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Øíjen 2006/èíslo 10 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè

Z øíjnových pranostik
· Když Mìsíc v pìkném a jasném èase se obnovuje,

tedy jes� k doufání pìkné vinobraní.
· Èistý nový Mìsíc v øíjnu slibuje pìknou vinnou žeò.
· Záøí víno vaøí, a co nedovaøí, øíjen dopeèe.
· Záøí víno vaøí, øíjen maèká hrozen.
· Záøí víno vaøí, øíjen víno pijem.
· Teplé záøí - øíjen se mraèí.
· Po teplém záøí zle se øíjen tváøí.
· Touží-li záøí po roce, bude v øíjnu bláta po ose.
· Èím déle vlaštovky u nás v øíjnu prodlévají, tím déle pìkné

a jasné dny potrvají.
· Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
· Když èeèetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
· Když køížový pavouk se v øíjnu ukrývá a nevylézá,

není daleko do snìhu.
· Teplý øíjen - studený listopad.
· Teplý øíjen - studený únor.
· Je-li øíjen velmi zelený, bude zato leden hodnì studený.
· Bouøka v øíjnu tøebas malá, sotva na to zima stálá.
· Øíjen když blýská, zima plíská.
· Kolik dní v øíjnu uplyne do prvého deštì, po tolik dnù

bude i v zimì pršeti.
Pokraèování na stranì 6

Starostové Evropských mìst na Cihelnì

Dne 16. záøí 2006 se Muzeum ès. opevnìní z let 1935–38,
Pìchotní srub K-S 14 „U cihelny“ stalo místem neformální
návštìvy starostù ètyø evropských mìst. Do muzea pøijeli
Jaroslav Zedník, starosta Èeské Tøebové, Ing. Milan
Fecko, starosta slovenského Svitu, Franciszek Pazd-
ziernik, starosta polské Olawy a Adriano Poletti, sta-
rosta italského Agrate Brianza. Co pøedcházelo této po-
zoruhodné návštìvì a proè bylo vybráno právì toto místo?
Tento výlet do Králík má složitìjší rozuzlení.

V rámci Dnù partnerství v roce 2005 Mìsto Èeská Tøe-
bová uzavøelo smlouvu o spolupráci se slovenským mìstem
Svit. Rovnìž byla v loòském roce uzavøena smlouva o twi-
ningové spolupráci s italským mìstem Agrate Brianza a dále
má mìsto Èeská Tøebová od roku 1997 uzavøenu smlouvu

o spolupráci s polským mìstem Olawa. S ohledem na to, že
se doposud neuskuteènilo setkání výše zmínìných partnerù
v jednom termínu, rozhodlo se vedení mìsta Èeská Tøebová
uspoøádat spoleèné setkání zástupcù všech partnerských
mìst v záøí letošního roku a to v rámci Dnù partnerství,
které se konají v termínu od 14. do 17. 9. 2006. Poøadatelem
tìchto Dnù je Mìsto Èeská Tøebová a Kulturní centrum Èes-
ká Tøebová. Cílem této akce bylo posílení vzájemných spole-
èenských a kulturních kontaktù, vzájemné seznámení zá-
stupcù partnerských mìst a prezentace Pardubického kraje.
Díky tématice se hostitelé rozhodli zavést své hosty mimo
jiné i do Králík. V Muzeu K-S 14 „U cihelny“ byli zajímaví
hosté pøivítání øeditelem muzea Ing. Richardem M. Sichou.
Vše probíhalo za pøítomnosti Bc. Jana Divíška, vedoucího
odboru kultury a školství Mìsta Králíky. Hosté byli pøivítáni
symbolicky tradièním „pevnostním rumem“ a vstoupili do
podzemních expozic. Pìchotní srub se stává již tradiènì
místem pøipomenutí dìjin ès. legií za I. svìtové války.
Souhrnná expozice tohoto druhu je jediná v Pardu-
bickém kraji. Osudy legionáøù, kteøí pùsobili mimo
jiné i v Itálii, neponechaly bez zájmu starostu z Itálie
Adriana Polettiho. Spoleèné dìjiny a pohnutá histo-
rie Evropy pøed II. Svìtovou válkou se stala pøedmì-
tem k diskusi zástupcù mìst z Polska i Slovenska, kte-
øí byli také provedeni novou výstavou Zloèiny komu-
nismu – „Lidé proti lidem“. Po prohlídce muzea se ná-
vštìvníci zapsali do pamìtní knihy. Hosté zavítali i do
kláštera na Hoøe matky Boží, kde se seznámili s histo-
rií poutního místa. Starosta Èeské Tøebové J. Zedník byl
v Králíkách spokojen. Zajisté k tomu pøispìl i fakt, že je ro-
dákem z nedalekého Žamberka a jak sám podotkl, výbìr
právì navštívených památek na Králicku nebyla náhoda.
Bližší informace o Dnech partnerství najdete na www.ceska-
trebova.cz a informace o návštìvì Muzea ès. opevnìní z let
1935–38, Pìchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ na stránkách
http://militaryclub.info/cihelna.

Zahájení školního roku v ZŠ praktická Králíky - žáci
první tøídy.      Foto: Z. Nesvadba
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Podìkování
Od ledna do èervna 2006 probìhl na ZŠ

5. kvìtna mezinárodní projekt, pøipravený
spoleènì s Mìstským úøadem v Mezilesí
v Polsku a spolufinancovaný ze zdrojù EU,
s názvem „Vzdálení, ale blízcí“. K tomuto
rozsáhlému projektu, který mìl za cíl sblí-
žení polských a èeských dìtí, bylo pøizváno
ke spolupráci mnoho organizací, podnika-
telù a pøátel školy.

Za vstøícnost a ochotu velice dìkujeme:
Mìsto Králíky, autodoprava p. Pinkas, sjez-
dovka Šanov p. Bubák, papírnictví p. Krát-
ká, LOTOS p. Èumová, potraviny p. Novot-
ná, galanterie p. Roèková, drogerie p. Pìn-
kavová, papírnictví p. Všetièková, papírnic-
tví Žamberk p. Trejtnarová, sport p. Feèko-
vá, kadeønictví p. Nosková, kosmetika
p. Šestáková, kosmetika p. Vondrušková,
školní jídelna Moravská, p. Krabec, p. Ju-
ránek, p. Divíšek, p. Marková, p. Veèeø,
p. Mannlová, p. Linhart, p. Golián.

Vedení ZŠ 5. kvìtna Klepý vrch ( 1145 m.n.m.), který se stal symbolem navázaných pøátelství.

Návrat do práce v Pardubickém kraji
Spoleènost CC Systems, a.s. byla za-

ložena v roce 2000. V posledních pìti
letech pøevažuje v náplni èinnosti spo-
leènosti oblast celoživotního vzdìlává-
ní zejména vzdìlávání dospìlých, kte-
rá je realizována prostøednictvím vzdì-
lávacích institutù spoleènosti po celé
ÈR. Do tohoto vzdìlávání patøí také
národní projekt „Návrat do práce
v Pardubickém kraji“, který se bezpro-
støednì týká i našeho regionu.

Národní projekt „Návrat do práce
v Pardubickém kraji“ vychází z Operaè-
ního programu Rozvoj lidských zdrojù,
který tvoøí základ pro èerpání podpory
z Evropského sociálního fondu v oblasti
rozvoje lidských zdrojù v ÈR.

Hlavním cílem projektu „Návrat do
práce v Pardubickém kraji“ je zajistit
rychlé zaèlenìní dlouhodobì neza-

mìstnaných osob s vyšším než základ-
ním vzdìláním na trh práce.

Projekt je realizován souèasnì ve
všech okresech Pardubického kraje
(Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí
nad Orlicí) a je rozdìlen do dvou fází
v rozmezí 5-6 mìsícù.

Spoleènost CC Systems, a. s.  spolu-
pracuje s pøíslušnými úøady práce, vy-
bere ve dvou fázích celkem 550 osob
z øad zájemcù o úèast v projektu a z nich
následnì vybere úèastníky projektu.

Spoleènost CC Systems, a.s. reali-
zuje aktivity projektu ve vzdìlávacích
støediscích v Pardubicích, Chrudimi,
Svitavách a Ústí nad Orlicí. Dále byla
v místech detašovaných pracoviš� úøa-
dù práce zøízena pro potøeby úèastní-
kù projektu a dalších osob, které bu-
dou mít zájem o získání informací

o projektu nebo informací o možnosti
jejich pracovního uplatnìní kontakt-
ní místa a to v Pøelouèi, Holicích, Hlin-
sku, Tøemošnici, Skutèi, ÈeskéTøebo-
vé, Litomyšli, Moravské Tøebové, Po-
lièce, Lanškrounì, Vysokém Mýtì a
Králíkách.

Aktivity projektu pro prvních 275
uchazeèù zaèaly v kvìtnu výbìrem
úèastníkù a pokraèují následujícími
aktivitami:

- vstupní modul – seznámení úèast-
níkù s projektem – obecné informace,
sestavení individuálního akèního plá-
nu

- neprofesní školení/školení v oblasti
zpùsobilosti pro trh práce – dvì èásti –
neprofesní školení, kurz poèítaèové
gramotnosti

- profesní bilanèní diagnostika
- profesní školení – rekvalifikace,

praxe u zamìstnavatele
- zprostøedkování pracovního uplat-

nìní/dotované pracovní místo
- doprovodná opatøení – takzvaná

„pøímá podpora“ bude zahrnovat pøí-
spìvky na dopravu, stravné, pøíspìv-
ky na zajištìní péèe o dìti nebo jiné
závislé osoby, proplacení nákladù na
doložení pracovních pøedpokladù a ná-
sledné získání praxe, poskytnutí
ochranných pracovních pomùcek

V souèasné dobì probíhá výbìr
úèastníkù do druhé fáze projektu.
Také pro tyto úèastníky jsou pøipra-
veny aktivity se stejným obsahem.

Více informací naleznete také na webu
projektu: http://ndppk.ccsystem.cz
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Pozvánka odboru školství, kultury
a tìlovýchovy na zajímavý výlet

V nedávné dobì jsme obdrželi po-
zvánku na výstavu s názvem  „Koèár
olomouckého biskupa Ferdinanda Ju-
lia Troyera: Restaurování 2004 –
2006“. Výstava bude probíhat v ter-
mínu od 19. 10. – 31. 12. 2006. Slav-
nostní vùz olomouckého biskupa kar-
dinála Ferdinanda Julia Troyera
z Troyersteinu (1745–1758) je jedním
z unikátù stálé expozice Arcidiecéz-
ního muzea v Olomouci. Na jeho re-
staurování pracoval celý tým odbor-
níkù.  Pùvod koèáru není dosud zcela
objasnìn a teprve komplexní restau-
rování pøispìlo alespoò èásteènému
objasnìní celé øady otázek, které ko-
lem nìj i dalších barokních koèárù
z olomoucké biskupské kolekce exis-
tují.

Dosavadní odborná hodnocení da-
tovala koèár do doby pøed polovinou
18. století, jako místo vzniku byla
jmenována Vídeò.  Restaurování
umožnilo upøesnit dosavadní vìdo-
mosti jak v ohledu datace, tak v otáz-
ce provenience. Vùz byl biskupem
Troyerem zakoupen zøejmì v roce
1746 ve Vídni od rodiny Kinských.
V prùbìhu restaurování bylo dokázá-
no, že koèár byl po zakoupení dosti
výraznì pøestavìn, byla potvrzena
existence jeho starší výzdoby, která
stylovì odpovídá francouzským pra-
cím první ètvrtiny 18. století.

