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Z únorových pranostik
· Únor bílý – pole sílí.
· Snìhový únor – sílí úhor.
· Na Hromnice musí skøivánek vrznout i kdyby mìl zmrznout.
· Je-li o Hromnicích studeno, pøijde brzy jaro.
· Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest nedìl více.
· Je-li Hromnice svìtlý den, budou konopì i len.
· Svítí –li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
· Na Hromnice o hodinu více.
· Na svatého Blažeje slunce ještì nehøeje.
· Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
· Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
· O svaté Dorotì uschne košile na plotì
· Svatý Radko- na poli hladko.
· O svatém Øehoøi mrazy pøituhnou a vše umoøí.
· Na svatého Valentina zamrzne i kolo z mlýna.
· O svaté Juliánì pøiprav vùz a schovej sanì.
· O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.
· Svatý Matìj ledy láme, nemá-li jich, nadìlá je.
· Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žnì veselé.
· Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.

KRÁLICKÝ
KARNEVAL
OPÌT ZA DVEØMI...
Více informací na zadní

stranì obálky

Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

Dne 6. 12. 2005 navštívil naše mìsto prezident ÈR pan
Václav Klaus se svojí chotí paní Livií Klausovou. Prezident-
ský pár doprovázel pøi cestì regionem hejtman Pardubické-
ho kraje Ing. Michal Rabas a další pøedstavitelé samosprávy
Pardubického kraje. Z èasových dùvodù pøinášíme infor-
maci o prùbìhu návštìvy s èasovým odstupem jednoho vy-
dání zpravodaje.

Již nìkolik dní pøed samotným pøíjezdem pana preziden-
ta jsme byli dostateènì informováni o všech požadavcích
kanceláøe hejtmana pardubického kraje, za kterých bude
návštìva probíhat. Dle sdìlení pana Strnada, øeditele orga-
nizace Klubu Na Støelnici, asi mìsíc pøed akcí navštívilo
nìkolik èlenù ochranky p. prezidenta kulturní dùm, kde
pøekontrolovali vestibul a sál. V den návštìvy pøijeli èleno-

vé ochranky asi s hodinovým pøedstihem pøed pøíjezdem
pana prezidenta a jeho doprovodu. Práce èlenù ochranky
byla rozdìlena na nìkolik èinností:

- zajištìní bezpeènosti pøi pohybu osob po budovì (napø.
jedním z požadavkù bylo opatøení zajistit vstup návštìníkù
do sálu bez svrchního odìvu)

- zajištìní bezpeènosti proti vniknutí neoprávnìných osob
do budovy (všechny vstupy)

- kontrola hlavního uzávìru plynu, jistièù
- prostorová kontrola budovy vèetnì suterénu a kotelny.
Prezidentská návštìva Pardubického kraje zaèala v úte-

rý 6. prosince 2005 v Pardubicích. Zde prezidentský pár pøi-
vítal hejtman spolu s pøedstaviteli Pardubického kraje a
zástupci statutárního mìsta Pardubice. Poté spoleènì v do-
provodu hejtmana Michala Rabase a jeho manželky prezi-
dentský pár zavítal postupnì do Chocnì, Žamberka a v 17.45
hod. i do Králík.

Prezidenta republiky, paní Livii Klausovou a jejich dopro-
vod pøivítal pøed vchodem do budovy kulturního domu sta-
rosta mìsta. První dámì pøedal nádhernou kytici a poté je
uvedl do pøedsálí, kde jim byli pøedstaveni starostové obcí
mikroregionu Králicka a radní mìsta Králíky. O nevšední

Uvítání prezidentského páru ve vestibulu Klubu Na
Støelnici                                          Foto: I. Pecháèek

(pokraèování na stranì 2)
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Mìstské muzeum ve spoluprá-
ci se sochaøem Karlem Wielem
z Dortmundu 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.

MÌSTO KRÁLÍKY
se sídlem MìÚ Velké námìstí 5, 561 69 Králíky

VYHLAŠUJE
v souladu s ustanovením § 7 zákona è. 312/2002 Sb., o úøednících územních sa-
mosprávných celkù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
na obsazení pracovního místa referent odboru obecní živnosten-

ský úøad Mìstského úøadu Králíky
Požadujeme: støedoškolské vzdìlání s maturitní zkouškou, znalost problemati-
ky veøejné správy, základní orientace v problematice živnostenského podnikání,
znalost daòové a úèetní problematiky výhodou, samostatnost a flexibilitu, spoleh-
livost, vysoké pracovní nasazení, znalost uživatelského software Word,Excel.
Pøedpoklady: státní obèanství ÈR, u cizího státního obèana trvalý pobyt v ÈR,
dosažený vìk 18 let, zpùsobilost k právním úkonùm a bezúhonnost, ovládá jedna-
cí jazyk.
Nabízíme: možnost dalšího vzdìlávání a osobního rùstu, zaøazení dle naøízení
vády ÈR è. 330/2003 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù 8 PT.
Uchazeè pøedloží písemnou pøihlášku, která musí obsahovat tyto náleži-
tosti:
- jméno, pøíjmení a titul, - datum a místo narození,
- státní pøíslušnost, - místo trvalého pobytu,
- èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu u cizince,
- datum a podpis uchazeèe, - kontaktní spojení.
K pøihlášce uchazeè pøipojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamìstná-
ních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních èinností,
- výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce, u cizince obdobný
doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový do-
klad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost èestným prohlášením),
- ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání,
- prohlášení na ochranu osobních údajù podle zákona è. 101/2000 Sb., v platném
znìní.

Pøedpokládaný termín nástupu: dohodou.
Místo výkonu práce: Mìstský úøad Králíky.

Pracovní pomìr: na dobu urèitou
Písemné pøihlášky zasílejte do 15. 2. 2006 vèetnì na adresu:

Mìstský úøad Králíky, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky.
Obálku oznaète:

„Neotvírat – výbìrové øízení – referent odboru obecní živnostenský úøad“

pøivítání se postaral duch hor — Kruli-
šák (pan Vladimír Hejtmanský) s druž-
kou Rozvodnicí (paní Milada Koželo-
vá). Vládci našich hor prezidentský pár
uvítali pramenitou vodou. Možná vás
napadne, že nejsme v našem regionu
pohostinní a že jsme šetøílci. Nebyla to
obyèejná voda. Byla to voda z vrcholu
hory Klepý. Prostì jsme se originálnì
pochlubili naším unikátem ze „støechy
Evropy“, kdy díky hydrografické polo-
ze odtéká voda na severní a jižní stra-
nu evropského svìtadílu do tøí moøí.
Džbánek pomyslnì pøedstavoval vrch
Klepý a obsahoval pramenitou vodu
nabranou ze tøí pramenù: Moravy
(umoøí Èerného moøe), Nisy Kladské
(umoøí Baltského moøe) a Lipkovské-
ho potoka (umoøí Severního moøe).
Pan prezident vtipnou replikou ocenil
zajímavý nápad a požádal Krulišáka
o krátkou informaci o jeho pùvodu a
pochválil Krulišákovi jeho „moderní“
SKI. Po pøípitku horskou vodou se pre-
zidentský pár s doprovodem odebral do
zaplnìného sálu Støelnice. Moderátor
pan Stradílek oznámil pøíchod prezi-

Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách
(pokraèování ze strany 1) dentského páru slovy: „Dámy a páno-

vé, pøichází prezident Èeské republiky
Václav Klaus a paní Livia Klausová“.
Obèané Králík a okolí je pøivítali ve stoje
bouølivým potleskem.

Starosta pøednesl svùj uvítací
projev:“ Vážený pane prezidente, vá-
žená paní Klausová, vážený pane
hejtmane, vážená paní Rabasová, vá-
žení obèané Králicka, vážení hosté,
dámy a pánové,

Je mi nesmírnou ctí Vás pøivítat dnes
v Králíkách, srdci mikroregionu Krá-
licko. Uplynula dlouhá doba od okamži-
ku, kdy k nám naposledy dorazil nej-
vyšší pøedstavitel našeho státu. Tehdy
byla doba ponìkud pohnutìjší než dnes
- psal se 26. srpen roku 1937 a na své
inspekèní cestì po obranných stavbách
se ve mìstì krátce zastavil tehdejší
prezident, pan Edvard Beneš.

Dnes se píše 6. prosinec 2005 a naše
mìsto pod Králickým Snìžníkem má
pøíležitost po 68 letech, 3 mìsících a 10
dnech opìt uvítat hlavu našeho státu,
èehož si velmi vážím. Dovolte mi na
tomto místì velmi krátce Vám pøedsta-
vit náš region a naše mìsto. Jste na

pomezí Èech, Moravy a Slezska, obklo-
peni nádhernými horami, blízko maje-
státního masívu Králického Snìžníku,
tøetího nejvyššího pohoøí v Èeské re-
publice. Jste v pøekrásné, lidskými zá-
sahy dosud neposkvrnìné pøírodì
s množstvím endemických chránìných
druhù živoèichù a rostlin. Jste blízko
významného evropského rozvodí na
vrchu Klepý, tzv. støechy Evropy, od-
kud jsou vody odvádìny do 3 svìtových
moøí a kde pramení øeka Morava. Jste
ve mìstì, jehož poèátky sahají pravdì-
podobnì do 14. století a které bylo pí-
semnì doloženo v polovinì století 16.
V pùvodnì snad hornickém mìstì, od
18. stol. v tradièním poutním místì,
kde naleznete jeden z nejlépe udržo-
vaných barokních klášterních komple-
xù v naší republice. Pùvodní nìmecký
název Grulich se pøekládal jako oškli-
vý - znáte-li pohádky Jana Wericha,
víte, jak nìkdy dokáží historická jmé-
na mìst a obcí lhát. Jste v pohranièí,
na nìmž zanechala své stopy i naše
neklidná dávná a bližší historie.

V pøímém kontrastu s pøekrásnými
pøírodními a stavebními scenériemi je
ponìkud drsnìjší klimatický ráz, jenž
místní lidé charakterizují rèením „pùl
roku zima a pùl roku chlad“. Tento drs-
ný ráz ale souèasnì vždy výraznì ovliv-
òoval a v jistém slova smyslu i kultivo-
val zpùsob života a myšlení našich oby-
vatel. Chcete-li, èlovìk neuvyklý zdej-
ším podmínkám nebo èlovìk pohodlný
zde nemìl šanci dlouho vydržet. Život
zde byl vždy o dvou kùrkách. Obyvate-
lé se po dlouhá léta živili tradièními øe-
mesly spojenými s døevovýrobou - a�
již to byli døevoøezbáøi, betlémáøi, kar-
táèníci èi stavitelé varhan. Na drobné
zemìdìlství navazoval textilní prùmy-
sl, pøedevším lnáøství. Horský maleb-
ný ráz krajiny již odedávna lákal ná-
vštìvníky kraje - z významných hostù
vzpomeòme napø. Schillera a jeho vý-
stup na Králický Snìžník. Tento prvot-
ní turistický ruch výraznì vzrostl na
poèátku 20. století, kdy došlo k vybu-
dování dnes již neexistující rozhledny
na Králickém Snìžníku a turistické
útulny tamtéž.

(pokraèování na stranì 3)
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Na všechny tyto tradice navazujeme
v pøítomnosti - náš pøekrásný kraj se
otevírá turistickému ruchu. Svým ná-
vštìvníkùm nabízíme v zimì atraktiv-
ní sjezdové lyžování v areálech na Dol-
ní Moravì se sjezdovkou dosahujících
FIS parametrù. Pøíznivci bìžeckého
lyžování naleznou strojovì upravené
stopy v areálu kolem vrchu Jeøáb.
V létì je stále populárnìjší horská tu-
ristika, cykloturistika a v poslední dobì
i tzv. pevnostní turistika. Obohacuje se
kalendáø poøádaných akcí - z nabídky
roku 2005 namátkou vybírám ty nej-
vìtší: Cihelna - prezentaèní akce ACR
a klubù vojenské historie, týdenní
mezinárodní sochaøský plenér ART-
EX, zimní celostátní sraz turistù, tra-
dièní králický karneval nebo lehce re-
cesistní akce nazvaná „Králíky Králí-
kùm, aneb setkání Králíkù v Králí-
kách“, což je setkání lidí s pøíjmením
Králík - Králíková. Letos se nám do-
stálo cti spolupoøádat Dny Pardubické-
ho kraje. Ve spolupráci s Pardubickým
krajem se rodí nové projekty, podpo-
rující rozvoj turistického ruchu na Krá-
licku - letos napø. nová komunikace
stavìná z prostøedkù kraje a EU, kte-
rá ve finále propojí Orlické hory s Krá-
lickým Snìžníkem. V souèinnosti s kra-
jem vzniká i projekt nového zimního
areálu Buková hora v Èervené Vodì.
Králicko má zdravì našlápnuto k tomu,
aby se stalo turistickou perlou Pardu-
bického kraje, jak ji nazval v jednom
z projevù hejtman kraje Ing. Rabas.

Dovolte mi na závìr ještì malou po-
známku: pane prezidente, vím, že jste
se svou paní navštívili naše mìsto již
jednou. Tehdy jste byl premiérem naší
zemì a u nás jste pøespali dne 23. 6.
1995 v hotelu Beseda.V salónku toho-
to hotelu jsem na èestném místì nalezl
Vaši fotografii s podpisem. Do pasparty
je vložena i èást novinového èlánku.
Autor se Vás zde tázal, zda v oné dlou-
hé øadì každodenních jednání s pre-
miéry, prezidenty a králi je ještì nìco,
co mùže vyènívat, zahøát vás u srdce èi
vyvést z míry. Dovolím si ocitovat Vaši
úplnou odpovìd:

„K zahøátí u srdce jsou v drtivé vìtši-
nì spíše akce domácí. Z nìkterých mí-
vám neuvìøitelnì krásné pocity. Pøed
èasem jsem byl na jedné docela fyzicky
nároèné akci: pátek, sobota nedìle -
návštìva Vysokého Mýta, sto let pod-
niku Karosa, míting na fotbalovém sta-
dionu, veèeøe s místními podnikateli a
sponzory, horko... A protože druhý den
jedete do Ostravy, tak pøespíte v ma-
lém mìsteèku - Králíkách. Slíbili jsme
nezávaznì, že pøijedeme kolem devá-
té, desáté. Pøijeli jsme ve ètvrt na dva-
náct a zjistili, že pøed hotelem stojí nì-
kolik set lidí vèetnì malých dìtí! Do-
jemná záležitost, kdy èlovìk pùl hodi-
ny podává ruku, podepisuje se na vi-
zitky, na papírky...Neuvìøitelný pocit.
Tomu se žádná akce v New Yorku, Pa-

Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách
(pokraèování ze strany 2) øíži nebo v Londýnì nemùže vyrovnat“.

Konec citátu.
Vážený pane prezidente, vážená paní

Livie, naváži na pøivítání, jehož se Vám
dostalo v pøedsálí od dobrého ducha
našich hor Krulišáka a jeho družky
Rozvodnice: vítejte v místech, na nìž
máte z minulosti tak pøíjemné vzpo-
mínky. Vìøím, že si podobnì hezké do-
jmy odvezete i z Vaší dnešní návštìvy.“
Tolik projev pana starosty.

Pan prezident v krátkém projevu po-
dìkoval za pøivítání, pozdravil shromáž-
dìné obèany a ocenil, že se setkání koná
v sále a teple (v jiných mìstech setkání
probìhla ve venkovních prostorách).
Dále pan prezident zmínil mìsto Králí-
ky, konkrétnì pana starostu, v souvis-
losti s jeho pøedchozí návštìvou Pardu-
bického kraje. Tehdy z dùvodu nabité-
ho programu nemohl navštívit všechna
místa. Dále pan prezident uvedl, že se
nedostává i na mnohem vìtší mìsta. Z
té pøedchozí návštìvy našeho regionu
si ale pamatoval, že náš pan starosta již
tehdy žádal prezidentskou kanceláø o
jeho návštìvu.

Odpovìd našeho starosty všechny
pøekvapila:“Jeden den se u mì v kan-
celáøi objevil pán v turistickém obleèe-
ní, pøedstavil se s tím, že pøišel omluvit
tatínka, který nemohl pøijet. Já jsem
nejprve jméno návštìvníka pøeslechl
a zeptal jsem se, jakého tatínka pøišel
omluvit. Turista uvedl jméno Klaus.
Toto jméno mì tak pøekvapilo, že jsem
jenom prstem ukázal na stìnu vedle
sebe (kde visí obraz pana prezidenta) a
øekl jsem „tatínka“? Pan starosta tímto
podìkoval, že pan prezident nezapo-
mnìl na jeho žádost o návštìvu naše-
ho mìsta. Toto vtipnì komentovala
paní Livie:“Syn nám po návratu ze škol-
ního výletu na Králický Snìžník vyèe-
tl, že jsme ještì nenavštívili tento nád-
herný kout naší republiky.“

Do diskuse se zapojil i hejtman a sdì-
lil panu prezidentovi, že Králicko je pro
Pardubický kraj perlou turistiky.

Následovala diskuse s pøítomnými
obèany, podpis do pamìtní knihy, pøe-
dání darù od starosty mìsta: obraz míst-
ního malíøe p. Moravce - podzimní po-
hled na Králický Snìžník a první kopii
novì vydaného reprezentaèního DVD
„Kralicko - Ráj turistù“. Na konci ná-
vštìvy prezidentský pár uspoøádal au-
togramiádu.

- kvìtinovou výzdobu a kytici pro Prv-
ní dámu pøipravila sl. Monika Kudláè-
ková z kvìtináøství Kvìtinka

- obèerstvení zajistila Školní jídelna
- zápis do pamìtní knihy pøipravil

p. Šabata
V prùbìhu návštìvy byla novináøùm

pøedána publikace: Oficiální návštìva
prezidenta republiky Václava Klause a
paní Livie Klausové v Pardubickém kra-
ji, 6. - 8. prosince 2005. Z této publikace
jsme pro vás zaznamenali krátký výèet
návštìv, setkání:

6. 12. 2005
- statutární mìsto Pardubice
- HC Moeller Pardubice
- spoleèný obìd s významnými osob-

nostmi Pardubicka
- Choceò
- Sbor Dobrovolných hasièù Choceò
- Dìtský Domov Pardubice
- Ž amberk
- Králíky
- Jablonné nad Orlicí
7.12. 2005
- Èeská Tøebová
- ÈMKS - Lokomotivy, a. s., Èeská

Tøebová
- Litomyšl
- Svitavy
- Kojenecký ústav a dìtský domov

Svitavy
- Moravská Tøebová
- Borová u Polièky
- Hlinsko
- Mìstská památková rezervace Bet-

lém
- Dùm hudby Pardubice
- Komorní filharmonie Pardubice
Zdravotnická a sociální zaøízení

obdarovaná v rámci charitativní-
ho veèera:

Dìtské centrum Veská, Albertinum,
odborný léèebný ústav, Kojenecký
ústav a dìtský domov Svitavy, Domov
dùchodcù Heømanùv Mìstec, Ustav so-
ciální péèe pro dospìlé Anenská Stu-
dánka, Ústav sociální péèe pro mentál-
nì postižené Svitavy, Centrum sociál-
ních služeb Pardubice, Centrum J. J.
Pestalozziho, o.p.s.

8. 12. 2005
- Gymnázium Dašická, Pardubice
- Kladruby nad Labem
- Národní høebèín v Kladrubech nad

Labem
- Pøelouè
- SVOS, s. r. o.,. Pøelouè
Restaurace a hotely navštívené pre-

zidentským párem: Restaurace Bonté,
Pardubice 6. 12. 2005, Hotel Filipínum,
Jablonné nad Orlicí 6. 12. 2005, Restau-
race Excalibur, Moravská Tøebová 7. 12.
2005, Hotel Zlatá štika, Pardubice 7. 12.
2005.
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Spravedlnost na králický zpùsob
Chtìl bych se vrátit k prosincovému za-

sedání zastupitelstva mìsta a na pøíkla-
du prodeje jednoho bytu ukázat, jak vy-
padá pøed volbami tolik proklamovaný
rovný a spravedlivý pøístup mìsta k obèa-
nùm.

Manželé Ptáèkovi mají již nìkolik let od
mìsta pronajatý byt. Dokumenty k bytu,
které dostali od správce bytového fondu,
hovoøí o bytu II. kategorie, za který je sta-
noven urèitý nájem. Tento nájem celá léta
manželé Ptáèkovi øádnì platili. Nyní je byt
urèen k prodeji a byl nabídnut nejprve sou-
èasným nájemcùm, kteøí o nìj projevili zá-
jem. Ale ouha! Pøi pøípravì prodeje tohoto
bytu se pøišlo na to, že tehdejší správce
chybnì zaøadil tento byt do II. kategorie
místo do I. A teï mìsto chce po Ptáèko-
vých, aby zpìtnì doplatili rozdíl v nájmu.
Ptáèkovi to pochopitelnì odmítli, protože

v dobré víøe, že je nájem správcem vypoèí-
taný dobøe, øádnì platili stanovenou èást-
ku. Navíc jim ani nebylo doruèeno žádné
rozhodnutí o pøeøazení bytu do vyšší kate-
gorie. Chybu jednoznaènì udìlal správce,
zpùsobil mìstu škodu a mìl by ji uhradit
on, nikoliv Ptáèkovi. Proè se mìsto s Ptáè-
kovými nesoudí o ušlou èást nájmu? Jed-
noduše proto, že takový spor by nejspíš
nemìlo šanci vyhrát!

