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Prezident republiky v Králíkách
Na poèátku prosince pøijede na po-

zvání hejtmana do Pardubického kra-
je pan prezident Václav Klaus spoleènì
s chotí. V rámci této návštìvy je pláno-
vána dne 6. 12. 2005 zastávka i v na-
šem mìstì. Na programu bude setká-
ní pana prezidenta s obèany v kultur-
ním domì Na Støelnici, pravdìpodob-
nì v 18.00 hod. Program se spoleènì
s kanceláøí hejtmana dosud upøesòuje
a mùže tedy dojít k mírným èasovým
posunùm.

Již pøedem bych všechny obèany rád
na toto významné setkání pozval, vždy�
pùjde o první návštìvu hlavy státu
v našem mìstì po 68 letech – posled-
ním prezidentem, který naše mìsto
navštívil, byl pan Edvard Beneš dne
26. 8. 1937.

D. Krabec

Vladimír Hejtmanský
nositelem významného

ocenìní (více na stranì 20)

Nìkolik slov
k diskuzi o školství
Dne 27. 10. 2005 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje

dokument s dlouhodobou koncepcí školství, z nìjž kromì jiného
vyplývá rozhodnutí o utlumení králického gymnázia z dosavadní
osmileté na ètyøletou formu. Tato nepøíjemná informace je velmi
èerstvá, ale z nìkterých internetových diskuzí vyplývá, že podstat-
ná èást „viny“ za tento nepopulární krok leží na mì jako starostovi
mìsta. V diskuzi se hovoøí o „ponížených suplikách krajské vrch-
nosti“, „rezignovaném mìstì, které nebojuje za své zájmy“ a „sta-
rosta nehájí zájmy mìsta“. Internetovým diskuzím bìžnì nepøi-
kládám velkou váhu, lze tam anonymnì prezentovat cokoliv. Pro-
tože tyto pøíspìvky však jsou podepsané a obsahují obrovské, vel-
mi nebezpeèné lži, musím na nì reagovat.

Pøes 2 mìsíce intenzivní práce jsem vìnoval tomu, abychom ve
spojení se všemi odborníky ve školství (a nejenom králickém) na-
lezli øešení vzniklé situace. Názor zástupcù kraje jako zøizovatele
gymnázia byl jasný: nízký poèet dìtí ve tøídách devastuje základní
školství, na gymnázium se vybírá výrazné procento žákù ZŠ a nižší
gymnázium se tím stává jen jakousi lepší základní školou. Velmi
nízké poèty narozených dìtí na Králicku (stejnì je tomu ale i v celé
ÈR) v posledních minimálnì 8 letech nedávají šanci na zachování
souèasného rozložení škol. I spojení základních škol v Králíkách,
ke kterému velmi pravdìpodobnì nejpozdìji v roce 2008 dojde,
situaci nepomùže, nebo� nenavýší poèet dìtí v regionu..

Od poèátku bylo zøejmé, že øešení otázky gymnázia musí jít
kontinuálnì s øešením zahrnujícím i základní školy, jejichž zøizo-
vatelem je mìsto. Proto jsme se pokusili vytvoøit model spojených
základních škol s osmiletým gymnáziem. Ten se zdál po jistou
dobu funkèní. Vypadalo to, že máme i pøes nemalé obtíže s tím

(pokraèování na stranì 2)
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spojené øešení, které zachrání existenci os-
miletého gymnázia. Bohužel pøi detailnìj-
ším ekonomickém rozboru se ukázalo, že
i v  tomto modelu budou chybìt finance - na
mzdy uèitelù, na provoz. A to ve výši, kterou
by nový zøizovatel, tedy mìsto, nemohl dlou-
hodobì nést.

Po celou dobu snahy najít øešení složité
situace jsem intenzivnì jednal se zástupci
krajské samosprávy, pøedevším s radními
Pk. Probíhala nelehká diskuze o možnos-
tech øešení. Byla to jednání 2 rovnocenných
partnerù, samospráv, které jsou si vìdomy
zodpovìdnosti za vìci jim svìøené. Na všech
poèáteèních jednáních byla preferována va-
rianta osmiletého gymnázia. Krajské sta-
novisko: kdybychom postupovali podle la�-
ky nastavené v jiných èástech kraje, nebylo
by v Králíkách ani gymnázium, ani SOU,
ètyøleté gymnázium je maximem možného
z pozice zøizovatele. Souèasnì s tím probí-
hala jednání s vedením všech základních
i støedních škol v regionu. Velmi peèlivì se
analyzovala situace, hledala dostupná data,
porovnávaly možné varianty, dìlaly výhle-
dy do budoucna. S výstupy byli seznámeni
i  zastupitelé mìsta (2x jednání ZM, 1x pra-
covní schùzka zastupitelù). Na základì
všech takto získaných informací a dùklad-
ného vyhodnocení situace jsem dospìl
k závìru, že gymnázium v osmileté podobì
bohužel za stávajících poètù dìtí v regionu
bez toho, aby se do nìj musely pumpovat
výrazné finanèní prostøedky od zøizovatele,
není udržitelné. To jsem prezentoval i na
minulém jednání ZM. Zastupitelstvo mìs-
ta se po delší diskuzi pøiklonilo k názoru,
že ponechá rozhodnutí na krajském zastu-
pitelstvu a deklarovalo zachování gymná-
zia ve stávající podobì.

Po skuteènì dlouhých úvahách jsem zjis-
til, že neúprosná demografická data prostì

Nìkolik slov k diskuzi o školství
(dokonèení ze strany 1) musejí být brána v potaz a nelze je nahra-

dit boucháním do stolu a psaním slohových
cvièení na téma Likvidace života na Králic-
ku. To vše z jednoho prostého dùvodu: gym-
názium a základní školy jsou spojitými ná-
dobami. Pøelejeme-li obsah jednìch do dru-
hých, zùstanou ty první prázdné èi polo-
prázdné a budou mít existenèní problémy.
Vše se odvíjí od jednoduché pøímé úmìrnos-
ti: èím vìtší poèet žákù, tím vìtší množství
financí. A o ekonomickou stránku vìci jde
bohužel až v první øadì.

V materiálu pro jednání minulého ZM
jsem popsal situaci ve školství a pøiznal, že
optimální øešení na zachování osmiletého
gymnázia se nepodaøilo najít. Protože jsem
s Radou Pk mìl dohodnuto, že ještì pøed
jejím zasedáním pøedložíme jasné stano-
visko, zda chceme být zøizovateli osmileté-
ho gymnázia, dostali stejný materiál i èle-
nové Rady Pk. Byl to materiál s osobním
stanoviskem starosty mìsta, který nemìl
povahu usnesení ZM. Byl to materiál, který
Radì Pk sdìlil, že mìsto ve funkci zøizova-
tele není schopno ekonomicky utáhnout chod
gymnázia. Nic více, nic ménì.

Ale zpìt k podstatì problému: ten, kdo
i pøes znalosti výchozích dat dále volá po
zachování osmiletého gymnázia, jedním
dechem volá po postupné likvidaci základ-
ních škol v regionu. Slovo základní zname-
ná pro mì stejnì jako pro stavitele domu
nìco, co prostì být musí, nìco nezbytnì nut-
ného pro jakoukoliv další nadstavbu. Zá-
kladní školu zøizuje mìsto. Ptám se tedy:
kde je nehájení zájmù mìsta, kde je rezig-
nované mìsto nebojující za své zájmy? A co
je vlastnì v tomto pøípadì zájem mìsta?
Mùže být nìkdo tak krátkozraký a nevidìt,
že jedno rozhodnutí má své, podle mì velmi
závažné dùsledky na chod organizací, jichž
jsme zøizovatelem?

Nechci ještì více víøit zjitøenou atmo-

sféru krátce po rozhodnutí, které nikoho
nepotìší. Nemohu ale na sobì nechat
špínu, úmyslnì šíøenou nìkterými lidmi.
Myslím, že není tajemstvím, že jsem na
radnici pøišel z postu uèitele gymnázia.
Tam bych se mìl i po skonèeném voleb-
ním období vrátit. S gymnáziem mì pojí
spousta hezkých zážitkù s kolegy uèiteli
i se souèasnými a bývalými studenty. Celá
situace kolem gymnázia se mì dotýká
daleko osobnìji než mnohé jiné. I proto
jsem se snažil najít záchranné øešení, které
by nám jej uchovalo. Nenašel jsem ho.
Poøád však tvrdím, že i ètyøleté gymnázi-
um je variantou, za niž stojí bojovat.
V prostøedí, kde se stále rodí málo dìtí a
kde v dohledné dobì bude velmi ostrý kon-
kurenèní boj mezi školami o každého žáka,
uspìje ale jen nadstandardnì aktivní
škola. Škola, která nabídne svým žákùm
nadhodnotu jinde neposkytovanou. Jen
taková mùže uspìt.

Dušan Krabec

Poznámka redakce
Redakce Králického zpravodaje obdrže-

la pøíspìvek øeditele Gymnázia Králíky
PaedDr. Ladislava Krska. Tento èlánek je
reakcí pana øeditele na èlánek nazvaný Ote-
vøený dopis zamìstnancù ZŠ v Králíkách,
který byl uveøejnìn na diskusní stránce  ser-
veru www.patriot.kralicko.cz a v øíjnovém
èísle mìsíèníku Nové Kralicko. Vzhledem k
tomu, že zastupitelstvo Pardubického kra-
je schválilo na svém jednání dne 27. 10
2005 návrh Dlouhodobého zámìru vzdì-
lávání a rozvoje vzdìlávací soustavy s kon-
krétními dopady na jednotlivé školy zøizo-
vané krajem,  rozhodla se redakce Králic-
kého zpravodaje   výše zmínìný èlánek ne-
uveøejòovat.

Za redakci Králického zpravodaje Jan Di-
víšek, odpovìdný redaktor

Dne 21. 10. 2005 zahájila firma Èeské
radiokomunikace. a.s.  veøejné digitální te-
levizní vysílání na vysílaèi Praha-mìsto a
Praha-Cukrák. V této souvislosti byl vydán
seznam vysílaèù s plánovaným pøechodem
z analogového na digitální vysílání a byly
zveøejnìny mapy s plánovaným pokrytím
signálu. Protože lokalita našeho regionu
není do tohoto seznamu zahrnuta, obrátil
jsem se na pracovníka spoleènosti Èeské
radiokomunikace, a.s. z  úseku vysílacích
služeb s dotazem na situaci v našem regio-
nu. V naší lokalitì je signál programu ÈT 1
(kanál 37), ÈT 2 (kanál 11), NOVA (kanál
34) šíøen z pøevadìèe umístìného na Su-
chém Vrchu. U signálu TV Prima (kanál 47)
je uvádìn Suchý vrch jako vysílaè proto, že
signál je pøijímán z družice a následnì je
šíøen vzdušnou trasou. Technické zaøízení
potøebné pro šíøení signálu je na Suchém
Vrchu umístìno v objektu, jehož majitelem
je ministerstvo obrany.

Pro naše ètenáøe publikujeme vyjádøení
odpovìdného pracovníka firmy ÈRa:

Vážený pane, v návaznosti na náš vèerejší
telefonický rozhovor k Vašemu dotazu uvá-
díme:

1. publikovaný seznam vysílaèù, který ci-

Budoucnost digitálního vysílání TV na Králicku
tujete, je sestaven pro první etapu pøechodu
od analogového k digitálnímu vysílání pro
období do poloviny roku 2007 s tím, že pro
tuto etapu jsou využity pouze stávající volné
kmitoèty a jedná se o období, kdy ještì nebu-
de omezován pøíjem stávající analogové TV.
V tomto rozsahu má naše spoleènost také
pøidìleny vysílací kanály.

2. další pøídìly vysílacích kmitoètù (zejmé-
na pro lokality, které dosud nejsou zahrnuty
v tabulce) lze oèekávat až po dalších legisla-
tivních úpravách až po tomto datu v návaz-
nosti na postupu legislativy jak uvnitø ÈR,
tak i na mezinárodní úrovni. Oèekávaný èa-
sový horizont pro pøechod na plnì digitální
vysílání lze oèekávat kolem roku 2011 až
2012.

Dìkujeme za Váš dotaz.
S pozdravem Ing. Miloš Jiøík

ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s.

Poznámka redakce:
Z této odpovìdi vyplývá, že èasový hori-

zont pøechodu z analogového na digitální
signál mùžeme v našem regionu oèekávat
okolo roku 2011.

Druhá èást našeho dotazu na ÈRa se
týkala kvality signálu šíøených programù

veøejnoprávní televize  ÈT 1 a ÈT 2. Dle
sdìlení pracovníkù technického dozoru pro-
šlo pracovištì na Suchém Vrchu nedávno
pøi plánované odstávce revizní kontrolou a
pøipravuje se èásteèná výmìna stávajícího
technického vybavení. Zámìrem je snížení
poruchovosti zaøízení. Obèasné zhoršené
podmínky pøíjmu signálu v tomto období
jsou vìtšinou vyvolány atmosférickými po-
ruchami, kdy vinou inverze dochází k prolí-
nání jiných kmitoètových pásem do šíøené-
ho signálu. Technika je umístìna v samo-
statné místnosti a není možné vylouèit
i negativní vliv vyzaøovaného tepla. Proto
je plánováno umístìní klimatizaèní jednot-
ky do místnosti, toto je závislé na povolení
majitele objektu.

 Protože je objekt v majetku MO a není
zde zajištìn stálý dozor, vyjíždí v pøípadì
poruchy opravárenská èeta následující pra-
covní den od zjištìní poruchy na zaøízení.

Dalším problémem v našem regionu je
obèasné rušení TV signálu uživateli bez-
drátového pøipojení k internetu. Bohužel
se stává, že se mezi sebou propojí více uži-
vatelù do jedné „mobilní“ PC sítì prostøed-
nictvím doma vyrábìných antén. Tyto ne-

(dokonèení na následující stranì)
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1. etapa pøechodu k digitálnímu
vysílání

Plánované pokrytí území spoleèností ÈRa po dokonèení první etapy digita-
lizace TV vysílání

Budoucnost digitálního vysílání TV na Králicku
(pokraèování ze strany 2)

homologované prvky v pøípadì vysílání da-
tového toku mohou rušit TV pøíjem. Záva-
da se vìtšinou projevuje jako blikající drob-
né bílé teèky v horní nebo spodní èásti ob-
razovky. Podle platných právních pøedpisù
ÈRa nezodpovídá za pøípadné rušení sig-
nálu z dùvodu používání bezdrátového pøi-
pojení k poskytovatelùm internetového pøi-
pojení. Pøípadné rušení pøijímaného sig-
nálu je nutné oznámit na místnì pøíslušné
pracovištì ÈTÚ pøi splnìní následujících
podmínek:

V pøípadì vzniku rušení nebo chybovos-
ti signálu musí provozovatel zaøízení vyu-
žívajícího rádiové kmitoèty, popøípadì po-
skytovatel služeb elektronických komuni-
kací, který je poskytuje prostøednictvím za-
øízení využívajícího rádiové kmitoèty, nebo
provozovatel radiokomunikaèních služeb
(dále souhrnnì jen „provozovatel“) vždy nej-
prve zajistit kontrolu vlastního rádiového
zaøízení a pøesvìdèit se o jeho bezchyb-
ném stavu. Kontrolou doporuèujeme povì-
øit odbornou servisní firmu. Je tøeba zkon-
trolovat:

- bezchybnost a správnou instalaci pro-
vozovaného vysílacího i pøijímacího zaøíze-
ní, vèetnì antén a pøíslušenství, kvalitu
vysílaného signálu,

- dodržení minimální požadované úrov-
nì pøijímaného signálu,

- odpovídající nastavení citlivosti pøijí-
maèù (terminálù).

Za rušení se nepovažuje povolené sdíle-
ní kmitoètù vysílacích rádiových zaøízení
nebo vzájemné rušení vysílacích rádiových
zaøízení provozovaných na základì všeo-
becného oprávnìní. Takové rušení øeší pro-
vozovatelé zaøízení využívající rádiové
kmitoèty dohodou.