Koèár byl deponován na zámku
v Námìšti na Hané, od 50.let 20 století
byl jako exponát pøístupný návštìvní-
kùm, v poslední dobì byl jeho stav ha-
varijní. Výstava proto podrobnì ná-
vštìvníkùm pøiblíží výchozí havarijní
stav této významné památky. Návštìv-
ník se dále seznámí s odbornými po-
stupy všech èlenù restaurátorského
týmu, který zahrnoval práce truhláø-

ské a øezbáøské, práce na kovových
èástech (kováøské, zámeènické a pa-
síøské práce), pozlacovaèství, restauro-
vání maleb, práce restaurátorù textilu
a v neposlední øadì i restaurování ko-
žených prvkù. Na bohaté fotodoku-
mentaci i na srovnávacím materiálu
výstava pøedstaví nálezy a nová zjištì-
ní, ke kterým v prùbìhu prací došlo.
S nejzajímavìjšími momenty celého re-
staurování se budou moci diváci sezná-
mit prostøednictvím dokumentárního
filmu, pøipravovaného k výstavì. Mi-
moøádnou pøíležitostí pro návštìvníky
výstavy bude možnost spatøit pùvodní
malbu na zadní stranì koèáru, která je
bìžnì zakrytá a která byla objevena
v prùbìhu restaurování.

Na webových stránkách Arcidiecéz-
ního muzea je k práci restaurátorù uve-
deno toto: „Pražští restaurátoøi mìli ná-
roèný úkol, vyžadoval spolupráci speci-
alistù z nìkolika oborù.  Pøi výrobì ko-
èáru v 1. ètvrtinì 18. století pravdìpo-
dobnì v Paøíži použili napøíklad døevo,
zlacenou mosaz, železo, kùži i samet,
jsou v nìm i zlatá dracounová výšivka a
malby na døevì a na plátnì.“ Na obnovì
exponátu tedy spolupracovala celá øada
restaurátorù z mnoha  oborù – malby,
kovù, døeva, kùže, zlacení, textilu.

Možná se ptáte, proè Vás zveme na
„nìjakou výstavu“, proè popisujeme re-
staurování jednoho exponátu, vždy�
každé muzeum má nìjakou raritu. Ex-
ponát je totiž pro obyvatele Králicka
zajímavý i tím, že se na jeho obnovì
podílely i restaurátorky z našeho regio-
nu – akademická malíøka paní Marie
Karenová se svojí dcerou. Pùvodnì jsme
se domnívali, že se p. Karenová, Ak. mal.
vìnuje pouze výtvarnému umìní. Až
pozdìji jsme nalezli její jméno v databá-
zi restaurátorù textílií. Proto jsme pát-
rali dále a zjistili jsme následující infor-
mace o profesním vývoji restaurátorky.
K profesi restaurátorky se paní Kare-
nová, Ak. mal. dostala na poèátku 80.
let, kdy nastoupila do Státních restau-
rátorských atelierù v Praze. Tam získa-
la potøebnou praxi, aby mohla toto po-

volání vykonávat jako samostatná re-
staurátorka historického textilu s licencí
udìlenou Ministerstvem kul tury ÈR.

Bìhem následujících let spolupraco-
vala s øadou institucí a muzeí. Restau-
rovala exponáty pro Umìleckoprùmys-
lové a Židovské muzeum v Praze, cír-
kevní paramenta (liturgické textilie –
patøí sem odìvy tvoøící liturgický odìv,
dále plátna, která pokrývají a zdobí ol-
táø) pro Premonstrátský klášter na
Strahovì i pro novì otevøené Arcidie-
cézní muzeum v Olomouci.

V posledních dvou letech se podílela
hlavnì na restaurování slavnostního
koèáru kardinála biskupa Julia Troye-
ra pro poslednì zmiòované muzeum.
V atelieru v Dolních Boøíkovicích se
právì dokonèuje restaurování dvou
procesních korouhví z Kravaø na Mo-
ravì, které se stanou souèástí mìst-
ské historické expozice.

Zdroj informaci: http://www.olmuart.cz/
AM/am.htm, archiv paní Karenové, data-
báze min.kultury.

Za odbor školství, kultury a tìlový-
chovy Jan Divíšek
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Poøadatelé letošního roèníku LABSKÉ TROTINA RALLYE sli-
bují ještì zajímavìjší trati, které už minulý rok byly závodníky
oznaèeny za nejtechniètìjší a díky úplnì novému povrchu i nej-
pøíjemnìjší v celém seriálu sprintrallye. „Je to tra�, kde vzhledem
k její techniènosti jedeme krátkou pøevodovku“ øíká Josef Pe-
ták, loòský mistr republiky, kterého dosáhl právì v okolí Žamber-
ku v Orlických horách

Charakter rychlostních zkoušek slibuje výbornou podívanou a
stejnì tak i vyrovnanost nejèetnìjší skupiny produkèních vozù,
resp. skupiny N4. Dlužno zároveò øíci, že technický charakter je
vykoupen vysokou mírou nebezpeènosti nìkterých úsekù jed-
notlivých rychlostek. Prudké a krkolomné sjezdy se støídají s pravo
a více úhlými zatáèkami lemovanými silnými stromy nad srázem
nebo domy místních obyvatel. Nechybìjí ani skoky, vèetnì tìch,
které mají svùj vrchol pøímo v zatáèce.

Zmìna tratí si vyžádala ještì vìtší poøadatelské úsilí k zabez-
peèení hladkého prùbìhu celého závodu. Tímto také dìkujeme
všem místním obyvatelùm za jejich vstøícnost a ohledy k organi-
zátorùm, závodníkùm i divákùm. Divákùm dìkujeme, že dbají
bezpeènostních pokynù poøadatelù.

Magické je také „ïábelské“ datum zaèátku celé soutìže 13.
øíjna PÁTEK. Doufejme, že se povìrèivé povìsti nenaplní a všichni
¨soutìžící, diváci i poøadatelé se spokojenì vrátí domù…

Rychlostní zkouška na úseku Zlatý Potok - Dolní Hedeè
(Králíky) se uskuteèní 14. 10. 2006. První start je v 10.21
hod, druhý start se uskuteèní ve 13.40 hod.

Místní sdružení ODS v Králíkách
Vás zve na

BESEDU
o nových pravidlech silnièního provozu

a bodovém systému

Kdy: v pátek 6. øíjna 2006 v 18:00 hodin

Místo konání – malý sál KD Støelnice v Králíkách

Besedu povedou uèitelé autoškoly

Rallye pohoda
Dne 2. záøí 2006 uspoøádali poøadatelé již 2. roèník nená-

roèné soutìže Rally pohoda. Tohoto zábavného výletu pro
rodiny s dìtmi se letos zúèastnilo 22 automobilových posá-
dek a to nejen z Králík, ale i ze vzdálenìjšího okolí. Po
úspìšném návratu zvítìzili všichni. Držitelem putovního
poháru se pro tento rok stali Ïurišovi. Organizátoøi touto
cestou dìkují všem poøadatelùm a také sponzorùm, nebo�
jejich zásluhou se po návratu mohly dìti bezplatnì vydová-
dìt na skákacím hradu a potìšit z množství cen.

Akce byla zaøazena do Dotaèního a pøíspìvkového pro-
gramu Mìsta Králíky pro rok 2006.

za organizátory Hana Moravcová, Jiøí Souèek
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Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í

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

P R O D A T   V O L N Ý   B Y T

oznaèení bytu: byt è. 349/2
èíslo popisné: 349   ulice: Dlouhá

katastrální území: Králíky
stavební parcela èíslo: 200 o výmìøe 197 m2

výše spoluvl. podílu na spol. èástech: 93/1000
zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.,

ve znìní pozd. pø.
další údaje: poèet místností 1+1, podlahová

plocha: 35,63 m2, I. nadzemní podlaží,
byt není obsazen nájemníkem

minimální nabídková kupní cena: 57.242,- Kè
termín prohlídky: po dohodì se správcem Služby
mìsta Králíky, s.r.o., Králíky 462, tel.: 465631580

koneèný termín pøijímání žádostí: 31. 10. 06
žádosti pøijímá majetkový odbor MìÚ

Podle výše citovaného zákona mají obèané možnost po
dobu od vyvìšení tohoto oznámení se vyjádøit nebo

podat své pøipomínky a nabídky.

KLUB MAMINEK POØÁDÁ

BURZU
PODZIMNÍCH A ZIMNÍCH SPORTOVNÍCH POTØEB A
OBLEÈENÍ /BRUSLÍ, LYŽÍ, SÁNÌK, BOBÙ, LYŽAØSKÝCH

BOT, KOMBINÉZ, RUKAVIC…/ dále DÌTSKÝCH KOL,
KOLOBÌŽEK, TØÍKOLEK, ODRÁŽEDEL,JÍDELNÍCH
ŽIDLÍ, AUTOSEDAÈEK, KOÈÁRKÙ, GOLFOVÝCH

HOLÍ, POSTÝLEK a HRAÈEK

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MORAVSKÁ
V KLUBU MAMINEK

VÝBÌR VÌCÍ: úterý 17. øíjna od 15.00 do 17.00
støeda 18. øíjna od   9.00 do 11.00

PRODEJ VÌCÍ: úterý 24. øíjna od 10.00 do 12.00
                 a od 14.00 do 17.00

VRÁCENÍ NEPRODANÝCH VÌCÍ:
støeda 25. 10. od 14.00 do 16.00

Vìci k prodeji pøijímáme pouze èisté a funkèní. Vyhrazujeme
si zisk 10% z vámi urèené ceny /pro potøeby klubu maminek/.

Klub maminek zve všechny ženy,
které chtìjí na

„VÝLET ZA NÁKUPY DO BRNA“
Výlet se uskuteèní v sobotu 4. 11. 06
Vyrazíme velkým autobusem z autobusového
nádraží v Králíkách v 7.00 hod. do obchodního

domu IKEA a pøilehlého nákupního centra
AVION, pøedpokládaný návrat

kolem 17.00 hod.

Cena dopravy pøi zaplnìní
autobusu je 180,-Kè.

Pøihlaste se co nejdøíve na
telefon 739 000 278 Brùnová,
kde vám budou podány bližší

informace.
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Z øíjnových pranostik
· V øíjnu mnoho deštù, v prosinci mnoho vìtrù.
· Mlhy v øíjnu - snìhy v zimì.
· Co v øíjnu zimy pøibude, v lednu jí opìt ubude.
· V øíjnu mráz a vìtry - leden, únor teplý.
· Studený øíjen - zelený leden.
· Mrazy v øíjnu - hezky v lednu; krásný øíjen - studený leden.
· Vìjou-li v øíjnu severní vìtry, nezdaøí se obilí.
· Jestli sníh napadne toho mìsíce a kolik dní trvati bude,

tak stálá bude zima.
· Snìží-li brzy v øíjnu, bude mokrá zima.
· Kolikrát tohoto mìsíce snìží, tolikráte v budoucí

zimì sníh padati má.
· Spadne-li v øíjnu listí, bude mokrá zima.
· Èím døíve listí opadne, tím úrodnìjší pøíští rok.
· Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se pøikrade.
· Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
· Když dub hojné plody dává, tak má velká zima

a množství snìhu býti.
· V øíjnu hodnì žaludù a bukvic oznamuje zimy víc.
· Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
· Øíjen a bøezen rovné jsou ve všem.

