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Z bøeznových pranostik

Králický karneval – ohlédnutí
Zimní ohòostroj tradiènì odstartoval karnevalové

veselí. Novinkou pro návštìvníky karnevalu byla mož-
nost obèerstvení pod širým nebem. Tuto kulináøskou
èást karnevalu (vepøové pochoutky) zabezpeèili èleno-
vé fotbalového oddílu TJ Jiskra.

Vyhodnocením masek skonèila v pátek ve 24.00 hod.
hlavní èást 46. roèníku tradièního králického karneva-
lu. Jedním z kritérií hodnocení byla skuteènost,  zda
se jedná o vlastní výrobu masky nebo o zápùjèku  masky
z pùjèovny. Hlavní cenou pro vítìznou masku byl ba-
revný televizor. Karnevalová komise v letošním roce
vybrala 10 nejlepších masek (jednotlivcù nebo týmù).
Losování vítìzné masky z 10 vybraných provedl Kruli-
šák s Rozvodnicí. Jako první byl vylosován tým „Želvy
Ninja“. Èlenové vítìzného týmu nezaváhali  a vybrali
si z 10 nabídnutých cen televizní aparát. Na druhém
místì byl vylosován „Kocour Mikeš“, na tøetím místì
skonèily „Vosy“.

Statistika návštìvnosti letošního roèníku:
Pátek:
Ohòostroj: cca 2.500 úèastníkù
Karneval: 647 ks plná vstupenka, 66 ks vstupenka

pro masky.
Sobota:
Dìtský karneval: 550 návštìvníkù
Taneèní zábava: 157 platících návštìvníkù.

Dìkujeme Základní škole Lichkov, Základní škole
praktické Králíky, ZUŠ Králíky, VÚ a DDŠ Králíky za
pomoc pøi pøípravì výzdoby. ZŠ praktická Králíky pøi-
pravila i vkusný keramický upomínkový dárek pro VIP
hosty. Dìkujeme èlenùm sportovních oddílù za zajiš-
tìní organizaèní služby. Výtìžek z letošního roèníku
bude rozdìlen mezi sportovní oddíly dle míry zapojení
do pøípravy a realizace karnevalu, èást výtìžku bude
opìt ponechána na pøípravu realizace dalšího roèníku
karnevalu.

Za organizaèní výbor J. Hlava
(Podìkování organizátorùm a sponzorùm je uvedeno

na zadní stranì obálky zpravodaje.)
· Bøezen – za kamna vlezem.
· Kolik mlh v bøeznu, tolik lijavcù v èervenci.
· Hømí-li v bøeznu, snìží v máji.
· V bøeznu prach co zlato a støíbro, ale sníh bývá pro

osení jed.
· Kolik mlh v bøeznu k nebi stoupá, tolik bude mrazù

po velikonocích.
· Bøeznové slunce má krátké ruce.
· Jestli bøezen kožich stáhl, duben rád by po nìm sáhl.
· Bøeznový sníh zaorati jest jako když pohnojí.
· Bøezen bez vody – duben bez trávy.
· Mlha v bøeznu znamená za sto dní bouøku.
· V kožichu sej jaøinu a v košili oziminu.

Pranostiky podle církevních svátkù
  1. 3. Svatá Eudoxie pøíznivá, ale blátivá.
  6. 3. Na svatého Bedøicha slunko teplem zadýchá.

Svatá Felicita sníh z polí odmítá.
  7. 3. O svatém Tomáši bøedne sníh na kaši.
10. 3. Mrzne-li na den Ètyøiceti muèedníkù, pøijde ještì

ètyøicet ranních mrazíkù.
12. 3. Na svatého Øehoøe èáp letí od moøe, žába

hubu otevøe
a líný sedlák, který neoøe.
Na svatého Øehoøe den s nocí v jedné míøe.
Na svatého Øehoøe ledy plují do moøe,
vlaštovièky od moøe.

17. 3. Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout
ještì celý mìsíc. Jedna z deseti vybraných nejlepších masek letošního

karnevalu „Želvy Ninja“ s hlavní cenou.     Foto: redakce(pokraèování na stranì 16)
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Mìstská knihovna Králíky

Velké námìstí 273, 561 69 Králíky

vyhlašuje
VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ

na obsazení pracovního místa
knihovník Mìstské knihovny Králíky

Požadavky:
· støední vzdìlání s maturitní zkouškou
· všeobecný rozhled v oblasti literatury
· znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
· tvùrèí schopnosti
· schopnost komunikace s lidmi
· samostatnost a flexibilita
· spolehlivost

Nabízíme:
zaøazení podle naøízení vlády ÈR è-330/2003 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù – 8.platová tøída

Uchazeè pøedloží písemnou pøihlášku, která musí obsahovat
tyto náležitosti:
· jméno, pøíjmení a titul · datum a místo narození
· státní pøíslušnost · místo trvalého pobytu
· èíslo obèanského prùkazu · kontaktní spojení
· datum a podpis uchazeèe

K pøihlášce uchazeè pøipojí tyto doklady:
· životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zamìstnáních

a odborných znalostech a dovednostech
· výpis z Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce
· ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání
· prohlášení na ochranu osobních údajù podle zákona

è. 101/2000 Sb. v platném zìní

Pøedpokládaný termín nástupu: dohodou
Místo výkonu práce: Mìstská knihovna Králíky
Pracovní pomìr: na dobu neurèitou

Písemné pøihlášky zasílejte do 21. bøezna 2006 vèetnì na adresu:
Mìstská knihovna Králíky, Velké  námìstí 273, 561 69 Králíky

Obálku oznaète: NEOTVÍRAT – VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ

Mìstský úøad
Králíky

odbor životního
prostøedí informuje

Zveøejnìní informace
o oznámení  zahájení zjiš�ovacího øízení

dle § 10d  zákona è. 100/2001 Sb., ve znìní
zákona è. 93/2004 Sb. (hodnocení vlivù na
životní prostøedí) pro koncepci „Aktualizace
Programu rozvoje Pardubického kraje“

Mìstský úøad Králíky, pøíslušný podle
§ 16, odstavce  4, zákona è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a
o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù,
v platném znìní (dále jen „zákon“), infor-
muje o oznámení Ministerstva životního pro-
støedí o zahájení zjiš�ovacího øízení pro kon-
cepci zámìru „Aktualizace Programu rozvo-
je Pardubického kraje“, jejímž pøedklada-
telem je  Pardubický kraj.

Do oznámení koncepce je možno nahlížet
po dobu 30 dnù na Mìstském úøadì v Krá-
líkách, odboru životního prostøedí budova
v  ulici Karla Èapka èp. 316, kanceláøi è.309
(2. patro) a to v úøední dny (Po a St  800 –
1200  a 1230 – 1700 a ve Èt 800 – 1130) nebo ve
dnech neúøedních po pøedchozí domluvì a
to nejpozdìji do 29. bøezna 2006.

Do oznámení lze také nahlédnout
v Informaèním systému SEA na interneto-
vých stránkách http://www.ceu.cz/EIA/SEA,
kód koncepce MZP025K .

Dále upozoròujeme, že každý mùže Mi-
nisterstvu životního prostøedí, odboru po-
suzování vlivù  na životní prostøedí a IPPC,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, zaslat své
písemné vyjádøení k oznámení do 20 dnù
ode dne zveøejnìní informace
o oznámení na úøední desce Pardu-
bického kraje.

Ing. Josef Orlita
vedoucí odboru ŽP

Letošní karnevalový ohòostroj byl opìt bohatý. Foto: redakce Momentka z defilé masek v Klubu Na Støelnici. Foto: redakce
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Upozornìní pro lyžaøe a turisty - za souèasných klimatických podmínek
jsou volnì pobíhající psi smrtelným nebezpeèím pro zvìø našich lesù

Letošní krutá zima zabíjí lesní zvìø více než v minulých letech
- zajíci už okusují i šípkové keøe. Lesní zvìø èeká nejtvrdší mìsíc
v roce. V lednu jí došly poslední tukové zásoby a nyní je plnì
závislá na pøikrmování od myslivcù. Kvùli množství snìhu, který
je navíc kvùli rekordním mrazùm tvrdý a zledovatìlý, se zvíøata
nemohou dostat k potravì. Pomoci mrznoucí zvìøi se snaží i lidé
z Králík a okolí. Podle lesníkù by se však mìli na svých výletech
do lesù krmelcùm spíše vyhýbat. Když totiž zvìø zavìtøí èlovìka,
ke krmelci nejde a zbyteènì hladoví. „Nejlepší je domluvit se
pøímo na hájence, myslivci lidem rádi poradí. Podle nìkterých
zkušeností  se obèas za pøikrmováním zvìøe ukryje vyvezení sta-
rých a shnilých jablek èi brambor na kraj pole èi lesa. To zvìøi
rozhodnì neprospívá. Nejhorší ztráty zvìøi zpùsobují lidé. Bohu-
žel i u nás se množí pøípady, kdy obyvatelé a návštìvníci našeho
regionu  (i bìžkaøi) pøi využívání pìších a bìžeckých tras chodí do
lesa se psy, kde je nechávají volnì pobíhat. Málokterý domácí pes
dokáže srnku chytit, vìtšinou ji jen uštve a srna zahyne pozdìji
na vyèerpání tukových zásob nebo na zápal plic.

Co v tìchto dnech nejvíce škodí lesní zvìøi
· Množství snìhu, zvíøata nemohou získávat pøirozenou potra-

vu, lesní zvìø se proto stahuje blíže k lidským obydlím a okusuje
napøíklad ovocné stromy v sadech.

· Lidé kolem krmelcù, vìtší pohyb lidí hlavnì v okolí krmelcù
zvìø od potravy odrazuje. Zbyteènì pak hladoví a mùže zahy-
nout vysílením.

· Psi štvoucí zvìø, málokterý domácí pes dokáže lesní zvìø
dohonit a zabít, vìtšinou ji jen uštve. Zvìø pak uhyne na vysílení
nebo zápal plic.

· Nevhodné pøikrmování, stará a shnilá jablka a brambory
vysypané na okraji lesa mohou zvìøi spíše uškodit. Vhodnou po-
travou jsou suché keøovité plody, obiloviny nebo seno.

Také bìžkaøi mají svá (ne)psaná pravidla
1. V lyžaøské stopì se zásadnì nepohybujte pìšky - bez lyží.

V pøípadì nutnosti chùze bez lyží se pohybujte mimo stopu.
2. Zùstanete-li stát nebo upadnete, vystupte ihned mimo sto-

pu.
3. Na znaèených okruzích a vyhrazených standardních tratích

dbejte na znaèení a  pohybujte se jen vyznaèeným smìrem. Øiïte
se pokyny tra�ového znaèení.

4. Pøedjíždìt mùžete vlevo i vpravo po volné stopì nebo mimo
ni. Pokud nìkoho pøedjíždíte, lyžaø pøed Vámi by mìl na zavolání
uvolnit stopu.

5. Jste-li pøedjíždìni, pøedjíždíte-li nebo nìkoho potkáváte,
držte hole pøi tìle.

6. Pøizpùsobte svou jízdu dovednostem a podmínkám na trati.
7. Pøi setkání v protismìru se vyhýbejte vpravo. Na tratích

s jednou stopou má pøednost sjíždìjící lyžaø. Stoupající lyžaø je
povinen stopu uvolnit.