A teï se dostávám k podstatì problé-
mu. Mìsto, vidouc, že tìžko mùže vymoci
chybìjící èástku z Ptáèkových (a ze správ-
ce ji z nìjakých mnì neznámých dùvodù
vymáhat nehodlá), se rozhodlo pro šala-
mounské øešení. Kupní cenu bytu povýšilo
o chybìjící èástku a teï Ptáèkovi berte, nebo
nechte být. Pøitom cena se stanovuje pod-
le smìrnice, kterou pøijala Rada mìsta
Králíky,  pøedpokládám, že pro to, aby se

cena bytù stanovovala pro všechny obèany
stejnì a spravedlivì. O žádném možném
navyšování ceny není v této smìrnici ani
zmínka! Je to spravedlivé? Proè Ptáèkovi
mají platit vyšší cenu za metr plochy bytu
než jiní kupující? Proè mají platit za chybu
nìkoho jiného? Je to spravedlivý a rovný
pøístup k obèanùm?

Chci ještì zdùraznit, že v žádném pøípa-
dì nezpochybòuji právo jakéhokoliv vlast-
níka (tedy i mìsta) nakládat se svým ma-
jetkem podle svého uvážení. Nicménì, jest-
liže jsou dána nìjaká pravidla (a mìsto si
ta pravidla urèilo samo o své vùli), mìla by
platit pro všechny.

Tímto žádám a vyzývám zastupitele
k pøehodnocení usnesení týkajícího se této
vìci. Není ostudou udìlat chybu, ostudou
je si ji nepøiznat a nesnažit se ji napravit.

Èestmír Doubrava

Historie návštìv významných osobností v Králíkách
1628 - 25. 1. Králíky navštívil duchovní

visitaèní komisaø Kašpar Questenberg, aby
urychlil protireformaci

1765(6) - 5. 7. - 6. 7. Josef II.; nocoval
u Josefa Lemberga v èp. 276 (v jeho dopro-
vodu generál Laudon, Kolloredo a Auer-
sperg, nocovali v èp. 3); 5. 7. navštívil kláš-
ter; 6. 7. pøítomen mši ve farním kostele.

1779 - 3. 9. - 4. 9. Josef II.; opìt nocoval
u Josefa Lemberga v èp. 276; bìhem ná-
vštìvy upustil od zrušení kláštera, za kte-
rý chtìl zøídit piaristické gymnázium (kláš-
ter navštívil), z radosti nad tím obèany od-
stranìn pranýø z námìstí.

1839 - 4. 9. guberniální rada a hejtman
kraje Hradec Králové Adalbert Hrdliczka,
mj. navštívil radnici a prohlédl si mìsto.

1843 - 24. 8. c.k. guberniální rada a
hejtman kraje Hradec Králové Karl svo-
bodný pan z Mesceri.

1847 - 8. 9. poutní kostel po vnitøních
úpravách vysvìcen královéhradeckým bis-
kupem Karlem Boromeem.

1901 - 18. 6. Franz Katzer – vládní rada
v ministerstvu obchodu, syn králického
obuvníka Christopha Katzera.

1905 - 22. 7. navštívil Králíky syn maji-
tele Kamenze (Kamieniec Z¹bkowicki),
Wölfelsgrundu (Miêdzygórze) a Snìžníku
princ Joachim Albrecht z Pruska, pøijel na
motocyklu, navštívil hotel Rotter.

1905 - 2. 12. – 3. 12. ministr obchodu
hrabì Bouquoi, doprovázen ministerským
tajemníkem baronem Rinaldinim, øíšským
radou Peschkou a prezidentem Nìmecké
zemské kulturní rady dr. Schreinerem; na-
vštívil parní pazderny Mladkov, Dolní Bo-
øíkovice a Èervená Voda; shlédl pøehlídku
lnu ve Schramkovì sále, navštívil kostel,
polepšovnu a odbornou školu.

1910 - 3. 10. kníže Ferdinand z Lobko-
vic, nejvyšší úøedník èeského zemského
výboru, provedl inspekci zemské polepšov-
ny, prohlédl si odbornou školu, katolický
kostel a mìstské muzeum.

1912 - 10. 9. ministr práce Trnka na-
vštívil Lichkov i Králíky (jednáno o výstav-
bì pøehrady).

1925 - 20. 4. navštívil novostavbu èeské
školy p. ministr veøejných prací Antonín
Srba.

1925 - 14. 5. navštívil èeskou školu Gus-
tav Haberman, bývalý ministr školství a
národní osvìty, pozdìji ministr sociální
péèe a ès. vyslanec ve Vídni.

1927 - 1. 6. ministr Hartnig jako posla-
nec mluvil na shromáždìní na Støelnici.

1928 - 15. 1. ministr Spina mluvil na
shromáždìní volièù.

1929 - 7. 10. Horu Matky Boží navštívi-
la knìžna z Norfolku (její rodina jako jedi-
ná z šlechtických rodin v Anglii si udržela
katolickou víru od dob Jindøicha VIII.).

1934 - …9. Králíky navštívil náèelník
hlavního štábu èsl. armády Ludvík Krejèí,
který se zùèastnil urèování prùbìhu pev-
nostní linie.

1935 - 26. 3. schùze Heimatfront za osob-
ní úèasti Konrada Henleina.

1935 - 9. 5. Konrad Henlein mluvil na
Støelnici ke 2000 Nìmcù.

1935 - 4. 11. pøijeli na inspekci pohra-
nièního zajištìní generálové Krejèí a Husá-
rek.

1936 - 23. 8. navštívil výstavu župy Snìž-
ník k 50. letùm vèelaøského spolku Kon-
rad Henlein a K.H. Frank.

1936 - 27. 9. Konrad Henlein, jeho ná-
vštìva skonèila blamáží, místní Nìmci ho
doprovázeli kamením.

1936 - ...11. èeskou školu navštívil pan
JUDr. Richard Klimeš, ministerský rada
v Ministerstvu školství  a národní osvìty.

1937(1936) - 26(25). 8. provedl inspek-
ci opevnìní president republiky dr. Edvard
Beneš, projíždìl Èerveným Potokem, na-
vštívil Králíky a obìdval na Suchém vr-
chu, v jeho doprovodu generálové  J. Syro-
vý a Ludvík Krejèí

1937 - 17. 5. Konrad Henlein mluvil na
Støelnici ke 3500 Nìmcù - veøejná schùze
SDP.

1938 - 10. 10. pøedávání území se zù-
èastnila i britská mise (pánové Hillhouse
a Warden), tohoto dne navštivili i pevnost
Berghöhe (Výšina).

1938 - 18. 10. øíšský ministr Rust si pro-
hlédl Odbornou školu.

1938 - 19. 10. dr. Rust, øíšský ministr
pro výchovu.

1938 - 28. 11. Scholtz-Klinková, øíšská
vedoucí žen v doprovodu Konráda Henlei-

na, øíšského komisaøe.
1938 - 30. 11. dr. Ley z øíšské vlády.
1938 - 5(4). 12. Adolf Hitler: prohlídka

opevnìní a obìd v hotelu Rotter, ukázal se
obyvatelstvu, ale nemluvil k nìmu, jako
jeho doprovod generál plukovník
Brauchitsch, generál plukovník Keitel a
generál Udet.

1939 - 8. 5. øíšský ministr financí Schwe-
rin – Korsigk.

1939 - 9. 5. Konrád Henlein v doprovo-
du von Schwerin-Krosigka, øíšského minis-
tra financí; Konrád Henlein pøijal èestné
obèanství.

1941(1940) - 5. 10. Konrad Henlein.
1941 - 27. 10. župní hejtman Anton Kei-

sel navštívil župní domov mládeže.
1942 - 5. 6. Konrad Henlein
1944 - 4. 3. dr. Hermann Neuburg, novì

jmenovaný zastupující župní vedoucí.
1945 - chatu na Suchém vrchu navštivil

Petr Bezruè.
1946 - 5. 5. pøijel do Králík Boh. Lauš-

man, aby pøevzal dekret k èestnému ob-
èanství.

1960 - 3. 8. ministr z NDR Löhr
1964 - 14. 5. ministr obchodu Jindøich

Uher.
1965 - 2. 5. plk. Fokin, pplk Rotkin a

pplk Fedan - úèastníci osvobozování Krá-
licka, navštívili i Hedvu.

1994 - 2. 10. odhalena pamìtní deska
èetaøi Arnoštu Hradovi na srubu KS-14 „U
Cihelny“ za úèasti náèelníka generálního
štábu ès. armády generála Nekvasila.

1995 - 23. 6. Ing. Václav Klaus, pøedse-
da vlády.

1997 - 19. 5. dr. Petr Pithart, pøedseda
senátu v poutním kostele.

1997 - 26. 5. setkání senátora Bohumi-
la Èady s obèany ve Støelnici.

2000 - …1. již po tøetí na návštìvì Krá-
lík primátor bulharské Sofie Stefan Sofi-
anski s manželkou a tøemi dcerami.

2001 - 6. 2. krajský hejtman Roman Lí-
nek – pracovní snídanì na radnici.

2001 - 5. 3. poslanec Parlamentu Pavel
Severa mj. navštívil SOUo.

2001 - 30. 11. lotyšská velvyslankynì
Iveta Šulca v doprovodu Vojenského a le-
teckého pøidìlence pro Èeskou republiku

(pokraèování na následující stranì)
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Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav
a spolupráce se SOUo Králíky

Z Králík do Francie …
…je sice daleko, ale ne co se týèe spolu-

práce SOUo Králíky a dvou partnerských
škol podobného zamìøení – v Le Robillard
a v Castelnaudary, se kterými naše škola
spolupracuje pøi výmìnných praxích žákù
uèebních i nástavbových oborù. Vše zaèalo
pomìrnì snadným kontaktem pøes inter-
net, oficiální návštìvou deseti francouz-
ských uèitelù v lednu a únoru 2005 na dva
týdny a jedné tøídy tøiceti žákù z Francie
v dubnu na tøi týdny, pro které SOUo Krá-
líky zajiš�ovalo i doprovodný program ve
formì exkurzí, sportovního a spoleèenské-
ho vyžití.

Na základì této spolupráce nám byly
poskytnuty prostøedky z fondù evropské
unie na výjezd celkem šestnácti žákù do
Francie na opakované tøítýdenní stáže.

Prvních osm studentù (Filip Kysilko, Jo-
sef Žabka, Martin Pížl, Aleš Jedlinský,
Ladislav Èernohorský, Ondøej Matyk, La-
dislav Suchomel a František Toman) ab-
solvovalo stáž pod vedením p. Petra Mare-
še již ve druhém pololetí 2005. Dalších osm
studentù vyjede ve druhém pololetí 2006.
Kromì toho organizujeme i výjezd dívek
z nástavbového studia. Pøedbìžnì je již pøi-
slíbeno rozšíøení tìchto výmìn a jejich fi-
nancování z prostøedkù Evropské unie
i v dalších letech.

O dobrém dojmu z odborné stránky,
který zanechali naši žáci v povìdomí na-
šich francouzských kolegù vypovídá i žádost
francouzské strany o zaøazení dvou jejich

uèitelù a dvanácti žákù do našich kurzù
svaøování v SOUo Králíky v èervnu 2006
– stejných, které absolvují naši žáci!

A jak vidí tyto praxe sami úèastníci?
„Byli jsme mile pøekvapeni pøátelským

a bezprostøedním  pøijetím ze strany hos-
titelù. Jazyková bariéra se ukázala snad-
no pøekonatelnou pøekážkou a pøijetí se
neomezilo jen na oficiální èást – byli jsme
zváni i do rodin zamìstnancù a uèite-
lù.V rámci pobytu jsme absolvovali èást
výuky teoretické i praktické, navštìvovali
jsme rùzná historická a kulturní místa
v doprovodu hostitelù. Najezdili jsme za-
pùjèeným autem pøes 2000 km. Místní
tisk o nás psal jako o èeské delegaci. Jel
bych znovu …“ øíká Filip Kysilko, úèast-
ník stáže v Castelnaudary v jižní Francii.

„Po odborné stránce jsme se rozhodnì
neztratili – spíše naopak. Jsme zvyklí
sami opravovat i vìci, na které si ve Fran-
cii volají odborný servis. Náplní výuky je
hlavnì servis a seøizování. Pøes víkendy
jsme bydleli jednotlivì v rodinách žákù,
se kterými jsme jezdili na výlety po okolí.
Na závìr pobytu jsme navštívili Paøíž, pro-
hlédli si Eiffelovku vìž, katedrálu Notre
Dame, Národní operu a další památky.
Rád bych se do Francie ještì nìkdy vrátil,
Francouzi jsou velmi milí a pøátelští“ do-
dává Ondøej Matyk, úèastník stáže v Le
Robbilard.

Ing. Josef Kalousek,
øeditel SOUo Králíky

Historie návštìv významných osobností v Králíkách
Guntarse Skrejánse – jednáno mj. o rozvo-
ji mìsta, krátkodobých i dlouhodobých pro-
jektech, o školství a turistickém ruchu, be-
sedovala také se studenty Gymnázia, obìd-
vala v hotelu Beseda a navštívila Vojen-
ské muzeum a objekt tìžkého opevnìní K-
S14 „U Cihelny“.

2001 - …12. již po nìkolikáté na sou-
kromé návštìvì v Králíkách primátor bul-
harské Sofie Stefan Sofianski.

2002 - v Králíkách na návštìvì bývalý
mistr obrany poslanec Miroslav Výborný.

2003 - 10. 3. ministr obrany Jaroslav
Tvrdík navštívil Vojenské zaøízení 1337
Mladkov v tvrzi Adam.

2002 - 13. 3. hejtman pardubického kra-
je Ing. Roman Línek navštívil Dolní Mora-
vu a jednal o rozvoji lyžaøského støediska.

2003 - 19. 6. poslanec Mgr. Radko Mar-
tínek navštívil pracovnì radnici.

2003 - 23. 8. hejtman ing. Roman Línek
hostem na akci Cihelna 2003.

2003 - 23. 8. premiér vlády ÈR Vladimír
Špidla se krátce zastavil na radnici, poté
se aktivnì zùèastnil bìžeckého závodu
Dolní Morava – Králický Snìžník.

2003 - ...10. nìmecká spisovatelka
Gudrun Pausewangová na králické radni-
ci a 10.10. besedovala v Mladkovì.

2004 - 23. 2. poslanec Mgr. Radko Mar-
tínek navštívil radnici.

2004 - 22. 5. „Králíky Králíkùm aneb
Setkání Králíkù v Králíkách“ – setkání
nositelù pøímení Králík, jako hosté navšti-
vili mìsto legendární reprezentaèní hoke-

jový brankáø Jiøí Králík a poslanec Parla-
mentu ÈR Radko Martínek

2004 - 20. – 21.8. akce Cihelna 2004;
èestnými hosty hejtman Pardubického kra-
je Ing. Roman Línek a ministr obrany ÈR
Karel Kühnl.

2004 - 13. 10. na gymnáziu beseda se
spisovatelkou Gudrun Pausewangovou u
pøíležitosti vydání knihy Sága rodu Rotwen-
gelù.

2005 - 3. - 6. 2. Èeský zimní turistický
sraz v Králíkách, v jeho rámci navštivil
Králíky hejtman Pardubického kraje Ing.

V loòském roce byly navázány první
kontakty s nejvìtším prùmyslovým pod-
nikem v ÈR – Škoda Auto Mladá Bole-
slav. Cílem byla pøíprava a nábor pra-
covníkù do novì budovaného provozu
Škody Auto na výrobu nového vozu
Škoda Roomster v Kvasinách. Tato spo-
lupráce zaèátkem letošního roku získa-
la svoji materiální podobu – uèilištì zís-
kalo od Škody Auto dva vozy jako uèeb-
ní pomùcky - Škoda Octavia a Škoda
Fabia, velkou èást  modelové øady mo-
torù, (celkem devìt kusù) a notebook.
Tyto modely budou využívány také pøi
skládání øidièských zkoušek žáky uve-
deného oboru. Dále je v jednání další
výpoèetní technika.

(dokonèení z pøedchozí strany) Michal Rabas a pøedseda Klubu èeských
turistù Ing. Jan Havelka.

2005 - 16. 5. slavností otevøení sportov-
ního areálu u ZŠ Moravská mj. za úèasti
hejtmana Pardubického kraje Ing. Micha-
la Rabase. poslankynì Evropského parla-
mentu Ing. Jany Bobošíkové a atletického
trenéra Miroslava Kváèe.

2005 - Cihelna 2005 ninistr pro místní
rozvoj Radko Martínek, ministr obrany Ka-
rel Kühnl.

2005 - 6. 12. návštìva prezidenta ÈR
Václava Klause s chotí Livií Klausovou.

Pro tyto uèební pomùcky je budová-
na speciální uèebna, jejíž otevøení je plá-
nováno  na èerven 2006.

Na výuku bude vyèlenìna èást dispo-
nibilní hodinové dotace odborného vý-
cviku uèebního oboru „Opraváø zemì-
dìlských strojù“ kód 41-55-H/003. Ab-
solventi budou na oplátku vítáni jako
noví potencionální zamìstnanci v závo-
dì v Kvasinách - tak získají kromì ze-
mìdìlství další možnost uplatnìní. (Dle
dostupných informací bude zøízena au-
tobusová linka Králíky – Kvasiny). Pro
zájemce z øad absolventù o další studi-
um pøi zamìstnání bude od letošního
roku zavedena nová forma nástavbo-
vého maturitního studia – tzv. “distanè-
ní“, kdy èást výuky probíhá pøes inter-
net.

Zajímavé jsou i další stimulaèní pro-
gramy Škody Auto pro zamìstnance -
informace je možno získat na bezplat-
né telefonní lince 800 100 110 nebo na
webových stránkách www.skoda-au-
to.cz.

Využívám této pøíležitosti k veøejné-
mu podìkování Škodì Auto za význam-
né pøispìní k modernizaci a rozšíøení
výuky v SOUo Králíky.

Ing. Josef Kalousek,
øeditel SOUo Králíky
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Pracovní pøíležitosti v regionu - blýská se na lepší èasy?
Škoda Auto a. s., závod Kvasiny - pravdìpodobnì od 1. 5. 2006 bude zavedena doprava zamìstnancù z Králík do Kvasin (zajištìní

tøísmìnného provozu).
Autoliv, Inc. Švédsko (firma zabývající se výrobou dílù pro automobilový prùmysl) - zájem na zøízení výrobní poboèky v Králíkách.

Firma má poboèky ve 32 zemích svìta v rùzných svìtadílech  (Asie, Amerika, Evropa, Nový Zéland, Austrálie). Firma má zájem na
vytvoøení  cca 500 pracovních míst. V souèasné dobì se èeká na písemné vyjádøení vrcholového managementu firmy.

V nedávné dobì vydražila další zahranièní firma bývalý areál Telecomu (sklady CO). Zámìrem nového investora je zahájit v tìcho
prostorách výrobu komponent pro automobilový prùmysl (autobusy).

Za redakci KZ Jan Divíšek
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Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í

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

P R O N A J M O U T

oznaèení bytu: è. 28
bytový dùm: 658/1

ulice a obec: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 1+1 (29,47 m2)

vybavení: vytápení ústøední, sociální zaøízení v
bytì, kuchyòská linka, sporák, kamna
pøedpis mìsíèního nájemného: 979,- Kè

pøedpokládaná mìsíèní záloha na služby/1 os.: 1.000,- Kè

prohlídka bytu: po dohodì se správcem bytového
fondu - Služby mìsta Králíky, s.r.o., tel. 465631580
termín uzavøení nájemní smlouvy: nejdøíve od 15. 2. 2006

koneèný termín pøijímání žádostí: 10. 2. 2006
koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 10. 2005

žádosti pøijíma majetkový odbor MìÚ
Pøednost budou mít zájemci, kteøí jsou v sezna-

mu žadatelù o nájem mìstského bytu. O koneè-
ném nájemci bytu rozhodne Rada mìsta Králíky.

Zápis do první tøídy

Policie Èeské republiky Obvodní oddìlení Králíky informuje
Trochu ohlédnutí za rokem 2005, jak jsme jezdili po sil-

nicích Kralicka a pøilehlých obcích. V roce 2005 došlo cel-
kem k 117 dopravním nehodám, kdy jedna osoba byla usmr-
cena, 5 osob utrpìlo tìžké zranìní a 28 osob bylo zranìno
lehce. Celková hmotná škoda pøesáhla èástku 4 miliony
korun. Jako nejèastìjší pøíèina dopravních nehod byla opìt
nepøimìøená rychlost jízdy a nepozornost øidièe, ve èty-

øech pøípadech to byl alkohol. Bìhem roku však policisté
pøistihli dalších 9 øidièù, kteøí si pøed jízdou alkohol neod-
pustili.