Pranostiky podle církevních svátkù
1. øíjen - Fouká-li na svatého Remigia od východu, bude teplý
podzimek.
2. øíjen - Den Marie Orodovnice - první mrazíky.
3. øíjen - Den svaté Terezièky nebývá bez vlažièky.
4. øíjen - Svatý František zahání lidi do chýšek.
5. øíjen - Na svatého Placida slunce ohnì nevydá. Na svatého
Placida zima teplo vystøídá.
8. øíjen - O svaté Brigitì bývá mlha na úsvitì.
10. øíjen - Lednová zima i na peci je znát.
15. øíjen - Po svaté Tereze mráz po støechách leze.
16. øíjen - Opadá-li listí do polovice øíjna, svatý Havel na poli zastaví
práci a bude mokrá zima. Jaký den Havel ukazuje, taková zima
objevuje. Svatý Havel stojí za to, jaké bude pøíští léto. Svatý Havel
teplý, svatý Marcel bílý. Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí
rok suchý. Suchý Havel oznamuje suché léto. Déš� na Havla, déš�
na vánoce. Nalévá-li Havel, bude horké léto.
17. øíjen - Svatá Hedvika do øepy ještì medu nalívá. Svatá Hedvika
medu do øepy zamíchá.
18. øíjen - Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné mìj, po
svatém Lukáši, za òadra je dej! Na svatého Lukáše, hojnost chle-
ba i kaše.
21. øíjen - Svatá Voršila zimu posílá. Svatá Voršila jíní nasila. Svatá
Uršula perlièky rozsula; ráno vstala, posbírala, ani jediné nenecha-
la. Svatá Voršila a Kordula - vìtry pohnula. Svatá Voršila a Kordula
- patronky vìtru. Když na Uršulu vìtr duje, tuhou zimu ohlašuje.
Když na Uršulu a Kordulu vìtry dují, po celou zimu nás navštìvují.
Jak den svaté Voršily zaèíná, tak se i zima konèívá.
28. øíjen - Na svatého Šimona pøikluše k nám zima tiše. Šimona a
Judy - zima je všudy. Šimona a Judy - zima leze z pùdy. Šimona a
Judy - kožich snese s pùdy. Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.
Šimona a Judy - buï sníh, nebo hrudy. Po Šimonì a Judy nadìj se
snìha, neb hrudy. Svatý Šimon a Judy poèasí o vánocích ovládá.

OZNÁMENÍ
Mìsto Králíky oznamuje, že bude zahájeno øízení

o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu
v èásti katastrálního území Králíky.

Nový soubor geodetických informací a soubor po-
pisných informací (obnovený katastrální operát)
bude v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona
è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Èeské repub-
liky (katastrální zákon), ve znìní pozdìjších pøedpi-
sù, vyložen k veøejnému nahlédnutí na Mìstském
úøadu Králíky, Velké námìstí èp. 5, Králíky – v kan-
celáøi Majetkového odboru MìÚ v pøízemí vlevo (dve-
øe è. 2), v období od 16. 10. 2006 do 31. 10. 2006, vždy
v pracovních dnech

pondìlí a støeda od 08.00  do 12.00  a od 13.00  do
17.00 hodin

úterý od 08.00  do 11.30  a od 13.00  do 14.00 hodin
ètvrtek od 08.00  do 11.30  a od 13.00  do 15.00 hodin
 Zástupci Katastrálního úøadu pro Pardubický

kraj, Katastrálního pracovištì Ústí nad Orlicí bu-
dou na Mìstském úøadì v Králíkách pøítomni
v dobì vyložení v pondìlí 16. 10. 2006 a v úterý 31. 10.
2006. V úterý 31. 10. 2006 do 16.00 hod.

Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a
jiní oprávnìní seznamovat s výsledky obnovy katastrální-
ho operátu. Ve stejné dobì a ještì ve lhùtì 15 dnù od
skonèení vyložení obnoveného katastrálního operátu mo-
hou proti jeho obsahu podat námitky. Námitky lze podat
pouze písemnì, a to u zamìstnancù katastrálního úøadu
pøítomných u øízení nebo u Katastrálního úøadu pro Par-
dubický kraj, Katastrální pracovištì v Ústí nad Orlicí poš-
tou nebo v podatelnì.

Upozoròujeme, že v souladu s § 55 odst. 4 vyhlášky Èes-
kého úøadu zemìmìøického a katastrálního è. 190/1996
Sb., kterou se provádí zákon è. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných vìcných práv k nemovitostem, ve
znìní zákona è. 210/1993 Sb. a zákona è. 90/1996 Sb., a
zákon è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Èeské re-
publiky (katastrální zákon), ve znìní zákona è. 89/1996
Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, neúèast vlastníkù a ji-
ných oprávnìných na øízení o námitkách a námitky, u nichž
nebyla prokázána oprávnìnost, nejsou pøekážkou pro vy-
hlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

Platnost obnoveného katastrálního operátu a ukonèení
platnosti dosavadního katastrálního operátu bude vyhlá-
šena katastrálním úøadem ke dni 16. 11. 2006, pokud ne-
budou proti jeho obsahu ve stanovené lhùtì podány ná-
mitky nebo bude o námitkách pravomocnì rozhodnuto.
Nebude-li o nìkterých námitkách pravomocnì rozhodnu-
to, je katastrální úøad oprávnìn vyhlásit platnost obnove-
ného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznaèí
v katastru.

V prùbìhu øízení o námitkách lze ještì ohlásit pøípad-
nou zmìnu osobních údajù vlastníka a jiného oprávnìné-
ho doloženou prùkazem totožnosti.
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Turistické znaèky
Každý z nás jistì pøi-

šel do styku s turistic-
kým znaèením. A� už
to bylo pøi pìší turisti-

ce, pøi jízdì na kole, pøípadnì pøi zdo-
lávání zimních znaèených bìžkaø-
ských tras. Vždy se v neznámém te-
rénu  mohl èlovìk orientovat podle
turistického znaèení. Bohužel se ob-
èas setkváváme i s poškozováním
tìchto turistických znaèek. Podle pod-
le § 47 odst. 1 písm. e)  zákona èíslo
200/1990 Sb, zákona o pøestupcích, je
neoprávnìné poškozování, odstraòo-
vání, zakrývání nebo pozmìòování
turistických znaèek pøestupkem pro-
ti veøejnému poøádku. Èeská repub-
lika má jednu z nejdokonalejších a
nejhustších sítí turistického znaèení.
V zahranièí je situace trochu jiná, sí�
turistických znaèek  není vìtšinou tak
dokonalá a hustá jako u nás. Jako
malého mne zajímalo, kdo ty znaèky
v terénu udržuje a jaká byla historie
jejich vzniku.  Protože  si pøed nìko-
lika dny dali v Králíkách dostaveníè-
ko „znaèkaøi“ z Klubu èeských turis-
tù, a zároveò v Králíkách úspìšnì pù-
sobí místní organizace KÈT, využí-
vám této pøíležitosti k pøedstavení
této dobrovolné a záslužné èinnosti
èlenù KÈT. Znaèení turistických tras
a jejich pravidelná údržba totiž patøí
k jedné z nejdùležitìjších aktivit èle-
nù KÈT.

Jaká je  historie turistického zna-
èení v ÈR? Na pomoc jsem si vzal
údaje publikované ústøedím KÈT .

Nejprve trochu teorie:
Turistická znaèka je symbol nebo

tabulka, jejímž úèelem je poskytnout
turistùm informaci o smìru cesty a
vzdálenostech, pøípadnì další doplòu-
jící informace. Turistické znaèení je
soustava turistických znaèek.

Podle úèe lu mùžeme tur ist ické
znaèky a znaèení rozdìlit na:

- turistické znaèky pro pìší turisti-
ku;

- turistické znaèky pro cykloturis-
tiku;

- turistické znaèky pro lyžaøe;
- mìstské informaèní systémy;
- mapové znaèky v turistických ma-

pách.
Znaèení provádìjí již od poèátkù

bezplatnì dobrovolníci vyškolení a
organizovaní Klubem èeských turis-
tù. Klub èeských turistù byl založen
roku 1888,  již od roku od roku 1889
se èlenové KÈT vìnují znaèení pìších
tras. Od roku 1997 zajiš�ují èlenové
KÈT také znaèení pro lyžaøe a cyklis-
ty. Nìkteré nauèné stezky zøizují a
udržují orgány a organizace ochrany
pøírody. Vytvoøená sí� pìších znaèe-
ných tras je pøitom svoji hustotou,
kvalitou a také tím, že pokrývá beze
zbytku celé území republiky, hodno-
cena jako nejlepší v Evropì.

První pìší turistická trasa KÈT
vznikla 11. kvìtna 1889, kdy „ozna-

èovací družstvo“ spojilo èervenou
znaèkou Štìchovice a Svatojánské
proudy. Ještì v tomto roce byly vy-
znaèeny další trasy na Karlštejn, Skal-
ku a Raè a délka tras tak dosáhla 55,5
km. V roce 1912 bylo dokonèeno zna-
èení první dálkové trasy z Prahy pøes
Brdy na Šumavu.

Znaèené trasy pak rychle pøibýva-
ly, v roce 1920 jich bylo v tehdejším
Èeskoslovensku 25.000 km, v roce
1938 již 40.000 km. Druhá svìtová
válka a dále léta 1950 - 54 ale zname-
naly krizové období pro znaèení. Ne-
provádìla se potøebná pravidelná ob-
nova znaèení a celá sí� znaèených tras
byla silnì narušena.

V roce 1954 vydala vláda Usnesení
o nové organizaci turistiky a cestov-
nícho ruchu v ÈSSR a v r. 1958 pak
ÚV ÈSTV Smìrnici o jednotném zna-
èení turistických tras v Èeskosloven-
sku. Znaèení získalo v rámci financo-
vání tìlovýchovy pravidelný pøíjem na
úhradu materiálu a cestovních nákla-
dù znaèkaøù. Znaèené trasy se poda-
øilo znovu obnovit a postupnì vyba-
vit smìrovkami a nástìnnými mapa-
mi.

Sí� znaèených tras se postupnì zvìt-
šovala. Brzy po roce 1989 bylo prove-
deno i vyznaèení sítì turistických tras
v dlouhá léta nepøístupném pásmu pøi
rakouské a nìmecké hranici a její cel-
kový rozsah na území Èeské republi-
ky tak pøekroèil 37.000 km. Finanèní
náklady znaèení jsou od r. 1997 hra-
zeny z rozpoètu odboru Cestovního
ruchu Ministerstva pro místní rozvoj
ÈR.

V souèasné dobì se Klub èeských
turistù zabývá nejen znaèením pìších
tras, ale i tras lyžaøských a spolu
s dalšími organizacemi i tras cyklis-
tických a cykloturistických. Od roku
2005 se KÈT podílí i na znaèení hipo-
tras, tedy jezdeckých stezek pro tu-
ristiku na koni. Na konci roku 2005
bylo v Èeské republice vyznaèeno cel-
kem 40.157km pìších tras. Je v tom
zahrnuto i 2.243 km lyžaøských tras
(414 km vyznaèených lyžaøskou znaè-
kou a zbytek pøelepkou lyžaøe na
smìrovkách pìších tras). Je na nich
vyvìšeno 58.260 smìrovek a tabulek,
instalováno 3.213 smìrovníkù a 1.662
vývìsních laminovaných map ve sto-
janech nebo rámech. O obnovu zna-
èení a údržbu informaèních prvkù na
trasách se v r. 2005 staralo 1 357 znaè-
kaøù, kteøí pøi tom odpracovali více
nìž 61 000 hodin.