8. Nenechávejte volnì pobíhat psy ve stopì.

(Autorem následujícího komentáøe je Miloš Sláma z Vysoèiny)
I když je lyžování individuální sport, má výrazný spoleèenský

prvek v tom, že se neustále potkáváme navzájem ve stopách.
I když mezi bìžkaøi je daleko ménì tøecích ploch, které zvyšují
nervozitu, jako tøeba u sjezdaøù ve frontách u vleku a tohle naše
lyžování je pro svùj chrakter spíše balzámem na nervy, slušní
bìžci a turisté na bìžkách dodržují jistá nepsaná pravidla, která
vznikla když je bylo potøeba a samozøejmì se vyvíjejí. Nìkterá
jsou dùležitìjší, mají vliv i na bezpeènost lyžníkù a jiná mají
výrazný moralní charakter.

Nejdùležitìjším pravidlem je asi pøednost pøi potkávání v kop-
ci. U lyžaøù jednoznaènì platí, že pøednost má ten, kdo jede
s kopce dolù. To má zøejmý dùvod: Jestliže by mìl dát pøednost
lyžaø øítící se dolù rychlostí i v desítkách kilometrù za hodinu,
musí opustit svoji stopu, což znamená náhlou zmìnu smìru a to
rozhodí mnohého. Nebo musí vyjet ze stopy do hlubokého snìhu a
to, jak máme všichni vyzkoušeno, znamená vznik náhlého zápor-
ného zrychlení. Kdo vèas nesloží tìlo k zemi a nevyhloubí slušný
lavor, vyryje nosem pìknou brázdu. A v lese je také lepší, když
ustoupím z úzké cesty mezi stromy, než abych mezi nì zahnal
protijedoucího kolegu, který se modlí, aby mìl dole dost místa na
zastavení.

Pøi pøíèném køižování sjezdovky dejte pøednost nejenom tìm,

kteøí se hrnou dolù, ale i tìm co visí na lanì a jsou vláèeni nahoru.
Ve vlastním zájmu se vyhnìte i neobsazeným kotvám na jedou-
cím vleku. Dovedou zpùsobit kreativní hematomy, které jsou zvláš�
pùsobivé na oku nebo lícní kosti.

Pøi potkávání na rovinì v jedné stopì nastupuje namísto bez-
peènosti morálka. Když jedu sám, uhýbám ze stopy skupinì
o poètu vìtším než jedna, úctyhodným lidem, kteøí si vyslouží
moji úctu buï vìkem, pohlavím, rychlostí, stylem nebo nìkolika
z tìchto faktorù dohromady. Když nìkdo uhne mnì, protože už
tøeba nemùže a rád si odpoène, podìkuji mu za ochotu. Potkáva-
jí-li se dva zkušení lyžaøi v hlubokém snìhu, nebo zúženém mís-
tì, lze se vyhnout tak že každý jede levou nohou v pravé koleji a
pravou vnì stopy. Pøi míjení opatrnì uhnout.

Jestliže je k dispozici více soubìžných stop, vyhýbáme se
v našich krajích samozøejmì vpravo.

Jestliže mì nìkdo rychlejší dojede zezadu a nemá kudy pøed-
jet, uvolním mu cestu. Když nìkoho náhodou dojedu já, nepokøi-
kuji na nìj a poèkám si na místo kde jej bravurnì vosolím. Závod-
níci na tratích používají struèné „stopa“, nebo multilinquálnì -
„hop“, aby na sebe upozornili pomalejšího soupeøe, já když to
nutnì potøebuji mezi turisty k projetí, používám - „s dovolením
prosím“.

Ocitneme-li se na trati kde probíhají závody jakékoliv úrovnì,
zásadnì nikterak nezavazíme ani soupeøùm našich favoritù.

Slušný lyžaø když vyrobí pozadím lavor ve stopì, nebo ji jinak
poškodí, opraví ji po sobì, aby nebyl naøèen z výroby pastí na
ostatní.

Jestliže potkáte pìšáka, jenž jdouce stopou ji nenávratnì po-
škozuje, vysvìtlete mu prosím, že to stálo urèité úsilí a škodí tìm
co pøijedou po nás. Potom jej požádejte, aby tak neèinil. Napad-
nete-li jej surovì lyžaøskou holí, bude to jistì škodolibì èiniti
dále, když jej nebudete vidìt.

Slušný lyžaø neèùrá do stopy, ale zahrabává své znaèky vyrobe-
né na diskrétních místech, aby se nemusely pohoršovat ani pro-
jíždìjící šlechtièny a aby jim žlutavé kousky ledu nedøely drahé
vosky z lyží.

Ani papíry od Tatranek, Deli tyèinek, nebo jiných tovarù zná-
mých dùvìrnì z reklam, pohozené ve stopì, nesvìdèí o pøílišné
kulturnosti jejich konzumenta, ani nepøispívají ke skluznosti lyží.

Za redakci J. Divíšek

Gymnázium se pøipravuje
na mezinárodní návštìvu
Ve dnech 6. až 11. bøezna pøivítá gymnázium zástupce z øad

studentù a uèitelù partnerských škol z Gießenu (Nìmecko) a La
Ville du Bois (Francie). S tìmito školami letos zakonèí gymnázi-
um již druhý tøíletý projekt Socrates – Comenius, který je podpo-
rován Evropskou unií. Hlavním bodem projektu je sice vydávání
internetových novin EuroSchulNews, kde se mají žáci informovat
o zvláštnostech života škol, žákù a jejich stravování, ale stìžej-
ním bodem poznání zùstávají partnerské návštìvy. Po podzim-
ním pobytu žákù a uèitelù ve francouzském La Ville du Bois,
následuje partnerská schùzka v Králíkách. Co mùžeme nabíd-
nout a èím se liší život èeských škol od ostatních zemí? Napøíklad
není zcela bìžné organizovat lyžaøské výcviky, a to si žáci i jejich
uèitelé budou moci u nás vyzkoušet.

Za Comenius tým A. Krabcová
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Nájem hrobových míst

Upozoròujeme všechny nájemce
hrobových míst v Králíkách, aby se
ve vlastním zájmu dostavili k ovì-
øení údajù a podpisu smlouvy
o nájmu hrobového místa do kan-
celáøe Služeb mìsta Králík s.r.o.,
Rùžová 462 Králíky.

V souladu se zákonem o pohøeb-
nictví è. 256/2001 Sb. musí provo-
zovatel vést pomìrnì pøesnou evi-
denci o pohøebišti, zesnulých, ná-
jemcích a další údaje, jak ukládá
citovaný zákon.

Samozøejmì pøi této kontrole evi-
dence spoleènost SMK upozorní a
napraví smluvnì neošetøená hrobo-
vá místa nebo na úplnì neznámá.
Pokud nebude zjištìn nájemce hro-
bového místa, a pevnì vìøíme, že
tento pøípad nebude èastý, mùže
provozovatel smlouvu zrušit  a
ukonèit pronájem. Také bychom
rádi vyslechli vaše výtky na  pro-
vozování pohøebištì. Urèitì lze vy-
øešit problém èištìní høbitova
v zimních mìsících, nechtìné ná-
vštìvy v noèních hodinách a další

vaše praktické podnìty pro provoz.
Protože však služba provozování
pohøebištì není ze strany mìsta
hrazena a je proto ztrátová, rádi
bychom spoleènì našli kompromis
mezi vašimi požadavky a možnost-
mi spoleènosti. Je samozøejmostí,
že vaše údaje podléhají zákonu
è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních
údajù.

Veškeré informace budou podány
v provozních hodinách spoleènosti
SMK.

Pondìlí – pátek  od  7 – 11,30 a
12,30 – 15,00 hod. nebo na tel. èís-
le 465 631 320.

Dìkujeme pøedem za pochopení
a tìšíme se na Vaší návštìvu.

Langhans J.
jednatel spoleènosti
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Støedisko tøídìného odpadu v Králíkách
Na minulém jednání zastupitel-

stva mìsta  firma Služby mìsta
Králíky s.r.o. pøednesla novou kon-
cepci tøídìného odpadu a další kro-
ky ke zkvalitnìní  této služby pro
obyvatele. Následnì jsem jako jed-
natel fr. SMK byl vyzván, abych
doplnil své poznatky v porovnání
s mìstem Jablonné, kde toto støe-
disko již provozují. Na jednání ZM
dne 14. 2. 2006 byla prezentována
srovnávací tabulka, jak tøídí obèa-
né mìsta Králík a Jablonného a dal-

ší informace o výhodách každého
obèana, který se zúèastní tøídìní od-
padu, tzv. svozu dùm od domu.

Z uvedené tabulky je zøejmé, že
provozování støediska tøídìného od-
padu je zajímavé pro mìsto i oby-
vatele, jsou zde vyèísleny možné pøí-
jmy z prodeje jednotlivých komodit
odpadu, které by ve velké míøe vy-
kryly náklady na provoz a svoz od-
padù.

Pokud se obèané v budoucnu chtì-
jí zúèastnit tohoto tøídìní, pracov-
ní název svoz dùm od domu, pak
budou samozøejmì odmìnìni ve for-
mì bonusu, který bude adresným
zpùsobem udìlen každé domácnos-
ti. Po ukonèení svozového období a
vyèíslení nákladù bude stanoven
bonus a mùže být pro každého, kdo
se do systému zapojí, znamenat
napø. snížení poplatku za svoz od-
padu v následujícím roce.

Za jakých podmínek získáme bo-
nus?

Podmínkou pro získání bonusu je:
a) úhrada za roèní svoz odpadu,
b) dodržení minimálních hodnot:
hmotnosti 10kg pro papír
objem 110l plastového pytle pro

plasty
c) pøistavení odpadu ve svozový

den vedle popelnice
d) oznaèení pytle èí balíku samo-

lepkou s èárovým kódem, který zís-
káte pøi placení úhrady za svoz od-
padu

e) dodržení zásad èistoty pøi tøí-

dìní, vytøídìné odpady nesmí obsa-
hovat zbytky potravin nebo jinak
zneèištìné, nesmí být vzájemnì pro-
míchány druhy tøídìných odpadù

Základem celého projektu je sa-
mozøejmì vybudování sbìrného dvo-
ra pro všechny druhy základního od-
padu. Spoleènost SMK prozatím vy-
tipovala dva možné objekty, kde by
byl tento dvùr vybudován. První ob-
jekt se nachází na pøíjezdové ko-
munikaci od Dolní Lipky, souèasný
plechový sklad a pøilehlé pozemky.

Další možné umístìní je v prosto-
rách bývalého ÈSAD, kde ale není
dostatek místa pro stavbu rampy
a samotný objekt je obsazen vojen-
skou historickou technikou a není
zde místo pro vlastní tøídìní a skla-
dování odpadu.

A asi poslední informace, mohou
se tohoto systému zúèastnit i pod-
nikatelé? Samozøejmì, že mohou za
zachování stejných pravidel pøi tøí-
dìní odpadu.

Tento systém není pro nikoho po-
vinný, tøídìný odpad mùžete, tak
jako dosud ukládat do urèených ná-
dob rozmístìných na obvyklých sta-
novištích na území mìsta. Jsme ale
pøesvìdèeni, že nová služba bude
nejen obecnì celospoleèenským pøí-
nosem, protože tøídìním odpadu
snižujeme množství TKO, které
musíme ukládat na skládku, a
v koneèném dùsledku bude i pøíno-
sem ekonomickým, nebo� za sníže-
né množství odpadu uloženého na
skládku zaplatíme i ménì penìz. A
to je urèitì zájem mìsta i všech oby-
vatel.

