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Záøí 2006/èíslo 9 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè

Ze záøijových pranostik
· Co srpen nedovaøil, žáøí nedosmaží.
· Zaèátek tohoto mìsíce pøináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.
· V záøí mnoho požárù bývá, proto se obloha rdívá.
· Teplé záøí - dobøe se ovoci i vínu daøí.
· Na dešti v záøí rolníkùm moc záleží.
· Záøijový déš� polím potrava, záøijové spršky pro víno otrava.
· Záøijová slota - hrstka deštì, fùra bláta.
· Po hojných deštích v záøí osení zimní se podaøí.
· Bouøky v druhé polovinì záøí pøinášejí mnoho vìtrù.
· Ozve-li se v záøí hrom, bude v zimì zavát každý strom.
· Bouøka v záøí - sníh v prosinci.
· Bouøky v záøí - na jaøe mnoho snìhu.
· Teplé záøí - øíjen se mraèí.
· Záøí víno vaøí a co nedovaøí, øíjen dopeèe.
· Touží-li záøí po rose, bude v øíjnu bláta po ose.
· Jaké poèasí v záøí, tak se i bøeznu vydaøí.

Biskup Dominik Duka navštívil Pìchotní srub K-S 14 „U cihelny“
Dne 19. srpna 2006, záhy po ukonèení pontifikální mše svaté

pøi pøíležitosti „hlavní diecézní poutì Roku Písma svatého“, zaví-
tal královéhradecký biskup Mons. ThLic. Dominik Duka do Muzea
ès. opevnìní z let 1935–38, Pìchotního srubu K-S 14 „U cihelny“
v Králíkách. Biskup Duka se zajímal o novou výstavu Zloèiny
komunismu „Lidé proti lidem“, která byla otevøena dne 28.
èervna 2006.

Mons. Duka si v doprovodu radního Pardubického kraje Milo-
slava Macely a zastupitele Pardubického kraje Ladislava Totha
prohlédl všechny èásti výstavy v podzemním patøe objektu. Vzác-
ný host byl proveden expozicí Richardem M. Sichou a Petrem Svo-
bodou – autory výstavy.

Na výstavì, která se stala v poslední dobì pøedmìtem zájmu
tuzemských i zahranièních médií, se biskup zamìøil na exponáty a
informace vztahující se k Internaènímu klášteru v Králíkách, kte-
rým prošlo v 50. letech minulého století na stovky øeholníkù, z nichž

Prázdniny konèí, škola zaèíná

nìkteøí na následky vìznìní zemøeli.
Autoøi výstavy pohovoøili s biskupem Dukou o osudech pøedsta-

vitelù mužských øeholí, kteøí byli ve vykonstruovaných procesech
odsouzeni v období komunistické diktatury k vysokým trestùm
odnìtí svobody. K událostem, které po roce 1948 zahájily systema-
tickou snahu o likvidaci katolické církve a øeholí, jsou v Muzeu
zveøejnìny zajímavé dobové dokumenty, které byly do nedávna
utajovány. Královéhradecký biskup se dále zajímal o smutný pøí-
pad usmrcení Pátera Toufara z Èíhoštì, který byl ubit pøíslušníky
StB, když odmítl podepsat pøi výslechu smyšlené doznání.

Biskup Duka, který byl v letech 1981–1982 uvìznìn v Plzni-
Borech za øádovou èinnost, organizování studia dominikánských
klerikù, samizdat a spolupráci se zahranièím, provedl zápis do
pamìtní knihy Pìchotního srubu K-S 14 a vyslovil uznání pracov-
níkùm muzea.

Výstava, jejíž pøíprava trvala jeden rok a na níž má veøejnost
možnost spatøit unikátní exponáty z ètyøech muzeí v ÈR i sou-
kromých sbírek, bude otevøena do konce letošního roku a je souèás-
tí prohlídky Pìchotního srubu K-S 14. Bližší informace na http://
militaryclub.info/cihelna.

Jistì každý z nás stále vzpomíná na
doby, kdy v záøí po prázdninách skonèily
dny volna, zábavy a nastaly povinnosti.
Tento náhlý pøelom je pro dítì velkou zátì-
ží a to se netýká jen dìtí, které nastoupí
do první tøídy ZŠ. Nelze se spoléhat na to,
že se dìti do školy tìší a že budou radost-
nì každé ráno kráèet do školy s touhou po
vzdìlání. Proto je vhodné dítì na školní
prostøedí pøipravovat v rodinném kruhu
ještì pøed zahájením školního roku – pøi-
pravit jej na pravidelný režim. To zname-
ná školáka pøipravit na pravidelnou dobu
vstávání a usínání, vykonávání domácích
povinností atd. atd.

Tìžší úkol urèitì mají pøed sebou rodièe
a pedagogové u dìtí, které nastupují do
prvního roèníku základní školy. Je nutné

si uvìdomit, že najednou dítì nìco musí –
školní docházka je povinná, dítì se musí
uèit, musí zpracovávat úkoly. Proto je nut-
né dìtem vytvoøit správné podmínky pro
získání správných návykù - a� už to je otáz-
ka podmínek pro pøípravu domácích úko-
lù, otázka vybavení do školy, otázka správ-
ných stravovacích návykù atd. Paní uèitel-
ky ze ZŠ rodièùm podají kvalifikované in-
formace týkající se výchovy a vzdìlávání,
v pøípadì potøeby je možné vzít na pomoc i
odborné popø. populární èasopisy, které
jsou plné rad jaké vybavení zvolit (brašna,
obleèení, školní pomùcky, správné návyky
atd.). Odbornou pomoc poskytují i pedago-
gicko-psychologické poradny.

Pøejeme našim školákùm úspìšný start
do nového školního roku 2006/2007.

Za odbor školství, kultury a tìlovýchovy
Bc. Jan Divíšek, vedoucí odboru

Pokraèování na stranì 6
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10 let partnerství Villmar – Králíky
28. záøí je v Èeské republice státní

svátek. Pro øadu králických obèanù
bude tento den dvojnásob sváteèní, pro-
tože pøijedou na pìtidenní návštìvu
pøátelé z Villmaru v Nìmecku.

Èlenové Partnerského spolku v Krá-
líkách už od jara pøipravují program
setkání, bìhem nìhož si pøipomenou,

POUTNÍ DÙM OPÌT OTEVØEN!

že partnerský vztah mezi hessenským
Villmarem a naším mìstem trvá už
deset let.

Pøesnì pøed 10 lety – v øíjnu 1996 -
poprvé navštívila delegace vedená sta-
rostou Villmaru Hermannem Heppem
a faráøem Günterem Daumem naše
mìsto, aby zde byly položeny základy

Jak jistì všichni víte, Poutní Dùm
na Hoøe Matky Boží byl témìø rok uza-
vøen. A� jsou spekulace jakékoli, tak
všem mùžeme oznámit, že Poutní Dùm
byl v polovinì mìsíce srpna opìt ote-
vøen a bude sloužit dál úèelu, pro který
byl postaven. Možná mnozí ví, že se
zmìnil pronajímatel a tím se zmìnil
i pøístup. Na první pohled to nejde po-
znat, rozdíl poznáte až pøijdete, nebo to
tu vyzkoušíte. Poutní Dùm nabízí celo-
roèní provoz. Tak jako to bývalo, je zde
i ubytování, dále je zde skvìlá kuchy-
nì a pøíjemný personál. Možná jste byli
zvyklí chodit na procházky na Horu
Matky Boží pìšky, nebo zajet na kafe
nebo palaèinku autem. Nyní už opìt
mùžete na procházkách po Hoøe Mat-
ky Boží kolem kláštera vychutnat ka-
fíèko a když bude horší poèasí grog,

nebo teplou griotku na zahøátí. Restau-
race vám nabídne plnì své služby. Pout-
ní Dùm v souèasné dobì nabízí 45 lù-
žek a do vánoc letošního roku se kapa-
cita ještì zvýší o 10 lùžek s kompletnì
vybavenými pokoji se sociálním zaøí-
zením. Je zde možno poøádat rodinné
akce, oslavy nebo svatby a horní sál je
uzpùsobený i na semináøe, školení nebo
pøednášky.

Jistì každý z vás zná velmi dobøe
okolní pøírodu, nádherné výhledy a
klášter, ale také poøádnou døinu, než
se vyjde alejí ke klášteru. Mnoho lidí
se sem pøesto rádo vrací a to je znám-
ka toho, že zde je stále co vidìt a stále z
èeho èerpat. Poutní dùm vám nabízí své
zázemí a pokud pøijdete, budete vždy
srdeènì vítáni. Pøijïte a uvidíte.

Josef Kubiš, Poutní Dùm

pro dnešní naprosto neformální a nad-
standardní kontakty obèanù, rodin
i spolkù a sportovních oddílù obou mìst.

Mezi hosty nebudou chybìt faráø
Daum, starosta Hepp, dále pøedseda
villmarského partnerského spolku
Wolfgang Friedrich, pøedseda Svazu
vyhnaných Franz Krotzky a neúnav-
ný nestor všech setkání, boøíkovický
rodák, pan Günter Ahndorf.

V programu, který nìmeckým pøá-
telùm nabídneme, je mimo jiné výlet
na Severomoravskou chatu, celoden-
ní zájezdy do Olomouce, do Jeseníkù,
miniturnaj ve stolním tenisu i s úèastí
polských sportovcù.

Spoleèenským vrcholem návštìvy
bude slavnostní veèer v hotelu Beseda
29. záøí, bìhem nìhož  pan faráø Daum,
který v roce 1996 inicioval vznik part-
nerství a uplynulých deset let byl jeho
hnacím motorem, pøevezme ocenìní
z rukou královéhradeckého biskupa
Mons. Dominika Duky.

Už dnes se tìšíme na pøíjemné pod-
zimní dny strávené s pøáteli. Na pøi-
pravované setkání a bohatý program
srdeènì zveme všechny, kteøí mìli
v uplynulých 10 letech možnost zažít
villmarskou pohostinnost nebo našli ve
Villmaru své známé a pøátele.

Ivana Mareèková, Dušan Krabec

Otázky obèanù
V mìsíci èervenci a srpnu byly do

redakce Králického zpravodaje doru-
èeny dotazy obèanù:

- Kdy bude stát Penny Market? Ko-
lik pracovních míst to do Králík do-
nese?

- Co je nového kolem zøízení pra-
covních míst spoleènosti Autoliv? A u
koho se mohou zájemci  o práci hlá-
sit?

- Kdy bude otevøen obchod na
podloubí bývalá prodejna p. Moraví-
ka?

- Uvažuje mìsto o výstavbì peèova-
telského domu?

- Co má dìlat obèan, pokud opako-
vanì dochází k rušení noèního klidu
a øešení pøes pøestupkovou komisi
nemá žádný úèinek?

- Kdy budou dokonèeny kabiny na
sportovním areálu?

- Jak to je s autobusovým spojením
do Kvasin?

- Co se bude teï dít s NOVALAM-
PEM?

- Mùže se v obytných zónách pálit
oheò? A pokud ano, jak je to s pále-
ním ohnì na nepronajatém pozemku
mìsta?

- Uvažuje se o rekonstrukci mìst-
ského koupalištì?

- Ve mìstì chybí rychlé obèerstve-
ní. Neprojevil nìkdo z podnikatelù zá-
jem o jeho zøízení?

- K èemu bude sloužit Evropský
dùm? Proè se tzv. Evropský dùm ne-
zboural a nepostavil za ménì penìz

totožný objekt? Není pøestavba zby-
teènì prodražující? Kolik bude cel-
kem stát pøestavba mìsto?

- Kdy bude možné zažádat na mìst-
ském úøadì o výpis z katastru nemo-
vitostí?

O odpovìdi jsme požádali starostu mìs-
ta, odbor školství, kultury a tìlovýchovy,
odbor vnitøních vìcí, majetkový odbor, od-
bor životního prostøedí, odbor VTS.
Z obdržených odpovìdí jsme sestavili
tento krátkou zpìtnou informaci pro naše
ètenáøe:

Penny Market:
Penny Market momentálnì pøipravuje a

dokonèuje kroky potøebné pro územní roz-
hodnutí a následné stavební povolení. Podle
vyjádøení zástupce firmy se vše stihne do
zimy. Vlastní výstavba zapoène až po zim-
ním období, dokonèení se pøedpokládá
v polovinì pøíštího roku. V prodejnì vznik-
ne až 24 nových pracovních pøíležitostí.

Nová pracovní místa:
Poboèka firmy Autoliv, která chce vysta-

vìt svoji provozovnu v Králíkách, pøipra-
vuje v dohledné dobì (bìhem záøí) oficiální
tiskovou konferenci, pøi níž bude celý pro-
jekt prezentován a odstartován. Tam bu-
dou sdìleny veškeré bližší informace.

Prodejna peèiva:
Bývalou prodejnu pana Moravíka si pro-

najala firma Pekaøství a cukráøství Sáza-
va, s.r.o. V souèasnosti provádí pomìrnì
nákladnou rekonstrukci prostor. Pøedpo-
kládané zahájení provozu je v øíjnu 2006.

Nový dùm s peèovatelskou službou:
Mìsto pøipravuje výstavbu nového peèo-

vatelského domu v lokalitì Na Výsluní. Jed-
nalo by se o vìtší PDS s asi 20 bytovými
jednotkami. Existuje již zastavovací studie
celé lokality, v souèasnosti probìhl výbìr fir-
my na zpracování projektové dokumentace
pro územní øízení domu s peèovatelskou služ-
bou. Poté bude mìsto usilovat o získání do-
tace na výstavbu domu s peèovatelskou služ-
bou ze státního rozpoètu.

Noèní klid, klid o víkendu a ve svát-
cích:

Rušení noèního klidu nebo klidu o víken-
du a ve svátcích mùže být velmi nepøíjemné.
Pokud bydlíte v domì, kde sousedíte s neo-
hleduplnou osobou, která ruší noèní klid
hlasitou hudbou, èastými hádkami nebo
napøíklad vrtáním, jedná se o porušování
vašich osobních práv, pøípadnì stanov na-
pøíklad bytového družstva.

Postup:
- pokud to lze, promluvte si s osobou, kte-

rá noèní klid ruší a žádejte omezeníhluku
- pokud toto nepomùže, projednejte to

s pøedstaviteli samosprávy bytového druž-
stva (jedná-li se o družstevní byt)

- pøivolejte policii - domluva policisty (pøí-
padná možnost udìlení sankce pokuty do
1.000,- Kè v pøestupkovém øízení - § 47 odst.
1 písm. b) zákona o pøestupcích).

- poslední možnost - podat žalobu k sou-
du.

Pokud není neohleduplná osoba èlenem
bytového družstva, pøestupek øeší mìstský
úøad nebo soud na základì podané žaloby.
U èlena BD lze pøedpokládat i možné vy-
louèení z družstva a pøípadné soudní vykli-
zení bytu.

(pokraèování na stranì 3)
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(pokraèování ze strany 2)
Kabiny na sportovním areálu:
Pøedpoklad dokonèení celé investièní akce

je v listopadu letošního roku, tato akce za-
hrnuje kromì výstavby kabin na sportov-
ním areálu (souèást ZŠ) i realizaci výstav-
bu výtahu pro distribuci hotové stravy ve
školní jídelnì a spojovacího tunelu mezi jed-
notlivými budovami ZŠ Moravská. Jedná
se tedy o spoleènou investièní akci, která je
rozdìlena na výše uvedené etapy.

Autobusové spojení – Kvasiny:
Viz. jízdní øád uveøejnìný na úøední des-

ce mìsta v mìsíci èervenci. Tento jízdní øád
pøetiskujeme na jiné stranì zpravodaje.

Novalamp:
Vedení mìsta nezná zámìry majitele fir-

my.

Pálení ohòù v obytných zónách:
Na cizím pozemku by nikdo bez souhla-

su majitele nemìl provádìt jakékoliv èin-
nosti, tedy ani pálit oheò.  Jedná-li se o
veøejné prostranství, je takové využití bez
vìdomí mìsta nepøípustné. Musí se však
jednat o veøejné prostranství ve smyslu
Obecnì závazné vyhlášky mìsta Králíky è.
8/2005 – o místních poplatcích. Takové
jednání by pak mohlo být klasifikováno
jako pøestupek proti veøejnému poøádku
dle § 47 odst. 1 písm. g) zákona o pøestup-
cích, a to s horní hranicí sankce pokuty do
50.000,- Kè.

Zákon o ovzduší v § 3 uvádí: „V otevøe-
ných ohništích, zahradních krbech nebo ote-
vøených grilovacích zaøízeních lze spalovat
jen døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné ma-
teriály a plynná paliva urèená výrobcem,
pøièemž uvedená paliva nebo materiály ne-
smìjí být kontaminovány chemickými lát-
kami“ Z tohoto vyplývá, že z hlediska zá-
kona o ovzduší ohnì v obytné zónì pálit
lze, nesmí se však spalovat nevhodné ma-
teriály.

Zde nám na pomoc pøijde obèanský zá-
koník. Pokud se cítíme poškozeni ve svých
právech, nemusíme spoléhat jen na pomoc
státních orgánù, resp. orgánù veøejné sprá-
vy. Mùžeme jako vlastníci vìci využít mož-
nosti, kterou nám poskytuje soukromé prá-
vo, v našem pøípadì zákon è. 40/1964 Sb.,
obèanský zákoník, který jen konkretizuje
podmínky ochrany, jež vlastnickému prá-
vu poskytuje Listina základních práv a
svobod ve svém èl. 11. Klíèovým je § 127,
který øíká, že vlastník vìci se musí zdržet
všeho , èím by nad míru pøimìøenou pomì-
rùm obtìžoval jiného, nebo èím by vážnì
ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména
nesmí.obtìžovat sousedy nad míru pøimì-
øenou pomìrùm hlukem, prachem, popíl-
kem , kouøem, plyny, parami, pachy , pev-
nými a tekutými odpady, svìtlem stínìním
a vibracemi.

Vlastník se tedy mùže domáhat, aby ne-
docházelo k jeho obtìžování nad míru pøi-
mìøenou pomìrùm (tj. kdy nedochází k brá-
nìní výkonu práva, nicménì tento výkon
èiní obtížným nebo nepøíjemným) a ohro-
žování výkonu jeho vlastnického práva (tj.
ohrožování se týká pøímo výkonu práva
chránìného subjektu nebo jeho existence)
jiným vlastníkem. Vlastníkem pøitom mo-
hou být jak fyzické, tak právnické osoby,

Otázky obèanù
tedy právì napø. ony spoleènosti, které vlast-
ní továrnu, jež je zdrojem zápachu.

 Aèkoli se žalobì podané za úèelem ochra-
ny vlastnického práva øíká tzv. sousedská,
neznamená to, že by pouze vlastník bez-
prostøednì sousedící nemovitosti byl aktiv-
nì legitimován, tj. že by se s touto žalob-
ním návrhem mohl obrátit na soud. Z dù-
vodové zprávy k obèanskému zákoníku
jasnì vyplývá, že tìmito negativními vlivy
mohou být dotèeni i sousedé vzdálenìjší,
což je právì v pøípadì zápachu a jeho šíøe-
ní velmi jednoduše pøedstavitelné. Žalob-
ním petitem se pak obèan mùže domáhat,
aby byla rušiteli uložena povinnost zdržet
se toho jednání, kterým ho obtìžuje èi ohro-
žuje jeho vlastnická práva.

Jestliže však zvolíme tuto cestu obrany
je nutné si uvìdomit, že žalobce nese dù-
kazní bøemeno. Musí si opatøit dùkazy jako
napø. odbornou studii, pøíp. svìdectví. Za
tímto úèelem je možné obrátit se pøímo na
autorizovanou osobu, která jinak provádí
mìøení dle zákona o ochranì ovzduší, nebo
na Spoleèenstvo kominíkù ÈR, jež je povì-
øenou právnickou osobou, která vykonává
nìkteré èinnosti pøi zjiš�ování zneèištìní.
Také je možné spolupracovat s nìkterým
ze soudních znalcù v tomto oboru. Proble-
matiku rovnìž øeší obèanský zákoník, kte-
rý v § 415 uvádí: „Každý je povinen poèí-
nat si tak, aby nedocházelo ke škodám na
zdraví, na majetku, na pøírodì a životním
prostøedí.“ V tomto pøípadì by ale rozho-
doval soud, zda pøípadným pálením do-
chází k ohrožení na zdraví èi majetku nad
míru obvyklou.