Spoleènì s jinými organizacemi se
èlenové KÈT podílejí i na znaèení tras
pro cyklisty. V loòském roce jejich
celková délka v ÈR dosáhla již 28 282
km. U vyznaèených tras pak KÈT za-
jiš�uje svými èleny (stejnì jako u tras
pìších) pravidelnou údržbu. Je také
z povìøení ministerstva dopravy a mi-
nisterstva vnitra garantem jednotné-
ho znaèení cyklistických tras, které

eviduje a všem novým
trasám pøidìluje ev. èísla
z celostátního registru.

Zpùsob znaèení - obecné zása-
dy znaèení

Požadavky na turistické znaèení
jsou upraveny èeskoslovenskými stát-
ními normami:

ÈSN 01 8025: 1989 Turistické zna-
èenie

ÈSN 01 8026: 1991 Verejné znaèe-
nie pri lanových dráhach a lyžiar-
skych vlekoch

ÈSN 01 8027:1991 Znaèenie zjaz-
dových a bežeckých lyžiarskych tratí
a trás

Znaèené cesty jsou zásadnì obou-
smìrné. Znaèka se maluje vzhledem
k trase cesty jako èelní, pøeponová,
rohová nebo boèní, výjimeènì mùže
být i na kameni nebo znaèkaøském
kolíku. Za rozcestím se umis�ují dvì
znaèky – první tak, aby byla viditelná
pøi pøíchodu, druhá, tzv. potvrzovací,
za odboèením. Odboèení napø. do hus-
tého porostu bývá oznaèeno tzv. bran-
kou, dvìma znaèkami vedle sebe –
vpravo i vlevo. V dlouhém úseku bez
odboèek se umis�ují tzv. útìchové
znaèky, které nemají být od sebe vzdá-
leny více než 250 m. Na významných
místech a rozcestích se umís�ují roz-
cestníky s místními a smìrovými ta-
bulkami.

A) Pásové znaèení a odboèky
Klub èeských turistù používá tak-

zvané pásové znaèení ètyø barev –
èervené, modré, zelené a žluté, na-
malované zpravid la na stromech,
sloupech a jiných objektech. Znaèka
je tvoøena vodorovným barevným
pásem, nad nímž i pod nímž je bílý
pás. Pro odboèení se tento základní
tvar doplní šipkou jednotného prove-
dení. Vede-li více znaèených tras spo-
leènì, jsou znaèeny slouèenou znaè-
kou v pøesnì urèeném poøadí barev.
K významným místùm v blízkosti
hlavní znaèené trasy se vyznaèují
odboèky významovým tvarovým zna-
èením stejné barvy, jakou je znaèena
hlavní trasa.

Pøednostní  volba barev pro
znaèky

a) èervená – dálkové nebo høebe-
nové trasy

b) modrá – významnìjší trasy
c) zelená – místní trasy
d) žlutá – krátké trasy, spojovací

cesty, zkratky

Základní znaèky
a) základní pásová znaèka

(v historických poèátcích neby-
ly tvar a rozmìry pevnì pøede-

psány). Základní rozmìr ètvercové
znaèky je 100×100 mm, má-li být znaè-
ka viditelná z dálky, užívá se znaèka
velikosti a6 180×180 mm, takzvaná
volavka;

b) Smìrová šipka: k zá-
kladní pásové nebo tvarové
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Turistické znaèky
znaèce je ze strany pøipojen barevný
hrot s bílým orámováním (døíve bílé
olemování hrotù pøesahovalo výšku
znaèky);

c) Konec znaèené cesty nebo
odboèky: barevný ètverec 30 x
30 mm s bílým orámováním (døí-

ve barevný prstenec v bílém kruhu).

Znaèení odboèek
a) Odboèka k vrcholu nebo

vyhlídce: barevný rovnostranný
trojúhelník s vrcholem nahoøe

v bílém ètverci základních rozmìrù
(døíve barevný trojúhelník s bílým le-
mem);

b) Odboèka ke zøízeninì hra-
du - stylizovaný barevný sym-
bol (barevný ètverec s chybìjí-

cím pravým horním kvadrantem) za-
sazený do bílého ètverce základní ve-
likosti (døíve bílý lem sledoval tvar ba-
revného symbolu);

c) Odboèka k zajímavém ob-
jektu - stylizovaný  barevný
symbo l tvaru stupnì  v ítìzù

v bílém ètverci;
d) Odboèka ke studánce nebo

pramenu - barevný dolní pùl-
kruh v bílém ètverci (døíve ba-

revný kruh v bílém kruhu);
e) Okružní znaèka - barevný kruh

v bílém ètverci (zøejmì v nìjaké jiné
zemi);

f) Odboèka k chatì nebo pøístøeš-
ku - stylizovaný barevný symbol cha-
ty v bílém ètverci.

B) Místní a lázeòské znaèení
V nìkterých místech, napøíklad lá-

zeòských oblastech, je takzvané míst-
ní znaèení, pøi nìmž se nepoužívají
pásové znaèky, ale úhlopøíènì rozdì-
lené ètverce, v nichž jeden trojúhel-
ník je bílý a druhý má jednu ze ètyø
barev. Místní znaèení se obvykle pou-
žívá pro krátké okruhy.

Na rozcestích znaèených cest a vý-
znamných místech trasy, tzv. textaè-
ních místech, se umís�ují smìrové ta-
bulky s uvedením míst, k nimž zna-
èená cesta vede, vzdáleností, evidenè-
ního èísla znaèené cesty i tabulky a
roku její výroby. V Èesku se vzdále-
nosti udávají v kilometrech, na Slo-
vensku tradiènì v hodinách a ètvrt-
hodinách.

Turistická tabulka místní orienta-
ce - název místa (330 x 140 mm), od
urèité úrovnì též nadmoøská výška.

Turistická smìrovka - smìrová ta-
bulka (400 x 140 mm vèetnì hrotu)

První øádek oznaèuje nejbližší další
místo se smìrovkami, které by ne-
mìlo být dále než 4 km. Druhý øádek
by mìl obsahovat další významné
místo ve vzdálenosti 8 - 12 km a tøetí
øádek konec znaèené cesty nebo vý-
znamné místo vzdálené nejvýše cca
25 km. Tyto zásady jsou jen pøibliž-
ným vodítkem.

C) Zimní trasy pro bìžkaøe
Pro lyžaøe (bìžkaøe) se užívá

obdobné pásové znaèení stej-
ných rozmìrù jako pro pìší,

avšak místo bílé barvy je k olemová-
ní barevného pásu použito oranžo-
vých pásù a vnitøní pás mùže být èer-
vený, modrý, zelený nebo bílý.

D) Trasy pro cyklisty
Pro cyklisty se užívá dvojí znaèení:
- Cyklotrasy jsou trasy vedené po

pozemních komunikacích s kvalitním
silnièním povrchem.

Oznaèují se dopravními znaèkami
zavedenými v roce 2001 vyhláškou
è. 30/2001 Sb.:

IS 19: Smìrová tabule

IS 20: Návìst pøed køižo-
vatkou

IS 21: Smìrová tabulka

Cykloturistické trasy  jsou
trasy vedené terénem, po ne-
rovných nebo nezpevnìných

cestách. Oznaèují se pásovými znaè-
kami vìtších rozmìrù, 140×140 mm,
v nìmž krajní pásy jsou žluté a vnitø-
ní pás mùže být èervený, modrý, ze-
lený nebo bílý.

E) Nauèné stezky
Zvláštním typem turistického zna-

èení jsou nauèné stezky, které zpra-
vidla vyznaèují samostatnì nebo ve
spolupráci s KÈT organizace ochrán-
cù pøírody.

Nauèná stezka bývá znaèena
bílým ètvercem se šikmým zele-
ným pruhem. Znaèka mùže být

doplnìna oranžovým èíslem stanoviš-
tì. Souèástí znaèení jsou i stojany
s informacemi o pøírodních zajímavos-
tech v okolí.

Pøehled èeských nauèných stezek
je v postupném vývoji na serveru Mi-
nisterstva životního prostøedí (http://
www.stezka.cz). Nauèné stezky jsou
v seznamu èlenìny abecednì, podle
okresù, podle uživatelù (pro pìší, pro
dìti, pro lyžaøe, pro cyklisty, pro tì-
lesnì postižené, pro vodáky) i podle
nauèného obsahu (botanika, zoologie,
zemìdìlství a chovatelství, lesnictví,
rybníkáøství a rybáøství, ekologie, ar-
cheologie, historie, etnografie, geo-
logie, mineralogie, hornictví a tìžba
surovin, technika).

Vzhledem k tomu, že zøizování na-
uèných stezek nebylo centrálnì øízeno
ani evidováno, jejich poèet lze jen od-
hadovat. V roce 2002 byl poèet nauè-
ných stezek odhadován na pøibližnì
300, z nichž znaèná èást mìla znaèení a
informaèní panely v neudržovaném a
nepoužitelném stavu. Prùmìrné ná-
klady na vybudování jedné nauèné stez-
ky èiní kolem 0,5 milionu korun.

Evidence znaèených cest
Znaèené cesty jsou vyznaèovány

v turistických mapách, nìkdy i v plá-
nech mìst nebo v automapách. Edice
turistických map KÈT od roku 2000
mívají na zadní (textové) stranì mapy
uvedenu podrobnou kilometráž zna-
èených cest seøazenou podle jejich èí-
sel. Novìjší mapy KÈT mají kilomet-
ráž uvedenou pøímo v mapové èásti.

Každá pìší turistická trasa KÈT má
pøidìleno ètyømístné èíslo - èíslicí 0 za-
èínají èervené znaèky, èíslicí 1 nebo 2
modré, èíslicemi 3 nebo 4, èíslicemi 5,
6 nebo 7 žluté, èíslicemi 8 a 9 zvláštní
druhy znaèení. Do nedávné doby se
toto èíslo znaèené cesty uvádìlo na
smìrovkách a místních tabulkách, za
lomítkem byla uvádìna vzdálenost od
poèátku trasy. KÈT vede i registr zna-
èených cest spravovaných jinými sub-
jekty. Nìkteré znaèené cesty mají
i název, který bývá uveden na smì-
rovkách: napøíklad Zlatá stezka Èes-
kého ráje nebo Bøezinova cesta. Nì-
které znaèky, pøevážnì èervené, jsou
souèástí sítì evropských dálkových
tras. Ty jsou znaèeny symbolem E a
èíslem (napø. E10) v rohu nebo v šipce
smìrovky. Do roku 2006 bylo vytvo-
øeno 11 dálkových tras (E1 až E11)
o celkové délce asi 55 000 km. Ve støed-
ní Evropì jsou tyto cesty vìtšinou dob-
øe vyznaèeny, v jiných èástech Evropy
znaèení v terénu nìkde je nedostateè-
né nebo zcela chybí. Èeskou republi-
kou procházejí evropské trasy E3 a
E10, k jejich vyznaèení je v ÈR využi-
to bìžného pásového turistického zna-
èení, na jehož smì-
rových tabulkách je
navíc uvedeno èíslo
evropské trasy.

E3 - Èeskou re-
publikou prochází
podél severní hra-
nice od Labských
pískovcù pøes Lu-
žické a Jizerské
hory, Krkonoše,
Orlické hory a Je-
seníky (cca 6950
km).

