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Vážení spoluobèané,
rok 2005 je nenávratnì minulostí. Døíve než zaplujeme do

všedního ruchu roku 2006, pojïme se rozhlédnout, co nám pøi-
nesl rok uplynulý a jaký vlastnì byl. Byl to v každém pøípadì
rok nabitý zajímavými kulturními a spoleèenskými akcemi. Trou-
fám si øíci, že loòský rok byl zatím co do nabídky kulturních akcí
nadregionálního významu jedním z nejplodnìjších po roce 1989.
Jejich výèet by byl dlouhý, a tak jen namátkou ty nejvýznamnìj-
ší: Celostátní zimní sraz turistù v Králíkách, Králický karne-
val, Setkání Králíkù v Králíkách, Putovní výstava veteránù,
ART-EX, Den Sil podpory a výcviku AÈR – Cihelna, Dny Pardu-
bického kraje. Vyvrcholením byla pak návštìva prezidenta re-
publiky pana Václava Klause s chotí v Králíkách. To vše byly
akce a setkání, které prezentovaly Králíky navenek, které pøi-
vedly do našeho krásného koutu spoustu nových i staronových
návštìvníkù a sdìlily jim: Králíky a Králicko jsou pøekrásným
územím, kde se vám bude líbit a kde najdete vedle pøírodních
krás i zajímavé volnoèasové aktivity a pøíjemné lidi. Chci ještì
jednou podìkovat všem organizátorùm a spoluorganiozátorùm,
bez jejich nadšení pro vìc by se nemohly tyto akce uskuteènit.
Naštìstí aktivních a obìtavých lidí je na Králicku stále dost.

V roce 2005 probíhalo za spolupráce mìsta nìkolik velkých
stavebních akcí: oprava silnice II. tøídy v úseku Mladkov - Dol-
ní Lipka a Dolní Lipka – Horní Lipka, dostavba sportovního
areálu za ZŠ Moravská, regenerace panelového sídlištì v ulici
V Bytovkách, oprava støechy kostela sv. Michaela Archandìla
v Králíkách, oprava ambitù v klášteøe na Hoøe Matky Boží, opra-
va nìkolika místních komunikací. Po jednáních se zástupci Ben-
ziny, a.s. došlo k urychlení opravy benzínové stanice v Králí-
kách. Všechny akce stojí jistì nemalé mìstské, krajské a státní
prostøedky, ale pøispìjí ke zvýšení komfortu obyvatel našeho

mìsta a jeho návštìvníkù.
Rok 2005 však výraznìji než kdy døíve prokreslil i nìkteré

naše neduhy: nejvíce zøetelným problémem je nedostatek pra-
covních pøíležitostí na Králicku. Máme-li najít poèátek øetìzce,
od nìjž se odvíjí další prosperita našeho mìsta, je to právì
práce. Bez dostupnosti práce na Králicku za ní budou lidé dojíž-
dìt do vzdálenìjších krajù a døíve èi pozdìji spojí svùj život
s místem, kde pracují. Nìkteré nové pracovní pøíležitosti se na-
jdou v rozvíjejícím se turistickém ruchu, ale základem musejí
být stabilní výrobní firmy s pevným programem. Ty se sice
v Králíkách vyskytují, ale v nedostateèném poètu. Proto už delší
dobu spolupracujeme s agenturou Czech Invest, kde aktivnì
nabízíme potencionálním investorùm lokality v naší prùmyslové
zónì. Hledáme samozøejmì i všechny další dostupné cesty pro
zvýšení nabídky pracovních pøíležitostí. Práce v Králíkách je
naprostou prioritou.

Stojíme na poèátku roku 2006 s mnoha dobrými oèekáváními
a pøedsevzetími. Pøeji vám, a� vám vaše dobrá pøedsevzetí vydr-
ží celý rok a a� se proti nim neprohøešíte. Nenechejte si je nikým
vzít a berte je aktivnì do svých rukou. Po celý rok 2006 vám
pøeji hodnì zdraví, štìstí a optimizmu.

 Mgr.Dušan Krabec, starosta mìsta

V informaèním centru Mìstského muzea v Králíkách je
možno zakoupit film o Králíkách a okolí. Film je distribu-
ován na nosièích DVD a VHS.

Z LEDNOVÝCH PRANOSTIK
· V lednu mráz - tìší nás; v lednu voda - vìèná škoda.
· Ve dne jas, v noci mráz.
· Leden jasný, roèek krásný.
· Je-li leden nejostøejší, bude roèek nejplodnìjší.
· Roste den, roste i zima.
· Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
· Když v lednu déš� leje, zlé èiní nadìje.
· V lednu roste-li tráva, neúroda se oèekává.
· V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
· Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
· Když je zaèátkem ledna krásnì, budou na jaøe bouøky èasnì.
· Lednové mlhy vìští mokré jaro.
· Mlhavý leden - mokré jaro.
· Leden studený, duben zelený.
· Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
· V lednu silný led, v kvìtnu hojný med.
· Když krtek ryje v lednu, konèí zima v kvìtnu.
· Když roste tráva v lednu, roste špatnì v èervnu.
· Suchý leden, mokrý èerven.
· Mnoho snìhu v lednu, mnoho høibù v srpnu.
· V lednu moc snìhu, v èervnu moc sena.
· V lednu voda, vìèná škoda.
· Ve dne jas, v noci mráz.
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Senioøi z Prahy 10
opìt v Králíkách

V roce 2005 jsme navštívili Králíky dokonce 2x.
V jarním mìsíci kvìtnu a v prosinci na svátky Vánoè-
ní. Pobývali jsme jako obvykle v hotelu Beseda. Byli
jsme pozváni na vaši radnici, kde nám pan starosta
Mgr. Krabec promítl DVD Kralicko roku 2005. Také
s námi vøele pohovoøil.

Hezky probìhla i beseda s místním sbìratelem
panem Linhartem, který nám pøinesl èást své sbírky
Vánoèních pohledù. Nìkteré pohlednice byly i 100 let
staré. Pùlnoèní mše svatá ve zdejším kostele byla
krásná. Nìkolik našich seniorek jelo ještì na tu oprav-
dovou pùlnoèní mši svatou na Hoøe Matky Boží.

Všichni, kteøí byli s námi v Králíkách poprvé, chtì-
jí pøijet znovu. S vaším mìstem se budeme louèit jen
neradi. Doufejme, že v pøíštím roce 2006 k vám opìt
pøijedeme.

Všem vašim milým obèanùm, celému mìstu Králí-
ky pøejeme pokojný a spokojený život v novém roce
2006.

Králíky 25. 12. 2005
Vedoucí zájezdu Viternová Danuše

Krytý bazén v Králíkách
Zastupitelstvo mìsta Králíky na

svém prosincovém jednání projed-
návalo otázku výstavby krytého ba-
zénu v Králíkách. Krytý bazén
v Králíkách je snem mnoha obyva-
tel i návštìvníkù regionu. Hovoøí-
me-li o bazénu, máme na mysli celý
komplex relaxaènì – rehabilitaè-
ních služeb, kde nebude chybìt ani
sauna, solárium, fitness – studio aj.
Jeho existence by výraznì zatrak-
tivnila nabídku pro turisty pøijíž-
dìjící k nám za lyžemi nebo hor-
skými koly a podpoøila tak další-
mu rozvoji turistiky. Tím by se vý-
raznì napomohlo i cílùm popsaným
v Koncepci rozvoje turistického ru-
chu na Králicku - vytvoøení pøiroze-
ného spádového jádra oblasti, kam
by lidé po aktivním sportu pøijíž-
dìli za odpoèinkem, relaxací, dob-
rými gastroslužbami a kulturou.

Myšlenka postavit v Králíkách
bazén není nová. Její realizace do-
sud narážela na vysoké investièní
náklady (dnešní odhady 100 – 120
mil. Kè) a pøedevším na ztrátovost
provozu (odhad 1,5 – 2 mil Kè roè-
nì). To jsou vstupy, které je tøeba
vzít v úvahu. V souvislosti s pøi-

pravovaným plánovacím obdobím
EU na roky 2007 -2013 je však pro
pøipravované dotace z EU potøeba
mít v ruce základní studie, které
by daly jasnou odpovìï na základ-
ní otázky výstavby a provozu bazé-
nu.

ZM odsouhlasilo zadání pøíprav-
ných prací na projektu – vypraco-
vání základní dokumentace pro
územní øízení a studii proveditel-
nosti. Zároveò byly dohodnuty zá-
kladní rámcové parametry stavby:

- pøevažující rekreaèní úèel (vod-
ní atrakce, tobogány, víøivky, sau-
na, dìtské atrakce)

- náklady na výstavbu cca 100
mil. Kè, upøednostnit takovou tech-
niku a technologické øešení, které
v budoucnu zlevní provoz (radìji
dražší výstavba a levnìjší provoz
než opaènì)

- vlastníkem stavby a nositelem
projektu bude Mìsto Králíky (do-
stupnìjší dotace z EU, u nezisko-
vých projektù až 75% podíl).

Poèáteèní náklady na zmínìnou
projektovou dokumentaci ve výši
200 – 300 tis. Kè mìsto mùže zís-
kat z grantù Pardubického kraje (vý-

stavba bazénu je zaøazena do se-
znamu priorit PK na Králicku).
Usnesení ZM je tøeba brát jako
startovní praporek, který spustí pøí-
pravné práce na projektu krytého
bazénu v Králíkách. Vznikne tak
materiál, se kterým se mùžeme
ucházet o evropské finance. Bude to
sice bìh na dlouhou tra�, ale štìstí
pøeje pøipraveným a vìøím, že už
v dohledné budoucnosti se vykoupe-
me v králickém bazénu.

Dušan Krabec

Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í

Mìstský úøad Králíky dle Pravidel pro
pronajímání bytù v majetku Mìsta Králíky

oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:
P R O N A J M O U T

oznaèení bytu: byt è. 30
bytový dùm èíslo popisné: 662/1

ulice a obec: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 1+1, obytná plocha: 30,18 m2

vytápìní: ústøední
vybavení: soc. zaøízení v bytì, kuchyòská linka

pøedpis mìsíèního nájemného: 1.096,- Kè
pøedpokládaná mìsíèní záloha na služby/1 osoba: 885,- Kè

prohlídka bytu: po dohodì se správcem bytového
fondu Služby mìsta Králíky, s.r.o., tel.: 465631580

Termín uzavøení nájemní smlouvy: 1. 2. 2006
Koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 1. 2006

žádosti pøijímá majetkový odbor MìÚ
Pøednost budou mít zájemci, kteøí jsou v seznamu

žadatelù o nájem mìstského bytu. O koneèném
nájemci bytu rozhodne Rada mìsta Králíky.

Mìstské muzeum ve spoluprá-
ci se sochaøem Karlem Wielem z
Dormundu pøipravuje instalaci
snìhové sochy.  Socha bude cca
4 metry vysoká a bude umístìna
v prostoru pøed gymnáziem na
Velkém námìstí. Organizátoøi
plánují dokonèení díla na konci
prvního nebo druhého týdne
v únoru (dle klimatických podmí-
nek). Na konci realizaèního týd-
ne se pøedpokládá uskuteènìní
malého happeningu.

Akci sponzoruje Kámen Ostro-
mìø.
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Ocenìní dobrovolníkù Pardubického kraje
V pardubické kavárnì Evropa se

v pondìlí 14. listopadu konala tis-
ková konference, na které byl slav-
nostnì vyhlášen druhý roèník pro-
jektu DEN D.

Jde o spoleèný projekt pardubic-
kých obèanských sdružení (o. s.) Klub
hurá kamarád a SKP-CENTRUM,
který si klade za cíl zvýšit povìdomí
veøejnosti o èinnosti dobrovolníkù
v regionu. „V loòském roce jsme se
jako dva krajská dobrovolnická cent-
ra rozhodli poprvé spojit své síly a vy-
myslet projekt, který by v oèích ve-
øejnosti pomohl zviditelnit dobrovol-
nictví jako takové. Tímto zpùsobem
totiž dobrovolnictví v Pardubickém
kraji nikdo nepropagoval. Protože se
první roèník Dne D setkal s velmi
pøíznivou odezvou, pokraèujeme ve
spolupráci i v letošním roce,“ uvedl
pøedseda o. s. SKP-CENTRUM Jan
Vojvodík.

„Naším zámìrem je ocenit práci dob-
rovolníkù v Pardubickém kraji a upo-
zornit veøejnost na to, že jsou mezi
námi lidé, jichž si velmi vážíme a bez
nichž by napøíklad vìtšina nezisko-
vých organizací vùbec nemohla exis-
tovat,“ sdìlil øeditel Klubu hurá ka-
marád David Matýsek.

„Na toto ocenìní mùže kdokoliv na-
vrhnout èlovìka, který bez nároku
na odmìnu poskytuje svùj èas, ener-
gii èi vìdomosti a dovednosti ve pro-
spìch ostatních lidí a spoleènosti, a to
v oblasti  sociální práce,  volného
èasu, ekologie a kultury,“ øekl Jan
Vojvodík.

„Nominace oèekáváme nejpozdìji
do støedy 15. února roku 2006.
Zpùsobù, jak lze dobrovolníka nomi-
novat, je hned nìkolik. Ten nejsnad-
nìjší a nejrychlejší je prostøednictvím
novì zøízených internetových strá-
nek www.dend.cz, kde zájemci na-
jdou jednoduchý elektronický formu-
láø, v nìmž vyplní potøebné údaje.
Na tìchto stránkách získají i celou
øadu užiteèných a aktuálních infor-
mací o tomto projektu vèetnì medai-
lonkù ocenìných dobrovo lníkù
z prvního roèníku a po uzavøení no-
minací také pøehled navržených dob-
rovolníkù, kteøí budou bojovat o pres-
tižní ocenìní v roce 2006,“ konsta-
toval Andrej Drbohlav, vedoucí Agen-
tury KHK, jež má v Klubu hurá ka-
marád dobrovolnictví na starost.

„Další možností je zaslat vyplnìný
formuláø na e -mailové  adresy
dend@skp-centrum.cz  nebo
dend@khk.cz, pøípadnì na poštovní
adresu SKP-CENTRUM, Bìlehrad-
ská 513, 530 09 Pardubice s heslem
DEN D,“ poznamenal Andrej Drbo-
hlav.

Novinkou oproti premiérového roè-
níku je skuteènost, že o desítce „vy-
volených“ nebude rozhodovat jen od-
borná komise. „Možnost hlasovat bu-
dou mít rovnìž návštìvníci interne-

tových stránek www.dend.cz. Tyto
hlasy budou spolurozhodovat o tom,
kdo se nakonec dostane do desítky
ocenìných dobrovolníkù,“ prozradil
vedoucí Agentury KHK.

Vyvrcho lením druhého ro èníku
projektu bude slavnostní galave-
èer ve Východoèeském divadle v Par-
dubicích, který se uskuteèní ve ètvr-

tek 9. bøezna roku 2006. „Stejnì
jako v loòském roce, bude celý pro-
gram moderovat Jakub Železný,“ do-
dal Jan Vojvodík.

Bližší informace o Dni D je možné
získat na internetových adresách
http :/ /www.dend.cz , ht tp :/ /
www.khk.cz a http://www.skp-cent-
rum.cz.

Zásahy prof. hasièù Králíky
za rok 2005 ke dni 30. listopadu

Technická pomoc: vyproš�ování
osob z výtahu - nouzové otevøení bytu
-odstranìní pøekážek z komunikací i
jiných prostor - otevírání uzamèených
prostor -odchyt a likvidace obtížného
hmyzu - likvidace spadlých stromù,
elektrických vodièù apod. - odvìtrá-
vání prostor - záchrana osob a zvíøat -
uzavírání vody - asistence pøi hledání
nástražného výbušného zaøízení - pro-
vizorní nebo jiné opravy - vyproš�ová-
ní pøedmìtù, osob (mimo prací na
vodì) - mìøení koncentrace nebo ra-
diace.

Technologická pomoc: náhrada
havarovaného chlazení - nouzová do-

dávka vzduchu, vody - požární asis-
tence - dohašování ohnisek - ochlazo-
vání briket a skládek.

Ostatní pomoc: odvoz nebo pøe-
voz pacienta èi lékaøe i na vyžádání
jiné služby.

Úèetní a poradenská firma
Pavel Mìchura

Vám nabízí:
vedení daòové evidence a úèetnictví

zpìtné zpracování za celý rok
mzdy, zpracování DPH,

daòová pøiznání všeho druhu
zpracování podkladù pro úvìry apod.,

úètování zdravotní péèe lékaøùm pro ZP
 

Kontakt: 561 61 Èervená Voda 118
IÈ: 13558242 

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



Králický zpravodaj 1/2006 - 5

Autobusové linky - Králíky
Linka 191101
Praha-Hradec Králové-Žamberk-

Šumperk-Bruntál-Opava-Ostrava
ÈSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Tøebov-

ská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, pro-
vozovna Rychnov nad Knìžnou, tel.
494534265, 494534296

Linka 195101
Praha-Hradec Králové-Kostelec

n.Orl.-Žamberk-Králíky-Jeseník
ÈSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Tøebov-

ská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, pro-
vozovna Rychnov nad Knìžnou, tel.
494534265, 494534296

Linka 195103
Praha-Hradec Králové-Kostelec

n.Orl.-Žamberk-Králíky-Jeseník
ORLOBUS a.s., Náchodská 485,

549 01 Nové Mìsto nad Metují, tel.
491 474 499

Linka 700020
Králíky-Dolní Morava
Josef Pinkas - autodoprava, Hedeè-

ská 109,  561 69 Králíky,  tel .
465631177

Linka 700021
Králíky-Dolní Morava- S K I B U S
Josef Pinkas - autodoprava, Hedeè-

ská 109,  561 69 Králíky,  tel .
465631177

Linka 700025
Bílá Voda-Èervená Voda-Králíky-

Mladkov-Jablonné n.Orl.
Josef Pinkas - autodoprava, Hedeè-

ská 109,  561 69 Králíky,  tel .
465631177

Linka 700030
Králíky-Hedeè
Josef Pinkas - autodoprava, Hedeè-

ská 109,  561 69 Králíky,  tel .
465631177

Linka 700040
Králíky-Èervená Voda
Josef Pinkas - autodoprava, Hedeè-

ská 109,  561 69 Králíky,  tel .
465631177

Linka 700050

Králíky-Boøíkovice-Dolní Lipka-
Prostøední Lipka-Heømanice-Králíky

Josef Pinkas - autodoprava, Hedeè-
ská 109, 561 69 Králíky, tel. 465631177

Linka 700060
Králíky-Prostøední Lipka-Horní Lip-

ka-Králíky
Josef Pinkas - autodoprava, Hedeè-

ská 109, 561 69 Králíky, tel. 465631177
Linka 700080
Králíky-Prostøední Lipka-Horní Lip-

ka-Dolní Morava
Josef Pinkas - autodoprava, Hedeè-

ská 109,  561 69 Králíky,  tel .
465631177

Linka 700085
Králíky-Malá Morava
Josef Pinkas - autodoprava, Hedeè-

ská 109, 561 69 Králíky, tel. 465631177
Linka 700948
Ústí n.Orl.-Èeská Tøebová-Lan-

škroun-Výprachtice-Dolní Morava
ÈSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Tøebov-

ská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, provo-
zovna Ústí nad Orlicí, tel. 465525302,
465521150

Linka 700959
Žamberk-Klášterec n.Orl.-Pastviny-

Králíky-Èervená Voda
ÈSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Tøebov-

ská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, provo-
zovna Lanškroun, tel. 465525302,
465321008

ÈSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Tøebov-
ská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, provo-
zovna Ústí nad Orlicí, tel. 465525302,
465521150

Linka 700967
Nekoø-Králíky-Mladkov-Tìchonín-

Jablonné n.Orl.-Ústí n.Orlicí
ÈSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Tøebov-

ská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, provo-
zovna Lanškroun, tel. 465525302,
465321008

ÈSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Tøebov-
ská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, provo-
zovna Ústí nad Orlicí, tel. 465525302,

465521150
Linka 700968
Králíky-Hor.Lipka-Heømanice-Krá-

líky
ÈSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Tøebov-

ská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, provo-
zovna Ústí nad Orlicí, tel. 465525302,
465521150

Linka 700969
Králíky-Boøíkovice-Èervená Voda-

Mor.Karlov-Bílá Voda
ÈSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Tøebov-

ská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, provo-
zovna Lanškroun, tel. 465525302,
465321008

ÈSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Tøebov-
ská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, provo-
zovna Ústí nad Orlicí, tel. 465525302,
465521150

Linka 930373
Zábøeh-Písaøov-Štíty-Králíky ( ID-

SOK )
Connex Morava a.s., Vítkovická

3056/2, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, provozovna Šumperk, tel.
583212948, 583213608

Linka 930386
Zábøeh-Štíty-Èervená Voda-Králíky

( IDSOK )
Connex Morava a.s., Vítkovická

3056/2, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, provozovna Šumperk, tel.
583212948,583213608

Linka 930391
Štíty-Èervená Voda-Králíky (ID-

SOK)
Connex Morava a.s., Vítkovická

3056/2, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, provozovna Šumperk, tel.
583212948, 583213608

Linka 950101
Jeseník-Králíky-Žamberk-Hradec

Králové-Praha
Connex Morava a.s., Vítkovická

3056/2, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, provozovna Jeseník, tel.
584412065, 584411427
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Nìkolik poznámek k vyhlášce o odpadech
Vrátím se k prosincovému zasedání za-

stupitelstva a k pøijaté vyhlášce, která m.j.
stanovuje výši poplatku za svoz odpadù pro
rok 2006. Tuto službu bude zajiš�ovat naše
kralická firma SMK s.r.o.  (døíve Technické
služby) a to za èástku 470,- Kè na osobu a
rok. To je pro obèany mìsta jistì dobrá a
podstatná zpráva, protože ušetøí proti loò-
skému roku 28,- Kè na osobu. Bohužel, pod
touto dobrou zprávou se skrývají další skry-
té, tentokrát nedobré zprávy.