Rekonstrukce koupalištì
Zámìr rekonstrukce (opravy) koupalištì

byl zpracován, v souèasné dobì nelze reali-
zovat z dùvodu nedostatku finanèních pro-
støedkù. Do rozpoètu mìsta pro rok 2007
bude opìt tato akce navržena.

V souèasné dobì se zpracovává projekt
krytého koupalištì, mìsto by chtìlo tento
projekt zaøadit do projektù v rámci dotací
EU.

Rychlé obèerstvení:
V souèasné dobì není znám žádný zá-

mìr nìkterého z podnikatelù na vybudová-
ní provozovny rychlého obèerstvení. V ne-
dávné dobì došlo k podstatnému zpøísnìní
hygienických pøedpisù v oblasti stravova-
cích služeb. Vzhledem k tomu, že je pøipra-
vována výstavba nového obchodního domu,
je možné pøedpokládat, že v rámci podni-
katelských aktivit bude pøi provozovnì zøí-
zeno rychlé obèerstvení. Vedení mìsta pro-
jedná tuto záležitost se zástupcem firmy.
Mìsto nemá v souèasné dobì k dispozici
žádné vhodné prostory pro pøípadného zá-
jemce.

Evropský dùm:
Objekt è.p. 353 je registrovanou kultur-

ní památkou èíslo 51110/6-6234, objekt
byl prohlášen za kulturní památku minis-
terstvem kultury ÈR dne 19. 1. 2001, zá-
pis do ústøedního seznamu kulturních pa-
mátek byl proveden dne 30. 12. 2002.
Mìsto Králíky jako vlastník objektu je po-
vinno o kulturní památku øádnì peèovat.
V pøípadì nedodržení tìchto podmínek vy-
plývajících ze zákona èíslo 20/1987 Sb. o

státní památkové péèi by bylo s vlastní-
kem zahájeno správní øízení orgánem stát-
ní památkové péèe pøi MÚ Králíky ve spo-
lupráci s památkovou inspekcí (specializo-
vaný kontrolní orgán zøízený ministerstvem
kultury). Dalším nepøíjemným dùsledkem
zanedbání øádné péèe o kulturní památ-
ku, která se nachází v mìstské památkové
zónì Králíky by bylo vyøazení mìsta z pro-
gramu Regenerace MPZ, kde mìsto Králí-
ky již nìkolik let pravidelnì na základì
dobøe zpracovaných projektù získává je-
den z nejvìtších podílù na péèi o údržbu
nemovitých kulturních památek.

Pøi monitoringu objektu bylo doporuèe-
no odborníky Národního památkového
ústavu objekt opravit s tím, že budou za-
chovány stavební prvky charakterizující
kulturní památku (èerná kuchynì, klen-
by).

Jistì by bylo levnìjší „bourat“ a postavit
nový objekt. Vzhledem k tomu, že se jedná
o kulturní památku, toto nebylo možné a
vedení  mìsta  hledalo možnosti jak nalézt
finanèní zdroje na opravu tohoto objektu.

Mìsto bylo úspìšné pøi podání žádosti o
pøidìlení dotace z prostøedkù EU. Projekt
byl nazván Evropský dùm. Pùvodní roz-
poèet pøi podání žádosti vycházel z odbor-
ného posudku zpracovaného stavební fir-
mou:

Celkové náklady 14,6 mil. Kè, tj. 480
tis. EUR, zdroje financování:

a) prostøedky EU 10,9 mil Kè (75 %
uznatelných nákladù), tj. 360 tis. EUR

b) dotace z prostøedkù Pard. kraje 1,4
mil. Kè, tj. 47 tis. EUR

c) podíl mìsta 2,3 mil Kè, 77 tis. EUR.
V dùsledku nepøíznivých klimatických

podmínek došlo na zaèátku roku 2006 k
destrukci støešní konstrukce, což znaènì
navýšilo rozpoèet stavby z dùvodu zajištì-
ní památkovì chránìných èástí stavby.
Dále v prùbìhu výstavby bylo zjištìno, že
je nutné provést další vícepráce. V souèasné
dobì odbor VTS zpracovává finanèní ana-
lýzu, jak tyto skuteènosti navýší rozpoèet
stavby.

Po dokonèení rekonstrukce by mìl Ev-
ropský dùm sloužit tìmto úèelùm:

1. nadzemní podlaží:
- informaèní centrum
- veøejný internet
- knihovna mezinárodních kontaktù mìs-

ta (partnerská mìsta Miêdzylesie, Villmar)
- prezentace mezinárodních nadací, jichž

je mìsto èlenem (Nadace Hory
Matky Boží, Nadace Franze Schuberta)
- 2 komerèní kanceláøe (incomingové ces-

tovní agentury)
2. nadzemní podlaží – poøádání spole-

èenských akcí:
- malý konferenèní sál (30 osob)
- foyer s obèerstvením (bar)
- sociální zaøízení
- šatna
- obslužné prostory
3. nadzemní podlaží - galerie:
- galerie s výstavami týkajících se mezi-

národních aktivit mìsta
- malé posezení s výhledem do konferen-

èího sálu

Výpis z katastru nemovitostí:
Oficiální výpisy bude mìsto vydávat od

1. 1. 2007, v pøípadì technické pøiprave-
nosti bude možný døívìjší termín, který bude
vèas zveøejnìn.
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Výstava Zloèiny komunismu
„Lidé proti lidem“ byla otevøena

Navzdory ostrému slunci a horkému poèasí bylo mezi mìstem
Králíky a obcí Prostøední Lipka nápadnì rušno. Do Muzea ès.
opevnìní z let 1935–38, Pìchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ se
dne 28. èervence 2006 dostavili zajímaví hosté, aby se
zúèastnili slavnostního zahájení výstavy „Zloèiny komunis-
mu – Lidé proti lidem“ zabývající se obdobím mezi lety 1945–
1961 v ÈSR.

Výstava byla zahájena ve 13.00 hodin v podzemním
patøe objektu (bývalé ubikaci mužstva). Autoøi výstavy,
Petr Svoboda a Richard M. Sicha, pøivítali spoleènì s
rektorem Kláštera redemptoristù v Králíkách, Páterem
Michalèíkem a radním Pardubického kraje Macelou,
zajímavé hosty, mezi kterými nechybìli zástupci Konfe-
derace politických vìzòù z Olomoucka a Pardubicka p.
Kamarád a p. Stejskal, senátoøi PÈR Müllerová a Hálek,
a starosta mìsta Dušan Krabec. Autoøi vysvìtlili smysl
výstavy a pohovoøili o složitých pøípravách a samotné
tvorbì nové expozice. Záštitu nad výstavou pøevzal radní
Pardubického kraje Miloslav Macela, který na místì zdù-
raznil její význam a smysl podporovat úsilí zveøejòovat
tuto èást historie.

Pìchotní srub navštívil také vzácný host Páter Jan Ze-
mánek (81) z Kláštera Redemptoristù v Tasovicích, kte-
rý byl pøed šestapadesáti lety vìznìn v Internaèním kláš-
teøe v Králíkách. „…ètrnáctého dubna 1950 nás tam v noci
odvezli pøímo z bohosloveckého semináøe. Bylo nás 250,
takže jsme se tam museli maèkat ...“ vzpomínal knìz, kte-
rý promluvil o své internaci k návštìvníkùm vernisáže.

Mezi hosty nechybìli zástupci médií – MF Dnes, Orlic-
kých novin, místního tisku a Èeského rozhlasu 7 (Vysílá-
ní pro Španìlsko a Nìmecko).

Pøání úspìchu výstavì písemnì vyjádøili pøedseda se-
nátu PÈR Pøemysl Sobotka a politická vìzeòkynì Zdena
Mašínová.

 Nová expozice je výsledkem spoleèné práce Muzea K-S 14
Králíky, Úøadu pro dokumentaci a vyšetøování zloèinù komunis-
mu Policie ÈR, Národního archivu v Praze, Kabinetem doku-
mentace a historie vìzeòství Vìzeòské služby ÈR a Hornického
muzea v Pøíbrami.

Výstava popisuje události po pøevratu v roce 1948. Návštìv-
ník se mùže seznámit s politickými procesy a stalinskou justi-
cí v Èeskoslovensku. Bude možnost shlédnout autentické do-
kumenty z procesù s Dr. Miladou Horákovou a spol., s církev-
ními pøedstaviteli, napø. A. Machalkou, V. Tajovským a spol.
a další.. Veøejnost se dále má možnost seznámit s ménì známý-
mi fotografiemi z „železné opony“, strukturami Státní bez-
peènosti, odposlechy a zpùsobem práce orgánù tehdejší-
ho Ministerstva vnitra. Za významného pøispìní Kabinetu
dokumentace a historie vìzeòské služby ÈR shlédnou návštìv-
níci dokumenty i exponáty vztahující se k Táborùm nucených
prací v 50. letech, k výkonu trestu odnìtí svobody a tres-
tu smrti. Na výstavì jsou prezentovány dokumenty i exponáty
se struènými komentáøi v autentické podobì. Výstava vhodnì
doplòuje výuku dìjin státu a práva na støedních i vysokých
školách.

Nìkteré dùkazy o zloèinnosti totalitního režimu v Èeskoslo-
vensku v období 1948–1961 byly dosud publikovány jen mezi
odbornou veøejností. Nyní jsou pøedkládány pøístupnou a srozu-
mitelnou formou široké veøejnosti.

Regionálnì nejzajímavìjší je zveøejnìní dokumentù o
Centralizaèním klášteøe v Králíkách až do jeho zrušení a
pøevedení pod Èeskou katolickou Charitu. Návštìvníci
si budou moci pøeèíst hlášení zmocnìncù tehdejšího Úøa-
du pro vìci církevní z Králík využívané Státní bezpeè-
ností v Hradci Králové a informace o zneužívání interno-
vaných øeholníkù v zemìdìlství na Králicku.

Z exponátù je možné vidìt:
- odposlechové zaøízení z 50. let (Muzeum Policie ÈR);
- pomùcky a pøedmìty „agentù chodcù“ (Muzeum Policie, Mu-

zeum K-S 14);
- imitaci samotky „korekce“ z 50. let;
- imitaci vyšetøovny StB s dobovou záznamovou technikou

(Muzeum K-S 14);
- Zákon na ochranu lidovì demokratické republiky a Zákon o

Státním soudu s podpisem K. GOTTWALDA a pøedstavitelù
tehdejší moci (NA Praha);

- zápisy z porad ministra spravedlnosti z 50. let z pøípravy
politických procesù (NA Praha);

- oprátku z let 1949–1954 (KDH VS ÈR);
- zbranì využívané jednotkami SNB a ostrahou Táborù nuce-

ných prací;
- další zajímavé exponáty které zapùjèil disident František

STÁREK.
Více informací na tel.: 603 517 932 nebo email: rol-

lo@centrum.cz
Výstava bude pøístupná po celý srpen od 8.00 do 18.00

hodin, v dalších mìsících jen o víkendech od 8.00 do
17.00 hodin. Zájezdy a školy se mohou domluvit na tele-
fonním èísle 603 517 932. Výstava je souèástí prohlídky
srubu s prùvodcem.
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XIV. sraz historických vozidel v Èervené Vodì
Veteran car club Èervená Voda poøádal v sobotu 1. èervence

2006 již XIV. roèník srazu historických vozidel. Celý týden bylo
krásnì a chystalo se k nám spousta “veteránistù” z blízka i z
dálky. V pátek se však ochladilo a vydatnì pršelo. Pøesto pøijela
spousta “skalních” pøíznivcù (napøíklad z Veteránklubu Pardu-
bice) i nìkolik nových úèastníkù. Celkem se úèastnilo 45 posádek
(15 motocyklù a 30 automobilù) vìtšinou v dobovém obleèení.
Scénáø byl podobný pøedchozím srazùm, nové bylo rozdìlení sou-
tìžících do 5 kategorií. Raritou letošního srazu bylo hasièské auto
Praga AN r.v. 1928 dobrovolných hasièù ze Žamberka. Posádka
pøijela v dobových hasièských uniformách.

Po páteèní a sobotní prezenci v areálu HOTELU ALFA probí-
hala v sobotu 1. 7. od 8.30 výstava vozidel na prostranství u
Obecního úøadu v Èervené Vodì. V 10.00 zaèala jízda zruènosti a
start do 1. etapy. Trasa vedla pøes Bílou Vodu, Bukovice, Bušín,
Olšany a Klášterec do Zborova. Po obìdì jsme pokraèovali do
Štítù, Èervené Vody a Králík. Zde pan Mucha v restauraci U lípy
podal každé posádce zdarma kávu. V prùbìhu 1. i 2. etapy èekalo
na posádky celkem 9 prùjezdních kontrol, kde øidièi i spolujezdci
plnili rùzné úkoly. Šroubování šroubkù a matek na èas, poznává-
ní rùzných druhù olejù (podle èichu, barvy, hmatu), házení klíno-
vých øemenù na kùl, hod šipkou do fotografie “oblíbeného” politi-
ka apod. Trestné body mohli soutìžící obdržet také za absenci
reflexní vesty ve svém vozidle. V cíli (v areálu HOTELU ALFA)
èekal úèastníky ještì test, který provìøil znalosti úèastníkù z
oblasti veteránismu.

Èekání na výsledky zpestøil svou “show” mistr svìta v práská-
ní bièem z roku 2004 Ladislav Šín z Rýmaøova. Po vyhlášení
výsledkù a pøedání cen následovala volná zábava, doprovázená
pøíjemnou hudbou. Každá posádka dostala tašku s drobnými
dáreèky a s propagaèními materiály o Èervené Vodì, Králíkách a
okolí, které nám obec È.Voda a mìsto Králíky vìnovali. Na pa-
mátku si také odvezli  plaketu se znakem VCC  È. Voda vyrobe-
nou firmou Turistické známky s.r.o. a vítìze jsme odmìnili pohá-
rem, diplomem a pìknými cenami vìnovanými sponzory.

Nejúspìšnìjšími v jednotlivých kategoriích byli:

Automobil do roku výroby 1933
1. místo Janošek Michal, vùz Tatra 27, r.v. 1932, Rapotín
2. místo Kopecký Karel, vùz Tatra 12, r.v. 1930, Líšnice
3. místo Špièka Pavel, vùz Aero 500, r.v. 1931, Pavlov

Automobil od roku výroby 1934
1. místo Linhart Adolf, vùz Aero 30, r.v 1934, Hronov
2. místo Ing. Klápštì Jiøí, vùz Aero 30, r.v. 1937, Olomouc
3. místo Rathuský Miloslav,  vùz Tatra 57B, r.v. 1939, Mohel-

nice

Motocykl
1. místo Doležel Petr, moto ÈZ Tourist 250, r.v. 1938, Mostkov

(HCC Mohelnice)

2. místo Janovský Pavel, moto Harley- Davidson, r.v. 1929,
Pardubice

3. místo Liška Zdenìk, moto Indian Scout, r.v.1928, Pardubice

Klubový jezdec
1. místo Dvoøáèek Martin, Kohout Zdenìk, vùz Škoda Rapid,

r.v. 1940 (majitel Miloš Ohlídal)
2. místo Krutta Marek, Kruttová Monika, vùz Tatra 57A, r.v.

1936 (majitel Pavel Mináø)
3. místo Hùlka Pavel, Heger Lukáš, vùz Tatra 57A, r.v. 1936

(majitel Karel Hùlka)

Nejlepší dámská posádka
1. místo Klimešová Adéla a Petra, vùz Škoda Octavia, r.v.

1936 (VCC È.Voda)
2. místo Janovská Alice a Ladislava, vùz Praga Piccolo,r.v.

1932 (Veteránklub Pardubice)
3. místo Dvoøáèková Magda a Kohoutová Marcela, vùz Fiat

500 L, r.v.1969 (VCC È.Voda)
Jména všech èlenù posádek uvádíme pouze u posádek klubo-

vých a dámských.
Další ceny, diplomy a poháry získali:
Nejstarší automobil -  Chenard and Walcker, r.v. 1912, maji-

tel Beran Pavel, Lanškroun
Nejstarší motocykl  -  BSA Slopper, r.v. 1928, majitel Liška

Petr, Pardubice
Nejvzdálenìjší úèastník - Unzeitig Rudolf, vùz Tatra 54, r.v.

1932, Brno
Nejvìtší smolaø  -  Homola František, vùz Praga Baby, r.v.

1939, Šumperk
Chtìli bychom touto cestou podìkovat obci Èervená Voda, mìs-

tùm Králíky a Štíty a všem sponzorùm, kteøí nám pomohli svými
finanèními pøíspìvky i vìcnými dary tuto akci uspoøádat.

Tuto akci sponzorovaly firmy:
Elko Valenta, Klein & Blažek spol. s r.o., Europlast Pavel

Beran Lanškroun, OL&KO – autotransport a logistika, Hudou-
sek s.r.o. autoservis Štíty, Unita Letohrad, Èeská kuchynì, Elek-
tro Rýznar Štíty, restaurace „U lípy“ Z. a M. Muchovi  Králíky,
Novalamp, Turistické známky s.r.o. Rýmaøov, DØEVOmateriál
Vamberk, Žamberecký kanec.

Za VCC Èervená Voda Dvoøáèková Magda
Foto - archiv VCC ÈV

Pùjèovna svatebních šatù,
doplòkù a šatù pro družièky, prodej prstenù,

svatebních oznámení, pánských košil a kravat.

Otevøeno dennì od 15.30 do 18.30 hod.

Tel.: 465 622 407, mob. 606 452 277.

Letohrad, Orlice 64 – Ostrov  (pod orl. kostelem).
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Ze záøijových pranostik
(dokonèení ze strany 1)

Pranostiky podle církevních svátkù
1.Záøí
Svatý Jiljí, své poèasí drží.
2.Záøí
Na svatého Štìpána krále, je už zima namále.
8.Záøí
Jaké poèasí na Narození Panny Marie, takové potrvá èty-

øi nedìle.
Jaké poèasí o Panny Marie narození, takové bude osum

nedìl.
Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.
Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždìní.
Panny Marie narození - vlaštovièek rozlouèení.
O Marie narození, vlaštovek tu více není.
10.Záøí
Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.
14.Záøí
Po svatém Køíži, podzim se blíží.
Na povýšení svatého Køíže, odkud fouká vítr, odtud pøi-

jde drahota.
15.Záøí
Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne
16.Záøí
Na Ludmily svìtice obouvej støevíce.
21.Záøí
Po svatém Matouši, èepici na uši.
22.Záøí
Je-li jasno na den svatého Mauricia, bude v zimì mnoho

vìtrù.
26.Záøí
Na svatého Cypriána, chladno bývá èasto z rána.
27.Záøí
Na Kosmu a Damiána, studeno bývá z rána.
28.Záøí
Kolem svatého Václava, nové léto nastává.
Na svatého Václava, každá pláòka dozrává.
Svatý Václav hady sklízí.
Svatý Václav v slunci záøí, sklizeò øípy se vydaøí.
29.Záøí
Svatý Michal, všechno z polí spíchal.
30.Záøí
Svatý Jeroným, bez døeva zatopil.
Na svatého Jeronýma, stìhuje se k nám už zima.