Pøi zajištìní bezchybné funkce provozo-
vaných rádiových zaøízení mùže provozova-
tel v pøípadì rušení nebo zvýšené chybovos-
ti signálu požádat ÈTÚ o zjištìní zdroje
rušení podle § 100 odst. 6 zákona è. 127/
2005 Sb., o elektronických komunikacích a
o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zá-
kon o elektronických komunikacích). V pøí-
padì pochybností mùže ÈTÚ požadovat po-
tvrzení odborné firmy o nezávadnosti insta-
lovaného rádiového zaøízení.

Vzniklo-li rušení provozu nedodržením
podmínek stanovených pro provoz zaøíze-
ní, nese náklady na ochranná opatøení pro-
vozovatel tohoto zaøízení, jinak nese ná-
klady provozovatel zaøízení pozdìji uvede-
ného do provozu nebo zmìnìného. Pokud
rušené zaøízení neodpovídá požadavkùm
na elektromagnetickou kompatibilitu, po-
nese náklady na ochranná opatøení provo-
zovatel tohoto zaøízení. Jinak nese tyto ná-

klady provozovatel zaøízení pozdìji zøíze-
ného nebo zmìnìného.

Hlášení na rušení pøijímají a vyøizují
místnì pøíslušné odbory ÈTÚ, v našem pøí-
padì se jedná o pracovištì v Hradci Králo-
vé. Adresa pracovištì: ÈTÚ - odbor pro vý-
chodoèeskou oblast. Velké námìstí 1, 500

03 Hradec Králové, telefon: 495 518 305.
Bližší informace naleznete na www.ctu.cz

V pøípadì reklamací je vždy vhodné pøed
vlastním podáním nechat provìøit stav pøi-
jímacího zaøízení (vèetnì mìøení úrovnì sig-
nálu v dané lokalitì) odbornou firmou.

Bc. Jan Divíšek, vedoucí odboru
školství, kultury a tìlovýchovy
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Informace k poøádání sportovních a kulturních
podnikù, vèetnì taneèních zábav a diskoték

Velká novela zákona o spotøebních da-
ních.

Dnem 1. 7. 2005 byl novelizován zákon
è. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, zá-
konem è. 217/2005 Sb. Do právní úpravy
spotøebních daní pøinesl øadu novinek a po-
vinností, vèetnì úprav sazeb, zmìn v ruèe-
ní, daòových skladech a zastupování.

Jednou z tìchto mnoha zmìn je i nová
povinnost informovat celní úøad o prodeji
lihovin (i rozlévaných) na veøejnosti pøístup-
ných sportovních a kulturních podnicích,
vèetnì taneèních zábav a diskoték.

Osoba, která mùže lihoviny prodá-
vat je povinna nejpozdìji 3 pracovní
dny pøed konáním podniku o této èin-
nosti písemnì informovat pøíslušný
celní úøad. Písemná informace musí
obsahovat údaje o osobì, která lihovi-
ny prodává, o èasovém vymezení pro-
deje lihovin a údaje o druhu a množ-
ství prodávaných lihovin.

Za nesplnìní výše uvedené povinnosti se
osoba vystavuje nebezpeèí uložení sankce
pokuty až do výše 1.000.000,-Kè.

CR Ladislav Brùha
øeditel Celního úøadu Ústí nad Orlicí

Další informace Vám podá: Celní úøad
Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 897, PSÈ
562 01 Ústí nad Orlicí tel.: 465 569 222,
465 569 247, 465 569 246, mail: kance-
lar1161@cs.mfcr.cz

Vyjmutá ustanovení zákona è.353/2003

Sb., v platném znìní, ve znìní zákona è.217/
2005 Sb.

§ 133 Zákaz prodeje
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, je

na stáncích, tržištích (tržnicích) nebo mís-
tech, které nesplòují technické požadavky
na územnì technické, úèelové a stavebnì-
technické øešení staveb36) a které nejsou
zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskyto-
vání hostinských služeb, zakázáno prodá-
vat lihoviny a tabákové výrobky.

(2) Tabákové výrobky lze jako doplòkový
sortiment prodávat ve stáncích s prodejem
denního a periodického tisku [§ 132 písm.
b)]. Tabákové výrobky a lihoviny lze jako
doplòkový sortiment prodávat ve stáncích
s obèerstvením [§ 132 písm. c)].

(3) Tabákové výrobky a lihoviny lze pro-
dávat v pojízdných prodejnách pøi prodeji
zboží v místech, kde není zajiš�ován prodej
v prodejnách, které splòují technické poža-
davky na územnì technické, úèelové a sta-
vebnì technické øešení staveb a které jsou
zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskyto-
vání hostinských služeb.

(4) Lihoviny, i rozlévané, lze prodá-
vat na veøejnosti pøístupných sportov-
ních a kulturních podnicích, vèetnì
taneèních zábav a diskoték, pokud
zvláštní právní pøedpis65c) nestanoví
jinak.

(5) Osoba, která mùže podle odstav-
ce 4 lihoviny prodávat, je povinna nej-

pozdìji 3 pracovní dny pøed konáním
podniku o této èinnosti písemnì in-
formovat pøíslušný celní úøad. Písem-
ná informace musí obsahovat údaje o
osobì, která lihoviny prodává, o èaso-
vém vymezení prodeje lihovin a údaje
o druhu a množství prodávaných liho-
vin.

(6) Zákaz prodeje tabákových vý-
robkù a lihovin stanovený zvláštním
právním pøedpisem65c) zùstává tímto
ustanovením nedotèený.

§ 134 Kontrola
(1) Ke kontrole dodržování zákazu pro-

deje lihovin a tabákových výrobkù podle §
133 jsou oprávnìny:

a) celní úøady a celní øeditelství,
b) územní finanèní orgány
c) Èeská obchodní inspekce
d) Státní zemìdìlská a potravináøská

inspekce a
e) živnostenské úøady.

Pøestupky a správní delikty
§ 135c
(1) Fyzická osoba se dopustí pøestupku

tím, že poruší zákaz prodeje lihovin a tabá-
kových výrobkù podle § 133. Za tento pøe-
stupek lze uložit pokutu do 1. 000.000 Kè.

(2) Právnické nebo podnikající fyzické
osobì, která poruší zákaz prodeje lihovin a
tabákových výrobkù podle § 133, se uloží
pokuta do 1. 000.000 Kè.

Tøídìní nápojových kartonù – SPOLEÈNÌ S PLASTY!
Nápojové kartóny (krabice na nápoje)

patøí mezi velmi populární obaly. Jsou tvo-
øeny dvìma, nebo tøemi druhy materiálù,
pøièemž hlavní souèástí je vysoce kvalitní
papír, pøes 70% hmotnosti obalu. Pro zajiš-
tìní nepropustnosti obalu je nápojový kar-
ton vybaven polyetylenovou fólií, pro zajiš-
tìní trvanlivosti obsahu bývá doplnìn ještì
fólií hliníkovou. Právì pro svùj obsah vyso-
ce kvalitního papíru je vyhledáván papír-
nami jako zdroj cenné suroviny. Nápojový
karton se proto zpracovává stejnì jako sbì-
rový papír, rozvlákòuje se. Zbylý odpad
v podobì plastových a hliníkových fólií se v
Evropì  používá zejména pro výrobu páry a
tepla, pøípadnì speciálních lisovaných vý-
robkù. V ÈR se zpracováním nápojových kar-
tónù zabývají dvì papírny, jedna v Bìlé pod
Bezdìzem a druhá v Žimrovicích na Mora-
vì. Obì papírny nápojový karton rozvlákòu-
jí, papírna v Bìlé ještì navíc vyrábí z karto-
nù za tepla lisované desky, které se dají
použít napø. jako police do regálù. Odpad
vzniklý z rozvláknìní lze navíc použít k vý-
robnì stavebních desek, èímž se zabývá spo-
leènost R.P.O. v Hrušovanech u Brna.

V Králíkách se nápojové kartony dosud
oddìlenì nesbíraly, hlavním dùvodem byly
vysoké vstupní náklady na dovybavení sbìr-
ných hnízd dalšími nádobami a jejich ná-
sledné svážení. Po jednání s firmou EKO -
KOM a.s. a svozovou firmou EKOLA s.r.o.
se v Králíkách zaèíná od listopadu 2005
sbírat i tato komodita a to tak, že kartony
se budou sbírat spoleènì s plasty do
stejných nádob.

Jaké zmìny nás tedy v rámci zavedení
sbìru nápojových kartonù èekají ? Nádoby
na plasty budou kromì žluté samolepky pro
plasty oznaèeny oranžovou samolepkou,
v nejbližší dobì se také poèítá s dalším
posílením hnízd s nádobami na tøídìný
komunální odpad. Samotný sbìr bude vel-
mi jednoduchý, prázdné nápojové kartony
staèí vypláchnout malým množstvím
vody, stlaèit, shromažïovat spoleènì s
plasty a následnì ukládat do nádob ur-
èených ke sbìru plastù. Obsah nádob
na plast a novì i na kartony se bude nadále
odvážet do firmy Transform Bohdaneè a.s.,
která odpady pøetøídí, plasty zpracuje a ná-
pojové kartony pøedá k dalšímu zpracová-
ní.

Vìøím, že obyvatelé mìsta ocení novou
možnost vytøídìní této složky domovního
odpadu, zároveò apeluji na dodržování pra-

videl pro sbìr všech tøídìných odpadkù
v našem mìstì.

Pavel Brandejs
odbor ŽP MìÚ Králíky

MF Dnes, sobota 15. 10. 2005, Pøíloha - Pardu-
bický kraj, strana 2 - tisková oprava
V páteèním vydání pardubické pøílohy MF Dnes jsme omylem uvedli,
že Støední odborné uèilištì opravárenské v Králíkách od 1. 7. 2006
skonèí èinnost a bude slouèeno se Støední zemìdìlskou školou
v Lanškrounì. Tato informace není pravdivá. Rada Pardubického kra-
je odsouhlasila, že uèilištì bude pokraèovat ve výuce dál. Dále je
nutné uvést, že osmileté Gymnázium v Králíkách bude utlumeno po-
stupnì na gymnázium ètyøleté a jeho studentùm nehrozí návrat do
základních škol.                 Podepsáni odpovìdní redaktoøi MF Dnes
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Do Letohradu opìt pøijede plnou parou Mikuláš
Již po sedmnácté se na trati z Leto-

hradu do Dolní Lipky a zpìt  uskuteè-
ní Mikulášská parní j ízda, a to
v sobotu 26. listopadu 2005. V Leto-
hradì  opìt zaèíná „zlatá éra páry“,
nebo� letohradská drážní výtopna má
po nìkolika letech opìt k dispozici
vlastní provozuschopnou parní loko-
motivu s oznaèením 423.009. Ta by se
v uvedený termín mìla stát jedním
z hlavních lákadel této, dìtmi i rodièi
toužebnì oèekávané, akce. S tradiè-
ním sloganem „lokomotivì plnou
páru, Mikuláši štìdrou ruku a vám
všem pøíjemné zážitky“  zvou na tuto

nejstarší podobnou akci Èeských i bý-
valých Èeskoslovenských státních
drah poøadatelé, kterými jsou uzlová
železnièní stanice (UŽST) Letohrad a
Letohradský železnièní klub. Bližší in-
formace (jízdní øád, info o Mikulášské
besídce…) se dozvíte na plakátech
umístìných v železnièních stanicích
trakèního obvodu UŽST Letohrad,
nebo na internetové adrese
www.mikulas.letohrad.cz.

Nové služby pro králické podnikatele
V letošním roce došlo ve spoleènosti Služby mìsta Králíky s.r.o.

k nìkolika organizaèním zmìnám, které se v dùsledku dotknou
králických podnikatelù. Jistì není tajemství, že spoleènost využi-
la možnost používat pøekladištì TKO v Èervené Vodì, a tím se
zkrátila tolik diskutovaná vzdálenost na skládku. Po vyhodnoce-
ní celé situace okolo skládky, nastavení ceny za uložení a dalších
doprovodných ukazatelù, nabízí SMK s.r.o. pro králické podnika-
tele tøi èetnosti odvozu TKO.
Jedná se odvoz: 12x roènì tz. 1x zamìsíc, cena 387,- Kè

26x roènì tz. 1x 2 týdny, cena 840,- Kè
1x týdnì, cena 1680,- Kè

Samozøejmì s možností placeného uložení velkoobjemových
i ostatních odpadù.

V této cenì je zahrnuto  provozování sbìrných dvorù, které
jsou dennì otevøeny do 14,30 hod. a v pátek v letním období  do
18 hod a zimním období do 16 hod.

Pokud se naši zákazníci rozhodnou pro svoz svých odpadù
jinou spoleèností, pak bohužel pøicházejí o možnost uložení odpa-
dù v našem sbìrném dvoøe a musí kontaktovat jinou spoleènost.
Abychom byli pøesní, v souèasné dobì v Králíkách rozesílá nabíd-
ku firma Ekola Èeské Libchavy, Marius Pedersen Group a to za
skuteènì zajímavé ceny, které jsou až nezvykle nízké s porovná-
ním s jinými mìsty, jako je Letohrad, Žamberk, Nekoø, pøestože
jsou vzdáleny jen nìkolik kilometrù od skládky. Proto bych dopo-
ruèil králickým podnikatelùm, aby se informovali v lokalitách,
kde firma Ekola Èeské Libchavy již pùsobí a pøehodnotili svùj
názor na cenu nabízené služby. Bohužel jsou to nereálné ceny a
jde pouze o získání zákazníka.

Ve své nabídce jasnì hovoøí o skuteènosti, že od 1. 1. 2006
zajiš�uje ve mìstì Králíky svoz odpadu z popelnic. Jedná se
o zavádìjící nabídku, protože firma nemá s nikým uzavøenou
smlouvu o svozu odpadu a nemá co odvážet. Pokud se pøesto
rozhodnete využít služeb firmy Ekola Èeské Libchavy, pak se po
èasovì omezených cenových prázdninách stáváte spolusponzory
dalších možných zákazníkù.

Spoleènost SMK s.r.o.dále nabízí pro všechny podnikatele
i obèany po celý rok  celou øadu cenovì zajímavých služeb, viz
ceník, mimo jiné i prodej plechových 110 l popelnic v cenì
660,- Kè.

Nabídkový ceník spoleènosti Služby mìsta Králíky s.r.o.
Š 706 MTSP: skl. 30,- kè/km, 15 min. použití 80,- kè/15 min.
Prohrnování pøední radlicí: 720,- Kè/ l hod.
Posyp: 660,- Kè/ l hod. + materiál
Š 706 kropicí: 32 kè/km, 700,- Kè / l hod.
LIAZ BOBR: 36,- kè/km 1 hod. 255,- kè/hod.
AVIE A 30 JNK: skl. 18,50 kè/km, 15 min. nakl, skl. 65,- kè/15min.
AVIE 75 LNK: 18,50 kè/km, 15 min. nakl.skl. 65,- kè/15 min.
AVIE A 30 MP 13: 1 hodina celková doby použití 380,- Kè
Traktor Z 7245: 1 hodina celkové doby použití 385,- Kè
Traktor Z 7245 s vlekem 1 tuna: 1 hodina celkové doby použití 420,- Kè
Traktor Z 7245 s vlekem 7 tun: 1 hodina celkové doby použití 445,- Kè
Traktor Z 7245 prohr. snìhu: 1 hodina celkové doby použití 440,- Kè
AVIE ÈIVO zamet. vùz: 1 hodina celkové doby použití 700,- Kè
Traktor Z 7245 s frézou: 1 hodina celkové doby použití 825,- Kè
Válcování vibr. válcem: 1 hodina celkové doby použití 300,- Kè
Sekaèka ètyøkol. s obsluhou: 1 hodina celkové doby použití 285,- Kè
Sekaèka MF lišta, rotaèka: 1 hodina celkové doby použití 253,- Kè
Motorová pila s obsluhou: 1 hodina celkové doby použití 285,- Kè
Køovinoøez: 1 hodina celkové doby použití 185,- Kè
Štìpkování: 1 hodina celkové doby použití 550,- Kè
UNC nakládání: 1 hodina celkové doby použití 410,- Kè

prohrnování: 1 hodina celkové doby použití 410,- Kè
Traktorový vlek 7 tun : 1 hodina celkové doba použití   60,- Kè
Traktorový vlek 1 tuna: 1 hodina celkové doby použití   35,- Kè
Øezání asfalt. krytù: 1 m øezu dle hloubky        50 – 65,- Kè
Pøistavení kontejneru AVIE:

       1 den/vèetnì dopravy po Králíkách 200,- Kè
HZS odborný pracovník: 1 hodina  150,- Kè

pomocný pracovník: 1 hodina 110,- Kè

Odložení odpadu v recyklaèním dvoru
TKO: 7,-  Kè/ kg, stavební su�: 500,- Kè/1 t, autobaterie: 8,40 -

Kè/ kg, plasty: 2,98 - Kè/kg, barvy, øedidla: 17,20 - Kè/kg, záøivky,
výbojky: 31,25 - Kè/kg, pneumatiky: 14,17 - Kè/kg, radia, televize:
13,80 - Kè/kg, lednièky: 350,- Kè/ks + 10% za manipulaci s jednot-
livými odpady.