Z pohledu katastru jednotlivých obcí se pak nejvíce do-
pravních nehod stalo v Králíkách, a to 45, 42 nehod v Èer-
vené Vodì, 14 nehod v Mladkovì, 10 v Lichkovì a 6 v obci
Dolní Morava.

V jedné z místních restaurací došlo na poèátku letošního
roku ke krádeži penìženky s vìtším finanèním obnosem.
Pachatelka s poškozeným spoleènì požívali alkoholické ná-
poje, kdy následnì využila spoleèenské únavy poškozeného
a z kapsy bundy, kterou mìl na sobì, mu odcizila penìžen-
ku s penìzi a doklady. Tuto vyhodila a peníze použila pro
vlastní potøebu. Následující den byla dopadena Policií a bude
se zpovídat z trestného èinu krádeže na osobì.

Z nálezu kabelky s mobilním telefonem se dlouho nera-
doval nepoctivý nálezce z Èervené Vody. Když tyto vìci na-
šel v Králíkách na Velkém námìstí, ponechal si je pro vlast-
ní potøebu. K jeho pøekvapení mu bylo policejním orgánem
sdìleno podezøení z trestního èinu zatajení nálezu.

prap. Dana Bártová

informace pro rodièe a veøejnost
Pro rodièe vyhlášený termín zápisu pøináší povinnost pøi-

hlásit dítì k plnìní povinné školní docházky. K zápisu musí
všechny dìti, kterým bude 6 let do 31. srpna v roce, kdy
mají jít do školy. Tedy i ty dìti, jejichž rodièe se rozhodli pro
odklad školní docházky. Pokud se rodièe rozhodnou pro od-
klad, musí pøedložit potvrzení odborníka a požádat o odklad
øeditele školy.

Zápis k povinné školní docházce je významnou událostí
v životì dítìte. Tato událost významnì ovlivní nejen samot-
né dítì, ale zasáhne i do života celé rodiny budoucího prv-
òáèka.  Pro dítì okamžik zápisu pøináší  zmìnu prostøedí,
dítì plní úkoly pøed cizími lidmi. Pro pøekonání tohoto „úska-
lí“ jsou u zápisu pøítomny i „jejich tety“ ze školky, které je
pro pøechod na jinou formu vzdìlávání pøipravují. Obèas je
mezi lidmi rozšíøena nesprávná pøedstava, že dítì si prvních
šest let „hraje“ a pak teprve zaène opravdové uèení. Tato
pøedstava je mylná, dítì se po celých šest let svého života
neustále vzdìlává, rozvíjí své schopnosti a dovednosti. Do-
cházka do pøedškolního zaøízení tento proces „uèení se“
vhodnì rozvíjí a usmìròuje.  Vlastní zápis k povinné školní
docházce je tedy i  pro pracovníky pøedškolních zaøízení
završením výchovnì vzdìlávacího procesu. Pøipomínáme,
co by mìl budoucí prvòáèek znát a umìt:

- znám svoje jméno a pøíjmení, vím, jak se jmenují rodièe
- umím se obléknout i pøevléknout do cvièebního úboru,

a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádù na mì nemusel
èekat

- umím na tkanièce udìlat mašlièku
- umím uklidit knížky, pastelky a hraèky tam, kam patøí
- dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami
- poznám barvu èervenou, modrou, zelenou, žlutou, hnì-

dou a èernou
- dovedu si pøipravit svaèinku na ubrousek a umýt si ruce
- dovedu poslouchat maminèino vyprávìní se zájmem a

v klidu
- do aktovky si sám uložím vìci tam, kam patøí.
Øeditelé obou základních škol zøizovaných mìstem Krá-

líky po dohodì se zøizovatelem vyhlásili termín zápisu na
10. 2. 2006. Z dùvodu naplnìní kapacity obou zaøízení byly
stanoveny poèty dìtí pro zápis takto:

- ZŠ Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí zapíše 43
dìtí

- ZŠ Králíky, 5. kvìtna 412, okres Ústí nad Orlicí zapíše 22
dìtí.

Dìti, jimž byl stanoven odklad z povinné školní docházky
v roce 2005, nastoupí k plnìní povinné školní docházky na
tu školu, kde byly v loòském roce zapsány.

V Králíkách zápis k povinné školní docházce neprobíhá
jen na školách zøizovaných mìstem, ale i na Základní škole
praktické v Králíkách, zøizovatelem této školy je Pardubic-
ký kraj. Øeditel této školy stanovil termín zápisu na 1. 2.
2006. V Èervené Vodì probìhne zápis dne 2. 2. 2006, v Mlad-
kovì dne 10. 2. 2006.

Bohužel se poèty dìtí neustále snižují. Pro školní rok 2006/
2007 pøedpokládáme tyto poèty dìtí:

Králíky 65 dìtí (zápis 2006) + 10 dìtí odklad (rok 2005)
Èervená Voda 24 dìtí (zápis 2006) + 5 dìtí odklad (rok

2005)
Mladkov 10 dìtí (zápis 2006)

Za odbor školství, kultury a tìlovýchovy J. Divíšek
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky

Z pracovního kalendáøe vedení mìsta
Jednání
23. 12. - místostarosta s pøednostou

železnièní stanice Lichkov o zmìnách
v jízdním øádu 2005/2006.

5. 1. - starosta s pøedstaviteli firmy
Autoliv, zájemci o výstavbu své poboè-
ky v Králíkách – pøíprava jednání s ev-
ropským øeditelstvím firmy

10. 1. - starosta se zástupcem evrop-
ského vedení fi. Autoliv, panem Hen-
kem o detailech možné výstavby závo-
du v Králíkách

11. 1. - starosta s øeditelem firmy
Holba Hanušovice o spolupráci pøi ak-
cích poøádaných v Králíkách v roce
2006

19. 1. - starosta na setkání starostù
povìøených obcí s ministrem vnitra
Bublanem v Benešovì

25. 1. - starosta s pøedstaviteli agen-
tury Czech Invest v Pardubicích o mož-
nostech získání investièní pobídky pro
investora v Králíkách

31. 1. - starosta s firmou Škoda Kva-
siny o zøízení autobusové linky z Krá-

licka do Kvasin
Návštìvy
30. 12. - pøedseda nové politické stra-

ny Moravané Ing. Pavel Dohnal u mís-
tostarosty.

21. 1. - starosta s králickými dùchod-
ci na plese seniorù v partnerském Miêd-
zylesie.

13. 1. - starosta s místostarostou na
veletrhu Regiontour Brno, expozice
Pardubického kraje se stánkem pro
Králíky a okolí

3. 1.
- schvaluje poskytnutí pøíspìvku

Konfederaci politických vìzòù ÈR na
podporu èinnosti, a to ve výši 1.000,-
Kè.

- neschvaluje poskytnutí finanèní-
ho pøíspìvku Fondu ohrožených dìtí.

- bere na vìdomí žádost obèanù
o znovuprojednání a vyslovení stano-
viska v otázce další existence gymná-
zia v Králíkách .

10. 1.
- souhlasí se skácením lípy na p.p.è.

560/1 v k.ú. Prostøední Lipka a schva-
luje uzavøení písemné dohody o zpra-
cování døevní hmoty z tohoto stromu
s panem Kobzou, Prostøední Lipka.
Veškeré práce spojené se zpracováním
døevní hmoty a  úklidem  vìtví prove-
de pan Kobza ve vlastní režii.

- schvaluje spolufinancování údrž-
by lyžaøské stopy zajiš�ované obcí Èer-
vená Voda ve výši 50 % uznatelných
provozních nákladù do maximální výše
Kè 50.000,- a povìøuje starostu mìsta
podpisem dohody o spolufinancování
údržby lyžaøské stopy.

- schvaluje èástku Kè 7.500,- na pra-
videlnou úpravu lyžaøské stopy dle pøi-
ložené mapy. Úpravu  zajistí lyžaøský
oddíl pøi TJ Jiskra Králíky, vyúètová-
ní oprávnìných nákladù bude prová-
dìno prùbìžnì dle nákupu PHM.

- RM schvaluje finanèní pøíspìvek

na propagaci mìsta ve výši Kè 30.000,-
organizaci Sdružení pro králický kar-
neval. RM schvaluje dopravní uzávì-
ru Velkého námìstí dne 17. 2. 2006
v dobì od 18. – 20.30 hod. RM schva-
luje bezplatné využití prostoru Velké-
ho námìstí k zajištìní lidové veselice
„Zabíjaèkové hody“ ve dnech 17. a 18.
2. 2006. RM zároveò schvaluje spolu-
poøadatelství mìsta na akci Králický
karneval.

- souhlasí se spoluúèastí na schvá-
leném grantovém programu na opra-
vu kulturní památky ve výši 10% z cel-
kových nákladù, maximálnì do výše
100.000,-Kè.

- souhlasí s podáním žádosti o grant
do programu Strom života – Místo pod
stromy.

17. 1.
- souhlasí s prodloužením hodiny

noèního klidu na 03.00 hodin, a to
v souvislosti s poøádáním Sportovní-
ho plesu dne 28. 1. 2006 v Klubu Na
Støelnici v Králíkách.

24. 1.
- RM  souhlasí s prodloužením hodi-

ny noèního klidu na 04.00 hodin, a to
v souvislosti s poøádáním „Maturitní-
ho plesu“ dne 3. 2. 2006 v Klubu Na
Støelnici v Králíkách.

- schvaluje poskytnutí finanèního
pøíspìvku Okresnímu sdružení hasi-
èù ÈMS Ústí nad Orlicí na podporu or-
ganizace okresních a krajských sou-
tìží mladých hasièù, a to ve výši 1.000,-
Kè.

- souhlasí, aby s panem Berouskem
byla zkušebnì uzavøena dohoda na or-
ganizování trhù na dobu 6 mìsícù, a
to v termínu 2. 3., 6. 4., 4. 5. a 1. 6.
2006.

POZVÁNKA NA MAŠKARNÍ KARNEVAL
ÈÈK Dolní Morava poøádá dne 25. 2. 2006 v sále

obecního úøadu  od 20.00 hodin  MAŠKARNÍ KAR-
NEVAL. K tanci i poslechu bude hrát skupina PRO-
TECTOR, vstupné bez masky 40,-Kè, s maskou
20,-Kè. Pøijïte se bavit, obèerstvení zajištìno. Nej-
lepší masky budou vyhodnoceny a odmìnìny.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 1
konaného dne 10. ledna 2006

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) Pavel Kalianko (14)
Mgr. Alena Krabcová (6) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15)
Antonín Vyšohlíd (7)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: z èásti jed-
nání omluven: Bedøich Novotný (8), z jednání omluven: Mgr.
Karel Hlava (13), nepøítomen: Ing. Roman Kosuk (12).

Za MìÚ: Bc. Vìra Kubíèková, pí Dana Nosková, p. Jan
Èuma, Ing. Miroslav Bouška

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  Územní plán Králíky – informace

5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù a navrhl schválení pøedloženého progra-
mu jednání.

ZM/2006/01/002: ZM schvaluje pøednesený návrh
programu jednání ZM è. 1.

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

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

Krabcová a Mgr. Holèapek nevznesli pøipomínky. Ovìøova-
teli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Nìmeèek a
p. Knettig.

ZM/2006/01/001: ZM schvaluje ovìøovateli tohoto
zápisu Mgr. Nìmeèka a p. Knettiga.

10:0:1 (zdržel se Nìmeèek)
Hlasování: 10:0:1 (schváleno, p. Knettig nehlasoval)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +  +   +   x   +   +  x   +     +     +      x      x     +      o

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

rosta p. Juránek.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
Bc. Kubíèková: navrhla pøeøazení bodu MO è. 11 na

zaèátek bodu 4.1. Majetkové operace.

4.1.11. Zámìr smìny budovy na st.p.è. 65 a st.p.è. 65
v k.ú. Dolní Lipka za pozemek st.p.è. 17 v k.ú. Heø-
manice u Králík

Obsah: O koupi budovy na st.p.è. 65 vèetnì pozemku po-
žádala paní Diblíková za úèelem zabezpeèení rostlinné a živ.
výroby – umístìní el. zdroje na ohradníky a jejich uskladnì-
ní. Jedná se o budovu v souèasné dobì využívanou jako
sklad paliva a je užívána manžely Herzigovými. Pozemek

pod stavbou je o výmìøe 84 m2, na nemovitosti navazují
pozemky pana Diblíka. Dle odboru VTS je budova u kaple a
bylo by vhodné, kdyby byla øádnì udržována a opravena.
Dle odboru RR není ÚP zpracován.

O tyto nemovitosti projevila zájem také paní Kalousová,
která nabízí mìstu smìnu, a to za pozemek st.p.è. 17 v k.ú.
Heømanice u Králík. Jedná se o pozemek o výmìøe 134 m2,
pøes který vede toèna u autobusové zastávky. Dle odboru
VTS je pozemek využívaný s pøilehlými pozemky jako toè-
na pro autobusy. Smìna by byla vhodná.

O koupi nemovitostí v minulosti požádali manželé Her-
zigovi, kteøí posléze odstoupili od koupi, nemovitosti užívají
a mají je v pronájmu. Kupní cena byla stanovená znalcem
u objektu ve výši 34.020,- Kè. RM doporuèila smìnu nemo-
vitostí a navrhla kupní cenu u nemovitosti 34.020,- Kè a
u pozemkù 40,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

p. Herzig: budovu chce opravit a nadále ji využívat jako
sklad paliva.

pí Diblíková : budovu chce opravit a využívat ji
k uskladnìní ohradníkù, lékárny a el. zdroje.

p. Vyšohlíd: Je možné po stavebních úpravách, aby ob-
jekt využívali oba žadatelé?

Mgr. Krabec: Zøejmì ano, ale vlastníkem objektu by mìl
být pouze jeden.

p. Juránek: pøiklání se k prodeji manželùm Herzigo-
vým. Jsou již dlouhou dobu nájemci a pro mìsto by navrže-
ná smìna s paní Kalousovou byla výhodná. Navrhuje, aby
si paní Diblíková po dohodì s Herzigovými pøistavila po-
tøebný prostor na uskladnìní pastevních potøeb k objektu
požární zbrojnice z jeho severní strany.

pí Diblíková: pokud by s tímto øešením souhlasili man-
želé Herzigovi, pak by s tím souhlasila i ona, ale za pøedpo-
kladu odkoupení pozemku pod budoucí stavbou.

ZM/2006/01/003: ZM schvaluje zámìr smìny objektu
na st.p.è. 65 a st.p.è. 65 v k.ú. Dolní Lipka ve vlastnic-
tví Mìsta Králíky za kupní cenu u objektu 34.020,- Kè
a u st.p. 40,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, za
pozemek st.p.è. 17 v k.ú. Heømanice u Králík ve vlast-
nictví paní Boženy Kalousové, Dolní Lipka za kupní
cenu 40,- Kè/m2 a ukládá zámìr smìny zveøejnit.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno, p. Novotný byl již pøíto-
men)

4.1.01. Prodej bytového domu èp. 148 na st.p.è. 258/1
a st.p.è. 258/1 v k.ú. Králíky

Obsah: Jedná se o prodej bytového domu èp. 148 v ul.
Pivovarská v Králíkách, který má 27 bytových jednotek,
I. kat, a jeden nebytový prostor – garáž. Jedná se po prodej
podle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù,
tj. prodej jednotlivých bytových jednotek oprávnìným ná-
jemcùm. Kupní ceny bytových jednotek se stanoví dle
Smìrnice Mìsta Králíky o prodeji bytù, nebytových pro-
stor a bytových domù z vlastnictví Mìsta Králíky s tím, že
se ceny zvýší o poøizovací náklady na novou kotelnu ve
výši 535.059,- Kè. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn.

JUDr. Ježek: Je v navýšení prodejní ceny v souladu se
smìrnicí?

Mgr. Krabec: domnívá se, že ano. Jedná se o navýšení
nákladù spojených s poøízením nové kotelny.

ZM/2006/01/004: ZM schvaluje prodej bytového
domu èp. 148 na st.p.è. 258/1 a st.p.è. 258/1 v k.ú. Krá-
líky, a to dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù s tím, že kupní ceny bytových jedno-
tek stanovené dle Smìrnice Mìsta Králíky o prodeji
bytù, nebytových prostor a bytových domù z vlast-
nictví Mìsta Králíky se zvýší o poøizovací náklady
vynaložené na poøízení nové kotelny ve výši 535.059,-
Kè.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
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4.1.02. Prodej nebytové jednotky è. 101 v èp. 349 v ul.

Dlouhá v Králíkách
Obsah: Jedná se o vyèlenìnou nebytovou jednotku podle

zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, è. 349/
101 o podlahové ploše 1,79 m2. ZM dne 8. 11. 2005 schválilo
kupní cenu. Nabídka ze strany manželù Loufkových byla
pøijata a projevili zájem o koupi.

ZM/2006/01/005: ZM schvaluje prodej nebytové jed-
notky è. 101 v èp. 349 na st.p.è. 200 vèetnì spoluvlast-
nického podílu ve výši 5/1000 na st.p.è. 200 a spoleè-
ných èástech domu vše v k.ú. Králíky manželùm Louf-
kovým, Lichkov.

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

4.1.03. Prodej pozemkù p.p.è. 498 a èásti p.p.è. 2074/8
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù požádali pan Tuè a pan Teplý
z Brna za úèelem užívání zahrady. Jedná se o pozemky, kte-
ré navazují na pozemky žadatelù, pozemek p.p.è. 498 má
výmìru 465 m2, èást pozemku p.p.è. 2074/8 je novì oznaèe-
na jako p.p.è. 2074/36 o výmìøe 176 m2. Pozemky nejsou
v pronájmu. ZM dne 8. 11. 2005 schválilo zámìr prodeje,
zveøejnìn byl dne 25. 11. 2005, sejmut dne 13. 12. 2005.

Dne 2. 1. 2006 podala paní Kubù k prodeji podání, že
pozemek p.p.è. 498 v k.ú. Králíky pøes 60 let užívá. O koupi
pozemku má zájem za stejných smluvních podmínek. V roce
1999 probìhlo jednání o pøípadné smìnì pozemku za po-
zemky p.p.è. 2210/4 a 1932/39 v k.ú. Králíky v ulici Za Pilou,
které vlastní paní Kubù. Tyto pozemky však nehodlá pro-
dat, ale mìstu pouze pronajmout.

Dle § 39 odst.(1) zákona o obcích zámìr obce prodat ne-
movitý majetek obec zveøejní po dobu nejménì 15-ti dnù
pøed rozhodnutím v pøíslušném orgánu obce vyvìšením na
úøední desce obecního úøadu, aby se k nìmu mohli zájemci
vyjádøit a pøedložit své nabídky. Podání paní Kubù bylo uèi-
nìno po této lhùtì.

Zároveò však pozemek pod komunikací v ulici Za Pilou
ve vlastnictví paní Kubù má mìsto zájem získat (uloženy
inženýrské sítì). Investorem stavby komunikace byl Státní
statek Králíky. RM v souèasné dobì nedoporuèuje prodej
pozemku p.p.è. 498 v k.ú. Králíky a zároveò uložila vedoucí-
mu odboru VTS a vedoucí MO zajistit všechny dostupné
doklady k prokázání vlastnictví stavby komunikace v ul. Za
Pilou a pøedání právnímu zástupci k posouzení. Dále povì-
øila vedoucí MO jednáním s vlastníkem pozemkù v ul. Za
Pilou, tj. paní Kubù o pøípadné smìnì pozemkù. Pøedmì-
tem prodeje je pozemek p.p.è. 2074/36.

ZM/2006/01/006: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
2074/36 v k.ú. Králíky do podílového spoluvlastnic-
tví, a to ideální panu Tuèovi, Brno a ideální panu
Teplému, Brno.

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

ZM/2006/01/007: ZM neschvaluje prodej pozemku
p.p.è. 498 v k.ú. Králíky.