STATISTIKA AKCE Mobilizace - Cihelna 2006 - Králíky
Hrubý odhad návštìvnosti: cca  8 000 lidí (z toho asi 500

v pátek)
Poèet úèinkujících:
- Kluby vojenské historie: 250 lidí (ze 32 klubù)
- Armáda ÈR: 75 vojákù z povolání
- Aktivní zálohy Pk: 58 lidí
- Klub celníkù Orlicko: 9 lidí
Zajištìní obèerstvení - Klub celníkù Orlicko:
- ve stanu VIP: 6 lidí
- v prostoru stánkù: 40 lidí
Doprava VIP hostù
- Karosa a.s., Vysoké Mýto              2 Bus Crossway
Technické zajištìní VIP tribuny:
- firma Šmídl s.r.o, doprava, logistika, spedice
Poèet techniky
AÈR - vystavované          3 kusy

- zabezpeèení akce:        25 kusù
Technika KVH - na bojišti:  cca 24 ks

- statické ukázky  cca 14 ks
Karosa Vysoké Mýto-vystavované         2 ks
Zaparkovaných autobusù u ÈD Králíky:         6 Bus
Zaparkovaných osobních aut

- Králíky:   1 233 aut
- Prostøední Lipka:      643 aut

Poèet vystavovatelù (stanoviš�):          9
Poèet akreditovaných stánkaøù:        28
Poèet obsluhy u stánkù:        98 lidí
Prodaných kusù vstupenek:
19. a 20. 8. - za   50,- Kè    1 333 ks
20. 8. - za 100,- Kè    3 113 ks
20. 8. - za 220,- Kè       581 ks

Platilo návštìvníkù (pøedpoklad - rodina 4 os.) 6 770 osob
Volných vstupenek vydaných:       378 ks
Akreditovaných novináøù:        15
Pozvaných hostí V. I. P.         97
V. I. P. skuteènost na akci:                     91 lidí
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Centrální registraèní místo
S úèinností od 1. srpna. 2006 se

Centrálním registraèním místem
(CRM) pro správní obvod Králík stává
Odbor obecní živnostenský úøad,
Mìstského úøadu Králíky. Od srpna
podnikatelé nemusejí jezdit do Ústí nad
Orlicí nebo do Žamberka, aby splnili
své zákonné povinnosti. Podnikatelé
nyní budou moci prostøednictvím CRM
uèinit nìkterá podání, která smìøují
vùèi tìmto orgánùm:

Finanènímu úøadu na CRM mù-
žete podat pøihlášku k daòové regis-
traci, oznámit zøízení popø. zrušení stálé
provozovny, nebo oznamovat zmìny
v údajích.

Okresní správì sociálního za-
bezpeèení: nyní na CRM mùžete ozná-
mit zahájení samostatné výdìleèné
èinnosti, podat pøihlášku k úèasti na
dùchodovém pojištìní a nemocenském
pojištìní, odhlášky z úèasti na nemo-
cenském pojištìní. Dále je možné hlá-
sit prostøednictvím CRM zahájení popø.
ukonèení samostatné výdìleèné èin-
nosti, zánik oprávnìní vykonávat sa-
mostatnou výdìleènou èinnost.

Úøadu práce: na CRM mùžete ozná-
mit vznik popø. obsazení volného pra-
covního místa.

Zdravotní pojiš�ovnì: na CRM
mùžete oznámit zahájení nebo ukon-
èení samostatné výdìleèné èinnosti.

V pøípadì, že podnikatel je povinen
doložit k ohlášení živnosti (popø. žádo-
sti o koncesi):

· Výpis z evidence Rejstøíku tres-
tù.

· Potvrzení z Finanèního úøadu, že
nemá na svém osobním úètu evi-
dovány daòové nedoplatky.

· Potvrzení z Okresní správy sociál-
ního zabezpeèení, že nemá nedoplat-
ky na platbách pojistného na so-
ciální zabezpeèení a pøíspìvku na
státní politiku zamìstnanosti.

Od 1. srpna platí, že když výše uve-
dené doklady nebudou k ohlášení pod-

nikatelem doloženy, bude si je CRM od
pøíslušných orgánù vyžadovat samo.

Podmínkou je, že podnikatel uèiní
výše uvedená podání souèasnì s po-
dáním dle živnostenského zákona. Výše
uvedená podání se pøedkládají na tis-
kopise vydaném Ministerstvem prù-
myslu a obchodu. Tyto „Jednotné re-
gistraèní formuláøe“ lze vyzvednout
osobnì na CRM, nebo si je mùžete stáh-
nout z internetových stránek Mìstské-
ho úøadu Králíky, Odboru živnosten-
ského na adrese:

h t t p : / / w w w . k r a l i k y . c z /
main.php?action=archiv&OBOR=14.

Jednotné registraèní formuláøe je

nutno podávat pouze prostøednictvím
CRM (Mìstský úøad Králíky, Odbor
obecní živnostenský úøad, Karla Èap-
ka 316 – „Bílý dùm“, II. patro, dveøe è.
306 a 307), kde Vám rádi pøípadnì po-
mùžeme i s jejich vyplnìním.

Za CRM
Martin Mlynáø

povìøený øízením
odboru obecní živnostenský úøad

Informaèní místo pro
podnikatele v Králíkách

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin
si na høbitovì v Králíkách

mùžete objednat veškeré kamenické práce.

Tyto kamenické práce vám provedeme
i na okolních høbitovech.

Pøíjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

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

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)

5. záøí 2006 otevøela Krajská hospo-
dáøská komora Pardubického kraje ve
spolupráci s Mìstským úøadem v Krá-
líkách expozituru Informaèního místo
pro podnikatele (dále jen InMP) i v Krá-
líkách. InMP sídlí v budovì Mìstské
knihovny na Velkém námìstí 273. Pod-
nikatelé zde mohou konzultovat své
problémy každé úterý od 7.30 do 12
hodin nebo si na telefonu 724 613 930
vyjednat návštìvu na odpolední hodi-
nu. Ve zbývajících dnech mohou kon-
zultantku zkontaktovat na tomtéž èís-
le po telefonu, e-mailem nebo jí zane-
chat vzkaz pøímo v knihovnì.

Informaèní místo pro podnikatele po-
skytuje malým a støedním podnikate-
lùm bezplatnì pomoc a informace tý-
kající se:

- podnikatelského prostøedí v Èeské
republice a v Evropské unii

- podnikatelské legislativy Èeské re-
publiky a Evropské unie

- programù podpory malého a støed-
ního podnikání na regionální a celostát-
ní úrovni

- vzdìlávacích programù v rámci re-
gionu a centra

- produktù Centra pro evropskou in-
tegraci Hospodáøské komory Èeské
republiky, Èeské podnikatelské repre-
zentace pøi Evropské unii, stejnì tak
i služeb, které nabízejí ostatní infor-
maèní místa (EuroInfoCentrum, Busi-
ness InfoCentrum, CzechTrade, Èes-
komoravská záruèní a rozvojová ban-
ka) a dalších institucí na podporu ma-
lého a støedního podnikání

- služby e-aukce, jejíž prostøednic-
tvím je možno nahradit výbìrové øíze-
ní

- komerèních nabídek a poptávek
z tuzemska a ze zahranièí

Blanka Bízová, krajský koordinátor

Chirurgická
ambulance v
Èervené Vodì

pøechodná zmìna

ordinaèních hodin

30. 8. - 6. 9. 2006

støeda 30. 8.: 8.30 - 14.30

ètvrtek 31. 8.: zavøeno

pátek 1. 9.: 8.30 - 14.30

sobota 2. 9.: 8.30 - 13.00

nedìle 3. 9.: 8.30 - 13.00

pondìlí 4. 9.: zavøeno

úterý 5. 9.: 8.30 - 14.30

støeda 6. 9.: zavøeno



 8 - Králický zpravodaj 9/2006



Králický zpravodaj 9/2006 - 9

Informace k volbám do zastupitelstev obcí,
které se konají dne 20. a 21. øíjna 2006

Kandidatura ve volbách do zastupi-
telstev obcí v roce 2006

Volby do zastupitelstev obcí upravuje
zákon è. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zá-
konù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále
jen „zákon“), provádìcím pøedpisem je vy-
hláška è. 59/2002 Sb., o provedení nìkte-
rých ustanovení zákona è. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì
nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøed-
pisù (dále jen „vyhláška“).

Volební strany
Subjekty oprávnìné kandidovat ve vol-

bách do zastupitelstev obcí, tj. volební stra-
ny, taxativnì vymezuje § 20 zákona. Vo-
lební stranou podle zákona mohou být re-
gistrované politické strany a politická hnutí
(viz § 9 zákona è. 424/1991 Sb., o sdružo-
vání v politických stranách a v politických
hnutích, ve znìní pozdìjších pøedpisù), je-
jichž èinnost nebyla pozastavena, a jejich
koalice, nezávislí kandidáti, sdružení ne-
závislých kandidátù nebo sdružení politic-
kých stran nebo politických hnutí a nezá-
vislých kandidátù.

K jednotlivým typùm volebních
stran:

· postup pøi registraci politické strany
nebo politického hnutí upravuje zákon è.
424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, ve znìní
pozdìjších pøedpisù. K tomu, aby vznikla
politická strana nebo politické hnutí, je tøe-
ba podat Ministerstvu vnitra návrh na re-
gistraci, pøipojit ve dvojím vyhotovení sta-
novy a petici alespoò jednoho tisíce obèanù
požadujících, aby politická strana nebo po-
litické hnutí vznikly;

· koalice politických stran a politických
hnutí, stejnì jako sdružení politických stran
nebo politických hnutí a nezávislých kandi-
dátù je uskupení vzniklé dohodou zúèast-
nìných subjektù pro urèité volby, vyjádøené
podpisem statutárních zástupcù politické
strany nebo politického hnutí, které kandi-
dátní listinu podávají;

· sdružení nezávislých kandidátù není
obèanským sdružením podle zákona è. 83/
1990 Sb., o sdružování obèanù, ve znìní poz-
dìjších pøedpisù; nemá postavení právnické
osoby, které po splnìní podmínek pro své
konstituování získá obèanské sdružení re-
gistrací u Ministerstva vnitra. Sdružení ne-
závislých kandidátù je volební stranou ad
hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje.

Poèet kandidátù
Poèet kandidátù na kandidátní listinì je

limitován poètem èlenù volených do pøísluš-
ného zastupitelstva obce. Pouze v pøípadì,
má-li se v obci volit 7 a ménì èlenù zastupi-
telstva, mùže volební strana na kandidát-
ní listinì uvést nejvýše tolik kandidátù, kolik
èiní poèet èlenù volených do pøíslušného za-
stupitelstva obce zvýšený o jednu tøetinu
a zaokrouhlený na celé èíslo dolù (Zastupi-
telstvo mìsta Králíky má 15 zastupite-
lù).

Volební kampaò
Prezentace kandidujících subjektù ve vo-

lební kampani je ponechána na jejich vùli.

Podle § 30 odst. 1 zákona mùže starosta
vyhradit plochu pro vylepení volebních pla-
kátù, a to nejménì 10 dnù pøede dnem vo-
leb do zastupitelstev obcí. Možnost jejího
využívání musí odpovídat zásadì rovnosti
kandidujících volebních stran. Podle odstav-
ce 3 citovaného ustanovení je ve dny voleb
zakázána volební agitace a propagace pro
volební strany v objektu, v nìmž je umístì-
na volební místnost, a v jeho bezprostøed-
ním okolí.

Právo volit
Každý obèan, který aspoò ve druhý den

voleb dosáhl vìku nejménì 18 let, je v této
obci hlášen k trvalému pobytu, a státní
obèan jiného státu, který aspoò ve druhý
den voleb, dosáhl vìku nejménì 18 let, je
v den voleb v této obci pøihlášen k trvalému
pobytu a jemuž právo volit pøiznává mezi-
národní úmluva.

Pøekážky ve výkonu volebního práva:
· zákonem stanovené omezení osobní svo-

body z dùvodu výkonu trestu odnìtí svobo-
dy,

· zbavení zpùsobilosti k právním úko-
nùm,

· zákonem stanovené omezení osobní svo-
body z dùvodu ochrany zdraví lidu (infekèní
oddìlení nemocnice),

· výkon vojenské služby - vyžaduje–li to
plnìní povinností z této služby vyplývají-
cích.

Veškeré další informace, týkající se voleb
a jejich prùbìhu, mùžete získat u zdejšího
odboru vnitøních vìcí, Mìstského úøadu
Králíky a nebo prostøednictvím elektronic-
ké databáze na www.volby.cz, www.mvcr.cz
(podpoložka volby), www.kraliky.cz (podpo-
ložka odbor vnitøních vìcí – volby, referen-
da).

VEØEJNÁ VYHLÁŠKA
O zveøejnìní a projednání konceptu územního plánu mìsta Králíky

Mìstský úøad v Králíkách jako poøizovatel shora uvedené územnì plánovací doku-
mentace podle § 21 zákona è. 50 /1976 sb., o územním plánování a stavebním øádu,
ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen “stavební zákon”)

OZNAMUJE
že bylo zahájeno projednávání konceptu  územního plánu mìsta Králíky.

Koncept územního plánu bude projednán na veøejném jednání, jehož souèástí
bude odborný výklad, a které se uskuteèní dne 3. øíjna 2006 od 19:00hod. v zasedací
místnosti Mìstského úøadu v Králíkách, budovì èp. 316, ulice Karla Èapka.

Koncept  plánu mìsta Králíky (dále jen ”koncept”) bude vystaven k veøejnému na-
hlednutí, tj. od 29. 8. 2006 do 3. 10. 2006 v kanceláøi odboru regionálního rozvoje
Mìstského úøadu v Králíkách (upøednostòujte úøední dny pondìlí a støeda 7:30-17:00 a
ètvrtek 7:30 – 11:30 hod.) a dále v úøední dny rovnìž na Krajském úøadì Pardubického
kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, odbor strategického rozvoje, odd. územního
plánování.

Dotèeným orgánùm státní správy je toto oznámení zasíláno jednotlivì s požadav-
kem, aby sdìlili svá stanoviska nejpozdìji do 30 dnù ode dne veøejného jednání na
adresu Mìstského úøadu v Králíkách, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky,odbor regionál-
ního rozvoje.

Ve lhùtì do 30 dnù ode dne veøejného jednání mùže každý uplatnit své pøipomínky,
a to písemnì, u odboru regionálního Mìstského úøadu v Králíkách.

Podle ust. § 21 odst. 4 stavebního zákona mohou vlastníci pozemkù a staveb,
jejichž práva jsou dotèena konceptem územního plánu obce podat své námitky do 30
dnù od veøejného jednání u odboru regionálního rozvoje Mìstského úøadu v Králíkách
.

K námitkám podaným po uvedené lhùtì  se nepøihlíží.

Dana Nosková, vedoucí regionálního rozvoje

Informace o poètu a sídle volebních okrskù
pro volby do Zastupitelstva mìsta Králíky
  1. Základní škola, ulice 5. kvìtna 412, Králíky
  2. Gymnázium, Velké námìstí 367, Králíky
  3. Mìstský úøad Králíky, ulice Karla Èapka 316, Králíky
  4. Mateøská škola, Èervený Potok 78, Králíky
  5. Restaurace, Dolní Boøíkovice 108, Králíky
  6. Poutní dùm, Kopeèek, Králíky
  7. Kulturní dùm, Dolní Lipka 35, Králíky
  8. Mateøská škola, Prostøední Lipka 2, Králíky
  9. Klubovna SDH, Horní Lipka, Králíky
10. Rekreaèní zaøízení, Heømanice u Králík 101, Králíky



 10 - Králický zpravodaj 9/2006

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
27. 6.
- RM revokuje usnesení RM/2005/29/

429 ze dne 19. 7. 2005 a ukládá MO
uzavøít se spoleèností Novalamp, s.r.o.,
Králíky 393 øádnou smìnnou smlou-
vu, a to v souladu s usnesením ZM/
2004/05/085.

Zároveò RM povìøuje vedoucí MO
dalším jednáním s OSSZ Ústí nad Or-
licí k provedení èásteèného zastavení
výkonu rozhodnutí soudcovského zá-
stavního práva na pozemku p.p.è. 1820/
36 v k.ú. Králíky.

- RM schvaluje Smlouvu o nájmu ne-
bytových prostor mezi Mìstem Králí-
ky a spoleèností Pekaøství a cukráøství
Sázava s.r.o., Lanškroun v pøedloženém
upraveném znìní, a to z dùvodu pláno-
vaného technického zhodnocení neby-
tového prostoru, v souladu s Èl. III,
odst. 3 Pravidel o pronajímání nebyto-
vých prostorù v majetku Mìsta Králí-
ky.

- RM neschvaluje zámìr pronájmu
èásti pozemku p.p.è. 1820/15 v k.ú. Krá-
líky.

- RM doporuèuje prodej pozemku
p.p.è. 207/2 v k.ú. Králíky, návrh kupní
ceny 50 Kè/m2 + náklady spojené s pøe-
vodem, a ukládá MO pøedložit na jed-
nání ZM zámìr prodeje.

- RM bere na vìdomí zaslání souhla-
su MŠMT s prodejem èásti pozemku p.è.
1208/1 v k.ú. Králíky od ÈR s právem
hospodaøení Výchovného ústavu, dìt-
ského domova se školou, základní
školy a školní jídelny v Králíkách, Krá-
líky 383 na Mìsto Králíky a ukládá MO
pøedložit nákup pozemku na jednání
ZM.

- RM doporuèuje prodej èásti pozem-
ku p.p.è. 741/2 v k.ú. Dolní Hedeè, ná-
vrh kupní ceny 20 Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem, a ukládá MO pøedlo-
žit na jednání ZM zámìr prodeje.

Zároveò RM ukládá MO pøed pro-
jednáním zámìru prodeje èásti pozem-
ku p.p.è. 741/2 v k.ú. Dolní Hedeè v ZM
svolat šetøení na místì samém za úèasti
èlenù ZM.

- RM bere na vìdomí provádìní prù-
zkumných prací pro stavbu Penny Mar-
ketu Králíky a jako vlastník pozemku
souhlasí za tímto úèelem se vstupem
na èást pozemku p.p.è. 1071/1 v k.ú.
Králíky spoleènosti GRESIN-INVEST
s.r.o., Praha.

- RM doporuèuje prodej pozemkù
p.p.è. 1494/1, 1494/2 a pozemku ve zjed-
nodušené evidenci p.è. (485) GP vše
v k.ú. Dolní Boøíkovice, návrh kupní
ceny 10 Kè/m2 + náklady spojené s pøe-
vodem, a ukládá MO pøedložit na jed-
nání ZM zámìr prodeje.

- RM nedoporuèuje prodej pozemkù
p.p.è. 365, 367, 369, 370 a st.p.è. 72
v k.ú. Dolní Hedeè.

- RM schvaluje zøízení vìcného bøe-
mene spoèívající v právu podzemního
uložení vedení kanalizaèní pøípojky na
pozemku p.p.è. 550/3 v k.ú. Dolní Lip-
ka a práva vstupu na pozemek za úèe-

lem údržby a oprav pro oprávnìné ÈD
a.s., Pardubice, vìcné bøemeno se zøi-
zuje na dobu neurèitou za jednorázo-
vou úhradu.

Zároveò RM souhlasí do doby reali-
zace stavby uzavøít smlouvu o budoucí
smlouvì o zøízení vìcného bøemene.

- RM bere na vìdomí sdìlení ÚZSVM
Ústí nad Orlicí o pøechodu sbírkových
fondù a zároveò povìøuje vedoucí MO
dalším jednání o majetkoprávním vy-
poøádání sbírkového fondu a dále uklá-
dá sdìlit ÚZSVM vyjádøení øeditele
Mìstského muzea Králíky.

- RM souhlasí s doplnìním konceptu
ÚPD Králíky o požadované podnìty, ve
kterém budou následnì projednány.

- RM nesouhlasí s prezentací mìsta
v katalogu spol. Inform Net Partners.

- RM schvaluje ve smyslu ustanove-
ní § 16 zákona è. 250/2000 Sb. o rozpoè-
tových pravidlech územních rozpoètù
rozpoètová opatøení KÚ PK èíslo 10012
a 10013, kterými se  zvyšuje schválený
rozpoèet v pøíjmech a výdajích o èást-
ku 259.013,- Kè. RM dále schvaluje in-
terní rozpoètové opatøení na pøesun
prostøedkù ve výši 400.000,- Kè na zpev-
nìnou plochu pro doèasné ukládání
bioodpadù z prostøedkù schválených na
skládku inertního materiálu v Dolních
Boøíkovicích.

Pøíjmy po úpravì budou èinit ………..
92 036 126  Kè

Výdaje po úpravì budou èinit ……….
102 964 126  Kè

Financování ……………………………
10 928 000  Kè

- RM bere na vìdomí zprávu finanè-
ního odboru ohlednì odstranìní závad
zjištìných auditorem na PO KNS.

- RM na základì výsledkù výbìrové-
ho øízení schvaluje uzavøení pojistné
smlouvy na pojištìní Mìsta Králíky
s pojiš�ovnou Generali, a. s. se sídlem
Praha 2, a to na pojištìní se spoluúèas-
tí, a povìøuje starostu jejím podpisem.

- RM neschvaluje použití finanèních
prostøedkù poskytnutých mìstem na
provoz MŠ na pøeklenutí nedostatku
mzdových prostøedkù a ukládá øeditel-
ce MŠ Prostøední Lipka pøedložit na
pøíští jednání RM pøesnìjší specifikaci
žádosti (èástku a dùvod).