E10 - Èeskou re-
publikou prochází
severojižním smìrem po trase: Varn-
sdorf, Èeská Lípa, Mìlník, Praha, Pí-
sek, Èeské Budìjovice, Vyšší Brod-
Studánky. V Praze je mezi Trojou a
Zbraslaví pøerušena (cca 2880 km).

Za Odbor školství, kultury a tìlo-
výchovy, Bc. Jan Divíšek
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Králíky po 4 letech
Vážení spoluobèané, blíží se doba ukonèení ètyøletého

pùsobení souèasného zastupitelstva, v jehož èele jsem mìl
tu èest stát. Ètyøi roky jsou relativnì krátkou dobou, ale i
v tomto èasovém horizontu se podaøilo mnohé vìci dotáh-
nout, jiné zapoèít, popø. nasmìrovat. Dovolte mi v tomto
èase malou úvahu o nìkterých akcích, které se odehrály
v této dobì, pro struènost je uvádím jen bodovì a heslovitì
(náklady na zmínìné akce jsou uvedeny v mil. Kè, zao-
krouhleno):

1. Investièní akce mìsta a jejich náklady:
- dostavba areálu ZŠ Moravská vèetnì sportovištì 18 mil. Kè
- revitalizace sídlištì V Bytovkách   6 mil. Kè
- pøestavba domu è.p. 316 (povìøený úøad)   8 mil. Kè
- oprava domu è. p. 4 (lékárna)   2 mil. Kè
- oprava a pøestavba domu è.p. 253 (Evropský dùm) 19 mil. Kè
- oprava støechy Mìstského muzea   2 mil. Kè
- koupalištì – nová technologie úpravy vody   2 mil. Kè
- a ostatní: rekonstrukce požárních nádrží v obcích (Dolní Boøí-
kovice, Prostøední Lipka, Horní Lipka), rekonstrukce klubovny
Horní Lipka, opravy komunikací (zadní cesta Dolní Lipka, ul.
Orlická, ul. K. Èapka, spojka Nerudova – Polní, spojky Dlouhá –
V Bytovkách)...

2. Nejvìtší akce na území Králík od jiných inves-
torù:

- oprava komunikace 3. tøídy Dolní Lipka – Horní Lip-
ka (Pardubický kraj, souèást oprav komunikace v úseku
Zemská brána – Èeské Petrovice – Mladkov - Lichkov –
Horní Lipka v celkových nákladech pøes 213 mil Kè)

- výstavba protipovodòových poldrù na Lipkovském po-
toce a na Orlici (Povodí Labe)

- oprava benzinového èerpadla (Benzina, a.s.)
- další protipovodòová opatøení na obcích (Heømanice,

Dolní Boøíkovice, Králíky)
- oprava komunikace a výstavba mostu v úseku Èerve-

ný Potok – Dolní Morava (Pardubický kraj – 85 mil. Kè)
Pøi velkých investicích jsme se mohli opøít o podporu

Pardubického kraje, který náš region zaøadil mezi regio-

ny strukturálnì postižené a tedy podporované.
Život ve mìstì se však nemìøí jen na investované mi-

liony, dá se zmìøit napøíklad i bohatostí kulturního života
nebo poètem uspoøádaných akcí, zviditelòujících náš re-
gion navenek. Vedle tradièních velkých akcí (Cihelna, Ar-
tex, Králický karneval) se podaøilo obohatit náš kulturní
život i o nové zajímavé každoroèní podniky, které zde již
zdomácnìly a pøivádìjí k nám nový okruh zájemcù (Se-
tkání Králíkù v Králíkách, Srazy veteránských automo-
bilù a motocyklù, novì i Labská Trotina rallye). Získali
jsme k nám i velké jednorázové podniky (Závod míru,
Celostátní setkání turistù, Dny Pardubického kraje). Vý-
raznìji se rozbìhl spolkový život na vesnicích, pøedevším
díky dobré spolupráci mìsta s osadními výbory. Jednotli-
vé subjekty v Králické pevnostní oblasti – Vojenské mu-
zeum, opevnìní KS-14, ale i ostatní pevnostní subjekty -
pøipravují zajímavé akce, za nimiž do Králík jezdí zájemci
z celé republiky. Obrovským turistickým lákadlem je naše
dominanta – poutní místo na Hoøe Matky Boží, které díky
je  spo lupùsobení redemptor istù, Nadace  Franze
Jentschkeho a mìsta jedním z nejlépe udržovaných pout-
ních míst v Èesku. Poutní místo se stalo symbolem setká-
vání duchovního svìta se svìtským, místem, které nás
poutá s naší minulostí a pomáhá zacelovat nìkteré køiv-
dy dávných dnù. Místem, jehož krása a genius loci spojuje
lidi a dává nadìji do budoucnosti.

Spoleèenský, spolkový, kulturní a sportovní život mìs-
ta spolupomáhají tvoøit lidé aktivní, lidé neohlížející se na
svùj volný èas, lidé pozitivnì naladìni, kteøí i v dnešním
materiálním svìtì nehledí na vìci skrz vìjíø stokorun,
lidé obìtaví, skromní a èasto velmi nenápadní. Jsou to
oni, kdo táhnou káru spoleèenského dìní ve mìstì. Je-
jich jména najdete pod nejrùznìjšími aktivitami. Jsem
rád, že v Králíkách tito lidé jsou. Chci jim za jejich práci
velmi podìkovat.

Králíky jsou pøekrásným místem, které má do budouc-
na obrovský rozvojový potenciál. Pøedevším v oblasti ces-
tovního ruchu bude docházet k pøílivu nových investorù,
budou vznikat nové pracovní pøíležitosti a nové zajímavé
projekty. Je potøeba, aby tyto projekty byly v souladu s naší
krásnou a dosud nepoškozenou pøírodou. Musí tady dojít
k rozumnému koncensu mezi podnikatelskou a pøírod-
nì-ochranáøskou lobby. Jejich nerovnováha mùže vést
do budoucna k závažným ohrožením života v králické kot-
linì. Samotný rozvoj cestovního ruchu však nemùže sta-
bilizovat poèet obyvatel a udržet kvalitu života na Králic-
ku. Již témìø rok probíhají jednání s velkým investorem,
který by k nám pøivedl velkou investici a umožnil vznik
vìtšího poètu nových pracovních míst. Od možnosti práce
se odvíjí další život - tam, kde je práce, jsou lidé, rodí se
dìti, mohou fungovat školská zaøízení, živnostníci mají
obrat, mìsto vzkvétá. Naopak mìsta bez pracovních pøí-
ležitostí èeká postupný útlum. Vìøím, že již v brzkém,
horizontu v Králíkách práce bude.

Králíky se mají stát jakýmsi pøirozeným spádovým cen-
trem naší oblasti. Proto již jsou pøipraveny nebo se pøi-
pravují projekty smìøující ke zlepšení turistické infra-
strukrury (výstavba Penny marketu, výstavba krytého
bazénu, pøestavba sokolovny, sjezdovka pod klášterem).
Nesmí se ale zapomenout i na základní potøeby obyvatel
– a� již v oblasti bytové výstavby (pøíprava lokalit Na Skøi-
vánku a Na Výsluní) nebo v oblasti sociální (do konce
roku bude schváleno územní rozhodnutí na výstavbu
domu s peèovatelskou službou s pøedpokládanými 35 by-
tovými jednotkami). Projekty budou samozøejmì finanè-
nì velmi nároèné. Stojíme však na poèátku nového plá-
novacího období EU (2007 – 2013) a šance na získání pe-
nìz na kvalitní projekty bude vysoká. Je tøeba ji uchopit.

Dovolte mi, abych na konci volebního období podìko-
val èlenùm zastupitelstva mìsta a svým spolupracovní-
kùm na úøadì za jejich práci. Novì zvolenému zastupitel-
stvu pøeji dobrý start a úspìchy v práci ve prospìch naše-
ho mìsta.

Mgr. Dušan Krabec
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Medicína nebo biologie?
Univerzita Palackého v Olomouci:
- Filozofická fakulta: Filologie èeského jazyka a literatury (1)

Japonská a èínská filologie (1)
- Pøírodovìdecká fakulta: Biologie, geografie a geologie (1)

Biochemie (1)
Západoèeská univerzita v Plzni
- Fakulta elektrotechnická: Softwarové inženýrství (1)
Slezská univerzita v Opavì
- Filozoficko-pøírodovìdecká fak.: Èeský jazyk-dìjepis (uèitelství pro SŠ) (1)
- Obchodnì podnikatelská fak.: Gastronomie, hotelnictví, turismus (1)
Univerzita Hradec Králové
- Pedagogická fakulta: Uèitelství pro 1. stupeò a speciální školství (1)
Èeské vysoké uèení technické v Praze
- Fakulta stavební: (1)
- Fakulta elektrotechnická: Softwarové inženýrství a managment (4)
- Fakulta architektury: Architektura (1)
- Fakulta jad. a fyzikálnì inž.: Matematické inženýrství (1)
Univerzita Pardubice
- Filozofická fakulta: Historické vìdy (1)
- Fakulta dopravní: (1)
Technická univerzita Liberec
- Pedagogická fakulta: Zemìpis-anglický jaz. (uèitelství pro 2. st.) (1)
Vyšší odborná škola ve Vodòanech
Ekologie a vodní hospodáøství (1)

Maturanti 2006: K. Andrlová, L. Èernohousová, M. Doubínková, J. Harnych, S.
Kalianková, M. Kalousek, A. Kárníková, V. Koubová, P. Koudelková, V. Krsková, M.
Macek, J. Maixnerová, P. Michalièka, R. Planka, M. Ponocný, M. Rusková, T. Soldátová,
J. Ševcù, S. Šimek, J. Šín, J. Velechovský.

Gymnázium ve školním roce 2006-2007

Pøed nelehkým rozhodnutím, jaký obor
studovat na vysoké škole, stáli èerství ab-
solventi králického gymnázia. Zvolit správ-
ný smìr s ohledem na pozdìjší uplatnìní
na trhu práce a aby i po ukonèení studia
na vysoké škole se budoucí povolání stalo
koníèkem po celý život, jistì není lehké.
Nìkteøí si vybrali takové obory, kde muse-
li prokazovat své studijní pøedpoklady i ve
tøech kolech pøijímacího øízení (filozofické
fakulty), naopak v technických disciplínách
staèí pro pøijetí bez prokazování znalostí
u pøijímacích zkoušek splnit rùzná krité-
ria hodnocení. Mimochodem tento princip
zaèíná být uplatòován i v oborech, u kte-
rých jsme na to nebyli zvyklí, napø. studi-
um lékaøství. I ti, co nemuseli skládat
zkoušky, napø. ke studiu softwarového in-
ženýrství, však splòují dobré pøedpoklady
úspìšného studia na vysoké škole, mj.
v profilové èásti celostátního projektu „Ma-
turita naneèisto 2006“ skonèili hoši v in-
formaènì technologickém základu na 13.
místì ze 105 zúèastnìných gymnázií.*

Ještì tìžší dilema mají studenti, pokud
jsou pøijati ke studiu na více škol. A tak
paradoxnì pøijetí na lékaøskou fakultu
zùstalo nevyužité, resp. studentka se roz-
hodla pro jiný obor.

Z celkového poètu absolventù 21 nastou-
pilo k vysokoškolskému studiu 18 z nich,
1 absolventka byla pøijata na vyšší odbor-
nou školu a 2 se rozhodli zdokonalit své
jazykové kompetence v jednoletém studiu
angliètiny.