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

4.1.04. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1822/22
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku požádali manželé Berano-
vi za úèelem scelení pozemkù,. Pozemek je pod stavbou
plotu ve vlastnictví žadatele. Jedná se o èást pozemku
o výmìøe cca 16 m2, pozemek je oplocen. Dle odboru VTS je
prodej možný pod stávajícím plotem, nutno oddìlit GP. Dle
odboru RR je ÚP zpracován, funkèní využití – zeleò v obyt-
né zástavbì. RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu
50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2006/01/008: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p.p.è. 1822/22 v k.ú. Králíky za kupní cenu

50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zá-
mìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.05. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1373 vk.ú.
Horní Lipka

Obsah: O koupi èásti pozemku požádali manželé Šrám-
kovi za úèelem stavby studny. Jedná se o èást pozemku –
ostatní komunikaci, pozemek není v pronájmu. Dle odboru
VTS pozemek slouží jako pøíjezd k nemovitosti žadatele.
Návaznost na další pozemky není potøebná. Dle odboru RR
není ÚP zpracován, žadatel má stavební povolení na rekre-
aèní objekt na st.p.è. 168 v k.ú. Horní Lipka. RM doporuèila
prodej a navrhla kupní cenu 20,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2006/01/009: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p.p.è. 1373 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu
20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.06. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 74/1 a 75 v k.ú.
Heømanice u Králík

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Vonzovi za
úèelem zemìdìlského využití. Jedná se o pozemky o výmì-
øe 1321 m2, pozemky má žadatel v pronájmu. Dle odboru
VTS pøes pozemky nevedou zaøízení ve vlastnictví mìsta.
Dle odboru RR není ÚP zpracován. Odbor ŽP nemá pøipo-
mínky. RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 10,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2006/01/010: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 74/1 a 75 v k.ú. Heømanice u Králík za kupní
cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a uklá-
dá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.07. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 97/13 v k.ú.
Èervený Potok

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Štelbaští za
úèelem sekání trávy a skladování paliva. Jedná se o poze-
mek o výmìøe 1581 m2, pozemek není v pronájmu. Dle od-
boru VTS pøes pozemek nevedou zaøízení ve vlastnictví
mìsta, pozemek je v ochranném pásmu dráhy. Dle odboru
RR není ÚP zpracován. Odbor ŽP nemá pøipomínky. RM
doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 10,- Kè/m2 + nákla-
dy spojené s pøevodem.

MUDr. Špièková: Co znamená ochranné pásmo dráhy?
pí Nosková:  Je to ochranné pásmo kolem kolejištì.

Ochranné pásmo je stanovené zákonem, a to v šíøi 60 m na
každou stranu od osy koleje.

ZM/2006/01/011: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 97/13 v k.ú. Èervený Potok za kupní cenu 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.08. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 1281 v k.ú.
Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Èermákovi
za úèelem scelení pozemkù. Jedná se o pozemek o výmìøe
231 m2, bývalou komunikaci, která již fyzicky neexistuje.
Pozemek není v pronájmu. Dle odboru VTS pozemek zajiš-
�uje pøístup k pozemkùm p.p.è. 356/1 a 359/2, ale na fyzicky.
Doporuèuje oddìlit GP v pøípadì, že pozemek p.p.è. 356/1
získá jiný vlastník. Dle odboru RR není ÚP schválen. Poze-
mek p.p.è. 356/1 pøevádí PF ÈR na žadatele. RM doporuèila
prodej a navrhla kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2006/01/012: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 1281 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 10,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
1   2  3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +  o   +  +   +   +   +   +    +      +     x      x     +      +
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4.1.09. Zámìr prodeje pozemku ve zjednodušené evi-
denci p.è. (1923/1) PK v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Krystek za úèelem
skládky materiálu pro provoz pily. Jedná se o pozemek
o výmìøe 680 m2, èást pozemku má žadatel v pronájmu. Dle
odboru VTS pøes pozemek vede místní komunikace – ulice
Za Pilou. Pøevádìný pozemek je nutno oddìlit GP. Dle od-
boru RR je ÚP zpracován, plocha skladù a prùmyslové výro-
by, na èásti pozemku je vedena komunikace ul. Za Pilou.
Odbor ŽP nemá pøipomínky. RM doporuèuje prodej èásti
pozemku a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spoje-
né s pøevodem.

ZM/2006/01/013: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku ve zjednodušené evidenci p.è. (1923/1)PK
v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.10. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 1078 a garáže
v k.ú. Králíky

Obsah: Jedná se o zastavìnou plochu o výmìøe 16 m2 pod
garáží a garáž v ulici Plynárenská. V roce 2004 si o koupi
pozemku požádal pan Lopuchovský s tím, že garáž koupil a
je jeho. Listiny, které pøedložil (rozhodnutí o povolení drob-
né stavby – kolny ve prospìch pana Skaly, prohlášení
o pøedání kolny panu Schneiderovi a prohlášení o pøedání
kolny panu Lopuchovskému) neprokazují vlastnictví gará-
že. Na základì usnesení RM ze dne 30. 9. 2005 požádal MO
právního zástupce mìsta o posouzení vlastnictví garáže na
st.p.è. 1078 v k.ú. Králíky. Z dostupných podkladù vyplývá,
že v souèasné dobì je jako vlastník evidováno Mìsta Králí-
ky. Nabývacím titulem je HS ze dne 19. 6. 1991 ve spojení se
zákonem è. 172/1991 Sb. Pokud v souèasné dobì uplatní své
vlastnické právo k uvedené nemovitosti jakákoli tøetí oso-
ba, je jediným zpùsobem jak dosáhnout zmìny zápisu vlast-
nického práva v KN podat žalobu o urèení vlastnického
práva. V tomto øízení však bude dùkazní bøemeno na nìm a
bude výhradnì on povinen prokazovat zpùsob nabytí vlast-
nického práva k nemovitosti. Podle názoru právního zá-
stupce pøedložené doklady v žádném pøípadì vlastnické právo
panu Skalovi, resp. panu Lopuchovskému jednoznaèným
zpùsobem neprokazují. Dne 12. 10. 2005 se dostavil na MO
pan Skala ze Šumperka a sdìlil, že se cítí být vlastníkem
garáže na st.p.è. 1078 v k.ú. Králíky. Nepøedložil však žádné
jiné doklady prokazující vlastnické právo. Zároveò požádal
mìsto, aby se zdrželo jakýchkoli právních krokù k odstra-
nìní stavby, pøípadnì pøevodu na tøetí osobu, a to do 31. 12.
2005. ZM dne 8. 11. 2005 odložilo tento bod na jednání v lednu
2006. Pan Skala k 31. 12. 2005 nedoložil, že by uèinil právní
kroky k prokázání vlastnictví stavby. RM nedoporuèila pro-
dej objektu a pozemku a navrhla její demolici.

Dne 4.  1. 2006 podal pan Skala žádost, aby ZM prodlouži-
lo lhùtu do 28. 2. 2006 z dùvodu, že se mu nepodaøilo
z èasových dùvodù pøedložit dostateèné doklady vlastnické-
ho práva.

Mgr. Krabec: navrhuje odložit projednání bodu na jed-
nání bøeznového ZM.

ZM/2006/01/014: ZM odkládá projednání zámìru pro-
deje, pøípadnì demolice garáže na st.p.è. 1078 a st.p.è.
1078 v k.ú. Králíky na jednání ZM v bøeznu 2006.

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

4.1.12. Modernizace infrastruktury v pohranièních
oblastech – doplnìní o k.ú. Èervený Potok

Obsah: ZM dne 13. 12. 2005 schválilo revokaci usnesení a
nový zámìr bezúplatného pøevodu èástí pozemkù v k.ú.
Dolní Lipka, Prostøední Lipka a Horní Lipka. Pardubický
kraj  požádal o nové projednání vydání souhlasu se stavební
èinností na pozemcích v majetku mìsta a následným bezú-
platným pøevodem èástí pozemkù zastavìných stavbou sil-
nic do vlastnictví Pardubického kraje ještì o pozemky v k.ú.
Èervený Potok. Jedná se o èásti pozemkù p.p.è. 97/1, 97/2,
97/3 a 95/5 v k.ú. Èervený Potok.

ZM/2006/01/015: ZM schvaluje zámìr bezúplatného
pøevodu èástí pozemkù p.p.è. 97/1, 97/2, 97/3 a 95/5 v k.ú.
Èervený Potok a ukládá zámìr pøevodu zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.13. Bezúplatný pøevod èásti pozemku p.p.è. 867/
1 v k.ú. Èervený Potok a mostu

Obsah: V návaznosti na usnesení RM/2005/04/045 ze dne
24. 1. 2005 a RM/2005/48/680 ze dne 22. 11. 2005 týkající se
rekonstrukce silnice III/31227 v úseku 0,000-0,430 km s tím,
že mìsto nesouhlasí s demolicí stávajícího kamenného mos-
tu, který mùže sloužit jako pøístup k pozemkùm a polnímu
letišti, pøedkládá MO k projednání bezúplatný pøevod èásti
komunikace na pozemku p.p.è. 867/1 a mostu ev.è. 31227-1
vše v k.ú. Èervený Potok. Vlastníkem pozemku a mostu je
Pardubický kraj, ve správì Správy a údržby silnic Pardubic-
kého kraje. RM doporuèila bezúplatný pøevod.

p. Juránek: Most je stále funkèní a vcelku ve slušném
stavu. Mìsto by mìlo požadovat pøed pøevodem mostu jeho
revizi.

Mgr. Krabec: nesouhlasí s pøevodem mostu na mìsto.
V budoucnu bude mìsto oprava mostu stát mnoho finanè-
ních prostøedkù.

p. Šverák: kraj ušetøí hodnì penìz za nezbourání mostu.
Tyto peníze by mohl vložit do opravy mostu nebo k pøípad-
ným dalším opravám komunikací na Králicku.

ZM/2006/01/016: ZM schvaluje bezúplatný pøevod
èásti komunikace – pozemku p.p.è. 867/1 a mostu ev.è.
31227-1 vše v k.ú. Èervený Potok od Pardubického
kraje, ve správì Správy a údržby silnic Pardubické-
ho kraje na Mìsto Králíky.

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

4.1.14. Pøevod pozemkù na vlastníka sousedního po-
zemku podle § 6 zákona è. 95/1999 Sb.

Obsah: Jedná se o zemìdìlské pozemky ve vlastnictví PF
ÈR, které lze pøevést na mìsto podle § 6 zákona è. 95/1999
Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù. Jedná se o pozemek p.p.è.
260/1 o výmìøe 1097 m2 v k.ú. Králíky – v ul. Pivovarská. A
dále o pozemky p.p.è. 651/38 a 651/42 o celkové výmìøe 20
m2 v k.ú. Králíky – za peèovatelským domem. Pozemky jsou
v zastavìné èásti obce. RM doporuèila požádat o úplatný
pøevod pozemkù.

ZM/2006/01/017: ZM schvaluje podat žádost o úplat-
ný pøevod pozemkù p.p.è. 260/1, 651/38 a 651/42 v k.ú.
Králíky podle § 6 zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní poz-
dìjších pøedpisù, od ÈR - PF ÈR na Mìsto Králíky.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2 Územní plán Králíky – informace
pí Nosková – pøednesla ZM prùbìh pøíprav ÚPD Mìsta

Králíky:
Smlouva se zhotovitelem podepsána 12. 1. 2005
I. etapa – provedení prùzkumù a rozborù
- objednání mapových podkladù a dat na Katastrálním

úøadu Ústí nad Orlicí 12. 1. 2005
- 22. 2. 2005 – pøedání mapových podkladù zpracovateli
- 26. 4. 2005 – pøedání mapových podkladù z Krajského

úøadu Pardubického kraje
- pøedání platných územních rozhodnutí a stavebních po-

volení zpracovateli pro potøeby doplnìní mapových podkla-
dù

- 6. 5. 2005 – rozeslání vyhotovených dotazníkù podnika-
telùm v zemìdìlské a prùmyslové výrobì s termínem jejich
odevzdání do 25. 5. 2005 (nìkteøí po nìkolika urgencích
doruèili až 20. 6. 2005)

- zaslány ve výše uvedeném termínu rovnìž dotazy
k získání údajù o prùbìhu inženýrských sítí v øešeném úze-
mí od pøíslušných správcù sítí VÈE,Vak,VÈP,Èeské radio-
komunikace, Èeský Telecom – VÈP – chtìjí platit digitální,
Vak – všechny

- v mìsíci kvìtnu byl provádìn hlavním projektantem a
jednotlivými specialisty vlastní terénní prùzkum v celém
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øešeném území
- získávání demografických údajù od Èeského statistic-

kého úøadu
- získávání údajù BPEJ v území
- získávání informací o existenci limitních prvkù u pøí-

slušných orgánù státní správy (ochranná pásma, ÚSES,
prvky ochrany pøírody, kulturní památky, apod.

- první etapa dokonèena v èervenci 2005
II. vypracování zadání ÚPD
- koncem srpna 2005 dokonèení zadání ÚPD
- dne 6. 9. 2005 – pøedloženo do RM
- oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Mìsta Králí-

ky – vyvìšeno 22. 9. 2005, sejmuto 10. 11. 2005 (podnìty –
do 15 dnù od posledního dne vystavení, stanoviska nejpoz-
dìji do 30 dnù po obdržení) – cca polovina listopadu

- veøejné projednání dne 21. 10. 2005
- na základì požadavku nadøízeného orgánu KÚ – obe-

slání dne 9. 11. 2005 další 8 orgánù, kterým byl rovnìž zaru-
èen 30 denní termín k vyjádøení (konèil dne 15. 12. 2005)

- dne 6. 1. 2006 pøedány stanoviska a podnìty zpracovate-
li k upravení zadání, upravené zadání musí být dohodnuto s
dotèenými orgány státní správy a poté celý proces této první
etapy schválen nadøízeným orgánem dle ust.§20,odst.6 SZ

Mgr. Nìmeèek: V jakém èasovém sledu bude schválen
tento ÚP?

pí Nosková: Toto nelze øíci. Záleží na tom, jak se k nìmu
budou vyjadøovat dotèené orgány. Odhadem, v pøípadì, že
nebudou námitky, do konce roku 2006. Ale ze zkušeností s
ÚP obcí Mladkova a Dolní Moravy si myslí, že není reálné,
aby napø. ministerstvo životního prostøedí nemìlo námitky.

ZM/2006/01/018: ZM bere na vìdomí stav pøípravy
ÚPD Mìsta Králíky.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

5. Vstupy obèanù
p. Langhans – pøednesl ZM stav odpadového hospodáø-

ství a výhledovou koncepci na další období:
V roce 2005 se spoleènost Služby mìsta Králíky s.r.o. zú-

èastnila setkání øeditelù jednotlivých TS nebo obdobných
spoleèností, zabývajících se službou pro obyvatele a mìsta,
v rámci odpadového hospodáøství. Spoleènì bylo konstato-
váno, že tyto služby, pokud jsou provozovány vlastní spoleè-
ností, jsou pro jednotlivá mìsta strategickou èinností a jest-
liže mìsta pøenechají tuto èinnost velkým a nebo soukro-
mým spoleènostem, dochází podle dosavadních poznatkù
k nekontrolovatelným nárùstùm cen za nabízené služby a
následné ohrožení i dalších èinností vlastních spoleèností.
Podle zkušeností z jiných lokalit nejsou vždy nabízené služ-
by jiných spoleèností v požadované kvalitì. Jedná se pøede-
vším o zimní období, kdy odpady nejsou vyváženy ve stano-
vených termínech z dùvodu špatné pøístupnosti. Také bylo
konstatováno, že obvykle dochází v komplexu èinností
v odpadovém hospodáøství k vypíchnutí tìch služeb, které
jsou velice lukrativní. Samozøejmì ty ekonomicky nevý-
hodné jsou navráceny mìstùm nebo jsou opìt zpoplatnìny
v rámci více nákladù. Je v zájmu každého jednotlivého mìs-
ta, aby tuto èinnost mìli pod kontrolou a zásadnì ovlivòova-
li poplatek za zneškodnìní odpadu. V souèasné dobì spoleè-
nost SMK øeší otázku nákupu komunálního vozu, v rámci
celostátní akce Èisté mìsto a následné využití tohoto vozi-
dla i pro další lokality, pøípadnou spolupráci s podobnou spo-
leèností pøi likvidaci komunálního a tøídìného odpadu. Také
proto se uskuteènilo setkání vedení spoleèností TS Èervená
Voda, KOS Jablonné a SMK. Pøi této pracovní poradì došlo
ke vzájemné výmìnì zkušeností pøi likvidaci odpadù a také
byla øešena možnost spolupráce èi pøenechání nìkterých
komodit. Bohužel pøi zvažování této vzájemné spolupráce
bylo konstatováno, že souèasný dlouhodobý smluvní stav
neumožòuje vzájemnou výmìnu nìkterých èinností, pouze
se omezuje na výmìnu zkušeností. Proto se vedení spoleè-
nosti SMK po provedení dùkladného finanèního rozboru
rozhodlo jít vlastní cestou a nabízí zastupitelùm mìsta vlast-
ní koncepci øešení odpadového hospodáøství a financování
této služby. Pøi navrhování také posuzovalo souèasnou le-
gislativu, která podle souèasné vyhl. 294/2005 Sb. a har-

monogramu Plánu odpadového hospodáøství ÈR a krajù uklá-
dá snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu do roku 2010
na 75%, do roku 2013 na 50% a do roku 2020 na 35% celko-
vého množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného komu-
nálního odpadu vzniklého v roce 1995, což bude znamenat
pro mnoho mìst zásadní obrat pøi pohledu na likvidaci od-
padù. Udávaný skuteèný poplatek obèana za likvidaci TKO
je 600Kè/os. a podle celostátnì udávaných statistik lze ještì
z TKO vytøídit 80% vytøiditelného odpadu. Také proto se
vedení spoleènosti SMK domnívá, že je nutné tuto situaci
øešit v dlouhodobém horizontu a nabízet komplexní služby
pro mìsto a obyvatele. Ze souèasných prognóz vývoje tøídì-
ní a dalšího využití lze vyvodit, že TKO bude tepelnì využí-
ván ve spalovnách a hromadné skládky TKO budou postup-
nì nahrazeny ekologickou technologií.

Proto vedení spoleènost SMK navrhuje :
1) ve spolupráci s mìstem vytipovat vhodnou lokalitu

pro vybudování støediska pro nakládání s odpady za pøed-
pokladu, že mìsto bude investor a SMK bude vlastnit celý
areál i kontejnerový mezisklad na ukládání jednotlivých
odpadù, tím se spoleènost vyhne neúmìrným pronájmùm,
které zatìžují spoleènost a zvyšují cenu služby

2) vybudovat sklad na tøídìní a ukládání recyklovatel-
ných odpadù, èímž nebude spoleènost nucena za každou
cenu prodávat recyklovatelné odpady a mùže pružnì rea-
govat na cenu na trhu, bez srážek za poškození pøi sklado-
vání na volném prostranství

3) tøídit jednotlivé odpady na další druhy a zajistit další
zpracování (prodej tìchto odpadù), protože pøi urèování ceny
výkupu je podstatný rozdíl - napø. u barevného plastu je
výkupní cena 7,50 Kè/kg a u èirého plastu je cena 10 Kè/kg.
Totéž platí i v ostatních komoditách

4) souèasný dvùr SMK využít pouze jako mezisklad, pro-
tože poloha dvora je pro obèany výhodná a není na místì z
dùvodù dostupnosti pøemístit tento dvùr

5) souèasný stav shromažïování tøídìného odpadu po-
mocí 240 l popelnic zachovat, ale umožnit obyvatelùm vlast-
ní tøídìní tak, aby takto vytøídìný odpad byl bonusem pro
každou domácnost pøi konkrétním urèení poplatku za od-
pad, podle zkušeností dnešní stav není pro obèany motivují-
cí a tím nedochází ke zmenšování objemu TKO, jak ukládají
smìrnice

6) umožnit podnikatelùm, aby bezplatnì pøedali základní
druhy svého odpadu, tj. papír, plasty, sklo a železo do støe-
diska odpadù, tímto krokem chce spoleènost zamezit další-
mu narùstání obèanského odpadu, a tím zvyšováním po-
platku za likvidaci odpadu.

7) souèasný svoz TKO øešit nákupem menšího komunál-
ního vozu, domníváme se, že postaèí vùz s užitkovou tonáží
5 tun, pokud bude vyøešen mezisklad s objemovými kontej-
nery pro komunální odpad, doprava do meziskladu nebude
již významnou položkou pøi stanovení ceny za tyto služby,
spoleènost také zvažuje v urèitých lokalitách umístit 1100 l
popelnice.

8) pøi budování sbìrného centra dále zajistit výkup zá-
kladních komodit, jako papír, železo od obèanù Králík, èímž
se opìt radikálnì sníží množství TKO a zvýší motivace.

9) pøehodnotit souèasnou obecnì závaznou vyhlášku è2/
2001 o odpadech a nìkteré druhy paušálnì zpoplatnit, pøi
likvidaci odpadù vznikají pro spoleènost vícenáklady, které
opìt zvyšují cenu služby.

10) vedení spoleènosti SMK se domnívá, že nìkteré
z uvedených bodù lze øešit za finanèní podpory (dotace) stá-
tu, èímž by se výraznì snížila nákladovost celého projektu
11) ve spolupráci s mìstem jasnì stanovit èasový plán a
jednotlivé úkoly pro spoleènost a ostatní složky mìsta
s horizontem minimálnì 10 let,spoleènost musí mít záru-
ky, že koncepce nebude narušována pøi výstavbì nabídka-
mi jiných spoleèností. Naopak spoleènost se zaváže, že ne-
bude neoprávnìnì navyšovat cenu za poskytované služby
v oblasti odpadového hospodáøství.

Dále p. Langhans pøednesl ZM porovnání poplatku za
zneškodnìní TKO v jiných mìstech.