Vedení mìsta zvolilo velmi nestandardní
a až nefér zpùsob výbìru firmy na svoz od-
padù. Namísto standardního výbìrového
øízení, které starosta na jaøe slíbil vyhlásit,
oslovilo vedení tøi firmy, zaslalo jim zadá-
vací podmínky a chtìlo jejich cenové nabíd-
ky s tím, že tyto materiály budou sloužit
jako podklady k uzavøení smlouvy. Z do-
šlých nabídek byla jednoznaènì o desítky

procent nejdražší nabídka SMK. A co udì-
lalo vedení mìsta? Dalo firmì SMK nabíd-
ky konkurenèních firem (!!!) a na základì
tìchto informací snížila SMK svoji nabídku
na srovnatelnou úroveò. Cena služby je
dùležitá a citlivá souèást konkurenèního boje
a obvykle se konkurenci neprozrazuje. Ve-
dení mìsta to bez skrupulí udìlalo!

Další otázkou je, jak se podaøilo SMK
snížit cenu z pùvodních 600,- na dnešních
470,- Kè pøi splnìní stejných zadávacích
podmínek. Pøíliš nevìøím vyjádøení jedna-
tele SMK, že došlo pouze k poèetní chybì.
Z toho cítím až nezdravou loajalitu k vede-
ní mìsta. Nebo snad strach øíci, jak to doo-
pravdy je?

Nabídnu jednu domnìnku a rád si ji ne-
chám kompetentními lidmi vyvrátit. Pùvod-
nì vysokou cenu za svoz odpadù navrhlo
SMK v kontextu celoroèního hospodaøení,

protože mìsto chce po SMK, aby jejich hos-
podaøení na konci roku skonèilo s kladným,
èi pøinejmenším vyrovnaným výsledkem.
Žádná èervená èísla! Zároveò po SMK vyža-
duje vykonávat pro mìsto èinnosti a služby
zadarmo nebo za podhodnocenou cenu. A
tento prodìlek musí SMK nìjak kompenzo-
vat tøeba vyšší cenou za svoz odpadù. A to
je špatnì. Mìsto musí platit za služby, za
které se normálnì platí a tak musí být na-
staveny i vzájemné smlouvy. Na druhou stra-
nu tyto ceny musí být konkurenceschopné.
A zároveò SMK se musí chovat co nejekono-
miètìji.

Na závìr jednu vìtu, která podle mì nej-
lépe vystihuje problém. Citlivìjší jedinci
nech� dále již neètou. Mìsto chce po vedení
SMK, aby upletlo z lejna biè a ještì s ním
zapráskalo. A to opravdu nejde!

Èestmír Doubrava

Partnerská schùzka projektu Comenius

V záøí tohoto roku jsme zahájili tøetí a zároveò závìreèný rok
našeho projektu EuroSchulNews, organizovaného v rámci evrop-
ského projektu Comenius – Spolupráce škol. Ve dnech 16. - 20.
listopadu 2005 se proto zástupci naší školy zúèastnili pracovního
setkání, jehož hostitelem byla již podruhé škola ve francouzském
mìstì La Ville du Bois a hlavním cílem pak stanovení úkolù na
tento rok a hledání témat pro žádost o projekt nový.

Až do poslední chvíle nebylo jisté, zda se náš tým tøí pedagogù
a tøí studentù do Francie vùbec vydá, nebo� právì v této dobì
otøásaly touto zemí  pomìrnì silné obèanské nepokoje. Situace se
nakonec uklidnila a my jsme mohli, by� s notnou dávkou respek-
tu a možná i nervozity, vyrazit na dlouhou cestu, pøi které jsme
opìt vystøídali nejrùznìjší dopravní prostøedky (autobus, metro,
letadlo i vlak). Naše mìsto jsme opustili autobusem ve støedu
16.11. v 6:35 hod. a do naší cílové stanice, francouzského mìsta
Orsay, jsme dorazili v 17:20 hod. Tam nás oèekávali naši fran-
couzští a nìmeètí kolegové. Následující dva dny byly vìnovány
intenzivní práci na projektu stávajícím a hledání námìtù pro
projekt nový. Dále jsme mìli také možnost podívat se do vyuèova-

cích hodin a sdílet zkušenosti z francouzského, nìmeckého i našeho
školství. Studentská èást našeho týmu mohla opìt proniknout do
života francouzských rodin, ve kterých byli po celou dobu ubytová-
ni.

Dva dny utekly jako voda a my jsme se v sobotu 19.11. museli
v dopoledních hodinách vydat na cestu zpìt. Vzhledem k poloze
mìsta La Ville du Bois na jižní periférii Paøíže a faktu, že nám
letadlo odlétalo až veèer ve 20:45 z paøížského letištì Charles De
Gaulle (na severu), jsme se rozhodli vyplnit zbytek sobotního dne
prohlídkou Paøíže. Vidìli jsme tak mnoho zajímavých a známých
míst této francouzské metropole (napø. Eiffelova vìž, katedrála
Notre Dame, Invalidovna s Napoleonovou hrobkou, galerie Lou-
vre nebo pøírodovìdné muzeum...). Notnì unaveni jsme poté na-
sedali do noèní linky OK 763 Paøíž - Praha a odmìnou nám byl
nádherný noèní pohled z výšky 10 700 metrù. Oè vìtší bylo naše
pøekvapení v Praze, která nás pøivítala èerstvou snìhovou po-

krývkou. Následovala prohlídka noèní Prahy a poté již „jen“ ces-
ta vlakem domù do Králík. Pøijeli jsme notnì unaveni a nevyspa-
lí, ale zato jsme mohli hrdì prohlásit, že jsme se veèer kochali
krásou Notre Dame, o sedm hodin pozdìji obdivnì pozorovali
krásnì osvìtlený Pražský hrad a ráno opìt uvidìli všem dobøe
známou siluetu králického kláštera.

Již teï pracujeme na tom, abychom se pøipravili na pøíští part-
nerskou schùzku, která se uskuteèní na zaèátku bøezna 2006 a
jejímž hostitelem bude naše škola.

Za Comenius tým M. Hejkrlík

Ještì malá kontrolní otázka na závìr
Víte, co se dá stihnout za 1,5 hodiny?
a) Doletìt z Paøíže do Prahy (cca 900 km)
b) Dojet vlakem z Prahy do Ústí nad Orlicí (cca 150 km)
c) Dojet vlakem z Ústí nad Orlicí do Králík (cca 40 km)
[a), b) i c) je správnì]
A pak, že vìci nejsou relativní :-)
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Poplatek za odpady v roce 2006
Obecnì závaznou vyhláškou Mìsta

Králíky  è. 7/2005 byla schválena výše
poplatku za odpady pro rok 2006
ve výši 470,- Kè za poplatníka. Po-
platníkem se rozumí fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt; za do-
mácnost mùže být poplatek odveden
spoleèným zástupcem,  za osoby nezle-
tilé zákonným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dùm vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci
oznámit jména osob, za které poplatek
odvádìjí. Poplatníkem se rovnìž rozu-
mí fyzická osoba, která má ve vlastnic-
tví stavbu urèenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fy-

zická osoba; má-li k této stavbì vlast-
nické právo více osob, jsou povinny pla-
tit poplatek spoleènì a nerozdílnì, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.

Správce poplatku mùže rovnìž na
základì žádosti poplatníka v jednotli-
vých mimoøádných pøípadech popla-
tek snížit  nebo prominout, a to
z dùvodu zmírnìní nebo odstranìní
tvrdosti.

Poplatek je splatný buï jednorázovì
za celý kalendáøní rok, a to do 31. 3.
nebo formou dvou splátek do 31. 3. za
I. pololetí a do 30. 9. za II. pololetí ka-
lendáøního roku. Úhradu poplatku lze
provést buï formou hotovostní platby

u finanèního odboru Mìstského úøadu
Králíky formou bezhotovostní platby
nebo prostøednictvím složenky, kterou
si poplatník (spoleèný zástupce) vy-
zvedne u finanèního odboru Mìstské-
ho úøadu Králíky, a to na úèet Mìst-
ského úøadu Králíky è. 19-1324193309/
0800 u Èeské spoøitelny Svitavy, po-
boèka Králíky, konstantní symbol 1319,
variabilní symbol tvoøí èíslo generova-
né poèítaèovým zpracováním. Vznikne-
li poplatková povinnost po 30. 9. kalen-
dáøního roku, je poplatek splatný v ná-
sledujícím bìžném termínu, tj. do 31.
3. následujícího roku.

Pavel Brandejs
odbor ŽP MÚ Králíky

Upozornìní na povinnosti, které musí
podnikatelé splnit do 15. února 2006

Rádi bychom podnikatelské subjek-
ty patøící do správního obvodu MÚ Krá-
líky opìt upozornili na nìkteré povin-
nosti vyplývající ze „Zákona o ochra-
nì ovzduší“ a ze „Zákona o odpadech“,
které je tøeba splnit nejpozdìji do 15.
února 2006:

malé zdroje zneèiš�ování ovzduší:
a) spalovací:
· podání oznámení s podklady pro

výpoèet poplatku za zneèiš�ování.
(Malé spalovací zdroje jsou zdroje

o tepelném výkonu nižším než  200 kW.
Zdroje o jmenovitém tepelném výko-
nu do 50  kW  nejsou pøedmìtem po-
platku za zneèiš�ování ovzduší. U ma-
lých spalovacích zdrojù používající jako
paliva koks, døevo nebo topný olej
s obsahem síry do 0,1 %  není sazba
poplatku stanovena)

b) vypouštìjící tìkavé organic-
ké látky (VOC):

· podání oznámení s podklady pro
výpoèet poplatku za jeho zneèiš�ování
(roèní spotøeba do 0,6 t TOL)

· pøi projektované roèní spotøebì od
0,4 – 0,6 t TOL (provozy)oznamuje údaj
o jejich používání na pøedepsaném
tiskopise dle vedené bilance spotøeby
TOL

støední zdroje zneèiš�ování ovzduší:
a) spalovací:
· podání oznámení o výpoètu poplat-

ku za  zneèiš�ování ovzduší a  souhrn-
nou provozní evidence za každý
provozovaný zdroj.

(Støední zdroje zneèiš�ování ovzduší
jsou zdroje o tepelném výkonu od 200
kW  do 5 000 kW vèetnì)

b) vypouštìjící tìkavé organic-
ké látky (VOC):

· oznámení výpoètu poplatku a údajù
o jejich používání na pøedepsaném tis-
kopise dle vedené bilance spotøeby
TOL (roèní spotøeba od 0,6 – 5 t TOL)

pùvodci odpadù a osoby opráv-
nìné k nakládání s odpady

·  zaslání  hlášení o druzích,
množstvích odpadù a zpùsobech
nakládání s nimi, oprávnìné osoby
i o pùvodcích odpadù na pøedepsaném
formuláøi (platí pouze pøi produkci
nebo nakládání s více než 50 kg ne-
bezpeèných a  50 t ostatních odpadù).
Formuláø je pøílohou è. 20 vyhlášky è.
383/2001 Sb.

Potøebné formuláøe je možno vy-
zvednout na MÚ Králíky, odbor ŽP (bu-
dova bývalého statku Králíky) Rádi
bychom dále upozornili na nìkteré další
povinnosti vyplývající z tìchto dvou
zákonù :

1) prùbìžnou evidenci odpadù musí
vést každý podnikatel produkující od-
pady

2) podnikatel, který nakládá s více

než 50 kg nebezpeèných odpadù za
rok musí mít udìlen souhlas s naklá-
dáním s nebezpeènými odpady. Sou-
hlas udìluje odbor ŽP MÚ Králíky na
základì písemné žádosti, náležitosti
žádosti jsou uvedeny v §2 vyhlášky 383/
2001 Sb.

3) platnost dosavadních rozhodnutí
vydaných podle § 5 odst. 2 a 5,  § 6 odst.
1  písm. f) a odst.  2, § 7 odst.  1, § 11
odst. 3 a odst. 4, §  15 odst. 1 a § 34 odst.
1 zákona è. 125/1997 Sb., se omezuje
na dobu 2 let od nabytí úèinnosti záko-
na 185/2001 Sb. Platnost všech souhla-
sù s nakládáním s nebezpeènými od-
pady vydaných podle pøedcházejícího
zákona è. 125/1997 Sb.o odpadech tedy
skonèila k 31.12.2003 a to i v pøípadì,
že byl souhlas udìlen na delší dobu nebo
na dobu neomezenou !

4) Podnikatelé mají novou mož-
nost vypracovat hlášení pomocí
internetového formuláøe firmy
INISOFT. Celý postup je podrobnì
popsán na http://odpady.inisoft.cz,
doporuèujeme tento postup všem
podnikatelùm a to vèetnì zaslání
vyplnìného formuláøe elektronic-
kou poštou na MÚ Králíky na ad-
resu p.brandejs@orlicko.cz. V pøí-
padì problémù se lze obrátit s pøí-
padnými dotazy i na náš odbor, tel.
465 670 882, P. Brandejs.

F. Hrnèíø, P. Brandejs
odbor ŽP

MILÉ MAMINKY
Vítáme vás v novém roce a opìt vás zveme k nám do

Klubu maminek. Doufáme, že vás alespoò nìkterý z pøi-
pravovaných programù zaujme a vy nás navštívíte. Znovu
zveme i ostatní ženy (babièky,maminky starších dìtí…), které
mají chu� nìco se nauèit, nebo jen tak být mezi lidmi.

Scházíme se v ZŠ Moravská ve druhém patøe nad jídel-
nou, materiály na jednotlivé èinnosti platíme spoleènì a ceny
jsou pøijatelné (kolem 20 - 30Kè).

V tomto roce pøicházíme s novinkou a tou je MINIKURZ
KERAMIKY, který povede paní Mgr. Juránková. MINI-

KURZ zaèíná v úterý 10. 1. 2006  v 16.00 (do 18.00) další
lekce 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3. a 21. 3. 2006. Minikurz je
pøipraven pro maminky bez dìtí, abychom se mohly plnì a
nerušenì vìnovat práci.

Tìšíme se na vás, pøijïte.

PROGRAM NA LEDEN

STØEDA 11. 1. BEAUTY - péèe o tìlo i duši
Líèení s profesionální kosmetièkou

STØEDA 18. 1. VÝROBA ZÁSOBNÍKU
(básní, písní, øíkadel, her pro dìti)

STØEDA 25. 1. MALOVÁNÍ MANDAL
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Podnikatelé v Pardubickém
kraji budou usilovat o prestižní titul

PARDUBICE – Dnes dopoledne byl
vyhlášen první roèník prestižní sou-
tìže PODNIKATEL PARDUBICKÉ-
HO KRAJE 2005, nad kterým pøe-
vzal záštitu hejtman Pardubického
kraje Michal Rabas. Výsledky soutì-
že, která si klade za cíl ocenit úspìš-
né podnikatelské subjekty, budou
slavnostnì vyhlášeny v listopadu
pøíštího roku. Vyhlašovateli soutìže,
jejímž odborným garantem je Kraj-
ská hospodáøská komora Pardubic-
kého kraje, je Evropské vydavatel-
ství a Èeský rozhlas Pardubice, hlav-
ním organizátorem spoleènost EURO
P.R. s.r.o.

„V letošním roce podnikatelská sfé-
ra v našem kraji zaznamenala další
významné zlepšení co se týèe vytvo-
øeného poètu pracovních míst a do-
konce se nám v Pardubickém kraji po-
daøilo v oblasti prùmìrné mzdy po-
prvé v historii pøedhonit sousední
Královéhradecký kraj. To všechno je
výsledek dlouhodobé práce podnika-
telù, investorù a živnostníkù,“ chválí
hejtman Michal Rabas. A právì oce-
nìní a možnost získání prestižního ti-
tulu pro zdravé a úspìšné podnikatel-
ské subjekty je hlavním zámìrem vy-
hlášení soutìže PODNIKATEL PAR-
DUBICKÉHO KRAJE 2005. V první
z jejích kategorií – Podnikatel Par-
dubického kraje „Spoleènost

roku“ – budou o titul soutìžit práv-
nické osoby, ve druhé – Podnikatel
Pardubického kraje „Živnostník
roku“ – pak osoby fyzické. „Soutìž
jsme vyhlásili zejména proto, že se
jako média cítíme být do jisté míry
komunikaèním prostøedníkem mezi
veøejností a podnikateli,“ vysvìtluje
vznik soutìže jeden z vyhlašovatelù,
šéfredaktor Èeského rozhlasu Pardu-
bice Martin Kolovratník. „S pomocí
odborných garantù chceme pøedsta-
vit lidem dobré a šikovné podnikate-
le a samozøejmì také zlepšit pohled
veøejnosti na podnikatele a živnost-
níky jako takové.“

Vyhlašovatelé chtìjí do výbìru za-
pojit i novináøe, kteøí by mìli pomoci
vybírat adepty na titul Manager
roku. „Myslím, že nejenom já budu
zvìdavý, která firma èi který podni-
katel v rámci soutìže uspìje,“ øíká
Michal Rabas.