Všechny uvedené ceny služeb jsou bez DPH.
Na závìr tohoto pøíspìvku zvu všechny obèany, kteøí si nevìdí

rady s rùznými druhy odpadù, aby pøišli do sbìrného dvora SMK.
Dají mi za pravdu,  že poházené rùznobarevné pytle v pøíkopech
a èerné skládky v lesích nejsou dobrou vizitkou našeho mìsta a
samotnou likvidaci platíme my všichni.

Jednatel SMK, Langhans J.
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ZVÍTÌZILI SAMI NAD SEBOU
V pátek 7. øíjna navštívili žáci 7. – 9.

roèníku Zvláštní školy v Králíkách
Lanové centrum Proud v Olomouci.
Zde se pod vedením proškolených in-
struktorù nauèili správnému jištìní,
vyzkoušeli si lezení na horolezecké stì-
nì, zdolávali rùzné lanové soustavy na
zemi, poté v 10 m výšce za vzájemné
pomoci žákù pøi jištìní. Hlavním cílem
bylo zmìøit si svoje fyzické síly, psy-
chické možnosti, nauèit se spolupraco-
vat a navzájem si dùvìøovat. Tento zá-
tìžový program žáci absolvovali
v rámci projektu prevence sociálnì
patologických jevù „Já a mùj zdravý
životní styl!“, který byl finanènì pod-
poøen MŠMT ve výši 6.000,- Kè. Naše
škola se podílela èástkou 800,- Kè. Do
tohoto projektu byly též zahrnuty in-
teraktivní besedy s tématem Vztahy
ve tøídì, které provedly pracovnice Pe-
dagogicko - psychologické poradny

z Ústí nad Orlicí na konci záøí.
P.S. Pøíznivci adrenalinových sportù

– vøele doporuèujeme!
Mgr. Martina Lenhartová

metodik prevence

SBÍRÁME,
TØÍDÍME

V mìsíci øíjnu probìhl ve Zvláštní
škole Králíky 1. sbìrný týden, ve kte-
rém žáci nosili do školy roztøídìný pa-
pír. Ten pak byl následující týden odve-
zen do sbìrných surovin. Výtìžek 390,-
Kè bude vìnován handicapovaným so-
vièkám do Èeské Tøebové. Peníze zís-
kané od sponzorù budou použity na
pøípravu zazimování malého ježka (vý-
ukový program Bodlinka). Dìkujeme
za spolupráci firmì Zámeènictví a au-
toopravna Bohuslav Hanák a sbìrným
surovinám. Firmì Pekárny Falta a
Quelle Kubešová  dìkujeme za poskyt-
nutí papíru.

Žáci a kolektiv uèitelù ZvŠ

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

Myslivci dìkují !
Myslivecké sdružení Jeøáb Králíky

velmi dìkuje pedagogickému sboru
Základní školy 5. kvìtna v Králíkách
za zajištìní propagace sbìru kaštanù
mezi svými žáky. Na naši žádost žáci
této základní školy sesbírali více než
700 kg kaštanù, které naše myslivec-
ké sdružení od nich vykoupilo a kašta-
ny budou použity pro pøikrmování zvì-
øe v zimním období jako velice kvalitní
krmivo. Doufáme, že s vaší pøíkladnou
iniciativou i pøes drobná nedorozum-
nìní pøi výkupu mùžeme poèítat i v
dalších obdobích.

Za MS Jeøáb Králíky
Jaromír Švorc pøedseda sdružení

Muzeum ès. opevnìní, pìchotní srub
K- S 14 „U cihelny“ a ohlédnutí za sezónou

Není to tak dávno, co jsme odhrabali
sníh a pøipravovali se na pøíchod návštìv-
níkù v únoru pøi IX. Srazu èeských turistù
v Králíkách, kteøí zahájili sezónu 2005.

Rok uplynul jako voda a v Muzeu K-
S 14 „U cihelny“ se naše zájmová organi-
zace chystá bilancovat prùbìh roku. Je rov-
nìž èas se pøipravit na zimní sezónu, ve
které jako tradiènì, není ponechán tento
betonový monument s pìti expozicemi
uvnitø bez zájmu turistù.

Jestliže budeme hodnotit letošní rok jako
úspìšný, pak nejen z hlediska celkové re-
konstrukce, kdy se podaøilo dokonèit opra-
vu èelní èásti objektu a izolaci stropnice,
ale pøedevším v aktivitách a orientaci mu-
zea na národní dìjiny poøádáním výstav.

Šedesát let od  ukonèení druhé svìtové
války pøimìlo muzeum k uspoøádání vý-
stavy „Ès. armáda pøed Mnichovskou zra-
dou“, která se uskuteènila v kvìtnu za me-
diální kampanì pod názvem „Muzeum a
20. století“. Kampaò vyhlásila Asociace
muzeí a galerií ÈR ve spolupráci
s Ministerstvem kultury. Naše muzeum

se tak zaøadilo mezi ètyøi muzea Pardu-
bického kraje, která touto formou pøiblíži-
la návštìvníkùm pohnuté okamžiky naší
historie. Události roku 1938, který pøed-
znamenal druhou svìtovou válku, bylo mož-
no shlédnout ve fotografiích, dokumentech
a unikátních trojrozmìrných pøedmìtech.

Výstava ještì ani nebyla ukonèena a už
zaèaly intenzivní pøípravy na propagaci
našeho muzea v Praze na prestižní akci
„Pražská muzejní noc“, kterou navštívilo
ve veèerních a noèních hodinách neuvìøi-
telných padesát tisíc návštìvníkù z ÈR
i zahranièí. Díky vhodnému umístìní do-
èasné expozice Pìchotního srubu v Pan-
theonu Národního muzea bylo propagová-
no nejen muzeum, ale i mìsto Králíky jako
takové, což se pozitivnì projevilo v prùbì-
hu sezóny zvýšením návštìvnosti této pa-
mátky.

Samotná akce CIHELNA 2005 pak ukon-
èila se svými jedenácti tisíci diváky, z nichž
nìkteøí tradiènì srub navštívili, letošní
sezónu.

Z hlediska zajištìní rozvoje sbírek a další
práce s nimi se podaøilo najít ve spoluprá-
ci s mìstem prostor pro jejich uložení a
katalogizaci. Po více jak 30 letech se vráti-
la díky dlouhodobému vyjednávání do na-
šich expozic originální vzduchotechnika
z Regionálního muzea v Náchodì, která
bude postupnì oèištìna, konzervována a
vystavena na pùvodních místech. Ne vše je
na první pohled tak jednoduché, nìkteré
majetkové otázky v této vìci budou ještì
muset být doøešeny. Otazník rovnìž zù-
stává, jak do budoucna øešit zázemí pro
dojíždìjící pracovníky muzea, které svým
charakterem neodpovídá standardùm sou-
èasné moderní doby a ovlivòuje tak jejich
zdraví. Díky jejich ochotì a trpìlivosti vìøí-
me, že ve spolupráci s mìstem pøekonáme
i tento problém.

Ve vìcech metodické spolupráce byla
spolupráce rozšíøena na Regionální muze-

um ve Vysokém Mýtì, které se stalo naším
partnerem ve vìci oblastních dìjin a péèi
o sbírky. Muzejní rada se letos rozrostla
o zkušeného právníka, což napomùže za-
jisté øešení mnoha dílèích otázek.

I v pøíštím roce chystáme celou øadu spo-
leèenských aktivit a výstav, které oživí svým
tématem muzeum i Králíky. Jaké to bu-
dou, zatím neprozradíme. O tom zase nì-
kdy pøíštì. Co však lze øíci již nyní, že pøed-
ložíme v roce 2006 mìstu nový projekt
v rámci èinnosti muzea, který bude mít
vliv na vzdìlávací aktivity budoucích ab-
solventù støedních a vysokých škol
v oblasti národních dìjin, politologie a vo-
jenských dìjin.

Co øíci na závìr? Èísla si zajisté zá-
jemci najdou na internetu nebo v ro-
èence muzea. Zde veøejnì nezbývá než
podìkovat dobrovolníkùm a podporo-
vatelùm muzea, kteøí v prùbìhu celé-
ho roku pøekonávají velké vzdálenos-
ti, aby mohli do Králík pøijíždìt a ve
vlastním volném èase pøiložili ruku k
dílu. Rovnìž dìkuji všem dobrým lidem
z Králík, v nìkterých pøípadech i rodi-
nám, kteøí naše nekonèící úsilí podpo-
øili, tøeba i tím, že pøivedli své pøíbuzné
na dovolené, aby jim muzeum ukázali.

Ing. Richard M. Sicha
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Opravená èást stropu Pìchotního srubu
K-S 14 „U cihelny“ skrývá vojenskou bednu

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)

Nová podoba vchodové èásti Pìchot-
ního srubu K-S 14 „U cihelny“, ve kte-
rém je umístìno Muzeum ès. opevnì-
ní z let 1935-38, je zajisté viditelnou
novinkou v rekonstrukci této památ-
ky - vchod, který je výraznì mìnìn do
pùvodní podoby z tøicátých let, mnohé
návštìvníky letošní sezóny pøekvapil.
Muzeum, které doplòuje Králickou
pevnostní oblast, zøídila s cílem kom-
plexní rekonstrukce srubu nezisková
organizace Vojensko-historický klub
ERIKA Brno, který v Králíkách pùso-
bí od roku 1998.

V prùbìhu pøelomu let 2004-2005
byly pracovníky muzea odbourány cih-
lové vyzdívky, které byly neodbornì
doplnìny Ministerstvem vnitra v 70.
letech minulého století. Kryly hlubo-
ké krátery zpùsobené dìlostøelecký-
mi zkouškami v dobì II. svìtové války
a zadržovaly vodu.

Po dùkladném vybourávání a èištì-
ní až na èásti pùvodního betonu s ar-
mováním byly odkryty otvory a beto-
nová deska nad vchodem, která je rov-
nìž náhražkou po destrukci objektu
za války.

Úprava nad vchodem nebyla zdale-
ka jednoduchá. Kombinací speciálnì
upraveného betonu a metodou ztra-
ceného bednìní byla vyzdìna èást ma-
sivního stropu s vìtracími otvory nad
vchodovou èástí, která kryje originál-
ní kráter se dvìma zástøely. Zbytky
støel, které jsou patrny jen z uøeza-
ných zbytkù v nejhlubší èásti zástøe-
lu, zùstaly zachovány. Celkovì byl ot-
vor o rozsahu až osm metrù kubic-
kých trvale zakryt a opatøen prùdu-
chy, které zajistí cirkulaci vzduchu a
zamezí vlhkosti.

Pracovníci muzea neponechali zá-
mìrnì kráter zcela prázdný. Nyní je
v nìm umístìna a zazdìna speciálnì
upravená bedna s informacemi o krá-
lickém regionu, mìstu Králíky, èinnos-
ti muzea a jeho pracovníkù, kulturní,
hospodáøské a politické informace
naší doby s ukázkami platidel a dokla-
dù souèasnosti. V bednì nechybí ani
dùkladnì izolovaná láhev rumu, nebo�
pevnostní jednotky ve velmi omeze-
ném množství jako jediné složky teh-
dejší armády ve 30. letech tento alko-
hol oficiálnì fasovaly. Toto vše by moh-
lo pøežít na památku rekonstrukce
srubu jako pøipomínka dané doby.

Pracovníci muzea dìkují touto ces-
tou všem pomocníkùm, brigádníkùm,
dárcùm materiálu a hlavnì turistùm,
kteøí prohlídkou muzea pomáhají fi-
nancovat nároèné opravy. I nadále
muzeum uvítá jakoukoli pomoc ze stra-
ny zainteresovaných lidí. Další infor-
mace a fotografie najdete na stránkách
muzea http://militaryclub.info/cihelna.
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky

Z pracovního kalendáøe  vedení mìsta

4. 10.
- doporuèuje vyèlenìní finanèních

prostøedkù ve výši 300.000,- Kè z roz-
poètu mìsta na r. 2006 na výstavbu
psího azylu v Èervené Vodì a ukládá
místostarostovi pøedložit tento bod na
jednání zastupitelstva mìsta.

- bere na vìdomí nové znìní obecnì
závazné vyhlášky – Požární rád mìsta
Králíky a ukládá OVV pøedložit tuto
vyhlášku na nejbližším jednání zastu-
pitelstvu mìsta.

18. 10.
- souhlasí s použitím znaku mìsta

Králíky na tabulovém znaèení Pøírod-
ního parku Orlice.

- souhlasí s návrhem darovací
smlouvy mezi Mìstem Králíky a Fran-
zem Jentschkem, Nadace Hory Matky
Boží a ukládá OŠKT pøedložit tento bod
na nejbližší jednání ZM.

Jednání
3. 10.
- starosta v Pardubicích o školství

na Králicku.
3. a 17. 10.
- místostarosta s tajemníkem MìÚ

na jednání o spolufinancování Psího
azylu Èevená Voda na MìÚ v Hanušo-
vicích.

7. 10.
- starosta na jednání v Pardubicích

o optimalizaci školství na Králicku.
10. 10.
- starosta v Pardubicích na agentu-

øe Czech Invest o možnostech získání
nového zamìstnavatele – investora na
Králicko.

11. 10.
- místostarosta s P. Kiensickim a D.

Kalu¿nou o spoleèném projektu dru-
hého kulturního setkání partnerských
mìst Králíky a Miêdzylesie.

12. 10.
- starosta s p. Jentschkem o provo-

zování poutního domu a dalších pro-
jektech na Hoøe Matky Boží.

21. 10.
- starosta a místostarosta na veøej-

ném projednávání Zadání územního
plánu mìsta Králíky.

19. 10.
- starosta v Praze na setkání pøed-

stavitelù Akademie ÈR, Pardubického
kraje a Sdružení obcí Orlicko – o no-
vých projektech na pøíští roky.

20. 10.
- starosta s tajemníkem v Pardubi-

cích na setkání povìøených úøadù
s Radou Pardubického kraje.

24. 10.
- místostarosta s p. Michalem Je-

žowiczem o možnostech vybudování
dìtských koutkù v Králíkách.

26. 10.
- starosta na semináøi pro malé a

støední podnikatele na Králicku orga-
nizovaného agenturou Czech Invest
o možnostech získávání dotací ze
Strukturálních fondù EU.

Návštìvy
1. 10.
- úèast místostarosty na akci „1. kul-

turní setkání pøíhranièí Králíky - Miêd-
zylesie“.

3. 10.
- starosta a místostarosta na verni-

sáži Výstavy fotografií Oldøicha Podol-
ského v mìstském muzeu.

14. 10.
- starosta a místostarosta na otevøe-

ní Oázy klidu u Zvláštní školy v Králí-
kách.

17. 10.
- starosta a místostarosta na vyhod-

nocení Rallye Labe v Èeských Petro-
vicích.

18. 10.
- místostarosta v televizi Prima, re-

gionální zpravodajství, v rozhovoru na
téma osamostatnìní Horské služby
Králický Snìžník.

18. 10.
- starosta ve Wroclawi na pozvání ge-

nerálního konzula ÈR v Polsku Igora
Šeda (ukonèení èinnosti generálního
konzulátu ve Wroclawi).

20. 10.
- místostarosta na Putovní èesko-

polské pedagogické poradì pøedškol-
ního vzdìlávání, poøádané v mateø-
ských školách v Letohradì a Ústí nad
Orlicí.