Mgr. Holèapek: Proè má mìsto Žamberk tak výraznì
nižší èástku než ostatní mìsta?

(pokraèování na stranì 15)
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Zmìny v jízdním øádu Èeských drah
V mìsíci prosinci jsme v našem zpra-

vodaji na stranì 17, 18 a 19 otiskli „ko-
neèný návrh železnièního jízdního øádu
pro tra� è. 021 a tra� è. 025“. Bohužel,
tento návrh byl zveøejnìn jiným praco-
vištìm ÈD (Olomoucký kraj), než míst-
nì pøíslušným. U tratì è. 025 došlo poz-
dìji k nìkterým dílèím posunùm
u odjezdù vlakù z Králík. Toto napraví-
me v bøeznovém èísle, kde pøineseme
ètenáøùm aktuální zmìny. Dále jsme
v èlánku poukázali na urèité nesrovna-
losti vzniklé rušením nìkterých spojù,
nesladìním návaznosti spojù. Dále jsme
poukázali na zbyteèné prostoje doprav-
ního prostøedku ve stanici Lichkov.

Na koordinaèním jednání zástupcù
Èeských drah a Pardubického kraje dne
12. ledna byla dohodnuta nìkterá opat-
øení v souvislosti s 1. zmìnou jízdního
øádu Èeských drah.

Zmìna zaène platit v nedìli 26. února
2006, a podle ní:

Os 20017 pojede novì o cca 40 min
pozdìji jako pøímý vlak z Ústí nad Orlicí
až do Štítù (odj. z Ústí n. Orl. v 19.11
hod., pøíjezd do Králík v 20.28 hod.).
V U.O. zajištìn pøípoj od R 803 z Prahy,
od R 974 z Brna, v Letohradì návaznost
na pøípoj od R 753. Dosud odjíždí tento
vlak z Letohradu v 18.56.

Os 20019 pojede rovnìž jako pøímý
vlak z Ústí nad Orlicí (odj. v 20.08 hod.
Os 15081, èeká na pøípoj od R 242),
v Letohradì bude pøípoj od Týništì nad
Orlicí, odjezd z Letohradu ve 20.51 hod,
pøíjezd do Králík ve 21.28 hod.

Os 20040 pojede v pracovní dny ze sta-
nice Králíky – odjezd vlaku v 6.38 hod.
(do Králík pravdìpodobnì pøijede na vla-
ku 20001). V souèasné dobì vyjíždí tento
spoj ráno z Lichkova smìr Letohrad
v 6.54 hod.

Os 20045 pojede v pracovní dny novì
až do Králík jako vlak Os 20021  (v den
pøed dnem pracovního klidu a v den pra-
covního klidu bude konèit v Lichkovì).
Odjezd z Letohradu v 18.22 hod., pøíjezd
do Králík v 19.00 hod. Pøípoj smìr Dolní
Lipka – Hanušovice bude zajištìn. V sou-
èasné dobì tento vlak konèí v Lichkovì.

Os 20051 (dosud odjezd z Králík ve
4.08 hod.) pojede výraznì pozdìji (odjezd
z Dolní Lipky v 04.42 hod., z Králík od-
jezd 04.50 hod, pøíjezd do Štítù dojede
v cca 5:13 hod. (dùvodem je svoz zamìst-
nancù).

Os 20053 bude zrušen pro své nevyu-
žití – takto uspoøený rozsah dopravy je
„investován“ do prodloužení vlakù Os
20040 a Os 20045 (dosud odjezd z Dolní
Lipky ve 12.53 a pøíjezd do Králík ve 12.59
hod.)

Os 20010 pojede pozdìji, odjezd
z Králík ve 13.49 hod. (dosud ve 13.32
hod.), pøestup v Dolní Lipce do vlaku
smìr Hanušovice zùstane zachován.

K jízdním øádùm se vztahuje i další
vyjednávaná zmìna. Se zrušením mezi-
národního rychlíku „Bohemia“ bude
v pracovní dny návaznost od vlaku
è. 15085, který bude konèit v Jablonném

nad Orlicí ve 22.27 hod. Zde bude pøípoj
- autobusová linka firmy Pinkas, která
zajiš�uje linku ve smìru Králíky – Èer-
vená Voda. Novì bude odjíždìt cca ve
22.35 hod. Mìsto Králíky zatím vyjedná-
vá s pøepravcem o zajištìní návaznosti.
Cestující tak budou moci napøíklad

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

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

z Pardubic odjíždìt vl. è. 5029 ve 20.42
hod., popøípadì rychlíkem è. 601 z Pra-
hy hl. n. v 19.18 hod.

Doporuèujeme, aby se cestující vèas
o pøipravovaných zmìnách informovali
v železnièních stanicích.

Za redakci KZ J. Divíšek

Os 20001 vyjíždí ze stanice D. Lipka smìr Hanušovice, zdroj: www.zelpage.cz
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p. Langhans: Zøejmì mìsto Žamberk dotuje poplatek
ze svého rozpoètu.

Mgr. Holèapek: Snížení množství odpadu na úroveò roku
1995 by bylo docíleno za pomocí tøídìní?

p. Langhans: Pøesnì tak. 80 % TKO lze tøídit.
p. Doubrava: dle jeho informací mìsto Žamberk nedo-

tuje poplatek z vlastního rozpoètu.
p. Vyšohlíd: zeptal se p. Langhanse, zda k výše jmenova-

ným 11 bodùm existuje ekonomická rozvaha.
p. Langhans : postupnì bude RM informovat o každém

bodu zvláš�.
p. Vyšohlíd: Zastupitele zajímají konkrétní èísla s vý-

sledným efektem v èíslech.
p. Langhans: v nejbližší dobì obdrží pøesná èísla, kolik

bylo dalších komodit. Z tìchto podkladù vypracuje kalkula-
ci.

p. Novotný: upozornil na velký nedostatek nádob na
tøídìný odpad.

p. Langhans: v souèasné dobì si spol. SMK nechává
vyrobit nové kontejnery. Nìkteøí podnikatelé ukládají svùj
odpad vytvoøený z podnikatelské èinnosti do popelnic urèe-
ných pro obèany.

p. Pauk: Popelnice ve tvaru zvonu není vyhovující, jejím
otvorem projde pouze láhev a pokud je rozšlápnuta pak
i toto je problém.

p. Langhans: Tyto zvony jsou standardní.
Mgr. Krabec: souhlasí s p. Vyšohlídem. Ke každému

výše zmínìnému bodu musí být pøesná èísla a podle nich je
možné s tìmito body nadále pracovat. RM se touto zprávou
zabývala již na svém jednání.

p. Langhans: pøislíbil, že na pøíští jednání ZM pøedloží
porovnání èísel, jak dopadla spol. SMK a spol. KOS Jablon-
né nad Orlicí pøi tøídìní odpadù.

Mgr. Krabec: Je tøeba vymyslet motivaci pro obèany,
aby více tøídili odpad.

p. Doubrava: vznesl pøipomínku k oficiálnímu zápisu
ZM è. 11/2005. Na zaèátku diskuze v bodì 4.2 „Obecnì zá-
vazná vyhláška mìsta Králíky è. 7/2005 o místním poplatku
za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù pro rok 2006“
vznesl nìkolik otázek, které nebyly v zápisu zapsány.
V zápisu, ale byla uvedená otázka, zda bude pøíští rok vy-
hlášeno výbìrové øízení na svoz odpadù. Tuto otázku, jak se
domnívá, nepoložil. Pokud ví, tak se ptal, zda bylo letos vy-
hlášeno výbìrové øízení na svoz odpadù, jak p. starosta na
jaøe sliboval. Domnívá se, že odpovìï na jeho otázku by byla
nepøíjemná, a proto byla odpovìï obecná, zavádìjící, až jí
bylo tøeba pøizpùsobit otázku. Ptal se - „Jestli bude koupen
nový vùz pro svoz odpadù?“ a „Jaké byly cenové nabídky
v poptávkovém øízení?“ Žádná z tìchto otázek se
v oficiálním zápisu neobjevila. Podivuje se, že s ním ovìøo-
vatelé souhlasí. Myslí si, že jej ovìøili pouze formálnì.

Mgr. Krabcová: Již na zaèátku jednání bylo øeèeno, že
ovìøovatelé nevznesli pøipomínky. Pokud byla vznesena
pøipomínka, mìl by ji pøekontrolovat kontrolní výbor. Ze-
ptala se p. Novotného, pøedsedy kontrolního výboru, zda již
má kontrolní výbor další èleny.

Mgr. Krabec: nemyslí si, že by kontrolní výbor mìl kon-
trolovat zápis z jednání ZM. Toto mají na starosti ovìøova-
telé. Požádal p. Novotného, aby odpovìdìl Mgr. Krabcové.

p. Novotný: Lidé, kteøí byli osloveni, odmítli. Prozatím
není kontrolní výbor kompletní.

Mgr. Krabcová: nesouhlasí s odpovìdí p. starosty, kont-
rolní výbor má kontrolovat, zda je zápis v poøádku.

p. Juránek: (k p. Doubravovi) Pokud bylo v zápisu co-
koli jinak zapsáno, pak v tom nebyl žádný úmysl. Jediná
možná náprava je, že v dalším zápisu bude zapsána vaše
výhrada k minulému zápisu vèetnì všech vašich otázek.

p. Doubrava: není pro nìj podstatné, že tam nezaznìly
jeho otázky, ale že nezaznìly odpovìdi na jeho otázky.

p. Juránek: Pak je možné, aby vám na nì pan starosta
odpovìdìl nyní nebo jakýmsi extra pøíspìvkem v KZ. Po-
kud ví, tak na otázku cenových nabídek odpovìdìl, že je
neøekne.

Mgr. Krabec: necítí se být povinován na tyto otázky zno-

vu odpovídat. V zápisu není možné zapsat každou otázku a
odpovìdìt.

Mgr. Holèapek: ovìøovatel zápisu je v obtížné situaci,
neví jak by se dalo stihnout zkontrolovat celý zápis podle
zvukového záznamu. Jistì v tom nebyl zlý úmysl, sleèna
sekretáøka urèitì vše zapisovala s èistým svìdomím a po-
kud se nìco pøehlédlo, nebylo to v zlém úmyslu. Pokud tato
pøipomínka není závažná - a on to za závažné nepovažuje -
pak by se s tím pøíliš nezabýval.

Mgr. Krabec: V zápisu z tohoto jednání budou uvedeny
všechny otázky p. Doubravy.

Ing. Strnad: má také výhradu k minulému zápisu. Je
v nìm napsáno: „ohradil se proti nekompetentnímu zpùso-
bu, jakým byl audit provádìn a souèasnì proti jeho závì-
rùm“. On si ale na prùbìh auditu nestìžoval, prùbìh kont-
roly byl korektní. Nesouhlasil však se závìry auditorské
zprávy. Upozornil, že na minulém jednání ZM bylo pøijato
usnesení, které uložilo finanènímu výboru prošetøit závìry
auditorské zprávy z šetøení v PO Klubu Na Støelnici Králí-
ky a Mìstské knihovny Králíky. Zároveò mìlo být na led-
novém jednání pøedloženo vyjádøení finanèního výboru. Do
dnešního dne se s ním spojil - a to pouze e-mailem - pan
Ježek. V e-mailu bylo nìkolik otázek, na které neodpovìdìl
s tím, že si myslí, že by se mìl s finanèním výborem sejít
osobnì. Zeptal se pana Vyšohlída, kdy probìhne místní šetøe-
ní pøímo v PO Klub Na Støelnici a kdy budou otázky kolem
jeho osoby a auditorské zprávy vyøešeny. Nynìjší atmosfé-
ra je pro nìj a jeho pøíbuzné nepøíjemná.

Mgr. Krabec: Tento bod nebyl pøedložen na dnešní jed-
nání ZM, a to z toho dùvodu, že vznikl rozpor ve vyjádøení
auditorské spoleènosti a Ing. Strnada. Auditorská spoleè-
nost se nestihla do dnešního dne vyjádøit. Mezitím se i pan
Vyšohlíd vyjádøil, že finanèní výbor nestihne prošetøení zá-
vìrù auditorské zprávy do lednového jednání ZM.

p. Vyšohlíd: Finanèní výbor se sešel pøed koncem roku a
podrobnì se seznámil se zprávami auditorské spoleènosti.
Finanèní výbor oslovil auditorskou spoleènost a položil jí
nìkolik otázek, na které auditorská spoleènost nestihla
z dùvodu èerpání dovolených poslat své vyjádøení. Spoleè-
nì se s p. Ježkem dohodl na nìkterých podkladech, které
si vyžádali prostøednictvím e-mailu po Ing. Strnadovi. Pan
Strnad finanènímu výboru odmítl touto cestou odpovìdìt.
Pøijde za p. Strnadem osobnì a opìtovnì si vyžádá odpovìdi
na stejné otázky, které byly vyjmenovány v emailu p. Jež-
ka. Finanèní výbor se s nimi seznámí a až poté si s p. Strna-
dem domluví termín schùzky.

Ing. Strnad: požádal o umožnìní minimálnì shlédnutí
reakce auditorské spoleènosti nebo i možnosti vyjádøení se
k ní.

Mgr. Krabec: øešení tohoto problému probìhne na pøíš-
tím jednání ZM, kdy již bude známá reakce auditorské spo-
leènosti a kde bude pøedneseno i vyjádøení finanèního vý-
boru. Nesouhlasí s dalším kolem „vyjadøování se k vyjádøe-
ní“.

p. Pauk: Dost èasto se stává a stávalo i za minulého za-
stupitelstva, že se v zápise objeví nepøesnost. „Z nìkterých
nepøesností zlý úmysl nebo snaha vyhnout se nìèemu do-
slova èiší.“

Mgr. Krabec: Existuje zvukový záznam, podle kterého
je možné vše pøekontrolovat. Pokud v rámci nìkterého
z bodù jednání bude vzneseno nìkolik otázek od vìtšího
poètu lidí, není možné, aby se všechny dotazy a odpovìdi
objevily v zápise. V rámci písemného zpracování zápisu vždy
dojde k urèitému zjednodušení a potom to záleží na ovìøo-
vatelích, zda dospìjí k názoru, že došlo ke zkreslení infor-
mace. Nikdy se nestalo, že by starosta nebo místostarosta
zásadním zpùsobem vstoupili do tvorby zápisu.

p. Pauk: Vzhledem k tomu, že je poøizován zvukový zá-
znam z jednání, mìl by být zápis pøesnìjší.

p. Doubrava: V jakém stádiu jsou pøípravy Králického
karnevalu a jaký je podíl mìsta na pøípravách a financích? A
dále, co se stalo se Sdružením pro Králický karneval, zda
má na úètu nìjaké finanèní prostøedky a pokud ano, pak
jak s nimi naloží?

Mgr. Krabec: Králický karneval probìhne 17. - 18. 2.
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2006. RM odsouhlasila pøíspìvek ve výši 30.000,- Kè na oh-
òostroj. Další otázky by mìla zodpovìdìt pí Krabcová.

Mgr. Krabcová: Vše je v jednání. Sdružení pro Králický
karneval v loòském roce provedlo vyúètování, ze kterého
vyplývá, že má na svém úètu urèitou èást finanèních pro-
støedkù.

Ing. Strnad: není si jist, zda starosta na minulém jedná-
ní ZM informoval o schùzce radních mìsta na gymnáziu.
Starosta mìsta na této schùzce prohlásil, že se cítí být brz-
dou dalšímu vyjednávání o existenci a budoucnosti osmile-
tého gymnázia v nejbližším roce, a že požádá nìjakého za-
stupitele èi radního, aby tuto roli vyjednávání s Pardubic-
kým krajem pøevzal.

Mgr. Krabec: Tato informace nebyla na minulém jedná-
ní ZM proto, že tìsnì pøed jednáním ZM obdržel žádost ob-
èanù, týkající se zachování osmiletého gymnázia, se kterou
se nestihl seznámit. Dnes ve stupech zastupitelù o ní hodlá
hovoøit.

6. Vstupy zastupitelù
Mgr. Krabec: Na minulém jednání ZM byl vznesen poža-

davek obeslat všechny možné supermarkety s nabídkou
na výstavbu prodejny v Králíkách. Tyto supermarkety byly
obeslány a nyní se èeká na jejich vyjádøení.

Informoval též o jednání se èlenem pøedstavenstva pro
evropskou sekci švédské spoleènosti Autoliv. Tato spoleè-
nost si byla prohlédnout prùmyslovou zónu, kde uvažuje
o možné investici. Firma vyrábí celosvìtovì bezpeènostní
prvky do automobilù. Má po celém svìtì 80 továren ve 30
zemích, pracuje pro ni zhruba 35.000 lidí. Je možné, že by
firma rozbìhla svou èinnost v pronajaté hale, kde by zpo-
èátku zamìstnala cca 50-80 lidí. Potom, bìhem jednoho až
dvou let, by v prùmyslové zónì (za Novalampem) vystavì-
la továrnu s poèáteèním stavem 150–200 a cílovým až 500
zamìstnancù. Definitivní rozhodnutí padne zøejmì pøíští
týden, kdy probìhne zasedání pøedstavenstva této spoleè-
nosti.

Dále informoval o žádosti obèanù týkající se zachování
osmiletého gymnázia v Králíkách. Tuto žádost podepsalo
109 obèanù mìsta Králíky, 2 Èervené Vody a 1 obèan Dolní
Moravy. RM se touto žádostí zabývala, vzala ji pouze na
vìdomí s tím, že chtìla nechat vyjádøení k žádosti na ZM.
On osobnì se domnívá, že k dané vìci udìlal vše, co mohl.
Co se týká zhoršeného pøístupu ke vzdìlání - mìsto má
stále ètyøleté gymnázium a stále má 3,5× vìtší pøístup ke
vzdìlání než kdekoli jinde v Pk.  Požádal zastupitele o vyjá-
døení k této problematice a názor, zda chtìjí znovu otevøít
jednání k tomuto bodu.

Mgr. Krabcová:  Ètyøtøídní gymnázium není možné udr-
žet po ekonomické stránce a ani po stránce pedagogické.

Mgr. Krabec: Musí se najít nìjaké øešení, ètyøleté gym-
názium samo o sobì udržitelné není. Nabízejí se možnosti
spojení se ZŠ nebo SOUo a nebo pøidat jiné èinnosti gymná-
zia, tøeba spolupráce s pracovním úøadem.

Mgr. Krabcová: Na minulém jednání Bc. Divíšek upo-
zornil, že o špatné situaci gymnázia se ví již dva roky. Proè
mìsto již tehdy nezaèalo pracovat na nìjaké prognóze do
budoucnosti, aby této situaci pøedešlo?  Nyní se zøizuje ko-
mise, která by mìla zpracovat koncepci školství na Králic-
ku. Nemìlo se to již zaèít dìlat pøed dvìma lety?

Mgr. Krabec: Zøejmì ano, pak ale na to mìl nìkdo ze
strany gymnázia upozornit.

Mgr. Krabcová: Upozornit na to mìl Bc. Divíšek vedou-
cí OŠKT.

Mgr. Krabec: Mìsto není zøizovatel gymnázia, vedoucí
OŠKT není zodpovìdný za chod støedních škol.

Mgr. Krabcová: Koncepce školství na Králicku není jen
o støedních školách.

Mgr. Krabec: Nyní se jedná o problematiku støedního
školství.

p. Juránek: RM na žádost obèanù reagovala tak, že již
na ní bylo zøízením komise reagováno. Schùzka na gymná-
ziu se v podstatì týkala odkladu útlumu osmiletého gymná-
zia o jeden rok, aby se získalo více èasu na nalezení øešení
udržitelnosti ètyøletého gymnázia. Kraj tomuto øešení však

není naklonìn. Pan Divíšek informoval zastupitele o tom,
že øeditel gymnázia vìdìl již pøed dvìma lety o špatné situ-
aci gymnázia.

p. Novotný: Vedení gymnázia se k této situaci mìlo vy-
jádøit a vypracovat další kroky pro udržení gymnázia.

Mgr. Holèapek:  upozornil na slouèení gymnázia
v Jilemnici s tamní SŠ textilní. Problém s malým poètem
dìtí je i v jiných mìstech. Je pravda, že øeditel SOUo vyjá-
døil své obavy, že by spojením s gymnáziem došlo k ohrožení
i SOUo, protože by jim to snížilo prùmìr žákù ve tøídách.
Tato možnost se nabízela, snad i dále nabízí. Tohoto jednání
by se mìl v první øadì chopit p. Krsek a potom øeditel uèiliš-
tì.

Mgr. Krabcová: Koncepci školství na Králicku má dìlat
vedoucí OŠKT. Je to záležitost mìsta, záležitost regionu.
Øeditelé škol mají øešit konkrétní situace na svých školách.

Mgr. Krabec: Sestavená komise na tvorbu koncepce škol-
ství má zjistit za stávající  demografické situace - „Kolik
bude MŠ a ZŠ? Kolik žákù je bude navštìvovat?“ a
v návaznosti na tom, aè není mìsto zøizovatelem - „Kolik
bude støedních škol?“  a  „Kolik žákù je bude navštìvovat?“

p. Pauk: Kterým rokem se zaènou poèty narozených dìtí
lepšit?

