
studentù a ètyøi pedagogové. Kromì
pracovních záležitostí byl prostor i pro
spoleèné volnoèasové aktivity (napø.

návštìva Frankfurtu nad Mohanem,
prohlídka Gießenu nebo projížïka po
øece Lahn). Studenti byli ubytováni
v nìmeckých rodinách a mohli si tak
v denní praxi ovìøit své jazykové
schopnosti.

Úèast na tomto projektu dále pøispì-
la k výraznému prohloubení znalostí
a dovedností studentù pøi práci
s výpoèetní technikou. Pøestože jsme
nejmenší školou mezi zúèastnìnými a
máme nesporný handicap v technolo-
gicky horším poèítaèovém vybavení, je
zøejmé, že pøístup k internetu, ve
smyslu spravování internetových stran,
je na naší škole nejlépe zvládnutý.
Z tohoto dùvodu nám je svìøena kom-
pletní administrace tìchto interneto-
vých stránek, o kterou se plnì starají
studenti pracující na projektu (Josef Šín
a Martin Ponocný).

Studenti a uèitelé králického gymnázia pøi návštìvì Frankfurtu nad Mohanem.
Zleva: Mgr. H. Jiøíèková, Mgr. A. Krabcová, J. Šín, M. Ponocný, V. Hegerová,

T. Ježková, A. Kopecká a studentka z Gießenu Nina

Celý projekt je financován z grantu
EU a pro loòský rok byla naší škole
pøiznána dotace v celkové výši 5.200
EUR (cca 156.000 Kè). Kompletní do-
tace na tøíleté období trvání projektu
tak dosáhne výše 13.440 EUR (cca
403.200 Kè). Tyto finanèní prostøedky
jsou využívány výhradnì na aktivity
spojené s chodem projektu.

Ve výhledu na letošní školní rok je
mimo jiné plánováno dokonèení zpra-
cování výsledkù dotazníkového prù-
zkumu, pracovní setkání ve francouz-
ské škole, v Králíkách a závìreèná
schùzka v nìmeckém Gießenu, na
které bude celý projekt slavnostnì za-
konèen.

Za Comenius Team Gymnázia
Mgr. Alena Krabcová,
Mgr. Martin Hejkrlík,

Mgr. Martin Tyè

Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých SONS

zve širokou veøejnost na

Den otevøených dveøí
4. øíjna 2005 - úterý

Èeská Tøebová, Mlýnská 900
(100 m od Malé scény) 9.00 - 16.00 hodin

Prohlídka uèeben - výstavka kompenzaèních pomùcek, jejich
pøedvedení a prodej pro nevidomé a zrakovì postižené.

Úèast pøislíbil Tyfloservis Hradec Králové a Tyflopomùcky Olomouc.
Bližší informace - sekretariát SONS pí. Hurtová

Tel. 465 535 325 - 605 320 604
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Spoleèenská  kronika

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 øíjnu oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Antonín Pavel

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

86 let - Miroslav Nìmec,
- Anna Výprachtická,
- Emilie Pecháèková,
- Vìra Pytlíková

81 let - Jaromír Všeteèka,
- František Andrlík

80 let - Božena Vondráèková
78 let - Alžbìta Michalièková,

- Marie Bubnová
77 let - Jiøina Havlíèková,

- Anna Èerná

76 let - Miroslav Kain
75 let - Františka Kollerová
74 let - Josef Schwarzer,

- Bohumír Švéda,
- Vilma Vrbická

71 let - Marie Scholzová,
- Miroslav Musílek,
- Marie Pirklová

70 let - Jaroslava Heèková,
- Ludmila Kalousková

Lukáš Èernohous – Lenka Lopatovská;   Jiøí Patloka – Alice Egertová
Petr Bergman – Martina Schifferová

Stomatologické služby
Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a

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

465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétnì v
sekci: Krajský úøad/Informace z odborù/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékaø/ka obec místo telefon
08. 10. So MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212
09. 10. Ne MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212
15. 10. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
16. 10. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
22. 10. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
23. 10. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
28. 10. Pá MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
29. 10. So MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 333 465 626 460
30. 10. Ne MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 333 465 626 460
05. 11. So MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Kmopa 837 465 676 821
06. 11. Ne MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Kmopa 837 465 676 821

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

Martin Zerzán, Sára Podolská, Jiøí Dulovec, Matìj Mlynáø,
Veronika Žïanová, Kateøina Švédová, Barbora Kalousová, Eva Hlavová

Dìkuji paní Èumové, paní
Holubcové a DOKTORU
NÌMEÈKOVI za záchranu
mého života.