Z 8. jednání Zastupitelstva
Pardubického kraje

Na podzim roku 2004 probìhly v naší
republice historicky druhé volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje.
Bylo zvoleno 45 zastupitelù, kteøí
mimo svá pravidelná zasedání zastu-
pitelstva pracují ještì v nìkterém
z deseti výborù (sociální, školství,
zdravotnictví, zemìdìlství, kontrolní,
finanèní, dopravy, regionálního rozvo-
je, kultury a sportu).

27. øíjna probìhlo 8. zasedání Zastu-
pitelstva Pardubického kraje, z jehož
programu lze upozornit na projedná-
vané body týkající se pøímo mìsta Krá-
líky nebo regionu králicka:

- v záležitosti zmìn rozpoètu Pardu-
bického kraje byla, mimo mnoho ji-
ných zmìn, schválena dotace organi-
zaci Sdružení rodièù a pøátel studentù
gymnázia Králíky na èásteènou úhra-
du nákladù spojených s návštìvou
partnerské organizace v Ruské fede-
raci

- byla schválena  zøizovací listina za-
øízení pro další vzdìlávání pedagogic-
kých pracovníkù Pardubického kraje
– Centrum celoživotního vzdìlávání
v Pardubicích

- v dùsledku nízkého poètu žádostí
v 1. kole grantového schématu Spo-
leèného regionálního operaèního pro-
gramu bylo schváleno zjednodušení
podmínek pro podávání žádostí ve 2.
kole. Z celkového objemu 243 mil Kè
zbývá na rozdìlení ve druhém kole
èástka 166 mil Kè. Koneèný termín pro
podávání žádostí byl stanoven na 5. 1.

2006.
- ovšem mezi nejdùležitìjší body pro-

gramu krajského zastupitelstva pat-
øilo projednání dlouhodobého zámìru
vzdìlávání a rozvoje vzdìlávací sou-
stavy v Pardubickém kraji, který byl
nakonec vìtšinou hlasù schválen.

Toto usnesení pøinese pro Králíky a
celé králicko v oblasti støedního škol-
ství zásadní zmìnu v ukonèení èin-
nosti 8-letého gymnázia a nahrazením
4-letého. I když je toto øešení považo-
váno  za kompromisní, bylo  by,
z dlouhodobého hlediska, naivní se
domnívat, že 4-leté gymnázium se
ètyømi tøídami bude mít vìtší šanci na
pøežití než gymnázium 8-leté. Tento
stav je bohužel výsledkem liknavého
pøístupu našeho vedení mìsta, které
na krajském úøadu neprosazovalo
usnesení králického zastupitelstva.

Ladislav Tóth
èlen Zastupitelstva
Pardubického kraje
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 9
konaného dne 11. øíjna 2005

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

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven
Josef Knettig (5), z èásti jednání omluven Evžen Èerný (4),
nepøítomen Ing. Roman Kosuk (12).

Za MìÚ:
Bc. Vìra Kubíèková, Bc. Jan Divíšek, ,Miroslav Machá-

èek, Ing. Miroslav Bouška,

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

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

4.2. Majetkové operace
4.3. Obecnì závazná vyhláška mìsta

Králíky – Požární øád
4.4. Návrh nového èlena dozorèí rady SMK
4.5. Volba nového pøedsedy kontrolního výboru
4.6. Psí azyl – Èervená Voda
4.7. Èlenství v dozorèí radì spoleènosti

Ekola Èeské Libchavy
4.8. Program regenerace mìstské

památkové zóny 2006
5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

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

tomných èlenù a navrhl pøesunutí bodu 4.2. Školství na Králicku
v souvislosti s Dlouhodobým zámìrem vzdìlávání v Pk pøed
bod 4.1. Majetkové operace a zároveò rozšíøení programu o body
4.7. Èlenství v dozorèí radì spoleènosti Ekola Èeské Libchavy a
4.8. Program regenerace mìstské památkové zóny 2006

ZM/2005/09/168: ZM schvaluje pøednesený návrh pro-
gramu jednání ZM è. 9.

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

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 13. 9. 2005 MUDr. Marie

Špièková a Mgr. Jan Holèapek. nevznesly pøipomínky. Ovìøovate-
li tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Alena Krabcová a
Mgr. Zdenìk Nìmeèek.

ZM/2005/09/167: ZM schvaluje ovìøovateli tohoto zápi-
su Mgr. Krabcovou a Mgr. Nìmeèka.

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

3. Zprávy z jednání rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl místostarosta

p. Juránek.

4. Hlavní jednání

4.1. Školství na Králicku v souvislosti s Dlouho-
dobým zámìrem vzdìlávání v Pk

Mgr. Krabec – uvedl bod „Školství na Králicku v souvislosti
se závìry dokumentu „Dlouhodobý zámìr vzdìlávání a rozvoje
vzdìlávací soustavy v Pardubickém kraji“. Znovu popsal dùvo-
dy, které vedou k navrženému utlumení gymnázia z osmiletého
na ètyøleté, tj. pøedevším malý poèet dìtí na Králicku.  Zdùraznil,
že se od poèátku hledalo øešení, které by umožnilo setrvání sou-
èasného osmiletého gymnázia. S ním byli zastupitelé na minu-
lém jednání i na pracovní schùzce podrobnì seznámeni. Bohužel
se ukázalo, že toto øešení není ekonomicky schùdné - mìsto by
muselo výraznì doplácet na mzdy pedagogùm. Na závìr pøednesl
dopis adresovaný zastupitelùm mìsta, jehož souèástí bylo i navr-
hované usnesení: „ZM Králíky, vìdomo si složité situace zpùsobe-
né demografickým vývojem na Králicku, akceptuje øešení navrho-
vané Pardubickým krajem jako zøizovatelem Gymnázia Králíky,
tedy utlumení školy na ètyøletou formu. ZM dále deklaruje svùj
rozhodný zájem na zachování stávající nabídky støedoškolského
vzdìlávání na Králicku jako nezbytné podmínky pro jakýkoliv
budoucí udržitelný rozvoj regionu.“

Mgr. Holèapek – Proè má ZM Králíky o tomto rozhodovat,
když zøizovatelem gymnázia je kraj?

Mgr. Krabec – ZM nerozhoduje, rozhoduje kraj. Ten preferuje
verzi utlumující gymnázium, ale souèasnì deklaroval, že pokud
mìsto najde jiné smysluplné øešení, bude ho akceptovat. Po 2
mìsících práce na hledání jiné varianty jsme zjistili, že všechny
možnosti byly vyèerpány a jiné øešení, které by souèasnì nezna-
menalo výraznou finanèní zátìž pro mìsto, se nenašlo.

Mgr. Krabcová – Na minulém jednání ZM bylo již usnesení
k tomuto tématu pøijato. Proè má zastupitelstvo pøijímat další
usnesení, vzniklo nìjaké nové usnesení Rady Pk?

Mgr. Krabec – Žádné nové usnesení Rady Pk nevzniklo. Po-
kud Rada Pk schválí „Dlouhodobý zámìr vzdìlávání v Pk“, bude
platit po dobu dalších 2 let a nebude se mìnit.

Mgr. Krabcová – Jaký prùmìr poètu žákù je nyní na gymná-
ziu?

Mgr. Hejkrlík – Prùmìrný je pod 25 žákù.
Mgr. Bílý – pøednesl zastupitelùm názor na zámìr vzdìlávání

v Pk týkající se gymnázia. Trvá na zachování stávajícího osmile-
tého gymnázia v Králíkách a apeluje na to, že jakýkoliv další
rozvoj regionu je svázán s existencí gymnázia v osmileté podobì.
Ètyøletá forma povede k jeho zániku.

Mgr. Berková – Poèty jsou jednoznaèné, dìtí je málo.
p. Vyšohlíd – Smìrná èísla žákù jsou stejná u nás i v Pardu-

bicích?
Mgr. Krabec – Normativy, od nichž se odvíjí mzdové náklady,

vycházejí z ministerstva školství, pro celou republiku platí stejná
nebo velmi podobná èísla.

Bc. Divíšek – Zøizovatel mùže pøispìt na mzdové prostøedky.
Mgr. Hejkrlík – Poèet 23 až 25 žákù je možné ufinancovat.
Ing. Tóth – Situace na kraji není jednoznaèná. Spousta mìst a

škol nesouhlasí s formou dlouhodobého zámìru vzdìlávání v Pk.
Králíky se naopak chovají rezignovanì. A to i tím, že radní již
mají na stole dnešní dopis králickým zastupitelùm a návrh usne-
sení pana starosty.

Ing. Strnad – Proè už mají radní Pk návrh usnesení?
Mgr. Krabec – Dosud jsme prosazovali osmiletou formu. Pro-

tože úplnì první a pùvodní varianta Pk byla zrušit v Králíkách
gymnázium úplnì, jde nyní o to, aby zùstalo alespoò jako ètyøle-
té. Jde o osobní dopis starosty, nikoli o názor èi usnesení celého
zastupitelstva.

Ing. Strnad – Pan starosta rezignuje na možnost ponechání
osmiletého gymnázia a dokládá to i tím, že již radním Pk zaslal
svùj návrh na usnesení zastupitelstva.

Mgr. Krabcová – pøednesla protinávrh na usnesení: ZM
s odvoláním na politicky deklarovanou podporu strukturálnì po-
stiženým regionùm a krátkému èasovému intervalu pro øešení
tak závažného problému na Králicku nesouhlasí se závìry „Dlou-
hodobého zámìru vzdìlávání a rozvoje vzdìlávací soustavy
v PK“, tj. postupný pøechod osmiletého na ètyøleté gymnázium a
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zároveò souhlasí se snížením poètu pøijímaných žákù do prvního
roèníku nižšího stupnì osmiletého gymnázia.

Mgr. Bílý – Ètyøleté gymnázium je postupná likvidace gymná-
zia.

Mgr. Stejskal – Je gymnázium schopné uživit 20 studentù
v roèníku?

Mgr. Hejkrlík – 20 dìtí v roèníku nelze ufinancovat. Nyní ve
vyšších tøídách je dìtí i 29 pokud to zprùmìrujeme, uživitelné to
je.

p. Pauk – Pokud se usnesete, že chcete osmileté gymnázium,
mùže to snad znamenat zrušení gymnázia jako celku? Tedy pøe-
skoèení varianty ètyøletého gymnázia?

Mgr. Krabec – Pravdìpodobnì ne.
Mgr. Berková – Ze ètyøletého gymnázia mùže pozdìji vznik-

nout, budou-li dìti, znovu osmileté.
Mgr. Krabec – odmítá, že se mìsto chová rezignovanì. Škol-

ství v Králíkách jsou spojené nádoby. Zachování osmiletého gym-
názia bude mít výrazný dopad na základní školství. Protože jak
základní školy, tak nižší stupeò gymnázia bojují o stejného žáka,
dochází k devastaci základního školství, popisované v materiá-
lech kraje. Pøijímání až 40% žákù základních škol do gymnázia
v budoucích letech rozhodnì nepovede ke kvalitì gymnázia - kraj-
ský prùmìr je 10%.. Limitujícím a základním faktorem je malý
poèet dìtí na Králicku. To vše bylo na pøedchozích setkáních se
zastupiteli jasnì èísly doloženo.

Mgr. Bílý – Zastupitelé a radní Pk jsou k tomuto rozhodnutí
nejednotní. Pøijetím návrhu na usnesení pana starosty to zastu-
pitelùm kraje jen ulehèíte.

Mgr. Hejkrlík – Jak moc lze ovlivnit zastupitele kraje na
zasedání zastupitelstva?

Ing. Tóth – Zastupitelé jdou ovlivnit i pøímo na zasedání za-
stupitelstva.

p. Novotný – Rozhodnutí o utlumení gymnázia nepøísluší za-
stupitelstvu Králík. O jeho existenci musí rozhodovat kraj jako
jeho zøizovatel.

Mgr. Krabec – pokud se kraj rozhodne ponechat osmileté gym-
názium, bude to špatné se zachováním základního vzdìlávání,
jehož zøizovatelem je mìsto.

Mgr. Berková – Nemùže kraj udìlat výjimku v poètu žákù
napø. 15 a zbylé výdaje doplatit?

Mgr. Krabec – Kraj má nastaveny své parametry, které již
byly v našem pøípadì výraznì sníženy. Pokud by kraj pøesto
udìlal výjimku pro králické gymnázium, spustil by vlnu dalších
žádostí o výjimky, kterými by byl zavalen. Toto øešení, tedy pøijí-
mání menšího poètu žákù na gymnázium, je bohužel neudržitel-
né. Normativy pro poèty žákù na gymnáziu vycházejí z poètu 29
žákù na tøídu. Poèet 25 je na hranici pøežití. Pøi nižších poètech
budou chybìt prostøedky na mzdy, až 1 mil Kè roènì, a na ty nám
nikdo nepøispìje.

p. Jungvirt – Co se stane, pokud bude zachované osmileté
gymnázium?

Mgr. Krabec – Podle poètu narozených dìtí na Králicku je
zøejmé, že bude docházet k dalšímu vybírání žákù ze základních
škol. Králické základní školy se slouèí v jednu, sníží se poèet
uèitelù, ale bohužel u èervenovodské základní školy by to mohlo
znamenat existenèní problémy.

Mgr. Bílý – Odebráním šesti dìtí z každé školy nedojde
k likvidaci škol.

Mgr. Kubíèek – Poèty dìtí, které mohou jít ze základní školy
na gymnázium, nejsou striktnì dané. Dojde k situaci, že z jedné
školy bude odebrán vìtší poèet žákù, než je šest, a tím pádem
bude daná škola v existenèním ohrožení.

p. Èerný – Poèet dìtí na pøíští rok je podobný s tím letošním.
Mìlo by se alespoò požádat o roèní odklad.

Mgr. Krabec – nesouhlasí, už pøíští rok bude o dalších asi 19
dìtí ménì. Roèní odklad nic neøeší, poèty narozených dìtí na Krá-
licku jsou již od roku 1999 stabilnì velmi nízké. Pokud se v ÈR
rodilo koncem 80. let 190.000 dìtí, rodí se jich nyní jen kolem
90.000. To se projevuje i v Králíkách.

Mgr. Nìmeèek – navrhl protinávrh usnesení, shodné s tím
minulým: ZM apeluje na Radu Pardubického kraje, aby dùklad-
nì zvážila všechny kroky vedoucí k omezení èi likvidaci støedo-
školského vzdìlávání na Králicku. S odvoláním na politicky de-
klarovanou podporu strukturálnì postiženým regionùm nesou-
hlasí se závìry „Dlouhodobého zámìru vzdìlávání a rozvoje vzdì-
lávací soustavy v Pardubickém kraji“ ve vztahu k osmiletému
Gymnáziu Králíky a SOU Králíky a žádá zachování obou tìchto

støedních škol.
p. Juránek – navrhl protinávrh tohoto usnesení, který by byl

kompromisním vyjádøením všech názorù, které zaznìly: ZM
i nadále deklaruje svùj rozhodný zájem na zachování stávající
nabídky støedoškolského vzdìlávání na Králicku jako nezbytné
podmínky pro budoucí udržitelný rozvoj regionu.

Mgr. Hlava – navrhl nehlasovat o tomto bodu a nechat
v platnosti usnesení z jednání ZM 13. 9. 2005.

Mgr. Krabec – protože byl návrh Mgr. Hlavy shodný s návr-
hem pana Mgr. Nìmeèka, nechal podle Jednacího øádu ZM nejpr-
ve hlasovat o posledním návrhu usnesení p. Juránka s tím, že
pokud bude usnesení pøijato, o dalších návrzích se nehlasuje.

ZM/2005/09/169: ZM i nadále deklaruje svùj rozhodný
zájem na zachování stávající nabídky støedoškolského
vzdìlávání na Králicku jako nezbytné podmínky pro bu-
doucí udržitelný rozvoj regionu.

Hlasování: 9:0:3 (schváleno, p. Èerný mìl nefunkèní hlasovací
zaøízení)

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+  +   +   x   x   +   +   +  +     o      o      x      o     +      +

p. Èerný – požádal o opakování hlasování.
ZM/2005/09/170: ZM i nadále deklaruje svùj rozhodný

zájem na zachování stávající nabídky støedoškolského
vzdìlávání na Králicku jako nezbytné podmínky pro bu-
doucí udržitelný rozvoj regionu.