Zatímco do obou hlavních kategorií
soutìže PODNIKATEL PARDUBIC-
KÉHO KRAJE 2005 se budou podni-
katelé a živnostníci pøihlašovat sami,
do nominací v kategorii Manager roku
mùže zasáhnout i veøejnost prostøed-
nictvím pøihlášek. Ty je možné si vy-
zvednout v sídlech Evropského vyda-
vatelství, agentury EURO P.R., Èes-
kého rozhlasu Pardubice, na Krajském
úøadì Pardubického kraje nebo v síd-

le Krajské hospodáøské komory Par-
dubického kraje. Poslední jmenovaná
instituce figuruje v rámci soutìže jako
její odborný garant. „Známe samozøej-
mì velmi dobøe podnikatelské prostøe-
dí v Pardubickém kraji a budeme vel-
mi rádi, pokud budou podnikatelé a
živnostníci ohodnoceni tímto prestiž-
ním ocenìním za to, co dìlají,“ po-
chvaluje si øeditel hospodáøské komo-
ry František Jarolím.

Uzávìrka pøihlášek do soutìže byla
stanovena na srpen pøíštího roku.
„S uzávìrkou pøihlášek èekáme do to-
hoto termínu zejména proto, že se jed-
ná o období, ve kterém je už známo
jak daná spoleènost v roce 2005 hos-
podaøila,“ vysvìtluje øeditel spoleènos-
ti EURO P.R. Petr Navrátil. „Odborná
porota pak bude mít bìhem záøí a øíj-
na èas na zpracovnání pøihlášek a
vyhodnocení soutìže.“

Titul PODNIKATEL PARDUBIC-
KÉHO KRAJE 2005 mohou získat
podnikatelské subjekty bez ohledu na
poèet zamìstnancù èi pøedmìt podni-
kání. Dùležitým kritériem je ale sídlo
nebo provozovna na území Pardubic-
kého kraje. Ze soutìže je pochopitel-
nì vylouèena každá fyzická nebo práv-
nická osoba, na kterou byl vyhlášen
konkurz, subjekt s daòovými nedo-
platky nebo organizace, u které soud
rozhodl o ukonèení podnikání.

Z prosincového jednání Zastupitelstva Pardubického kraje
Na programu prosincového jednání

Zastupitelstva Pardubického kraje bylo
nejdùležitìjším bodem schválení roz-
poètu na rok 2006. Celkové pøíjmy se
schválily v èástce 3,23 mld Kè a celko-
vé výdaje v èástce 3,73 mld Kè. Scho-
dek rozpoètu ve výši 500 mil Kè bude
vypoøádán nevyèerpanými úvìry od
Evropské investièní banky ve výši 350
mil Kè a ÈSOB ve výši 140 mil Kè a
pøebytkem z minulých let. Celkové pøí-
jmy rozpoètu Pk ve srovnání s minu-
lým rokem vzrostou o více jak 530 mil
Kè tj. o cca 20%. Hlavními zdroji pøíjmu
jsou pøíjmy z daní, z prodeje majetku a

z fondù EU (nárùst o 341 mil Kè).
V souèasném plánovacím období se
z fondù EU uplatní na území kraje cca
600 mil Kè. V novém plánovacím obdo-
bí 2007-2013 lze v rámci regionální spo-
luúèasti oèekávat objem ze strukturál-
ních fondù EU ve výši 6,7 mld Kè, tj.
témìø 1 mld Kè roènì. Z rozpoètu kra-
je je na investièní výdaje pro rok 2006
na Králicko urèeno 40,1 mil. Kè na mo-
dernizaci silnice III/31227 v úseku Èer-
vený Potok – Horní Morava, spolufinan-
cování projektu záchytného parkoviš-
tì Dolní Morava ve výši 605 tis Kè, na
podporu infrastruktury v oblasti Krá-

lického Snìžníku ve výši 1,1 mil Kè,
atd. Stejnì jako v roce 2005 se do roz-
poètu Pk zahrnou i státní dotace, které
upraví celkový rozpoèet Pk na èástku
cca 7,4 mld Kè.

V dalších bodech programu Zastupi-
telstva Pk bylo schválení dotace na do-
pravní obslužnost Pk v roce 2006 pro
autobusovou dopravu ve výši 12,45 mil
Kè, drážní dopravu ve výši 5,16 mil Kè
a trolejbusovou dopravu ve výši 4,3 mil
Kè. Dále byla schválena smlouva na
dotaci s obcí Dolní Morava na nákup
traktoru s pøíslušenstvím pro zimní
údržbu cest ve výši 1,1 mil Kè.

V neinvestièních bodech byla pro-
jednána restrukturalizace manžel-
ských poraden, schválení uzavøení da-
rovací smlouvy mezi mìstem Pardu-
bice a Pk k získání majetkové úèasti
Pk ve spoleènosti EBA (letištì Pardu-
bice) a pøíprava zmìny právní formy
nemocnic Pk. Byl schválen zámìr
uskuteènit pøevod pìti nemocnic Pk
na pìt akciových spoleèností nebo na
pìt veøejných neziskových ústavních
zdravotních zaøízení a to podle legis-
lativní prùchodnosti zákonù jedné
z tìchto forem.

Ladislav Tóth
Èlen Zastupitelstva
Pardubického kraje

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
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
Výpis z jednání RM je anonymizován.
29. 11.
- schvaluje èásteènou uzávìru míst-

ní komunikace na Velkém námìstí dne
9. 12. 2005 v dobì od 15.00 hod do 17.30
hod..

- schvaluje smlouvu o provedení pøí-
pravy fyzických osob - budoucích pìs-
tounù a osvojitelù a poskytnutí pora-
denské pomoci související s osvojením
nebo pøijetím dítìte do pìstounské péèe
podle zákona è. 359/1999 Sb., o sociál-
nì právní ochranì dìtí.

- doporuèuje schválení Rozpoètového
výhledu investic na rok 2006-2008
v pøedloženém znìní a ukládá finanè-
nímu odboru pøedložit bod na jednání
ZM.

- schvaluje poskytnutí pøíspìvku na
podporu èinnosti organizace a k zakou-
pení pomùcek pro výuku zrakovì po-
stižených Kè 1.000,-.

- souhlasí se skácením 1 ks javoru
rostoucího na p.p.è. 1820/14 v k.ú. Krá-
líky.

- souhlasí se skácením 2 ks topolù
rostoucího na p.p.è. 1822/11 v k.ú. Krá-
líky.

- souhlasí se skácením 3 javorù a 4
jasanù na p.p.è. 263/1, a s odstranìním
35 m2 náletových døevin na p.p.è. 266/1
a 266/2, vše k.ú. Králíky.

- souhlasí se skácením 1 ks smrku
ztepilého na p.p.è. 275 a 1 ks javoru
jasnolistého na p.p.è. 284/5, vše v k.ú.
Králíky.

- schvaluje uzavøení smlouvy o dílo na
zpracování Lesních hospodáøských osnov
v LHC Lanškroun s firmou Lesní taxaèní
spoleènost s.r.o., Hradec Králové.

- souhlasí, aby se Mìsto Králíky sta-
lo spolupoøadatelem akce „Taneèní sou-
tìž Zemská liga hip hop a diskotance“
a ukládá øediteli PO Klubu Na Støelni-
ci umožnit konání akce s nulovým ná-
jmem, pouze za režijní poplatek spo-
tøebované energie.

- souhlasí s užitím mìstského znaku
na medaile pro úèastníky fotbalové
Vánoèního turnaje Patriot Cup Králí-
ky 2005, který se uskuteèní 10. 12. 2005
v tìlocviènì ZŠ 5. kvìtna.

5. 12.
- schvaluje Smlouvu o dílo s firmou

SEMO Výtahy s. r. o., Dolní Dobrouè –
pravidelný revizní servis výtahù – ad-
ministrativní budova, ul. Karla Èapka
316, Králíky.

- schvaluje Dodatek ke smlouvì o dílo
s firmou VAKSTAV spol. s r.o. Jablon-
né nad Orlicí, pøedmìt smlouvy: Králí-
ky- splašková kanalizace, odkanalizo-
vání budov SV strana námìstí.

- schvaluje zvýšení nezaplacených
místních poplatkù ze psù, a to o 50%
hodnoty.

- bere na vìdomí pøedložení výroè-
ních zpráv základních škol a zpráv PO
zøizovaných mìstem Králíky a ukládá
starostovi mìsta sestavit tým, který
vytvoøí celkovou koncepci školství na
Králicku poèínaje pøedškolním a zá-
kladním školstvím s návaznosti na
støední školství. Zároveò ukládá sta-
rostovi informovat RM na posledním
jednání RM v roce 2005 o vytvoøení
tohoto pracovního týmu.

13. 12.
- schvaluje pøihlášení projektu

„Vzdálení, ale blízcí“ pøipraveným ZŠ

Králíky, 5.kvìtna 412, okr. Ústí nad
Orlicí do Fondu mikroprojektù progra-
mu INTERREG IIIA.

- schvaluje pøihlášení projektu týka-
jícího se zavedení automatizovaného
knihovnického systému CLAVIUS  pøi-
praveného organizací Mìstská knihov-
na Králíky do grantového programu
vyhlášeného ministerstvem kultury.

- neschvaluje finanèní pøíspìvek fir-
mì Nakladatelství Bor.

- bere na vìdomí zprávu o poètu zá-
sazích prof. hasièù Králíky za rok 2005.

- schvaluje smlouvu o dodávce digi-
tálního propojení telefonních ústøeden
Siemens Hipath 3550 v budovách Vel-
ké námìstí 5 a Karla Èapka 316 fir-
mou Monttel s.r.o..

20. 12.
- schvaluje smlouvu mezi mìstem Králí-

ky a mìstem Jablonné nad Orlicí o po-
skytnutí pøíspìvku na zpracování doku-
mentace „Cyklostezka Letohrad – Jablon-
né nad Orlicí – Králíky“.

- schvaluje smlouvu uzavøenou mezi
Mìstem Králíky a spoleènostmi GEOVAP,
spol. s r.o. Pardubice, Vodovody a kanali-
zace Jablonné nad Orlicí, a.s., Východo-
èeská plynárenská, a.s. Hradec Králové,
ÈEZ Distribuce, a.s. Hradec Králové a
ÈESKÝ TELECOM, a.s. Praha o správì
digitální technické mapy Mìsta Králíky.

- bere na vìdomí zápis z auditu vykona-
ném na PO Mìstská knihovna.

- bere na vìdomí zápis z auditu vykona-
ném na zápisy z jednání RM a ZM za ob-
dobí let 2004-2005 a ukládá tajemníkovi
v souèinnosti s odbory provìøit zjištìné
skuteènosti.

- bere na vìdomí zápis z auditu vykona-
ném ve spoleènosti SMK s.r.o.

Z pracovního kalendáøe vedení mìsta
Jednání
1. 12.
- místostarosta na správní radì Sdru-

žení obcí Orlicko v Èenkovicích.
- starosta s náèelníkem Horské služ-

by ÈR o zøízení samostatného støedis-
ka HS Králický Snìžník.

13. 12.
- místostarosta na MÚ v Hanušovi-

cích o Psím azylu v Èervené Vodì.
16. 12.
- místostarosta na valné hromadì

Sdružení obcí Orlicko v Žamberku.
17. 12.
- starosta a místostarosta na valné

hromadì nadace Památník Franze
Schuberta Vysoká ve Vídni.

Návštìvy
10. 11.
- starosta a místostarosta u Kulaté-

ho stolu s pøedstaviteli obcí, institucí a
firem na Králicku u pøíležitosti prezen-
tace výsledkù prùzkumu, který na
Králicku provádìl Sociologický ústav
Akademie vìd ÈR.

11. 11.
- místostarosta na setkání u pøíleži-

tosti Dne veteránù, poøádaného vojen-
skou posádkou v Tìchonínì.

23. 11.
- starosta a místostarosta na rodièov-

ské schùzce v Klubu Na Støelnici, vì-
nované budoucímu vývoji kolem krá-
lického gymnázia.

3. 12.
- starosta na výroèní schùzi Sboru

dobrovolných hasièù v Králíkách.
6. 12.
- návštìva prezidenta Èeské repub-

liky v Králíkách, úèast starosty na
setkání zástupcù regionu s prezident-
ským párem v Jablonném nad Orlicí.

7. 12.
- starosta na charitativním veèeru

v Pardubicích poøádaném u pøíležitos-
ti návštìvy prezidenta ÈR v našem
kraji.

9. 12.
- starosta na tradièním zpívání pod

vánoèním stromkem v Králíkách
10. 12.
- starosta a místostarosta hosty

žákovského mezinárodního turnaje
Patriot Cup 2005 v ZŠ 5. kvìtna,

- místostarosta na výroèních schù-
zích SDH Heømanice a SDH Prostøed-
ní Lipka.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 11
konaného dne 13. prosince 2005

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

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: z èásti jed-
nání omluven: Bedøich Novotný (8), nepøítomen:  Ing. Ro-
man Kosuk (12).

Za MìÚ: Bc. Vìra Kubíèková, Bc. Jan Divíšek, pí Marie
Pecháèková, p. Jan Èuma, Ing. Miroslav Bouška, p. Pavel
Brandejs, p. Miroslav Macháèek

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

4.1 Majetkové operace
4.2 Obecnì závazná vyhláška mìsta Králíky

è. 7/2005 o místním poplatku za provoz
systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù pro rok 2006

4.3 Rozpoètový výhled na roky 2006 – 2008
4.4 Rozpoètové provizorium
4.5 Vyhláška o místních poplatcích
4.6 Regenerace panelového sídlištì ulice

V Bytovkách – II. etapa 2006
4.7 Projekt krytého bazénu v Králíkách
4.8 Kapitalizace pohledávky za spol. SMK, s.r.o.

5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù a navrhl vypuštìní bodu 4.6 Návrh nové-
ho èlena dozorèí rady SMK. Zároveò navrhl rozšíøení pro-
gramu o bod 4.6 Regenerace panelového sídlištì ulice V
Bytovkách – II. etapa 2006 a bod 4.7 Projekt krytého bazé-
nu v Králíkách.

ZM/2005/11/224: ZM schvaluje pøednesený návrh pro-
gramu jednání ZM è. 11.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 8. 11. 2005 Mgr.

Hlava a Mgr. Berková nevznesli pøipomínky. Ovìøovateli
tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Krabcová a
Mgr. Holèapek.

ZM/2005/11/223: ZM schvaluje ovìøovateli tohoto
zápisu Mgr. Krabcová a Mgr. Holèapek.

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

3. Zprávy z jednání rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl místosta-

rosta p. Juránek.

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace

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

Obsah: Na základì usnesení ZM zaslal MO nabídky na
prodej bytù dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù, oprávnìným nájemcùm v bytovém domì èp. 347
v ul. Valdštejnova v Králíkách. O koupi bytové jednotky è. 3
v èp. 347 projevila zájem paní Cacková, a bytové jednotky
è. 5 paní Ostrodická.

ZM/2005/11/225: ZM schvaluje prodej bytù dle záko-
na è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, a to
oprávnìným nájemcùm: u bytu è. 3 v èp. 347 v ul.
Valdštejnova a spoluvlastnického podílu ve výši 187/
1000 na st.p.è. 196 a spoleèných èástech domu paní
Cackové, Králíky a - u bytu è. 5 v èp. 347 v ul. Valdštej-
nova a spoluvlastnického podílu ve výši 129/1000 na
st.p.è. 196 a spoleèných èástech domu paní Ostrodic-
ké, Králíky vše v k.ú. Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.02. Prodej volného bytu è. 5 v èp. 188 v k.ú. Dolní
Boøíkovice

Obsah: Na základì usnesení ZM zveøejnil MO zámìr pro-
deje volného bytu è. 5 v èp. 188 v k.ú. Dolní Boøíkovice a
spoluvlastnického podílu ve výši 151/1000 na st.p.è. 221 a
spoleèných èástech domu. O koupi projevili zájem 4 žadate-
lé, a to pan Votava, pan Matoulek, paní Golianová a paní
Krejèová. Ve stanoveném termínu pøedložili žadatelé na jed-
nání RM své nabídky a RM konstatovala, že nejvyšší nabíd-
ka je od paní Golianové.

ZM/2005/11/226: ZM schvaluje prodej volného bytu
è. 5 v èp. 188 v Dolních Boøíkovicích a spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 151/1000 na st.p.è. 221 a spoleè-
ných èástech domu vše v k.ú. Dolní Boøíkovice paní
Golianové, Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.03. Prodej pozemkù p.p.è. 231/1 a 231/2 v k.ú.
Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Bìlkovi
z Týništì nad Orlicí za úèelem scelení pozemkù v okolí vlast-
ní nemovitosti. Jedná se o pozemky o výmìøe 2147 m2. Zá-
mìr prodeje byl schválen a zveøejnìn.

ZM/2005/11/227: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
231/1 a 231/2 v k.ú. Horní Lipka manželùm Bìlkovým,
Týništì nad Orlicí.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.04. Prodej pozemkù p.p.è. 455/1 a st.p.è. 63 v k.ú.
Heømanice u Králík

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Temòák za úèelem
výstavby domu. Jedná se o pozemky – zboøeništì o výmìøe
245 m2 a t.t.porost o výmìøe 559 m2. Pozemky nikdo neuží-
vá.  Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn.

ZM/2005/11/228: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
455/1 a st.p.è. 63 v k.ú. Heømanice u Králík panu Tem-
òákovi, Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.05. Prodej obsazeného bytu è. 3 v èp. 147 v ul.
Pivovarská v Králíkách

Obsah: Na základì usnesení ZM zveøejnil MO zámìr pro-
deje obsazené bytové jednotky è. 3 v èp. 147 v ul. Pivovarská
v Králíkách a spoluvl. podílu ve výši 143/1000 na st.p.è. 249
a spoleèných èástech domu vše v k.ú. Králíky. O koupi pro-
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jevil zájem jediný zájemce pan Randis. RM doporuèila pro-
dej.

ZM/2005/11/229: ZM schvaluje prodej obsazené byto-
vé jednotky è. 3 v èp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách
a spoluvl. podílu ve výši 143/1000 na st.p.è. 249 a spo-
leèných èástech domu vše v k.ú. Králíky panu Randi-
sovi, Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.06. Prodej pozemkù p.p.è. 95/3, 95/9, 95/10 a 96/2
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Makulovi za
úèelem scelení pozemkù a užívání zahrady. Jedná se o po-
zemky o celkové výmìøe 731 m2, které navazují na nemovi-
tosti žadatelù. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn. Dne
30. 11. 2005 byla doruèena manžely Mièkechovými, Králíky
pøipomínka k prodeji pozemkù. Na hranici pozemkù 95/3 a
95/10 vede odvodòovací pøíkop a požádali proto, aby to bylo
uváženo a øádnì ošetøeno v kupní smlouvì. RM zatížila
pozemky vìcným bøemenem – vedení otevøeného pøíkopu
pro odvádìní spodní a srážkové vody.

ZM/2005/11/230: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
95/3, 95/9, 95/10 a 96/2 v k.ú. Králíky manželùm Maku-
lovým, Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.07. Zámìr prodeje obsazených bytù v èp. 188
v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: Jedná se o dvì bytové jednotky, u kterých opráv-
nìní nájemci nevyužili pøednostního práva na odkoupení.
Byt è. 1 ve II. n.p. o velikosti 60,94 m2 je za nabídkovou
kupní cenu 55.996,- Kè a byt è. 2 ve II. n.p. o velikosti 47,66
m2 je za nabídkovou kupní cenu 43.544,- Kè. RM doporuèila
zveøejnit zámìr prodeje obsazených bytových jednotek.