- RM souhlasí s uzavøením písemné
dohody o zpracování døevní hmoty ze
suchého javoru rostoucího poblíž domu
è.p. 81 v obci Dolní Hedeè s panem Hu-
beným, bytem Vysoké Mýto. Veškeré
práce spojené se zpracováním døevní
hmoty a úklidem klestu provede žada-
tel ve vlastní režii.

- RM schvaluje návrh smlouvy firmy
Stavofin, s.r.o. Králíky na stavbu: „Pøe-
kladištì kompostu v Králíkách“ a zá-
roveò povìøuje starostu mìsta podpi-
sem výše uvedené smlouvy.

- RM bere na vìdomí kalkulaci ná-
kladù na odkanalizovanou vodu pro rok
2006.

- RM revokuje usnesení è. RM/2006/
25/352 a schvaluje finanèní pøíspìvek

1.500,- Kè, proti doloženým nákladùm,
na nákup pohárù na akci okrsku SDH
è. 24, konané dne 3. 6. 2006.

RM ve funkci valné hromady spoleè-
nosti Služby mìsta Králíky, s.r.o. po
provedeném výbìrovém øízení doporu-
èuje do funkce jednatele a øeditele spo-
leènosti pana Moronga, Králíky a uklá-
dá starostovi projednat s ním bližší pod-
mínky.

4. 7.
- RM  souhlasí s prodloužením hodi-

ny noèního klidu na 3.00 hodin, a to
v souvislosti s poøádáním kulturní
akce „Drum and Base“ dne 7. 7. 2006 v
restauraci Formanka v Králíkách. Za-
mýšlená produkce nesmí svým prùbì-
hem narušovat veøejný poøádek a noè-
ní klid. Poøadatel akce pøed jejím usku-
teènìním promluví s obèany, kteøí
sousedí bezprostøednì se zaøízením,
aby pøedešel pøípadným stížnostem.

- RM schvaluje Dodatek è. 1 ke
Smlouvì o poskytnutí neinvestièní do-
tace v požární ochranì na výdaje jed-
notky Sboru dobrovolných hasièù obce
na rok 2005, è. smlouvy KH/2005/0511-
OD ze dne 16. prosince 2005 a povìøu-
je starostu mìsta jejím podpisem.

- RM schvaluje Smlouvu o poskyt-
nutí neinvestièní dotace v požární
ochranì na výdaje jednotky Sboru dob-
rovolných hasièù obce na rok 2006 –
akceschopnost jednotek SDH obcí, èís-
lo smlouvy KH/2006/0187-A, ze dne 4.
7. 2006 a povìøuje starostu mìsta je-
jím podpisem.

- RM schvaluje Smlouvu o poskyt-
nutí dotace na požární techniku a vìc-
né prostøedky požární ochrany jednot-
ky Sboru dobrovolných hasièù obce,
èíslo smlouvy KH/2006/0258-Pk, ze dne
4. 7. a povìøuje starostu mìsta jejím
podpisem.

- RM schvaluje kupní smlouvu na
nákup 5 figurín a 10 torz mezi mìstem
Králíky a p. Hoøavem, Brno  a povìøu-
je starostu podpisem smlouvy.

- RM ukládá øeditelce MŠ Prostøední
Lipka, Králíky, okres Ústí nad Orlicí
pøijmout opatøení v souladu s doporu-
èením školní inspektorky v inspekèní
zprávì è.j. ÈŠI 151/06-10.

- RM bere na vìdomí pøedloženou
inspekèní zprávu è.j.ÈŠI 123/06-10 a
ukládá øediteli ZŠ vypracovat personál-
ní plán k zajištìní požadované kvalifi-
kace pedagogù. Dále ukládá øediteli ZŠ
øídit pøípravu ŠVP v souladu s termíny
stanovenými pøíslušnými školskými
pøedpisy.

- RM souhlasí s žádostí øeditele školy
è.j. 72/2006/RE a udìluje pro školní rok
2006/2007 výjimku z poètu žákù v 8.
roèníku na 34 žákù na ZŠ Králíky,
Moravská, okres Ústí nad Orlicí.

- RM schvaluje smlouvu o obsahu,
rozsahu a podmínkách praktického
vyuèování mezi mìstem Králíky a Od-
borným uèilištìm a Praktickou školou,
Žamberk. Zároveò povìøuje starostu
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mìsta jejím podpisem.

- RM schvaluje prohlášení o partner-
ství mezi mìstem Králíky a Agrokon-
zultou Žamberk spol. s r.o., Žamberk
a povìøuje starostu podpisem.

- RM revokuje usnesení RM/2006/03/
046 ze dne 17. 1. 2006 a stanoví na zá-
kladì § 102, odst. 2, písm. j) zákona è.
128/2000 Sb. v platném znìní poèty za-
mìstnancù obce v becním úøadu pro
rok 2006 – 59 míst.

- RM neschvaluje sezónní zaèlenìní
pozemkù 773/1 a 773/2 v k.ú. Dolní
Hedeè k pozemkùm, na kterých v sou-
èasnosti firma Agrofruct a.s., sídlem
Dolní Øedice provádí pastvu skotu. RM
upøednostòuje jejich využití jako ko-
munikace sloužící pro pìší turistiku.

- RM ukládá pøedsedovi rady školy
ZŠ 5. kvìtna svolat v nejbližším mož-
ném termínu jednání rady školy v du-
chu usnesení RM/2006/21/288.

- RM ve funkci valné hromady jme-
nuje pana Moronga, bytem Králíky do
funkce øeditele a jednatele spoleènosti
Služby mìsta Králíky s.r.o. s úèinností
ke dni 7. 7. 2006

- RM ve funkci Valné hromady spo-
leènosti Služby mìsta Králíky, s.r.o
schvaluje platový výmìr øediteli a jed-
nateli spoleènosti p. Morongovi na rok
2006. Tento výmìr je platný od 7. 7.
2006 do 31. 12. 2006.

18. 7.
- RM revokuje usnesení RM/2006/25/

337 a schvaluje pronájem pozemku ve
zjednodušené evidenci p.è. (321)GP v
k.ú. Horní Lipka panu Švecovi, Heø-
manice za úèelem zemìdìlského hos-
podaøení za roèní nájemné.

- RM doporuèuje prodej bytové jed-
notky è. 2 v èp. 349 v ul. Dlouhá a spo-
luvlastnického podílu ve výši 93/1000
na pozemku st.p.è. 200 a spoleèných
èástech domu vše v k.ú. Králíky paní
Richtrové, Králíky a ukládá MO pøed-
ložit bod na jednání ZM.

- RM schvaluje ukonèení nájemné-
ho vztahu k nebytovému prostoru –
uèebny è. 2 v pøízemí v nemovitosti èp.
367 na Velkém námìstí v Králíkách
s panem Bergmanem, Králíky, a to
dohodou ke dni 20. 7. 2006.

- RM souhlasí s úpravami interiéru
bytu è. 18 v èp. 658 v ulici V Bytovkách
v Králíkách (odstranìní bytového já-
dra, vyzdìní pøíèek, výmìna topného
tìlesa v koupelnì, rozvody teplé a stu-
dené vody, rozvod elektøiny do koupel-
ny a kuchynì) na náklady nájemce
manželù Vidrmových, Králíky, a to
v souladu s usnesením RM/2003/19/289
ze dne 20. 5. 2003.

- RM schvaluje zámìr výpùjèky ne-
bytových prostor – kanceláøe v pøíze-
mí nemovitosti èp. 354 na Velkém ná-
mìstí v Králíkách a ukládá zámìr zve-
øejnit.

- RM schvaluje dodatek è. 2 Mandát-
ní smlouvy uzavøené dne 30. 9. 2004
mezi Mìstem Králíky a Vojensko-his-

torickým klubem „Erika“, Brno-Žide-
nice týkající se pøílohy è. 1 – soupisu
nemovitého majetku v majetku Mìsta
Králíky.

- RM jako vlastník pozemkù p.p.è.
347/2 a èásti p.p.è. 2074/1 v k.ú. Králí-
ky souhlasí s umístìním stavby „Kon-
tejnerizace èeských pošt – pošta Králí-
ky“ na uvedených pozemcích, jejímž in-
vestorem je Èeská pošta s.p.

- RM doporuèuje prodej pozemku
p.p.è. 359/5 v k.ú. Heømanice u Králík,
návrh kupní ceny 10,-Kè/m2+ náklady
spojené s pøevodem, a ukládá MO pøed-
ložit na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM projednala žádost pana Fogla,
Králíky o náhradu škody za zranìní,
které utrpìl po uklouznutí na chodní-
ku pod Komerèní bankou a  neshledá-
vá odpovìdnost Mìsta Králíky za jeho
vznik. Ukládá finanènímu odboru sdì-
lit toto stanovisko Èeské pojiš�ovnì a.s.
Brno.

- RM schvaluje úplnou uzavírku sil-
nice III/31224 a vedení objízdných tras
po MK ve vlastnictví mìsta Králíky –
ul. Na Pískách a Jana Opletala v sou-
vislosti s konáním kulturní akce „Mo-
bilizace - Cihelna 2006 - Králíky “. Ter-
mín úplné uzavírky - dne 11. 8. 2006
13:00 – 20:00 hod a dne 12. 8. 2006
08:00 – 18:00 hod.

- RM  posoudila pøedložené cenové
nabídky na dodávku projektu pro
stavební povolení a zadávací dokumen-
tace  inženýrských sítí v sídlišti rodin-
ných domù „Na Skøivánku“ v Králíkách
a vybrala firmu DIK s.r.o. Jeseník. Zá-
roveò povìøuje odbor VTS k pøedlože-
ní návrhu smlouvy s výše uvedenou
firmou.

- RM schvaluje smlouvu o dílo è.
71821006 s firmou VAK, a.s. Jablonné
nad Orlicí na rekonstrukci vodovodu
u bytovek v Prostøední Lipce a povì-
øuje starostu mìsta jejím podpisem.

- RM schvaluje smlouvu mezi Mìs-
tem Králíky a ÈEZ Distribuce a.s.
Plzeò o pøipojení pro odbìrné místo -
hasièská klubovna v Prostøední Lipce
a zároveò povìøuje starostu mìsta pod-
pisem výše uvedené smlouvy.

- RM bere na vìdomí zprávu o pro-
vedené kontrole ve mìstì Králíky a
ukládá vedoucím MO, FO, odboru VTS
pøijmout opatøení k odstranìní zjištì-
ných nedostatkù.

- RM bere na vìdomí zprávu o pro-
vedené kontrole v pøíspìvkové orga-
nizaci Mìstské muzeum Králíky a uklá-
dá øediteli pøijmout opatøení k odstra-
nìní zjištìných nedostatkù.

- RM povìøuje místostarostu, aby
uèinil potøebné kroky ke schválení
místa bojové ukázky jako oficiální støel-
nice a souèasnì povìøuje místostaros-
tu k øešení všech dalších potøebných
dílèích krokù pøi organizaci akce „Mo-
bilizace - Cihelna 2006 - Králíky“.

- RM schvaluje úhradu faktury za
vystoupení a dopravu mažoretek DIXI
Stonava v rámci kulturního vystoupe-

ní na akci „Mobilizace - Cihelna 2006 -
Králíky“ na Velkém námìstí v pátek
dne 11. 8. 2006.

- RM schvaluje zajištìní parkování
pro akci „Mobilizace - Cihelna 2006 -
Králíky“ na pozemcích p. p. è. 1856,
1853/1, 1855 a 1857 v k. ú, Králíky, uží-
vaných firmou ZEOS Prostøední Lip-
ka, a to jednotkou SDH Králíky a sou-
èasnì zajištìní souèinnosti pøi úklidu
prostor pro veøejnost v místì akce. RM
povìøuje starostu podpisem dohody
s SDH Králíky.

- RM schvaluje zajištìní parkování
pro akci „Mobilizace - Cihelna 2006 -
Králíky“ na pozemcích p. p. è. 511/1 a
482/1, v k. ú. Prostøední Lipka, v uží-
vání pana Linharta (Prostøední Lipka),
jednotkou SDH Prostøední Lipka a po-
vìøuje starostu podpisem dohody s SDH
Prostøední Lipka.

25. 7.
- RM projednala žádost o pøehodno-

cení usnesení RM/2006/25/338 ze dne
20. 6. 2006 paní Kuželové a pana Ko-
váøe, oba bytem Králíky  a trvá na svém
usnesení.

- RM schvaluje pronájem mìstské-
ho bytu è. 41 v èp. 662/3 v ul. V Bytov-
kách v Králíkách, a to na dobu urèitou
jednoho roku (pøi uzavírání smlouvy
se postupuje podle usnesení RM/2004/
37/632):

- paní Kolbabové, Králíky
- a další v poøadí jako náhradník je

paní Marešova, Králíky.
- RM schvaluje dodatek è. 1 Nájemní

smlouvy k nemovitostem uzavøené
dne 22. 7. 2005 mezi Mìstem Králíky a
spoleèností Služby mìsta Králíky, s.r.o.,
Králíky 462, týkající se zmìny pøedmì-
tu nájmu.

- RM bere na vìdomí oznámení
o pøechodu nájmu bytu dle § 708 ObèZ
u sleèny  Maršanové, Králíky.

- RM neschvaluje v souèasné dobì
zámìr pronájmu èásti pozemku p.p.è.
317 v k.ú. Horní Lipka, a to z dùvodu,
že pozemek nelze fakticky užívat, jeli-
kož je zastavìn stavbou jiného vlastní-
ka, než je žadatel.

Zároveò RM ukládá MO v souèin-
nosti s odborem RR zahájit øízení na
neprodlené odstranìní nelegální stav-
by.

- RM doporuèuje prodej pozemku
p.p.è. 23/26 v k.ú. Králíky, návrh kupní
ceny 180,- Kè/m2+náklady spojené
s pøevodem +  ponížení kupní ceny
o 15.000,- Kè z dùvodu zatížení pozem-
ku vìcným bøemenem, a ukládá MO
pøedložit na jednání ZM zámìr prode-
je.

- RM doporuèuje prodej pozemku
p.p.è. 40/1 v k.ú. Èervený Potok, návrh
kupní ceny 20,- Kè/m2 + náklady spoje-
né s pøevodem, a ukládá MO pøedlo-
žit na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM doporuèuje prodej pozemkù
p.p.è. 851/1, 738/3 a st.p.è. 92 vše v k.ú.
Dolní Boøíkovice, návrh kupní ceny
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u st.p. 50,- Kè/m2, u p.p. 20,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, a ukládá MO pøedložit na jednání ZM zámìr
prodeje.

- RM schvaluje zámìr pronájmu èásti pozemkù p.p.è. 97/
2 a 97/3 v k.ú. Èervený Potok za úèelem rekreace a seèení
trávy, a ukládá MO zámìr pronájmu zveøejnit.

- RM doporuèuje prodej èásti pozemku p.p.è. 1401/2 v k.ú.
Dolní Boøíkovice (vèetnì èásti asfaltové plochy) a ukládá
MO pøed projednáním zámìru prodeje v ZM svolat šetøení
na místì samém za úèasti vedoucího odboru VTS, RR a
všech vlastníkù nemovitostí v oploceném areálu. Zároveò
ukládá MO pøedložit závìr šetøení na jednání RM.

- RM schvaluje zámìr pronájmu èásti pozemku p.p.è. 651/
28 v k.ú. Králíky o výmìøe cca 140 m2 (pouze oplocená èást)
za úèelem zøízení zahrádky, roèní nájemné ve výši 350,- Kè,
a ukládá MO zámìr pronájmu zveøejnit.

- RM bere na vìdomí žádost Mgr. Stejskala a ukládá OŠKT
pøipravit návrh zmìny pracovní smlouvy dle požadavku Mgr.
Stejskala. RM dále ukládá OŠKT pøipravit na 2. ètvrtletí
2007 konkursní øízení na ZŠ Králíky, Moravská, okr.Ústí
nad Orlicí.

- RM povoluje pøijetí J. Rédové a L. Plièkové do MŠ Mo-
ravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí pro školní rok 2006/
2007 bez úhrady NIV nákladù obcí Malá Morava a mìst-
skou èástí Praha 9 za podmínky, že pøednostnì budou do
MŠ pøijaty dìti  v posledním roce pøedškolní docházky
s trvalým pobytem na území mìsta Králíky, dále dìti s trva-
lým pobytem na území mìsta Králíky.

- RM povoluje pøijetí E. Morongové a E. Karáskové do MŠ
Èervený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí pro školní
rok 2006/2007 za podmínky, že pøednostnì budou do MŠ
pøijaty dìti v posledním roce pøedškolní docházky s trvalým
pobytem na území mìsta Králíky, dále dìti s trvalým poby-
tem na území mìsta Králíky.

- RM posoudila pøedložené cenové nabídky na rekonstrukci
místních komunikací v Králíkách a vybrala firmu Strabag
a.s., Rychnov nad Knìžnou  Zároveò povìøuje odbor VTS k
pøedložení návrhu smlouvy s výše uvedenou firmou.

- RM schvaluje pøedloženou smlouvou o dílo è. 30/DIK/
06 na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Tech-
nická vybavenost obytné zóny Na Skøivánku v Králíkách“ a
povìøuje starostu jejím podpisem.

- RM bere na vìdomí zmìnu termínu akce Labská Troti-
na Rallye a ukládá dotèeným odborùm zohlednit tuto zmì-
nu pøi pøípravách akce.

- RM schvaluje smlouvu o financování z Fondu mikro-
projektù regionu Glacensis v rámci programu Iniciativy
Spoleèenství INTERREG IIIA è. CZ.04.4.85/2.2.02.1/0638

1. 8.
- RM ukládá MO pozvat všechny zájemce o koupi bytu è.

4 v èp. 347 v ul. Valdštejnova v Králíkách na jednání RM dne
29. 8. 2006 v 18.00 hodin, aby pøedložili své nabídky.

- RM žádosti pana Venzary – „VIKING“, vyhovuje a sou-
hlasí s podnájmem èásti nebytového prostoru v èp. 366 na
Velkém námìstí v Králíkách pro paní Venzarovou, , a to na
dobu urèitou do 31. 12. 2007.

- RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu
v plné výši, a to v souladu se zákonem è. 107/2006 Sb., a
sdìlením Ministerstva pro místní rozvoj è. 333/2006 Sb.,:

Zároveò RM ukládá MO a správci bytového fondu spoleè-
nosti Služby mìsta Králíky, s.r.o., Králíky  zvýšené mìsíèní

nájemné z bytu uplatnit.
- RM schvaluje pøidìlení bytu v DPS èp. 583 paní Mišákové,

bytem Králíky  v souladu s pravidly pro pronajímání bytù v ma-
jetku Mìsta Králíky.

- RM schvaluje Smlouvu o výpùjèce è. 671-19/2006-3042, uza-
víranou mezi Ministerstvem obrany ÈR a Mìstem Králíky na
bezplatnou výpùjèku movitého majetku státu k zajištìní zázemí
akce Mobilizace - Cihelna 2006 - Králíky, konané ve dnech 11. a
12. 8. 2006. a povìøuje místostarostu jejím podpisem.

- RM schvaluje umístìní tábora aktivních záloh Pardubického
kraje 201. strážního praporu v prostoru vyhrazeném zázemí akce
Mobilizace - Cihelna 2006 – Králíky“ v k. ú. Prostøední Lipka, a
to v dobì od 7. - 13. 8. 2006.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny noèního klidu na 23.00
hodin dne 11. 8. 2006 v souvislosti s akcí Cihelna 2006 (kulturní
veèer). Zamýšlená produkce nesmí svým prùbìhem narušovat
veøejný poøádek a noèní klid (vhodné nasmìrování hudeb. apara-
tury).

- RM schvaluje  smlouvou o ostraze è. 112006 na akci Cihelna
2006 a povìøuje starostu jejím podpisem.

- RM/2006/30/453: RM schvaluje  smlouvou o dílo è. 841/RD/
071/2006 pøedloženou firmou STRABAG a.s. Rychnov nad Knìž-
nou na opravu místních komunikací v Králíkách  a povìøuje sta-
rostu jejím podpisem.