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

4.2. Majetkové operace
p. Èerný se z dalšího jednání omluvil.

4.2.01. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 1179 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Zerzán za úèelem ma-
jetkoprávního vypoøádání pozemku pod kùlnou. Jedná se o za-
stavìnou plochu o výmìøe 16 m2. Dle odboru VTS je pozemek
zastavìn stavbou kolny jiného vlastníka. Dle odboru RR je ÚP
zpracován, v archivu dokumenty prokazující vlastnictví a reali-
zaci stavby nenalezeny. RM doporuèila prodej a navrhla kupní
cenu 110,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/09/171: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
st.p.è. 1179 v k.ú. Králíky za kupní cenu 110,- Kè/m2 + ná-
klady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøej-
nit.

 Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2.02. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 459/1 v k.ú.
Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Kutláková, Horní Lip-
ka za úèelem užívání zahrady, pozemek má žadatelka
v pronájmu. Jedná se o pozemek o výmìøe 593 m2 a je oplocen.
Dle odboru VTS je pozemek užívaný jako zahrada a tvoøí funkèní
celek s hlavní stavbou.  Dle odboru RR není ÚP zpracován. RM
doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem.

ZM/2005/09/172: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 459/1 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 10,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zve-
øejnit.

 Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2.03. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 777/1 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Látalovi. Jedná se
o pozemek o výmìøe 23 m2 pod stavbou garáže v ul. V Bytovkách.
Dle odboru VTS je pozemek pod stavbou garáže. Dle odboru RR je
ÚP schválen – stávající stavba zkolaudované garáže. Pozemek je
v pronájmu nìkoho jiného, pøi pøevodu pozemku se bude øešit i
pøevod stavby na žadatele. RM doporuèila prodej a navrhla kupní
cenu 100,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/09/173: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
st.p.è. 777/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 100,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zve-
øejnit.
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Hlasování: 11:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+  +   +   x   x   o   +   +   +     +     +      x     +      +     +

4.2.04. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 166 v k.ú. Heø-
manice u Králík

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Bartoníèek za úèelem
legalizace stavby na pozemku. Jedná se o zastavìnou plochu pod
èerpací stanicí podzemní vody o výmìøe 12 m2, okolní pozemky
má žadatel v pronájmu. Odbor VTS nemá námitek k prodeji,
doporuèuje pøístup ošetøit vìcným bøemenem. Dle odboru RR není
ÚP zpracován, pozemek je v pøírodním parku a NATURA. Odbor
ŽP nemá pøipomínky. RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu
50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/09/174: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
st.p.è. 166 v k.ú. Heømanice u Králík za kupní cenu 50,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

 Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2.05. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 928/2 v k.ú. Dol-
ní Boøíkovice

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Holubová ze úèelem
užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe 380 m2, který
žadatelka užívá. Dle odboru VTS pozemek tvoøí funkèní celek se
stavbou na st.p.è. 111 v k.ú. Dolní Boøíkovice. Dle odboru RR
není ÚP zpracován. Odbor ŽP nemá k prodeji pøipomínky. RM
doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 20,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem.

ZM/2005/09/175: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 928/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice za kupní cenu 20,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

 Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2.06. Zámìr prodeje obsazeného bytu è. 5 v èp. 246
v Králíkách

Obsah: Jedná se o bytovou jednotku o velikosti  2+1, ve II. n.p.
v èp. 246 v ul. Na Pøíkopì v Králíkách. Oprávnìný nájemce
nevyužil pøednostního práva na koupi bytu dle zákona è. 72/1994
Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù. RM doporuèila prodej bytové
jednotky za nabídkovou kupní cenu 66.999,- Kè.

ZM/2005/09/176: ZM schvaluje zámìr prodeje obsazené
bytové jednotky è. 5 v èp. 246 v ul. Na Pøíkopì a spo-
luvlastnického podílu ve výši 323/1000 na spoleèných èás-
tech domu a pozemku st.p.è. 106 vše v Králíkách za nabíd-
kovou kupní cenu 66.999,- Kè a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

 Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2.07. Nákup spoluvlastnického podílu na pozem-
cích p.p.è. 1091/4, 3016, 3017/4 a 3017/6 v k.ú. Králíky

Obsah: Paní Šrolerová nabízí mìstu k odkoupení spoluvlast-
nický podíl ve výši 1/2 na výše uvedených pozemcích za kupní
cenu 20,- Kè/m2. Jedná se o pozemky o celkové výmìøe 93081 m2,
druhým spoluvlastníkem pozemkù je pan Kremlík. Dle odboru
VTS se jedná o zemìdìlské pozemky, pøes pozemky p.p.è. 3016 a
3017/6 v k.ú. Králíky vede vysokotlaká pøípojka plynu. Dle od-
boru RR je ÚP zpracován, funkèní využití - zemìdìlské pozemky
protnuté budoucí pøeložkou silnice I/43, další možné využití bude
v novém ÚP. Odbor ŽP nemá pøipomínky. RM nedoporuèila ná-
kup spoluvlastnického podílu na pozemcích.

ZM/2005/09/177: ZM neschvaluje nákup spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 1/2 na pozemcích p.p.è. 1091/4, 3016,
3017/4 a 3017/6 vše v k.ú. Králíky za kupní cenu 20,- Kè/m2
od paní Vìry Šrolerové, Klášterec nad Orlicí 153.

 Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2.08. Dohoda o splácení dluhu
Obsah: Pan Václavík Michal žádá o sepsání dohody o splácení

dluhu. Pan Václavík dne 3. 10. 2005 obdržel výzvu k pøevzetí
bytu è. 11 v èp. 352 v ul. Pøíèní v Králíkách. Podmínkou uza-
vøení nájemní smlouvy je úhrada dluhù. Pan Václavík dluží spo-
leènì a nerozdílnì s paní Štìpánkou Václavíkovou na nájemném
z bytu v èp. 148 v Králíkách èástku 28.394,- Kè + poplatek
z prodlení 2,5 promile dennì z dlužných èástek do zaplacení,

dále na nákladech øízení èástku 16.742,- Kè a na odpadech a
poplatku za psa èástku 3.484,- Kè. Jelikož není pan Václavík
schopen dluh uhradit najednou, žádá o schválení dohody o splá-
cení dluhu, a to mìsíènì ve výši 1.000,- Kè poèínaje mìsícem
listopadem 2005. V souèasné dobì probíhá exekuce na povinné.
MO vzhledem k výši dlužné èástky navrhl nedoporuèit schválení
dohody o splácení dluhu. RM schválení dohody doporuèila.

Mgr. Krabec – navrhuje neschválit dohodu o splácení dluhu
s panem Michalem Václavíkem, a to z dùvodu již probíhající
exekuce.

ZM/2005/09/178: ZM neschvaluje dohodu o splácení dlu-
hu s panem Michalem Václavíkem, Králíky 265.

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

4.2.09. Nákup objektu èp. 364 na Velkém námìstí
v Králíkách

Obsah: Spoleènost Èeská spoøitelna, a.s., zahájila prodeje ne-
movitostí, které má ve vlastnictví. Prodej se týká také nemovitos-
ti èp. 364 na Velkém námìstí v Králíkách. Èeská spoøitelna má
zámìr objekt prodat a èást si zpìtnì pronajmout. Celková užitná
plocha je 714 m2, z toho je pronajato 230 m2, budoucí leaseback
Èeské spoøitelny je 207 m2 a volná plocha je 277 m2. Ve tøetím
podlaží jsou 2 byty, z nichž jeden není obsazen.

V objektu je pronajatý nebytový prostor v 1. n.p. a 1 byt ve 3.
n.p. – roèní nájemné 82.020,- Kè, pøedpokládané minimální ná-
jemné za neobsazený byt – 17.696,- Kè. Zpìtný pronájem ban-
kovní haly a zázemí ÈS èiní roènì – 207.200,- Kè. Odbor VTS
nemá pøipomínek. Vzhledem k tomu, že dojde k výstavbì ka-
nalizace, bude nutné, aby vlastník zajistil oddìlení odpadních
vod. Pokud bude mít mìsto zájem o objekt, tak podle podmí-
nek prodeje do 30. 10. 2005 musí zaslat písemnou nabídku. RM
povìøila starostu mìsta jednáním se zástupci ÈS o možném ná-
kupu nemovitosti a projednání smluvních podmínek.

Mgr. Krabec – V tuto chvíli se jedná pouze o projevení zájmu
mìsta o objekt.

Bc. Divíšek – Objekt je dominantou mìstské památkové zóny.
p. Juránek – Pokud bude budova ve vlastnictví mìsta, je

možné lépe dosáhnout na státní dotace urèené k obnovì pamá-
tek.

Mgr. Krabec – Jediný technický problém je zatékání kolem
komína a vlhèí sklepní prostory.

p. Jungvirt – Objekt není v dobrém technickém stavu. Spousta
zájemcù od svého zámìru ustupuje právì z tohoto dùvodu.

ZM/2005/09/179: ZM schvaluje úplatný pøevod nemovitosti èp.
364 na st.p.è. 223, st.p.è. 223 a p.p.è. 244 vše v k.ú. Králíky od
Èeské spoøitelny, a.s., Praha 4 na Mìsto Králíky a ukládá staros-
tovi mìsta pøedložit ZM úplný text návrhu kupní smlouvy ke
schválení. Zároveò ZM povìøuje starostu podat písemnou nabíd-
ku na koupi nemovitosti.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.3. Obecnì závazná vyhláška mìsta Králíky –
Požární øád

p. Macháèek – OVV pøedkládá ZM novì zpracovanou vyhláš-
ku mìsta – Požární øád mìsta, ve které jsou zapracovány zmìny
plynoucí z kontroly MV odboru dozoru a kontroly veøejné správy
-  oddìlení dozoru Pardubice. Oproti znìní pùvodní vyhlášky jsou
z textu vypuštìny následující èlánky: Èl. 3, Èl. 4 a Èl. 6, a to
z dùvodu nepøípustné citace zákona o povinnostech právnických
a fyzických osob a dále výètu povinností požární hlídky. Byly upra-
veny nebo odstranìny nìkteré nevhodnì použité legislativní zkrat-
ky v textu. Souèasnì s tìmito zmìnami probìhla aktualizace
zdrojù požární vody uvedených ve vyhlášce a pøipojení nové pøílo-
hy è. 2 „Hydrantová sí� mìsta Králíky“, a to na základì provede-
ného pøezkoušení funkènosti jednotlivých hydrantù, které proved-
la specializovaná firma Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a.s.

Mgr. Hlava – požádal o protokol od spoleènosti Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s..

p. Macháèek – Jsou uloženy na odboru VTS.
ZM/2005/09/180: ZM schvaluje Obecnì závaznou vyhláš-

ku mìsta Králíky è. 5/2005 – Požární øád mìsta Králíky.
 Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
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4.4. Návrh nového èlena dozorèí rady SMK
Mgr. Krabec – p. Hlava oznámil své odstoupení z funkce

v dozorèí radì SMK.
Mgr. Hlava – musí odstoupit z dùvodu zmìny zákona o slu-

žebním pomìru – nemožnost úèasti v dozorèích radách.
Mgr. Krabec – zeptal se pøítomných èlenù zastupitelstva, zda

má nìkdo návrh na nové èleny dozorèí rady SMK.
ZM/2005/09/181: ZM bere na vìdomí odstoupení Mgr.

Karla Hlavy jako èlena dozorèí rady spoleènosti Služby
mìsta Králíky, s.r.o. a zároveò odkládá návrh na jmenová-
ní nových èlenù dozorèí rady SMK s.r.o. na pøíští jednání
ZM.

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

4.5. Volba nového pøedsedy kontrolního výboru
Mgr. Krabec – dnes bylo písemnì doruèeno vzdání se èlenství

v kontrolním výboru od p. Pavla Maèáta a p. Zdeòka Pohla. Je
tøeba zvolit nového pøedsedu kontrolního výboru a ten si poté
vybere èleny kontrolního výboru.

ZM/2005/09/182: ZM bere na vìdomí odstoupení èlenù
kontrolního výboru p. Pavla Maèáta a p. Zdeòka Pohla.

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno)

Mgr. Krabec – vyjmenoval zastupitele, kteøí mohou být navr-
žení do funkce pøedsedy kontrolního výboru: MUDr. Špièkovou, p.
Novotného, pí. Venzarovou. Ostatní zastupitele jsou buï ve støe-
tu zájmu nebo jsou již v jiných výborech nebo komisích. Ani je-
den z jmenovaných neprojevil zájem. Pøedsedou kontrolního výbo-
ru musí být zastupitel mìsta, nemùže to být starosta, ani mís-
tostarosta. Starosta vytvoøí dopis pro každého zastupitele, ve
kterém popíše, co tato funkce obnáší.

Juránek – pøipomnìl, že pøedsedy kontrolního výboru mohou
být i èlenové rady mìsta.

ZM/2005/09/183: ZM odkládá volbu nového pøedsedy kon-
trolního výboru na pøíští jednání ZM.

 Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.6. Psí azyl – Èervená Voda
p. Juránek – pøedložil ZM dùvodovou zprávu:
Dne 3. 10. 2005 se s p. tajemníkem zúèastnil jednání na

Mìstském úøadì v Hanušovicích, kde byli pøítomni zástupci sa-
mospráv z Hanušovic, Šumperka, Jeseníku, Vysokého Mýta, Èer-
vené Vody a Unièova. Úèelem bylo posouzení reality finanèní spo-
luúèasti na vybudování legislativnì bezproblémového zaøízení „Psí
azyl“ v kapacitì pokrývající reálnou potøebu oslovených. Nový
areál vznikne stavební pøestavbou stávajícího zaøízení, vybudo-
vaného svépomocí v letech 1990-91. Podle statistiky pana Ing.
Mera tu v roce 2004 bylo pøijato celkem 165 psù (mìsto Králíky
cca 40), faktický denní prùmìr (s ohledem na kapacitu) se pohy-
boval okolo 28-30 psù. Filozofií sdružení finanèních prostøedkù
obcí, které útulek v Èervené Vodì využívají, je v koneèném dùsled-
ku výraznì ušetøit. Toulavého odchyceného psa považuje zákon
za nalezenou vìc a povinností obce je umístit jej do útulku. Legis-
lativní tlak a hygienické nároky na takové zaøízení jsou velmi
vysoké a pro samotnou obec je velmi finanènì nároèné, pokud by
si chtìla vybudovat takové zaøízení vlastní. Reálné náklady na
vybudování útulku se pohybují kolem 3,5 miliónù korun. Celý
areál se bude skládat z hlavní budovy, pøíjmu, izolace a kotcù pro
psy (asi 40 + rezerva). Proto vznikla tato iniciativa mìsta Šum-
perka. Samo nabídlo 1 milion korun, Hanušovice 100 tisíc Kè,
další pøítomní zástupci finanèní prostøedky nepøislíbili (nemìli k
tomu, tak jako králiètí zástupci, mandát). Ze závìrù výše zmínì-
ného jednání vyplývá - Obec Èervená Voda nabídla pozemek prù-
chozí pro územní i stavební øízení. Provozovatel útulku Ing. Mer
projednal zámìry pøestavby s orgány Veterinární správy, provoz
útulku nebyl pøerušen, byla dokonèena projektová dokumentace.
Došlo k vytipování a oslovení dalších obcí s rozšíøenou pùsob-
ností, kterých by se problematika v daném prostoru týkala (byli
pozváni na jednání). Projektová dokumentace bude dopracová-
na, bude provìøena možnost realizace po etapách a bude dodána
provozní kalkulace. Možností finanèní spoluúèasti se zabývala
dne 4. 10. 2005 také Rada mìsta Králíky a svým usnesením
doporuèila ZM pøijmout usnesení, jímž by se pro daný úèel z
rozpoètu mìsta na rok 2006 rezervovala èástka 300 000,- Kè.