ZM/2005/11/231: ZM schvaluje zámìr prodeje obsa-
zených bytových jednotek v èp. 188 v k.ú. Dolní Boøí-
kovice: - bytu è. 1 a spoluvlastnického podílu ve výši
205/1000 na pozemku st.p.è. 221 a spoleèných èástech
domu za nabídkovou kupní cenu 55.996,- Kè -bytu è. 2
a spoluvlastnického podílu ve výši 160/1000 na st.p.è.
221 a spoleèných èástech domu za nabídkovou kupní
cenu 43.544,- Kè, a ukládá zámìr zveøejnit.

 Hlasování: 14:0:0 (schváleno, p. Novotný již byl pøí-
tomný)

4.1.08. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 1183 v k.ú. Dol-
ní Boøíkovice

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé Kaliankovi
z Dolních Boøíkovic za úèelem scelení pozemku. Jedná se
o pozemek o výmìøe 248 m2, který je oplocen a žadatel ho
užívá. Dle odboru VTS je pozemek užívaný jako zahrada, na
pozemku není zaøízení ve vlastnictví mìsta. Dle odboru RR
není ÚP zpracován. Pozemek má v pronájmu Rolnická, a.s.
RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 10,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/11/232: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 1183 v k.ú. Dolní Boøíkovice za kupní cenu
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr zveøejnit.

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

4.1.09. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 22 a èásti p.p.è.
1178 v k.ú. Heømanice u Králík

Obsah: O prodej pozemkù požádal pan Švec za úèelem
scelení pozemkù. Jedná se o pozemky o výmìøe cca 394 m2,
pozemky nejsou v pronájmu. Dle odboru VTS pozemky ne-
jsou udržovány a neslouží jako pøíjezd k nemovitostem. Dle
odboru RR není ÚP zpracován, souhlas s dìlením parcel
bude dán po odmìøení GP u p.p.è. 1178. Na pozemku st.p.è.
42 je postaven rekreaèní objekt, doporuèuje oddìlit tak, aby
byla možná bezproblémová údržba tohoto objektu èp. 5 v k.ú.
Heømanice u Králík. Pozemky nejsou v pronájmu. RM do-
poruèila prodej a navrhla kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady

spojené s pøevodem.
ZM/2005/11/233: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-

kù p.p.è. 22 a èásti p.p.è. 1178 v k.ú. Heømanice u Krá-
lík za kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøe-
vodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.1.10. Zámìr prodeje LT Hnìvkov
Obsah: V souvislosti s technickým stavem letního tábora

Hnìvkov a dále ve spojitosti se stanovisky øeditelù základ-
ních škol pøedkládá MO k projednání prodej tìchto nemovi-
tostí. Jedná se o objekty – è.e. 8 na st.p.è. 127, è.e. 9 na st.p.è.
128 a è.e. 10 na st.p.è. 129, pozemky st.p.è. 127, 128, 129
o výmìøe 368 m2 a p.p.è. 671 o výmìøe 3814 m2 a pozemek
ve zjednodušené evidenci p.è. (671)PK o výmìøe 333 m2 vše
v k.ú. Hnìvkov. Dle odboru ŠKT souèasný stav budov vèet-
nì vybavení je katastrofální, podmínky pro pobyt dìtí jsou
z hygienického hlediska nevhodné. Øeditelé obou základ-
ních škol se vyjádøili tak, že pro svoji èinnost tábor nevyuži-
jí. Pro stanovení nabídkové kupní ceny doporuèuje MO vy-
pracování znaleckého posudku. RM doporuèila prodej.

Mgr. Krabec – Objekt chátrá, pokud tento letní tábor
bude mìsto i nadále provozovat je nutné do nìj investovat.

Ing. Strnad – Jednala RM s bývalými správci?
Mgr. Krabec – Byl zde posudek øeditelù ZŠ, kteøí se

vyjádøili, že o tento letní tábor nemají zájem.
Ing. Strnad – Øeditelé ZŠ nemají se správcováním nic

spoleèného.
MUDr. Špièková – Uvažuje mìsto v pøípadì prodeje LT

Hnìvkov o jiném zøízení LT v blízkosti mìsta?
Mgr. Krabec – Nyní se jedná pouze o prodeji tohoto tá-

bora.
Mgr. Nìmeèek – správcovství nespadalo pod ZŠ, mìs-

tem byla povìøena osoba. Myslí si, že by se prodej LT nemìl
uspìchat.

ZM/2005/11/234: ZM schvaluje zámìr prodeje nemo-
vitostí letního tábora Hnìvkov: - objektu è.e. 8 na
st.p.è. 127, objektu è.e. 9 na st.p.è. 128, objektu è.e. 10
na st.p.è. 129 - stavebních pozemkù è. 127, 128 a 129 –
zastavìné plochy - pozemkù p.p.è. 671 – ostatní plo-
cha a p.è. (671)PK vše v k.ú. Hnìvkov a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

4.1.11. Zámìr prodeje pozemkù st.p.è. 176/2 a 176/3 v
k.ú. Èervený Potok

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Hetflajšovi za
úèelem pøevodu pozemkù pod stavbami, které vlastní. Jed-
ná se pozemky pod ostatními stavbami o výmìøe 89 m2,
pozemky nejsou v pronájmu. Dle odboru VTS se jedná
o plochu pod stávající stavbou. Dle odboru RR není ÚP zpra-
cován. RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/11/235: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st.p.è. 176/2 a 176/3 v k.ú. Èervený Potok za kupní
cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a uklá-
dá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.12. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 864 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Bárna za úèelem
pøevodu pozemku po garáží, kterou vlastní. Jedná se poze-
mek o výmìøe 18 m2, pozemek má žadatel v pronájmu. Dle
odboru VTS se jedná o plochu pod stávající garáží. Dle odbo-
ru RR je ÚP schválen, øadová zástavba garáží. RM doporu-
èila prodej a navrhla kupní cenu 100,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem.

ZM/2005/11/236: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku st.p.è. 864 v k.ú. Králíky za kupní cenu 100,- Kè/m2

+ náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prode-
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je zveøejnit.
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.13. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1071/1
v k.ú. Králíky

Obsah: Na základì usnesení ZM ze dne 8. 11. 2005 projed-
nala RM podklady pro projednání zámìru prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 1071/1 v k.ú. Králíky o výmìøe cca 5 000 m2 za
úèelem výstavby supermarketu. Odbor VTS navrhuje umís-
tìní velkoprodejny vpravo od sjezdu ze stávající køižovatky
nad stávajícím sportovním areálem. Prodejna takto umístì-
ná uzavøe plochy obèanské vybavenosti, které budou oddì-
leny od ploch pro bydlení. Odbor RR se ztotožòuje s návr-
hem VTS, dále tato skuteènost byla konzultována se zpra-
covatelem nové ÚPD, který potvrdil takto dohodnuté pøi
veøejném projednávání zadání nového ÚP. S ohledem na
minimalizaci zásahu do obytného území je obèanská vyba-
venost podél silnice jen pro drobné služby, pøípadná další
velkoprodejna až za Plynárenským potokem ve smìru Èer-
vená Voda. RM doporuèila prodej èásti pozemku a urèila
jako minimální cenu 1.000,- Kè/m2.

Mgr. Krabec – Budoucí komunikace k sídlišti by oddìlo-
vala èást technickou: sportovní areál, èerpací stanice, su-
permarkety, škola a èást urèenou pro bydlení: sídlištì.

MUDr. Špièková – Odkud bude pøístup k novému su-
permarketu?

Mgr. Krabec – V místech nynìjší køižovatky bude kru-
hový objezd, který bude rozdìlovat cesty do obytné zóny a
k supermarketùm.

Mgr. Krabcová – Proè se zde uvádí pouze Penny Mar-
ket?

p. Juránek – Jako u každé majetkové operace nejdøíve
nìkdo o prodej žádá, nyní tedy Penny Market, ale pøihlásit
se mùže kterýkoli jiný zájemce.

Mgr. Krabec – Ostatní øetìzce budou osloveny.
Mgr. Berková – Bylo uvažováno o umístìní supermar-

ketu do spodní èásti mìsta smìrem na Dolní Lipku?
Mgr. Krabec – Ve spodní èásti mìsta je dle ÚP plánovaná

prùmyslová zóna.
p. Vyšohlíd – navrhl doplnìní usnesení o „a oslovit mož-

né zájemce“.
ZM/2005/11/237: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti

pozemku p.p.è. 1071/1 v k.ú. Králíky o výmìøe cca 5.000
m2, a to vpravo od sjezdu ze stávající køižovatky nad
stávajícím sportovním areálem za kupní cenu 1.000,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit a oslovit možné zájemce.

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

4.1.14. Modernizace infrastruktury v pohranièních
oblastech – revokace usnesení

Obsah: Pardubický kraj požádal o nové projednání vydá-
ní souhlasu se stavební èinností na pozemcích v majetku
mìsta a následným bezúplatným pøevodem èástí pozemkù
zastavìných stavbou silnic do vlastnictví Pardubického kra-
je. Jedná se o modernizaci silnic v pøíhranièní oblasti Pardu-
bického kraje – okres Ústí nad Orlicí, tj. silnice III/31222
v úseku Prostøední Lipka – Horní Lipka a III/31223 v úseku
Dolní Lipka – Prostøední Lipka. RM proto doporuèila revo-
kaci usnesení ZM/2003/14/277 ze dne 9. 12. 2003, ZM/2003/
08/152 ze dne 8. 7. 2003, ZM/2004/08/122 ze dne 8. 6. 2004 a
ZM/2005/04/059 ze dne 12. 4. 2005 a doporuèila bezúplatný
pøevod èástí pozemkù.

Novì se jedná o bezúplatný pøevod èásti pozemkù v k.ú.
Dolní Lipka, Prostøední Lipka a Horní Lipka o výmìøe 677
m2, seznam pozemkù je uveden v pøíloze zápisu.

ZM/2005/11/238: ZM doporuèuje revokaci usnesení
ZM/2003/14/277 ze dne 9. 12. 2003, ZM/2003/08/152 ze dne
8. 7. 2003, ZM/2004/08/122 ze dne 8. 6. 2004 a ZM/2005/04/
059 ze dne 12. 4. 2005 a schvaluje zámìr bezúplatného
pøevodu èástí pozemkù v k.ú. Dolní Lipka, Prostøed-
ní Lipka a Horní Lipka o celkové výmìøe 677 m2 dle
soupis pozemkù uvedených v pøíloze zápisu a ukládá

zámìr pøevodu zveøejnit.
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.15. Aktualizace usnesení ZM/2002/04/053
Obsah: V souvislosti se zasláním obnovené žádosti o bez-

úplatný pøevod pozemkù p.p.è. 653/2 a st.p.è. 789, 790 v k.ú.
Králíky pøedkládá MO návrh na aktualizaci usnesení ZM ze
dne 22. 4. 2002. Jedná se o pøevod fotbalového høištì a
pozemkù zastavìnými stavbami – šatnami a klubovnou ve
vlastnictví Mìsta Králíky. O pøevod pozemkù požádalo mìs-
to v roce 2002, v dubnu 2004 byla darovací smlouva MF
zamítnuta. Dne 16. 6. 2004 byla zaslána nová doplnìná žádost
o bezúplatný pøevod. Souèasný stav vlastnických práv
k pozemkùm vyluèuje Mìsto Králíky z úèasti v programu
MŠMT – podpora rozvoje a údržby sportoviš� a analogicky je
z tohoto programu vylouèena i místní TJ Jiskra Králíky.
Rovnìž tak Mìsto Králíky nemùže žádat o granty na údrž-
bu sportoviš� vyhlašovaných Krajským úøadem Pardubic-
kého kraje a o granty z evropských fondù. RM doporuèila
aktualizaci usnesení.

Mgr. Krabec – tento týden bude jednat s p. øeditelem
úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových.

ZM/2005/11/239: ZM schvaluje aktualizaci usnesení
ZM/2002/04/053 ze dne 22. 4. 2002 a schvaluje bezúplat-
ný pøevod pozemkù st.p.è. 789, st.p.è. 790 a p.p.è. 653/2
v k.ú. Králíky od ÈR – Úøadu pro zastupování státu
ve vìcech majetkových, Praha na mìsto Králíky.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.16. Smìna èásti pozemku p.p.è. 1071/1 za èást po-
zemku p.p.è. 1071/3 v k.ú. Králíky – aktualizace usne-
sení MZ/2000/07/098 a MZ/2000/07/099

Obsah: V souvislosti s ukonèenými stavebními úpravami
veøejné èerpací stanice PHM vèetnì nového výjezdu na sil-
nici I/43 pøedkládá MO k aktualizaci usnesení MZ ze dne 24.
7. 2000. Jedná se o smìnu pozemkù, a to èásti pozemku
p.p.è. 1071/1 o výmìøe cca 179 m2 ve vlastnictví Mìsta Krá-
líky za èást pozemku p.p.è. 1071/3 o výmìøe cca 218 m2 ve
vlastnictví BENZINY, a.s. Mìsto Králíky uzavøelo dne 26. 3.
2001 s BENZINOU, a.s., smlouvu o budoucí smìnné smlou-
vì. Pøesné urèení smìòovaných pozemkù je provedeno ge-
ometrickým plánem po dokonèení rekonstrukce. Smluvní
strany se dohodly, že mezi hodnotami nemovitostí není roz-
díl. RM doporuèila aktualizaci usnesení.

ZM/2005/11/240: ZM schvaluje aktualizaci usnesení
MZ/2000/07/098 a MZ/2000/07/099 ze dne 24. 7. 2000 a
schvaluje zámìr smìny èásti pozemku p.p.è. 1071/1
v k.ú. Králíky ve vlastnictví Mìsta Králíky za èást
pozemku p.p.è. 1071/3 v k.ú. Králíky ve vlastnictví a.s.
BENZINA Praha s tím, že mezi hodnotami nemovi-
tostí není rozdíl, a ukládá zámìr smìny pozemkù
zveøejnit.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.17. Odstranìní hygienických závad v nemovi-
tosti èp. 61 v k.ú. Prostøední Lipka ZM/2005/10/191

Obsah: Na základì usnesení ZM ze dne 8. 11. 2005 projed-
nal vedoucí VTS s Krajskou hygienickou stanicí pøípadné
posunutí možného provozování pohostinství v Prostøední
Lipce za souèasných hygienických podmínek. Vzhledem
k tomu, že to není možné, požádala paní Suchomelová mìs-
to o prominutí nájemného za mìsíc prosinec a následující.
Do doby odstranìní hygienických závad je nucena provo-
zovnu uzavøít a pøerušit živnost. RM schválila prominutí
nájemného a zároveò nedoporuèila odstranìní hygienických
závad a navrhla snížení nabídkové kupní ceny.

Dne 13. 12. 2005 sdìlila MO realitní kanceláø Stavoinve-
sta, s.r.o., Ústí nad Orlicí, že došlo k rezervaci nemovitosti a
složení jistiny ze strany pana Štaigla.

p. Štaigl – chce tuto nemovitost koupit a v ní provozovat
pohostinskou èinnost.

ZM/2005/11/241: ZM schvaluje prodej nemovitosti èp
61 na st.p.è. 41/5 a st.p.è. 41/5 v k.ú. Prostøední Lipka
panu Štaiglovi, Králíky.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
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18. Prodej bytové jednotky è. 1 v èp. 349 v ul. Dlouhá
v Králíkách

Obsah: Jedná se o vyèlenìnou bytovou jednotku dle zá-
kona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, è. 349/1
o podlahové ploše 34,89 m2. Pøi vypracování prohlášení vlast-
níka bylo zjištìno, že byt byl chybnì zaøazen do II. katego-
rie. Správce bytového fondu špatné zaøazení napravil a pro-
jednal s nájemcem bytu úhradu ušlého nájemného za po-
slední 3 roky. Nájemci bytu manželé Ptáèkovi však s dopla-
cením nájemného nesouhlasí. MO proto navrhuje nabíd-
nout bytovou jednotku manželùm Ptáèkovým za kupní cenu
povýšenou o ušlé nájemné za poslední 3 roky. RM doporuèi-
la stanovení kupní ceny tímto zpùsobem.

Dne 24. 11. 2005 požádali manželé Ptáèkovi o zaslání pí-
semného zdùvodnìní, proè vlastník i správce postupují tím-
to zpùsobem. Právní zástupce mìsta pøedložil RM stanovis-
ko z kterého vyplývá, že stanovení kupní ceny záleží vý-
hradnì na vùli vlastníka bytu. V souèasné dobì neexistuje
právní pøedpis, který by jakýmkoli zpùsobem vlastníka vìci
v jeho dispozièních oprávnìních v tomto smìru jakkoli ome-
zoval. Je nesporné, že Mìsto Králíky pøijalo smìrnici stano-
vující pravidla pro stanovování cen bytù, tuto je však tøeba
hodnotit jako jeho vlastní rozhodnutí, které upravuje zcela
obecnì stanovování výše prodejní ceny bytù. Pravidla sta-
novená v uvedené smìrnici sama nevyluèují možnost odliš-
ného zpùsobu stanovení ceny pro jednotlivé pøípady prode-
je. V daném pøípadì se klient rozhodl svùj byt nabídnout
k prodeji za kupní cenu povýšenou o ušlé nájemné za po-
slední 3 roky.

p. Doubrava – myslí si, že tito lidé doplácejí na chybu
správce.

ZM/2005/11/242: ZM schvaluje stanovení kupní ceny
u bytové jednotky è. 1 v èp. 349 v ul. Dlouhá na st.p.è.
200 vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 91/1000
na st.p.è. 200 a spoleèných èástech domu vše v k.ú.
Králíky.

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

4.2 Obecnì závazná vyhláška mìsta Králíky è.
7/2005 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a
odstraòování komunálních odpadù pro rok 2006

p. Brandejs – pøednesl ZM zmìny ve vyhlášce ve srov-
nání s vyhláškou z minulého roku:

1. Z vyhlášky byl odstranìn odstavec týkající se osvobo-
zení od platby poplatku z dùvodu výkonu vojenské základní
služby, která se v souèastné dobì nevykonává.

2. Sazba poplatku pro rok 2006 je navrhována ve výši 470
Kè na poplatníka – viz èlánek 3. vyhlášky: Odbor ŽP vypra-
coval v souladu s usnesením RM èíslo RM/2005/39/593 po-
ptávkovou sondu do trhu pro firmy zabývající se odpado-
vým hospodáøstvím. Byly osloveny firmy: SMK s.r.o., Králí-
ky, EKOLA s.r.o. Èeské Libchavy, SITA MORAVIA a.s., Ra-
potín.

Nabídky jednotlivých firem byly zpracovány a pøedány
RM, která pro pøíští rok vybrala firmu SMK s.r.o. Celkové
náklady na provoz systému odpadového hospodáøství jsou
u nabídky SMK s.r.o. 2 244 000 Kè vèetnì DPH, pøi cca
4800 poplatnících vychází tedy navrhovaná sazba poplatku
pro rok 2006 470 Kè/poplatníka. V této èástce nejsou za-
hrnuty pøíjmy od firmy EKO-KOM, které ponecháváme
v rozpoètu na odpadové hospodáøství jako rezervu na mož-
ný nárùst množství nebezpeèných odpadù, TDO a zejména
na financování doplnìní a rozšíøení hnízd s nádobami na
tøídìný odpad a na jejich obnovu.

p. Pohl – Kdy se musí schválit tento poplatek?
p. Macháèek – Vyhláška se musí schválit dnes z dùvodu

dodržení legislativní lhùty.
p. Pohl – Proè se schvaluje tato vyhláška opìtovnì na

poslední chvíli, a jak probíhalo výbìrové øízení?
Mgr. Krabec – Na poslední jednání ZM v roce má ZM

nejpøesnìjší podklady letošního roku. Pokud se ZM dohod-

ne mùže se tato vyhláška schvalovat pøíští rok døíve. Nejed-
nalo se o výbìrové øízení, ale o poptávkovou cenovou son-
du. Nejnižší nabídku podala spol. EKOLA. Služby mìsta
pøepracovaly svou nabídku na 470 Kè/poplatníka.

p. Jungvirt – Je férové jednání, aby z pøedložených fi-
rem dostala jedna firma možnost pøepracovat nabídku a
jiná nikoli?