Nelze jinak, než popøát všem, aby
úspìšnì zvládli studium na vysokých ško-
lách a aby jim zùstala touha po vìdìní po
celý život.

Mgr. Alena Krabcová, tøídní uèitelka

* „Maturita naneèisto 2006“
Tato tøída skonèila ve všech testovaných

pøedmìtech vždy v lepší polovinì mezi gym-
názii: ÈJ 25. ze 139, matematika 57. ze
168, biologie 15. ze 180, zemìpis 37. ze
177, chemie 59. ze 172, obèanský a spole-
èenskovìdní základ  44. ze 171,…) Více
webové stránky školy.

Všem lidem, kterým není lhostejný osud
našeho gymnázia (ti ostatní nech� hledají
informace v jiných, zaruèenì pravdivých zdro-
jích) sdìluji, že gymnázium žije. Žije novým
životem.

Jistì si mnozí z vás vzpomínají na situaci
z podzimu loòského roku. Tehdy bylo, po
dlouhých, nepøíjemných a rozumnému èlovì-
ku málo pochopitelných jednáních, Radou
Pardubického kraje a následnì i pardubic-
kým zastupitelstvem rozhodnuto o postup-
né (jinými slovy likvidaèní) transformaci gym-
názia z osmiletého na ètyøleté (resp. ètyø-
tøídní!).

Pøesto jsme po tomto, zdálo by se defini-
tivním rozhodnutí, dále hledali možnosti, jak
naše gymnázium v tomto regionu zachovat a
neèekat, až dojde k jeho postupné devasta-
ci. Po roce usilovných snah a zvažování rùz-
ných variant se nám podaøilo uvést do živo-
ta ponìkud zvláštní, urèitì netradièní, ale
pro budoucnost školy dùležitou aktivitu.

Když už nám, na rozdíl od ostatních mìst
a škol, ve kterých se rovnìž potýkají s nepøí-
znivým demografickým vývojem (ale doká-
zali jej s ohledem na budoucnost regionu
vyøešit), není dopøáno vzdìlávat žáky v os-

miletém studijním cyklu, nasmìrovali jsme
své úsilí ke studentùm, pocházejícím ze soci-
okulturnì znevýhodòujícího prostøedí. Tyto
aktivity byly velmi pozitivnì pøijaty na MŠMT
i v dalších kompetentních institucích, a ná-
slednì jsme získali grant k jejich realizaci.

Jedná se o dotaci z Operaèního programu
rozvoje lidských zdrojù - èíslo CZ.04.1.03
èíslo priority 3.3., název priority - Rozvoj ce-
loživotního uèení, èíslo opatøení 3. 3. 1., ob-
last zásahu - Rozvoj vzdìlávání, který není
zamìøen na konkrétní sektor, název pro-
jektu Prevence odchodù a podpora støe-
doškolského studia pro sociokulturnì
znevýhodnìné žáky a studenty, zkráce-
ný název PROPOS. Zahájení projektu - 1.
9. 2006, jeho ukonèení - 31. 8. 2008. Projekt
je realizován ve tøech školách. Dvì jsou za-
mìøené na dálkové maturitní studium asis-
tentù, zatímco Gymnázium Králíky nabíd-
ne klasické gymnaziální vzdìlání. Pøedkla-
datelem je MŠMT, resp. IPPP (Institut pe-
dagogicko-psychologického poradenství) jako
partner øešitele. Ten pak všechny aktivity
koordinuje, dává  metodickou podporu a je
zodpovìdný za finanèní prostøedky. Realiza-
ce èásti projektu probìhne na naší škole.

Vzhledem k nedostatku èasu, který zrod
celého projektu provázel, jsme nemìli až do
posledních okamžikù jistotu, zda dojde
k zahájení již v letošním školním roce. Toto
byla velice dùležitá podmínka pro zachování
kontinuity provozu gymnázia jako školy
s osmi tøídami a udržení stávajícího poètu
pedagogických pracovníkù. Nakonec byl v prù-
bìhu èervna celý projekt na MŠMT schválen
a zbývalo již jen „jediné“ - zapsat nový ètyø-
letý studijní obor do Rejstøíku škol a škol-
ských zaøízení a zajistit naplnìní prvního
roèníku. Také tyto úkoly se podaøilo bìhem
srpna zvládnout, a 4. 9. 2006 tak mohla být
otevøena nová tøída ètyøletého gymnázia,
kterou navštìvuje zatím 12 žákù. Charak-
ter tohoto projektu však umožòuje pøihláše-
ní dalších uchazeèù, kteøí již byli pøijati na
jinou støední školu a splòují výše uvedené
podmínky, až do koneèného poètu 20 žákù.

Chápu, že tato situace vyvolává a jistì
ještì bude vyvolávat celou øadu otázek, na
které ani v tomto èlánku nenajdete odpovìï.
Rád bych proto vyzval všechny, kteøí mají
zájem dozvìdìt se o této nové aktivitì na
naší škole více, aby se obraceli se svými do-
tazy pøímo na vedení školy (tel.: 465 631
306, e-mail: gymnkral@zamberk.alberon.cz).

PaedDr. Ladislav Krsek – øeditel školy
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Informace o zpùsobu hlasování
ve volbách do zastupitelstev obcí

ve dnech 20. a 21. øíjna 2006
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil pre-

zident republiky svým rozhodnutím è. 369/
2006 Sb. ze dne 21. èervence 2006.

Volby do zastupitelstev obcí se ko-
nají ve dvou dnech, v pátek dne 20. 10.
2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v
sobotu dne 21. 10. 2006 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.

Volièem je obèan obce za pøedpokladu,
že jde o státního obèana Èeské republiky,
který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku
nejménì 18 let a je v den voleb v této obci
pøihlášen k trvalému pobytu.

Volièem je také státní obèan jiného stá-
tu, který v den voleb dosáhl vìku nejménì.
18 let, jev den voleb v této obci pøihlášen k
trvalému pobytu a jemuž právo volit pøi-
znává mezinárodní smlouva, kterou je Èes-
ká republika vázána a která byla vyhláše-
na ve Sbírce mezinárodních smluv. V sou-
èasné dobì je takovou mezinárodní smlou-
vou Smlouva o pøistoupení Èeské republiky
k Evropské unii. Obèané èlenských státù
Evropské unie (Belgické království, Dánské
království. Spolková republika Nìmecko,
Øecká republika, Španìlské království,
Francouzská republika, Irsko, Italská re-
publika, Lucemburské velkovévodství, Ni-
zozemské království, Rakouská republika,
Portugalská republika, Finská republika,
Švédské království, Spojené království Vel-
ké Británie a Severního Irska, Estonská re-
publika, Kyperská republika, Lotyšská re-
publika, Litevská republika, Maïarská re-
publika, Republika Malta, Polská republi-
ka, Republika Slovinsko a Slovenská repub-
lika), kteøí splòují podmínky pro pøiznání
volebního práva, mají právo, pokud požá-
dali o zápis do dodatku stálého seznamu
volièù, hlasovat ve volbách do zastupitel-
stva obce.

Volební místnost
Ve volební místnosti bude na viditelném

místì vyvìšen hlasovací lístek oznaèený ná-
pisem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdá-
ní se kandidatury nebo zmocnìnce o odvo-
lání kandidáta, pokud byla doruèena do 48
hodin pøed zahájením voleb; pøi zjiš�ování
výsledkù voleb se k hlasùm odevzdaným
pro takového kandidáta nepøihlíží; dále pøí-
padná informace o tiskových chybách na hla-
sovacím lístku s uvedením správného úda-
je. Volební místnost musí být pro každý
volební okrsek vybavena zákonem è. 491/
2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù, který musí být volièùm na
jejich žádost zapùjèen k nahlédnutí.

Hlasování Prokázání totožnosti a
státního obèanství

Voliè po pøíchodu do volební místnosti pro-
káže okrskové volební komisi svou totož-
nost a státní obèanství Èeské republi-
ky platným obèanským prùkazem nebo plat-
ným cestovním pasem Èeské republiky. Jde-
li o cizince, prokáže po pøíchodu do volební
místnosti okrskové volební komisi státní ob-
èanství státu, jehož obèané jsou oprávnìni
volit na území Èeské republiky, prùkazem
o povolení k pobytu vydaným podle zákona

è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území
Èeské republiky a o zmìnì nìkterých záko-
nù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Neprokáže-li voliè svou totožnost a
státní obèanství Èeské republiky, po-
pøípadì státní obèanství státu, jehož
obèan je oprávnìn hlasovat na území
Èeské republiky, potøebnými doklady,
nebude mu hlasování umožnìno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého sezna-
mu volièù nebo jeho dodatku obdrží voliè od
okrskové volební komise prázdnou úøední
obálku opatøenou úøedním razítkem.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitel-

stva obce mùže být vytištìn oboustrannì. V
záhlaví každého hlasovacího lístku je uve-
den název obce a poèet èlenù zastupitelstva
obce, který má být zvolen. Kandidáti každé
volební strany jsou uvedeni na spoleèném
hlasovacím lístku v poøadí urèeném volební
stranou, a to v samostatných zarámova-
ných sloupcích umístìných vedle sebe; není-
li to pro poèet volebních stran možné, po-
kraèují sloupce v následující øadì. Volební
stranou mùže být politická strana, politic-
ké hnutí, jejich koalice, nebo sdružení poli-
tických stran nebo politických hnutí a nezá-
vislých kandidátù, individuálnì kandidují-
cí nezávislý kandidát nebo sdružení nezá-
vislých kandidátù. Údaj o èlenství jednotli-
vých kandidátù v politických stranách nebo
politických hnutích je na hlasovacím lístku
uveden zkratkou; pro informaci volièù jsou
na zadní stranì této informace uvedeny tyto
zkratky s úplnými názvy.

Hlasovací lístek je na konci textu opat-
øen otiskem razítka obecního úøadu, který
plní pro danou obec funkci registraèního
úøadu.

Hlasovací lístky jsou starostou obce dis-
tribuovány volièùm nejpozdìji 3 dny pøe-
de dnem voleb (17. øíjna 2006). V pøípa-
dì, že dojde k poškození nebo ztrátì hlaso-
vacího lístku, mùže voliè ve volební míst-
nosti požádat okrskovou volební komisi o
jiný hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úøední obálky, pøípadnì hla-

sovacího lístku, vstoupí voliè do prostoru
urèeného k úpravì hlasovacích lístkù, kde
mùže hlasovací lístek upravit jedním z uve-
dených zpùsobù:

1. Oznaèit køížkem ve ètvereèku v záhla-
ví sloupce pøed názvem volební strany pou-
ze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátùm této volební strany v poøadí
dle hlasovacího lístku v poètu, kolik èiní poèet
èlenù zastupitelstva obce, který má být v
obci volen. Pokud by byla oznaèena tímto
zpùsobem více nezjedná volební strana, byl
by takový hlas neplatný.

2. Oznaèit v rámeècích pøed jmény kandi-
dátù køížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nej-
výše však tolik kandidátù, kolik èlenù za-
stupitelstva obce má být zvoleno. Poèet èle-
nù zastupitelstva, který má být v obci zvo-
len, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo oznaèeno tímto zpùsobem

více kandidátù, než je stanovený poèet, byl
by takový hlas neplatný.