Langhans J.
jednatel SMK

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)
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
31. 1.
RM bere na vìdomí informace jed-

natele spol. SMK s.r.o. Zároveò ukládá
jednateli najít další vhodné místo pro
umístìní støediska na tøídìní odpadu
a pøedložit  na pøíštím jednání RM kal-
kulaci pro nákup komunálního vozu.

hlasování: 5:0:0

RM bere na vìdomí stanovisko a.s.
Hedva Moravská Tøebová k pøevodu
pozemkù p.p.è. 1820/2, 1820/13, 1821 a
st.p.è. 815, 816 vše v k.ú. Králíky na
Mìsto Králíky a souèasnì povìøuje sta-
rostu dalším jednáním s vlastníkem
pozemku.

hlasování: 5:0:0

RM doporuèuje prodej bytové jed-
notky è. 5 v èp. 349 v ul. Dlouhá a
spoluvlastnického podílu ve výši 215/
1000 na pozemku st.p.è. 200 a spoleè-
ných èástech domu vše v k.ú. Králíky
panu Sedlákovi, Králíky.

hlasování: 5:0:0

RM souhlasí se stavebními úprava-
mi - instalaci nového umyvadla, osaze-
ní sádrokartonové stìny a úprava ot-
voru mezi èekárnou a ordinací ve 3
n.p. objektu èp. 414 v ul. 5. kvìtna
v Králíkách na náklady nájemce paní
MUDr. Špièkové, Králíky, a to
v souladu s usnesením RM/2003/19/
289 ze dne 20. 5. 2003.

hlasování: 5:0:0

RM schvaluje požádat vlastníka po-
zemkù p.p.è. 1900/1, 1900/2, 1900/5 a
1902/1 v k.ú. Králíky, tj. ÈR-PF ÈR,
ÚP Ústí nad Orlicí o pronájem tìchto
pozemkù na nezemìdìlský úèel, tj. na
uložení liniové stavby - „deš�ové a
splaškové kanalizace, plynovodu, vo-
dovodu, rozvodu VN a NN, rozvody sla-
boproudého vedení a pøeložka vedení
VN v lokalitì Na Skøivánku“.

hlasování: 5:0:0

RM doporuèuje zmìnu Jednacího
øádu ZM, a to v § 16, odst. 1, a to vypuš-
tìním poslední vìty „...pøístupný na
webových stránkách mìsta.“ a ukládá
místostarostovi, aby bod pøedložil na
nejbližším jednání ZM.

hlasování: 5:0:0

RM bere na vìdomí složení hodnotí-
cí komise pro VZ „Evropský dùm
v Králíkách“, a to : Mgr. Dušan Kra-
bec, Mgr. Jan Holèapek, Jan Èuma, Ing.
Milan Zeman, Ing. Daniel Chráska. Ná-
hradníky pro VZ jsou: Arnošt Juránek,
Pavel Kalianko, Zdenìk Nìmeèek,
Herbert Holly, Marie Švédová.

hlasování: 5:0:0

RM bere na vìdomí výroèní zprávu
MìÚ o poskytování informací.

hlasování: 5:0:0

RM ukládá øediteli PO Klub Na
Støelnici Ing. Strnadovi, aby zajistil
chod provozovny Kavárny Na Støelni-
ci tak, aby nenarušoval noèní klid.
V opaèném pøípadì navrhne RM ukon-
èení nájemního vztahu s nájemce p.
Jungvirtem.

hlasování: 5:0:0

7. 2.
RM souhlasí s ukonèením nájemní-

ho vztahu na nebytové prostory v èp.
352 – kosmetika v ul. Pøíèní v Králí-
kách s paní Neprašovou, Králíky do-
hodou, a to ke dni 28. 2. 2006.

Zároveò RM ukládá MO zveøejnit
zámìr pronájmu tohoto nebytového
prostoru za minimální nájemné 900,-
Kè/m2/rok.

hlasování: 5:0:0

RM souhlasí s vrácením nájemné-
ho za pronájem èásti pozemku p.p.è.
411 v k.ú. Dolní Hedeè panu Dejmko-
vi, Dolní Hedeè.

hlasování: 5:0:0

RM doporuèuje prodej pozemku
p.p.è. 1153/1 v k.ú. Horní Lipka, ná-
vrh kupní ceny 20,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem, a ukládá MO
pøedložit na jednání ZM zámìr prode-
je.

hlasování: 5:0:0

RM bere na vìdomí informace o pøe-
vodu pozemkù v k.ú. Králíky a Pro-
støední Lipka od Úøadu pro zastupo-
vání státu ve vìcech majetkových na
Mìsto Králíky.

Zároveò RM souhlasí požádat o vý-
pùjèku pozemku p.p.è. 761 v k.ú. Pro-
støední Lipka od Úøadu pro zastupo-
vání státu ve vìcech majetkových za
úèelem užívání plochy pro volný èas.

hlasování: 5:0:0

RM schvaluje smlouvu o poskytová-
ní právních služeb - vedení pøestup-
kové komise mezi mìstem Králíky a
Mgr. Bernardem Urbanem se sídlem
Lanškroun a povìøuje starostu podpi-
sem smlouvy.

hlasování: 5:0:0

RM nesouhlasí s pøípadným navý-
šením kupní ceny za objekt èp. 364 na
Velkém námìstí a ukládá MO pøedlo-
žit bod na jednání ZM.

hlasování: 5:0:0

RM bere na vìdomí Zprávu o zabez-
peèení požární ochrany v roce 2005
ve správním území mìsta Králíky a
ukládá odboru vnitøních vìcí pøedlo-
žit zprávu na nejbližším jednání ZM.

hlasování: 5:0:0
RM zmocòuje místostarostu jednat

s firmou PLANstudio Praha o podmín-
kách úèasti na projektu mapových
prùvodcù Východních Èech.

hlasování: 5:0:0

RM bere na vìdomí zprávu o pøípra-
vì rozpoètu na rok 2006 a ukládá sta-
rostovi ji pøedložit na jednání ZM dne
14.2.2006.

hlasování: 5:0:0

14. 2.
RM souhlasí s navrhovanou stavbou

„RMS STL Králíky – ul. Vl. Vanèury“
s tím, že povrch pozemku bude upra-
ven do pùvodního stavu.

Zároveò RM schvaluje zøízení vìc-
ného bøemena spoèívající v oprávnìní
zøízení a provozování stavby „RMS STL

Králíky – ul. Vl. Vanèury“ na pozemku
p.p.è. 1046/57 v k.ú. Králíky. Vìcné
bøemeno se zøizuje na dobu neurèitou
a za jednorázovou úhradu. Do doby
kolaudace souhlasí s uzavøením smlou-
vy o budoucí smlouvì.

hlasování: 4:0:0

RM neschvaluje poskytnutí finanè-
ního pøíspìvku Dobrovolnickému cen-
tru Svìtlo, Ústí nad Orlicí.

hlasování: 4:0:0

RM souhlasí s užitím mìstského
znaku pro úèely umístìní na pohled-
nice, které budou vydány v dubnu
roku 2006 v nákladu 1.000 kusù.

hlasování: 4:0:0

RM  souhlasí s prodloužením hodi-
ny noèního klidu na 04.00 hodin, a to
v souvislosti s poøádáním „Plesu 2006“
dne 11. 3. 2006 v Klubu Na Støelnici
v Králíkách. Toto povolení se vztahuje
na produkce ve velkém sále Klubu Na
Støelnici v Králíkách.

hlasování: 4:0:0

RM souhlasí s pøipojením mìsta
Králíky k této iniciativì a s vyvìše-
ním tibetské vlajky na budovì úøadu
dne 10. bøezna 2006.

hlasování: 4:0:0

RM nesouhlasí s poskytnutím infor-
mací ani s nahlédnutím do zápisu pro-
bìhlého auditu ve firmì SMK s. r. o.,
s odùvodnìním, že se jedná o obchod-
ní spoleènost a tento dokument není
jmenován v zákonì è. 128/2000 Sb., o
obcích jako veøejnì pøístupný.

hlasování: 4:0:0

21. 2.
RM bere na vìdomí návrh na zøízení

nového systému tøídìní odpadu a uklá-
dá jednateli spol. SMK s.r.o. pøedložit
materiál odboru ŽP  k posouzení. Zá-
roveò ukládá odboru ŽP pøedložit bod
na jednání RM.

hlasování: 5:0:0

RM ukládá odboru VTS po dohodì
s jednatelem spol. SMK s.r.o. pøedlo-
žit na pøíští jednání RM zprávu o dosa-
vadní finanèních nákladech zimní
údržby.

hlasování: 5:0:0

RM schvaluje zámìr pronájmu èásti
pozemku p.p.è. 113/1 v k.ú. Prostøed-
ní Lipka k zemìdìlskému využití a
ukládá MO zámìr zveøejnit.

hlasování: 5:0:0

RM schvaluje zámìr pronájmu po-
zemku p.p.è. 666/21 v k.ú. Králíky, vy-
užití jako zahrada a ukládá MO zámìr
zveøejnit.

hlasování: 5:0:0

RM doporuèuje prodej pozemku
p.p.è. 492/2 v k.ú. Králíky, návrh kup-
ní ceny 50 Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, a ukládá MO pøedložit
na jednání ZM zámìr prodeje.

hlasování: 5:0:0

RM nesouhlasí s navrhovaným øe-
šením a ukládá odboru VV vytipovat

(pokraèování na stranì 7)
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jiné vhodné místo k umístìní sirény
na pozemku mìsta.

hlasování: 5:0:0

RM bere na vìdomí stanovisko
právního zástupce ve vìci posouze-
ní vlastnictví komunikace v ul. Za
Pilou na pozemku p.p.è. 2210/4
v k.ú. Králíky. Zároveò RM ukládá
MO prùbìžnì informovat RM o jed-
nání s vlastníkem pozemku.

hlasování: 5:0:0

RM schvaluje zøízení vìcného bøe-
mene – podzemní umístìní liniové
stavby vodovodního øadu a práva
vstupu na pozemek za úèelem opra-
vy a údržby vodovodního øadu na po-
zemku p.p.è. 94/2 v k.ú. Prostøední
Lipka, jehož vlastníkem je pan Brù-
na, Prostøední Lipka, pro oprávnì-
né Mìsto Králíky. Vìcné bøemeno se
zøizuje na dobu neurèitou a bezúplat-
nì.

Zároveò RM souhlasí do doby ko-
laudace stavby uzavøít smlouvu o bu-
doucí smlouvì o  vìcném bøemeni.

hlasování:5:0:0

RM schvaluje zøízení vìcného bøe-
mene – podzemní umístìní liniové
stavby vodovodního øadu a práva
vstupu na pozemek za úèelem opra-
vy a údržby vodovodního øadu na po-
zemku ve zjednodušené evidenci
p.è. (94)GP v k.ú. Prostøední Lipka,
jehož vlastníkem je pan Strmiska,
Prostøední Lipka, pro oprávnìné
Mìsto Králíky. Vìcné bøemeno se zøi-
zuje na dobu neurèitou a bezúplat-
nì.