Ing. Bouška – Umístìní pejska do útulku stojí 5.000-8. 000,-
Kè + náklady na den. V pøípadì umístìní do takového typu zaøí-
zení bude umístìní pejska stát obce, které se na sdružení finanè-
ních prostøedkù podílely, ménì penìz.

p. Juránek – Mìsto by umístìní stálo asi 2.500-3.000,-Kè.
Mgr. Berková – Kde je další nejbližší azyl pro psy?
p. Juránek – V Olomouci, Rychnovì n. Knìžnou nebo

v Žamberku, ale tam ho mají pouze pro svou potøebu.
ZM/2005/09/184: ZM schvaluje vyèlenìní finanèních pro-

støedkù ve výši 300.000,- Kè z rozpoètu mìsta na r. 2006
jako pøíspìvku mìsta Králíky na výstavbu psího azylu
v Èervené Vodì.

Hlasování: 12:0:0  (schváleno)

4.7. Èlenství v dozorèí radì spoleènosti Ekola
Èeské Libchavy

Mgr. Krabec – pøednesl dopis pana Ing. Davida Èerného, kte-
rý se obrací na naše mìsto jako spoleèník spoleènosti Ekola Èes-
ké Libchavy s informací o možnosti obsadit místo èlena dozorèí
rady spoleènosti EKOLA Èeské Libchavy s.r.o.

Situace v této záležitosti je následující:
1.) dne 15. 11. 2005 se koná valná hromada spoleènosti,
2.) tato valná hromada bude projednávat a schvalovat pøevod

celého obchodního podílu Mìsta Jablonné nad Orlicí na Marius
Pedersen a.s.,

3.) ve chvíli, kdy již nebude Mìsto Jablonné nad Orlicí spoleè-
níkem EKOLY, je vysoce pravdìpodobné, že starosta Jablonného
nad Orlicí bude rezignovat na èlenství v dozorèí radì spoleènosti,

4.) dle výše obchodních podílù je Mìsto Králíky spoleèníkem,
který má nárok obsadit uvolnìné místo v dozorèí radì,

5.) ke schválení nového èlena dozorèí rady valnou hromadou
spoleènosti EKOLA Èeské Libchavy s.r.o. je nutné, aby zastupi-
telstvo mìsta Králíky pøijalo usnesení, kterým schválí osobu sta-
rosty, pøíp. nìkoho jiného jako zástupce v dozorèí radì spoleè-
nosti EKOLA.

Základní informace o jednáních dozorèí rady:
1.) probíhá max. 3 x roènì
2.) délka jednání: 2 – 3 hod.
3.) program: výsledky hospodaøení, èerpání investic, informace

o obchodních a provozních záležitostech apod.
Souèasné složení dozorèí rady: Ing.Milan Páv, finanèní øeditel

Marius Pedersen a.s., Ing.Marie Vratislavová, ekonomická øedi-
telka Marius Pedersen a.s., Ing.Martin Koš�ál, starosta Mìsta
Lanškrouna, Jiøí Dytrt, místostarosta Mìsta Žamberka,
JUDr.Libor Poláèek, vedoucí právního oddìlení MÚ Vysoké Mýto,
Miroslav Wágner, starosta Mìsta Jablonné nad Orlicí. Dále p.
starosta upozornil, ze ZM pøijalo již døíve usnesení o odprodání
majetkových podílù mìsta spoleènosti Ekola Èeské Libchavy, s.r.o.

Mgr. Nìmeèek – Jak je reálny odprodej majetkových podílù
mìsta spoleènosti Ekola Èeské Libchavy?

Mgr. Krabec – Odprodej již mohl nastat, ale za mnohem nižší
cenu než se prodával ostatním.

p. Juránek – Zástupce by mìl být zvolen, a to i tøeba na 14
dní. Mìsto musí mít pøehled, co se ve firmì dìje. Navrhuje na
tento post pana starostu.

ZM/2005/09/185: ZM schvaluje starostu mìsta Mgr. Du-
šana Krabce za èlena dozorèí rady spoleènosti Ekola Èes-
ké Libchavy s.r.o.

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

4.8. Program regenerace mìstské památkové
zóny 2006

Bc. Divíšek - Odbor školství, kultury a tìlovýchovy pøedkládá
zastupitelstvu ke schválení program regenerace pro rok 2006.
Komise Státní památkové péèe na svém jednání stanovila tyto
priority akcí:

1. rekonstrukce havarijního stavu støechy mìstského muzea
èp. 365

2. další etapa opravy støechy kostela sv. Michaela Archandìla
3. poslední etapa oprav vnitøních omítek v ambitech kláštera

na Hedeèi
4. oprava støechy vèetnì nové krytiny na budovì základní školy

èp. 412 „Žlutá škola“
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Mgr. Krabec – mìsto Králíky, i pøes ponižování dotací, stále
dostává velké èástky.

Bc. Dívíšek – mìsto Králíky žádá o 3.530.000,- Kè, v letoš-
ním roce obdrželo dotaci 1.300.000,- Kè.

ZM/2005/09/186: ZM schvaluje pøedložený Program re-
generace MPZ pro rok 2006.

 Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

5. Vstupy obèanù
p. Jungvirt – Na minulém jednání ZM p. starosta vzal na

sebe vinu za pozdní dostavìní sportovního areálu, které bylo sank-
ciováno pokutou ve výši 100.000,- Kè. Vyzval pana starostu, aby
se k tomu postavil, a to buï zpùsobem finanèním nebo politic-
kým.

Mgr. Krabec – Dotace je z roku 2001 a mìla být ukonèena
v roce 2003. Mìsto nedodrželo termín zkolaudování a rozsah vlast-
ních použitých penìžních prostøedkù, které mìly být vloženy již
na zaèátku akce. Ze svého postu starosty mìl o dotaci vìdìt.
V žádném pøedávacím protokolu od minulého vedení mìsta o tomto
však nebyla zmínka. A ani na úøadì nebyl žádný dokument,
který by ho na tuto skuteènost upozornil. Dotaci ve výši 5,5 mil.
Kè mìlo mìsto na základì kontroly Finanèního øeditelství vrátit
celou, navíc mìlo zaplatit sankci 3,7 mil Kè, tedy celkem pøes 9,2
mil Kè. Ve chvíli, kdy FØ signalizovalo problémy s dotací, byly
okamžitì podniknuty veškeré kroky k jejímu dotažení – stavba
byla dobudována, použity vlastní finanèní prostøedky a stavba
následnì zkolaudována. Z tohoto pohledu je finální sankce ve
výši 100.000,- Kè snesitelná. Na úøadì probìhlo šetøení, z nìjž
vyplynulo, že nikdo z pracovníkù MÚ nemìl v náplni práce sledo-
vání plnìní podmínek dotace. S dotací pracovaly odbory finanèní
a VTS. Pan tajemník Bouška okamžitì vypracoval vnitøní naøíze-
ní, v nìmž jsou konkrétní odpovìdnosti vzhledem k budoucím
dotacím již novì stanoveny.

Ing. Bouška – Odbor VTS požadoval peníze do rozpoètu na
rok 2003, ty ale nedostal. Tak se odbor snažil o prodloužení
dotace, v té ale nebyl úspìšný. Tím ubìhla lhùta pro vyúètování
dotace a musel se vzít pøeklenovací úvìr, aby bylo vše hotové ještì
pøed návštìvou finanèního úøadu.

p. Jungvirt – O spoustì problémù tohoto typu mluvila zpráva
Mgr. Hamplové. Pan Èuma se pøed rokem obhajoval, že o ty
peníze žádal do rozpoètu. Pøi schvalování rozpoètu, ale nikdy
neøekl, že ty peníze musí dostat, jinak nastane ten a ten pro-
blém.

Mgr. Krabec – Materiál Mgr. Hamplové mluví o postupech RM
a ZM, nikoli o dotacích. Obdržel pøedávací protokol od pøedchozí-
ho starosty, kde se také o dotacích nezmiòuje. Proto pøebírá svùj
díl odpovìdnosti jen za to, že o tom mìl vìdìt, ale nevìdìl.

Mgr. Holèapek – Je to nepøíjemné, ale stát se to mùže. Mìlo
by se z toho vzít ponauèení do budoucnosti.

Mgr. Nìmeèek – Pan Èuma opravdu pøi tvorbì a schvalování
rozpoètu neupozornil zastupitele na nutnost ponechání èástky na
dostavbu sportovního areálu.

Mgr. Krabcová – vrací se k probìhlé kontrole prodeje domu
èp. 303 - kontrolní výbor nekontroloval výsledek, nýbrž prùbìh
prodeje. V tomto postupu došlo ze strany bývalého starosty
k pochybení, starosta podepsal smlouvu tøi týdny pøed jejím schvá-
lením v RM.

Mgr. Krabec – na minulém jednání ZM vystoupil právní zá-
stupce Mgr. Urban, který sdìlil, že v tomto pøípadì nebyl porušen
zákon a že úkony ZM pøi prodeji domu èp. 303 probìhly v souladu
se zákonem.

p. Doubrava – Co je nového v projektu Evropského domu?
Mgr. Krabec – Je ve fázi zadání výbìrového øízení na dodava-

tele stavby. Po zimì se zaène stavìt, do konce pøíštího roku by
mìl být Evropský dùm hotov.

6. Vstupy zastupitelù
Mgr. Hlava – Kdo má na starost areál v Hnìvkovì?
Ing. Bouška – Za údržbu a opravu odpovídá odbor VTS, stálé-

ho správce nemají.
Mgr. Hlava – Byl upozornìn, že se v areálu pohybují tuláci a

jiné pochybné existence. Dveøe od hlavní budovy jsou rozbité a
zaøízení rozházené po celé budovì.

Ing. Bouška – Na toto jsem byl upozornìn asi pøed tøemi
týdny. Okamžitì došlo k zajištìní sklenìných dveøí a okenic.
V tomto týdnu budou dveøe vymìnìny a vše se uvede do poøádku.

Mgr. Hlava – Co se s tím plánuje do budoucna?
Mgr. Krabec – Zatím pøevažuje snaha si objekt ponechat. On

sám se domnívá, že je objekt daleko od mìsta, a proto pokud si
mìsto objekt ponechá, musí se vyøešit dohled nad ním.

MUDr. Špièková – Upozornila na špatný bezbariérový pøí-
stup do zdravotního støediska.

Mgr. Krabec – Tímto se bude zabývat odbor VTS.
Mgr. Nìmeèek – Pozval všechny pøítomné na slavnostní ote-

vøení „Oázy klidu, relaxace a odpoèinku pro každého“. Slavnostní
otevøení se koná u zvláštní školy v pátek 14. 10. v deset hodin.

p. Juránek – veøejnì podìkoval všem, kdo zajiš�ovali poøádá-
ní akce „1. kulturní setkání pøíhranièí Králíky - Miêdzylesie 2005“,
jakož i tìm, kdo se jí zúèastnili.

Starosta ukonèil jednání v 23:32 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

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

Spoleèné prohlášení hejtmanù a primátorù
hejtmanù Královéhradeckého, Pardubic-

kého a Olomouckého kraje Pavla Bradíka,
Michala Rabase a Ivana Kosatíka a pri-
mátorù mìst Hradec Králové, Pardubice a
Olomouc Otakara Divíška, Jiøího Støítes-
kého a Martina Tesaøíka k výstavbì rych-
lostní komunikace v úseku Sedlice –
Mohelnice.

1. Pøi znalosti souèasné dopravní situa-
ce na území našich krajù a obecnì v Èeské
republice není jediným øešením poslední
návrh Ministerstva dopravy ÈR týkající se
rozšíøení souèasné dálnice D 1 z Prahy do
Brna na 3 pruhy v obou smìrech.

2. Pro udržitelný rozvoj celé Èeské re-
publiky a našich krajù, kde žijeme, jsme
jednoznaènì pro výstavbu rychlostní komu-
nikace R 35 v úseku Sedlice – Mohelnice,
která spojí Královéhradecký, Pardubický
a Olomoucký kraj a do všech tìchto regio-
nù pøinese další rozvoj.

3. Jsme pøesvìdèeni, že právì realizace

rychlostní komunikace R 35 ulehèí provozu
na dálnici D 1 a odvede pøibližnì  30%
dopravy smìøující na sever území Èeské
republiky – tedy do Olomouce, Ostravy a
Polska.

4. Jsme názoru, že celý projekt rozšíøení
dálnice D 1 na 3 pruhy v obou smìrech je
velmi nároèný po finanèní, ale pøedevším
po technické stránce – rozšíøení všech mos-
tù na trase, rekonstrukce mimoúrovòových
køižovatek a exitù, demontáž souèasných

a výstavba nových protihlukových zdí, a že
souèasné odhady ve výši 40 mld. Kè jsou
nereálné.

 5. Obáváme se, že  rozšíøení dálnice D
1 vzhledem k nedostatku finanèních pro-
støedkù v státním rozpoètu na výstavbu
dálnic v Èeské republice ohrozí plánova-
nou realizaci rychlostní komunikace R 35,
která je dùležitou tepnou pro rozvoj našich
krajù.

V Praze dne 13. øíjna 2005

Pøechodné uzavøení
mìstského muzea

Mìstské muzeum bude z technických dùvodù zavøeno ve
dnech 1. 11. 2005 - 26. 12. 2005. Informaèní centrum bude
v tomto období fungovat dál, na zazvonìní (u vchodových
dveøí vlevo): Út-Pá 9.00-11.30  12.30-16.00. So, Ne zavøe-
no. Normální provoz bude obnoven od 27. 12. 2005.
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Dráèku, vyle� výš! Toto pøání dìtí, které pøišly na Drakiádu  8.10.05,
se všem splnilo.

Krásné sluneèné odpoledne a nezbytný vítr vylákal
zatím nejvíce pøíznivcù podzimní zábavy, kterou naše
MŠ Moravská poøádala již posedmé.

Pøehlídka drakù byla veliká, ale nejvìtší ocenìní
dostali obdivuhodní, pracnì vyrobení draci.

Kromì pouštìní drakù si dìti mohly zasoutìžit a
nakreslit zážitky z Drakiády pøímo na louce.

Nechybìla ani sladká odmìna pro všechny dìti, ob-
èerstvení a upomínková medaile.

MŠ  Moravská

Krajský úøad Pardubického kraje,
odbor životního prostøedí a zemìdìlství
Okresní myslivecké spolky Chrudim,
Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí

Poøádají odbornou pøednášku na téma

ETOLOGIE ZVÌØE
(zajíc, bažant, koroptev, liška a jelenovití)

Pøednáška se uskuteèní

V pátek 18. 11. 2005 v 17.30 hodin
Ve velké zasedací místnosti bývalého

Okresního úøadu v Ústí nad Orlicí
Program pøednášky:
· Zahájení – zástupce Krajského úøadu Pardubického kraje
· Pøednáška Prof. Luïka Bartoše Ing. DrSc.
· Diskuze
· Závìr – pøedseda OMS ÈMMJ Ústí nad Orlicí

SLEVA ZÁPISNÉHO
v Mìstské knihovnì v Králíkách

V období od 1. listopadu do konce letošního roku bude-
me vybírat od ètenáøù, kteøí se novì pøihlásí do knihovny,
zlevnìné poplatky za zápis do evidence uživatelù:
· dospìlí uživatelé 50,- Kè
· dùchodci do 70 let a studenti 20,- Kè
· dùchodci nad 70 let zdarma
· uživatelé oddìlení pro mládež do 15 let 10,- Kè
· uživatelé èítárny - dospìlí 20,- Kè
· uživatelé èítárny - dùchodci do 70 let a studenti 10,- Kè
· uživatelé èítárny - dùchodci nad 70 let zdarma

Se všemi „starými“ i novými ètenáøi se tìší na shleda-
nou pracovnice Mìstské knihovny v Králíkách.

Omluva
Omlouváme se všem ètenáøùm, ke kterým
se informace o Týdnu knihoven dostala
pozdì, protože øíjnové èíslo Králického
zpravodaje vyšlo se zpoždìním a èlánek
už nebyl aktuální.

Ivana Mareèková
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Sociální komise pøi MìÚ Králíky
vás zve na posezení starší generace

které se koná dne 24.11.2005 v 16.00 hod.
ve velkém sále KD Støelnice v Králíkách.

Hudba - tanec - obèerstvení.

Svoz je zajištìn zdarma autobusovými linkami p. Pinkase:

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

Odvoz bude zajištìn individuálnì dle dohody.