3. Kromì toho lze oba zpùsoby, popsané
v pøedchozích bodech, kombinovat, a to tak,
že lze oznaèit køížkem jednu volební stranu
a dále v rámeèku pøed jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v
libovolných samostatných sloupcích, ve kte-
rých jsou uvedeny ostatní volební stra
ny. V tomto pøípadì je dán hlas jednotlivì
oznaèeným kandidátùm. Z oznaèené voleb-
ní strany je dán hlas podle poøadí na hlaso-
vacím lístku pouze tolika kandidátùm, ko-
lik zbývá do poètu volených èlenù zastupi-
telstva obce. Pokud má být voleno napø. 11
èlenù zastupitelstva a je oznaèena voleb
ní strana s 11 kandidáty a kromì toho 5
kandidátù individuálnì ze sloupcù dalších
volebních stran, je dáno oznaèené volební
stranì 6 hlasù, a to pro kandidáty na prv-
ních šesti místech.

Pokud by byla tímto zpùsobem oznaèena
více než jedna volební strana nebo více kan-
didátù, než je“ stanovený poèet, byl by ta-
kový hlas neplatný. Po úpravì vloží voliè
hlasovací lístek do úøední obálky.

Pokud voliè neoznaèí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
úøední obálky, hlasovací lístek pøetrh-
ne nebo vloží do úøední obálky nìko-
lik hlasovacích lístkù do téhož zastu-
pitelstva, je jeho hlas neplatný.

Zpùsob hlasování
Po opuštìní prostoru urèeného pro úpra-

vu hlasovacího lístku hlasuje voliè tak, že
úøední obálku vloží pøed okrskovou volební
komisí do volební schránky. Pokud se vo-
liè neodebere do tohoto prostoru, ne-
bude mu hlasování umožnìno.

Každý voliè hlasuje osobnì, zastou-
pení není pøípustné. S volièem, který ne-
mùže sám upravit hlasovací lístek pro tì-
lesnou vadu anebo nemùže èíst nebo psát,
mùže být v prostoru urèeném pro úpravu
hlasovacích lístkù pøítomen jiný voliè, niko-
liv však èlen okrskové volební komise, a
hlasovací lístek za nìho upravit a vložit do
úøední obálky, a popøípadì i úøední obálku
vložit do volební schránky.

Hlasování do pøenosné volební
schránky

Voliè mùže ze závažných, zejména zdra-
votních, dùvodù požádat obecní úøad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu stálého vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zøízena. V takovém pøípadì
vyšle okrsková volební komise k volièi 2 své
èleny s pøenosnou volební schránkou, úøed-
ní obálkou a hlasovacími lístky.

Hlasování volièù zapsaných ve
zvláštních seznamech volièù vedených
zastupitelským nebo konzulárním úøa-
dem Èeské republiky (dále jen „zastupi-
telský úøad“) není pøi volbách do zastupi-
telstev obcí možné, nebo� v dùsledku svého
zápisu do zvláštního seznamu volièù vede-
ném zastupitelským úøadem byl voliè vy-
škrtnut ze stálého seznamu volièù vedené-
ho obecním úøadem. K tomu, aby byl voliè
opìtovnì zapsán ve stálém seznamu volièù
vedeném obecním úøadem, musí požádat o
vyškrtnutí ze zvláštního seznamu volièù
pøíslušný zastupitelský úøad a o tomto vy-
škrtnutí pøedložit obecnímu úøadu potvrze-
ní, popø. toto potvrzení pøedložit v den vo-
leb okrskové volební komisi.



 12 - Králický zpravodaj 10/2006

Oznámení o dobì a místì konání voleb
do Zastupitelstva mìsta Králíky

Starosta Mìsta Králíky dle § 29 zákona
èíslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitel-
stev obcí a o zmìnách nìkterých zákonù, ve
znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon
o volbách do zastupitelstev obcí“),

o z n a m u j e:

1. Volby do Zastupitelstva mìsta Králí-
ky se uskuteèní dne 20. 10. 2006 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a dne 21. 10. 2006 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místo pro konání voleb do Zastupitel-
stva mìsta Králíky:

ve volebním okrsku è. 1
je volební místnost Základní škola,

ulice 5. kvìtna 412, Králíky pro volièe
bydlící v ulici: Berlínská èp. 405, 406, 525,
526; Dolní èp. 184, 185, 237, 238, 240,
241, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 252,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 389, 511,
512, 513, 514, 515, 516; Hradecká èp. 195,
197, 198, 201, 202, 224, 229, 386, 633,
634, 652; Høbitovní èp. 226, 227, 228, 230,
231, 232, 233, 234, 236, 390, 530, 638,
639, 654; Kosmonautù èp. 521, 522, 860,
861, 862, 863, 864, 865, 868, 869, 870,
871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879,
881, 882; Luèní èp. 235, 373, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 463, 464;
Moravská èp. 418, 421, 481, 647; Na Køi-
žovatce èp. 188, 190, 191, 192, 193; Na
Mokøinách èp. 665, 666, 667, 668, 669,
940, 942; Na Pøíkopì èp. 244, 246, 249;
Nádražní èp. 395, 476, 477, 479, 480, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
653,841, 842, 843, 844, 845; Pivovarská
èp. 158, 160, 161, 163, 261; Plynárenská
èp. 420, 425, 567, 568, 569, 570, 573; Pod
Dìt. Domovem èp. 459, 574, 575, 576; Pøed-
mìstí èp. 208, 209, 211, 213,  221, 223,
225; Tkalcovská èp. 183, 187, 655, 656;
Tovární èp. 166, 167, 168, 169, 170, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 413, 415, 419, 649, 670; U Za-
stávky èp. 396, 397, 398, 399, 400, 401,
402, 403, 404, 407, 408; 5. kvìtna èp. 372,
383, 385, 388, 391, 410, 411, 416, 417,
433, 435, 444, 465, 466, 491, 518, 519,
523, 524, 571, 572, 577.

ve volebním okrsku è. 2
je volební místnost Gymnázium, Velké

námìstí 367, Králíky pro volièe bydlící v
ulici: Èervenovodská èp. 302, 461; Dlouhá
èp. 278, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298,
300, 301, 340, 342, 343, 344, 345, 346,
348, 349, 350, 351, 353; Hluboká èp. 7, 8,
11, 12, 13, 14, 265, 266, 267, 268, 269; J.
Opletala èp. 19, 20, 21, 22, 23, 45, 90, 92,
116, 117, 118, 121, 126, 127, 128, 129,
132, 360, 361; Ke Skalce èp. 1001, 1002,
111; Malé námìstí èp. 322, 338; Moravská
èp. 292; Na Pískách èp.  131, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144,
145, 378, 549, 650; Na Skøivánku èp. 149,
150, 152, 153, 154, 381, 517; Nábøežní èp.
125, 375; Pivovarská èp. 146, 147, 148,
151; Pøíèní èp. 352; Rùžová èp. 293, 462;
Slunná stráò èp. 155, 156, 157, 159, 162;
Valdštejnova èp. 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 337, 347, 359, 914; V Bytovkách èp.

658, 659, 660, 661, 662, 663, 664; Velké
námìstí èp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 272, 274,  275,
276, 277, 354, 355, 356, 357, 358, 362,
363, 364, 366; Zahradní èp. 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 468, 469; Ztracená
èp. 9, 10, 631, 632; 17. listopadu èp. 44,
89, 114, 115, 123, 320, 321, 467.

ve volebním okrsku è. 3
je volební místnost Mìstský úøad Krá-

líky, Karla Èapka 316, Králíky pro voli-
èe bydlící v ulici: A. Jiráska èp. 450, 554,
555, 556, 557, 596, 598, 599, 626, 627,
628, 629, 630; A. Dvoøáka èp. 769, 770,
771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 779,
780, 781, 782, 783; B. Smetany èp. 558,
559, 562, 563, 564, 565, 566; Èervenovod-
ská èp. 695; F. Palackého èp. 445, 448,
451, 456, 581, 583, 584, 622; Hedeèská
èp. 73, 93, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106,
107, 109, 110, 112, 119, 120; Husova èp.
452, 454, 455; J. Nerudy èp. 600, 601, 602,
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610,
611, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 623,
624, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758,760, 761, 762, 763, 764, 765, 766,
767, 768, 784; J. Švermy èp. 690, 694, 696,
697, 698, 699, 700, 701, 714, 715; K Par-
ku èp. 496; Karla Èapka èp. 303, 305, 306,
307, 308, 309, 311, 317, 475, 492, 494,
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508,
509, 541, 542, 543, 550, 746, 747; Leoše
Janáèka èp. 804, 805, 806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817,
818; Lidická èp. 535, 539, 540; Malé ná-
mìstí èp. 304; Nové Domovy èp. 591, 592,
593, 594, 595; Orlická èp. 473, 493, 495,
497, 498, 499, 500, 531, 532, 533, 534,
538, 546, 676, 677, 678, 679, 680, 681,
682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689,
691, 692, 748, 749, 750, 759; Polní èp. 43,
46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 74, 75, 78, 79,547, 890, 891, 892, 893;
Pøíkrá èp. 40, 42, 315, 424; Rùžová èp. 470,
471, 472, 474, 693, 645; Sadová èp. 318,
319; Sportovní èp. 536, 544, 545, 675, 738,
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745; V Aleji
èp. 313, 446, 453, 457, 458, 551, 552, 553,
612, 613, 778; V. Vanèury èp. 702, 703,
704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711,
712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729,
730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
920; Z. Fibicha èp. 786, 787, 788, 789, 790,
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798,
799, 800, 801, 802, 803; Za Pilou èp. 95,
96, 100, 101, 105, 108, 122, 671, 672, 673,
674, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826,
827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834;
17. listopadu èp. 37, 38, 49, 113.

ve volebním okrsku è. 4
je volební místnost Mateøská škola,

Èervený Potok 78, Králíky pro volièe
bydlící v obci: Èervený Potok èp. 1, 4, 7, 8,
9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32,
36, 40, 56, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 76, 79,
80, 81, 82, 83; Horní Hedeè èp. 2, 3.

ve volebním okrsku è. 5
je volební místnost Restaurace, Dolní

Boøíkovice 108, Králíky pro volièe bydlí-
cí v obci: Dolní Boøíkovice èp. 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24,

26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 43, 50,
56, 58, 59, 60, 72, 74, 76, 83, 95, 96, 97,
100, 101, 104, 106, 107, 110, 111, 112,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123,
124, 125, 127, 129, 132, 136, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 163,
170, 171, 172, 175, 177, 181, 182, 183,
186, 187, 188, 189, 190; Horní Boøíkovice
èp. 3, 10, 11, 27, 28, 167.

ve volebním okrsku è. 6
je volební místnost Poutní dùm, Dolní

Hedeè - Kopeèek, Králíky pro volièe byd-
lící v obci: Hedeèská èp. 76, 80, 81, 82, 84,
85, 86, 87, 88, 91, 94; Dolní Hedeè èp. 3,
6, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 30, 35, 40,
43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 59, 60,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 78, 85, 89,
91, 100, 101, 112, 114, 117, 119; Kopeèek
èp. 1, 2.

ve volebním okrsku è. 7
je volební místnost Kulturní dùm, Dol-

ní Lipka 35, Králíky pro volièe bydlící v
obci: Pøedmìstí èp. 205, 426, 428; Dolní
Lipka èp. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 20,
24, 26, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

ve volebním okrsku è. 8
je volební místnost Mateøská škola,

Prostøední Lipka 2, Králíky pro volièe
bydlící v obci: Prostøední Lipka èp. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24,
27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 45, 47, 48, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 85,
92, 93, 98, 99, 105, 113, 116, 117, 119, 125.

ve volebním okrsku è. 9
je volební místnost Klubovna SDH,

Horní Lipka, Králíky pro volièe bydlící v
obci: Horní Lipka èp. 2, 5, 8, 9, 11, 16, 18E,
19E, 20E, 22E, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32,
37, 38, 47, 52, 56, 65, 68, 70, 77, 80, 93,
100, 115, 128, 129, 131, 132, 138, 143,
153.

ve volebním okrsku è. 10
je volební místnost Rekreaèní zaøíze-

ní, Heømanice u Králík 101, Králíky
pro volièe bydlící v obci: Heømanice èp. 3, 6,
8E, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 44, 58,
59, 60, 61, 63, 67, 70, 73, 83, 99, 100, 101.