Mgr. Krabec – Jednalo se o cenovou poptávku nikoli
o výbìrové øízení. Spol. SMK je spoleèností mìsta a v zájmu
mìsta by mìlo být, aby jeho spoleènost fungovala.

Ing. Èerný – pøedstavil sebe a spoleènost, kterou zastu-
puje tj. EKOLA Èeské Libchavy. Øekl, že kdyby se v zadáva-
cích podmínkách dozvìdìl, že tato cenová poptávka bude
sloužit pro jinou spoleènost na upravení její nabídkové ceny,
pak by tuto nabídku spol. EKOLA Mìstu Králíky nepøedlo-
žila. Mìsto Králíky je spoleèníkem spol. EKOLA Èeské Líb-
chavy – majetkový podíl mìsta èiní 3,36 %. V podrobné
power-pointové prezentaci pøedstavil hospodáøské výsled-
ky své firmy.

p. Knettig – neví, v jakých intervalech by spol. EKOLA
provádìla svoz odpadu za nabídnutou cenu, protože ceno-
vou nabídku neèetl.

Ing. Èerný – Vše je popsáno v nabídce.
p. Pohl – požádal, zda by spol. SMK mohla pøedložit ZM

také takovou prezentaci své spoleènosti jako to udìlal Ing.
Èerný za spoleènost EKOLA.

Mgr. Krabec – Spol. SMK mùže pøedložit ZM prezentaci
spoleènosti.

p. Doubrava – Bude pøíští rok výbìrové øízení na svoz
odpadù?

Mgr. Krabec – Záleží, zda bude spol. SMK schopná tuto
službu pro mìsto vykonávat. V únoru bude na jednání ZM
pøedložena informace o dalším vývoji v odpadovém hospo-
daøení.

Mgr. Krabcová – zeptala se Ing. Èerného, zda by byla
spoleènost EKOLA schopná postarat se mìstu o provozová-
ní koupalištì atd., jako to dìlá SMK.

Ing. Èerný – Pokud ze strany mìsta vzejde poptávka na
tyto služby, bude spoleènost EKOLA na tuto poptávku rea-
govat.

p. Jungvirt – Jakým zpùsobem souvisí svoz odpadù
s ostatními èinnostmi?

Mgr. Krabec – Spol. SMK dìlá pro mìsto souhrn èinnos-
tí, nìkteré èinnosti jsou výdìlkové a nìkteré naopak pro-
dìlkové.

p. Juránek – preferuje uzavøení smlouvy se spol. SMK
s.r.o., pøestože si je vìdom, že doba je soumrakem malých
firem a EKOLA jednou tyto èinnosti zøejmì pøevezme. Pøe-
poètem nákladù firmy SMK však nedošlo ke zmìnì zadáva-
ných podmínek poptávky, nabídka EKOLY je i pøesto stále
nižší o 10 Kè a zastupitelé tak mají na výbìr. RM doporuèila
svou firmu, protože její založení stálo mìsto nemalé pro-
støedky a RM za to oèekává výsledky. Odebráním jedné ze
stìžejních èinností by se firmì hospodáøská situace znaènì
ztížila.

Ing. Strnad – domnívá se, že je nevýhoda pro mìsto, že
je spol. SMK mìstská firma. Pokud dojde k nenadálým ná-
kladùm v pøípadì EKOLY, ta si je zaplatí sama, v pøípadì
SMK je bude hradit mìsto.

Ing. Èerný – EKOLA je také z 3,36 % firmou mìsta.
ZM/2005/11/243: ZM schvaluje Obecnì závaznou vy-

hláška mìsta Králíky è. 7/2005 o místním poplatku za
provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování komunálních od-
padù pro rok 2006.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3 Rozpoètový výhled na roky 2006–2008
pí Pecháèková - Finanèní odbor spolu s odborem vý-

stavby a technické správy pøedkládá zastupitelstvu mìsta
návrh rozpoètového výhledu na období 2006–2008. Rada
mìsta svým usnesením è. RM/2005/49/701 jej doporuèila ke
schválení v pøedloženém znìní.

Jedná se o návrh investièních akcí, vèetnì jejich financo-
vání na základì pøedpokládaných pøíjmù i pøípadným pøije-
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tím úvìru, které ZM do tohoto výhledu nemusí doporuèit a
zaøadit.

Mgr. Krabec – seznámil ZM s jednotlivými investicemi
z rozpoètového výhledu a doporuèil schválení pøedloženého
rozpoètového výhledu.

Mgr. Krabcová – Je možné získat nìjakou dotaci na
pøestavbu MŠ Pivovarská?

Mgr. Krabec – Je možné získat dotaci ze státního roz-
poètu, ale za pøedpokladu jasné koncepce školství na Krá-
licku, z níž bude zøejmé, co se bude dít se stávajícími MŠ.

ZM/2005/11/244: ZM schvaluje Rozpoètový výhled na
roky 2006–2008 v pøedloženém znìní.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.4 Rozpoètové provizorium
pí Pecháèková - Finanèní odbor pøedkládá zastupitel-

stvu mìsta ke schválení návrh pravidel rozpoètového provi-
zoria Mìsta Králíky v dobì od 1. 1. 2006 do doby schválení
rozpoètu mìsta na rok 2006:

1. Z mìstského rozpoètu budou hrazeny bìžné výdaje,
související s plynulým provozem Mìstského úøadu, mìsta a
organizací mìstem založených èi zøízených.

2. S výjimkou havarijních situací budou financovány pouze
drobné akce oprav a údržby v jednotlivých pøípadech nepøe-
vyšující èástku 20 000,- Kè a nedokonèené smluvnì sjedna-
né akce oprav a údržby z roku 2005.

3. Rada mìsta mùže na žádost statutárního orgánu mìsta
nebo statutárních orgánù organizací mìstem založených
nebo zøízených udìlit souhlas s realizací nové akce investiè-
ního nebo neinvestièního charakteru v hodnotì do 100.000,-
Kè v jednotlivém pøípadì. Suma takto realizovaných výdajù
nesmí pøekroèit 200.000,-Kè.

4. Rozpoètové pøíjmy a výdaje uskuteènìné v dobì provi-
zoria se stávají pøíjmy a výdaji rozpoètu po jeho schválení.

ZM/2005/11/245: ZM schvaluje ve smyslu ustanove-
ní § 13 zákona è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pravi-
dlech územních rozpoètù v platném znìní tato pra-
vidla rozpoètového hospodaøení mìsta Králíky v dobì
od 1. 1. 2006 do doby schválení rozpoètu mìsta na rok
2006:1. Z mìstského rozpoètu budou hrazeny bìžné
výdaje, související s plynulým provozem Mìstského
úøadu, mìsta a organizací mìstem založených èi zøí-
zených. 2. S výjimkou havarijních situací budou fi-
nancovány pouze drobné akce oprav a údržby v jed-
notlivých pøípadech nepøevyšující èástku 20.000,- Kè
a nedokonèené smluvnì sjednané akce oprav a údrž-
by z roku 2005. 3. Rada mìsta mùže na žádost statu-
tárního orgánu mìsta nebo statutárních orgánù
organizací mìstem založených nebo zøízených udì-
lit souhlas s realizací nové akce investièního nebo
neinvestièního charakteru v hodnotì do 100.000,-Kè
v jednotlivém pøípadì. Suma takto realizovaných
výdajù nesmí pøekroèit 200.000,-Kè. 4. Rozpoètové
pøíjmy a výdaje uskuteènìné v dobì provizoria se
stávají pøíjmy a výdaji rozpoètu po jeho schválení.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.5 Vyhláška o místních poplatcích
p. Macháèek – OVV pøedložil zastupitelstvu mìsta novì

zpracovanou vyhlášku, ve které je zapracována zmìna ply-
noucí z kontroly, kterou následnì po pøedchozí kontrole (ze
dne 2. 8. 2005), provedlo Ministerstvo vnitra, oddìlení dozo-
ru Pardubice, kdy po pøezkoumání novì opravené obecnì
závazné vyhlášky è. 3/2005, o místních poplatcích dospìlo
k názoru, že èást této obecnì závazné vyhlášky je v rozporu
se zákonem. Oproti znìní pùvodní vyhlášky, je Èl. 3 odst. 2
nové vyhlášky novì formulován, a to ve smyslu § 7 odst. 3
zák. è. 565/1990 Sb., o místním poplatku, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù. Pùvodní ustanovení citovaného èlánku vy-
hlášky bylo v rozporu s výše uvedeným zákonem (byla pou-
žita zastaralá formulace).

ZM/2005/11/246: ZM schvaluje obecné závaznou vy-
hlášku mìsta Králíky è. 8/2005 o místních poplatcích.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.6 Regenerace panelového sídlištì ulice V By-
tovkách – II. etapa 2006

p. Èuma - ZM v roce 2005 schválilo žádost o dotaci na
spolufinancování stavby – „Regenerace panelového sídlištì
ulice V Bytovkách“ – I.etapa. V letošním roce tak byla Mìs-
tu Králíky pøiznána dotace ve výši 4.404 tis. Kè.

MMR vyhlásilo obdobný dotaèní  program i na rok 2006.
Vzhledem k tomu odbor VTS zahájil pøípravné práce na
podání žádosti. Pøedmìtem II. etapy regenerace by mìla být
rekonstrukce kanalizace u objektu èp. 659, vybudování par-
kovištì v ul. Rùžové a u èp. 664. Dále bude provedena re-
konstrukce èásti chodníkù a komunikací. Budou upraveny
plochy veøejné zelenì s doplnìním výsadby vzrostlých stro-
mù a keøù. Na základì tìchto skuteèností je nutno, aby ZM
pøijalo usnesení na rok 2006, ve kterém se zaváže financo-
vat min. 30% z celkových nákladù stavby. Celkové náklady
na II. etapu budou èinit cca 8.300 tis. Kè vèetnì DPH. Podíl
mìsta na spoluúèast v roce 2006 by tak byla 2.500 tis. Kè.

Mgr. Krabcová – Jednalo se o zrušení sušákù?
p. Èuma – obyvatelé ul. V Bytovkách naopak požadují

vybudování dalších sušákù. Vše je na dohodì.
ZM/2005/11/247: ZM schvaluje projekt na rok 2006

„Regenerace panelového sídlištì ulice V Bytovkách“
Králíky - 2. etapa.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2005/11/248: ZM se zavazuje, že v pøípadì pøidì-
lení dotace na stavbu „Regenerace panelového síd-
lištì ulice V Bytovkách“ Králíky - 2. etapa, zajistí
z rozpoètu mìsta v roce 2006 finanèní prostøedky ve
výši 2.500 tis. Kè.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.7 Projekt krytého bazénu v Králíkách
Mgr. Krabec - Projekt krytého bazénu  Králíkách je již

delší dobu pøipravován – je vypracována základní studie,
v pøipravovaném územním plánu jsou vytipovány lokality,
na nichž lze bazén postavit. Dosud veškeré úvahy ztros-
kotávaly na základním finanèním rámci provozu bazénu –
podle fundovaných prognóz bude zaøízení prodìleèné a bude
muset být dotováno èástkou asi 1,5 – 2 mil Kè/ rok. V sou-
vislosti s rozvojem turistického ruchu na Králicku je èím
dál vìtší poptávka po rehabilitaèních službách typu sauna,
solárium, bazén. Na základì jednání (Mìsto Králíky, zá-
stupci podnikatelù, manažer Sdružení obcí Orlicko, projek-
tantem bazénù) a v souvislosti s dalším plánovacím a roz-
poètovým obdobím EU pro roky 2007 – 2013 došlo k výraz-
nému posunu pøi plánování výstavby bazénu.

Navrhované rámcové parametry:
- pøevažující rekreaèní úèel (vodní atrakce, tobogány, sau-

na, pro celou rodinu)
- náklady na výstavbu cca 100 mil. Kè, upøednostnit tako-

vou techniku a technologické øešení, které v budoucnu
zlevní provoz (radìji dražší výstavba a levnìjší provoz než
opaènì)

- vlastníkem stavby a nositelem projektu bude Mìsto Krá-
líky (dostupnìjší dotace z EU, u neziskových projektù až
75% podíl)

V rámci Pardubického kraje bude v roce 2006 poskyto-
ván grant na pøípravu dokumentace potøebné pro stavbu.
V první fázi Mìsto nechá vypracovat základní technickou
dokumentaci (co, v jakém rozsahu, za kolik, provozní ná-
klady..) a tzv. studii proveditelnosti (rentabilnost a optimali-
zace provozu). Poèáteèní náklady cca 200 – 300 tis. Kè –
z grantu kraje.

Mgr. Krabcová – Jak mìsto poèítá s provozem letního a
krytého bazénu?

Mgr. Krabec – Jedna z variant je, že orientace bazénu
podle ÚP je v návaznosti na stávající venkovní bazén.

p. Èerný – Kdo uhradí poèáteèní náklady na úhradu za
vypracování základní technické dokumentace?

Mgr. Krabec – Mìsto požádá Pk o grant, který mùže být
až 100 %. Pokud nebude, pak tyto náklady uhradí mìsto ze
svého rozpoètu.
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Zveøejnìný zápis z jednání zastupitelstva mìsta je anonymizo-
ván, originál zápisu je uložen na sekretariátì u sleèny Faltusové
k nahlédnutí obèanùm.

p. Jungvirt – Má mìsto výhled, že bude schopno potøeb-
nou èástku, v pøípadì realizace projektu, dofinancovat?
V loòském roce zde byl podobný pøípad s vojenským muze-
em.

Mgr. Krabec – z pohledu turistického ruchu je tento
projekt, podle jeho názoru, vhodnìjší. Na tento projekt je
možné èerpat až 75 % z fondu EU dále ze státního rozpoètu
do 10 % a z rozpoètu kraje až 15 %.

ZM/2005/11/249: ZM schvaluje zadání pøípravných
prací na projektu krytého bazénu v Králíkách – vy-
pracování základní dokumentace pro územní øízení
a studie proveditelnosti.

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

4.8 Kapitalizace pohledávky za spol. SMK, s.r.o.
Mgr. Krabec - pøi vzniku spoleènosti Služby mìsta Krá-

líky, s.r.o. spoleènost odkoupila od mìsta movité vìci (v uží-
vání je mìla bývalá pøíspìvková organizace Technické služ-
by) v hodnotì 1.603.889,- Kè, urèeno podle znaleckého po-
sudku. Podle kupní smlouvy ze dne 31. 12. 2004 je kupní
cena splatná dne 31. 12. 2005.  Spoleènost díky své pomìrnì
krátké existenci nenakumulovala dostateèné prostøedky,
aby mohla svému závazku dostát. Již pøi schvalování pù-
vodní kupní smlouvy byla jednou z variant možných øešení
navrhována varianta kapitalizace pohledávky za spoleènos-
tí vložením do jejího základního jmìní.

Výhody tohoto øešení:
- navýšení základního jmìní spoleènosti
- lepší „tváø“ pro potencionální partnery, zákazníky, banky
Nevýhody:
- mìsto neobdrží „cash“ prostøedky (ale nepøijde o nì –

zùstanou v základním jmìní spoleènosti, jejímž je mìsto
100% vlastníkem)

Ing. Strnad – Domnívá se, že toto rozhodnutí je odpuš-
tìní dluhu nebo dar spol. SMK od mìsta.

Mgr. Krabec – Jedná se o navýšení základního kapitálu.
Mgr. Krabcová – Jaké je v tuto dobu základní jmìní

spoleènosti?
Mgr Krabec – Základní jmìní spoleènosti je ze zákona o

spol. s r. o. 200 000,-Kè.
p. Knettig – Pokud mìsto dalo 500.000,-Kè spol. SMK na

hygienizaci kalù, pak to udìlalo z dùvodu, že je toto zaøízení
ve vlastnictví mìsta.

p. Jungvirt – Èástka 500.000,-Kè se musí získat zpìt do
rozpoètu mìsta ze stoèného.

ZM/2005/11/250: ZM schvaluje provedení kapitaliza-
ce pohledávky Mìsta Králíky za spoleèností Služby
mìsta Králíky s.r.o. ve výši 1.603.889,- Kè, splatné dne
31. 12. 2005, vzniklé z titulu úhrady kupní ceny movi-
tých vìcí prodaných jmenované spoleènosti na zá-
kladì kupní smlouvy ze dne 31. 12. 2004. Kapitalizace
pohledávky bude provedena jejím vložením, jakožto
nepenìžitého vkladu, do základního kapitálu spoleè-
nosti Služby mìsta Králíky s.r.o.

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

5. Vstupy obèanù
p. Jungvirt – požádal p. starostu o vyjádøení svého po-

stoje k pokutì 100.000,- Kè za pozdní zkolaudování sportov-
ního areálu.

Mgr. Krabec – nemá nic nového, co by mohl k této vìci
øíci.

Ing. Strnad – požádal o sdìlení, proè na našem území
není možné zachytit TV vysílání z východních Èech.

Bc. Divíšek – jednal s èeskými telekomunikacemi, bo-
hužel náš vysílaè je nasmìrován jiným smìrem.

Ing. Strnad – požádal o otištìní èlánku na toto téma
v Králickém zpravodaji.

6. Vstupy zastupitelù
Mgr. Krabcová – V èervnu byla odsouhlasena finanèní

èástka na nákup vybavení sportovního areálu. Na jaké ko-
modity byly tyto peníze použity?

p. Èuma – Byla zakoupena sekaèka na trávu, fréza na
sníh a ostatní drobnìjší zaøízení bude hradit dle dohody s p.
Stejskalem provozovatel.

p. Vyšohlíd – Finanèní výbor se zabýval pokutou za ne-
dodržení vèasného zkolaudování sportovního areálu. Dle
finanèního výboru jednoznaènì nelze øíct, že za tuto pokutu
mùže p. starosta.

Mgr. Krabec – uznává, že za tuto vìc nese urèitou poli-
tickou odpovìdnost. Nikoli, že je za tuto pokutu hmotnì
odpovìdný.

MUDr. Špièková – V jakém stádiu je schválení ÚP?
Mgr. Krabec – Bylo veøejné projednání Zadání ÚP, v tuto

chvíli se èeká na vyjádøení všech dotèených orgánù. Je pøed-
poklad, že bìhem 2 nebo 3 mìsícù by mohl být koncept
hotový.

Mgr. Krabcová – Podle slov paní Noskové bylo sdìleno,
že bude ÚP pøedložen ZM na podzim.

Mgr. Krabec – Vše záleží na vyjádøení dotèených organi-
zací.

Mgr. Hlava – upozornil, že p. Doubrava ví o možném
èlenu Dozorèí rady SMK.

p. Doubrava – doporuèil oslovit Ing. Bartáka.
p. Juránek – Kdyby byla paní Krabcová pøítomna na

veøejném projednávání Zadání územního plánu, slyšela by,
že pí architektka informovala o dùvodech zpoždìní ÚP.

Mgr. Krabcová – domnívá se, že opoždìní ÚP má špatný
vliv na rozvoj regionu.