Zároveò RM souhlasí do doby ko-
laudace stavby uzavøít smlouvu o bu-
doucí smlouvì o  vìcném bøemeni.

hlasování: 5:0:0

RM schvaluje spolupoøadatelství
Mìsta Králíky výstavy Zmizelé Su-
dety, která se bude konat v Mìstském
muzeu v Králíkách ve dnech 7. 3. -
30. 4. 2006 a souèasnì úhradu pøe-
pravy výstavních panelù proti dolo-
ženým nákladùm, maximálnì do
výše 5.000,- Kè.

hlasování: 5:0:0

RM se seznámila se zprávou o po-
souzení a hodnocení nabídek na stav-
bu „Evropský dùm v Králíkách“ a
pøidìluje veøejnou zakázku firmì
FORTEX – AGS a.s. Šumperk. Záro-
veò povìøuje starostu mìsta podpi-
sem rozhodnutí o pøidìlení veøejné
zakázky a souèasnì podpisem
smlouvy o dílo s výše uvedeným do-
davatelem.

hlasování: 5:0:0

RM bere na vìdomí prùbìžnou
zprávu o realizaci projektu Evrop-
ský dùm v Králíkách.

hlasování: 5:0:0

RM souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na bezdrátový rozhlas na
HZS Ústí nad Orlicí.

hlasování: 5:0:0

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky

Z pracovního kalendáøe vedení mìsta
Jednání
7. 2.
- místostarosta na jednání správní rady

sdružení obcí Orlicko v Jablonném nad
Orlicí.

8. 2.
- starosta a místostarosta na jednání

o øešení havarijního stavu psího útulku
v Èervené Vodì.

- starosta v Dolní Moravì na jednání
se zástupci firmy Iscarex o pøípravách dal-
šího roèníku bìhu do vrchu na Králický
Snìžník.

9. 2.
- starosta a místostarosta na zasedání

bezpeènostní rady mìsta.

13. 2.
- jednání starostù mikroregionu Králic-

ko v Králíkách a spoleèné jednání s mi-
nistrem pro místní rozvoj ÈR Mgr. Radko
Martínkem o rozvoji mikroregionu, jako
centra turistického ruchu. Po obìdì jed-
nání na okrsku Horské služby v Dolní Mo-
ravì.

16. 2.
- starosta se zástupci firmy Autoliv na

jednání v agentuøe Czech Invest
v Pardubicích o možných investicích v Krá-
líkách.

Návštìvy
9. 2.
- starosta a místostarosta na setkání

s obèany Horní Lipky.
10. 2.
- starosta a místostarosta u zápisù do

základních škol.
- místostarosta na konferenci okrsku

SDH na Dolní Moravì.
16. 2.
- starosta a místostarosta na setkání

s obèany Prostøední Lipky.
17. 2.
- starosta a místostarosta na setkání

s obèany Heømanic.
- starosta na zahájení karnevalu, uvítá-

ní oficiálních hostí mìsta.
23. 2.
- starosta a místostarosta na setkání

s obèany Dolní Lipky.

(dokonèení ze strany 6)

Upozornìní
Z technických dùvodù bude

ve dnech 16. 3. – 20. 3. 2006
omezena èinnost Odboru obec-
ní živnostenský úøad Králíky.
V tìchto dnech se budou pøijí-
mat pouze ohlášení, oznámení
a jiná podání. Z technických
dùvodù nebudeme moci zajistit
okamžité vyøízení, zákonem sta-
novené lhùty budou dodrženy.
Individuálnì se lze domluvit na
tel. èísle 465 670 893.

Dìkujeme za pochopení.
Martin Mlynáø

povìøený øízením odboru
obecní živnostenský úøad
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Zmìny v jízdních øádech – nový spoj pro studenty
Dne 26. 2. 2006 vstoupila v platnost 1. zmìna jízdních øádù. Na

Králicku došlo k nìkolika významným zmìnám (tra� èíslo 021 Ústí
nad Orlicí – Štíty) :

- vlak è. Os 20053 (D. Lipka – Králíky) zrušen z dùvodu malé
vytíženosti;

- v pracovní dny zaveden  nový spoj è. Os 20040 (Králíky –
Letohrad), odjezd z Králík v 06.38 hod., pøíjezd do Letohradu
v 07.23 hod.;

- spoj è. Os 20017 (pøímý spoj Ústí nad Orlicí – Štíty), odjezd
z Ústí nad Orlicí v 19.11 hod., pøíjezd do Králík ve 20.28 hod.;

- v pracovní dny spoj è. Os 20019 (pøímý spoj Ústí nad Orlicí –
Králíky), odjezd z Ústí nad Orlicí ve 20.08 hod., pøíjezd do Králík
ve 21.28 hod.;

- návaznost na spoj Os è. 15085 (odjezd z Ústí n. Orlicí ve 21.57
hod.  – pøíj. ve 22.27 hod. do Jablonného n. Orlicí). Z Jablonného n.
Orlicí odjíždí autobusový spoj è. 700025 10  ve 22.30 hod (zajiš�uje
firma Josef Pinkas – autodoprava). Mìsto Králíky projednalo ná-
vaznost autobusového spoje na tento vlakový spoj s odborem do-
pravy  KrÚ a jednotlivými dopravci. Na základì této dohody bude
autobusový spoj vyèkávat 5 minut na pøíjezd vlaku. Lepší prová-
zanost pøípojù bude øešena až v další zmìnì jízdních øádù. Ve
všední dny je tedy možné s využitím této kombinace spojù
odjíždìt z Pardubic vlakem è. 5029 ve 20.42, pøípadnì rych-

líkem è. 601 z Prahy hl. n. v 19.18 hod. s dojezdem do
Králík ve 22.30 hod. Upozoròujeme ètenáøe, že souèasná
elektronická aplikace jízdních øádù tuto poslední mož-
nost pøíjezdu do Králík nezobrazuje z dùvodu krátkého
èasu na pøestup mezi pøíjezdem vlaku a odjezdem autobu-
su!

Upozornìní na problémy s aplikací jízdní øády (www.jizdnirady.cz;
www.idos.cz) Obèas se stává, že pøi zadání stanice Králíky je
vyhledán odjezd nebo pøíjezd pouze ze/do stanice Dolní Lipka.
Tato „chyba“ je zpùsobena tím, že Dolní Lipka je v aplikaci vedena
jako místní èást mìsta Králíky a „vyhledávací logistika aplikace
se domnívá, že došlo k pøekrytí mìst“. Pro správné zobrazení od-
jezdù a pøíjezdù je nutné v øádku s názvem stanice Králíky zmìnit
kategorii „bez omezení“ na kategorii s oznaèením „èásti mìst a
obcí“, pøi vyhledávání vlakové stanice doporuèujeme zadat do ka-
tegorie volbu „stanice (vlak)“. Teprve tehdy je vyhledán pøípoj až
do/ze stanice Králíky. Pro vyhledání pøíslušného spoje doporuèuje-
me kontaktovat pracovníky místní železnièní stanice ÈD (tel.
465631312, pracovní doba Po – Pá od 05.30 – 17.30 hod., So od
05.30 – 15.00 hod.,  Ne od 09.15 – 17.30 hod.)

Pokud se dotazujete na pøípoj pøímo na informaèní lince ÈD (tel.
840112113) je nutné pracovnici informaèní linky ÈD na tuto chybu
aplikace upozornit a požádat ji o doplnìní kategorie pøed vyhledá-
ním spoje.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 2
konaného dne 14. února 2006

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

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: z jednání
omluven: Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15), Bedøich Novotný (8),
nepøítomen: Ing. Roman Kosuk (12).

Za MìÚ: Bc. Vìra Kubíèková, Ing. Miroslav Bouška, Ing.
Roman Švéda.

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 Informace o pøípravì rozpoètu na rok 2006
4.3 Zpráva o zabezpeèení požární ochrany

v roce 2005 na území mìsta Králíky
4.4 Zpráva finanèního výboru o probìhlé kontrole

v PO Klub Na Støelnici auditorem
4.5 Zpráva finanèního výboru o probìhlé kontrole

v PO Mìstská knihovna
4.6 Informace o hospodaøení fi SMK v roce 2005
4.7 Zmìna jednacího øádu zastupitelstva mìsta

5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

1. Zahájení a prezence
ZM/2006/02/022: ZM schvaluje program jednání ZM

s navrženými zmìnami.
 Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
ZM/2006/02/020: ZM schvaluje, aby se souèástí ofici-

álního zápisu z jednání ZM dne 10. 1. 2006 stala žádost
obèanù mìsta týkající se Gymnázia Králíky.

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

ZM/2006/02/021: Ovìøovateli dnešního zápisu jedná-
ní ZM jsou paní Mgr. Berková a MUDr. Špièková.

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

3. Zprávy z jednání rady mìsta
- nebylo pøijato žádné usnesení.

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
ZM/2006/02/023: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-

ku p.p.è. 741/3 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 20,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
zveøejnit.

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

ZM/2006/02/024: ZM schvaluje prodej bytové jednot-
ky è. 5 v èp. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického po-
dílu ve výši 215/1000 na st.p.è. 200 a spoleèných èás-
tech domu vše v k.ú. Králíky dle zákona è. 72/1994 Sb.,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, a to oprávnìnému ná-
jemci panu Sedlákovi, Králíky.

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno)

ZM/2006/02/025: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
97/13 v k.ú. Èervený Potok manželùm Štelbaským,
Èervený Potok.

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno)

ZM/2006/02/026: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
74/1 a 75 v k.ú. Heømanice u Králík manželùm Vonzo-
vým, Heømanice.

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno)

ZM/2006/02/027: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
1281 v k.ú. Horní Lipka manželùm Èermákovým,
Horní Lipka.

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

ZM/2006/02/028: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
1183 v k.ú. Dolní Boøíkovice manželùm Kaliankovým,
Dolní Boøíkovice.

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

ZM/2006/02/029: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
176/2 a 176/3 v k.ú. Èervený Potok manželùm Hetflaj-
šovým, Èervený Potok.

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno)

ZM/2006/02/030: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
864 v k.ú. Králíky manželùm Bárnovým, Králíky.

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno)

ZM/2006/02/031: ZM schvaluje smìnu objektu na
st.p.è. 65 a st.p.è. 65 v k.ú. Dolní Lipka ve vlastnictví
Mìsta Králíky za pozemek st.p.è. 17 v k.ú. Heømanice
u Králík ve vlastnictví paní Kalousové, Dolní Lipka
s tím, že rozdíl kupních cen ve uhradí paní Božena
Kalousová.

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

ZM/2006/02/032: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
1179, p.p.è. 2072/53 a 2072/54 v k.ú. Králíky manželùm
Zerzánovým, Králíky.

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

ZM/2006/02/033: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 1248/1 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
zveøejnit.

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno)

ZM/2006/02/034: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 1153/1 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 20,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
zveøejnit.

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno)
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ZM/2006/02/035: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-

kù st.p.è. 330, 331 a p.p.è. 383/4, 382 vše v k.ú. Králíky
za kupní cenu u st.p. 200,- Kè/m2, u p.p. 100,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr zveøej-
nit.

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

ZM/2006/02/036: ZM schvaluje stanovení kupní ceny
u bytové jednotky è. 6 v èp. 349 v ul. Dlouhá na st.p.è.
200 vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 289/1000
na st.p.è. 200 a spoleèných èástech domu vše v k.ú.
Králíky.

Hlasování: 6:4:1 (neschváleno, pí Venzarová nehlasova-
la)

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

ZM/2006/02/037: ZM schvaluje stanovení kupní ceny
u bytové jednotky è. 6 v èp. 349 v ul. Dlouhá na st.p.è.
200 vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 289/1000
na st.p.è. 200 a spoleèných èástech domu vše v k.ú.
Králíky.