- RM posoudila pøedložené cenové nabídky na opravu požární
nádrže v Horní Lipce a za dodavatele vybrala firmu VYKO-sta-
vební, spol. s r.o. Moravská Tøebová. Odboru VTS ukládá  pøed-
ložit návrh smlouvy o dílo s výše uvedenou         firmou.

- RM schvaluje, ve smyslu ustanovení  § 16 zákona è. 250/2000
Sb. o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, rozpoètová opat-
øení KÚ PK èíslo 10016, 10017, 89 a 89 A, kterými se  zvyšuje
schválený rozpoèet v pøíjmech a výdajích o èástku  229 902 Kè.
RM schvaluje interní rozpoètové opatøení na pøesun prostøedkù
ve výši 2.152.900,- Kè na opravu komunikací, regeneraci mìstské
památkové zóny a rekonstrukci požární nádrže v Horní Lipce a
doplnìní grantù vlastními výdaji.

       Pøíjmy po úpravì budou èinit ………..    92 266 018  Kè
       Výdaje po úpravì budou èinit ……….   103 194 018  Kè
        Financování ……………………………    10 928 000  Kè
- RM schvaluje prodej neupotøebitelného materiálu – silnièní

obrubníky po provedené rekonstrukci v ulici V Bytovkách za cenu
10,-Kè za 1 ks.

8. 8.
- RM schvaluje výpùjèku nebytových prostor – kanceláøí v pøíze-

mí nemovitosti èp. 354 na Velkém námìstí v Králíkách Státnímu
statku Jeneè, s.p., a to na dobu neurèitou.

- RM doporuèuje revokaci usnesení ZM/2006/05/101 ze dne 9.
5. 2006 a doporuèuje prodej pozemku p.p.è. 294/7 v k.ú. Èervený
Potok, návrh kupní ceny 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevo-
dem, a ukládá MO pøedložit bod na jednání ZM.

- RM nedoporuèuje prodej pozemku p.p.è. 207/16 v k.ú. Králí-
ky, a ukládá MO pøedložit na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM schvaluje do doby podpisu kupní smlouvy mezi Mìstem
Králíky a manžely Pipkovými, Rokytnice nad Jizerou  na prodej
pozemku p.p.è. 23/28 v k.ú. Králíky uzavøít smlouvu o budoucí
kupní smlouvì s tím, že øádná kupní smlouva bude uzavøena
nejpozdìji do 31. 12. 2006.

- RM souhlasí se zaèlenìním èásti pozemku p.p.è. 651/28 v k.ú.
Králíky (oplocená zahrádka u nemovitosti èp. 591 o výmìøe cca
130 m2) do pravidelné údržby veøejné zelenì.

- RM schvaluje skácení 1 ks bøízy na p.p.è. 1820/7 v k.ú. Krá-
líky.

- RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou VYKO – stavební spol.
s r.o. Moravská Tøebová na opravu požární nádrže v Horní Lipce
a povìøuje starostu jejím podpisem.

- RM  schvaluje navýšení rozpoètu pøíspìvkové organizace Mìst-
ská knihovna Králíky z rozpoètu mìsta (položka Granty – spolu-
úèast). RM schvaluje posílení Investièního fondu pøíspìvkové or-
ganizace Mìstská knihovna Králíky k modernizaci hardware
v rámci projektu Clavius z Rezervního fondu organizace.

- RM schvaluje stanovené úkoly pro jednatele a øeditele spoleè-
nosti Služby mìsta Králíky, s.r.o. na 2. pololetí roku 2006.
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Vážení spoluobèané,
dovolujeme si vám pøedstavit kandidáty Obèanské

demokratické strany do Zastupitelstva mìsta Králíky
pro letošní komunální volby.

Naši kandidáti:

Jméno a pøíjmení vìk povolání bydlištì èlenství v pol. stranì

1. Èestmír Doubrava 42 OSVÈ Králíky èlen ODS
2. Ing.Pavel Barták,Ph.D. 43 øeditel firmy Králíky èlen ODS
3. Mgr.Vlastimil Kubíèek 43 øeditel ZŠ Králíky èlen ODS
4. Ivo Pecháèek 54 øeditel muzea Králíky bez pol. pøíslušnosti
5. Miloš Èernohous 46 OSVÈ Králíky bez pol. pøíslušnosti
6. Ing. Luboš Hejkrlík 47 referent Králíky bez pol- pøíslušnosti
7. Jiøí Pauk 28 OSVÈ Králíky èlen ODS
8. Robert Látal 33 OSVÈ Králíky bez pol. pøíslušnosti
9. Josef Macko 52 OSVÈ Králíky èlen ODS

10. Kvìta Šlezingrová 57 OSVÈ Králíky bez pol. pøíslušnosti
11. Marie Soldátová 56 øeditelka MŠ Králíky bez pol. pøíslušnosti
12. Mgr.Jarmila Berková 51 zást. øeditele ZŠ Králíky bez pol. pøíslušnosti
13. Olga Strnadová 39 ved. poboèky ÈS a.s. Králíky bez pol. pøíslušnosti
14. Anna Ježková 52 OSVÈ Králíky bez pol. pøíslušnosti
15. Jan Daniel 47 OSVÈ Králíky bez pol. pøíslušnosti

Vìøíme, že tito lidé jsou dostateènì zkušení a schopní zodpovìdnì zastávat funkci zastupitele v našem
mìstì. Dìkujeme vám za vaši podporu.

Za MS ODS
     Èestmír Doubrava

Kandidátní listina pro volby do

Zastupitelstva mìsta Králíky

Èeská strana sociálnì demokratická
1. JiøíBažant vìk: 63 dùchodce èlen ÈSSD
2. Pavel Šverák vìk: 53 lesní technik èlen ÈSSD
3. JUDr. Milan Ježek vìk: 49 advokát bez politické pøíslušnosti
4. Ladislav Lckcš vìk: 74 dùchodce èlen ÈSSD
5. Bohumil Šturc vìk: 64 dùchodce bez politické pøíslušnosti
6. Milena Pražáková vìk: 55 dùchodce èlen ÈSSD
7. Zdenìk Barnat vìk: 39 podnikatel èlen ÈSSD
8. Jaroslav Bednáø vìk: 39 dìlník bez politické pøíslušnosti
9. Alena Lekešová vìk: 59 dùchodce èlen ÈSSD

10. František Litvík vìk: 79 dùchodce bez politické pøíslušnosti
11. Milan Pražák vìk: 51 dùchodce èlen ÈSSD
12. Jan Beòo vìk: 59 dùchodce bez politické pøíslušnosti
13. Rudolf Kališ vìk: 57 dìlník èlen ÈSSD
14. Jan Habas vìk: 55 dùchodce èlen ÈSSD
15. Zdenìk Záleský vìk: 44 dìlník bez politické pøíslušnosti
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Vážení spoluobèané, v minulých týdnech jsme shromažïovali podpisy na petièní archy, které umožní kandidát-
ce „NAŠE MÌSTO“ ucházet se o Vaši dùvìru v øíjnových volbách do Zastupitelstva mìsta Králíky. Pro nestranic-
ká sdružení totiž volební zákon ukládá sebrat urèitý poèet podpisù oprávnìných volièù, konkrétnì 7%, což pro
Králíky znamená 322 podpisù. Tento poèet jsme díky Vám v krátké dobì pøekroèili. Dovolte, abychom Vám za to
všem upøímnì podìkovali.

Jsme hluboce pøesvìdèeni o tom, že každý z Vás, kdo petièní arch podepsal, vìdìl, co podepisuje – pouze
souhlas s tím, že kandidátka mùže vstoupit do voleb, nikoliv s tím, že ji automaticky bude volit. Proto musíme
bohužel vyjádøit politování nad tím, že nìkteøí z Vás, kteøí jste petici podepsali, jste byli vystaveni nepøíjemným
otázkám a výtkám v zamìstnání. Považujeme za absurdní, že se po 17 letech svobody mluví o seznamech tìch,
„co nìco podepsali“.

Dovolte nám vyjádøit nadìji, že tyto volby nás posunou zase o krùèek dál nejen v rozvoji našeho mìsta, ale i v
chápání svobody každého jednotlivce.

Ještì jednou dìkujeme a pøejeme vám všem hodnì zdraví a úspìchù.

1. Jana Ponocná 51 let daòová poradkynì Králíky
2. Ing. Pavel Strnad 39 let øeditel kulturního domu Králíky
3. Iva Musilová 35 let uèitelka ZUŠ Králíky
4. Ing. Anton Zima 60 let manažer Králíky
5. MUDr. Eva Rýcová 51 let lékaøka Králíky
6. Vladimír Hejtmanský 65 let dùchodce Králíky
7. David Hrda 32 let vedoucí prodejny Králíky
8. Michael Hudetz 33 let živnostník Králíky
9. Eva Holubcová 52 let peèovatelka Králíky

10. Václav Doleèek 34 let øemeslník Králíky
11. Jarmila Roèková 49 let živnostník Králíky
12. Petr Dokoupil 59 let živnostník Králíky
13. Pavlína Kubáòová 41 let živnostník Dolní Lipka
14. Kateøina Brandejsová 32 let uèitelka Králíky
15. Marie Matoulková 39 let švadlena Dolní Boøíkovice

Kandidáti nestranického sdružení „NAŠE MÌSTO“

ZELENÍ PRO ZMÌNY
Vážení spoluobèané,
pøed blížícími se komunálními volbami do Zastupitelstva mìsta Králíky, které se konají koncem mìsíce øíjna letošního roku,

Vám pøedstavujeme naše kandidáty do tìchto voleb:

1. Ing. Václav KUBÍN bankovní úøedník
2. Petr JUNGVIRT technik
3. Mgr. Alena KRABCOVÁ uèitelka
4. Ludmila PODZIMKOVÁ soukromý zemìdìlec
5. Ing. Václav WANÈA vedoucí výroby
6. Richard PODOLSKÝ živnostník
7. Mgr. Alena KØIVOHLÁVKOVÁ finanèní poradce
8. František ŠLESINGR živnostník
9. Darjuš PLANKA podnikatel

10. Ing. Renáta BARTOŠOVÁ ekonomka
11. Ladislav KUBANÍK pracovník bezpeènostní agentury
12. Michal SOUÈEK živnostník
13. Aleš DOKOUPIL živnostník
14. Miroslav BALŠÁNEK podnikatel
15. Robert PACHEL mistr výroby

Do voleb vstupujeme jako sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátù  pod názvem „Zelení pro zmìny“. Z toho
vyplývá, že chceme dokonèit zmìny v øízení a správì mìsta Králíky, které byly našim cílem již v minulých komunálních
volbách:

– dùsledná, pravdivá a otevøená komunikace s obèany, – zachování osmiletého gymnázia,
– ekonomicky úsporné chování mìsta vèetnì všech jeho organizací, – nastartování rozvoje mìsta,
– vylepšení vzhledu a výrazu našeho mìsta, – podpora živnostníkù a podnikatelù,
– podpora sportu, sportoviš� a pøedevším oddílù reprezentujících naše mìsto.

DÌKUJEME VÁM ZA VAŠI PODPORU
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Volební program KSÈM pro volební období 2006 - 2010 do mìstského zastupitelstva mìsta KRÁLÍKY
Kandidáti KSÈM do mìstského zastupitelstva se budou spolu s ostatními stranami úèinnì podílet na rozvoji mìsta a

integrovaných obcí a pøedevším prosazovat:
- efektivní a hospodárné využívání všech finanèních prostøedkù mìsta a øádné hospodaøení s majetkem mìsta a

integrovaných obcí
- rozvoj všech forem podnikání s cílem zajistit snížení nezamìstnanosti obèanù,zajištìní jejich slušné obživy a získání

prostøedkù pro další rozvoj na území pùsobnosti mìstského zastupitelstva
- udržení stávajících støedních škol a jejich další zkvalitòování
- rozvoj stávajících služeb a obchodní sítì
- dokonèení prací na sportovním areálu
- udržení a pøípadné rozšíøení dopravní obslužnosti pro obèany Králická
Dále budeme usilovat o:
- rovný pøístup všech dìtí ke vzdìlání
- zabezpeèení pestré zájmové èinnosti mládeže a podílet se na její realizaci
- rozvoj cestovního ruchu
- dodržování èistoty a poøádku ve mìstì a obcích vèetnì dodržování odpadového hospodáøství
Jsme pøesvìdèeni,že novì zvolené zastupitelstvo bude pokraèovat ve spolupráci ku prospìchu mìsta a obcí. Jsme

pøipraveni k tomu aktivnì pøispìt.Ve své práci budeme využívat pøipomínek a námìtù obèanù a vytváøet tak podmínky pro
pokojný život v našem regionu

Kandidátní listina Komunistické strany Èech a Moravy (KSÈM) pro volby do zastupitelstva mìsta Králíky:
1. Evžen Èerný 60 let Králíky èlen KSÈM dìlník
2. ing. Josef Šašek 60 let Králíky bez pol. pøíslušnosti øeditel
3. Jaromír Procházka 58 let Králíky èlen KSÈM mistr
4. Zdenìk Kubíèek 59 let Králíky èlen KSÈM dìlník
5. Antonín Vyšohlíd 50 let Králíky bez pol. Pøíslušnosti technik
6. Anna Kubíèková 58 let Králíky èlen KSÈM podnikatelka
7. Vilém Springer 57 let Králíky èlen KSÈM dìlník
8. Jiøí Velechovský 51 let Králíky èlen KSÈM dìlník
9. Jiøina Mácová 56 let Králíky invalid dùchodce

10. René Kubíèek 32 let Králíky bez pol. pøíslušnosti
11. Milada Koželová 53 let Králíky èlen KSÈM dìlnice
12. Pavel Šiko 48 let Králíky èlen KSÈM dìlník
13. Antonín Svoboda 60 let Králíky èlen KSÈM technik
14. Libuše Kalouskova 68 let Králíky èlen KSÈM dùchodce
15. Petr Èerný 39 let D. Boøíkovice bez pol. pøíslušnosti
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Vážení spoluobèané,

pøedstavujeme Vám kandidáty do podzimních komunálních
voleb za politickou stranu  SNK Evropští demokraté. Našim
prvotním a souèasnì jediným cílem je rozvoj našeho mìsta
s dùrazem na peèlivou správu veøejných záležitostí. Vìøíme,
že na naší kandidátní listinì naleznete spoustu svých spolu-
obèanù, jimž se nebudete bát ani stydìt odevzdat svùj hlas.

O Vaši pøízeò se budou ucházet:

 1. Jana Vondrušková živnostník Králíky
 2. Zdenìk Pohl živnostník Králíky
 3. Kvìtoslava Machová zdravotní sestra Králíky
 4. Milan Litvik živnostník Králíky
 5. Pavel Maèát prodavaè elektro Králíky
 6. Petra Unzeitigová prodavaèka Králíky
 7. Dana Maryšková poštovní doruèovatelka Králíky
 8. Michal Škaryd živnostník Králíky
 9. Oldøich Theimer strážný Dolní Hedeè
10. Zdenìk Krejèí invalidní dùchodce Králíky
11. Stanislav Tutko živnostník Dolní Boøíkovice
12. Filip Štelbaský zamìstnanec lesní správy Èervený Potok
13. Leona Kopecká živnostník Králíky
14. Jiøí Koller živnostník Králíky
15. Jiøí Beran Dis taxikáø Králíky

Èlenem politické strany SNK Evropští demokraté je p. Zdenìk Pohl. Ostatní kandidáti za tuto stranu jsou bez politické
pøíslušnosti.

V úctì ke všem obèanùm našeho mìsta dìkujeme za pøípadnou podporu.
Za politickou stranu SNK Evropští demokraté

  Zdenìk Pohl
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 7
konaného dne 11. èervence 2006

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9)
Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špièková (10)
Mgr. Jan Holèapek (3) Mgr. Jarmila Berková (11)
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: omluven:
Evžen Èerný (4), Bedøich Novotný (8), Mgr. Karel Hlava
(13); nepøítomen: Ing. Roman Kosuk (12).

Za MìÚ: Ing. Miroslav Bouška, pí Marcela Ma�ašovská,
pí Marie Pecháèková, p. Pavel Šverák.

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

4.1 Schválení hypoteèního úvìru na koupi
nemovitosti è.p. 364 v k.ú. Králíky

4.2 Majetkové operace
5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

1. Zahájení a prezence
ZM/2006/06/139: ZM schvaluje pøednesený návrh

programu jednání ZM è. 7/2006.
Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
ZM/2006/07/138: ZM schvaluje ovìøovateli dnešního

zápisu jednání Mgr. Nìmeèka a MUDr. Špièkovou.
Hlasování:9:0:2 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +  +   x   +  +    +   x  +      o     +      x     x      +      o

3. Zprávy z jednání rady mìsta
Nebylo pøijato žádné usnesení.

4. Hlavní jednání

4.1  Schválení hypoteèního úvìru na koupi ne-
movitosti è.p. 364 v k.ú. Králíky

ZM/2006/06/140: ZM Králíky schvaluje uzavøení
smlouvy o hypoteèním úvìru s Èeskou spoøitelnou,
a.s. na financování investice nákup nemovitosti è.p.
364 na pozemku st.p.è. 223 a pozemkù st.p.è. 223 a p.p.è.
244 v k. ú. Králíky s dobou splatnosti do 15 let a zajiš-
tìním úvìru kupovanou nemovitostí.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.2 Majetkové operace
ZM/2006/06/141: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.

22 a 1178/2 v k.ú. Heømanice u Králík panu Švecovi, Heø-
manice.

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

ZM/2006/06/142: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
738/1 v k.ú. Dolní Boøíkovice manželùm Tluèhoøovým,
Praha 3.

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

ZM/2006/06/143: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
2074/9 v k.ú. Králíky panu Krištofovi, Králíky.

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

ZM/2006/06/144: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.p.è.
364/1 a 365 v k.ú. Králíky manželùm Faltovým, Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/145: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
1282/4 a p.p.è. 110/1 v k.ú. Králíky do podílového spoluvlast-
nictví, a to: paní Mlynáøové, Králíky  ideálních 5/8, sleènì
Mlynáøové, Králíky ideální 1/8, panu Mlynáøovi, Králíky
ideální 1/8, panu Mlynáøovi, Králíky ideální 1/8.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/146: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è. 431
v k.ú. Èervený Potok panu Benetinovi, Pardubice.

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

ZM/2006/06/147: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
242 a 600/3 v k.ú. Horní Lipka panu Salajovi, Ústí nad
Orlicí.

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

ZM/2006/06/148: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
68/1 a 68/5 v k.ú. Králíky spoleènosti PROGRESSA s.r.o.,
Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/149: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
442/2 a pozemkù ve zjednodušené evidenci p.è. (870/1)PK,
(870/2)PK, (870/3)PK, (867/2)PK a (839)PK vše v k.ú. Èer-
vený Potok manželùm Paøízkovým, Èervený Potok.

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

ZM/2006/06/150: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 1494/1, 1494/2 a pozemku ve zjednodušené evidenci
p.è. (485)GP vše v k.ú. Dolní Boøíkovice k zemìdìlskému
využití za kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøe-
vodem a ukládá zámìr zveøejnit.

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

ZM/2006/06/151: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 207/2 v k.ú. Králíky ke zøízení zahrádky za kupní
cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr zveøejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/152: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 97/4 v k.ú. Èervený Potok, tak aby byl zacho-
ván pøíjezd k èp. 72 v k.ú. Èervený Potok za kupní cenu
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
zveøejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/153: ZM schvaluje úplatný pøevod èásti po-
zemku p.p.è. 1208/1 v k.ú. Králíky od ÈR – s právem hospo-
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Zveøejnìný zápis z jednání zastupitelstva mìsta je anonymizo-
ván, originál zápisu je uložen na sekretariátì u sleèny Faltusové
k nahlédnutí obèanùm.

daøení Výchovného ústavu, dìtského domova se školou,
základní školy a školní jídelny v Králíkách, Králíky 383
na Mìsto Králíky za kupní cenu v místì a èase obvyklou.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/154: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/
2005/05/085 ze dne 10.05.2005 a schvaluje úplatný pøevod
pozemku p.p.è. 2074/4 v k.ú. Králíky od ÈR-Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových na Mìsto Králí-
ky za kupní cenu v místì a èase obvyklou.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/155: ZM schvaluje zøízení zástavního práva
k nemovitostem èp. 364 – objekt obèanské vybavenosti na
pozemku st.p.è. 223, st.p.è. 223 a p.p.è. 244 vše v k.ú. Krá-
líky ve prospìch vìøitele Èeskou spoøitelnu, a.s., Praha 4.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

5. Vstupy obèanù
Nebylo pøijato žádné usnesení.

6. Vstupy zastupitelù
ZM/2006/06/156: ZM ukládá odboru VTS pøedložit na

pøíštím jednání ZM zpùsob použití prostøedkù schvá-
lených RM v èervnu 2005 na dovybavení sportovního
areálu ve výši 220.000,-Kè.