Mgr. Krabec – vedoucí odboru RR není schopna zajistit
zrychlení procedur schvalování ÚP. Vše se odvíjí od dotèe-
ných orgánù, které se k nìmu vyjadøují.

p. Juránek – navrhl, aby na lednové zasedání ZM byla
pozvána pí Nosková a informovala ZM o prùbìhu schvalo-
vání ÚP.

p. Èuma – nedomnívá se, že neschválení nového ÚP má
špatný vliv na rozvoj regionu. Stále je v platnosti nynìjší
ÚP.

Mgr. Krabec – požádal finanèní výbor, aby prošetøil zá-
vìry auditorské zprávy z šetøení v PO Klubu Na Støelnici
Králíky a Mìstská knihovna Králíky a pøedložil své vyjád-
øení na lednovém jednání ZM.

Mgr. Holèapek – požádal o pøeètení závìrù z auditor-
ského šetøení Klubu Na Støelnici.

Ing. Strnad – ohradil se proti nekompetentnímu zpùso-
bu jakým byl audit provádìn a souèasnì proti jeho závì-
rùm. V pøípadì ètení auditorského zápisu požádal také
o pøeètení svého vyjádøení.

Mgr. Krabec – pøedá obì zprávy finanènímu výboru a
navrhuje o dané vìci podrobnì diskutovat až na pøíštím
jednání ZM, kde již bude známo vyjádøení finanèního výbo-
ru.

ZM/2005/11/251: ZM ukládá finanènímu výboru pro-
šetøit závìry auditorské zprávy z šetøení v PO Klubu
Na Støelnici Králíky a Mìstská knihovna Králíky a
aby pøedložil své vyjádøení na jednání ZM v lednu
2006.

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

Mgr. Krabec – popøál všem pøítomným klidné svátky a
podìkoval za dosavadní spolupráci.

Starosta ukonèil jednání ve 23:09 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová
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Tak bylo, tak je…
Vážení ètenáøi, v této rubrice jsme ve spolupráci s pra-

covníky mìstského muzea pøinášeli základní informace
o budovách nacházejících se na území mìsta. Souèástí této
rubriky byly fotografie dokumentující stavebnì historic-
ký vývoj objektu. Bohužel musíme tento seriál ukonèit.
Dùvod je èistì prozaický – vyèerpali jsme veškeré zdroje
informací. Situace je taková, že ke zbývajícím  nemovi-
tostem buï chybí základní informace o vlastnících nebo
nájemnících, pøípadnì není k dispozici fotodokumentace.
Až se nám podaøí pøipravit další podklady, budeme v tom-
to historicko-stavebním pøehledu pokraèovat. V této sou-
vislosti bychom chtìli upozornit na dvì práce vydané
v roce 1991 Mìstem Králíky Obì práce jsou zamìøeny na
vznik a stavebnì historický vývoj sakrálních staveb
v Králíkách a okolí:

- „Prùvodce – Den otevøených dveøí památek dne 7.
záøí 1991 v Králíkách“.  Autorem je pan Bohumír Strnad,
práce zahrnuje podrobnìjší informace o kostelech a kap-
lích ve mìstì a blízkém okolí. Souèástí práce je seznam
králických stavitelù varhan vèetnì soupisu míst, kde byla
jejich díla instalována

- „Kronika – Vznik kaplièek a Køížkù“. Autor není uve-
den, pøedpokládáme, že autorem je opìt pan Bohumír
Strnad. Tato publikace pøináší jednak opìt struèný pøe-
hled o vìtších sakrálních stavbách, jednak se vìnuje  his-

Komunikace Dolní Lipka - Králíky

torii vzniku kaplièek a køížkù v Králíkách a okolí.
Jsme si vìdomi, že rubrika „Tak bylo, tak je..“ nám oži-

vovala zapadlé vzpomínky, obèas nám pøinášela i nìkteré
nové poznatky. Proto jsme hledali možnost jak alespoò
èásteènì tématicky navázat na tuto rubriku. Nedávno
byla v odborné publikaci Východoèeský sborník historic-
ký 12/2005 publikována práce PhDr. Marie Mackové,
Ph.D. s názvem „Králíky kolem roku 1900 (sociologicko –
statistická sonda)“. Požádali jsme autorku tohoto èlánku
o souhlas s otištìním této práce v našem mìsíèníku for-
mou seriálu. Autorka èlánku nám velmi ochotnì pøislíbi-
la spolupráci a pøipravila pro naše ètenáøe upravený pøe-
pis èlánku. Rádi bychom na úvod pøedstavili autorku èlán-
ku. PhDr. Marie Macková, Ph.D. v souèasné dobì pùsobí
na Katedøe historických vìd Filozofické fakulty Univer-
zity Pardubice, jejím další pedagogickým pracovištìm je
Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Z bohaté publikaèní èinnosti Dr. Mac-
kové upozoròujeme na publikované práce týkající se na-
šeho regionu:

- Osudy politických vìzòù 1948 - 1989.  (zdokumento-
váno na území okresu Ústí nad Orlicí øíjen 1995 - únor
1996). Ústí nad Orlicí 1996, 513s. (spoluautor Radim Du-
šek) ISBN 80-902082-0-7

- Johann Kretschmer - starosta mìsta Králíky. In: Vin-
demia. Ústí nad Labem 1997, s. 161 - 175. ISBN 80-86067-
14-9

- Pùsobení voršilek v Králíkách v letech 1880 – 1894,
in: Scientific Papers of the University of Pardubice, Fa-
culty of Humanities, Series C, 9, 2003, s. 161 - 180. ISBN
80-7194-594-3, ISSN 1211-6629

- Klášter na Hoøe Matky Boží u Králík. In: Kultur
Deutschböhmen 17. - 19. Jh. Zprávy Spoleènosti pro dìji-
ny Nìmcù v Èechách 2, Ústí nad Labem 2003, s. 15 - 29.
ISBN 80-704-469-X, 80-86475-02-6

- „Daleké“ poutní místo poutníkù olomoucké arcidiecé-
ze druhé poloviny 19. století - Hora Matky Boží u Králík.
In: Støední Morava 17, Olomouc 2003, s. 89 - 103. ISSN
1211-7889, ISBN 80-85807-88-2

- Støelecký spolek Králíky (Pøíspìvek k dìjinám spol-
kù 19. a poèátku 20. století). In: Vlastivìdný sborník Ústí
nad Orlicí, 12. Ústí nad Orlicí 2001, s. 46 - 65. ISBN 80-
86368-03-3 (2002)

- Soukromé úøednictvo velkostatku Králíky po roce
1850. In: Scientific papers of the University of Pardubice,
Series C, Faculty of Humanities, 6. Pardubice 2001, s. 171
– 184.

Autorka se v èlánku vìnuje období okolo roku 1900.
Název seriálu navrhla autorka èlánku, redakce jej pouze
doplní oznaèením dílu. Pro lepší pøedstavivost budeme
doplòovat publikovaný seriál dobovými fotografiemi z na-
šeho mìsta a okolí. Fotografie jsme získali z mìstského
muzea a ze soukromých sbírek.

Za redakci KZ
Jan Divíšek

Králíky kolem roku 1900
(1. díl)

Králíky kolem roku 1900 byly sídlem soudního okresu,

Pohled z dnešní ulice Na Pískách smìrem k námìstí

Valdštejnova ulice è.p. 359 (dnešní prodejna TJ Jiskra)

(pokraèování na stranì 17)
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Králíky kolem roku 1900
(1. díl)

to znamenalo nejnižší správní jednotku. Právì tak ve mìs-
tì sídlil finanèní okres, tedy první instance správy pøímých
daní. Náležely do politického okresu Žamberk, což byla
tehdy první instance tzv. politické správy (šlo o pøímou
státní správu).

Poèet obyvatel v Králíkách ve druhé polovinì 19. století
vzrùstal. V roce 1848 tu žilo 2.609 obyvatel v 374 domech.
V roce 1880 to bylo 2.950 obyvatel ve 369 domech, v roce
1900 to bylo už 3.629 obyvatel ve 380 domech a podle po-
sledních údajù získaných pøed první svìtovou válkou,
z roku 1910, to bylo 3.846 obyvatel ve 394 domech. Zatím-
co poèet obyvatel se zvýšil o 1.200, poèet domù stoupl za
stejné období v absolutním èísle jen o 20. To signalizuje
radikální zmìnu zpùsobu bydlení ve mìstì, alespoò pro
urèité vrstvy obyvatelstva.

Mìsto bylo spravováno ètyøiadvacetièlenným voleným
zastupitelstvem, které ze svého støedu volilo radu a sta-
rostu. Tím byl tehdy Johann Kretschmer, v roce 1900 zvo-
lený do této funkce už po šesté. Bude do ní následnì zvo-
len ještì ètyøikrát a opustí místo starosty až v roce 1919, za
úplnì jiné situace. Starosta byl profesí obchodník, první

(pokraèování ze strany 16)

Pohled na budovu nádraží, v pozadí høbitov a zemská
vychovatelna
radní velký zemìdìlec, druhý radní hoteliér, tøetí radní
koláø a ètvrtý radní zámeèník. Mezi zastupiteli byli zemì-
dìlci, obchodníci, ze živnostníkù dva truhláøi, krejèí, pe-
kaø, kováø, øezník a zedník. Z øad místní inteligence zase-
dali v zastupitelstvu poštmistr, místní notáø, øeditel školy a
úøedník zdejšího althanovského velkostatku. Volbami pro-
šel v roce 1900 i jeden z králických továrníkù, Valentin
Walter. Mìstské zastupitelstvo bylo sice voleným sborem,
ale v Králíkách poslední ètvrtiny 19. a poèátku 20. století

Vjezd do Králík - pohled ke høbitovu

se jednalo o spoleèenství relativnì velmi stabilní. Vìtšina
pánù byla svými spoluobèany, kteøí mìli volební právo (ne-
bylo všeobecné ani rovné), volena opakovanì.

Na komunální úrovni se podle tehdejších pravidel ne-
volilo na základì politické pøíslušnosti, ale vždy pouze
jednotlivé osobnosti. Z toho dùvodu bývá nìkdy pomìrnì
komplikované zjistit, k jakému politickému proudu se èle-
nové zastupitelstva hlásili. V Králíkách to platí dost vý-
raznì. Výslovné ztotožnìní se s nìkterou existující poli-
tickou stranou nenajdeme kolem roku 1900 ani pro sta-
rostu a radní, natož pro zbývající èleny zastupitelstva. Je
však velmi reálné, že starosta Kretschmer mìl velmi blíz-
ko k nìmecké sociální demokracii, alespoò nìkteøí radní
a zastupitelé rovnìž. Další pak nespornì byli svými názo-
ry velmi blízko nìmeckým nacionálním stranám. Králic-
ká samospráva však nepatøila mezi pøívržence všenìmec-
ké strany, tedy v rámci habsburské monarchie krajní
nacionalistické pravice, otevøenì orientované na vilémov-
ské Nìmecko, jako tomu bylo ve stejné dobì napøíklad
v Lanškrounì.

Marie Macková
pokraèování pøíštì

Králická jatka - pozdìji podnik na zpracování mramoru
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

VÝROBA A OPRAVY POMNÍKÙ
Pøíjem zakázek: 605 94 64 68

Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)

ZÁBAVY, DISKOTÉKY, PLESY a jiné veøejné produkce
Chcete-li uspoøádat jakoukoliv pro-

dukci, na niž bude umožnìn vstup ve-
øejnosti, potøebujete mít povolení od-
boru vnitøních vìcí, které obdržíte na
základì øádnì vyplnìného oznámení.
Doporuèujeme osobní konzultaci na
odboru vnitøních vìcí MÚ Králíky, kde
se dozvíte pøípadná úskalí a problémy,
které se mohou vyskytnout.

Poøadatel má mimo jiné za po-
vinnost:

- zøídit požární hlídku (zabezpeèit ne-
zbytná protipožární opatøení) – upra-
vuje vyhláška mìsta „Požární øád“ a
zák. è. 133/1985 Sb., o požární ochra-
nì, ve znìní pozdìjších pøedpisù

- vypoøádat se s majitelem pozemku
(smlouva atd.; u veøejného prostran-
ství uhradit místní poplatky za užívání
prostranství – upravuje vyhláška mìs-
ta „O místních poplatcích…“)

- zajistit zdravotnické zabezpeèení
akce

- dodržovat hygienické pøedpisy

V oznámení o uspoøádání veøej-
né produkce je nutno uvést: název
poøádající organizace (poøadatele) a
jméno statutárního zástupce, termín,
místo a dobu konání, poèet pøedpoklá-
daných úèastníkù, poèet poøadatelù a
zpùsob jejich oznaèení.

Žádáte-li o prodlouženou hudeb-
ní produkci nad stanovenou hodi-
nu noèního klidu je  nutno podat
žádost v písemné formì, a to nejpozdì-
ji 15 dní pøed datem konání akce, aby
Rada mìsta Králíky mohla o této žádo-
sti rozhodnout a v pøípadì konání vel-
ké akce se zvýšeným bezpeènostním
rizikem, vèas vyrozumìt Policii ÈR a
pøípadné další zainteresované strany,
k zabezpeèení  místních záležitostí ve-
øejného poøádku.

Oznámení o uspoøádání veøejné
hudební produkce - Ochrannému
svazu autorskému pro práva k dí-
lùm hudebním Tiskopis oznámení je
k dispozici u MÚ Králíky  buï na odbo-
ru vnitøních vìcí nebo na odboru škol-
ství, kultury a tìlovýchovy - a to na
vyžádání. Toto oznámení je možné ode-
slat buï prostøednictvím MÚ Králíky,
odboru vnitøních vìcí nebo samostat-
nì na organizaci OSA nejpozdìji 10 dní
pøed datem uspoøádání zamýšlené hu-
dební produkce.

TOMBOLA
Podmínky pro poøádání tombo-

ly upravuje zákon o loteriích a jiných
podobných hrách, a chcete-li ji poøá-
dat, musíte požádat o povolení nejpoz-
dìji týden pøed konáním akce. Spolu
s žádostí je nutné pøedložit doklad o
bezúhonnosti, tj. VÝPIS Z REJSTØÍ-
KU TRESTÙ, který nesmí být starší
tøí mìsícù a herní plán tomboly. Pro-
vozovatelem mùže být jen tuzemská
právnická, fyzická osoba, bez zahraniè-
ní úèasti. Vzor žádosti je k dispozici
v elektronické podobì na

www.kraliky.cz nebo u MÚ Králíky,
odboru vnitøních vìcí. V žádosti mu-
síte uvést zejména poèet losù do tom-
boly a jejich hodnotu, z èehož se ná-
slednì vypoèítá správní poplatek za
povolení poøádání tomboly, který je
nutno zaplatit pøed vydáním rozhod-
nutí. Losy musí být - oèíslovány a opat-
øeny razítkem organizace (poøadatele).

Zák. è. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-
ných podobných hrách, ve znìní poz-
dìjších pøedpisù, ukládá, že 6 % výtìž-
ku z tomboly musí být použito (a použi-
tí doloženo) na veøejnì prospìšné úèe-
ly. Správní poplatek za povolení tom-
boly je stanoven sazebníkem správních
poplatkù - pøíloha zákona è. 368/ 1992
Sb., o správních poplatcích, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a to ve výši 10 %
z hodnoty herní jistiny, minimálnì však
200,- Kè.

Informace ke konání shromáž-
dìní obèanù

Právo shromažïovat se slouží
k výmìnì informací a názorù, pøípad-
nì vyjadøuje stanoviska a postoje. Ve-
øejným shromáždìním se rozumí schù-
ze, poulièní prùvody a manifestace,
které jsou každému pøístupné.

K veøejnému shromáždìní není po-
tøeba povolení státního orgánu, podlé-
há však oznamovací povinnosti. Shro-
máždìní se nesmí konat v okruhu do
sta metrù od budov zákonodárných
sborù a Ústavního soudu nebo od míst,
kde jednají.

Kdo mùže veøejné shromáždìní
svolat?

Svolavatel, to je osoba starší 18 let,
která má èeské státní obèanství, za
právnickou osobu ten, kdo je v této vìci
zmocnìn jednat jejím jménem.

Co musí obsahovat oznámení?
Úèel shromáždìní; den a místo ko-

nání; dobu zahájení a ukonèení;
pøedpokládaný poèet úèastníkù; opat-
øení, která svolavatel provede, aby se
shromáždìní konalo v souladu se zá-
konem - zejména poèet poøadatelù,
zpùsob jejich oznaèení. Jde-li o pouliè-
ní prùvod, uvede se výchozí místo, tra-
sa, místo ukonèení, jméno, pøíjmení,
rodné èíslo a bydlištì svolavatele. Jde-
li o právnickou osobu, pak název, sídlo,
jméno, pøíjmení a bydlištì toho, kdo je
zmocnìn v této vìci jednat jejím jmé-

nem, jméno, pøíjmení a bydlištì toho,
kdo je zmocnìn jednat v zastoupení
svolavatele. Koná-li se shromáždìní
pod širým nebem mimo veøejná pro-
stranství, pøiloží svolavatel souhlas
toho, kdo je vlastníkem, pøípadnì uži-
vatelem pozemku. Má-li se shromáž-
dìní konat na dálnici, silnici nebo míst-
ní komunikaci, je svolavatel povinen
pøedložit povolení pøíslušného silnièní-
ho správního orgánu, vydaného v do-
hodì s dopravním inspektorátem.

Kdy a kam se oznámení podává?
Konání shromáždìní oznámí svolava-
tel písemnì nebo osobnì alespoò 5 dní
pøedem (v odùvodnìných pøípadech
mùže úøad pøijmout oznámení i v krat-
ší lhùtì) odboru vnitøních vìcí MÚ
Králíky. Správní poplatek se za podání
oznámení o shromáždìní neplatí.

Lze shromáždìní zakázat èi roz-
pustit? Úøad shromáždìní zakáže, po-
rušuje-li zákony; popírají-li se nebo
omezují práva obèanù (napø. rasový
podtext); má-li se konat na místì, kde
by úèastníkùm shromáždìní hrozilo
závažné ohrožení na jejich zdraví;
koná-li se na ohlášeném místì jiné,
døíve oznámené shromáždìní; omezí-
li shromáždìní dopravu èi zásobování
a lze je konat jinde. Úøad rozpustí shro-
máždìní za podmínek stanovených
v zákonì (koná-li se zakázané shro-
máždìní, odchýlilo se od oznámeného
úèelu, páchají-li se trestné èiny apod.).

Právní úprava - zák. è. 84/1990 Sb.
o právu shromažïovacím, ve znìní zák.
è. 175/1990 Sb.

LIHOVINY
Prodej lihovin - oznámení celní-

mu úøadu
Pøi veøejných akcích (sportovní, kul-

turní, diskotéky, taneèní zábavy) je oso-
ba, která mùže lihoviny prodávat, je
povinna nejpozdìji 3 pracovní dny pøed
konáním podniku o této èinnosti písem-
nì informovat pøíslušný celní úøad. Pí-
semná informace musí obsahovat úda-
je o osobì, která lihoviny prodává,
o èasovém vymezení prodeje lihovin a
údaje o druhu a množství prodávaných
lihovin. Za nesplnìní výše uvedené po-
vinnosti se prodejce vystavuje nebez-
peèí uložní sankce až do výše 1.000.000,-
Kè.

Redakce KZ a odbor vnitøních vìcí MÚ
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Vánoèní èas
„Vánoce, Vánoce pøicházejí, zpívejme pøá-

telé, po roce Vánoce, vánoce pøicházejí,
š�astné a veselé….“

Rok, co rok takto Vánoce k nám pøichá-
zejí, pomalu, malinkými krùèky a než se
vzpamatujeme, už jsou za dveømi.