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

ZM/2006/02/038: ZM schvaluje bezúplatný pøevod
èástí pozemkù v k.ú. Dolní Lipka, Prostøední Lipka a
Horní Lipka o celkové výmìøe 677 m2 a èástí pozemkù
v k.ú. Èervený Potok o výmìøe 75 m2 dle soupisu po-
zemkù uvedených v pøíloze zápisu na Pardubický
kraj, Komenského námìstí 125, Pardubice od Mìsta
Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/02/039: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/
2005/09/179 ze dne 11. 10. 2005.

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

4.2  Informace o pøípravì rozpoètu na rok 2006
ZM/2006/02/040: ZM bere na vìdomí stav pøí-

prav návrhu rozpoètu na rok 2006.
 Hlasování: 12:0:0  (schváleno)

4.3 Zpráva o zabezpeèení požární ochrany v roce
2005 na území mìsta Králíky

ZM/2006/02/041: ZM schvaluje zprávu o zabezpeèení
požární ochrany v roce 2005 na správním území mìs-
ta Králíky.

 Hlasování: 12:0:0  (schváleno)

4.4 Zpráva finanèního výboru o probìhlé kont-
role v PO Klub Na Støelnici auditorem

ZM/2006/02/042: ZM bere na vìdomí zprávu FV o pro-
vedené kontrole závìrù auditu AV Auditing v PO Klu-
bu Na Støelnici i vyjádøení øeditele a ukládá RM pro-
vést nápravná opatøení a informovat o nich ZM na
pøíštím jednání ZM.

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

4.5 Zpráva finanèního výboru o probìhlé kont-
role v PO Mìstská knihovna

ZM/2006/02/043: ZM bere na vìdomí zprávu FV o pro-
vedené kontrole závìrù auditu provedeného firmou
AV Auditing v PO Mìstská knihovna i vyjádøení øedi-

telky a ukládá RM provést nápravná opatøení a in-
formovat o nich ZM na pøíštím jednání ZM.

Hlasování: 12:0:0  (schváleno)

4.6 Informace o hospodaøení fi SMK v roce 2005
ZM/2006/02/044: ZM bere na vìdomí pøedbìžnou in-

formaci o hospodaøení firmy SMK s.r.o. v roce 2005.
Hlasování: 11:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +   +  +   o   +   +  x   +     +      +      x     +     +      x

4.7 Zmìna jednacího øádu zastupitelstva mìsta
ZM/2006/02/045: ZM schvaluje zmìnu jednacího øádu

v § 16, odst. 1., a to vypuštìní poslední vìty „...pøí-
stupný na webových stránkách mìsta.“ a souèasnì
mìní datum schválení JØ v § 18.

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

ZM/2006/02/046: ZM ukládá redakci Králického zpra-
vodaje a správci webových stran mìsta zveøejòovat
z jednání ZM pouze anonymizovaný zápis všech usne-
sení, vèetnì záznamu o hlasování jednotlivých za-
stupitelù.

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

5. Vstupy obèanù
- nebylo pøijato žádné usnesení.

6. Vstupy zastupitelù
- nebylo pøijato žádné usnesení.

Starosta ukonèil jednání v 23:57 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.
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Králíky kolem roku 1900
(3. díl)

Do státem organizované veøej-
né služby náležel celý poštovní
provoz. V nìm v Králíkách v roce
1900 aktivnì pùsobilo celkem 13
osob, z nichž byly dvì ženy na mís-
tech poštovních expedientek. V èele
stál tehdy poštmistr a mìstský
zastupitel Josef Bernkopf, jehož
postavení ovšem více než z pozice
státního zamìstnance vyplývalo ze
zemìdìlského majetku, který byl
zcela obhospodaøován námezdní-
mi pracovními silami. Tento pán
nepochybnì náležel i k ekonomic-
kým elitám mìsta. O listonoších
a poštovních zøízencích to v žád-
ném pøípadì neplatilo.

V èinné železnièní službì se
v Králíkách tehdy nacházelo devìt
pánù, na jejichž pøíjmech bylo zá-
vislých dalších 23 osob, a� už man-
želek, dìtí nebo nejrùznìjších pøí-
buzných s minimálními vlastními
pøíjmy nebo zcela bez nich, jako byli
napøíklad staøí rodièe, neprovdané
sestry nebo tety, pøípadnì sirotci
z pøíbuzenstva. O tom, že v železnièní
službì se dalo po kariérním žebøíè-
ku stoupat velmi rychle svìdèí mj.
i to, že v dobì, která jednoznaènì dá-
vala pøednost rozvaze podložené vyš-
ším vìkem, byl zdejší pøednosta sta-
nice aktuálnì ètyøiadvacetiletý.

Soukromé úøednictvo pracovalo

v Králíkách jednak ve službách
zdejšího velkostatku, dále u prù-
myslových podnikù, v notáøské
službì a ve službách samosprávy.

V èele velkostatku stál jeho
správce Eduard Sirowý, pocháze-
jící z moravské Námìštì,  který
mìl k dispozici dùchodního a kan-
celistu. Jeho vrchnímu dohledu
podléhala i  althanovská lesní
správa,  i když prakticky mìla
znaènou dávku samostatnosti .
V jejím èele stál polesný, dále tu
pùsobil lesní inženýr, úèetní, kon-
trolor lesní správy, lesní, adjunk-
ti pøi lesní správì, adjunkti na po-
lesích a hajní. Vìtšina z tìchto
zamìstnancù však v dané dobì ne-
bydlela v Králíkách, protože jejich
práce byla na polesích. Bydleli ve
Velké Moravì, v Lichkovì, v Horní
Orlici, v Horní Moravì a v Pro-
støední Lipce. Všichni uvedení byli
poèítáni buï k úøednictvu nebo
k odbornému personálu. Náležela
k nim ovšem ještì manželka koèí-
ho althanovské lesní správy, kte-
rá byla zamìstnána na místì
úøedního sluhy lesní správy, což
v dané dobì sice nebylo právì bìž-
né, ale nìkdy se ženy na tìchto
místech vyskytly i ve veøejné služ-
bì, pøedevším v chorobincích nebo
okresních vìznicích.

Prùmysl zamìstnával relativnì
malé množství úøednictva, ale to
bylo tehdy obvyklé. Dva úèetní byli
zamìstnáni u firmy rodiny Walter
a tøetí místo tohoto typu tam bylo
aktuálnì obsazeno pøíslušníkem
rodiny majitelù, dva úèetní a tøi
disponenty zamìstnávala firma
bratøí Steinerù. Další firmy byly
tak malé, že samostatné úøednic-
tvo pro nì bylo nerentabilní. No-
táøskou praxi mìl ve mìstì jeden
notáø, který zamìstnával jednoho
kancelistu.

Marie Macková, pokraèování pøíštì
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Kdy a kam na lyžaøský výcvik?
Kdo má sáòky sáòkuje, kdo má

lyže lyžuje…
Že jsou na mateøských školách

kroužky nìmeckého a anglického ja-
zyka, dramatické, hra na flétnu, po-
èítaèe a plavecký výcvik, to už je
bìžná vìc. Když ale dìti øeknou, že
jedou na lyžák, tak by každý pøed-
pokládal že jde o školu základní.
Ale kdepak! Letos poprvé poøádala
lyžaøská škola SUN SKI z Olomou-
ce výcvik i pro MŠ. Nejen z MŠ
Moravská, ale i ze všech MŠ z Krá-
lík a okolí se pøihlásilo 41 dìtí.

16. ledna nás všechny odvezl z par-
kovištì u Reichlù autobus na Mo-
ravu, kde nás už èekali instruktoøi.
Než se všech 41 dìtí pøezulo do ly-
žákù, navléklo si køiklavì zelené
vesty a helmy, potom venku do lyží,
byla to pìkná mela. Pìknì uprave-
ný lyžaøský areál se rychle zaplnil
malými lyžaøi a instruktoøi si je
rozdìlili do nìkolika družstev.

Kdyby je nìkdo vidìl první den,
nevìøil by, že za dva dny pojedou
na velkém vleku a sjezdovce. A ten
pohled, když se poprvé na kopci
objevil krásný zelený had jak se
vlní po  svahu, jak malí lyžaøi pìk-
nì za sebou sjíždí dolu, ten bychom
pøáli vidìt každému. A tak když teï
na svahu potkáte malého lyžaøe,
mùže to být jeden z tìch našich

z lyžaøského výcviku..
Žijeme na horách a byla by to

škoda, kdyby ten kdo má lyže nely-
žoval. A když ne letos, tak pøíští
rok.

Máme za sebou první pololetí a
co vše jsme stihli, je popsané v na-
šem prvním školkovém èasopise
1. MALÝ  PIVOVÁREK. Teï už
máme za sebou karneval. Náš škol-
kový jsme mìli 15. 2. ve ŠJ. Prová-
zeli nás IVÈA a EMÈA
z WABANKU. Èeká nás zimní

olympiáda, plavecký výcvik, jarní
výstava, pobytový zájezd v Itálii,
možná i každoroèní Praha. Pøípra-
va na závìreèné Zpívánky a Zahrad-
ní slavnost.

Vìøíme, že tak jak jsme zvládli
první pololetí vèetnì lyžaøského vý-
cviku, tak zvládneme i pololetí dru-
hé, plavecký výcvik a vše co nás èeká.

Všem malým lyžaøùm pøejeme
hodnì úspìchù na svahu a co nej-
míò pádù.

Uèitelky z MŠ Pivovarská

POZVÁNKA  DO ÈÍTÁRNY MÌSTSKÉ KNIHOVNY
V nìkolika následujících èíslech

zpravodaje vás chceme seznámit
s èasopisy, které odebíráme do èí-
tárny Mìstské knihovny v Králí-
kách.

Èasopisy si mùžete u nás v èítár-
nì èíst, ale mùžete si je pùjèovat
i domù.

Èítárna je otevøena v pondìlí od
13,30 do 17,30 hod. a ve ètvrtek od
9,00 do 12,00 a od 13,30 do17,30
hod.

Dnes jsme pro vás  ze široké na-
bídky vybrali nìkolik spoleèensko-
politických èasopisù:

INSTINKT cena: 29,00 Kè
www.instinkt-online.cz
týdeník, rozsah 76 stran
Èasopis Instinkt pøináší rozhovo-

ry, domácí i zahranièní reportáže,
pøíbìhy zajímavých lidí, objevuje
zajímavé kouty naší planety, sezna-
muje s trendy vývoje civilizace, svì-
tem stylového oblékání. Texty jsou
doplnìny fotografiemi.

Pravidelnou souèástí Instinktu je
pøehlednì èlenìná televizní pøíloha

s programovou skladbou na celý
týden.

Ambice èasopisu, který zaèal vy-
cházet v roce 2002, je nabídnout
kvalitní ètenáøský zážitek, o který
je na trhu èím dál vìtší nouze. Re-
portáže, rozhovory a všechna ostat-
ní témata zpracovává se snahou
ètenáøe pøesvìdèit o tom, že o jeho
zájem není nutné soutìžit prùmìr-
ností, plytkostí, vulgaritou a šokem.

Euro cena: 35,00 Kè
www.euro.cz
týdeník, rozsah 90 stran
Euro je politicky nezávislý eko-

nomický èasopis. Poskytuje necen-
zurovaný prostor pro konfrontaci
názorù a postojù a jasné pojmeno-
vání stavu hospodáøství, státní
správy a samosprávy i sociální si-
tuace zemì.