Mgr. Krabec: V roce 2005 se narodilo o nìco více dìtí než
v posledních deseti letech. To ale není srovnatelné s tím,
kolik se jich rodilo na poèátku devadesátých let.

Mgr. Nìmeèek: O krizové situaci s gymnáziem se do-
zvìdìl koncem srpna – zaèátkem záøí. Je pravda, že p. øedi-
tel nás o tom mìl informovat døíve nebo nás mìl informovat
kraj. Mìsto by mìlo mít zájem na zachování gymnázia. Po-
kud mìsto dá ruce pryè od ètyøleté formy gymnázia, tak
jako to udìlalo s osmiletou formou, i když tu nìkteré vari-
anty na zachování osmiletého gymnázia byly, neudrží se ani
ètyøleté. Vìøí tomu, že kdyby se ty varianty více propraco-
valy a bylo více èasu, byla by to možnost, jak zachovat osmi-
leté gymnázium.

Mgr. Krabec: nesouhlasí s tvrzením, že mìsto neudìla-
lo vše, co bylo možné pro zachování osmileté formy gymná-
zia. Nabídl Mgr. Nìmeèkovi všechny své podklady, aby mohl
sám zaèít jednat s krajem a hledat nové možnosti.

Mgr. Nìmeèek: pøedpokládá, že pokud vznikne komise
na tvorbu koncepce školství, musí pøedložit i varianty toho-
to typu. Nemùže  hledìt na MŠ a ZŠ a musí hledìt na škol-
ství støední tedy i na gymnázium. Jedná se vlastnì nám
v tomto pøípadì, jako obèanùm, o záchranu ètyøletého gym-
názia.

Mgr. Berková: domnívá se, že ZM této vìci vìnovalo
spoustu èasu a  udìlalo hodnì. Závìr byl bohužel takový
jaký byl. Byla by ráda, aby se již k tomuto ZM nevracelo.
Myslí si, že z øeditelù ZŠ, MŠ a gymnázia dìláme hlupáky,
kteøí nemají vlastní koncepci, že nevìdí jak vést své školy.
Dochází pouze k osoèování, pan starosta dle jejího názoru
udìlal pro tuto vìc maximum. Poté se omluvila z dalšího
jednání.

Mgr. Krabec: požádal Mgr. Berkovou, aby neopouštìla
jednání. Navrhl ukonèení jednání na toto téma s pøijmutím
nìjakého usnesení. Nabídl Mgr. Nìmeèkovi, že mu veškeré
materiály s tím spojené pøedá, aby se mohl ujmout vyjed-
návání s krajem. Nemá pocit, že by se mìsto vzdalo osmile-
tého gymnázia. K této vìci probìhlo nìkolikrát pracovní
jednání ZM, nìkolik jednání se všemi øediteli, kteøí mìli
možnost se vyjádøit k odborné èásti. Všichni chtìjí gymná-
zium, nejlépe osmileté. Za tohoto poètu žákù na Králicku by
v budoucnu gymnázium bylo jen o chlup lepší než ZŠ. Gym-
názium má být výbìrová škola, za tohoto stavu by to škola
výbìrová nebyla. Jinde se vybírá 10 ze 100 a u nás by to
muselo být 40 ze 100. Pokud by nastal tento stav, znamena-
lo by to rušení ZŠ na okolí. Za tohoto stavu by gymnázium
nebylo výbìrovou školou, nýbrž èímsi jako vyšší pomocnou.
Omlouvá se za použitý výraz.

Mgr. Krabcová: V souèasném stavu je 18,5 kantora
s aprobací na tøetí stupeò. Pokud  tady bude ètyøleté gym-
názium, musí klesnout poèet kantorù na 8,5 a s touto apro-
bací se musí zachovat 14  pøedmìtù plnì aprobovaných. To
by znamenalo, že by kantoøi museli uèit na pùl úvazku...
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Mgr. Krabec: Znovu opakuje, že samostatné ètyøleté
gymnázium není možné. Bude muset dojít ke spojení se SŠ,
ZŠ nebo rozšíøení dalších èinností gymnázia. Všichni staros-
tové v regionu podpoøí zachování ètyøletého gymnázium
i finanènì a uèiní vše, jen aby tu bylo.

p. Juránek: navrhl usnesení: ZM bere na vìdomí žádost
obèanù týkající se zachování osmiletého gymnázia v Králí-
kách. Nesouhlasí s tvrzením, že p. starosta neudìlal nic
pro zachování osmiletého gymnázia. Udìlal toho více než
pan øeditel gymnázia.

ZM/2006/01/019: ZM bere na vìdomí žádost obèanù
týkající se zachování osmiletého gymnázia v Králí-
kách.

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

Mgr. Krabcová: upozornila na stížnost obèanù, kteøí si
stìžovali, že o vánoèních prázdninách nebyl vyvìšen øád
kluzištì.

Mgr. Krabec: Otázka by mìla být smìøovaná na správce
areálu Mgr. Stejskala...

p. Juránek: ...nebo na p. Jiøího Hlavu.
Mgr. Krabcová: na minulém jednání ZM se dotazovala

na využití èástky,  kterou schválila RM na dovybavení spor-
tovního areálu. Dozvìdìla se, že se za tuto èástku koupila
fréza a sekaèka. Souvisí to se správcováním ZŠ Moravské?

p. Èuma: Nová fréza a sekaèka se kupovala pro udržo-
vání sportovního areálu. Správcem areálu je ale ZŠ Morav-
ská.

Mgr. Krabec: Dotaz by mìl být smìøován na øeditele ZŠ
Moravské.

MUDr. Špièková: Mìlo by se udìlat vše pro to, aby
v Králíkách byl obnoven vlek. Velmi tu chybí.

Starosta ukonèil jednání ve 21:48 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Zveøejnìný zápis z jednání zastupitelstva mìsta je anonymizo-
ván, originál zápisu je uložen na sekretariátì u sleèny Faltusové
k nahlédnutí obèanùm.

Zdravým zvíøatùm
mráz nevadí

Volnì žijící zvíøata samozøejmì zimními mrazy strádají,
zejména, je-li velká snìhová nadílka. Zdravá zvíøata však
dovedou ztížené životní podmínky pøekonat. Slabší a ne-
mocní však jara nedožijí a je to tak v podstatì pro geno-
fond jednotlivých živoèišných druhù správné.

Ovšem jinak je tomu u zvíøat, za jejichž žití si zodpovìd-
nost vzal na sebe èlovìk – chovatel. Znamená to, že v zimì
chovatel pozná, jak se na ni pøipravil. Má dostatek krmení
pro skot èi ovce, má stáje dostateènì odolné mrazu?

Proto je na místì pøipomenout nìkteré zásady, na které
je právì v mrazivých dnech tøeba pamatovat. Omezit vìt-
rání ve stájích v tom smyslu, že nesmí být prùvan, chova-
ný dobytek, a� jde o skot, prasata, ale i drùbež, ti všichni
jsou na nìj citliví. Pokud je dobytek chován s možností
výbìhu – jde o speciální plemena – je tøeba zajistit možnost
napájení. To znamená, že ve výbìhu musí být nezamrzající
zdroj vody a samozøejmì i možnost úkrytu pøed nepøízní
poèasí. Je potøeba poèítat i s tím, aby krmení a podestýlka
vydržela až do jara!

Pro chovatele tzv. domácích mazlíèkù, jde pøedevším
o psy, je vhodné procházky v mrazivých dnech omezit na
nejnutnìjší možnou míru a vždy ošetøit živoèichovi tlapky
pøed vycházkou i po návratu krémem. Postaèí napøíklad
indulona, èi dìtský olejíèek.

A pokud jde o možnost prospìt volnì žijícím zvíøatùm, je
vhodné pøikrmit zpìvné ptactvo rùznými olejnatými se-
meny, tøeba sluneènicí nebo nìjakou speciální smìsí, kte-
ré nabízejí obchody pro zvíøata.

Josef Duben, tisk. mluvèí SVS ÈR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy
lze získat na interne tových s tránkách SVS ÈR:
www.svscr.cz.

Králíky - hlavní mìsto
Už jste to vidìli? Ptáte se kde?
Na internetové adrese www.kraliky.net je na úvod-

ní stranì lokálním patriotùm sympaticky znìjící ti-
tulek: Králíky – hlavní mìsto pod Králickým
Snìžníkem.

Webová stránka  se objevila na Internetu vloni díky
soukromé iniciativì pana Martina Khola z Prahy a je
urèena všem, kteøí mají zájem dovìdìt se co nejvíc
o historii našeho mìsta a jeho okolí.

Pomocnou ruku tvùrci stránek podala již celá øada
institucí i jednotlivcù – napø. Mìsto Králíky, Infor-
maèní støedisko Mìstské knihovny v Hradci Králové,
Arcibiskupství pražské, Centrální katolická knihov-
na Praha, Mìstské muzeum v Chrasti u Chrudimi,
Mìstská knihovna v Králíkách a další.

Na stránce se postupnì objevují texty napø. o za-
kladateli kostela na Hoøe Matky Boží Tobiáši Janu
Beckerovi, zajímavé fotografie Promìny mìsta porov-
návající  známá i ménì známá místa, jak vypadala
døíve a nyní, a øada dalších.

O tom, že je stránka vyhledávána, svìdèí i to, že
k uveøejòovaným textùm píší ètenáøi diskusní pøíspìv-
ky a doplòují další zajímavé, i dosud nepublikované
informace.

Nová webová stránka se podle mého názoru stává
vhodným doplnìním oficiálních stránek Mìsta Králí-
ky i Mìstského muzea v Králíkách.

Ivana Mareèková
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Good morning!
S tímto pozdravem vstupuje ráno do

školky leckterý pøedškolák, který jako
mnoho ostatních dìtí chodí 1x týdnì
do kroužku „Angliètinka“ pod vede-
ním Mgr. P. Vostrèilové.

Již tøetím rokem si dìti hrají
s anglickými slovíèky, výslovností, zpí-
vají písnièky, vykreslují a vystøihují
omalovánky, uèí se jednoduchá anglic-
ká øíkadla i s pohybem a hudbou.
V letošním školním roce je až 25 dìtí
zapojeno do této nadstandardní aktivi-
ty naší MŠ. A proè to rodièùm nabízí-
me? Vždy� èím dál více se v odborné
veøejnosti propaguje zaøazení cizího
jazyka už v pøedškolním vìku, kdy
dítì maximálnì pøijímá nové vìdomosti.

Ale nejen rozšiøováním  vìdomostí
a znalostí, ale i upevòování zdraví otu-
žováním a posilováním imunitního
systému pøispíváme díky  saunová-
ní.

Jako jediní v Králíkách máme to štìs-
tí, že se  naše dìti mohou saunovat ve
vlastní saunì. Prohøátí a potom postup-
né zchlazování  vnímají  dìti velice pøí-
jemnì. Vždy� celý saunovací proces je
dìtem motivován hrou.

Rovnìž tak i rozvíjení specifických
tìlesných a pohybových dovedností se
letos dìtem poprvé naskytlo pøi týden-
ním lyžaøském výcviku v Lyžaøské

škole Dolní Morava.
Obdivuhodné pokroky dìtí, které se

poprvé postavily na lyže pod vedením
odborných instruktorù, byly jak pro
dìti, rodièe i nás pedagogy velkým zá-
žitkem.

A už se tìšíme na léto. Bìhem 10-ti

lekcí plaveckého výcviku v Zábøehu
se dìti hrou nauèí nebát se vody, potá-
pìt se a mnozí i plavat jako rybièky.

Poøekadlo: „Proutek se má ohý-
bat, když je ještì mladý“ – platí sto-
procentnì.

Zároveò i pøíznaèné pøísloví : „Co se
v mládí nauèíš, ve stáøí jako když
najdeš“.

MŠ Moravská, Králíky

Konference o týrání dìtí
V poslanecké snìmovnì ÈR probìhla

konference o týrání dìtí.
Stává se vám, že vám povolí nervy a

svému zlobivému dítìti vlepíte pohlavek?
Podle psychologù se nic strašného nestane,
tedy pokud dítì žije v zemi, kde je drobné
fyzické napomenutí bìžné, napøíklad
v Èeské republice. V jiných zemích Evrop-
ské unie by se na vás èasto lidé kolem nej-
spíš mraèili nebo by dokonce zavolali poli-
cii. Skuteèné násilí na dìtech, týrání, je ale
samozøejmì trestným èinem i v ÈR. O tom,
jaké následky mùže násilí na dìtech zane-
chat, se debatovalo na konferenci v èeské
poslanecké snìmovnì.

Ve snìmovnì se sešlo asi 300 lidí: de-
sítky psychologù, psychiatrù, sociologù, ale
také sociálních pracovníkù. Na konferenci
zaznìlo, že šest starých zemí Evrop-
ské unie zákonem zakázalo používá-
ní jakýchkoliv tìlesných trestù na
dìtech a to kdekoliv, ve škole i doma.

Bìhem roku v tìchto zemích pokleslo
hlášených pøípadù používání tìlesných
trestù o tøetinu. 54 procent dotázaných
Evropanù dokonce uvedlo, že by na policii
oznámilo, pokud by jejich soused tìlesnì
trestal dítì.

Èesko? Tradice Rakouska-Uherska
Vyplývá to z Evropské zprávy o násilí

na dìtech, ze které na konferenci èerpala
Eva Vaníèková z Èeské spoleènosti na
ochranu dìtí a autorka právì vydané
knihy Dìtská prostituce. Vaníèková
tvrdí: „U nás, pokud jde o bìžné vý-
prasky, by si nikdo témìø nedovolil
nìco takového ohlásit. My máme pøe-

trvávající tradici tvrdé rakousko-
uherské školy, tendenci dìti podce-
òovat. Spíše v rodinì uznáváme for-
mální autoritu a domníváme se, že se
oprávnìnì mùžeme na dítì zlobit a
v rámci toho zlobení používat i for-
mu násilí. Nevidíme na tom nic špat-
ného, proto bychom nìco takového
neoznamovali, ale sami dokonce po-
užili.“

Pøitom i v Èeské republice hrozí vysoké
tresty nejen za násilí na dìtech, ale také
za neohlášení pøípadu týrání dìtí. V Èes-
ku ale jen málokdo udá souseda za to, že
napøíklad ztloukl svoje dìti. Vìtšinou se
o tom dozví policie od školního lékaøe, øíká
Martin Kloubek, policista ze specializo-
vaného oddìlení tøetí policejní správy
v Praze a dodává: „Oznamovací povin-
nost je zakotvena v trestním zákonu
velmi dlouho. Problémem je, že jednou
ze zásad trestního øízení je, že dokazovat
musí orgán èinný v trestním øízení, že ten,
kdo neoznámí pøípad týrání dítìte, nebo
osoby závislé, mùže být trestaný.“

Oznamovací povinnost
„Orgány èinné v trestním øízení musí

dokázat tomu, kdo nìco neoznámil, že se
to, dozvìdìl ‚vìrohodným zpùsobem‘. Pro-
to má nìkdy veøejnost pocit, že takové
ustanovení trestního zákona existuje, ale
že málo funguje.“

Kloubek øíká, že velmi èasto dìti pá-
chající trestnou èinnost,  klienti so-
ciálních a diagnostických ústavù, po-
cházejí z rodin, kde zažívaly doslova
peklo, fyzické násilí a sexuální zne-

užívání. „Pøeètete-li si kazuistiky
tìchto dìtí, tedy pøíbìhy, které s nimi
sociální pracovníci v ústavech sepi-
sují, zaskoèí vás jaké  obrovské pro-
cento je tìch, kteøí byli v dìtství se-
xuálnì zneužíváni.“

Transgeneraèní pøenos
Podle odhadù odborníkù je v Èes-

ké republice v dìtství sexuálnì zneu-
žívána každá ètvrtá dívka a každý
desátý chlapec, nejèastìji prý od ne-
vlastních otcù, strýcù, tedy od lidí,
kteøí jsou jim nejblíže. Podle Jany Ko-
courkové, psychiatrièky z pražské nemoc-
nici Motol, pøedstavují pøípady týrání
široké spektrum od fyzického týrání
a násilí, vèetnì extrémních fyzických
trestù, pøes sexuální zneužívání až po
zanedbávání, kdy dítìti není poskyt-
nuta dostateèná péèe  jakou by potøe-
bovalo.

Jedním z možných vzorcù pøenosu cho-
vání je podle Kocourkové ‚transgeneraèní
pøenos‘ z rodièù na dìti, ale nìkdy mùže
dojít i k opaku, kdy se rodiè chová permi-
sivnì vùèi projevùm dìtí, nebo dìti vùbec
nemá, pøípadnì se vyskytnou i jiné vzorce
chování, které nejsou prostým opakováním
násilí.

Problém je ale i v samotné definici nási-
lí, nebo� „kategorizovat rodièovské chová-
ní jako extrémní trestání mùže být nesnad-
né, napøíklad uhodit dítì je nevhodné tý-
rající trestání, ale odstrèíme-li ho fyzickou
silou v situaci, kdy by bylo ohroženo pøe-
chodem pøes silnici nebo pohybem kolem
sporáku, potom lze tìžko øíci, zda fyzická
zábrana je trest nebo ne,“ dodává Kocour-
ková.

Mikuláš Kroupa
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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)

Králíky kolem roku 1900
(2. díl)

Nejen kolem roku 1900, ale již dlou-
ho pøed tím v Králíkách nesídlil ni-
kdo z majitelù zdejšího velkostatku.
Další pohled na tehdejší spoleènost je
proto tøeba zaèít tìmi, kdo byli podle
parametrù té doby poèítáni mezi du-
chovní elity. Vìtšina z nich ovšem
mìla dost daleko k možnostem eko-
nomických elit stejného místa. V roce
1900 tu byla øímskokatolická fara,
i když už jí pozvolna vznikala konku-
rence ve faøe protestantské. Ta vznik-
la v roce 1904 v dùsledku nábožen-
sko politického importu øíšskonì-
meckého protestantismu do nìkte-
rých nìmecky  osídlených oblast í
Èech a její kazatelé nemìli naprosto
žádné vazby na tehdy již pomìrnì
dobøe organizované evangelíky habs-
burské monarchie. Katolickou du-
chovní službu více než tøem tisícov-
kám král ických obyvate l muse l
zvládnout faráø s jedním kaplanem.
Pro výuku náboženství byl k dispozi-
ci katecheta. K farskému hospodáø-
ství kromì nezbytné hospodynì ná-
leželi ještì dva pacholci a dìveèka,
kteøí pracovali pøedevším na polích
náležejících k faøe.

K duchovním elitám mìsta bylo
podle dobových kritérií dále poèítáno
i veškeré úøednictvo státní i soukro-
mé. Ke státnímu úøednictvu tu nále-
želi pánové z okresního soudu, berní-
ho úøadu, z èetnické stanice a od fi-
nanèní stráže, volnìji pak všichni
z poštovní a železnièní služby. Proto-
že poèet obyvatelstva horského soud-
ního okresu Králíky nebyl pøíliš vy-
soký, mìl i zdejší okresní soud nevel-
ké množství úøedníkù. V jeho èele stál
okresní soudce, který musel mít ne-
jenom úplné právnické vzdìlání, vèet-
nì všech rigorózních i rezortních
zkoušek, ale i pøimìøenou praktickou
zkušenost. Ten králický byl v roce
1900 svobodný ètyøicátník, kterému
vedla domácnost èesky mluvící hos-
podynì. Personál zdejšího okresního
soudu dále tvoøili vedoucí pozemko-
vých knih, adjunkt, dva písaøi, kan-
celista a úøední sluha, i když v této
pozici mohli být zamìstnáni dva pá-
nové. Soudobá statistika øíkala, že
v èeských zemích byla soudní služba
výraznou doménou èeského úøednic-
tva. I v pøevážnì nìmecky mluvících
Králíkách se èást soudního úøednic-
tva v rodinách dorozumívala èesky.
Okresní soudce v roce 1900 uvádìl,
že jeho dorozumívací øeèí je nìmèina,
ovšem jeho hospodynì uvedla èešti-
nu. V reálu této domácnosti lze pøed-
pokládat tehdy asi dost obvyklou smìs
obou zemských jazykù, nad kterou se
sice pozastavovali nìkteøí veøejní èi-
nitelé, ale ani mnohým z nich se ji ze
soukromí vymýtit nepodaøilo. Ve stát-

ních úøadech se ovšem museli všich-
ni úøedníci øídit tzv. jazykovými naøí-
zeními, která stanovovala, že jednání
musí být vedeno v jazyce podání. Úøed-
nictvo tedy muselo zvládat v místì
obvyklé jazyky nejenom slovem, ale
i písmem. Z tohoto pohledu musela
v králickém soudním okrese pøeva-
žovat nìmèina. Personál berního úøa-
du tvoøilo sedm úøedníkù. Na èetnic-
ké stanici sloužil velitel a tøi muži, fi-
naèní stráž tvoøil velitel a pìt mužù.
K finanèní stráži náležela ještì stá-
tem placená kuchaøka. Celní služba
už byla v této dobì oddìlená od fi-
nanèní stráže a v Králíkách nesídlila.