Pomalu, nenápadnì se ohlašují vánoèní
výzdobou oken, dveøí, pak domovù a nako-
nec tím nejlepším a nejoèekávanìjším –
milými dáreèky. Také u nás ve školce pøi-
šly Vánoce nenápadnì a pomalu – vyzdo-
bili jsme si okna, pak chodby, hernu a náš
stromeèek a pak už chybìly jen ty dáreè-
ky…..

Ve støedu, poslední den školky pøed roz-
chodem na vánoèní prázdniny, jsme se ráno
opìt všichni sešli. A plni zvìdavosti jsme
se hned po pøevléknutí bìželi podívat ke
stromeèku. Ani jsme cestou nedýchali, jak
jsme se tìšili.  Pod stromeèkem, na krás-
né bílé kožešinì ležela nadílka od Ježíška
- to bylo radosti!!!

Vše už bylo nachystáno pro slavnostní
vánoèní besídku a koledování dìtí.

Spoleènì jsme si pak zopakovali celý
program besídky a dìti už byly tak natì-
šené, že se ani nemohly doèkat odpoledne,
až to všechno uvidí jejich rodièe, sourozen-
ci i prarodièe.

Dopoledne ubìhlo a po dobrém obìdì
jsme zaèali vyklízet hernu a chystat židliè-
ky pro diváky, pak jsme se zaèali postup-
nì pøevlékat i my. Jakmile se všichni naši
nejbližší sešli a usadili, besídka zaèala.

Tu letošní jsme zahájili veselou písniè-
kou „Školníkovy myši“, zavzpomínali jsme
na mikulášské nadìlování „Pøišel k nám
èert s Mikulášem“, „Kolíbala bába èerta“.
Venku bylo krásnì bílo, sníh jiskøil a tak
jsme si zazpívali „Jak peøina za peøinou“,
„Jedna vloèka, druhá vloèka“ – u této pís-
nì jsme si postavili malého snìhuláèka.

A pak už byl èas zazpívat to nejkrásnìj-
ší – vánoèní koledy. První z vánoèních písní
byla naše oblíbená „Když Pana Maria„ -
sólo zpívala naše zpìvaèka Natálka a dru-
hé sólo Ondrášek. Po ní následoval pomy-
slný vrchol naší besídky „Slyšte, slyšte,
pastuškové„. Tuto píseò rozehrály dìti jako
divadlo – nìkolik dìvèat zpívalo, pastýøi
spali kolem ohnì, zjevili se andìlé, Ježíš-
kovi v jeslièkách se pøišli poklonit tøi moudøí
králové se svými dary, po nich se pøed Je-
zulátkem sklonili i pastýøi a dali mu, co

Desatero rodièù

nejlepšího mìli.
Na oslavu jeho narození jsme pak spo-

leènì zaèali zpívat „Slyšeli jsme v Betlé-
mì“ a „Rychle, bratøi“. To nejvroucnìjší na
nás èekalo v „Adventním pozdravu“ – ètyøi
dìvèata s hoøícími svíèkami v ruce pøed-
stavovala to nejpotøebnìjší, co potøebuje-
me k životu – „Mír“, „Víru“, „Lásku“ a „Na-
dìji“. Lidé jsou však bohužel jen lidé a
„Míru“, „Víry“ a „Lásky“ je mezi nimi málo,
proto svíèky postupnì zhasly. Dítì, které
vidìlo svíèky zhasnout, pøibìhlo a zaèalo
plakat. Tu k nìmu promluvila „Nadìje“ –
„Dokud já svítím, mùžeš se mnou ostatní
svíèky opìt zapálit“. A tak se i stalo, dítì s
její pomocí svíèky opìt zapálilo. A tak je to
i v životì – bez nadìje není ani míru, ani
víry a ani lásky. Ctíme-li poselství Vánoc,
ctíme i poselství míru, víry a lásky. A tak
a� to zùstane napoøád v každém v nás. Po
skonèení hlavního programu si dìti ještì
vykoledovaly malou nadílku, kterou si spo-
kojenì odnášely domù. A pak už nezbylo
než se rozlouèit a rozjet se do svých domo-
vù vstøíc vánoèní nadílce a prázdninám.
A� se zase v tom novém roce 2006 všichni
ve zdraví a odpoèatí sejdeme.

Ještì bychom rády podìkovaly našemu
sponzorovi z øad rodièù, který dìtem pøi-
spìl na vánoèní dáreèky. Také dìkujeme
všem rodièùm i ostatním pøíbuzným za
hojnou úèast na besídce – vždy nás to po-
tìší a povzbudí.

Dìti a paní uèitelky
z MŠ Èervený Potok

DESATERO RODIÈù
- Dítì, které je milováno, je schopno

lásky.
- Dítì, které prožívá pocit bezpeèí, se

nauèí dùvìøovat.
- Dítì, které je obklopeno pøátel-

stvím, se nauèí laskavosti.
- Dítì, s nímž se hraje rovná hra, se

nauèí spravedlnosti.
- Dítì, které je chváleno, získá sebe-

dùvìru.
- Dítì, které se setkává s tolerancí,

se snáze nauèí trpìlivosti.

- Dítì, které je ponižováno, ztrácí se-
bedùvìru.

- Dítì, které je vystavováno posmì-
chu, se zaène stydìt.

- Dítì, které je bito, se nauèí prát.
- Dítì, které je nadmìrnì kritizová-

no, se nauèí odsuzovat.
Kontakt: Nadace Naše dítì
tel.: 266727933, nadace@nasedite.cz
www.nasedite.cz

Èert a Mikuláš
„Pøišel k nám èert s Mikulášem, pøi-

šel nikým neohlášen, zazvonil a poví-
dal, že by se rád podíval. Nebyl nikdy
v naší školce, kde se líbí každé holce,
i každému klukovi, Vítkovi i Kubovi.“

Než jsme se nadáli, rok ubìhl a už tu
byl zase èas mikulášského nadìlování.
Letos nás opìt navštívil dùstojný pán
Mikuláš, s ním pøišel hodný èert a ne-
chybìl ani pøekrásný andìl. Všichni už
hoøeli netrpìlivostí, až Mikuláš usedne
do pøipraveného køesla, otevøe knihu a
zaène vyvolávat jednoho po druhém.
Ochotní tatínkové ještì pomohli pøinést
nadílku – a odmìòování mohlo zaèít.

Svatý Mikuláš zval k sobì støídavì
kluky a dìvèata – každý se musel pøed-
stavit, pochlubit se pìknou básnièkou
èi øíkankou, nìkdo i písnièkou. Mikuláš
je pochválil, zeptal se také, zda-li nema-
jí nìjaké høíšky. No, a to víte, kdo by
mìl úplnì èisté svìdomí. A tak takový
malý høíšník musel slíbit èertovi na èer-
tovskou hùl, že se polepší. Ale že ten
èert byl opravdu hodný, dostal každý od
nìj plnou botu sladkostí, od Mikuláše
adventní kalendáø a andílek každého
pohladil.

Každé dítì se pak na památku ne-
chalo s Mikulášem a jeho doprovodem
vyfotografovat.„ Všichni jsme se rado-
vali, také jsme jim zazpívali, a� pøinesou
zimní èas a pøíští rok pøijdou zas!“

Na rozlouèenou jsme èertovi otevøeli
vrata do pekla – zarecitovali jsme mu
øíkanku „Otvírejte, èerti vrata“ a èert
se svatým Mikulášem i s andílkem po-
malu odcházeli. Ještì jsme jim zamáva-
li a byli pryè.

Však oni se zase pøíští rok vrátí!
Dìti a paní uèitelky
z MŠ Èervený Potok

PS: Když svatý Mikuláš s doprovodem
odcházel, slíbil nám, že nám pøichystal
na druhý den pøekvapení – pøijede za
námi kouzelník! A tak bylo zase na co
se tìšit.

Jste mamka a ta�ka? Jste dobøí
rodièe? Vztah rodièù k dítìti a je-
jich pøístup k výchovì je základem
pro celý život jedince. Pokud je vše
v poøádku, má dítì šanci mít krás-
né š�astné dìtství a klíèový pevný
pozitivní základ pro další život. Po-
kud není vše v poøádku, dítì, pozdì-
ji dospìlý si nese následky po celý
život.  

Iniciativa Š�astné dìtství
Ing. Dita Michalièková
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Byl u nás kouzelník

Èas adventní
Èas adventní – tajemný èas plný

pøedvánoèního rozjímání, radostné-
ho oèekávání… Adventní týdny jsou
vyplnìny domácím uklízením, na-
kupováním dáreèkù, peèením cuk-
roví, psaním dopisù pro Ježíška,
zkrášlováním domovù….

Rozsvìcujeme postupnì svíèky na
adventním vìneèku, povídáme si,
zpíváme si, èteme pohádky a tìší-
me se na Ježíška.

U nás ve školce teï máme nový
kroužek, který vede sleèna Renata
Martincová a ta dìtem pøibližuje
význam rùzných svátkù bìhem
roku, vyrábí s nimi, uèí je básniè-
ky a písnièky.

A tak naše dìti už vìdí, co je ad-
vent, jaký má pro nás význam, co
nám pøináší, jaká je jeho barva,
jak jej slavíme.Vyzbrojeni tìmito
znalostmi, rozhodli jsme se, že si
vše ovìøíme na vlastní oèi.

A tak jsme první adventní pátek
vyjeli na malý výlet. Z Králík nás
autobus vyvezl serpentinami na
Dolní Hedeè, na koneèné jsme vy-
stoupili a vydali se ke klášteru, kde
jsme byli již oèekáváni. Bylo brzy
ráno, všude bylo ticho a bílý sníh,
vítalo nás právì vycházející slunce
a v dáli nám kynul mohutný ma-
siv Králického Snìžníku.

Ani jsme se od té krásy nechtìli
odtrhnout, ale zase jsme pak byli
rádi, že jsme v klášteøe byli uve-
deni do vyhøáté místnosti, kde
jsme se svlékli a s chutí posvaèili.
Z klášterní kuchynì jsme dostali
teplý èaj a od sleèny Renaty dobrý
jablkový perník. Posíleni svaèinou
dali jsme se do kreslení – na obrá-
zek pro Ježíška každý zachytil svá
tajná pøání.

Spoleènì jsme pak prošli koste-
lem, prohlédli si velký adventní vì-
nec a pøedvánoèní výzdobu.

Zašli jsme si pak posedìt do re-
fektáøe (pozn. redakce - spoleèná
klášterní jídelna) a za doprovodu
starého klavíru jsme si s chutí za-
zpívali naše oblíbené písnièky. Do-
konce jsme pak byli vpuštìni na
kùr a mohli jsme si zazpívat pøi

zvucích varhan. A vìøte tomu nebo
ne, když jsme se pak vraceli do naší
místnosti, pøišel si s námi popoví-
dat otec Josef Michalèík. A pak za
námi poslal sv. Mikuláš andìla,
který dìtem nadìlil malý balíèek
sladkostí a obrázkovou skládanku
kostela. To bylo radostí! Otec Jo-
sef dìtem vysvìtlil, že klášter je
na kopci, blíž k nebi a tak tam
chodí Mikuláš døív.

Plni radostí a dojetí jsme se roz-
louèili a v doprovodu sleèny Rena-
ty jsme ještì jednou zašli do kos-
tela a naše obrázky pro Ježíška
položili k adventnímu vìnci…

A pak už jsme spìchali alejí rov-
nou s kopce dolù na autobus, který
nás odvezl do školy na dobrý, i když
ponìkud opoždìný obìd.

Dìkujeme všem, za jejichž pøi-
spìní se tento výlet uskuteènil –
sleènì Renatì Martincové za dopro-
vod pøi výletu a poutavé vyprávì-
ní, otci Josefovi za mikulášskou
nadílku a paní B. Venclové za po-
hoštìní.

Dìti a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok

Firma se sídlem v Hradci Králové nabízí pracovní místa
ve své poboèce v Èervené Vodì.

 
- lakýrník
požadujeme: spolehlivost, ochotu pracovat, samostatnost i smysl pro kolektiv
nabízíme: práci v dobrém prostøedí, dobré ohodnocení
náplò: pøíprava a lakování èástí i celých vysokozdvižných vozíkù
 
- technický asistent
požadujeme: samostatnost, flexibilitu, komunikativnost
nabízíme: práci v kolektivu, dobré ohodnocení, prostøedky k seberealizaci
náplò: realizace prodeje, skladování, práce na PC, doprovodná administrativa

V pøípadì Vašeho zájmu o zamìstnání kontaktujte
pana Jakuba Krátkého 775 33 00 44

Hned pøíští den jsme se opìt se-
šli v plném poètu a všichni jsme
hoøeli nedoèkavostí, co nás èeká.

Nejdøíve pøišly dìti z MŠ v Pro-
støední Lipce, které jsme pozvali,
aby s námi spoleènì sdílely to pøe-
kvapení.

Sotva dìti posvaèily, už tu byl nì-
jaký pán a ptal se, zda je dobøe ve
školce v Èerveném Potoku. Pøisvìd-
èili jsme, že ano a pán zaèal nosit
nìjaké tajemné bedny a krabice a

skládal si je nahoøe v hernì. Pak
nás poprosil, jestli bychom se ne-
pøemístili nìkam jinam, že potøe-
buje být sám. Plni zvìdavého oèe-
kávání jsme mu vyhovìli a odešli
jsme dolù do jídelny. Chvíli jsme si
spoleènì kreslili a najednou se ozva-
la obrovská rána  a to bylo zøejmì
znamení, že máme jít nahoru. Bì-
želi jsme rychle nahoru a když jsme
otevøeli dveøe, málem jsme vykøik-
li radostí a pøekvapením. Tím jed-

ním krokem jme se rázem ocitli
v jiném svìtì – všude bylo plno sto-
leèkù s roztodivnými pomùckami a
náèiním. Nádherné kvìty hýøily bar-
vami a uprostøed té nádhery stál
on – kouzelník v pestrém obleku
s kloboukem a kouzelnou hùlkou
v ruce! Jakmile jsme se usadili na
pøipravené židlièky, pøedstavení
zaèalo. A to vám povím, takový gej-
zír nápadù, zruènosti a šikovnosti
se jen tak nevidí! Kouzelník zaèal
kouzlit a my jsme se nestaèili divit
a ani jsme nestíhali všechna kouz-
la a triky sledovat. Vidìli jsme
kouzla s kartami, s hùlkami,
s gramofonovými deskami, s kvìti-
nami, s obrázky z pohádek...

K nìkterým kouzlùm si zval kou-
zelník pomocníky z øad dìtí a ti
vždy za odmìnu dostali malého ply-
šového pejska. Na závìr pak kou-
zelník vyèaroval postupnì plyšová
zvíøátka pro všechny ty dìti, které
ještì nic nemìly! To bylo køiku,
smíchu, radosti, že celá školka hu-
èela jak vèelí úl – kdo nic nemìl,
køièel, že pejska nemá, kdo ho mìl,
køièel radostí, že už ho má …. zkrát-
ka, nakonec byli spokojeni všichni
a atmosféra ve tøídì se uklidnila.
To už se s námi kouzelník louèil a
dìkoval nám za pozornost a vøelé
pøijetí. Ani se nám nechtìlo vìøit,
že už je konec! Vždy� i my dospìlí
jsme byli uchváceni šikovností a ná-
paditostí kouzelníkova pøedstave-
ní a ani jsme nedýchali napìtím,
jak to všechno dopadne …

Až se u vás zastaví nenápadný
pán a nabídne vám své kouzelnic-
ké vystoupení, neváhejte ani chvíli
– uvidíte, co jste nevidìli, zažijete,
co jste nezažili!  A o to pøece jde,
ne?

Dìti a paní uèitelky
z MŠ Èervený Potok
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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
14. 01. So MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
15. 01. Ne MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
21. 01. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
22. 01. Ne MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
28. 01. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
29. 01. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
04. 02. So MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
05. 02. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
11. 02. So MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
12. 02. Ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572

  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)

ZMÌNY
v Mìstské knihovnì

v Králíkách
Už jsme si vìtšinou zvykli, že na zaèát-

ku nového roku pøicházejí rùzné zmìny –
pøíjemné i ty ménì pøíjemné.

Na ètenáøe mìstské knihovny èeká nì-
kolik malých novinek:

· V ceníku poplatkù se mìní pouze
cena za výpùjèku knihy realizovanou
prostøednictvím meziknihovní vý-
pùjèní služby – místo dosavadních 25,-
Kè za 1 svazek budeme za knihy, které si
ètenáøi objednají od ledna 2006, vybírat
30,- za svazek. Dùvodem je nárùst cen
poštovních služeb v prùbìhu loòské-
ho roku.

· Po zavedení automatizovaného výpùjè-
ního systému v oddìlení pro mládež se zvý-
šila poøizovací cena ètenáøského prùkazu,
takže za vystavení duplikátu v pøípa-
dì ztráty nebo poškození budeme úèto-
vat 20,-.

· Zmìnou, která potìší, je úprava èlán-
ku 14 Knihovního øádu – Práva a povin-
nosti uživatelù èítárny. Doposud si èasopi-
sy z èítárny v pøízemí budovy mohli pùjèo-
vat jen zaregistrovaní ètenáøi starší 15 let.

Od ledna 2006 se mùžou zaregistro-
vat do èítárny pro dospìlé už i ètená-
øi, kteøí teprve v prùbìhu roku 2006
dovrší 15 let. Registraèní poplatek pro
tuto skupinu je stejný jako pro studenty a
dùchodce, tj. 30,- Kè.

A nakonec dùležité upozornìní pro ète-
náøe oddìlení pro mládež a jejich rodièe.

Od èervence 2005 byl v dìtském oddìle-
ní zaveden nový automatizovaný výpùjèní
systém, který vyžaduje, aby ètenáø hned
pøi první návštìvì v novém kalendáø-
ním roce zaplatil registraèní popla-
tek 30,- Kè. Tento systém je nastaven
tak, že bez úhrady poplatku nelze
knihu ètenáøi pùjèit.

Rodièe, prosíme vás, buïte tak hodní a
pøipomeòte to dìtem a dejte jim 30,- na
poplatek.

Dìti mají ještì hlavy plné krásných vá-
noèních zážitkù a mohly by na to zapome-
nout. Bylo by nám líto, kdyby z knihovny
odcházely zklamané, že si nemohly pùjèit
knížku.

Se všemi ètenáøi se tìší na shledanou
v novém roce pracovnice Mìstské knihovny
v Králíkách.

sýkorky.
Ovoce (na zemi) - zejména jablka, ale

i každé jiné - pro kosy, drozdy, kvíèaly, cvr-
èaly.

Bobule - na podzim sbírané, mražené
nebo po usušení znovu namoèené jeøabiny,
èerný bez, šípky, víno - pro kosy, drozdy,
kvíèaly, cvrèaly, zvonky, jíkavce, hýly.

Oøechy vèetnì kokosového pro vrabce,
zvonky, sýkory a èížky.

Odøezky masa pro špaèky, sojky, stra-
ky èi havrany.

Tuk (lùj) pro sýkory, strakapoudy a brh-
líky.

NEVHODNÉ: peèivo, sladkosti a jejich
zbytky.

Samozøejmì vaším krmítkem urèitì ne-
pohrdnou i mnozí další ptáci. Vždy� jich
na krmítkách bylo pozorováno už pøes 100
druhù!

Recept na „Ptaèí puding“
Smíchejte v nádobì dohromady: strou-

hanku, strouhaný tvrdý sýr (nesolený), ne-
solené buráky a jiné oøechy, semínka slu-
neènice, prosa, lnu atd., ovesné vloèky, roz-
drcené studené vaøené brambory a zalijte
rozpuštìným tukem (takovým, který pøi
pokojové teplotì ztuhne. Pomìr: 1 èást
tuku na 2 èásti ingrediencí. Vše promíchej-
te a nechte vychladnout. Puding mùžete
ptákùm pøedložit pøímo v nádobì, ve které
byl pøipraven èi ho vtlaèit do libovolné sí�-
ky nebo do košíèku z pletiva.