Obsahuje napø.rubriky: Finance,
Technologie, Energie, Prùmysl, Re-
ality, Lidé a podniky, Automobilo-

vý prùmysl.

Reflex cena: 30,00 Kè
www.reflex.cz
týdeník, rozsah 82 stran
Prestižní spoleèenský èasopis pro

pøemýšlivé ètenáøe, pøibližující ak-
tuální témata, zajímavé osobnosti
naší doby a zprostøedkovávající
nový úhel pohledu na svìt a životní
styl.

Z pravidelných rubrik uvádíme
napø.Média, Rozhovor, Bez obalu,
Labyrint kultury.

Týden cena: 30,00 Kè
www.tyden.cz
týdeník, rozsah 100 stran
Od roku 1994, kdy vyšlo první èís-

lo, si vydobyl povìst seriózního, ob-
jektivního a vysoce profesionálního
èasopisu.

Týden je urèen lidem, kteøí mají
(pokraèování na stranì 16)
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BØEZEN – Bøezen mìsíc Internetu

zájem o aktuální dìní. Pøináší širo-
ké spektrum informací z oblasti
politiky, ekonomiky, kultury a mo-
derního životního stylu z domova
i ze svìta zpracovaných srozumitel-
nou formou.

Osobní finance – mìsíèní rádce
uživatele penìz    cena: 39,00 Kè

www.finexpert.cz/osobnifinance
mìsíèník, rozsah 66 stran
Osobní finance jsou zamìøeny na

rodinný rozpoèet, bankovní, pojist-
né a spoøící produkty, tipy pro fir-
my a živnostníky èi bydlení. Vìnuje
se daním, pojištìní, platebním kar-
tám, družstevním záložnám, hypo-
tékám, úvìrùm, investicím, rekon-
strukcím a stavbì domù,  radám
pro živnostníky.

POZVÁNKA  DO ÈÍTÁRNY
MÌSTSKÉ KNIHOVNY

(dokonèení ze strany 15)

Respekt cena: 25,- Kè
www.respekt.cz
týdeník, rozsah 24 stran
Respekt shrnuje a analyzuje nej-

dùležitìjší politické, ekonomické a
kulturní zprávy z Èeské republiky
a ze zahranièí. Dobré jméno si zís-
kal pøedevším díky své investiga-
tivní a reportážní žurnalistice.

Velmi silnou stránkou týdeníku
jsou kresby uznávaného ilustráto-
ra  Pavla Reisenauera. K hlavním
rubrikám Respektu patøí komentá-
øe, domácí zpravodajství, ekonomi-
ka, zahranièní zpravodajství, téma,
rozhovory, civilizace, polemika, kul-
tura a satirický sloupek.

V pøíštím èísle se mùžete sezná-
mit se zemìpisnými èasopisy.

Ivana Mareèková

I letošní bøezen bude v celé Èeské
republice vìnován Internetu.

V Mìstské knihovnì v Králíkách se
chceme letos více zamìøit na propaga-
ci bezpeèného Internetu pro dìti.

Nadace Naše dítì vydala plakát a
samolepku s textem, se kterým by se
mìlo seznámit každé dítì, než zaène
využívat Internet.

Mìstská knihovna pøipravila pro

každého registrovaného ètenáøe oddì-
lení pro mládež malý letáèek a plakáty
poskytla základním školám.

Desatero pro dìti zní:
1. Nezapomeò: opatrný internetový

surfaø je inteligentní surfaø!
2. Nedávej nikomu adresu ani tele-

fon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazov-
kou!

3. Neposílej nikomu po internetu

svoji fotografii, nesdìluj svùj vìk!
4. Udržuj heslo své internetové

schránky v tajnosti, nesdìluj ho ani ka-
marádovi!

5. Nikdy neodpovídej na neslušné,
hrubé nebo vulgární e-maily!

6. Nedomlouvej si schùzku po inter-
netu, aniž bys o tom øekl alespoò jed-
nomu z rodièù.

7. Pokud Tì nìjaký obrázek nebo e-
mail šokuje: okamžitì opus� webovou
stránku.

8. Svìø se dospìlému, pokud Tì in-
ternet vydìsí nebo pøivede do rozpa-
kù!

9. Nedej šanci virùm. Neotevírej pøí-
lohu zprávy, která pøišla z neznámé
adresy!

10. Nevìø každé informaci, kterou
na internetu získáš!

Internet za babku
Od 1. do 31. bøezna 2006 mají všich-

ni zájemci (nejen zaregistrovaní ète-
náøi) možnost využít pøipojení ve ve-
øejné stanici internetu (v pøízemí
budovy) i v oddìlení pro mládež (1.
patro) na Velkém námìstí za zvýhod-
nìnou cenu 50 haléøù za minutu.

Internet je k dispozici v pùjèovní
dobì knihovny:

pondìlí 13,30 – 17,30 hod.
úterý 13,00 – 17,00 hod.
ètvrtek   9,00 – 12,00 a

13,30 – 17,30 hod.
pátek 13,00 – 17,00 hod.

Návštìvu mimo uvedené hodiny je
možné si domluvit pøedem, osobnì
nebo  telefonicky na telefonu è. 465
631 215.

Na vaši návštìvu se tìší pracovni-
ce mìstské knihovny.

Skupina KAPKY zve na svùj koncert dne 10. bøezna
(pátek) v 19 hodin v sále SDH (v Èervené Vodì za
nemocnicí). Hudební produkci dokreslí videoprojekce
- bude uveøejnìn druhý „videoklip“. V pøestávce se 
budou promítat snímky ze života ÈV a po koncertì
bude pøipraveno èervenobílé pohoštìní. Vstupenky
vpøedprodeji na podatelnì OÚ ÈV za 50 Kè (mládež
do 15. let a ZTP zdarma.Více na www.kapky.com.

Z bøeznových pranostik
19. 3. Svatý Josef, s tváøí milou, konèí zimu plnou silou.

Josefova široèina nièí poslední ledy.
Svatý Josef naštípe døíví a Panna Maria zatopí.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá ètvrt roku.
Svatého Josefa vítr z Moravy – bude hodnì trávy;
a když z polské strany – bude zrní i  slámy.

20. 3. Na svatého Jáchyma skonèila se už zima.
21. 3. Na svatého Benedikta má se sít jeèmen a cibule.
24. 3. Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žnì veselé.
25. 3. Jaro zvìstuje Zvìstování, ale zimu ještì nevyhání.

Jaké Zvìstování Boží Matky – takové
velikonoèní svátky.
Panna Maria sfoukne svíèku a svatý Michal
ji rozsvítí.
Panny Marie Zvìstování zelených semen
zasévání.

27. 3. Jaké poèasí bude na sv. Ruprechta,
takové bude i v èervenci.

30. 3. O svatém Kvirinu je teplo i ve stínu.
31. 3. O svaté Balbínì je už u nás po zimì.

(dokonèení ze strany 1)
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Stomatologické služby
Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a

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

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

den lékaø/ka obec místo telefon
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
18. 03. So MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212
19. 03. Ne MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212
25. 03. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
26. 03. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
01. 04. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
02. 04. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
08. 04. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
09. 04. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441

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

Setkání starostù mikroregionu Králicko
s ministrem pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínkem
Dne 13. 2. 2006 se uskuteènilo pracovní

setkání starostù mikroregionu Kralicko
(Èervená Voda, Dolní Morava, Králíky, Li-
chkov, Mladkov). Souèástí pracovního se-
tkání byla  plánovaná pracovní porada
s ministrem pro místní rozvoj Mgr. Radko
Martínkem. Na svém jednání v Králíkách
nejprve starostové øešili aktuální problé-
my:

- pøíprava prezentace projektù Kralicka
pro jednání s ministrem

- informace o aktuálním stavu prací
v pøípravì projektu sjezdovky v Lichkovì

- jednání s agenturou Czech Invest
o objektu bývalé továrny Lyra v Lichkovì

- zámìr výstavby vìtrných elektráren na
katastru obce Vlèkovice

- pøíprava projektu pøestavby psího útul-
ku

- støední školství na Králicku.
Po této samostatné pracovní èásti se na

jednání dostavil ministr pro místní rozvoj
Mgr. Radko Martínek s tøíèlenným dopro-
vodem. Po krátkém pøedstavení pan mi-
nistr pøipomnìl ukonèení termínu pro po-
dávání žádostí o dotace, informoval pøí-
tomné o evropských fondech, novém sta-
vebním zákonu a o deregulaci nájemného.

Starosta mìsta Králíky Mgr. Dušan Kra-
bec informoval o pøipravovaných projektech
v regionu (s doplòujícími informacemi od
starostù dotèených obcí). Konkrétnì infor-
moval o projektu plaveckého bazénu v Krá-
líkách, pøípravì výstavby sjezdových tratí
Èervená Voda, o projektu Králické pevnost-
ní oblasti, zámìru stavby chaty a rozhled-
ny na Králickém Snìžníku.

Starosta obce Èervená Voda p. Miroslav
Švestka podrobnì pøedstavil projekt Sjez-
daøského areálu Èervená voda. Investo-
rem bude novì ustavená spoleènost SKI-
PARK, s. r. o., Èervená Voda. Sjezdovky
jsou již v územním plánu. V souvislosti
s nimi je tøeba realizovat investice v in-
frastruktuøe a zasí�ování dojezdových

bodù (Mlýnický Dvùr atd.) za zhruba 90
milionù korun.

Pan ministr  informoval pøítomné o tom,
že do bøezna bude hotov Operaèní plán
MMR. Upozornil starosty též na skuteè-
nost, že od pøíštího roku nebudou k dispo-
zici žádné národní finanèní prostøedky,
vyjma bydlení, protože prostøedky budou
poskytnuty na koofinancování EU i kra-
jùm. K lyžaøskému areálu Èervená Voda
je potøeba doplnit aktivity Èenkovic, aby
tak byl vytvoøen jeden areál. Do nìj lze
zahrnout i Dolní Moravu a letní aktivity,
k nimž patøí také králický bazén (ten i jako
zimní relaxace), aby Králicko nebylo jen
tzv. dojezdovou záležitostí, kam se jede jen
za nìèím, ale místem k všestrannému vy-
žití s komplexní nabídkou služeb a atrak-
cí. Všechny aktivity je proto tøeba propojit.
Všechny dnes pøednesené projekty osobnì
podporuje. Toto území má velký potenciál
pro turistický ruch. Je však tøeba zvìtšo-
vat komfort a zlepšovat všestranné služby
podobnì jako v Rakousku a Itálii. Kvalita
služeb je v souèasnosti nejvìtší problém,
pøedevším chování k zákazníkovi. Je po-
tøeba hned od poèátku místní lidi do turis-
tického ruchu tzv. zatáhnout, protože se
jedná v budoucnu o možnost jejich obživy
a že se nejedná o práci pro „cizí“, ale pro
nì. Penìz do turistického ruchu pùjde
i v budoucnu relativnì hodnì. Pro rozvoj
turistiky je také tøeba „držet“ pozemky.
Králický bazén vidí jako druhou etapu èer-
venovodských sjezdovek. Do roku 2013 je
tøeba v tomto kraji vybudovat „nìco“, co
vývoj tady zvrátí. Restrukturalizace, které
se v minulých letech dìlaly na severu Èech
a Moravy, mají jen minimální pozitivní vý-
sledky a jsou neefektivní s ohledem na vy-
naložené prostøedky. Všechny zdejší pro-
jekty je tøeba zarámovat do jednoho velké-
ho spoleèného a hlavnì nebýt úzkoprsý a
utápìt se v problémech úzce lokální kon-
kurence.