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

Starosta ukonèil jednání v 19:52 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Den myslivosti
pro žáky Základní školy
praktické v Králikách
Myslivecké sdružení Jeøáb Králíky udržuje již delší dobu cel-

kem neformální kontakt se Základní školou praktickou v Králí-
kách. Jelikož se tato škola ve vìtší míøe zamìøuje na ekologickou
výchovu dìtí, byli jsme již pøed dvìma lety požádáni o provedení
pøednášky na téma ochrana pøírody a myslivost. Tuto pøednášku
jsme ve škole rádi vykonali a od té doby nastala naše spolupráce.

Pøi letošní zimì jsme vykonali spoleènou vycházku ke krmné-
mu zaøízení. Každým rokem žáci školy na podzim sbírají kašta-
ny, které od nich rádi odebíráme a tyto používáme k pøikrmování
zvìøe v zimním období.

Na den 22. èervna jsme si s vedením školy domluvili spoleènou
celodenní vycházku do pøírody pro žáky mladších roèníkù. Sraz
naší spoleèné vycházky byl u kláštera, vycházka pokraèovala na
vrch Val, kde jsme vystoupili na rozhlednu na vysílaèi operátora
mobilních telefonù. Zde jsme dìti seznámili s okolními kopci a
pokraèovali k pramenu øeky Tiché Orlice pod vrcholem Jeøábu do
výšky 850 m.n.m. Pøi cestì jsme mìli možnost dìti seznámit se
skøivanem polním, krkavcem velkým, kánìtem lesním, sojkou
obecnou jakož i s hlasem køepelky polní. Po obèerstvení se prame-
nitou vodou z pramene Tiché Orlice jsme sešli k naší lovecké
chatì na Horní Orlici, kde jsme pro dìti mìli pøipravený malý kvíz
v urèování døevin a bylin vyskytujicích se v naší oblasti. Dìtem
jsme pøedvedli také Dykovy lovecké signály, které používají mys-
livci pøi honech, výstavách psù loveckých plemen, støeleckých ak-
cích a jiných slavnostních mysliveckých pøíležitostech. Potom si
dìti zastøílely ze vzduchovek na terè, což je velice bavilo. Za vyko-
nanou støelbu každé dítì obdrželo malou sladkou odmìnu. Dále
následovala ukázka støelby na asfaltové holuby a spoleèné opé-
kání uzeniny spojené ještì s dále probíhajicí besedou. I když tito
malí žáci ušli tento den bezmála 15 km, nebyla na nich znát
nijaká neúmìrná únava. Obìma myslivcùm, kteøí pro žáky tuto
spoleènou vycházku pøipravili, dìti pøedaly malé upomínkové pøed-
mìty, které byly vyrobeny v jejich keramické dílnì.

za Myslivecké sdružení Jeøáb Králíky
Jaromír Švorc

dìtský textil
nové odìvy od vel. 56 až do vel. 170

kalhoty
trika

tepláky
teplákové soupravy

pyžama
spodní prádlo

a další

Králíky, smìr Hanušovice (vedle Stavofinu)

po - pá: 9.00 - 12.00     13.30 - 17.00
so: 9.00 - 12.00

Z pracovního kalendáøe
vedení mìsta

Jednání

10. 7., 17. 7. - starosta na Pozemkovém úøadu v UO na
výbìrových øízeních pro komplexní pozemkovou úpravu KÚ
Èervený Potok a Horní Lipka

20. 7. - starosta v Pardubicích na tiskové konferenci
k akci Cihelna 2006

31. 7. - starosta a místostarosta na poslední plánovací
poradì pøed akcí Cihelna 2006

4. 8. - starosta na jednání starostù mikroregionu Králic-
ko v Králíkách

16. 8. - starosta na semináøi v Pardubicích – Destinaèní
management v Pardubickém kraji a na Králicku (zkuše-
nosti z partnerského kraje Tübingen v Nìmecku)

17. 8. - místostarosta na správní radì Sdružení obcí Orlic-
ko v Jamném n. Orl.

21. 8. - starosta s Ing. Burdychem (vedoucí oddìlení územ-
ního plánování PK) o komunikacích na Králicku.

Návštìvy

3. 7. - starosta a místostarosta na setkání Partnerského
spolku Králíky.

28. 7. - starosta a místostarosta na vernisáži výstavy „Zlo-
èiny komunismu – Lidé proti lidem“ na bunkru KS-14 Ci-
helna

12. 8. - starosta a místostarosta na akci Cihelna 2006
19. 8. - starosta na pouti na Hoøe Matky Boží.
26. 8. - starosta na Bìhu do vrchu na Králický Snìžník

firmy Iscarex (èeský pohár, mìsto Králíky je spolupoøada-
telem).
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Opakuje se historie èi ne?
Konèí dovolená, konèí prázdniny. Blíží se zaèátek nového škol-

ního roku. Øada uèitelù, kterým je škola víc než jenom zamìst-
nání, pøemítá, které aktivity pro žáky je nutné co nejdøíve pøi-
pravit a rozbìhnout. Vymýšlí další nové projekty, které by pomá-
haly žáky  rozvíjet netradièními formami a pøipravit pro jejich
budoucí život.

Uèitelé Gymnázia v Králíkách moc pohody nezažívají. Schá-
zejí se o prázdninách, aby byli informovaní o pøipravovaném
projektu, který je podporován pøímo MŠMT ÈR. Dùvodem je
zachování stejného poètu tøíd na škole. Dozvídají se, že deklaro-
vaná podpora dalších projektù ze strany Pardubického kraje
nepøichází. Od záøí  totiž poèet tøíd klesá, neotevírá se prima.
Zaèíná realizace optimalizace støedního školství v Pardubickém
kraji, která má podle rozhodnutí krajského zastupitelstva pøe-
vést osmileté gymnázium na ètyøleté – ètyøtøídní. Pokud by
k tomuto došlo, zasvìcení vìdí, že to povede k zániku školy. A to
bez ohledu na polohu Králík, dostupnost jiných škol, nezamìst-
nanost a sociální situaci v králickém regionu. Toto vše se bohu-
žel dìje za silné podpory vedení mìsta a nìkterých zastupitelù,
kteøí upøednostnili osobní zájmy èi zájmy kamarádù nad zájmy
mìsta a jeho obèanù, bez vize do budoucna a prospìchu pro
okolní obce.

Zaènete pøemítat, zda má ještì smysl obìtovat síly práci,
kterou nechce nikdo z patøièných míst podpoøit natož ocenit.
Když uslyšíte prohlášení, a� pøímo na zastupitelstvu mìsta nebo
pøi jiných pøíležitostech, že škola nemá úroveò, že za nic nestojí,
snažíte se vyvrátit tvrzení, pøedkládat dùkazy o práci, úspìších
žákù v rùzných oborech, poètu pøijetí na vysoké školy. Zaènete
dokazovat, že poèet dìtí v regionu není na takové úrovni, aby se
škola musela rušit atd. Kdo nechce slyšet, neuslyší. Pokud by se
pøístup nìkterých orgánù nezmìnil, spìje škola s nejvìtší prav-
dìpodobností k zániku. Škola, která byla založena v roce 1946.
Pak si øeknete, že bude lepší se vìnovat jiným èinnostem, které
mají pro Vás osobnì lepší vyhlídky do budoucna, než abyste se
snažili prosazovat práci žákù a projekty, a� na národní èi mezi-
národní úrovni, s nejistým výsledkem. Vždy je bohužel schvaluje
nìkdo, kdo si zjiš�uje postavení a prosperitu školy. Školu v útlu-
mu tìžko bude nìkdo finanènì podporovat.

Když nevíte, jak dál, zaènete se dívat i do minulosti. Vždy�
z historie by si èlovìk mìl brát pouèení do budoucna. Otevøete si
webové stránky školy (www.gymnkral.orlicko.cz), zaètete se a
nestaèíte se divit. Pokud si zamìníte názvy nìkterých døívìjších
orgánù za dnešní, najednou nevíte, jestli se jedná o souèasnost
èi minulost.

Výtah z webových stránek gymnázia:
„…Rokem 1965 zaèíná tìžké období, které skonèilo pro králic-

kou støední školu tragicky. Zaèalo se realizovat usnesení ÚV KSÈ
o školství z øíjna 1964, jehož jedním z bodù je i tzv. centralizace
støedních škol, která se týkala zejména zmìn v síti SVVŠ, tedy
rušením nìkterých z nich. Na konci roku 1965 se objevují první
signály, že Krajský národní výbor v Hradci Králové vybral právì
Králíky. V následujícím roce oslavila ještì škola 20 let svého trvá-
ní, ale v prùbìhu tohoto roku bylo rozhodnuto o tom, že SVVŠ v
Králíkách konèí. Tehdejší pøedstavitelé mìsta a školy se chovali
disciplinovanì, nechali se zastrašit tlakem stranických orgánù a
podlehli. Již se nekonaly pøijímací zkoušky do prvního roèníku,
jediné co se podaøilo oproti pùvodnímu zámìru nadøízených míst
prosadit bylo, že již existujícím roèníkùm bylo umožnìno dokonèit
studium až do maturity zde. V prùbìhu jednání o osudu školy byl
z králické strany vznesen požadavek na zøízení jiné náhradní
støední školy, ale ten nakonec vyslyšen nebyl. Dùvody, kterými se
rozhodnutí zdùvodòovala, byly úèelové a zkreslené. Nejvíce se ar-
gumentovalo malým zájmem o školu a nekvalitními studenty,
kteøí ani na tento typ školy nepatøí. Pøitom poèty zájemcù byly
naprosto srovnatelné se SVVŠ Žamberk a s plným poètem tìchto
„nekvalitních“ studentù se pro žambereckou školu poèítalo. Nepo-
mohly žádné rozumné argumenty zástupcù místní správy a zdej-
ších obyvatel. Demografický vývoj v letech sedmdesátých skýtal
záruku naplnìní školy. Z dùvodu znaèné odlehlosti oblasti od škol
ve vnitrozemí, kde jich je blízko sebe více, a slabšímu sociálnímu

zázemí vìtší èásti zdejších obyvatel, se pøístup ke vzdìlání na
Králicku znaènì zhorší. Nejvìtší obavy panovaly z toho, že zánik
støední školy negativnì ovlivní vzrùst poètu kvalifikovaných od-
borníkù v oblasti a její kulturní rozvoj. V roce 1968 dostudoval
poslední roèník a jejich maturitou existence SVVŠ konèí. Ve školní
budovì zùstává již jen ZDŠ, a tak zùstala velká pohranièní hor-
ská oblast východních Èech, zasahující spádovì až do oblastí
severní Moravy, bez jediné støední školy. V Králíkách tak praktic-
ky chybí mládež mezi 15 a 19 lety….

…Další vývoj na Králicku plnì potvrdil obavy odpùrcù zrušení
školy. Zájemci o studium na SVVŠ a pozdìji na znovu obnove-
ných gymnáziích museli studovat buï v 30 km vzdáleném Žam-
berku (vìtšina), nebo rovnìž v obtížnì dosažitelném Lanškrounì.
To znamenalo dojíždìt nebo v pøípadì studentù z okolních obcí
v místì školy pøes týden bydlet. V prùbìhu dalších let výraznì na
Králicku poklesl podíl vysokoškolsky kvalifikovaných pracovních
sil, který byl jedním z dùvodù celkového ekonomického a kulturní-
ho poklesu oblasti. Mladé lidi pøestal tento kraj zajímat, z jejich
pohledu vcelku pochopitelnì. S problémem kvalifikovaných pra-
covních sil se Králicko potýká dodnes – vždy� ve srovnání se Žam-
bereckem je podíl vysokoškolsky vzdìlaných lidí polovièní. Ještì v
roce 1972 byl dán podnìt o znovuzískání gymnázia, který našel
podporu v tehdejším mìstském národním výboru, ale od této sna-
hy bylo po nìkolika mìsících upuštìno poté, kdy zástupkynì škol-
ského odboru KNV vysvìtlila, že rozšiøování sítì gymnázií není na
poøadu dne, spíše je cílem ještì nìkterá další zrušit….“

(Podle starých kronik školy zpracoval v roce 1995 PaedDr.
Miloš Harnych)

Protože již nežijeme v totalitním státì, ale v demokratické
spoleènosti, je jen na nás, obèanech, rozhodnout, zda pro Králí-
ky a okolí je gymnázium potøebné, nebo ne, zda si necháme
diktovat z vyšších míst cokoli s vìdomím, že o našem každoden-
ním životì v horách a v pohranièí vìdí v Pardubicích velmi málo.

Pokud øekneme škole ano, pak k prosazení využijme všech
demokratických prostøedkù! Sport mì nauèil nevzdávat se, po-
kud nejsou vyèerpány všechny možnosti, vedoucí alespoò k èás-
teènému úspìchu.

Mgr. Alena Krabcová
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VZDÌLÁNÍ – nová šance pro
ženy vracející se na trh práce

Tisková zpráva
V Žamberku dne 17. 7. 2006
Vzdìlávací centrum IdeaHELP Žam-

berk zahájilo 1.února 2006 realizaci
projektu „VZDÌLÁNÍ – nová šance pro
ženy vracející se na trh práce“, který je
realizován v rámci operaèního progra-
mu Rozvoj lidských zdrojù - opatøení
2.2. Podpora rovných pøíležitostí žen
a mužù na trhu práce. Tento projekt  je
zamìøen na vzdìlávání žen v oblasti
ovládání osobního poèítaèe a zlepšení
motivaèních a komunikaèních schop-
ností úèastnic smìrem k získání za-
mìstnání nebo sebezamìstnání.

IdeaHELP realizuje tento projekt
v okresech Pardubice, Chrudim, Ústí
nad Orlicí, Svitavy, Náchod a Rychnov
nad Knìžnou. Cílovými skupinami, pro
které je tento projekt urèen, jsou ma-
minky na mateøské dovolené, ženy
dlouhodobì nezamìstnané a ženy ve
vìku nad 50 let. Tento projekt nabídne
za dobu dvouletého trvání zvýšení kva-
lifikace celkem 320ti úèastnicím z výše
uvedených regionù. Cílem projektu je

zvýšení konkurenceschopnosti žen na
trhu práce, které se dlouhodobou ab-
sencí, zpùsobenou péèí o dítì nebo dlou-
hodobou nezamìstnaností, ocitly ve
znevýhodnìné pozici. Koneèným cílem
je návrat této cílové skupiny na trh
práce. Pro úèastnice projektu jsou pøi-
praveny motivaèní kurzy a následná
rekvalifikace zamìøená na výuku
v oblasti informaèních technologií, kte-
rá je zakonèena testováním podle me-
zinárodního standardu ECDL. Po ukon-
èení vzdìlávací èásti následuje podpo-
ra pracovním konzultantem, jejímž
koneèným cílem je zamìstnání úèast-
níkù projektu. Pro maminky na ma-
teøské dovolené je bìhem školení za-
bezpeèeno hlídání dìtí vèetnì zajištìní
denního programu. Vzhledem k tomu,
že projekt je financován Evropským
sociálním fondem, je úèast v aktivitách
projektu bezplatná a zájemkynì se
mohou pøihlásit na telefonních èíslech
602 359 571, 605 359 570, 465 676 765
nebo na e-mailové adrese
help@ideahelp.cz

Nezastupitelnou úlohu mají v projek-
tu naši partneøi. Bez nich by nebyly
možné nìkteré aktivity, ke kterým
jsme se v rámci realizace zavázali. Také

partneøi projektu, pøípadnì Úøady prá-
ce mohou zájemkyním podat informa-
ce o aktivitách projektu.

Partneøi projektu: A TREND s.r.o.,
Ústí nad Orlicí; Obèanské sdružení
CEMA - Mateøské centrum POHODA
Žamberk; Mateøské centrum MEDVÍ-
DEK, Ústí nad Orlicí; Mateøské cent-
rum KRÙÈEK, Svitavy; Mateøská
škola Marie Majerové, Svitavy; Mateø-
ské centrum JÁJA, Rychnov nad Knìž-
nou; Mateøská škola ÈTYØLÍSTEK,
Rychnov nad Knìžnou; Dùm dìtí a
mládeže DÉÈKO, Náchod; Mateøské
centrum POHÁDKA, Pardubice; Par-
dubický kraj.

Spolupracující organizace: Úøad prá-
ce v Pardubicích; Úøad práce v Chrudi-
mi; Úøad práce v Ústí nad Orlicí; Úøad
práce ve Svitavách; Úøad práce v Ná-
chodì; Úøad práce v Rychnovì nad
Knìžnou.

Tento projekt je v plné výši finan-
cován Evropským sociálním fondem a
státním rozpoètem Èeské republiky.

Nauète se pracovat s poèítaèem na kurzech za 100 Kè
Na mnoha místech po celé republi-

ce pokraèují poèítaèové kurzy Národ-
ního programu poèítaèové gramotnos-
ti, garantovaného Ministerstvem in-
formatiky (MIÈR). Kurzy jsou pro za-
èáteèníky, jsou urèeny všem obèanùm
zejména pak nezamìstnaným a mat-
kám na mateøské dovolené.

V souèasné dobì jsou v nabídce ètyøi
dvouhodinové kurzy, za každý z nich
zaplatí úèastník pouze sto korun, pøi-
èemž v cenì dotovaného školení jsou
pøíruèky a pro absolventy prvních tøí
kurzù i certifikát podepsaný ministry-
ní informatiky.

V prvním kurzu se uživatel seznámí
se základy práce s poèítaèem a bìžný-
mi programy, poté se nauèí základùm
psaní textu a ve tøetím kurzu se pod
vedením zkušeného lektora podívá na
internet a prozkoumá možnosti elek-
tronické pošty. Ve ètvrtém, velmi ak-
tuálním kurzu, se zájemci dozvìdí øadu
užiteèných informací o Portálu veøej-
né správy, nejvìtším zdroji informací
o úøadech a úøedních záležitostech.

Školení poøádají vybraní partneøi
MIÈR, v Olomouckém a Pardubickém
kraji je to pøedevším spoleènost ASI
informaèní technologie z Mohelnice.

„Pøi vìtším poètu zájemcù, se zøizu-
je mobilní uèebna, kde máme k dispo-
zici až 10 pøenosných poèítaèù. Po na-
šich partnerech, což je vìtšinou obec-
ní nebo mìstský úøad, požadujeme

pouze vhodnou místnost, výhodou je
kvalitní pøipojení k internetu,“ vy-
svìtluje Miloslav Ondilla, garant pro-
jektu za mohelnickou firmu. „Takto
jsme pøiblížili svìt poèítaèù obèanùm
Lipové-lázní, Olšan, Moravièan, Štítù,
Radslavic, Jevíèka èi Èeské Vsi. Ško-
lení je urèeno opravdu pro všechny,

nejmladšímu absolventovi kurzù bylo
12 a nejstaršímu 84 let.“

Zájemci o školení se mohou hlásit
v mìstském informaèním centru Krá-
líky. Pøedpokládané termíny školení
obèanù jsou stanoveny na první polo-
vinu mìsíce øíjna a budou ještì upøes-
nìny.

Finanèní úøad v Žamberku
Pionýrù 1360, tel:465678111, fax:465678398, PSÈ 564 01

Vyhlašuje výbìrové øízení na

pracovníka kontrolního oddìlení
Pøedpoklady:
- vzdìlání VŠ nebo SŠ ekonomického smìru
- znalost úèetnictví
- spoleèenská bezúhonnost
- uživatelská znalost práce s PC
- slušné vystupování

Nabízíme:
- odmìòování podle z. 143/1992 Sb., tø. 8-10
- osobní ohodnocení, zvláštní pøíplatek
- pravidelná odborná školení

Uchazeèi doruèí žádost o úèast ve výbìrovém øízení a struèný
životopis na níže uvedenou adresu nejpozdìji do 15. 9. 2006.