Krulichová Ludmila

Dìkujeme MUDr. Rycové za
dlouhodobé ošetøování
mého manžela Jana Barny.
Manželka, dcera s rodinou

Dne 29. 10. 2005 uplyne 5 dlouhých

let od smrti Mgr. Karla Tomana.

Stále vzpomínají

manželka Marie s rodinou.

Dìkujeme paní Annì Øez-
níèkové za velmi vstøícný
pøístup pøi zajištìní po-
sledního rozlouèení s
mým manželem Josefem
Školutem.

Rodina Školutová

UPOZORNÌNÍ
Vážení rodièe,
vzhledem k tomu, že se vstupem naší

republiky do EU se zmìnily též pod-
mínky pro ošetøování chrupu dìtí a
mládeže, odpadají kolektivní prohlíd-
ky v rámci školní docházky a preferuje
se individuální ošetøování v doprovodu
rodièù stejnì jako døíve - 2x roènì.

Doporuèujeme všem rodièùm, aby
nyní už sami mysleli na chrup svých
dìtí a vždy po pùl roce své ratolesti sami
objednávali na zubním oddìlení. Neza-
pomeòte, že v dìtském vìku a v dospí-
vání je to nutné.

Zubní oddìlení Králíky
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Program na ØÍJEN
sobota   15.   DÙM VOSKOVÝCH FIGURÍN
zaè. ve 20.00 hod
Dvì dívky a ètyøi mladíci se dostávají do spárù šílených

bratrù-dvojèat, kteøí své obìti zalévajído vosku a vytváøejí
z nich nehybné obyvatele opuštìného mìsteèka uprostøed
lesù v Louisianì. Snímek má pozvolný zaèátek, o to víc
šokující jsou brutální útoky psychopatù a finále s velkým
požárem.

úterý   18.   FANTASTICKÁ ÈTYØKA   zaè. v 17.00 hod
Nejdéle vydávaný komiks nakladatelství Marvel se do-

èkal filmové podoby. Kosmická radiace ovlivní genotyp èle-
nù posádky vesmírné stanice a zmìní jejich schopnosti.
Snímek urèený pøedevším dìtem oslavuje tradièní hodnoty
a zdobí jej pùsobivé poèítaèové efekty.

pátek   21.   3:15 ZEMØEŠ   zaè. ve 20.00 hod
Podle skuteèných událostí byl natoèen horor o paranor-

málních jevech. V 70. letech minulého století zavraždil mla-
dík, údajnì posedlý hlasy, své rodièe a sourozence. Tím však
hrùza nekonèí, nebo� noví majitelé domu musí rovnìž bojo-
vat o holé životy.

úterý   25.   VINCI   zaè. ve 20.00 hod
Po delší dobì pøichází do èeských kin polský snímek, kon-

krétnì kriminální komedie režiséra Juliusze Machulského,
tvùrce filmových hitù Vabank, Sexmise a King Size. Lupiè
Tsuma se ihned po propuštìní z vìzení zaène pøipravovat
na krádež vzácného obrazu, a èiní tak sofistikovanì a
s humorem.

pátek   28.   Mr. & Mrs. SMITH   zaè. ve 20.00 hod
Brad Pitt a Angelina Jolie v hlavních rolích akèní i ro-

mantické komedie. Manželé Smithovi jsou špièkoví zabijáci,
kteøí pracují pro dvì rùzné organizace a navzájem o sobì
nevìdí. Jejich dlouholeté a skomírající manželství získá nový
impuls, když dostanou zakázku zlikvidovat jeden druhého.