Starosta obce Lichkov pan Zdenìk Brù-
na pøipomnìl problémy, které má  obec
s pozemky pod lichkovskou sjezdovkou.
Mgr. D. Krabec se zmínil o problémech
s vydáváním pevnostních objektù vlastní-
kùm pozemkù a stávající neúspìšnost
v jejich pøebírání z MO na mìsto a obce.
Hatí to všechny snahy dobrovolných nad-
šencù, kteøí z pevností udìlali muzea.

Pan ministr požádal starosty o všechny
podkladové materiály a usnesení k pro-
blémùm spojeným s „pevnostní turisti-
kou“ Ve støedu by chtìl o vìci jednat
s ministrem Kühnlem. Vzpomenul pak
také svùj názor na osamocení okrsku Hor-
ské služby Dolní Morava. Podle nìj dnes
HS dìlá z 80 % zásahy na sjezdovkách
(podobnì jako hasièi 80 % èinnosti vyka-
zují mimo požáry). Je stále tìžší toto ufi-
nancovat ze státních penìz. Je ochoten
ihned pomoci s øešením zdejších provoz-
ních problémù, pokud budou doloženy.

Po ukonèení této první èásti pracovní
porady odjeli starostové s panem minis-
tremi na Dolní Moravu ke spoleènému obì-
du v restauraci Malevil a poté pokraèovalo
jednání v budovì okrsku Horské služby
Jeseníky na Dolní Moravì.

Ze zápisu jednání è. 11
zpracoval J. Divíšek

Z dopisu ètenáøù
Redakce KZ obdržela neautorizovaný

pøíspìvek (odeslaný z mailové schránky
novkaj.novkajda@centrum.cz). Celý pøí-
spìvek jsme pøedali vedení mìsta a od-
bornému referentovi.

 Pøíspìvek  byl redakènì zkrácen, po-
nechali jsme pouze dotaz na úklid snìhu.

„Pøíspìvek do Králicka: Kdy budou ko-
neènì TS Králíky svážet sníh, tak jako z
mìsta, i z ulic K .Èapka a V Aleji??
U tamního úøadu se nedá vùbec zaparko-
vat a nemohou se tam setkat dvì auta. A
smìrem do jednosmìrky na Malé nám. je
to ještì horší, a ještì k tomu je tam
i obchod, kde stojí dennì i mnoho aut. Již
nìkolikrát jsme jeli k úøadu, ale není šance
k zaparkování. Proè ve mìstì sníh odvá-
žíte a proè jinde ne?? Jaký je v tom roz-
díl?.....“

O odpovìï jsme požádali pøíslušný od-
bor VTS. Z odpovìdi vyplynulo, že letošní
extrémní pøídìly snìhu znamenají zvýše-
né náklady na rozpoèet mìsta. Proto není
možné zajistit úklid veškerého snìhu.
Úklid snìhu z námìstí v mìsíci únoru  byl
proveden z dùvodu organizace 46. roèníku
králického karnevalu. Smluvnì úklid snì-
hu zajiš�uje firma Služby mìsta Králíky
s.r.o.

Pozn. redakce: Mìsto by se mìlo zamì-
øit i na kontrolu údržby chodníkù – po-
syp, vèasnost vyhrnutí. Vìtšina obyvatel
a návštìvníkù mìsta chodí pìšky (dìti,
senioøi...). V souèasné dobì jsou chodníky
neudržované, pokryty ledem (napø. od au-
tobusového nádraží smìrem k benzinové
stanici a dále  od Žluté školy k obøadní
síni....).



 16 - Králický zpravodaj 3/2006

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 bøeznu oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

93 let - Irena Šínová
85 let - Helena Bodišová
84 let - Františka Mišenèíková,

- Jan Moravec
80 let - Jaroslav Schuster,

- Marie Brychová,
- Antonín Matyáš

79 let - Zlatuška Indrová
78 let - Bedøiška Balíková,

- Vojtìch Bednáø
77 let - Blažena Coufalová,

- Gertruda Špinlerová
76 let - Miluška Šponarová,

- Marta Habasová
75 let - Nina Jirešová,

- Vladimír Èurda,
- Marie Theimerová

74 let - Emilie Nosková,
- Josef Mlèúch

72 let - Zdenìk Krejèí,
- Antonie Králová,
- Filomena Skalová

71 let - Václav Beran,
- Arno Dušek,
- Otto Janeèek,
- Vlasta Kubíèková

70  let - Josef Wotawa,
- Luboš Hejkrlík,
- Jindøiška Kalousová,
- Anna Kubíèková,
- Ludmila Egnerová

Jan Ptáèek, Filip Scholz, Jakub Dzura, Lucie Svobodová, Zdenìk Maèát

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Ivan Metelka – Lucie Skružná        Vojtìch Duba – Kateøina Zlatohlávková

Øádková inzerce

Dne 11. bøezna 2006 uplyne pátý
rok, kdy nás navždy opustil milý
manžel, tatínek, dìdeèek a pradì-
deèek pan Josef Jireš. S láskou
vzpomínají manželka Nina, dìti Ja-
roslav, Václav, Jiøí s rodinami.

Dne 3. 4. uplyne rok, co nás
navždy opustil náš drahý man-
žel, tatínek, dìdeèek a pradì-
deèek pan Ladislav Jarmar.
Nikdy nezapomeneme. Man-
želka Anna s rodinou.

Vzpomínka
Dne 2. bøezna vzpomeneme druhého vý-

roèí, kdy nám odešla naše milá sestra a
teta, paní Dana Brusnická. Dlouhá léta pra-
covala jako sestøièka na dìtském oddìlení
v Králíkách. Všem, kteøí vzpomenou dìkuji.

Sestra Rùžena Matoušková
neteøe, synovci a švagrové

Pronajmu  nebytové prostory
v Králíkách, vhodné pro obchod,
služby. Plocha 75 m2 v pøízemí
Domu barev. Tel. 603533738.

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

Základní umìlecká

škola v Králíkách

vás zve na žákovský
koncert, který se koná
ve ètvrtek 30. 3. 2006
v 18,00 hodin v sále
školy.

Srdeènì zvou
žáci a uèitelé
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Program na BØEZEN
úterý  7.   zaè. v 17.00 hod
LETOPISY NARNIE: LEV, ÈARODÌJNICE A SKØÍÒ
Ètyøi sourozenci se skrz kouzelnou skøíò dostanou do

pohádkové zemì Narnie, kde žijí faunové, najády, kyklopo-
vé, skøeti a mluvící zvíøata. Vládne v ní zlá Bílá èarodìjni-
ce, kvùli níž je v zemi stále zima. Dobrodružný fantasy film
je adaptací stejnojmenné knihy C. S. Lewise.

pátek  10.   V MOCI ÏÁBLA   zaè. ve 20.00 hod
Venkovský knìz byl obžalován z usmrcení z nedbalosti,

když u mladé dívky provedl vymítání, jež se ovšem minulo
úèinkem. Autoøi hororu o vymítání ïábla vycházejí ze sku-
teèného pøípadu a usilují o realistický záznam událostí pro-
støednictvím tradièního soudního dramatu s èetnými re-
trospektivami.

pátek  17.   FINTY DICKA A JANE   zaè. ve 20.00 hod
Harperovi vedou poklidný støedostavovský život a tìší se

z kariérního postupu. Jenže vzápìtí je firma vytunelována
a manželé se v nejvìtší nouzi dají na dráhu zloèinu. Jim
Carrey se s obvyklou vervou a s notnou dávkou exhibice
ujal hlavní role v komedii plné gagù a situaèní komiky.

úterý  21.   DOOM   zaè. v 17.00 hod
Poèítaèová trilogie Doom patøí k nejoblíbenìjším a také

k nejzbìsilejším videohrám v žánru akèních støíleèek, není
proto divu, že se doèkala filmového zpracování. V roce 2026
je na Mars vyslána jednotka vojenského námoønictva, aby
bojovala s krvežíznivými monstry na tamní výzkumné zá-
kladnì.

pátek  24.   SKLAPNI A ZASTØEL MÌ   zaè. ve 20.00 hod
Britsko-èeská èerná kriminální komedie o sebevražed-

ném plánu, manželských katastrofách a také o velkém, tlus-
tém a naštvaném gangsterovi s oddaným psem. S velkou
dávkou humoru a nadsázky vypráví pøíbìh anglických man-
želù, kteøí se rozhodli strávit dovolenou v Praze.

úterý  28.   PANENSTVÍ NA OBTÍŽ   zaè. v 17.00 hod
Témìø sedmnáctiletá Bea je poslední pannou ve tøídì a

dost ji to trápí. A tak, když se na obzoru objeví pohledný a
sympatický Daniel, je èas udìlat krok k dospìlosti. Teena-
gerská komedie o sexuálním zrání støedoškolákù se obejde
bez vulgarity a podbízivosti, naopak je koøenìna laskavým
humorem.

pátek  31.  ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY   zaè. ve 20.00 hod
Hezká Maggie (Cameron Diazová) a upjatá Rose (Toni Collette-

ová) jsou sestry a nemohou žít bez sebe, ale ani spolu. Teprve
odchod Maggie k energické babièce a ochota smíøit se s pravdou
o smrti matky umožní celé rodinì, aby se opìt dala dohromady.
Nesentimentální komedie s výbornými hereckými výkony.

sobota  1. 4.   AŽ PØIJDE KOCOUR   zaè. ve 20.00 hod
Prvním filmem z Projektu 100 pro tento rok je èeskoslovenský

snímek Vojtìcha Jasného z roku 1963. Moderní pohádka je sati-
rickou komedií a podobenstvím zároveò. Postava vypravìèe, ko-
mentátora a kouzelníka v podání Jana Wericha jiskøí metaforic-
ky hutným a dùvtipným jazykem; v dalších rolích hrajíVlastimil
Brodský, Jiøí Sovák, Emília Vašáryová, Vladimír Menšík, Jiøina
Bohdalová, Karel Effa a Vlasta Chramostová.

Klub Na Støelnici Králíky
BØEZEN 2006

pátek 3. bøezna – PLES CELNÍHO ØEDITELSTVÍ
zaè. v 19.30 hod

sobota 4. bøezna - IMODIUM   zaè. ve 21.00 hod
Hudební veèírek v Music&Sport Baru Støelnice.
sobota 11. bøezna – PLES 2006   zaè. v 19.30 hod
K tanci hraje CLASSIC Kromìøíž, obèerstvení, bohatá tombo-

la, vstupenky na tel. 737 928 569.

ètvrtek 16. bøezna, zaè. v 19.00 hodin
ÈESKÉ KLARINETOVÉ KVARTETO

KLASIKA VIVA - 68. koncert Kruhu pøátel hudby se koná
v obøadní síni Radnice.
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Èeské klarinetové kvarteto (ÈKK), mimoøádný multižánrový
soubor, pøichází na hudební trh s novým CD. „Polyfonie“ je první
nahrávka souboru, která obsahuje hudbu ryze klasickou. Sklad-
by Bachovy, Sweelinckovy,  Èernohorského a dalších autorù zde
zaznívají v jedineèné barevné a hudebnì interpretaèní jednotì.
Souèasnì podporuje ÈKK tuto nahrávku koncertním turné pod
názvem „Polyfonie a meditace“ v následujících mìstech: 22. 2.
Cheb, 23. 2. Mladá Boleslav, 14. 3. Šumperk, 15. 3. Bruntál, 16.
3. Králíky, 25.4.06 Polièka. 