Srdeènì zvou poøadatelé

Pøi konání rychlostního závodu
Labské Rallye došlo v obci Horní
Orlice k vloupání do osobního mo-
torového vozidla Seat Ibiza, které
zde mìl zaparkované jeden z ná-
vštìvníkù. Pachatel nezjištìným
pøedmìtem pøekonal zámek pøed-
ních dveøí a z vozidla odcizil bato-
hy s osobními vìcmi, platební kar-
ty a osobní doklady. Celková škoda
pak dosáhla èástky 13.290,- Kè.
Vzhledem k vìtšímu poètu návštìv-
níkù tohoto rallye policie uvítá ja-
kékoliv informace související s tím-
to pøípadem a pohybem podezøelých
osob kolem zaparkovaných vozidel.

Ušetøit za pohonné hmoty se
rozhodl dosud neznámý pacha-
tel, který v mìsíci záøí 2005
v podveèerních hodinách natan-
koval na èerpací stanici benzi-
ny v Králíkách, benzín za 1.200,-
Kè. Místo placení však se svým
vozidlem odjel pryè a policisté
po nìm nyní pátrají.

Dosud neznámý pachatel se na
poèátku mìsíce øíjna 2005, bìhem
polední pøestávky pokusil vloupat
do prodejny textilu na Velkém Ná-
mìstí v Králíkách. Po vypáèení dveøí
ho naštìstí zastavily kovové møíže
a pachatel tedy odešel s nepoøíze-
nou. I po nìm nyní policisté inten-
zivnì pátrají.

prap. Karel Straka

Policie Èeské
republiky

Obvodní oddìlení
Králíky informuje

ANDERSENÙV POHÁDKOVÝ LES
Možná si ještì vzpomínáte na èlánek

o letošní Noci s Andersenem v králické
mìstské knihovnì a vysazování strom-
kù pohádkovníkù v zahradách mateø-
ských škol na Králicku.

Kolegynì Alexandra Bezdìková z li-
berecké knihovny pøišla s nápadem „vy-
sadit“ virtuální pohádkový les, ve kte-
rém by si na internetu mohli zájemci
prohlédnout stromky pohádkovníky
vysázené dìtmi na poèest 200. výroèí
narození H. Ch. Andersena.

U všech stromeèkù na webové strán-
ce najdete jejich jméno, údaje o druhu,
místu a datu vysazení aj. zajímavé in-
formace.

Na první procházku si do virtuálního
pohádkového lesa mohli zájemci vyšláp-
nout 20. øíjna. Tento den nebyl urèen
náhodou, ale proto, že 20. øíjen je Dnem
stromù.

Když jsme letos hledali místa, kam
bychom Andersenku, Fábulku, Støíbr-
òáèka a Vìtrník zasadili, pøemýšleli
jsme už i o tom, že bychom mohli pøi
pøíležitosti Noci s Andersenem vysazo-
vat stromy i v dalších letech.

Ale kam???
Využili jsme toho, že 21. øíjna probìh-

lo veøejné projednání zadání územního
plánu Králík a okolních obcí a iniciovali
vymezení plochy, na které by v Králí-
kách postupnì vznikal lesopark.

Na tuto plochu by byl zpracován plán
výsadby, kterou by ale nezajistil jedno-
rázovì dodavatel. Lesopark by byl osa-
zován prùbìžnì obèany mìsta, žáky
škol, rodièi pøi narození dítìte, pøi pøíle-
žitosti významných událostí v životì
mìsta a státu apod.

Sem bychom s dìtmi sázeli i další po-

hádkovníky.
Navrhli jsem jako vhodné místo za

èerpací stanicí Benzina pod silnicí na
Èervenou Vodu u Plynárenského poto-
ka.

Vymezením této lokality v územním
plánu by se pøedešlo pøípadnému káce-
ní døevin, které by mohly v budoucnu
pøekážet.

Vzhledem k daným zákonným lhù-
tám lze oèekávat, že lesopark nezaène-
me vysazovat v nejbližší dobì. Na pod-
zimní procházku do virtuálního pohád-
kového lesa mùžete ale vyjít hned. Sta-
èí zadat adresu:

http://pohadkovnik.web2u.cz/
Tìšíme se na spolupráci se všemi, kte-

øí mají zájem , aby se nám v našem
mìstì pøíjemnì a zdravì žilo.

Ivana Mareèková
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ZASTAVENÍ U SOUSEDÙ
(Poznávejme své sousedy, kulturu,

krásy a zajímavosti jejich domova)

Mìsta nad Vislou
(Zastavení 11.)

Vodní cesty se pøed staletími prodí-
raly koryty dnešních øek pøes hustý
koberec neprostupných pralesù. Cesty
po vodì byly pro kolonizátory nej-
schùdnìjší. Na bøezích øek zaèala vy-
rùstat mìsta. Dnes to jsou sídla s tisí-
ciletou historií a známá svou krásou.
Protéká kolem nich i nejvìtší polská
øeka-Visla.

Mìsta, zdobící viselské bøehy, jsou spoje-
na s bohatou historií a pohnutými osudy
polského národa. Kolem nich se plavily lodì
obchodníkù, smìøujících na baltské pobøe-
ží, které otevíralo cestu do svìta.

Usednìte se mnou do pomyslné bárky a
nechte se unášet klidným proudem široké
Visly od Krakova až po Gdaòsk.

Kraków (VIILst) - nìkdejší královské a
hlavní mìsto Polska. Èetné historické ob-
jekty vèetnì Wawelu zaujmou pùvodní sta-
letou atmosférou. Kraków mìl to štìstí, že
se mu oproti jiným mìstùm vyhnuly nièivé
úèinky poslední války. Když vystoupíme na
bøeh, mùžeme si prohlédnout zámek Wawel,

Varšavský Barbakan Koperníkùv pomník v Toruni

Mariánský kostel s oltáøem Wita Stwosze,
Barbakan a desítky jiných míst, která do-
hromady tvoøí jedineèný a úžasný archi-
tektonický celek.

Tarnobrzeg (1593) - mìsto s renesanè-
ní architekturou, je známé rozsáhlými sir-
nými doly.

Kazimierz Dolny (XILst) - pùvabné
poetické mìsteèko, založené Kazimierzem
Wielkim. Bylo centrem oblasti, která byla
významná pìstováním obilí, vyváženém po
Visle do Gdaòská. Konají se zde folkloris-
tické festivaly a trhy.

Warszawa (X-XI. st.) - Hlavní mìsto
Polské republiky. Visla zde mìstem proté-
ká. Warszawa byla v poslední válce témìø
celá znièená a pøednostnì znovu vybudo-
vaná mistrovským projektem pøedevším
Starówki - Starého mìsta, Královského
zámku a Barbakanu. Dnes je to dynamic-
ky se rozvíjející moderní mìsto.

Toruò (1233) - mìsto Mikolaje Koper-
nika, který se zde narodil v roce 1473 a
proslavil mìsto svým dílem a pùsobením.

Gdaòsk (997) - Staré hanzovní mìsto
na baltském pobøeží, znovu vybudované
po znièení ve druhé svìtové válce podle plá-
nù ze XVII.století. Krásná architektura,

rozsáhlý pøístav a moøská brána do celého
svìta.

Visla je nejdelší polská øeka. Pra-
mení ve Slezských Beskydech a teèe
pøes celé polské území v délce 1047
km od Èerné Viselky až po Gdaòskou
zátoku. Její delta zaujímá plochu 194
424 km2. Má mnoho pøítokù, ale rov-
nìž odnoží, kterými se mùžeme do-
stat od Krakova po vodì až na Ma-
zurská jezera. Není spoutaná pøehra-
dami, mimo nádrže u Wloclawku.
Krajina v povodí Visly bývá postiže-
na nièivými povodnìmi. Je ale èasto
využívaná jako ideální trasa vodákù.

Text a foto Alexander Pelikán

Krakov - Mariánský kostel a rene-
sanèní „Sukenice“
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Tak bylo, tak je - èp. 377
Když v letech 1857-58 doš lo

k výstavbì nové silnice od státní
hranice do Èervené Vody, bylo pøi
ní v tehdejším obecním lese po-
staveno také výletní místo a hos-
tinec, pozdìji nazývané Lesní zá-
meèek (Waldschlößel). Prvním zná-
mým nájemcem byl Josef Mahrle.
Zámeèek sloužil nejen k obèerst-
vení a odpoèinku obyvatel, ale také
pro rùzné spoleèenské akce.
V roce 1861 se tu napøíklad ko-
nalo první vystoupení Tìlocvièné-
ho spolku (Turnverein), v èervenci
1869 první školní besídka se zpì-
vem a hrami pro rodièe a pøátele
školy.

Za prusko-rakouské války
v roce 1866 sem vpadlo osm prus-
kých husarù. Dle dobových prame-
nù se však chovali korektnì, do-
konce zaplatili i útratu. Koncem
srpna roku 1871 se tu zastavila
maj itelka sousedních panství
v Kladsku princezna Marianna
Oranžská se svým doprovodem a
pohovoøila si s králickým mìst-
ským radním a pozdìjším staros-
tou Franzem Veithem. V lednu
roku 1900 se tu odehrála osobní
tragédie, kdy spáchal sebevraždu
obìšením tøiapadesátiletý Hein-
rich Katzer.

V prùbìhu 20. století význam
zámeèku stále více upadal. Hos-
tinec byl postupem èasu úplnì zru-
šen, stejnì tak zanikla i pozdìjší
hájovna. V roce 1945 se zde uby-
tovali sovìtští vojáci. Po válce ob-
jekt zpustl docela, až byl nakonec
kolem poloviny 50. let zboøen.

Pracovníci  Mìstského muzea
v Králíkách rádi uvítají jakékoli
další doplòující podnìty a materi-
ály (dobové fotografie, dokumenty
apod.),  které  se týka jí  tohoto té-
matu. Dìkujeme.

Redakce

Základní umìlecká
škola v Králíkách

Vás zve ve ètvrtek
24. listopadu na

Koncert žákù
hudebního oboru
Zaèátek koncertu
je v 18,00 hodin

v sále školy.
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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 listopadu oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Josef Školut, Marie Marešová, Antonie Sršòová, Antonín Uhlíø, Jana Ježková

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

91 let - Marie Berková
88 let - Matylda Klohnová
83 let - Ludmila Makarová
81 let - Olga Hrdinová,

- Jiøí Èerný,
- Vìra Nìmcová

80 let - Karel Harvalík
79 let - Vìra Peøinová,

- Herbert Diblík
77 let - Marie Kohoutková
76 let - Jaroslav Špinler,

- Vlasta Tomková,
- Marie Hochmanová

75 let - Imrich Tóth,
- Milán Mareš

74 let - Maria Kiselová,
- Anna Vašátková

72 let - Marie Fojtíková
71 let - Marie Kainová,

- Josef Gábler
70 let - Valeria Rakašová

Aleš Vávra – Alice Zerzánová; Vladimír Pavel – Petra Koukolová
Petr Kory�ák – Pavla Osièková ; Jakub Stolarik – Blažena Chaloupecká

Miroslav Kubìnka – Dagmar Poláchová

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
12. 11. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
13. 11. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
17. 11. Èt MUDr. Beranová Jablonné n. O. Slezská 41 465 642 267
19. 11. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
20. 11. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
26. 11. So MUDr. Dunglová Letohrad, budova  žel. st., ul. Tyršovi 465 504 447
27. 11. Ne MUDr. Dunglová Letohrad, budova  žel. st., ul. Tyršovi 465 504 447
03. 12. So MUDr. Applová Dolní Èermná è.p. 222 465 393 266
04. 12. Ne MUDr. Applová Dolní Èermná è.p. 222 465 393 266
10. 12. So MUDr. Jáòová Mladkov è.p. 133 465 635 441
11. 12. Ne MUDr. Jáòová Mladkov è.p. 133 465 635 441

  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)

Matyáš David, Lukáš Kouba

Putovní èesko – polská pedagogická
porada pøedškolního vzdìlávání pro-
bìhla za úèasti 20 odborníkù.

MìÚ Králíky zastupoval místosta-
rosta A. Juránek

Hana Motlová, MŠ Moravská

Èesko-polská
porada

Vzpomínka
Pøed devíti lety, 1. 12. 1996, ze-
møela moje dráhá matka, paní
Marie Nutzová. Vzpomeòme si
na milého èlovìka, který neustá-
le pomáhal svým blízkým a
jehož život byl naplnìn jenom
prací. Souèasnì na tomto místì
dìkuji všem známým a pøátelùm
za malé pozornosti ve smyslu
pokládání kytièek na pomník mé
matky.
Studienrat Dr. rer. nat. Dipl. Ing.
Václav Nutz, syn

Obec Orlièky
nabízí k pronájmu
byt 3+1 (cca 88m2).

Upøednostòujeme rodinu
s menšími dìtmi.

Možnost stìhování
od 7. 11. 2005.

Informace na tel:
603 314 074



Králický zpravodaj 11/2005 - 19

Program na LISTOPAD
pátek   4.   MÙJ AU�ÁK BROUK   zaè. ve 20.00 hod
Pøíjemná komedie reflektuje mnohaletou oblibu nejslav-

nìjšího volkswagena – první film na podobné téma byl na-
toèen již pøed ètyøiceti roky! Snímek kombinuje triky s he-
reckou akcí a ponechává „oživlému“ autu dostatek prosto-
ru. Milým pøekvapením je kvalitní rockový soundtrack.

sobota   5.   ŠTÌSTÍ   zaè. ve 20.00 hod
Nový èeský film režiséra Bohdana Slámy (Divoké vèely)

získal ihned po uvedení do kin velkou pozornost divákù a
také dvì prestižní mezinárodní festivalové ceny. Psycholo-
gicky ladìný obraz ze života mladých lidí z provinèního
mìsta s T. Vilhelmovou, A. Geislerovou a P. Liškou
v hlavních rolích.

pátek   11.   OSTROV   zaè. ve 20.00 hod
Mediální zájem o bouølivý vývoj v klonování je základem

sci-fi thrilleru osvìdèeného hitmakera Michaela Baye (Ská-
la, Armageddon, Pearl Harbor). Ewan McGregor a Scarlett
Johanssonová žijí v nevìdomosti jako klony do té doby,
než jsou potøeba na „náhradní díly“.

úterý   15.   KARLÍK A TOVÁRNA NA ÈOKOLÁDU
zaè. v 17.00 hod
Vynálezce a majitel obøí èokoládovny Willy Wonka (John-

ny Depp) pozve pìt dìtí z celého svìta na prohlídku své
fantastické továrny, jenom Karlík však získá jeho pøízeò.
Fantastická rodinná podívaná je adaptací knihy Roalda Dahla
a další barevnou obrazovou symfonií režiséra Tima Burto-
na.

pátek   18.   NESVATBOVI   zaè. ve 20.00 hod
Inteligentní a ne až tak docela romantická komedie o dvou

kamarádech s kuriózním koníèkem: vetøít se pod cizími
jmény jako staøí rodinní známí na libovolnou svatbu, najíst
se, napít a obhlédnout si pìkné dívky… Pochopitelnì jed-
nou narazí kosa na kámen a pøátelé zjistí, že láska si nevy-
bírá.

úterý   22.   VALIANT   zaè. v 17.00 hod
Animovaný dobrodružný snímek od producentù filmu

Shrek vypráví pøíbìh stateèného pøíslušníka Královské
holubí letky Valianta, který s nasazením života pøenáší za
druhé svìtové války tajné zprávy pøes kanál La Manche a
bojuje s nepøátelským sokolem generálem Von Drápem.

pátek   25.   TEMNÉ VODY   zaè. ve 20.00 hod
Další hollywoodský pøepis pùvodního japonského hororu

(obdobnì jako populární Kruh) sází na dokonale zachyce-
nou atmosféru bezútìšnosti a deprese, jež je budována pro-
støednictvím tajemných chodeb zchátralého domu s prýštící
èernou vodou.

úterý   29.   PØÍBÌH MODRÉ PLANETY
zaè. ve 20.00 hod
Po velkém úspìchu dokumentárního snímku Mikrokos-

mos natoèili stejní filmaøi další obdivuhodný opus, tento-
krát zkoumající základní otázky makrokosmu pomocí tref-
ných metafor a fascinujících zábìrù živé i neživé pøírody.