Klub Na Støelnici Králíky
ØÍJEN 2005

sobota  1. øíjna  QUARTETSTORM  zaè. ve 21.00 hod
Hudební veèírek ve Sportbaru Støelnice s šestièlennou

pražskou skupinou Quartetstorm.

nedìle   9.   ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTI-
VAL   zaè. v 17.00 hod

Ve varhanním salonku Mìstského muzea se koná jeden
z koncertù Orlicko-kladského varhanního festivalu 2005.
V Králíkách se pøedstaví polský varhaník TOMASZ JAN
ADAMUS.  Krakovský rodák studoval u prof. J.Grubicha
na Hudební akademii v Krakovì a u H. van Nieuwkoopa
na Sweelinckovì konzervatoøi v holandském Amsterda-
mu. Je laureátem mezinárodní varhanní soutìže
v nìmeckém Arnstadtu. Zabývá se pøedevším starou hud-
bou a v souvislosti s tím i památkovou ochranou historic-
kých varhan. Vyuèuje na Hudební akademii ve Wroclawi.
Koncertuje po celém Polsku i v zahranièí nejen jako var-

haník, ale též jako komorní hráè, dirigent a sbormistr.
V Králíkách zahraje Tomasz J. Adamus na 300 let starý
varhanní pozitiv skladby J. S. Bacha, J. Haydna. J. Pachel-
bela, G. Böhma a J. Podbielskiho.

pátek   14. øíjna   PRODLOUŽENÁ   zaè. ve 19.00 hod
Veèerní prodloužená lekce taneèního kurzu je urèena

pøednostnì pro rodièe a pøíbuzné úèastníkù kurzu; vstup
pouze ve spoleèenském odìvu.

sobota  22. øíjna  POSLEDNÍ LÉTO  zaè. ve 20.00
hod

Marta Vanèurová a Vlastimil Harapes v hlavních
rolích divadelní hry Johna Murrela, jednoho
z nejvýznamnìjších souèasných kanadských dramatikù.
Murrelovo dílo vyniká èistým a kultivovaným jazykovým
projevem, dramatik je nositelem mnoha prestižních ocenì-
ní. Hra Poslední léto – v originále Memoir – mìla evrop-
skou premiéru pøed nìkolika lety ve Francii, byla pøeložena
do patnácti jazykù a uvedena v 35 zemích svìta. Vypráví
životní osudy fenomenální divadelní hereèky Sáry Bern-
hardtové, jejíž hvìzda záøila v druhé polovinì 19. a na za-
èátku 20. století. Díky svému zpùsobu života a hereckým
výkonùm se stala legendou. U nás ji proslavily pøedevším
plakáty Alfonse Muchy a vzpomínky pamìtníkù.

„Není to lichá fráze pouhá, praví-li se, že Sára Bern-
hardtová má ´jméno svìtové´. Ano. Sára není ani snad
jediná z osobností divadelních, která tìší se svìtovému
jménu dnes, kdy pára a elektøina tak úžasnì sblížila veš-
keré zemì naší planety a kdy inteligence lidská po všech
konèinách zemských zajímá se stejnì živì o zjevy literatu-
ry a umìní, vìdy a duševního pokroku vùbec – není sice
samotna, ale je z hercùv na všechcen zpùsob nejslavnìjší.
Cesty její svìtem jsou cestami triumfálními: po knížecku
cestuje Sára s èetným komonstvem umìleckým, a kam-
koli zavítá, všude okamžitì vítìzí.“ (Jan Neruda v dobové
recenzi)

støeda   26. øíjna   MORAVSKÁ FILHARMONIE OLO-
MOUC   zaè. v 19.00 hod

Slavnostní koncert k výroèí založení samostatného státu
v rámci šumperského cyklu KLASIKA VIVA. S Moravskou
filharmonií Olomouc vystoupí sólista Václav Hudeèek (hous-
le). Autobus do Šumperka odjíždí v 17.45 z autobusového
nádraží, vstupenky k dispozici na místì konání.

sobota   29. øíjna   ANNIE´S TRIP   zaè. ve 21.00 hod
Ve Sportbaru Støelnice zahraje rocková partièka Annie´s

Trip z Brna (www.anniestrip.cz).