Informace: Finanèní úøad v Žamberku, Pionýrù 1360, 564 01, Žamberk
(tel. 465678301, fax 465678398, e-mail: podatelna@zam.hk.ds.mfcr.cz)
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Svátky zahradníkù, zahrádkáøù a gurmánù
Podzimní Flora Olomouc a festival gastronomie Olima

Svátek urèený zahradníkùm, za-
hrádkáøùm, ale i milovníkùm dobrého
jídla a pití pøipravuje na zaèátek øíjna
olomoucké výstavištì Flora. Zdejší vý-
stavní pavilony i exteriéry budou ve
dnech 5. – 8. øíjna patøit 11. roèníku
výstavy ovoce, zeleniny a ovocných
školkaøských výpìstkù. Podzimní eta-
pu tradièní zahradnické výstavy FLO-
RA OLOMOUC/Hortikomplex doplní
festival gastronomie a nápojù OLIMA.

Ústøední expozici výstavy v hlavním
pavilonu A dali její autoøi název „Záøi-
vé plody léta“. Pod záštitou Ovocnáø-
ské unie ÈR a Zelináøské unie Èech a
Moravy se v ní špièkovými výpìstky
pøedstaví nejlepší èeští a moravští pìs-
titelé ovoce a zeleniny. Návštìvníci zde
budou moci obdivovat také pøehlídku
rùzných odrùd chryzantém a zajímavé
exponáty soutìže v aranžování kvìtin
vyhlášené Svazem kvìtináøù a floris-
tù - letos na téma „Sesazované nádoby
pro podzimní dekoraci“.  Ovocným

školkaøským výpìstkùm poøadatelé
vyhradili venkovní plochy výstavištì
u pavilonù A a E.

Návštìvnicky velmi pøitažlivými ex-
pozicemi a bohatým programem zaplní
pavilon G èlenové Èeského zahrádkáø-
ského svazu. Zahrádkáøi chtìjí mimo
jiné blíže pøedstavit veøejnosti ménì
známé druhy ovoce - kdouli, a zejmé-
na jeøáb oskeruši, a to jak ve formì
stromkù, tak i produktù z plodù, které
jsou odpradávna využívány jako boha-
tý zdroj vitaminu C a minerálních lá-
tek. Olomouètí zahrádkáøi pøipravují
k 70. výroèí vzniku své organizace spe-
ciální „hanáckou“ expozici. Další z vý-
stavek budou vìnovány zpìvnému
i užiteènému zahradnímu ptactvu a vý-
voji šlechtìní zajímavých odrùd ovoce.
Opìt se bude soutìžit o nejlepší naklá-
daèky a svými úspìchy se pøijedou poch-
lubit mladí pìstitelé, vèelaøi a houbaøi
s mykologickou poradnou. Návštìvní-
ci „zahrádkáøského“ pavilonu se budou
moci tìšit na skvìlý moravský burèák
a ochutnávku vín.

Pavilon H a exteriéry výstavištì bu-
dou tradiènì patøit Podzimním zahrad-
nickým trhùm s nabídkou kvìtin, ze-
leniny, ovoce, okrasných a ovocných
døevin, drobné zahradní mechanizace,
pomùcek a potøeb. Zájemcùm budou
otevøeny sbírkové skleníky a botanic-
ká zahrada výstavištì.

Spoleènì s podzimní Florou-Hor-
tikomplexem bude olomoucké vý-
stavištì  - konkrétnì galerie pavi-
lonu A a sousední pavilon E  - pat-
øit 11. festivalu gastronomie a ná-
pojù OLIMA, akci zamìøené na
propagaci  kvalitní produkce a slu-
žeb domácích potravináøských fi-
rem. Poøadatelé pøipravují pro návštìv-
níky velký RM Gastro Cup s kuchaø-
skými, barmanskými a cukráøskými

soutìžemi a soutìží o nejlepšího výèep-
ního,  nebudou chybìt ochutnávky  pro
návštìvníky, ani oblíbené ukázky de-
korativního vyøezávání a aranžování
zeleniny a ovoce. Novinkou letošního
festivalu budou Dny polské kuchynì.
Festival doprovodí už 3. roèník soutìž-
ní pøehlídky ovocných destilátù FLO-
RA KOŠT. Úèastnit se mohou drobní
i vìtší výrobci kvalitních pálenek z ovo-
ce. Vyhlašování výsledkù bude opìt
spojeno s ochutnávkami soutìžních
vzorkù pro návštìvnickou veøejnost.

Bìžné vstupné (platí souèasnì pro
vstup do sbírkových skleníkù, botanic-
ké zahrady výstavištì i botanické za-
hrady Univerzity Palackého, výstavu,
festival a doprovodné  zahradnické
trhy): 80,- Kè plnoplátci, 50,- Kè stu-
denti, dùchodci, 20,- Kè dìti od 6 do 15
let, zdarma - dìti do 10 let v doprovodu
rodièù, na prùkaz ZTP a ZTP-P.

Vèasné objednávky hromadných
vstupenek jsou opìt spojeny se slevou.
Tedy, objednáte-li si nejménì 20 ks
vstupenek do 20. záøí, zakoupíte je s 15
procentní slevou. Informace vám ráda
podá paní Alena Nádvorníková, tel. 585
726 232, e-mail: nadvornikova@flora-
ol.cz, Výstavištì Flora Olomouc, Wol-
kerova 17, 771 11, Olomouc, Èeská re-
publika.

Další informace na www.flora-ol.cz

INFORMACE
PRO OBÈANY
Od 14. 8. 2006 zaèal

na trase Králíky -

Žamberk - Kvasiny

fungovat dopravní

spoj, zøízený pro za-

mìstnance závodu

Škoda Auto Kvasiny.
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Králíky kolem roku 1900 - VII.
Absolutnì nejpoèetnìjší v Králíkách kolem roku 1900

bylo dìlnictvo textilních firem. Pracovalo tu tehdy 288 tkal-
cù hedvábí a dalších 66 osob z jejich rodin bylo zamìstnáno
stejným zpùsobem. Aèkoliv 190 z nich nikoho dalšího neži-
vilo, bylo na práci zbývajících závislých dalších 174 osob.
Uvedené hodnoty znamenají, že 14,6% ze všech tehdejších
obyvatel mìsta získávalo svou obživu zpracováváním hed-
vábí. Tím se navíc v dané dobì v Králíkách zabývala pouze
firma bratøí Steinerù, takže uvedená èísla se týkala jejich
zamìstnancù.

Tovární tkalci a tkadleny bavlny nepatøili k jediné firmì.
Bylo jich v tomto odvìtví zamìstnáno 179 a dalších 51 èle-
nù jejich domácností. Na práci 70 z nich svou obživou závi-
selo dalších 110 lidí, zbývajících 109 nikoho dalšího neživi-
lo. Z toho vyplývá, že zpracováváním bavlny se ve mìstì té
doby živilo 9,4% obyvatelstva.

Pokud k tìmto základním hodnotám pøidáme ne tak po-
èetnì se vyskytující další profese, spojené s provozem tex-
tilních továren, o kterých už byla øeè, a nìkolik málo sa-
mostatnì pùsobících lidí ve stejném oboru, dostaneme se
nìco málo na 25% obyvatelstva, jehož obživa se odvíjela od
textilního prùmyslu. Specielnì pak od jeho dìlnických pro-
fesí. Všichni v Králíkách tak museli poèítat s tím, že ètvrti-
na obyvatel mìsta podléhala spoleèenským modelùm a
životnímu rytmu továrního dìlnictva. Kromì toho bylo
v øadách zdejšího dìlnictva  velké množství žen. Nešlo sa-
mozøejmì pouze o ženy svobodné nebo ovdovìlé, které
nemìly jiné možnosti pro svou obživu. Jako tkadlena pù-
sobila i mnohá manželka a vylepšovala tím pøíjem svého
muže a na této situaci vìtšinou nic nezmìnily ani velmi
malé dìti v takové rodinì.

Pro život mìsta byly potøebné živnosti zajiš�ující bìžné
souèásti života. Ve mìstì pùsobil bednáø, dva dlaždièi, dva
kominíci, holiè se svým kvalifikovaným zamìstnancem a

uèedníkem, kameník s pomocníkem a tøemi uèedníky, dva
klempíøi se tøemi uèedníky, dva koláøi s pomocníkem a
tøemi uèedníky, dva koželuhové, sedm zedníkù a jeden
polír. Dále ve mìstì pùsobilo zasilatelství a ètyøi fiakristé a
šest povozníkù, mezi které nebyli poèítáni námezdní koèí.
Z velkostatku byli ještì další tøi. Pøeprava materiálu i osob
byla nepochybnì širokým polem pùsobnosti i místem vel-
ké konkurence. Hrobník naopak staèil na celé mìsto jedi-
ný, právì tak jako kožešník, navzdory zdejšímu podnebí.
Knihaøi se uživili dva, i když manželka jednoho z nich vy-
lepšovala rodinný rozpoèet svým papírnickým obchodem.
O dcerky se v téhle rodinì starala babièka. Krejèích a ševcù
bylo v dané dobì zapotøebí dost v každém místì. V Králí-
kách pracovalo 13 krejèích a 21 ševcù. Ti mìli navíc cel-
kem šest kvalifikovaných zamìstnancù a 20 uèòù.

Marie Macková
pokraèování pøíštì
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Spoleèenská  kronika

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem è.101/2000 Sb.
o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v mìsíci záøí oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

87 let - Anton Frolo
86 let - Eliška Majvaldová
84 let - Milada Venclová
80 let - Jindøiška Matoulková,

- Marie Sasková
79 let - Marie Èerná,

- Zdìnka Procyková
78 let - Kristína Haradzinová,

- Marie Kubíèková
76 let - Rozálie Frolová
75 let - Marie Koubová,

- Božena Braunová

74 let - Zdenìk Kylar,
- Jiøí Koch,
- Drahoslav Urban

73 let - Vlasta Pechanová,
- Marie Kudlíková

72 let - Anna Maixnerová,
- Václav Venc,
- Jaroslav Wágner

71 let - Helena Schweidlerová,
- Jaromír Slanina,
- Karel Zboøil

70 let - Jaroslava Vacková,
- František Kubíèek

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Darina Brùnová, Anna Šveráková, Herbert Diblík, Libor Hošek, Karel Kaljanko

Martin Mezulán, Sára Šaríková, Miroslav Koudelka,
Ján Vraòák, Pavol Vraòák, Adéla Tomanová

Kamila Martincová, Tomáš Novotný, Kryštof Ješina

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Oto Pavliš – Martina Motyèková
Vratislav Mûller – Pavlína Žárská
Vladislav Øehák – Alena Žeberová
Filip Kalina – Jana Panchártková
Petr Gabris – Lenka Orešanská

Lukáš Hájek - Vendula Nováková
Tomáš Zeman – Lucie Matoušková
Pavel Kudlík – Martina Motyèková
Miroslav Maška – Jana Fòouková
Jiøí Lopatovský – Vìra Doleželová
Jiøí Altior – Blažena Pecháèková

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
02. 09. So MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 333 (Moviom) 465 626 460
03. 09. Ne MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 333 (Moviom) 465 626 460
09. 09. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
10. 09. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
16. 09. So MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. st. 972 324 447
17. 09. Ne MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. st. 972 324 447
23. 09. So MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
24. 09. Ne MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
28. 09. Èt MUDr. Jáòová Mladkov è.p. 133 465 635 441
30. 09. So MUDr. Applová Dolní Èermná è.p. 222 465 393 266
01. 10. Ne MUDr. Applová Dolní Èermná è.p. 222 465 393 266

Dìkuji všem, kteøí se pøišli naposledy rozlouèit

s panem Liborem Hoškem,
i za písemné projevy soustrasti a kvìtinové dary.

Hana Hošková s rodinou

Øádková inzerce
Nabízím k pronájmu byt 3+1 v obci

Malá Morava. Nájem 2.500 Kè + inka-
so. Tel. 602 779 995.

Vymìním zdìný byt 3+1 s vlastním
plynovým vytápìním + garáž v os.
vlastnictví za vìtší garsonieru (2+kk)
v os. vlastnictví v Králíkách. Tel. 736
142 775.

Klub Na Støelnici poøádá

TANEÈNÍ PRO
DOSPÌLÉ

(manželské a partnerské
páry a pøátelské dvojice)

Pìt øádných lekcí pod vedením
taneèních mistrù Ivy Musilové a
Vladimíra Hejtmanského bude
završeno závìreèným „vìneè-
kem“, tedy taneèním veèerem
s živou hudbou. Zájemci se nau-
èí, resp. si zopakují základy všech
standardních a latinskoameric-
kých tancù, pokroèilí rozšíøí svùj
repertoár o další speciální figury.
Kurzovné pro pár èiní 400,- Kè. Za-
hajujeme ve støedu 11. øíjna 2006
v 19:00 hodin ve velkém sále na
Støelnici. Následující lekce vždy ve
støedu, závìreèný veèírek v sobo-
tu 11. 11. 2006. Pøihlášky na tel.
èísle 603 849 460 a také na emai-
lové adrese strelnice@strelnice.cz.

Informace
pro obèany

Na základì jednotného

èíselného plánu došlo

k pøeèíslování telefonních

èísel na jednotlivé stanice

Hasièského záchranného

sboru.

HZS Králíky

K. Èapka 612,

561 69 Králíky

telefon 950 587 111

stanice Lanškroun: 950 586 111

stanice Žamberk:   950 588 111
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Program na ZÁØÍ
pátek  1.   TRÁVA   zaè. ve 20.00 hod
Koøeny muzikálové parodie sahají až do roku 1936

k americkému osvìtovému snímku „Trávový bìs aneb Øek-
nìte svým dìtem“. Ten mìl varovat mládež pøed nebezpe-
èím marihuany, byl však tak nepovedený a stupidní, že byl
stažen z kin. Bláznivá a bizarní podívaná si bere na mušku
drogu i ty, co proti ní brojí.

úterý  5.   DIVOÈINA   zaè. v 17.00 hod
Co se stane, když se zvíøata, chovaná celý život v zajetí

newyorské zoologické zahrady, dostanou na svobodu, ten-
tokrát na africký sopeèný ostrov? Nejen malí diváci se to
mohou dozvìdìt v novém a nápaditém animovaném sním-
ku ze studia Walta Disneye.

sobota  9.   SATAN PØICHÁZÍ   zaè. ve 20.00 hod
Pìtiletý Damien není jako ostatní dìti – dìjí se okolo nìj

divné vìci a umírá pøíliš mnoho lidí na to, aby to byla náho-
da… Remake klasického hororu se natáèel pøevážnì v Praze,
má temnou atmosféru a pøináší pro fanoušky hororového
žánru oblíbené a požadované napìtí.

pátek  15.   SUPERMAN SE VRACÍ   zaè. ve 20.00 hod
Nový film o zøejmì nejslavnìjší komiksové postavì, tedy

o muži s dvojí identitou. Brýlatý novinový redaktor Clark
Kent je zároveò Muž z oceli, zachránce svìta ohrožovaného
zloèinci všeho druhu. Ve volném pokraèování se ukáže Su-
permanovo slabé místo a také objasní proroctví jeho otce.

støeda  20.   zaè. ve 20.00 hod
A TOU NOCÍ NEVIDÍM ANI JEDINOU HVÌZDU
Životopisný snímek o spisovatelce Boženì Nìmcové za-

chycuje krátké období, kdy pobývala pøed svou smrtí v Lito-
myšli. Základ scénáøe tvoøí dopisy Vojtìchu Náprstkovi -
v nikdy neodeslaných výpovìdích Nìmcová otevøenì a
s nezvykle intimními podrobnostmi píše o svém tìlesném
utrpení, o duševním i fyzickém strádání i o èasto dramatic-
kém soužití s opileckým manželem.

pátek  22.   POSEIDON   zaè. ve 20.00 hod
Na palubì luxusní zaoceánské lodi Poseidon všichni osla-

vují pøíchod nového roku. Loï je však neèekanì zasažena
bludnou vlnou a pøevrátí se kýlem vzhùru. Malá skupinka
odvážných se vydává zachránit vlastní životy… Nový velko-
film od mistra katastrofického žánru Wolfganga Petersena
(Ponorka, Dokonalá bouøe).

úterý  26.   AUTA   zaè. v 17.00 hod
Mladý závodní vùz Blesk McQueen zabloudí na cestì do

zapadlé vesnièky Kardanová Lhota. Kvùli poruše pøedpisù
je tu odsouzen k opravì silnice a bojí se, že nestihne rozho-
dující závod o Zlatý píst. Nakonec se díky novým kamará-
dùm závodu zúèastní a vyhraje nìco cennìjšího, než je po-
hár pro vítìze.
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pátek  29.   VŠECHNO NEJLEPŠÍ   zaè. ve 20.00 hod
Situaèní komedie mladého èeského režiséra Martina Kotíka

pøivedla na plátno dva zástupce odlišných hereckých generací –
Viktora Preisse jako pasažéra a Jana Dolanského jako taxikáøe,
který zrovna ten den slaví narozeniny. K filmu patøí bohatý sou-
ndtrack s texty kolegynì-režisérky Alice Nellis.

Klub Na Støelnici Králíky
ZÁØÍ 2006

Pátek  8. – TRIAL   zaè. v 18:00 hodin
Taneèní zábava se skupinou TRIAL zaèíná netradiènì již

v 18:00 hodin, jelikož se koná pod širým nebem na travnaté
ploše u Støelnice (vzhledem k noènímu klidu konèí o pùlnoci).
V pøípadì nepøíznivého poèasí se produkce pøesouvá do sálu.
Vstupné 30,- Kè.

Sobota 16. – BORŠIÈANKA   zaè. ve 20:00 hodin
Koncert známé slovácké krojované dechovky se tøemi zpìváky

a lidovým vypravìèem. Vstupné 60,- Kè.

Sobota 23. – DEN VARHAN    zaè. v 15:00 hodin
Tøi varhanní koncerty v rámci Orlicko-kladského varhanního

festivalu na tøech rùzných nástrojích – v klášterní kostele na Hoøe
Matky Boží, v Mìstském muzeu a v kostele sv. Michaela v Králí-
kách. První koncert zaèíná v 15:00 hodin, úèinkuje Jiøí Tymel (pro
návštìvníky bude pøistaven autobus, odjezd ve 14:45 hodin
z autobusového nádraží v Králíkách, po koncertì možnost dopra-
vy zpìt). Malý koncert v muzeu je naplánován na 16:45, prof.
Michal Novenko zahraje na jednomanuálový barokní pozitiv. Zá-
vìreèný koncert v králickém kostele se uskuteèní v 17:30 hodin.
Vstupné na všechny tøi koncerty je 50,- Kè, jednotlivì 30,- Kè.

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.

Seznam kulturních
a sportovních akcí

v blízkém okolí
na mìsíc ZÁØÍ

1. 9.

OEZ CUP - MÈR dorostu a dospìlých v biatlonu
Letohrad, Areál biatlonu „Šedivský lom“, biatlon na koleèko-

vých lyžích, Memoriál Terezy Hlavsové.

2. 9.

Hranice života
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA -

drama. Napínavý pøíbìh, který vtahuje diváka do tajemné hry
s identitami, sny a schématy lidské existence. Vztah psychiatra
k pacientovi, který plánuje sebevraždu, se stává tajemný a dìsi-
vý... Širokoúhlý, titulky, 99 min., od 12 let, cena: 60,- Kè, pøedpro-
dej: 465 614 583.

Fotbal divize C: Letohrad - Dvùr Králové n. L.
Letohrad, 17:00, fotbalové høištì FK OEZ, Šedivská 538, Leto-

hrad.
Hokejbal - Keramizol Cup - turnaj ml. dorostu
Letohrad, sportovní areál - hokejbalové høištì, Šedivská.

Staroèeská pou�
Žamberk, Masarykovo nám.

Spinning a aerobic pod širým nebem
Letohrad, od 09:30 do 21:15, Ostrov na Orlici, pøi nepøíznivém

poèasí se akce koná ve Fit centru v Letohradì (pod OEZ). Program:
9:30 - 10:30 Spinning, 10:30 - 11:00 Posilování, 14:30 - 15:30
Spinning, 15:30 - 16:00 Posilování, 15:45 - 16:45 Spinning, 16:45
- 17:15 Posilování, 17:00 - 18:00 Spinning, 18:30 - 19:45 Aerobic,
Unikátní lekce spinningu 20:00 - 21:15 na mix. hudbu DJ z Gram-
cù. Prodej sportovního obleèení znaèky Speed Cat a obuvi znaèky
Reebok. www.vtspinning.cz, tel: 736 677 036, nutná rezervace kol,
cena od 30,- Kè do 70,- Kè.