Vedle nesporné nauèné hodnoty má snímek i velkou hod-
notu estetickou.

Klub Na Støelnici Králíky
LISTOPAD 2005

sobota  5. listopadu – SPIKNUTÍ   zaè. ve 22.00 hod
Hudební veèírek ve Sportbaru Støelnice se známou par-

dubickou skupinou. Vstupné dobrovolné.

nedìle  6. listopadu – PETR BRANDEJS BAND
zaè. v 18.00 hod
Koncert bluegrassové kapely bývalého dlouholetého èle-

na legendárních Poutníkù Petra Brandejse (banjo, zpìv) je
pro králické posluchaèe zajímavý také úèastí místní zpìvaè-
ky a kontrabasistky Vilmy Orlitové. Tøetím èlenem skupiny
je kytarista a zpìvák Ondøej Kozák. Koncert se koná ve
Sportbaru Støelnice, vstupenky jsou k dispozici na místì
za 60,- Kè.

sobota 12. listopadu – HRDÝ BUDŽES
zaè. v 19.30 hod
Divadelní komedie na motivy stejnojmenné knihy Ireny

Douskové v podání divadelního spolku Vicena z Ústí nad
Orlicí. Hlavní roli žákynì 2. a 3. tøídy ztvárnila výteèná He-
lena Lochmanová. Pøedprodej vstupenek za 60,- Kè
v obchodì Quelle na Velkém námìstí a v kanceláøi Støel-
nice (stejnì jako u všech dalších poøadù je možné získat
vstupenky na fakturu s úhradou ze sociálního fondu ap.)

støeda 16. listopadu – KLASIKA VIVA
zaè. v 19.00 hod
Koncert Kruhu pøátel hudby pøedstaví vynikající cemba-

listku Editu Keglerovou (doktorandku AMU v Praze, ab-
solventku Královské Konzervatoøe v Haagu a stipendistku
Královské Akademie hudby v Londýnì, profesorku JAMU
v Brnì), a jako hosta flétnistku Julii Branou (absolvent-
ku Hochschule für Musik und Theater Hamburk a Hochs-
chule der Künste Bremen v Nìmecku, profesorku Konzer-
vatoøe v Plzni). Koncert se koná v obøadní síni králické
Radnice, vstupné na místì 50,- Kè, dìti a mládež zdarma.

sobota 19. listopadu – VÌNEÈEK   zaè. v 19.00 hod
Závìr Kurzu taneèní a spoleèenské výchovy je urèen pøe-

devším rodièùm a pøíbuzným úèastníkù kurzu. K tanci
hraje skupina TRIAL, vstup pouze ve spoleèenském odìvu.
Vstupné 30,- Kè.

ètvrtek 24. listopadu – SETKÁNÍ SENIORÙ
zaè. v 16.00 hod
Další setkání generace døíve narozených spoluobèanù má

tradièní podobu - kulturní program, obèerstvení a tanec
s hudebním doprovodem oblíbené kapely Kutilka. Vstup-
né dobrovolné.

sobota 26. listopadu – VLASTA REDL a Skupina,
která…   zaè. ve 20.00 hod

Svérázný zpìvák, skladatel a kytarista Vlasta Redl a jeho
„Skupina, která se jmenuje Každý den jinak“, se pøedstaví
v novém programu, doplnìném ovšem o nejvìtší hity (Hu-
slièky, Sbohem, galáneèko, Rehradice a mnoho dalších).
Koncert podzimu! Pøedprodej vstupenek (120,- Kè)
v obchodì Quelle na Velkém námìstí a v kanceláøi Støel-
nice.

Vlasta Redl vstoupil do povìdomí posluchaèù se skupinou
AG Flek, kterou prošlo mnoho skvìlých muzikantù (napø.
Radek Pastròák – po odchodu z AG Fleku založil Buty).
Redl nebyl nikdy typický folkaø a samozøejmì ani rocker,
jen velmi dùvtipnì a nápaditì kombinoval tyto žánry
s tradièní moravskou melodikou a folklorem. Navíc byl a je
plodným skladatelem i textaøem, takže jeho hudba je témìø
výsostnì autorská. V roce 1996 se AG Flek pøejmenoval
na Každý den jinak a recesista Redl si nìkolik let vychutná-
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val rozpaky neznalých poøadatelù pøi
dotazech, co vlastnì mají napsat na pla-
káty.

Králický koncert bude postaven na
písních z posledního alba Dopisy
z kvìtin, na které si posluchaèi mu-
seli poèkat dlouhých šest let. Bìhem
nich ovšem Vlasta Redl pracoval sou-
bìžnì na dalších ètyøech projektech,
takže v krátké budoucnosti svùj al-
bový dluh vyrovná. „Program je pøe-
vážnì folkrockový a mìl by být zají-
mavìjší pro vìtší okruh lidí. Kromì
nových písnièek ale samozøejmì za-
hrajeme i starší vìci, které se již dlou-
ho nehrály nebo na které se trochu
zapomnìlo“, øíká hudebník Karel Ji-

Vladimír Hejtmanský nositelem významného ocenìní

øíèek. Každý den jinak pøijedou v plné
parádì s vlastním zvukem a plným
poètem èlenù (vystøídají více jak dvì
desítky hudebních nástrojù) vèetnì
zpìvaèky Petry Šanclové, která patøí
podle Vlasty Redla k velkým nadìjím
domácí scény.

Rozhovory, aktuality, texty písní a
mnoho dalších informací na
www.redl.cz

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

Pavel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky

V nedìli 9. øíjna zaèal slavnostním
veèerem v Èeské Tøebové „Festival
èeské a slovenské dramatické tvor-
by“. Pøi této pøíležitosti byly pøedány
Zlaté odznaky J. K. Tyla za rok 2005,
významné ocenìní pro neprofesionál-
ní divadelníky z celé republiky. Diva-
delní soubor v Králíkách byl již na jaøe
vyzván k nominaci jednoho místního
divadelníka. Jednomyslnì byl vybrán
pan Vladimír Hejtmanský. K nomi-
naci se pøipojilo okresní Obèanské
sdružení divadelních ochotníkù a ná-
slednì byla potvrzena výborem pro
udìlování Zlatých odznakù (èleny
jsou napø. Svaz èeských divadelních
ochotníkù, Èeská obec sokolská, Di-
vadelní centrum ad.).

Ofic iální fo rmulace  ocenìní zní
takto: „Za tøicetiletý pøínos k rozvoji
a èinnosti králické ochotnické komu-
nity a za celoživotní obìtavou práci
pro divadlo, hudbu a místní kulturu.“
A dále zdùvodnìní : „Vladimír
Hejtmanský poprvé stanul na diva-
delních prknech roku 1962 ve høe Ji-
øíkovo vidìní. Od té doby patøí ke stá-
lým èlenùm DS Tyl Králíky a hrál ve
všech inscenacích (tj. ve 21, je ovšem
tøeba zmínit desetiletou neèinnost
souboru pøi dlouhé rekonstrukci krá-
lického kulturního domu v 80. le-
tech), v souèasné dobì je služebnì
nejstarším hercem souboru. Vzhle-
dem k výjimeèné pìvecké dispozici

byl a je obsazován do rolí, které vyža-
dují vysoký tenor. Tak napø. s velkým
úspìchem ztvárnil hlavní roli – po-
stavu Františka Kmocha - ve zpìvo-
høe  „To  byl  èeský  muzikant“ ,
v polovinì devadesátých let zpíval
v ochotnickém provedení muzikálu
Jesus Christ Superstar. V osobì Vla-
dimíra Hejtmanského má králická
kulturní veøejnost již více než tøi de-

setiletí záruku poctivého pøístupu
k divadelním rolím i ke spoleèenské-
mu, v nejlepším smyslu slova spolko-
vému životu. A to není málo.“

Blahopøejeme a zveme divadelní
pøíznivce na pøedstavení Hrdý Budžes
v sobotu 12. listopadu, pøed kterým
popøejeme Láïovi hodnì zdraví a
mnoho krásných divadelních rolí.

Divadelní soubor Tyl Králíky

Divadelní hra Naši furiantiDivadelní hra Revizor

Divadelní hra Naši furianti
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Plníme slib z minulého èísla KZ a
pøinášíme vám pøehled nejlepších vý-
sledkù dosažených v jednotlivých atle-
tických disciplínách.

Kategorie O:
bìh 40m
1. Rakaš Patrik (5. kvìtna) 7,27, 2.

Švéda Roman (Moravská) 7,38, 3. Lud-
vík Daniel (5. kvìtna) 8,04.

bìh 300m
1. Slanina Mirek 01:12,7, 2. Hlad Jo-

sef 01:14,2, 3. Králová Tereza 01:14,9.

Kategorie I: dívky
bìh 50m
1. Skotáková Kamila (Moravská)

8,51, 2. Køivohlávková Michaela (5.
kvìtna) 8,6, 3. Køivohlávková Kristý-
na (5. kvìtna) 9,19.

bìh 300m
1. Køivohlávková Kristýna(5. kvìt-

na) 01:08,3, 2. Køivohlávková Michae-
la (5. kvìtna) 01:08,7, 3. Sobolová Ro-
mana (Moravská) 01:10,7.

skok daleký
1. Papoušková Karolína (Moravská)

253, 2. Svobodová Kristýna (5. kvìtna)
252, 3. Sobolová Romana (Mor av-
ská) 248.

Kategorie I: chlapci
bìh 50m
1. Chaloupecký David (Moravská)

8,87, 2.Žebera Karel (5. kvìtna) 8,95,
3. Málek Tomáš (Moravská) 9,2.

bìh 300m
1. Žebera Karel (5. kvìtna) 01:02,5,

2. Illichman Ondøej (Moravská) 01:02,8,
3. Starý Lukáš (Moravská) 01:03,6.

Skok daleký
1. Starý Lukáš (Moravská) 301, 2.

Lifka Kamil (Moravská) 294, 3. Cha-
loupecký David (Moravská) 281.

Kategorie II: dívky
bìh 60m
1. Coufalová Karolína (Moravská)

9,72, 2. Kubíèková Vendula (Moravská)
10,00, 3. Nesvadbová Lucie (Moravská)
10,02.

bìh 300m
1. Coufalová Karolína (Moravská)

00:59,8, 2. Vylítová Eliška (Moravská)
01:02,1, 3. Brùnová Lucie (Moravská)
01:04,5.

hod krik. míèkem
1. Coufalová Karolína (Moravská)

36,80, 2. Vylítová Eliška (Moravská)
27,80, 3. Nesvadbová Lucie (Moravská)
23,00.

skok daleký
1. Nesvadbová Lucie (Moravská) 337,

2. Vylítová Eliška (Moravská) 300, 3.
Kubíèková Vendula (Moravská) 284.

Kategorie II: chlapci
bìh 60m
1.Vaclavek Petr (5. kvìtna) 9,81, 2.

Souèek Tadeáš (Moravská) 9,92, 3.
Kalousek Lukáš (Moravská) 10,23.

bìh 300m
1. Garnek Petr (Moravská) 00:56,3,

2. Krejèí Miloslav (5. kvìtna) 00:56,6,

3. Vaclavek Petr (5. kvìtna) 00:59,6.
hod. krik. míèkem
1. Garnek Petr (Moravská) 33,90, 2.

Michalièka Filip (Moravská) 32,00, 3.
Vaclavek Petr (5. kvìtna) 29,50.

skok daleký
1. Garnek Petr (Moravská) 358, 2.

Krejèí Miloslav (5. kvìtna) 347, 3. Vac-
lavek Petr (5. kvìtna) 323.

Kategorie III: dívky
bìh 60m
1. Èernohousová Kristýna (Èerve-

ná Voda) 9,10, 2. Maèalíková Andrea
(Gymn.) 9,11, 3. Rychetská Vendula
(Moravská) 9,39.

bìh 150m
1. Èernohousová Kristýna (Èerv.

Voda) 23,92, 2. Jurková Lenka (Èerv.
Voda) 24,88, 3. Kopecká Barbora
(Gymn.) 27,42.

skok daleký
1. Rychetská Vendula (Moravská)

381, 2. Èernohousová Kristýna (Èerv.
Voda) 361, 3. Kozová Monika (Gymn.)
345.

bìh 600m
1. Revúsová Veronika (Moravská)

02:21,2, 2. Maèalíková Andrea (Gymn.)
02:24,3, 3. Jurková Lenka (Èerv. Voda)
02:24,4.

Kategorie III: chlapci
bìh 60m
1. Krejèí Pavel (Gymn.) 8,54, 2. Ho-

lubec Roman (5. kvìtna) 9,17, 3. Gla-
zar Filip (Gymn.) 9,22.

bìh 150m
1. Krejèí Pavel (Gymn.) 21,95, 2. Di-

víšek Jan (Moravská) 23,41, 3. Holu-
bec Roman (5. kvìtna) 23,53.

bìh 800m
1. Halaniè Jakub (Moravská) 02:46,0,

2. Divíšek Jan (Moravská) 02:47,2, 3.
Babic Lukáš (Gymn.) 02:54,3.

skok daleký
1. Opravil Martin (Gymn.) 408, 2.

Mikuláš Michal (Èerv. Voda) 405, 3.
Málek Jakub (5. kvìtna) 390.

vrh koulí 4kg
1. Pohanka Petr (Gymn.) 7,39, 2.

Krejèí Pavel (Gymn.) 7,25, 3. Opravil
Martin (Gymn.) 7,22.

Kategorie IV: dívky
bìh 60m
1. Koreòová Ludmila (Moravská)

8,91, 2. Dostálová Tereza (Moravská)
8,92, 3. Pryymak Zorgyana (Èerv.
Voda) 9,08.

bìh 800m
1. Kašparová Veronika (Moravská)

03:05,0, 2. Dostálová Tereza (Morav-
ská) 03:05,6, 3. Cacková Kamila
(Gymn.) 03:13,1.

skok daleký
1. Kašparová Veronika (Moravská)

360, 2. Leimerová Nikola (Moravská)
359, 3. Cacková Kamila (Gymn.) 350.

vrh koulí 3kg v m
1. Juraèková Adéla (Moravská) 8,48,

2. Revúsová Kateøina (Moravská) 8,05,
3. Bínová Jiøina (Èerv. Voda) 7,86.

Kategorie IV: chlapci
bìh 60m
1. Pokuta Miroslav (DVÚ) 7,62, 2.

Polanský Mikuláš (Gymn.) 7,64, 3. Kyl-
lar Jan (Moravská) 7,85.

bìh 1500m
1. Skoták David (Moravská) 04:45,8,

2. Držka Pavel (DVÚ) 05:32,8, 3. Vo-
strèil David (Gymn.) 05:33,8.

vrh koulí 4kg
1. Svoboda Josef (5. kvìtna) 11,59, 2.

Pokuta Miroslav (DVÚ) 10,05, 3. Rei-
chl Jan (Moravská) 9,98.

skok daleký
1. Polanský Mikuláš (Gymn.) 513, 2.

Pokuta Miroslav (DVÚ) 486, 3. Kopsa
Adam (Èerv. Voda) 467.

Soutìžní kategorie:
O - roèník 1999 (1998 záøí - prosi-

nec), kategorie byla spoleèná pro chlap-
ce a dìvèata

I - roèník 1997 - 98 (1996 záøí - prosi-
nec)

II - roèník 1996 - 95 (1994 záøí - pro-
sinec)

III - roèní 1994 - 93 (1992 záøí - prosi-
nec)

IV - roèník 1992 - 91 (1990 záøí - pro-
sinec).

Výsledková listina Mgr. I. Kubíèková,
ZŠ Moravská

Foto redakce KZ

Den rekordù žákù škol ve výsledcích

Ovìøovatelky dosažených výsledkù v akci
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Události minulého mìsíce ve fotografii

Dozvuky sochaøského plenéru ARTEX 2005 - nápadité a turisticky atraktivní umístìní sochy v terénu.

Labská rallye, etapa Zlatý Potok - Horní Orlice - Králíky dne 8. 10. 2005

Mezinárodní ženská osádka Lesniaková (ÈR) a Szende-
ráková (SR) odstupuje pro poruchu pøevodovky.