Marie Macková
(pokraèování pøíštì)

Služby mìsta Králíky s.r.o.

Provádí  pro všechny zákazníky:

odstraòování ledù a zmrazkù ze støech
a

následný úklid prostoru
tel. 465 631 320

Tøíkrálová sbírka
Všem dárcùm z Králík a okolí dì-

kujeme, že nám zachovali pøízeò a byli
solidární s tìmi, kteøí naši pomoc po-
tøebují. Omlouváme se tìm, u kterých
jsme zapomnìli na nápis K + M + B +
2006 nad dveømi. Celkem jsme vypsali
na Králicku tøi bílé køídy.

Výsledky Tøíkrálové sbírky 2006 v ús-
teckoorlickém regionu

Brandýs nad Orlicí 39870,5 (výtìžek),
10 (poèet skupinek), Èenkovice 3220,5
(1), Èeská Tøebová 18507,5 (41), Èes-
ké Libchavy 12634 (6), Dolní Èermná
27142 (7), Dolní Dobrouè 64634 (16),
Dolní Libchavy 15440,5 (4), Hejnice
4065 (1), Hnátnice 17222 (6), Horní
Èermná 17722,5 (8), Horní Heømanice

21299,5 (3), Horní Sloupnice 32813 (11),
Choceò 101772 (28), Jablonné nad Or-
licí 64285,5 (25), Jamné nad Orlicí
13280,5 (4), Králíky 28590,5 (5), Lan-
škroun 138981,5 (34), Letohrad 129846
(34), Lichkov 7620 (3), Líšnice 16894
(4), Lukavice 29062,5 (12), Mistrovice
18802 (4), Mladkov 8133 (4), Nekoø
26316 (6), Orlièky 3560 (1), Petrovice
6299,5 (1), Píseèná 11396 (3), Šedivec
9871,5 (2), Ústí nad Orlicí 129090,5
(12), Vermìrovice 9615 (3), Výprachti-
ce 22797 (5), Vysoké Mýto 64556,5 (15),
Žamberk 26756,5 (5), Klášterec n. Orl.
5296 (1). Celkem vybráno 1.347.393,-
Kè.

Janina Maurerová

L. Theimerová, N. Hollyová, T.
Schweidler.
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MUZEUM ÈS. OPEVNÌNÍ - DÌLOSTØELECKÁ TVRZ BOUDA
Betonová hranice
Výstavu s názvem „Betonová hra-

nice, pøíbìh èeskoslovenského opevnì-
ní do roku 1945“ pøipravuje k 70. výro-
èí zahájení výstavby èeskoslovenské-
ho opevnìní v úseku Králíky – Hrubý
Jeseník Vlastivìdné muzeum v Šum-
perku, které se touto akcí hlásí k celo-
státnímu projektu „Muzea a 20. stole-
tí“.

Výstava pøipomene dramatické ob-
dobí ohrožení Èeskoslovenska Nìmec-
kem a pøípravu Èeskoslovenska na
obranu státní suverenity a územní ce-
listvosti.

Vedení státu si tehdy uvìdomovalo,
že v pøípadì ozbrojeného konfliktu
s Nìmeckem bude stát armáda proti
pøesile. Následné rozhodnutí vojen-
ských expertù eliminovat vyšší poèty
vojákù a vojenské techniky nepøítele
obrannými liniemi betonových pevnos-
tí a pevnùstek vycházelo z tehdejšího
stavu výzbroje èeskoslovenské armá-
dy i úrovnì vojenské strategie.

Na budoucí možnou válku se pohlí-
želo jako na válku koalièní, ve které
bude èeskoslovenská armáda souèástí
armád spojencù. Hlavní štáb vycházel
z nejobtížnìjší, pøitom patrnì nejprav-
dìpodobnìjší možnosti váleèného kon-
fliktu, totiž souèasné války Èeskoslo-
venska s Nìmeckem a Maïarskem.

První plán výstavby opevnìní byl
pøijat 12. prosince 1935. V té dobì již
probíhala (od podzimu 1935) výstavba
objektù tìžkého opevnìní na Ostrav-
sku. V roce 1936 se zaèalo tìžké opev-
nìní stavìt v okolí Králík, Rokytnice
v Orlických horách a v Bratislavì. Po-
stupnì byla budována lehká opevnìní
nejen kolem hranice, ale i ve vnitroze-
mí, napø. k obranì Prahy a dalších stra-
tegicky dùležitých oblastí.

Výstava návštìvníky seznámí na fo-
tografiích, plánech a nákresech s prù-
bìhem výstavby opevnìní, zvláštì na
severní a jižní Moravì, ozøejmí úlohu
hranièáøských plukù, jednotek stráže
obrany státu, strážních praporù a plu-
kù zajištìní lehkých opevnìní. Fotogra-
fie, modely a další dokumenty pøipo-
menou jednotlivé typy lehkých a tìž-
kých opevnìní, seznámí s rozdíly mezi
lehkými pevnùstkami vz. 36 a vz. 37,
s úkolem dìlostøeleckých tvrzí a je-
jich èástí (jako byly dìlostøelecké pozo-
rovatelny, dìlostøelecké sruby, tvrzo-
vé vchodové sruby, pìchotní sruby a
další).

K vidìní bude nìkteré tehdejší vy-
bavení pevností, jako potrubí vzducho-
techniky a elektroinstalace, uzávìry
støílen, stolek na výmìnu hlavní, peri-
skop a další, ale i používaná lehká vý-
zbroj, jako kulomety a jiné palné zbra-
nì.

Pozornost je vìnována také èesko-
slovenské mobilizaci v záøí 1938, sta-
vu, pøipravenosti a úloze opevnìní v
tomto období a následné kapitulaci a
vydání pohranièních opevnìní nepøí-

teli. Závìr výstavy pøipomíná využití
èeskoslovenských pevností nacistickou
armádou v prùbìhu druhé svìtové vál-
ky, kdy pevnosti posloužily ke zkouš-
kám odolnosti pro potøeby výstavby
nìmeckých pevností a vývoj nových
typù støel, granátù a trhavin. Pøipome-
nuta je také aktivní role pevnostního
systému na Ostravsku a Opavsku pro-
ti postupující sovìtské armádì.

Chystaná výstava by nemohla vznik-
nout bez spolupráce s muzei i soukrom-
níky, kteøí se vìnují zpøístupòování
opevnìní veøejnosti, sbírají doklady a
pøedmìty vztahující se k výstavbì a
vybavení pevností, studují dokumenty
a publikují knihy o èeskoslovenském
opevnìní. Návštìvník bude mít mož-
nost vidìt èást autentického vybavení
z tvrze Hanièka, které poskytuje spo-
leènì s modely pevností mìstské mu-
zeum v Rokytnici v Orlických horách,
výstroj, výzbroj i vybavení pevností
z Vo jensko-historicko-technického
muzea v Èeské Tøebové, modely opev-
nìní Radima Žambocha a Klubu vojen-

ské historie Kralka spravující objekt K
– S 5 u Dolní Moravy, pøedmìty ze sbír-
ky Františka Hlavatého vèetnì unikát-
ních exempláøù a výzbroj a výstroj po-
skytnutou èleny Beton Bunker Club
Kronfelzov spravujícího objekty StM –
S 30 – 34 v okolí Starého Mìsta pod
Snìžníkem. Vystavující i nìkterá další
muzea a organizace budou informovat
o své èinnosti a o možnostech návštìv-
níkù výstavy zhlédnout veøejnosti pøí-
stupné pevnosti v terénu.

S nápadem uspoøádat výstavu na
toto téma pøišla pracovnice informaè-
ního centra v Šumperku paní Hana Ro-
zehnalová, scénáø výstavy je pak dí-
lem PaedDr. Zdeòka Doubravského.

Výstava Betonová hranice bude pøí-
stupna od 8. 2. do 2. 4. 2006 v Hollarovì
galerii a dalších prostorách Vlastivìd-
ného muzea v Šumperku. Pro zájemce
je zde také zajištìna možnost nákupu
literatury a upomínkových pøedmìtù
s tématem ès. opevnìní.

Kontakt pro informace: tel.:  583 214
070, E-mail: rozehnalova.hana@seznam.cz
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Nejstarší ètenáø Nejstarší ètenáø naší knihovny, pan Fran-
tišek Holèapek oslavil 9. ledna 2006 už své
91. narozeniny!

Pan Holèapek s pøesností vlastní bývalé-
mu uèiteli matematiky pøichází každý ètvr-
tek dopoledne pro svou pravidelnou dávku
ètení.

Jeho návštìva je pro nás vždycky pøíjem-
ným osvìžením, pokaždé nás pobaví a ro-
zesmìje novou historkou, vtipem.

Pan Holèapek je krásným dùkazem toho,
v jaké duševní a tìlesné kondici se èlovìk
mùže udržet i ve vysokém vìku. Zcela urèitì
na tom má zásluhu i jeho chu� se stále uèit
nìco nového a jeho smysl pro humor.

Proto taky s úsmìvem pøijal, když jsme
mu v knihovnì uspoøádali  malou oslavu,
kterou zahájila píseò pánù Svìráka a Uhlí-
øe. Spoleènì jsme si zazpívali: „Franta má
narozeniny, my máme pøání jediný, štìs-
tí,zdraví, štìstí, zdraví, hlavnì to zdraví. Dob-
øe, že jsi na svìtì, koukni, jak rádi máme tì.“

Do dalších rokù mu pøejeme hodnì elánu
a úsmìvù na jeho moudré tváøi.

Ivana Mareèková

Slavnosti pálenky (II. roèník)

PØIHLÁŠKA PÁLENKY

Poøadové èíslo: ..................................................

Jméno, pøíjmení: ..................................................

Rok vypálení: ..................................................

Druh ovoce: ..................................................

Palírna: ..................................................

Podpis soutìžícího: ..................................................

Soutìžní èíslo: ..................................................

Uzávìrka pøihlášek 18. 3. 2006

TJ Jiskra Èervená Voda poøádá pod
vedením p. Stanislava Revúse II. roèník
„Slavností pálenky“.

Hlavní soutìž je naplánována na 25. 3.
2006 od 18.00 hodin na sále SDH za ne-
mocnicí v Èervené Vodì.

Pøihlášku do soutìže lze použít ze zpra-
vodaje a nebo na místech sbìru pálenek
uvedených níže. Sbìrny budou fungovat
na následujících místech od 20. 2. 2006 do
uzávìrky pøihlášek (18. 3. 2006).

Sbìrny jsou rozmístìny následovnì:
Èervená Voda: Stavebniny RS (otevøe-

no po – pá 7 – 16 hod, so 8 – 11 hod.),
p. Vacková Marta, Èervená Voda 359
(vila naproti Obecnímu úøadu.

Králíky: Becherbar, Velké námìstí,
p. Michal Souèek (pøíjem po – pá 13 – 16
hodin).

Štíty: Elektro Rýznar, námìstí - dle
provozní doby prodejny.

Základní podmínky pro zaøazení do sou-
tìže:

1. Vyplnìná a odevzdaná pøihláška
2. Odevzdání 0,5 litru pálenky jako sou-

tìžní vzorek
Po slavnostním vyhlášení ocenìných

pálenek bude následovat volná zábava se
živou hudbou.

Po celou dobu konání soutìže i volné
zábavy zajištìno bohaté obèerstvení.

Srdeènì Vás zvou poøadatelé
v èele s p. Stanislavem Revúsem

Mimoøádné zimní vstupy pro zájemce
o návštìvu dìlostøelecké tvrze Bouda

V rámci pravidelných zimních kontrol
a udržovacích prací bude možné i v zimním
období navštívit rozsáhlý podzemní sys-
tém s pìti povrchovými bojovými objekty
této významné vojensko-historické a sta-
vební památky. Pøímo ke vchodové-
mu objektu tvrze Bouda vede udržovaná
lyžaøská stopa pro vyznavaèe bìžeckého
lyžování. Pøístup je možný z nìkolika smì-
rù: nejkratší trasa vede od Suchého vrchu
a Èervenovodského sedla, dále se nabízí
krásná trasa z Tìchonína (jen pro pìší,
zde se stopa neudržuje), Mladkova, Lich-
kova nebo Jablonného nad Orlicí. Tytéž
obce jsou východištìm turistických pìších

tras.
První mimoøádné návštìvní termíny

jsou ve dnech 3., 4. a 5. února 2006.
V každý shora uvedený den budou tøi vstu-
py do labyrintu chodeb a sálù v podzemí
dìlostøelecké tvrze Bouda a to v 11, 13 a
14 hodin. Pokud se najdou zájemci o vstup
v jiný èas v tìchto dnech, mohou kontak-
tovat na tel. èísle správce tvrze: 777 647
114.

Další mimoøádné vstupy se plánují na
první víkend v bøeznu, první a poslední
víkend v dubnu. Ledové království
v podzemí tvrze však bude možné spatøit
zøejmì jen v únorových termínech, kdy také

probìhne pravidelné každoroèní sèítání
netopýøí populace zimující v podzemí této
prvorepublikové pevnosti.

Spoleènost pøátel ès. opevnìní, o. p. s.
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Pozvání na setkání
Partnerského spolku Králíky

Milí ètenáøi, možná si ještì vzpo-
menete, že jste vloni èetli zprávu
o tom, že se v Králíkách zakládá Ob-
èanské sdružení Partnerský spolek
Králíky.

15. èervna 2005 se konala jeho usta-
vující schùze,  sdružení splnilo všech-
ny podmínky k tomu, aby bylo zare-
gistrováno na Ministerstvu vnitra ÈR.

Obèanské sdružení je nezisková or-
ganizace, v nìmž se sdružují obèané
Králík a okolí, kteøí mají zájem o pìs-

tování a prohlubování partnerských
mezinárodních kontaktù.

Bìhem roku 2005 se èleny Partner-
ského spolku stalo 21 obèanù Králík.

Výbor sdružení zve všechny èleny
na první letošní schùzku, která se
bude konat ve ètvrtek 23. února 2006
od 18 hodin v salonku hotelu Beseda.

Samozøejmostí je , že jsou zváni
i další zájemci o èlenství a práci v novì
vzniklém spolku.

Ivana Mareèková

Škola dostane od svých žákù
energetické vysvìdèení

ZŠ praktická Králíky uspìla ve výbìro-
vém øízení do projektu „Úspory energie ve
škole“, pøestože byl vyhlášen pouze pro
Liberecký a Královéhradecký kraj. Pro-

jekt koordinuje SEVER – Støedisko ekolo-
gické výchovy a etiky Rýchory a je podpo-
rován Nadací Partnerství.

Žáci 8. roèníku v hodinách  fyziky zjiš-
�ují, jak se na škole hospodaøí s energií.
V rámci projektu se budou žáci zabývat
stavem zdroje tepla, jeho rozvody, spotøe-
bou tepla, tìsností oken a dveøí, zpùso-
bem osvìtlení, atd. Výsledkem jejich prá-
ce bude „Malý energetický audit“, který
zhodnotí souèasné hospodaøení s energií
na škole a navrhne možná zlepšení.

Na konci bøezna 2006 probìhne v Hradci
Králové setkání všech zúèastnìných škol, kde
budou odbornou komisí vyhlášeny tøi nejlé-
pe zpracované práce žákù, jejichž školy zís-
kají prostøedky na realizaci úsporných opat-
øení.

Výsledky naší práce budeme prezento-
vat na stránkách Králického zpravodaje.

Mgr. Jiøí Švanda

Lékaøská služba první pomoci
Na základì rozhodnutí vedoucího lékaøe LSPP okresu

Ústí nad Orlicí dochází od 1. února 2006 ke zmìnì ordi-
naèních hodin LSPP v Èervené Vodì.

Ordinaèní hodiny se mìní takto: sobota, nedìle a
svátky od 9.00 do I8.00 hod.

V ostatní dny je ordinace LSPP uzavøena.
Nejbližší ordinace je v Ústí nad Orlicí, telefon èíslo 465

525 211 od 17.00 do 21.00 nebo Šumperku, telefon èíslo
583 397 108-109 pro dospìlé, telefon èíslo 583 397 112
pro dìti od 17.00 do 24.00 hod.

V pøípadì akutního ošetøení volejte tísòovou linku 155
Okresní zdravotnické záchranné služby v Ústí nad Orlicí

dr. Kalinová
Ved.lékaø oblastního síøediska ZZS v Èervené Vodì

UPOZORNÌNÍ PRO DEKLARANTY
Celní úøad Ústí nad Orlicí Vám

tímto sdìluje, že dnem 31. 1. 2006
byla ukonèena možnost provádì-
ní celního øízení na útvaru celní
správy v Dolní Lipce z dùvodu pøe-
místìní útvaru do Klášterce nad
Orlicí, kde již není tato agenda za-
jiš�ována. Dalším z dùvodù je na-
prosto minimální využívání této
služby ze strany deklarantské ve-
øejnosti.

V souvislosti s touto skuteèností Vám
celní úøad, kromì možnosti pøedkládat
jednotlivá celní prohlášení pøímo v sídle
CÚ, nabízí využití veškerých systémù
zjednodušených postupù tak, abyste
i nadále mohli provádìt celní øízení
u Celního úøadu v Ústí nad Orlicí.

Jedná se pøedevším o tyto možnosti

zjednodušených postupù:
1. schválený pøíjemce v režimu spo-

leèného tranzitu (cca 1 x za 10 dní
se dostavit na CÚ)

2. schválený odesílatel v režimu spo-
leèného tranzitu (cca 1 x za 10 dní
se dostavit na CÚ)

3. schválený pøíjemce v režimu tran-
zitu na podkladì karnetu TIR (cca
1 x za 10 dní se dostavit na CÚ)

4. zjednodušený postup v režimu vý-
vozu (cca 1 x za mìsíc se dostavit
na CÚ)

5. zjednodušený postup v režimu vol-
ného obìhu (cca 1 x  za 10 dní se
dostavit na CÚ)

6. zjednodušený postup v režimu pro-
pouštìní zboží do režimu s hospodáø-
ským úèinkem (napø. aktivní zušlech-

�ovací styk) (cca 1 x za 10 dní se dosta-
vit na CÚ)

7. zjednodušený    postup    pøi    ukon-
èování režimu s hospodáøským
úèinkem (propuštìní zboží do režimu
zpìtného vývozu,propuštìní zboží do
režimu volného obìhu) (cca 1 x  za 10
dní - volný obìh, 1 x za mìsíc - vývoz se
dostavit na CÚ)

Celní úøad je kdykoliv pøipraven
s Vámi konzultovat Vaše požadavky a
v maximální možné míøe jim vyhovìt.

Pøípadné dotazy smìrujte na urèe-
ného pracovníka CÚ: Miroslav Krejèí

zástupce øeditele odboru 02 a vedou-
cí oddìlení 022, tel: 465569221, e-mail:
m.krejci@cs.mfcr.cz.

Za Celní úøad Ústí nad Orlicí
CØ Ladislav Brùha, øeditel CÚ

Informace pro úèastníky
silnièního provozu
Ministerstvo dopravy zahájilo kampaò

informující veøejnost o zmìnách, které pøi-
nesla novela zákona o silnièním provozu.
O novinkách se øidièi dozvìdí vedle billbo-
ardù a inzerce v médiích pøedevším na spe-
cializovaném webu www.novapravidla.cz
a také ve dvou nauèných televizních seriá-
lech. Zmìny zaèínají platit od 1. èervence
letošníhoroku.

Vedle klasických prostøedkù kampanì,
jakými jsou billboardy, rozhlasové a tele-
vizní spoty a inzerce v tisku, chce minister-
stvo dopravy co nejkomplexnìji informovat
øidièe o všech zmìnách, které je po 1. èer-
venci èekají. Pro tyto úèely je zøízena speci-
ální internetovou adresu
www.novapravidla.cz. Zde se veøejnost
mùže seznámit s jednotlivými zmìnami,
dùvody, které k tìmto zmìnám vedly, a
s dalšími praktickými informacemi.

Novinky budou v podobì brožurek a le-
tákù dostupné též na úøadech, støedních
školách, autoškolách a na hranièních pøe-
chodech v nìkolika jazykových verzích pro
zahranièní øidièe.

Odbor vnitøních vìcí ve spolupráci s re-
dakcí KZ pøipraví pro naše ètenáøe v nìko-
lika èláncích základní informace o zmìnách
v pravidlech silnièního provozu.