OEZ CUP - MÈR dorostu a dospìlých v biatlonu
Letohrad, areál biatlonu „Šedivský lom“, biatlon na koleèkových

lyžích, Memoriál Terezy Hlavsové.

Bìh: Výprachtice - Buková hora (19. roèník)
Výprachtice, 09:30, školní høištì. Bìh vede z nejvìtší èásti po

lesních cestách èi pìšinách. Délka: 7 km. Pøevýšení: 361 m. Pre-
zentace: 7:30 - 9:00 ZŠ Výprachtice. Start: 9:30 školní høištì. Star-
tovné: 50,- Kè. Poøadatel: LO TJ Sokol Výprachtice. Kontakt: Miro-
slav Køenek, 561 34 Výprachtice 94, tel.domù: 465 391 222, tel.
zam. 465 321 010, 731 313 799.

Døevo, kámen, voda
Žamberk, 19:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Vernisáž vý-

stavy bíloèernohnìdých fotografií Vladimíra Bláhy z Blanska pod
názvem Døevo, kámen, voda. Výstava bude ke zhlédnutí v pøedsálí
Divišova divadla bìhem provozní doby kanceláøe a vždy pøed kaž-
dým pøedstavením do konce záøí. Pøedprodej: 465 614 583.

3. 9.

Hranice života
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA -

drama. Širokoúhlý, titulky, 99 min., od 12 let, cena: 60,- Kè, pøed-
prodej: 465 614 583.

Hokejbal - Keramizol Cup - turnaj ml. dorostu
Letohrad, sportovní areál - hokejbalové høištì, Šedivská.

Staroèeská pou�
Žamberk, Masarykovo nám.

Spinning a aerobic pod širým nebem
Letohrad, od 09:00 do 18:30, Ostrov na Orlici, pøi nepøíznivém

poèasí se akce koná ve Fit centru v Letohradì (pod OEZ). Program:
9:00 - 10:00 Spinning, 10:15 - 11:15 Spinning, 15:00 - 16:00 Spin-
ning, 16:00 - 16:30 Posilování, 16:15 - 17:15 Spinning, 17:15 -
17:45 Posilování, 17:30 - 18:30 Spinning. Prodej sportovního oble-

Kulturní dùm Klub Na Støelnici hledá
externí spolupracovníky pro následující oblasti:
1/ Dìti a mládež ve volném èase;
2/ Senioøi - kultura i vzdìlávání;
3/ Filmový klub;
4/ Spolková èinnost.
Pozor, nejedná se o pracovní pomìr! Odmìna dle

dohody po pøedložení zámìru vèetnì èasového plá-
nu a rámcového rozpoètu. Zámìr v rozsahu max. 2
stránky A4 posílejte na emailovou adresu strelni-
ce@strelnice.cz do 30. záøí 2006, osobní konzultace
po domluvì na tel. 603 849 460.

Na dlouhodobou spolupráci se tìší Pavel Strnad,
Klub Na Støelnici Králíky
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èení znaèky Speed Cat a obuvi znaèky Ree-
bok. www.vtspinning.cz, tel: 736 677 036,
nutná rezervace kol, cena od 30,- Kè do 70,-
Kè.

4. 9.

Sexy Pistols
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A.

Hanuše. Film USA, Mexiko, Francie. Drsný
zákon Dalekého Západu nešetøí ani Mexi-
ko. Sara, dcera bohatého bankéøe, a Maria,
holka z rolnické rodiny, mají jen málo šancí
sdílet stejný osud. Až do dne, kdy Tyler
Jackson, zástupce bankovní spoleènosti
New York Bank and Trust, znièí jejich rodi-
ny, aby se nezákonnì zmocnil mexické pùdy
a umožnil tak prodloužit americkou želez-
nici. Jsou odhodlané pomstít své otce a ochrá-
nit svoji pùdu. Obratem ruky se z dvou mla-
dých dam stanou drsné pistolnice, které
zaènou útoèit na poboèky banky Bank and
Trust. Quentin je mladý a pøísný inspektor,
kterého vyslala newyorská policie, aby obì
ženy zatknul. Odolá však kouzlu tìchto dvou
krásek? 93 min., pøístupný od 12 let, cena:
60,- Kè, pøedprodej: 465 641 371.

5. 9.

Ray
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - hudební drama. Pøí-
bìh dramatického osudu americké hudební
legendy Ray Charlese, jeho vzestupy a pády
v prùbìhu dlouhé a slávou ovìnèené kariéry
ve svìtì hudby. Titulky, 146 min., od 12 let,
cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.64
01

6. 9.

Ray
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - hudební drama. Ti-
tulky, 146 min., od 12 let, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

7. 9.

Super Size Me
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. PØEDSTAVENÍ FILMOVÉHO
KLUBU!!! Film USA - (2004). Režie: Mor-
gan Spurlock. Vstupné: 45,- Kè pro èleny
FK, ostatní 60,-Kè. Pøedprodej: 465 614
583.

9. 9.

Divoèina
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. USA - rodinný, animovaný. Èes-
ky, 94 min., pøístupný, cena: 60,- Kè, pøed-
prodej: 465 614 583.

Nativ motocross cup 2006
Žamberk, Areál Kotel, V Kotli. Informa-

ce: Jari Kurri tel. 777 145 545.

10. 9.

Divoèina
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. USA - rodinný, animovaný. Èes-
ky, 94 min., pøístupný, cena: 60,- Kè, pøed-

prodej: 465 614 583.

Hokejbal - MÈR st. žáci: Letohrad -
Pøelouè

Letohrad, 11:00, jinak zaèíná: 14:00,
Sportovní areál - hokejbalové høištì, Šediv-
ská.

Silnièní bìh Jablonné n. O.- Jamné
n. O. (4. roèník)

Jablonné nad Orlicí, 10:30, Základní
škola. Silnièní bìh do vrchu s dvìma okruhy
ve mìstì. Délka: 7,5 km. Pøevýšení: 340 m.
Prezentace: 8:30 - 10:00 hod. v jídelnì ZŠ
v Jablonném nad Orlicí. Start: 10:30 hod.,
ZŠ v Jablonném nad Orlicí. Startovné: 50,-
Kè. Poøadatel: ABK - BRAVO Jablonné nad
Orlicí. Kontakt: Vojmír Dobšíèek, Na Výslu-
ní 459, Jablonné nad Orlicí, tel.zam.: 465
642 621, 605 310 007, e-mail: voj-
mir.dobsicek@seznam.cz.

Výstava obrazù a skic Vìry Mezero-
vé - Dvoøáèkové

Jablonné nad Orlicí, 16:00, Kulturní a
turistické centrum, nám. 5. kvìtna 30. Ver-
nisáž se koná v nedìli 10. záøí 2006 v 16h
v Kulturním a informaèním centru èp. 30
v Jablonném nad Orlicí. Výstava potrvá do
7. øíjna 2006. Pøedprodej: 465 641 371.

11. 9.
Poseidon
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A.

Hanuše. Film USA, 156 min., pøístupný od
12 let, cena: 65,- Kè, pøedprodej: 465 641
371.

Pøednáška o zdraví
Letohrad, 09:00, Dùm kultury - kinosál,

Družstevní 597, pøedprodej: 465 622 092.

12. 9.

Poseidon
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - katastrofický, široko-
úhlý, titulky, 98 min., od 12 let, cena: 70,-
Kè, pøedprodej: 465 614 583.

13. 9.

Poseidon
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - katastrofický, široko-
úhlý, titulky, 98 min., od 12 let, cena: 70,-
Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Auta (film)
Letohrad, 18:00, Dùm kultury - kinosál,

Družstevní 597, pøedprodej: 465 622 092.

14. 9.

Barevný den
Žamberk, Masarykovo nám. Ekologická

akce motivující k tøídìní odpadu. Poøadatel
mìsto Žamberk a EKO-KOM. Program je
doplnìn ukázkou starých øemesel (vizovic-
ké peèivo, krajky, výrobky ze slámy, døevì-
né šperky a plastiky, hraèky, keramika, tex-
tilní výrobky....). Pro hravé a aktivní úèast-
níky všech vìkových kategorií jsou pøipra-
veny: Dìti 6-12 let: maxi domino, závody
na kolobìžkách, skákání v pytlích, házení
na desku. Mládež: soutìž v sešlapávání PET
lahví, horolezecká stìna. Dospìlí: kvizy o
tøídìní odpadù, barevná autodráha, sotìž

Popelka.

Bìh Terryho Foxe a doprovodný pro-
gram

Letohrad, 14:30, Václavské námìstí.

15. 9.

Orientální sen
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Spolek divadelních ochotníkù
Diviš Žamberk ve spolupráci s DDM Animo
uvádí Orientální sen - divadelní, orientální
a taneèní show. Vstupné: 60,-Kè, dùchodci
45,-Kè. Pøedprodej: 465 614 583.

16. 9.

Orientální sen
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Spolek divadelních ochotníkù
Diviš Žamberk ve spolupráci s DDM Animo
uvádí Orientální sen - divadelní, orientální
a taneèní show. Vstupné: 60,-Kè, dùchodci
45,-Kè. Pøedprodej: 465 614 583.

Bestie Karla
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - kriminální thriller.
Pøíbìh nejbrutálnìjší vražedkynì èeského
pùvodu natoèený na motivy skuteèných udá-
lostí. Spolu s manželem P. Bernardem se
Karla Homolková podílela na sérii sadistic-
kých vražd nezletilých dívek. Titulky, 99
min., od 18 let, cena: 60,- Kè, pøedprodej:
465 614 583.

Fotbal Divize C: Letohrad - Velim
Letohrad, 16:30, fotbalové høištì FK

OEZ, Šedivská 538.

Hokejbal - extraliga st. dorostu: Le-
tohrad - Kert Park Praha

Letohrad, 14:30, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Hokejbal - extraliga ml. dorostu: Le-
tohrad - Kert Park Praha

Letohrad, 12:00, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Drakyáda
Jablonné nad Orlicí, 14:00, Cikánský

kopec. Akce urèená dìtem. Tradièní soutìž
v pouštìní draka. Poøádají skauti - støedis-
ko Medvìd. Pøedprodej: 465 641 371.

17. 9.

Bestie Karla
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - kriminální thriller.
Titulky, 99 min., od 18 let, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

Hokejbal - extraliga st. dorostu: Le-
tohrad - Ïáblové Praha

Letohrad, 12:30, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Hokejbal - extraliga ml. dorostu: Le-
tohrad - Ïáblové Praha

Letohrad, 10:00, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

19. 9.

Beseda se spisovateli literatury fak-
tu

Letohrad, 17:00, Zámek.
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Superman se vrací
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - akèní sci-fi. Široko-
úhlý, titulky, 154 min., od 12 let, cena:
70,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

20. 9.

Superman se vrací
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - akèní sci-fi. Široko-
úhlý, titulky, 154 min., od 12 let, cena:
70,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

XXI. setkání autorù Klubu literatu-
ry faktu

Letohrad

Okresní bìh mládeže
Jablonné nad Orlicí, 14:00, stadion. Po-

øádá atletický oddíl. Pøedprodej: 465 641
371.

21. 9.

Dítì
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. PØEDSTAVENÍ FILMOVÉHO
KLUBU!!! Film Belgie, Francie - 2005.
Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Darden-
ne. Vstupné: 45,- Kè pro èleny FK, ostat-
ní 60,- Kè. Pøedprodej: 465 614 583.

XXI. setkání autorù Klubu literatu-
ry faktu

Letohrad

22. 9.

Vlasová show SHAKER
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Vlasové studio Jana Kumpoš-
tová. Vstupné: 160,-Kè, dùchodci 120,-Kè.
Pøedprodej: 465 614 583.

23. 9.

Den otevøených dveøí v muzeu s do-
prov. programem

Žamberk, od 14:00 do 17:00, Mìstské
muzeum, ÈSA. 95 let od zøízení muzea
v Žamberku. Možnost prohlídky expozic se
èleny žamberského ochotnického spolku
v dobovém obleèení. Prùvod gardistù a os-
trostøelcù z Police nad Metují, chránících
sbírky muzea. Poøadatel: Mìstské muze-
um Žamberk, tel: 465 611 678.

A tou nocí nevidím ani jedinou
hvìzdu

Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-
dražní 39. Film SRN - životopisný, histo-
rický. Titulky, 109 min., pøístupný, cena:
60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

24. 9.

Kornelovy vdovy
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál,

A. Hanuše.
Ákos Kertész - Èerná komedie o ètyøech

pozùstalých ženách, které postupnì od-
krývají tajemství zemøelého. Hrají: Miri-
am Kantorková, Michaela Dolinová, Rad-
ka Stupková, Milena Steinmasslová (Jana

Šulcová). Pøedprodej: 465 641 371.

A tou nocí nevidím ani jedinou
hvìzdu

Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-
dražní 39. Film SRN - životopisný, histo-
rický. Titulky, 109 min., pøístupný, cena:
60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Hokejbal - MÈR st. žáci: Letohrad -
Heømanùv Mìstec

Letohrad, 11:00, jinak zaèíná: 14:00,
sportovní areál - hokejbalové høištì, Šediv-
ská.

25. 9.

Rychle a zbìsile - Tokijská jízda
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA. Záliba v rychlých
autech a ještì rychlejší jízdì pøivedla Shau-
na na práh vìzení. Aby se base vyhnul,
stìhuje se doèasnì ze Státù ke strýci do
Tokia. Jenže i tady existuje subkultura
vyznavaèù zbìsilých jízd. Øada z nich je
navíc napojena na Jakuzu, takže v závo-
dech, která tu Shauna èekají, pùjde oprav-
du o život. 103 min., pøístupný od 12 let,
cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465 641 371.

26. 9.

Rychle a zbìsile - Tokijská jízda
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - akèní, širokoúhlý,
titulky, 104 min., od 12 let, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

27. 9.

Piráti z Karibiku 2
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - kino-

sál, Družstevní 597, pøedprodej: 465 622
092.

Rychle a zbìsile - Tokijská jízda
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - akèní, širokoúhlý,
titulky, 104 min., od 12 let, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

28. 9.

Hokejbal - II. NHbL - Východ: Leto-
hrad - Heømanùv Mìstec

Letohrad, 18:00, sportovní areál - ho-
kejbalové høištì, Šedivská.

Hokejbal - extraliga mužù: Leto-
hrad - Sudomìøice

Letohrad, 16:00, sportovní areál - ho-
kejbalové høištì, Šedivská.

Hokejbal - MÈR ml. žáci: Letohrad
- Hradec Králové

Letohrad, 10:30, jinak zaèíná: 13:30,
sportovní areál - hokejbalové høištì, Šediv-
ská.

Hokejbal - MÈR st. žáci: Letohrad -
Hradec Králové

Letohrad, 09:00, jinak zaèíná: 12:00,
sportovní areál - hokejbalové høištì, Šediv-
ská.

X. Orlicko - kladský varhanní festi-
val

Žamberk, 18:00, Kostel Sv. Václava,
Kostelní. Koncert v rámci X. Orlicko - klad-
ského varhanního festivalu. Vstupné: 50,-
Kè, dìti a dùchodci 40,-Kè. Pøedprodej:
465 614 583.

Svatováclavská slavnost
Letohrad, 12:30, Zámek, místo koná-

ní: zámecká terasa.

29. 9.

AF Brass Band Letohrad
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Koncert velkého dechového or-
chestru. Øídí ing. J. Pilný. Vstupné: 100,-
Kè, dùchodci 75,-Kè. Pøedprodej: 465 614
583.

30. 9.

Garfield 2
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - rodinná animova-
ná komedie. Garfield, všemi milovaný
kocour odjíždí za svým páníèkem do Lon-
dýna. Tam dojde k jeho zámìnì za krá-
lovskou koèku Prince. Garfield si pak žije
vskutku královsky, má i vlastního komor-
níka. Jistý lord má ale zálusk na Garfiel-
dùv zámek... Èesky, 77 min., pøístupný,
cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Fotbal divize C: Letohrad - Sedmi-
horky

Letohrad, 16:00, fotbalové høištì FK
OEZ, Šedivská 538.

Hokejbal - extraliga st. dorostu: Le-
tohrad - Èeské Budìjovice

Letohrad, 14:00, sportovní areál - ho-
kejbalové høištì, Šedivská.

Hokejbal - extraliga ml. dorostu: Le-
tohrad - Èeské Budìjovice

Letohrad, 11:30, sportovní areál - ho-
kejbalové høištì, Šedivská.

Dlouhodobé akce a výstavy:

Výstava –  Výstava obrazù a skic
Vìry Mezerové - Dvoøáèkové

Kulturní a informaèní centrum v Jab-
lonném nad Orlicí, otevøeno: od 10. 9.
16.00 hod. do 7. 10. 2006.

Výstava – Poklady žamberského
muzea (výstava novì zrestaurovaných
pláten z muzejních sbírek ke Dnùm ev-
ropského kulturního dìdictví).

Mìstské muzeum v Žamberku, otevøe-
no: od 8. 9. 16:00 hod. do 15.10. 2006.

Výstava - Vladimír Bláha z Blan-
ska - Døevo, kámen, voda (bíloèerno-
hnìdé fotografie)

Divišovo divadlo v  Žamberku, otevøe-
no: od 2. 9. - 30. 9. 2006, ke zhlédnutí
bìhem provozní doby kanceláøe Divišova
divadla a vždy pøed každým pøedstave-
ním do konce záøí.

Provozní doba Divišova divadla:
Po, Èt 12-16 hod.
Út 8-11.30  12-16 hod.
St 8-11.30  12-17 hod.
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JUBILEJNÍ 20. ROÈNÍK TENISOVÉHO TURNAJE V KRÁLÍKÁCH
V sobotu dne 26. srpna 2006 se na tenisových dvorcích v Krá-

líkách konal jubilejní 20. roèník otevøeného tenisového turnaje ve
ètyøhrách a dvouhrách mužù. Turnaj byl pro rok 2006 zaøazen do
dotaèní podpory v rámci grantového programu  Mìsta Králíky.

Po urputných bojích v základních skupinách se nejlepší hráèi
utkali o medailové pozice. Tyto souboje byly odmìnìny hlasitou
podporou poèetné divácké kulisy.

KONEÈNÉ VÝSLEDKY
DVOUHRA: 1. místo – Ludìk Dostál

2. místo – Otta Plášek ml.
3. místo – Lukáš Štìpánek

ÈTYØHRA: 1. místo – Roman Babic - Ludìk Dostál
2. místo – Karel Hlava - Jiøí Koller
3. – 4. místo: Otto Plášek st. - Otto Plášek ml.

           a Evžen Malý - Michaela Malá.
Vítìzùm gratulujeme, všem ostatním dìkujeme za úèast. Dì-

kujeme také za pøízeò divákù a se všemi se tìšíme na další
roèník turnaje v roce 2007.

Vítìzové byli odmìnìni vítìznými poháry, které zajistil teniso-
vý oddíl, zároveò však také vìcnými cenami od sponzorù, kterým
chceme touto cestou ještì jednou podìkovat.

Sponzory 20. roèníku tenisového turnaje byli: Mìsto Králíky,
ABC-OKNA, Collegium, s.r.o. – reklamní spoleènost, ÈSOB - Jíèín,
Èestmír DOUBRAVA – Tabák, ELKO-Valenta, Jan JIRÁSKA – Cyk-
lo sport, Libuše JUNGVIRTOVÁ, JÉEL - správa nemovitostí, KAR-
TÁÈOVNY s.r.o. - Jiøí Moravec, Jiøí KOLLER – Penzion u Zeleného
stromu, K.T.C. KÜMPERS textil s.r.o., Tìchonín, KOMERÈNÍ BAN-
KA - Králíky, Penzion BUMBÁLKA - Horní Orlice, Zdenìk POHL –
Knihkupectví, Michal SOUÈEK - herny Passat a Becher Bar, Fran-
tišek ŠLESINGR – Hotel Zlatá labu�, Jana VONDRUŠKOVÁ –
kosmetika, Romana WANÈOVÁ – metrový textil a šití.

Za tenisový oddíl – P. Jungvirt

Vítìzové ètyøhry 1. a 2. místo dvouhra