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.

Okresní pøebor
 ve volejbale žen

Bìhem záøí odehrálo družstvo žen ve složení Šulcová H.,
Šulcová P., Kubíèková I., Krabcová A., Štìpánová I., Vylíto-
vá H., Koubová V., Soldátová T., Žižková P., Revúsová M.
utkání okresního pøeboru ve volejbalu.

Kunvald – Králíky 3 : 0; 0 : 3
Králíky – Píseèná 1 : 3; 3 : 0
Králíky – Žichlínek 3 : 0; 3 : 0

Tabulka po podzimní èásti:
1. TJ Jiskra Králíky 6 4 2 13 : 6 10
2. TJ Sokol Kunvald 6 4 2 13 : 7 10
3. TJ Sokol Píseèná 6 4 2 13 : 8 10
4. TJ Žichlínek 6 0 6   0 : 18   6

Za volejbalový oddíl
A. Krabcová
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Èasovka jednotlivcù
na Suchý vrch

20. roèník (6. srpna)
Sponzoøi závodu: Intercolor, a.s., Revús – stavební

firma, Èeská pojiš�ovna a.s. – J. Kysilková, Obec Èer-
vená Voda, Instalace Špaèek & Feltl, Klein  & Blažek
s.r.o.,  Koloniál - paní Zachová, R-net ÈR, s.r.o.,  Truh-
láøství - Mináø a syn, Motošok s.k.o., Collegium s.r.o.,
Viking - outdoorová prodejna, Cyklosport Jiráska, Elek-
tro Rýznar - Štíty, Zdenìk Ohlídal, Ing. Jiøí Kubeša.

Výsledková listina:
Dorostenci: 1. Kožnar Marek (Mladkov) 0:27:09, 2.

Beneš Jiøí (Devos) 0:29:09, 3. Ambrož ml. Karel (Køi-
žanov) 0:29:52, 4. Prokopec Lukáš (Lyžaøský oddíl
Èervená Voda) 0:34:59.

Muži A: Kestler Aleš (Yogi – Ostrava) 0:22:39, 2.
David Michal (Silný Team Unièov) 0:23:55, 3. Mrklov-
ský Mirek (Škýz Letohrad) 0:24:09.

Muži B: 1. Lachnit Vlastimil (CAC Èervenka)
0:25:04, 2. Kalousek Jiøí (Králíky) 0:26:23, 3. Špaèek
Jiøí (Èervená Voda) 0:26:35.

Muži C: 1. Kosek Miroslav (ETC Fort CNC) 0:26:59,
2. Holomek Josef (KÈT Litomyšl) 0:27:16, 3. Rak Zde-
nìk (RAK Janco Postøelmov) 0:27:52.

Muži D: 1. Vepøek Zdenìk (RAK Janco Postøelmov)
0:28:19, 2. Novotný Jiøí (Letohrad) 0:36:07, 3. Bìlèík
Jindra (Lichkov) 0:42:50.

Ženy: 1. Špaèková Slávka (Èervená Voda) 0:30:26,
2. Felcmanová Vìra (Tìchonín) 0:35:01.

Králická èasovka
Již 3. roèník Králické èasovky, která se konala

v sobotu 10. záøí 2005 se opìt díky pìknému poèasí
vydaøil. Na startu bylo zase více závodníkù než vloni
a nejenom díky tomu, že máme velmi pìkné ceny, ale
hlavnì proto, že je tra� závodu  velmi pìkná a mezi
závodníky se už dostává do podvìdomí. Letos, i když
byl velmi nepøíjemný vítr, padl loòský tra�ový rekord.
Sám si ho zlepšil držitel rekordu z loòského roku Aleš
Kestler z Yogi Racing Ostrava o 0,74 vteøin. Musíme
také pøipomenout Jiøího Kalouska z Králík tím, že co
roèník, tak vždy „první místo“. Gratulujeme!