Za redakci KZ Bc. Jan Divíšek, za odbor
vnitøních vìcí MÚ Ing. Luboš Hejkrlík



Králický zpravodaj 2/2006 - 23

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 únoru oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Kateøina Zerzánová, Åudovít Galaba, Libuše Štorková

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

84 let - Marie Marušková
82 let - Anna Horáková
81 let - Andrej Servanský
80 let - Vìra Röllová,

- Margita Havlová
79 let - Oldøich Theimer
78 let - Rùžena Petruželková
77 let - Eliška Filipová,

- Elfrída Venclová

75 let - Vladimír Beran
74 let - Helmut Schramme,

- Marie Kalousková,
- Pøibyslav Felgr

72 let - Jan Krejèí
71 let - František Sekanina,

- Žofia Mišurcová
70 let - Valburga Dostálová,

- Marie Dušková,
- Leopold Fogl

Kryštof Mikulecký, Adam Rùžièka, Dan Veèeø, Tereza Vašíèková

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
11. 02. So MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
12. 02. Ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
18. 02. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 756
19. 02. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 756
25. 02. So MUDr. Špièka Králíky 5. kvìtna 414 465 631 154
26. 02. Ne MUDr. Špièka Králíky 5. kvìtna 414 465 631 154
04. 03. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
05. 03. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
11. 03. So MUDr. Špièková Králíky 5. kvìtna 414 465 631 274
12. 03. Ne MUDr. Špièková Králíky 5. kvìtna 414 465 631 274

  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)

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Pavel Rozsypálek – Jitka Èížková

Øádková inzerce
Pronajmu  nebytové prostory

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

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

Koupím rodinný dùm se zahra-
dou v obci Králíky a okolí. Cena
k jednání 800 t is. Informace:
736 685 264.

Prodám motocykl MZ ETZ 150
– modrá barva, super stav, 10,5 kw,
cena 15.000,- na tel.: 777 32 80 54.

Dne 26. 2. 2006 uplyne již 20
dlouhých let co nás navždy
opustil ve vìku 47 let náš milo-
vaný tatínek, manžel a dìdeèek
pan Vladimír Jedlièka .
S láskou vzpomínáme. Všichni,
kdo jste ho znali, vzpomeòte s
námi.
Vzpomínají manželka a dìti

Redakce Králického zpravodaje
se tímto omlouvá za nedopatøe-
ní vzniklé pøi sazbì lednového
èísla. I pøes provedenou øádnou
jazykovou korekci všech èlán-
kù a jejich formální úpravu, byla
omylem odeslána do tiskárny
starší verze elektronické sazby
zpravodaje. Za toto nedopatøení
se ještì jednou omlouváme.
Za redakci Králického zpravodaje

J. Vacek
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Program na ÚNOR
úterý   7.   ANDÌL PÁNÌ   zaè. v 17.00 hod
Vtipné, bystré a místy i dramatické vyprávìní realizoval reži-

sér Jiøí Strach jako svùj filmový debut a získal pro nìj mnoho
známých èeských hercù. Humorný a poetický pøíbìh o napravení
nešikovného andìla Petronela byl natoèen na motivy pohádek
Boženy Nìmcové.

pátek   10.   ŠÍLENÍ   zaè. ve 20.00 hod
Osobitý filmový tvùrce Jan Švankmajer oznaèil své nové dílo za

filozofický horor. Snímek je alegorií souèasného svìta, jehož vý-
stižnou kulisou je blázinec a podstatou støet osobní svobody
s civilizaèní represí a manipulací. Zajímavou hereckou pøíležitost
dostali Jan Tøíska, Aòa Geislerová a Pavel Liška.

úterý   14.   LOVCI DINOSAURÙ   zaè. v 17.00 hod
Cestovní kanceláø Time Safari nabízí lákavou atrakci - cesto-

vání v èase a lov dinosaurù. Zabití motýla na prehistorickém
safari ale mùže ohrozit existenci celého lidstva. Akèní dobrodruž-
ný sci-fi snímek rozvíjí téma  paradoxù pøi cestování èasem
z povídky klasika žánru Raye Bradburyho.

pátek   24.   MRTVÁ NEVÌSTA   zaè. ve 20.00 hod
Láska hroby pøenáší. Animovaný horor Tima Burtona o hrdi-

novi, který se omylem zasnoubí s mrtvou dívkou. V Zemi mrtvých
se tak zaène pøipravovat obøad, který znaènì zkomplikuje sva-
tební pøípravy v Zemi živých.Tématem i èernohumorným ladìním
je mimoøádné dílo urèeno pøedevším dospìlým.

sobota   25.   KING KONG
!zaè. v 19.00 hod - dvojprogram!
Filmový štáb se vypraví na tajemný Ostrov lebek natoèit film,

hlavní hereèku ale unesou domorodci. Zachránci se musí vypoøá-
dat nejen s nimi, ale i se spoustou dalších tvorù, z nichž vìtšina
má hlad. Remake  klasického spektáklu pojal režisér Pána prste-
nù Peter Jackson znovu jako výpravnou podívanou s množstvím
digitálních trikù. Film je promítán s pøestávkou.

úterý   28.   ZLOMENÉ KVÌTINY   zaè. ve 20.00 hod
Také v novém opusu zùstává Jim Jarmusch vìrný svému stylu

i osamìlým hrdinùm. Padesátník Don (skvìlý Bill Murray) býval
velkým donchuánem, ale jakoby ztratil chu� do života. Vrátí se
mu ovšem pøi hledání syna, o kterém dvacet let nevìdìl. Jar-
musch opìt míchá koktejl z nostalgie, jemné ironie, pointovaného
humoru a z empatie pro lidské slabosti.

Klub Na Støelnici Králíky
ÚNOR 2006

pátek   3. února  zaè. v 19.30 hod
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA KRÁLÍKY
Ples poøádá maturitní roèník školy, informace na tel. 465

631 306. K tanci hraje skupina TRIAL.

pátek a sobota 17. a 18. února   zaè. v 19.00 hod
KRÁLICKÝ KARNEVAL
Tradièní králický karneval je lidovou veselicí ve všech

místních hospodách, restauracích a sálech. Letošní roèník
poøádá hokejový oddíl TJ Jiskra Králíky.

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

Pavelel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky

Právnicko poradenská èinnost - Agentury NIKA
Zastoupení osobním poradcem v Králíkách

 Objednávky, konzultace požadavkù na tel. èísle: 724 123 787
Naše agentura se zabývá èinností poraden-
ství pro obyvatele:
- sepisování žádostí a stížností
- sepisování žalob a podání
- sepisování odvolání proti rozsudku.

Porotcem proti
své vùli

14. a 15. leden 2006 byl pro taneèní obor Základní umì-
lecké školy v Králíkách významný den. A nejen pro ZUŠ
Králíky, ale i pro dalších osmnáct taneèních souborù z celé
republiky. Tyto dny se konala na Støelnici celostátní pøe-
hlídka dìtských a mládežnických souborù. Dokonce pøijela
i mládež ze Žiliny. Pøípravy na takové setkání jsou velmi
nároèné a dlouhodobé. S úctou k organizátorùm, ale po-
mìrnì v klidu, jsem sledoval pøípravy až do té chvíle, kdy
mnì paní Iva Musilová v pøedveèer pøehlídky velmi inten-
zivnì a vemlouvavì vysvìtlila, že v Králíkách a okolí není
nikdo jiný, kdo by se hodil do poroty, než já. (Na poslední
chvíli se omluvila pro nemoc jedna renomovaná porotky-
nì). Protože se o tanec zajímám a protože jsem nejspíš u
sklenièky vína kdysi nabídl pomoc pøi podobných akcích,
tak jsem váhavì svolil. Po položení telefonu jsem si teprve
uvìdomil vážnost a odpovìdnost pøijaté funkce a zaèaly se
u mne projevovat osypky.

Druhý den 13. 00 hod. Støelnice.
Pøicházím do znaèného poètu dìtí a mládeže pobíhajících

v prostorách Støelnice. Vidìt je na nich radost i nervozita
pøed vystoupením. Všude poslední pøípravy, úpravy kostý-
mù, pozorování hodinek, kdy už to zaène. Je to nádherná
atmosféra. Pøipomíná mi to døívìjší tìlovýchovné akade-
mie, spartakiády a slety, dnes již zapomínané. Je to škoda,
bereme tím dìtem pohyb, kamarádství, kus pøirozeného
štìstí.

Od 14. hodin následují tøi hodiny tance, krásné hudby a
kostýmù. Všichni dávají do svých vystoupení maximum
toho, co se s peèlivostí a dlouho uèili. Je na všech vidìt
radost, kterou jim tanec pøináší. A ještì nìco – fandí jeden
druhému. Všechny tyto hezké pocity mají ti, kteøí pøišli,
vidìli a slyšeli. Škoda tìch prázdných míst v hledišti. Mohla
být atmosféra ještì krásnìjší a srdeènìjší. Velmi úspìšná
pøehlídka konèí radostí a spokojeností úèastníkù. Úspìšná
byla i pro taneèní skupiny z Králík a Èervené Vody, které
patøily k nejlepším. To musí tìšit jak dìti, tak jejich uèitel-
ky Ivu Musilovou, Moniku Altmanovou i Soòu Kaliánko-
vou. Spokojenost úèastníkù celostátní pøehlídky mùže tìšit
i všechny organizátory v èele s Ivou Musilovou. Dokládá
to pøání nìkterých: „Udìlejte další pøehlídku zase v Králí-
kách.“

Od organizátorù jsem dostal koláè.
Zdálo by se nic.
Od všech taneèníkù však dostal jsem radost.
A to je mnohem – mnohem víc.

Hejtmanský V.

Základní umìlecká
škola v Králíkách

Vás zve ve ètvrtek 16. února na

Koncert žákù hudebního oboru.

Zaèátek koncertu je v 18,00 ho-

din v sále školy.
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Jesenický lyžaøský maraton - JeLyMan 2006
JeLyMan 15. roèník - závod je zaøa-

zen do série závodù Continental Cup.
Poøadatel: SK SEVERKA Šumperk

- klub orientaèního bìhu.
Místo: Jeseníky, horské sedlo Skøí-

tek (silnice I. tø. è.11);
Datum: nedìle 26. února 2006;
Disciplíny:
Muži 40 km - kategorie:
M1 - do 40 let (nar. 1966 - 1987)
M2 - do 50 let (nar. 1956 - 1965)
M3 - nad 50 let (nar. 1955 a starší)
Ženy 20 km - kategorie:
Ž1 - do 40 let (nar. 1966 - 1987)

Ž2 - do 50 let (nar. 1956 - 1965)
Ž3 - nad 50 let (nar. 1955 a starší)
Muži 20 km - kategorie:
V1 - do 40 let (nar. 1966 - 1987)
V2 - do 50 let (nar. 1956 - 1965)
V3 - do 60 let (nar. 1946 - 1955)
V4 - nad 60 let (nar. 1945 a starší)
Dorostenci - 20 km:
DM - 1988 a mladší
Dorostenky - 20 km:
DŽ - 1988 a mladší
Pøihlášky: Písemnì do 18. 2. 2006

na adresu: Zdenka Králová, Janáèko-
va 39, 787 01 Šumperk. Emailem na

adresu severka@razdva.cz, uveïte
všechny údaje jako v pøihláškovém for-
muláøi a závaznì zpùsob platby nebo
on-line pomocí pøihláškového formu-
láøe na internetové stránce závodu.
Tato pøihláška, stejnì jako pøihláška
e-mailem, platí až po obdržení reply (od-
povìdi)!

Startovné je možno uhradit v hoto-
vosti na prezentaci, pøevodním pøíka-
zem nebo složením hotovosti u poklad-
ny banky a to na úèet è.1904881319/
0800, jako variabilní symbol uveïte své
rodné èíslo a konstantní symbol 308.
Dodateèné pøihlášky na prezentacích
v sobotu a v nedìli za zvýšené startov-
né.

Startovné:
tra� do18. 2. 06 po 18. 2. 06
40 km 150 Kè 200 Kè
20 km 100 Kè 150 Kè

Zdroj: http://jelyman.ssu.cz

Pøebor pardubického kraje
Závod Èeskomoravského poháru
a veøejný závod v bìhu na lyžích
Poøadatel: SKI KLUB Èeská Tøebová
Datum konání: 11. února 2006
Místo: È. T. - lyžaøské støedisko „Hory“.
Technika: volnì,intervalovì (nejmladší a
mladší žactvo klasicky)
Pøihlášky: písemné s udáním celého jmé-
na, roku narození a VT zašlete nejpozdìji
do 9. 2. 06 na adresu: Jiøí Zapletal, Na
Výšinì 589; 560 02 Èeská Tøebová, e-mail:
jiri.zapletal@cmks.cz, mobil 602141946.
Na pøihlášce uveïte kontaktní telefon pro
pøípad avizace pøeložení nebo zrušení zá-
vodù.
Prezentace: 11. 2. 06 od 8:00 hod. do
9:00 hod. v kanceláøi Na Horách ( restau-
race). Start: 10:00 hod.
Kategorie:
nejml. žákynì 1996 a mladší 1 km K
nejml. žáci 1996 a mladší 1 km K
ml. žákynì 1994 - 1995 2 km K
ml. žáci 1994 - 1995 2 km K
st. žákynì 1992 - 1993 3 km V
st. žáci 1992 - 1993 3 km V
ml. dorostenky 1990 - 1991 4 km V
ml. dorostenci 1990 - 1991 5 km V
st. dorostenky 1988 - 1989 5 km V
st. dorostenci 1988 - 1989 7 km V
ženy a juniorky 1987 a starší 5 km V
muži a junioøi 1967 - 1987 10 km V
muži nad 40 let 1966 a starší 10 km V
Podmínky úèasti: Èlenský prùkaz SLÈR,
registraèní prùkaz s platnou známkou na
rok 2006 a lékaøskou prohlídkou dle pra-
videl SLÈR. Neèlenové SLÈR – obèanský
prùkaz. Závodníci, funkcionáøi a diváci se
zúèastní závodù na vlastní nebezpeèí. Pøe-
ložení nebo zrušení závodù z dùvodu ne-
dostatku snìhu sdìlí poøadatel telefonic-
ky, na èíslo telefonu uvedené na pøihlášce,
nejpozdìji 10. 2. 06. Za ztrátu startovního
èísla se úètuje 400 Kè.
Startovné: startovné 20 - 50 Kè dle kate-
gorií a registrace SLÈR.
Øeditel závodu: Ing. Jiøí Zapletal
Hlavní rozhodèí: Petr Voleský

Za redakci KZ J. Divíšek
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Úrazové pojištìní sportovcù pro rok 2006
Èeský svaz tìlesné výchovy a Koo-

perativa, pojiš�ovna, a.s. uzavøely no-
vou smlouvu o úrazovém pojištìní
èlenù ÈSTV.  Po  loòském jednání
o možném dodatku smlouvy, který by
zohlednil skuteènost, že ÈASPV uza-
vøela pro svoje èleny od roku 2005
samostatnou pojistku, se obì smluv-
ní strany dohodly na zrušení dosavad-
ní smlouvy a uzavøení smlouvy nové.
Nová pojistná smlouva è. 495000830-
7 je uzavøena na dobu neurèitou  a je
úèinná od 1. 1. 2006. Jejímu uzavøení
pøedcházela analýza dosavadního
prùbìhu pojistného plnìní za posled-
ní tøi roky a rozbor frekvence jednot-
livých druhù pojistných událostí. Byly
osloveny také jiné pojiš�ovací ústavy,
které však nevyhovìly požadavkùm,
které ÈSTV uplatòoval.

Parametry a rozsah pojištìní zùstá-
vají beze zmìn. Smlouvou jsou pojiš-
tìni èlenové sportovních, tìlovýchov-
ných a turistických svazù, TJ/SK,
sdružených v ÈSTV, úèastníci akcí
poøádaných TJ/SK, svazy sdružený-
mi v ÈSTV i  dalšími subjekty
v ÈSTV.

Pojistné události se hlásí k likvidaè-
nímu øízení písemnì, na tiskopisu po-
jistitele „Oznámení úrazu“. Tiskopisy
lze získat na kterékoliv z poboèek po-
jiš�ovny  na území ÈR nebo
z internetu zde:

http : / /www.koop .cz / f i le /cs/onl i -
n e _ s l u z b y / o z n a m e -
n i _ p o j i s t n e _ u d a l o s t i / o z n a m e -
ni_urazu.pdf.

Zpùsob vyplnìní oznámení zùstává
stejný. Na pøední stranì tiskopisu,
v kolonce „Vyjádøení právnické oso-
by, která sjednala pojištìní ve pro-
spìch fyzické osoby“, pøíslušná TJ/SK
nebo svaz ÈSTV potvrdí razítkem a
podpisem odpovìdného pracovníka
skuteènost, že k úrazu došlo pøi po-
jištìné èinnosti a pojištìný byl v dobì
vzniku úrazu osobou, na kterou se
pojištìní vztahuje. Dále k razítku pøi-
pojí své evidenèní èíslo, které jí bylo
pøidìleno v rámci ÈSTV. Vyplnìné
hlášení pojistné události se zasílá poš-
tou na adresu:

Kooperativa, pojiš�ovna, a.s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brnìnská 634
664 42 MODØICE

Zmìna adresy místa pro podávání
hlášení pojistných událostí je pro po-
jištìnce jedinou zmìnou oproti minu-
lé smlouvì. S odesláním však poradí
kterákoliv poboèka Kooperativy na
území ÈR. K pøípadným informacím
lze využít také bezplatnou telefonní
linku Kooperativy na èísle 800105105
a samozøejmì i internetové stránky

pojiš�ovny na adresách: www.koop.cz
nebo www.kooperativa.cz.

Pro informaci Vám zasílám plné
znìní smlouvy. Všeobecné pojistné
podmínky jsou k dispozici na všech
poboèkách Kooperativy, pojiš�ovny,
a.s. Pro potøeby všech subjektù a èlen-
ských TJ/SK bude tato informace,
spolu s textem smlouvy, otištìna
v lednovém èísle Zpravodaje TP. Uví-
táme opìt jakékoliv vaše pøipomínky
a zkušenosti s likvidací pojistných
událostí.

Mgr. Jan Boháè
generální sekretáø ÈSTV

Turnaj
v mariáši

Dne 14. 1. 2006 se v restauraci
U Lípy  za podpory Pivovaru Holba Ha-
nušovice konal turnaj v klasickém ma-
riáši.  Turnaje se zúèastnilo 16 hráèù,
kteøí odehráli 4 kola. Každé kolo trva-
lo 45 minut. Celkovým vítìzem (sou-
èet bodù ze ètyø kol) se stal pan M.
Mucha se ziskem 142 bodù. Na dru-
hém místì se umístil pan Ostrodický
se 120 body a tøetí byl pan Èernohous
se 71 body.

Dìkuji všem hráèùm za regulérní
prùbìh turnaje. Závìrem bych chtìl
také podìkovat pøedevším Pivovaru
Holba Hanušovice, vedoucímu restau-
race U Lípy (vèetnì personálu restau-
race) za pomoc pøi organizaci turnaje.
Všichni doufáme, že i nadále bude tur-
naj za pomoci výše uvedených part-
nerù pokraèovat.

František Litvik

TJ Jiskra Králíky – lyžaøský oddíl

P R O P O Z I C E

Veøejného závodu v bìhu na lyžích v kategorii dospìlých
a souèasnì 31 roèník memoriálu S. Hernycha

Poøadatel: TJ Jiskra Králíky – lyžaøský oddíl

Datum: 19. 2. 2005 – nedìle

Místo: Hedeè – nedaleko Králík

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

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

Pøihlášky: Písemnì s udáním celého jména, roèník narození a VT
zašlete nejpozdìji do ètvrtka 10. 2. 2006 na adresu
Novotný Bedøich,  Dolní 247,  561 69 Králíky
Na pøihlášce uveïte kontaktní telefon.
Nebo v místì prezentace

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

Kategorie: ženy a juniorky 1986 a starší 10 km
muži a junioøi 1986 – 1967 30 km
muži nad 40 let 1966 – 1956 30 km
muži nad 50 let 1955 – 1946 30 km
muži nad 60 let 1945 a starší 30 km

Ubytování: Poøadatel nezajiš�uje

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

Rùzné: Závodí se dle pravidel lyžování. Závodníci, funkcionáøi
i diváci se zúèastní závodu na vlastní nebezpeèí.
Pøeložení nebo zrušení závodu sdìlí poøadatel telefonicky
na èíslo uvedené na pøihlášce nejpozdìji  18. 2. 2006.

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

Øeditel závodu: Andrlík František Hlavní rozhodèí: Èuma Karel

Schváleno bìžeckou komisí

Krajské svazy lyžování
bìh na lyžích

(termíny závodù)
Pardubický kraj
Kraj Vysoèina
Jihomoravský kraj

  Únor
  4. 2. So Pohledec krajské závody
  5. 2. Ne Pohledec krajské závody
  8. 2. St Blansko-Hoøice krajské záv.
10. 2. Pá Dlouhoòovice krajské záv.
11. 2. So Èeská Tøebová krajské záv.
19. 2. Ne Hlinsko krajské závody
25. 2. So Svratka krajské závody
26. 2. So Svratka krajské závody

  Bøezen
  4. 3. So Letohrad krajské závody
11. 3. So Tøi Studnì krajské závody
12. 3. Ne Tøi Studnì krajské závody
18. 3. So Tøeštík krajské závody
19. 3. Ne Tøeštík krajské závody

Zdroj: www.madasport.com
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