Soubor vznikl v roce 1992 na AMU v Praze, kde všichni ètyøi

klarinetisté studovali. Jejich první setkání však sahá daleko pøed
toto datum. Èlenové ÈKK jsou totiž absolventi Konzervatoøe
v Pardubicích a dokonce odchovanci jednoho profesora, Ludvíka
Posekaného. V roce 1995 soubor zaèal spolupracovat
se zpìvaèkou Janou Koubkovou na projektu Tenerife Blues, kte-
rý byl v roce 1997 natoèen na CD. V roce 2003 podnikl soubor
s J. Koubkovou kulturnì hudební misi po Senegalu v Africe.
V tomtéž roce vystoupilo ÈKK na koncertì v Bruselu pøi prezenta-
ci ÈR jako kandidáta na vstup do EU. ÈKK podniklo v roce 2003
koncertní cestu do Portugalska, kterou osobnì zaštítil exprezi-
dent ÈR Václav Havel, a následnì pøedvánoèní turné po Slovin-
sku. V kvìtnu 2004 vystoupilo ÈKK na koncertì v Lucembursku,
který u pøíležitosti vstupu ÈR do EU poøádalo èeské velvyslanec-
tví v Lucembursku.

Od roku 2001 se datuje spolupráce s další zpìvaèkou, Rad-
kou Fišarovou, a to v projektu Rapsodie v èerném. Èlenové kvar-
teta upravují a interpretují skladby známé a ovìøené, dále si
skladby sami píší nebo premiérují novinky soudobých autorù.
Koncerty ÈKK jsou doprovázeny v klasice tak vzácnou improvi-
zací. Originalitu souboru a jeho oblibu u poøadatelù i posluchaèù
dokládají pozvánky na prestižní hudební podniky u nás
i v zahranièí. Jmenujme namátkou Inalfa Festival v Holandsku,
XXII. mezinárodní jazzový festival Praha , Chopinùv festival
Mariánské láznì, Festival B. Martinù v Polièce, Sommer Festival
Norimberk, Festival Lent Maribor ad. Pravidelnì natáèí pro Èes-
ký rozhlas a televizi, spolupodílel se na natáèení hudby k filmu
Hidden  Things (spol. Picture Star New York). Èeské klarinetové
kvarteto v sobì spojuje ty nejlepší tradice èeské hudby a zároveò
se nebojí experimentovat, hledat neprobádané.

sobota 18. bøezna –   -123 minut   zaè. ve 20.00 hodin
Koncert známé funkrockové skupiny s fenomenálním kytaris-

tou a zpìvákem Zdeòkem Bínou propaguje nové CD „Mom“. Vstu-
penky (100,- Kè) k dispozici v dostateèném množství pøed koncer-
tem.

PROJEKT 100 pro rok 2006
Tøetím rokem se kino Støelnice pøipojuje výbìrem nìkolika
filmù k Projektu 100. Jedná se o snímky, které buï již patøí
do zlatého fondu svìtové kinematografie, nebo jsou význam-
nými zástupci èeské filmové tvorby, popøípadì – u tìch sou-
èasných – aspirují na nejvyšší kvalitativní hodnocení.

1. 4. – Až pøijde kocour, r. Vojtìch Jasný
29. 4. – Dvojí život Veroniky, r. Krzysztof Kieslowski

6. 5. – Na východ od ráje, r. Elia Kazan
27. 5. – Køižník Potìmkin, r. Sergej Ejzenštejn

3. 6. – U konce s dechem, r. Jean-Luc Godard
24. 6. – Motocyklové deníky, r. Walter Salles

Vstupné 50,- Kè; na tato filmová pøedstavení není nutno
pøedkládat prùkazku èlena Filmového klubu apod. Zaèátek
promítání ve 20:00 hodin.

sobota 25. bøezna, zaè. ve 19.30 hodin
AGATHA CHRISTIE: NEOÈEKÁVANÝ HOST
Velmi dlouho nebyla na jevišti králické Støelnice uvedena de-

tektivní hra. Divadelní soubor Šok ze Starého  Mìsta sáhnul po
skuteèné klasice - divadelní høe Agathy Christie.

sobota 25. bøezna, zaè. ve 22.00 hodin
NO ENTRY + VOLANT
Hudební veèírek v Music&Sport Baru Støelnice.

pátek 7. dubna, zaè. v 19.30 hodin
ZAHRADA KRÁSNÁ NEZNÁMÁ
„…aneb Receptáø na cestách“. Zábavný i nauèný poøad pro všech-

ny zahrádkáøe, pìstitele, sadaøe a kutily. Veèerem provázejí Jan
Kopøiva a Ing. Ludmila Dušková, známí z poøadu TV Prima.

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

Pavelel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky

POZVÁNKA
na tradièní jarní koncert  dne 17. 3. 2006

v 19.30 hod., který poøádá velký dechový or-
chestr AF BRASSBAND LETOHRAD ve
spolupráci s MIKCENTREM v Domì kultu-
ry Letohrad.

Koncert je koncipován k 90. výroèí úmrtí
hudebního skladatele Julia Fuèíka, 100. výro-
èí narození Jaroslava Ježka a 250. výroèí
narození W.A.Mozarta.

Pøedprodej vstupenek Mikcentrum Letohrad,
Václavské námìstí.

Pøijïte se spoleènì po-
bavit a podìlit se o kultur-
ní zážitek.

www.afbrassband.wz.cz
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Z lyžaøské stopy - memoriál Slávy Hernycha

Dne 19. 2. 2006 se uskuteènil 31. roèník memoriálu S. Herny-
cha a zároveò veøejného závodu v bìhu na lyžích klasickou techni-
kou (muži 30 km, ženy 10 km). Tohoto veøejného závodu se zú-
èastnilo celkem 40 mužù (4 kategorie) a 6 žen (1 kategorie). V den
závodu byla upravena kritéria u kategorie muži nad 60 let (délka
trati zmìnìna na 20 km). Závod byl odstartován hromadným
startem všech kategorií v 10.00 hod.. S ohledem na  pozdní pøí-
jezd z dùvodu ztížené dopravní obslužnosti  odstartoval  dodateè-
nì Jaromír Pávek,  kterému byl pøi dojezdu namìøen dojezdový
èas 2:20:17.  Protože se na tra� závodu vydal cca o 8 minut
pozdìji, nebyl tento závodník zaøazen oficiálního bodování .
V pøípadì úèasti v závodì by tento  závodník  s dobrým èasovým
výsledkem skonèil na  9. místì ve své kategorii.

V pøíštím roce chceme zaøadit tento závod do krajské termínov-
ky. Vzhledem ke zvyšujícímu se poètu závodníkù by bylo vhodné
ve spolupráci s Mìstem Králíky vyøešit zázemí pro lyžaøský oddíl
umístìním vhodné buòky s možností parkování snìžného skùtru
pro úpravu lyžaøské stopy.

Dìkujeme všem organizátorùm, poøadatelùm a sponzorùm za

Nové Mìsto na Moravì tradièní
èeský výrobce lyží, snowboardù

Výsledková listina 31. roèníku lyžaøského memoriálu:
KATEGORIE - juniori a muži do 40 let
1. Fišnar Jiøí (Kouty nad Desnou) 1:34:52; 2. Krunèík Pavel

(SKI Skuhrov) 1:36:37; 3. Kulík Vladislav (CK Morava – Leština)
1:39:45.

KATEGORIE - muži nad 40 let
1. Kavka Jiøí (Biatlon Letohrad) 1:42:36; 2. Roubalík Rado-

van (Fortex Mor. Beroun) 1:46:03; 3. Liška Pavel (Biatlon Leto-
hrad) 1:47:12; 4. Køivohlávek Jan (Jiskra Králíky) 1:53:03; 6. Ji-
ráska Jan (Jiskra Králíky) 1:57:18.

KATEGORIE - muži nad 50 let
1. Janù Petr (LOKO Zábøeh) 1:46:27; 2. Bøinèil Josef (Sokol

Štíty) 1:46:42; 3. Tempír František (Sokol Štíty) 1:47:04; 12.
Laryš Jaromír (Jiskra Králíky) 2:07:03.

KATEGORIE - muži nad 60 let
1. Metelka Josef (Spartak Police) 1:11:05; 2. Krátký František

(Jiskra Králíky) 1:11:37; 3. Bìlèík Jindøich (Lichkov) 1:25:48.
KATEGORIE – ženy a juniorky
1. Chvátalová Tereza (Jablonec nad Nisou) 0:47:50; 2. Liško-

vá Ružena (Ústí nad Orl.) 0:49:34; 3. Lišková Ružena ml. (Ústí
nad Orl.) 0:53:10; 4. Krivohlávková Alena (Jiskra Králíky)
0:55:45.

zajištìní tohoto roèníku. V letošním roèníku nám s péèí o závodní-
ky a poøadatele pomohly pracovnice Peèovatelské služby mìsta
Králíky paní Holubcová a paní Èumová.  Evidenci závodníkù
vèetnì zpracování výsledkù pro lyžaøský oddíl provedla paní Jana
Ponocná. Na úpravì a údržbì lyžaøské stopy se podílela obec
Èervená Voda, Mìsto Králíky, Lesy ÈR závod Hanušovice a závod
Ruda na Moravì. Podìkování patøí i firmì Služby mìsta Králíky
s.r.o. za pomoc pøi pøípravì parkovacích ploch. Dále dìkujeme
manželùm Tiboru a Lence Uhlíøovým za pomoc pøi zajištìní záze-
mí pro poøadatelskou službu.

Zvláštní podìkování vìnujeme „hlasivkám“ Mgr. Jiøího Souèka
(startér, komentátor). Pan Souèek se podílel na organizaci 46.
roèníku karnevalu (pátek - vyhodnocení masek, sobota odpoledne
moderování dìtského karnevalu, sobota veèer organizaèní zajiš-
tìní druhé èásti karnevalu).

Na zajištìní závodu se podíleli naši sponzoøi:

Turistická ubytovna — Miroslav Skála; Sport Jan Jiráska
Králíky; Sport Feèková Marie; Zelenina Zezulka; HOTÝ-
LEK KAÈENKA; HOTEL ZLATÁ LABU�; HOŠPES &HO-
ŠPES, instalatérství; Reklamní spoleènost COLLEGIUM
s.r.o.; Firma LIMA - kamerové systémy; NOVALAMP, s.r.o.;
Poøadatelé Plesu 2006; Kvìtináøství – Lotos; Krámek u Mi-
lušky; INCOT spol.s r.o.; Èeské dráhy, a.s. - Železnièní sta-
nice Lichkov; ARMYFORT s.r.o. - provozovatel vojenského
muzea Králíky; Vojensko historický klub Erika Brno sekce
K-S 14 Cihelna Králíky; Martin Brùna - servis výrobkù
RAINBOW; Restaurace Dekl; Kvìtinka - Monika Kudláè-
ková.

Za lyžaøský oddíl Bedøich Novotný, Foto: V. Brùna

Èlenové dìtského lyžaøského oddílu TJ Jiskra Králíky
na závodech v Klášterci nad Orlicí, foto B. Novotný
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