Rádi bychom podìkovali všem sponzorùm, bez kte-
rých by to nešlo, za dary pro závodníky a našim kama-
rádùm, kteøí nám se závodem pomáhají. A také re-
stauraci Pasát, kde se  již tradiènì vyhlašují vítìzové.
Všem moc a moc dìkujeme a na 4. roèníku na shleda-
nou.

Kalousek Jiøí a Panchartek Zdenìk

Králická èasovka výsledková listina:
Muži A:
1. Kestler Aleš (Togi racing Ostrava) 00:21:33, 2.

Paukrt Radovan (Tessuti Prestige Team Žamberk)
00:22:26, 3. Vítek Martin (Tessuti Prestige Team Žam-
berk) 00:23:27, 7. Záleský Milan (Králíky) 00:25:30.

Muži B:
1. Kalousek Jiøí (Silný Team Unièov) 00:24:14, 2.

Vítek Antonín (Tessuti Prestige Team Žamberk)
00:25:38, 3. Špaèek Jiøí (Èervená Voda) 00:25:46, 4.
Vacek Stanislav (Králíky) 00:26:13.

Muži C:
1. Vepøek Zdenek (Postøelmov) 00:26:18, 2. Ambrož

Karel st. (Køižanov) 00:26:44, 3. Netušil Pavel (SK
Žamberk) 00:26:56, 13. Šenk Zdenìk (Králíky) 00:37:45.

Junioøi:
1. Kožnar Marek (Mladkov) 00:26:04, 2. Ambrož

Karel ml. (Køižanov) 00:27:44, 3. Janeèek Ondøej
(Sokol Klášterec n/O.) 00:29:06, 4. Rentka Jakub (Krá-
líky) 00:30:06.

Ženy:
1. Špaèková Slávka (Silný Team Unièov) 00:28:16,

2. Bílá Veronika (Èervená Voda) 00:33:32, 3. Pospíši-
lová Rùžena (Letohrad) 00:33:41, 4. Cacková Lenka
(Králíky) 00:35:26, 5. Maurerová Janina (Králíky)
00:47:49.

Králíky OPEN 2005 - XIX.roèník
Tenisový oddíl TJ Jiskra Králíky uspoøádal ve

dnech 30. - 31. 7. 2005 tradièní tenisový turnaj ve
dvouhrách a ètyøhrách mužù - Králíky OPEN 2005 -
XIX. roèník. Do dvouher nastoupilo 10 hráèù, do ètyø-
her 7 párù. Ve finále dvouhry zvítìzil Martin Šulc
z Králík nad Romanem Leichtem z Tìchonína a ve
finále ètyøher porazila tato dvojice po velkém boji
dvojici Ludìk Dostál- Stanislav Jungvirt. Podìko-
vání patøí všem zúèastnìným za pìkné sportovní vý-
kony a sponzorùm, kteøí vìnovali ceny pro vítìze
(ÈSOB Pojiš�ovna, Penzion Bumbálka, JÉEL-sprá-
va nemovitostí, Kartáèovny spol s r.o., Drogerie Teta,
Mìsto Králíky).

Za tenisový oddíl Stanislav Jungvirt - pøedseda oddílu
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Den rekordù sportovního areálu - 1. roèník
Mìsto Králíky ve spolupráci se Základní školou Morav-

ská pøipravilo sportovní den pro žáky všech škol. Sportovní-
ho dopoledne se zúèastnili žáci a žákynì základních škol
z Králík a Èervené Vody, Gymnázia Králíky, DVÚ Králíky
a Zvláštní školy Králíky. Celkem bylo vypsáno 10 disciplín

v pìti vìkových kategoriích, celkem vypsáno 33 soutìží.
Držitel rekordu obdržel medaili a diplom o umístìní. Pøe-
hled stávajících rekordù dosažených v tomto sportovním
klání pøineseme v pøíštím èísle.