Vždy je lepší instalovat krmítek více.
Mezi ptáky je totiž, inu jako u lidí, mnoho
agresivních nenechavcù, kteøí nestrpí, aby
se na „jejich“ krmítku pøiživoval s nimi ještì
nìkdo jiný. Èím více krmítek, tím více ptá-
kù najednou mùže hodovat.

Voda
Pøístup k nezamrzlé vodì je pro ptáky

životnì dùležitý nejen pro ukojení žíznì,
ale i pro koupání. Koupání je dùležitou
èinností, která ptákùm pomáhá udržovat
si v dobré kondici peøí. Ptáci se umí kou-
pat tak, aby si peøí nepromoèili. Proto se,
je-li to možné, koupají i v zimì. Chcete-li
ptákùm zajistit po celý rok dostatek vody

Potrava pro ptáky
Pravidelné pøikrmování ptákù je dùleži-

té zejména v zimních mìsících, v obdobích
vysoké snìhové pokrývky. Vyskytne-li se ná-
mraza, kdy se veškerá potrava ocitne pod
pro ptáky neprostupnou krustou ledu, stá-
vá se pro nì umìlé pøikrmování životnì
dùležitým.

Rovnìž nedostatek tekoucí èisté vody
pùsobí ptákùm velké obtíže. Proto je v této
dobì vhodné ptákùm pomoci. A proè jim
nepomoci pìknì v dohledu z okna kuchynì
èi obýváku a nepotìšit se tak zároveò je-
jich blízkostí?

Typù ptaèích krmítek je nepøeberné
množství.

Pro jejich konstrukci platí vcelku
tøi zásady:

1. zastøešení není nutné, ale je výhodné
- chrání krmivo pøed vlhkostí a zapadání
snìhem

2. zajištìní odtoku vody z krmištì nao-
pak nutné je - krmivo nesmí ležet ve vodì

3. každé krmítko musí být konstruova-
né tak, aby se k nìmu nedostali potkani,
koèky, kuny nebo  jiní dobøe šplhající pre-
dátoøi.

Umístìní krmítek mùže být vcelku libo-
volné. Dbejte pouze na to, aby tak, jako vy
budete mít dobrý výhled na krmítko, mìli
by mít ptáci z krmítka dobrý výhled do
všech stran, aby vèas zaznamenali hrozící
nebezpeèí a mohli na nìj zareagovat útì-
kem do blízkého úkrytu. Rovnìž nedávejte
krmítka do blízkosti èirých, prùhledných èi
zrcadlících se sklenìných stìn, do kterých
by mohli ptáci narazit. Takovéto smrto-
nosné pasti ovšem nemají na naší živé
zahradì co dìlat!

Krmítko je tøeba udržovat v èistotì, za
teplejšího poèasí je nutné odstraòovat ka-
zící se zbytky ptaèí potravy každý den.
Krmíme-li pøímo na zemi, pak je nutné
kvùli hrozící infekci místo krmení èas od
èasu, nejlépe jednou týdnì zmìnit.

Jaké krmení pro které ptáky:
Semínka - pøedevším sluneènice, drce-

ný oves, len, proso, konopí, semínka trav a
bodlákù - pro vrabce, zvonky, stehlíky a

na pití a koupání a neprotéká-li vaší za-
hradou zrovna potùèek, nezbývá vám, než
si koupit èi vyrobit nezamrzající ptaèí na-
pajedlo. Jako každé napajedlo musí být
mìlké, nesmí mít kolmé stìny a nemìlo by
mít kluzké dno. Minimálnì jednou dennì
se v nìm musí vymìnit voda. A aby v zimì
nezamrzlo zajistíte pouze za pomoci elek-
tøiny. Buï do nìj instalujete topné tìlísko
a termostat, které používají akvaristi nebo
minièerpadlo, které zajistí neustálou cir-
kulaci vody. Z tohoto dùvodu, ale i pro po-
tìchu umístìte napajedlo co nejblíže
k oknu, tøeba i na balkón èi terasu. Po-
hled na za mrazu se koupající ptáky urèitì
stojí za to.

Èeský svaz ochráncù pøírody, www.csop.cz
Zpracovala Ing. Dita Michalièková
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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 prosinci oslavili tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Ludmila Krulichová, Jan Heèko, Zdenìk Vraštil,
Josef Schwarzer, Anna Belanská

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

90 let - Marie Cabalková
84 let - Jarmila Reichlová,

- Jarmila Kosková
83 let - Kateøina Zerzánová
80 let - Marie Krejèová
79 let - Anna Belanská
77 let - Jaroslav Maixner
76 let - Jaroslav Pešek,

- Štìpán Lehký,
- Karel Fiala

75 let - Marie Kandráèová,
- Jitka Pešková,

- Vìra Srbecká,
- Josef Kopecký,
- Miroslav Frydrych

73 let - Jaroslava Litviková
72 let - Ludovít Belanský,

- Miroslav Brùna
71 let - Marie Homolová,

- Anna Stránská
70 let - Emil Ullrich,

- Marie Dušková,
- Antonín Štelbaský,
- František Hovad

Alžbìta Málková, Nikola Koníèková

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 zemìdìl-
skou školou v Lanškrounì. Tato informace není pravdivá. Rada
Pardubického kraje odsouhlasila, že uèilištì bude pokraèovat
ve výuce dál. Dále je nutné uvést, že osmileté Gymnázium v
Králíkách bude utlumeno postupnì na gymnázium ètyøleté a jeho
studentùm nehrozí návrat do základních škol.

Podepsáni odpovìdní redaktoøi MF Dnes

Své životní jubileum v mìsíci lednu oslaví tito obèané.
„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

91 let - František Holèapek
88 let - Marie Bábková
83 let - Karel Moláèek
82 let - Jiøí Srbecký,

- Jiøina Boušková,
- Hedvika Zacharievová

81 let - Jaroslav Nìmec,
- Rùžena Mertová

80 let - Anna Stránská,
- Hildegard Zemanová

79 let - František Litvik,
- Vincenc Krejèí

78 let - Ludmila Uhrinèatová,
- Marie Rujíková

77 let - Ladislav Titz
76 let - Marie Vraštilová,

- Božena Králová,
- Josef Beneš

75 let - Marie Kolínková,
- Karel Kellner,
- Štefanie Macejáková,
- Miroslav Vrbický

74 let - Anna Beranová,
- Zdìnka Benešová,
- Božena Madìrová

73 let - Jaroslav Holas,
- Anna Mišáková,
- Eva Laryšová

72 let - Stanislav Vacek,
- František Berka,
- Josef Cenek

71 let - Jindøich Skala,
- Antonín Beran

70 let - Karel Kubù,
- Ludovít Tóth,
- Rudolf Altman

Øádková
inzerce

Prodám dubové podlahy, schody,
støešní okna. Tel.: 777 788 164.

Nabízím k pronájmu byt 3 + 1
v obci Malá Morava (nájem Kè
2.500,- + inkaso). tel. 602 779 995.

Pronajmu  nebytové prostory
o rozloze 25 m2 na Malém námìstí
v Králíkách. Telefon 776 201 201.

Pronajmu byt 1+3 1. kategorie
na Malém námìstí v Králíkách.
Telefon 776 201 201.

Policie Èeské
republiky

Obvodní oddìlení
Králíky informuje

Dne 5. 12. 2005 v dobì okolo
15.40 hodin vešly do prodejny zlat-
nictví na Velkém námìstí v Králí-
kách ètyøi osoby. Jednalo se o dva
muže a dvì ženy. Jeden z párù po
prodavaèce požadoval pøedvádìní
rùzného zboží tak, aby odpoutal
její pozornost. Druhý muž a žena
pak využili této chvíle a z neuza-
mèené zásuvky pod pultem odcizili
finanèní hotovost. Z popisu jedné z
osob bylo zjištìno, že se jednalo o
ženu stáøí cca 30 let, která mìla
odbarvené vlasy na blond s patr-
nými odrùstajícími koøínky èerné
barvy. Mìla polodlouhlé vlasy za-
krývající uši a snìdou barvu pleti.
Svìdkynì si dále povšimla, že tato
žena mìla nalepené dlouhé nehty
rùžové barvy se støíbrnými tøpyt-
kami a její ruce pùsobily velmi
upraveným dojmem. Policie tímto
žádá pøípadné svìdky, kteøí si moh-
li uvedeného dne všimnout pohybu
osoby odpovídající popisu nebo ji-
ných podezøelých skuteèností, aby
tuto informaci sdìlili policii v Krá-
líkách.

Bìhem pouhých dvou dnù zjis-
tili policisté pøi kontrolách do-
pravy v Králíkách a Èervené
Vodì celkem tøi øidièe, kteøí øí-
dili motorová vozidla i pøesto,
že jim byl uložen zákaz èinnos-
ti spoèívající v zákazu øízení
motorových vozidel. Všichni si
pøevzali sdìlení podezøení a je-
jich jednání je dokumentováno
jako trestný èin maøení výkonu
úøedního rozhodnutí.

prap. Karel Straka
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Program na LEDEN
pátek 6.   zaè. ve 20.00 hod
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTÌ
Po velkém úspìchu Nudy v Brnì natoèil Vladimír Morá-

vek opìt ve spolupráci s hercem Janem Budaøem tragiko-
medii o dvojici kamarádù. Frajerský revizor Hrubeš (J. Bu-
daø) a ponìkud retardovaný nezamìstna-ný Mareš (Richard
Krajèo) podlehnou mystifikaci, že Hrubeš je pøevtìlením
dalajlamy.

sobota   7.   UTRŽENÝ ZE ØETÌZU   zaè. ve 20.00 hod
Známého producenta a scenáristu Luca Bessona zaujalo

téma èlovìka, s nímž bylo od dìtství zacházeno jako se zví-
øetem a jenž byl využíván jako zbraò. Akèní thriller støídá
bojové scény s emotivními okamži-ky, zbìsilost vyprávìní
tlumí romancí a tuto vypjatou smìsici žene svižnì kupøedu
až k oèistnému finále.

úterý   17.
STRAŠPYTLÍK
zaè. v 17.00 hod
Animovaný film pro

nejmenší dìti má jednodu-
ché poselství - i ten nejmen-
ší tvoreèek dokáže velké vìci,
když má podporu svých blíz-
kých. Obrýlené kuøe Straš-
pytlík se kamarádí s neohra-
baným prasátkem Mròou-
sem a s chytrou Kaèkou Pi-
hatou a spoleènì bojují proti
nezvaným vetøelcùm.

pátek   20.   3-IRON   zaè. ve 20.00 hod
Vizuálnì pozoruhodný komorní snímek pøedního jihoko-

rejského režiséra Kim Ki-Duka se odehrává v mìstském
prostøedí a takøka bez dialogù. Ústøední dvojice prožívá
zvláštní vztah od osamìní ke sblížení plnému nìhy a poro-
zumìní, filmu nechybí ani pøimìøená dávka ironie a humo-
ru.

úterý   24.   HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
zaè. v 17.00 hod
Ètvrté filmové dobrodružství dospívajícího kouzelníka

ožívá pod èarodìjnickou hùlkou režiséra Mikea Newella.
Nový školní rok v Bradavicích zaèíná soutìží kouzelnických
škol a Harry potkává nové pøátele i staré nepøátele vèetnì
dìsivého lorda Voldemorta.

pátek   27.   TAJEMNÝ LET   zaè. ve 20.00 hod
Pøi letu z Berlína do New Yorku se na palubì letadla

ztratí šestiletá Julia. Vydìšená matka (vynikající Jodie Foste-
rová)  pátrá po svém dítìti v obøím stroji ve výšce 11 kiome-
trù nad zemí a sama pochybuje o své pøíèetnosti, když je
okolím pøesvìdèována, že dcera na palubu vùbec nenastou-
pila.

Klub Na Støelnici a paní Iva Musilová poøádají v lednu 2006
Taneèní pro manželské páry a pøátelské dvojice. Výu-
ka bude probíhat vždy ve støedu od 19.00 do 21.00 hodin
ve velkém sále Støelnice. Ve tøech lekcích se zájemci nau-
èí, resp. zopakují si standardní i latinskoamerické tance,
ètvrtá závìreèná bude mít podobu taneèního veèera s živou
hudbou. Kurzové za pár èiní 300,- Kè. Zahajujeme 4. ledna
2006, pøihlášky k dispozici osobnì v kanceláøi Støelnice
nebo telefonicky na èísle 603 849 460.
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úterý   31.   LEGENDA O ZORROVI   zaè. v 17.00 hod
Volné pokraèování romantického a dobrodružného pøí-

bìhu o neohroženém ochránci bezbranných Zorrovi (Anto-
nio Banderas) a jeho milované ženì  Elenì (Catherine Zeta-
Jonesová). V pøíbìhu z poloviny 19. století spoleènì bojují
o osud Kalifornie a celé Ameriky proti záludnému tajnému
bratrstvu Opus unum.

Klub Na Støelnici Králíky
LEDEN 2005

pátek a sobota 13. a 14. ledna - TANEÈNÍ SETKÁNÍ
Dvoudenní taneèní dílna se závereènou diskotékou. Informa-

ce - Iva Musilová, 604 219 106.

sobota 21. ledna - MATURITNÍ PLES SOU
zaè. v 19.30 hod
Poøádá maturitní roèník nástavbového studia SOU Králíky.

sobota 28. ledna - SPORTOVNÍ PLES
zaè. v 19.30 hod
Poøadatelem tradièního plesu je fotbalový oddíl Sokol Boøíko-

vice.
Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøedprodeji

vstupenek: kanceláø Støelnice, tel.: 465 631 473 nebo 603 849
460, a také na internetové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad,
Klub Na Støelnici Králíky

TANEÈNÍ SETKÁNÍ 2006
Klub Na Støelnici 14. 1. 2006 od 14 hodin

Základní umìlecká škola Králíky a SHM Klub
Praha – Kobylisy vás zvou na netradièní soutìžní
pøehlídku dìtských a juniorských amatérských
taneèních souborù.

Pøedstaví se Vám soubory z Prahy, Pardubic,
Rokytnice v Orlických horách, Úpice, Havíøova,
Žiliny a další.

Za realizaèní tým se na vaši návštìvu tìší Iva
Musilová, Lucie Lišková a všichni úèinkující.

Vám, milé ženy,
které jste s láskou k hudbì

a pohybu nacvièily a pøed-
vedly malou skladbièku na
pøekrásnou hudbu Bedøicha
Smetany na celostátním fes-
tivalu v Olomouci.

Vám všem
z celého srdce dìkuji!
Vaše

Základní umìlecká škola v Králíkách
Vás zve na Koncert vítìzù škol-

ního kola soutìže ZUŠ ve zpìvu

a ve høe na dechové nástroje,

který se koná 26. ledna 2006 v

18,00 hodin v sále školy.

46. tradièní králický karneval
Hokejový oddíl TJ Jiskra Králíky ve spolupráci
s ostatními sportovními oddíly a místními hotelié-
ry pøipravuje na dny 17. - 18. 2. 2006 46. tradièní
králický karneval. Poøadatelé pøipravují pro ná-
vštìvníky mimo obyklých aktrakcí i jednu novin-
ku - zabijaèkové hody pod širým nebem.
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Štìpánský šipkový turnaj
V teple svojí klubovny se rozhodli strávit druhý svátek vánoèní

hasièi z Prostøední Lipky. Volný èas odpoledne na Štìpána  vypl-
nili šipkovým kláním. Otevøený turnaj pro všechny pøíchozí se
jako vždy tìšil velkému zájmu, o èemž svìdèí i velký poèet soutì-
žících. Pro všechny hráèe byli už tradiènì pøipraveny hodnotné
ceny. Novinkou tentokrát byly zdobené poháry pro úèastníky na
prvních tøech místech.

Koneèné poøadí:
1. Martin Brùna, 2. Miroslav Somogyi, 3. Radek Hal-

mich, 4. Jaroslav Linhart st., 5. Jaroslav Linhart ml., 6. Pavel
Gryè, 7. Renata Hejlová, 8. Zajíèek, 9. Miroslav Brùna ml., 10.
Jaroslav Vacek, 11. Jiøí Jakeš, 12. Kyslík, 13. Bohumír Urban,
14. Tonda Luèan, 15. Ondra Luèan, 16. Míša Brùnová, 17. Jiøí
Urban, 18. Miroslav Brùna st., 19. Moravec ml., 20. Jiøí Duchoò,
21. Miroslav Novák, 22. Moravec st., 23. Ví�a Linhart, 24. Libor
Nùn.

Jaroslav Vacek

Vánoèní turnaj ve stolním tenisu
Jako každoroènì poøádal i letos oddíl stolního tenisu TJ Jis-

kra Králíky dne 27. 12. 2005 vánoèní turnaj . Turnaj je již
známý tím, že si úèastníci zahrají nejenom jeden nebo dva zápa-
sy ale minimálnì 6 zápasù . Je to dáno systémem, který jsme
zvolili – skupiny po ètyøech, ze kterých postupují první dva do
hlavní soutìže  a druzí dva do soutìže útìchy. Hlavní soutìž pak
hrajeme na dvì porážky a soutìž útìchy KO systémem, tedy na
jednu porážku.

Závìr turnaje vždy tvoøí ètyøhry, které bývají vždy velice emo-
tivní záležitostí.

V letošním roce se vánoèního turnaje registrovaných zúèastnilo
celkem 31 hráèù z toho 10 z PLR – Medzilesie, Bystøice a
Klodska. Bylo sehráno celkem 101 zápasù a 294 setù.

Umístìní v jednotlivý soutìžích:
Hlavní soutìž
1. Kiška Michal – PLR
2. Vaverka Marius – PLR
3. Adamec Václav – SKUK Choceò
4. Svoboda Leoš – Orel Orlice
Kolo útìchy
1. Dostál Ludìk – Jiskra Králíky
2. Adamec Miroslav – Orel Orlice
3. Vyšohlíd Antonín – Jiskra Králíky
4. Luty Pavel – PLR
Ètyøhry
1. Honeman – Novotný – Velké Losiny
2. Svoboda M. – Svoboda L. – Orel Orlice
3. Kiška M. – Vaverka  PLR
4. Dokryt P.st. – Smolík M. – Velké Losiny
Vìcnými cenami jsou vždy ocenìni první ètyøi hráèi. Závìrem

bychom chtìli podìkovat všem sponzorùm, kteøí nám pøispìli
vìcnou cenou, èi penìzi k zatraktivìní  vánoèního turnaje.

Dìkujeme všem organizátorùm a pøíznivcùm bílého míèku za
úèast a již nyní zveme všechny na pøíští rok zase 27. 12. 2006.

Za oddíl stol. tenisu, Antonín Vyšohlíd

Memoriál Slávy Hernycha
19. 2. 2006

veøejný závod v bìhu na lyžích klasickou technikou
Délka tratí: Muži 30 km, ženy 10 km.

Organizátorem akce je lyžaøský oddíl TJ Jiskra Králíky,
kontakt Bedøich Novotný, Andrlík František. Bližší infor-
mace pøineseme v únorovém èísle zpravodaje.
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Aktuální jízdní øád SKIBUSU Králíky-Dolní Morava a
zpìt bude v prùbìhu zimní sezóny upravován dle pøeprav-
ních možností a požadavkù lyžaøù. První zmìna je pláno-
vána v polovinì mìsíce ledna.

Z návštìvy prezidenta ÈR V. Klause s chotí v Králíkách