3. V souladu s ustanovením § 33 odst. 3
a 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí,
bude umožnìno hlasování volièi, který pro-
káže svou totožnost a státní obèanství Èes-
ké republiky, popøípadì státní obèanství
státu, jehož obèané jsou oprávnìni volit na
území Èeské republiky. Totožnost a státní
obèanství prokáže voliè obèanským prùka-
zem, cestovním pasem Èeské republiky, jde-
li o cizince, prùkazem o povolení k pobytu.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží
od okrskové volební komise úøední obálku.
Na žádost volièe mu okrsková volební
komise dodá za chybìjící nebo jinak
oznaèený lístek jiný.

4. V souladu s ustanovením § 25 odst. 5
zákona o volbách do zastupitelstev obcí,
budou každému volièi dodány nejpozdìji 3
dny pøede dnem voleb (tj. do 17. øíjna 2006)
hlasovací lístky.

V Králíkách dne 26. 9. 2006
Mgr. Dušan Krabec, starosta mìsta
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- RM doporuèuje požádat o nabytí nepo-

tøebného vojenského majetku – bytového
domu èp. 622 na st.p.è. 804, jiné stavby
bez èp. na st.p.è. 1093, pozemkù st.p.è. 804,
1093 a p.p.è. 650/2 vše v k.ú. Králíky do
vlastnictví mìsta darovací smlouvou podle
zákona è. 174/2003 Sb., o pøevodu nìkteré-
ho nepotøebného vojenského majetku a ma-
jetku, s nímž je pøíslušné hospodaøit Minis-
terstvo vnitra ÈR, z vlastnictví Èeské re-
publiky na územní samosprávné celky. Zá-
roveò RM ukládá MO pøedložit bod na jed-
nání ZM.

- RM schvaluje dohodu o narovnání a vzá-
jemném zapoètení pohledávek mezi Mìs-
tem Králíky a paní Mackovou s tím, že po
zapoètení vzájemných pohledávek vznikla
nová pohledávka Mìstu Králíky za paní
Mackovou.

- RM v souladu se schválenými Pravidly
pro pronajímání bytù v majetku Mìsta Krá-
líky neschvaluje pøijetí žádosti o nájem
mìstského bytu paní Martincové, Heøma-
nice.

- RM doporuèuje revokaci usnesení ZM/
2006/03/054 ze dne 14. 3. 2006 a doporu-
èuje schválit smìnu pozemku p.p.è. 1071/
27 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Mìsta Krá-
líky za pozemek p.p.è. 1071/28 v k.ú. Krá-
líky ve vlastnictví spoleènosti BENZIVA, a.s.,
Praha, s tím, že mezi hodnotami nemovi-
tostí není rozdíl.

- RM jako vlastník pozemku ve zjednodu-
šené evidenci p.è. (1091)GP v k.ú. Horní Lip-
ka souhlasí se zaøazením pozemku v nové
ÚPD do území k rekreaènímu bydlení. Záro-
veò RM doporuèuje prodej pozemku ve zjed-
nodušené evidenci p.è. (1091)GP v k.ú. Hor-
ní Lipka, návrh kupní ceny 20 Kè/m2 + ná-
klady spojené s pøevodem, a ukládá MO pøed-
ložit na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM doporuèuje prodej pozemkù ve zjed-
nodušené evidenci p.è. (1091)GP, (1090)GP,
(1089/2)GP a èásti pozemkù ve zjednodu-
šené evidenci p.è. (1087)GP, (1088)GP,
(1089/1)GP, (1092)GP  v k.ú. Horní Lip-
ka, návrh kupní ceny 20 Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem, a ukládá MO pøedložit
na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM schvaluje smlouvu mezi Mìstem
Králíky a ÈEZ Distribuce, a.s. Plzeò o pøi-
pojení nového odbìrného místa – hasièská
klubovna Prostøední Lipka a povìøuje sta-
rostu jejím podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o smlouvì bu-
doucí na realizaci akce: „Pøeložka vrchního
vedení NN ulice Nádražní pro objekt èp.
488 v Králíkách“ a povìøuje starostu jejím
podpisem.

- RM ukládá odboru VTS zajistit veøej-
nou soutìž podle § 38 zákona 137/2006 Sb.
Na stavbu „nástavba 9. bytových jednotek“
na budovì èp. 841-843 v Králíkách. Výzva
k pøedložení nabídky bude zaslána: fa
VAKSTAV Jablonné nad Orlicí, STAPO Ústí
nad Orlicí, Agrostav Ústí nad Orlicí, Stavo-
fin Králíky, Fortex  Šumperk, První litomyšl-
ská stavební Litomyšl.

RM dále schvaluje kritéria pro hodnocení
soutìže: 1. cena 70 %, 2. platební podmín-
ky 12 %, 3. záruèní lhùta za provedené prá-
ce 10 %, 4. lhùta výstavby 8 %.

- RM schvaluje (ve smyslu ustanovení §
16 zákona è. 250/2000 Sb. o rozpoètových

pravidlech územních rozpoètù) rozpoètová
opatøení KÚ PK èíslo 10008, kterými se
zvyšuje schválený rozpoèet v pøíjmech a vý-
dajích o èástku 361.509,- Kè.

- RM schvaluje interní rozpoètové opatøe-
ní na pøesun prostøedkù ve výši 925.720,-
Kè z toho 25.720,- Kè na zvýšení pøíspìvku
pro Mìstskou knihovnu v Králíkách. Pøí-
jmy po úpravì budou èinit 92.627.527,- Kè,
výdaje po úpravì budou èinit 103.555.527,-
Kè, financování 10.928.000,- Kè .

- RM schvaluje uzavøení smlouvy o inves-
tièním úvìru ve výši 18.000.000,- Kè s Èes-
kou spoøitelnou, a.s. na financování celkové
rekonstrukce objektu è.p. 353 ( Evropský
dùm) na st. p. è. 213 v k.ú. Králíky s dobou
splatnosti 6 let a zajištìním úvìru budoucí-
mi pøíjmy mìsta a ukládá finanènímu od-
boru pøedložit bod na jednání ZM.

- RM Králíky schvaluje Smlouvu o dílo na
vážení odpadu s firmou Rolnická a.s., Èer-
vená Voda a povìøuje starostu jejím podpi-
sem.

- RM posoudila pøedložené cenové nabíd-
ky na zpracování projektové dokumentace
pro územní øízení stavby domu s peèovatel-
skou službou v Králíkách a za dodavatele
projektu vybrala firmu: Ing. Arch. Harazim.
RM ukládá odboru VTS, aby pøedložil ná-
vrh smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou.

- RM  bere na vìdomí podnikatelský zá-
mìr pana Martina Šily.

- RM  souhlasí se zabezpeèením „Hedeè-
ské pouti“ prostøednictvím TJ Dolní Boøí-
kovice v zastoupení pana Majzlíka.

- RM jmenuje od 1. 9. 2006 vedoucím
odboru sociálních vìcí a zdravotnictví pana
Strnada.

- RM schvaluje podání žádosti o spolufi-
nancování projektu do Fondu malých pro-
jektù iniciativy EU - Interreg IIIA s názvem:
„3. Kulturní setkání pøíhranièí Králíky -
Miêdzylesie 2007“ a zaøazení nákladù na
realizaci projektu ve výši 220.500,- Kè  do
rozpoètu mìsta na rok 2007.

29. 8.
- RM doporuèuje prodej volné bytové jed-

notky è. 4 v èp. 347 v ul. Valdštejnova a
spoluvlastnického podílu na st.p.è. 196 a
spoleèných èástech domu vše v k.ú. Králíky
p. Honzovi, Dìèín. Zároveò ukládá MO pøed-
ložit bod na jednání ZM.

- RM ukládá MO a jednateli SMK s.r.o.
Králíky po konzultaci s právním zástup-
cem mìsta vypracovat dodatek ke smlouvì.
Po øádném vyèíslení nákladù na spotøebu
vody v roce 2006 provést úhradu z rozpoètu
mìsta.

- RM schvaluje požádat PF ÈR, ÚP Ústí
nad Orlicí o finanèní vyrovnání za postou-
pené restituèní nároky Mìsta Králíky.

- RM schvaluje pronájem èásti pozemkù
p.p.è. 97/2 a 97/3 v k.ú. Èervený Potok za
úèelem rekreace a seèení trávy panu Plhá-
kovi, Letohrad za roèní nájemné. Zároveò
RM ukládá MO zapracovat do nájemní
smlouvy zvláštní ujednání, aby nedocháze-
lo k omezování sportovních aktivit na uve-
dených pozemcích (obecní sportovištì) ze
strany nájemce, tj. panem Plhákem.

- RM doporuèuje smìnu èásti pozemku
p.p.è. 1400/1 v k.ú. Dolní Boøíkovice ve vlast-
nictví pana Matouška, Dolní Boøíkovice  za
èást pozemku p.p.è. 1401/2 v k.ú. Dolní

Boøíkovice ve vlastnictví Mìsta Králíky, a
ukládá po zamìøení hranice pozemkù pøed-
ložit zámìr smìny na jednání ZM.

- RM revokuje usnesení RM/2004/18/312
ze dne 18. 5. 2004 a schvaluje zøízení vìc-
ného bøemene – uložení a podzemní vedení
trasy kanalizaèní pøípojky na pozemcích
p.p.è. 212/1 a 2072/26 v k.ú. Králíky pro
oprávnìné manžele Slaninovi, Králíky a to
na dobu neurèitou za jednorázovou úhradu.

- RM doporuèuje prodej pozemku p.p.è.
651/21 v k.ú. Králíky, návrh kupní ceny 50,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a
ukládá pøedložit na jednání ZM zámìr pro-
deje.

- RM doporuèuje prodej pozemku p.p.è.
755/1 a èásti p.p.è. 760/1 v k.ú. Králíky,
návrh kupní ceny 50,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem, a ukládá pøedložit na jed-
nání ZM zámìr prodeje.

- RM schvaluje revokaci usnesení RM/
2006/28/407 ze dne 18. 7. 2006 a doporu-
èuje prodej volné bytové jednotky è. 2 v èp.
349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického podí-
lu ve výši 93/1000 na pozemku st.p.è. 200
a spoleèných èástech domu vše v k.ú. Králí-
ky za nabídkovou kupní cenu 57.242,- Kè a
ukládá pøedložit na jednání ZM zámìr pro-
deje.

- RM neschvaluje udìlení výjimky týkají-
cí se každoroèní valorizace nájemného
z nebytových prostor panu Valentovi –
ELKO Valenta, Choceò a trvá na pøedlože-
ném znìní dodatku èp. 5 nájemní smlouvy
ze dne 20. 4. 1994.

- RM bere na vìdomí podání vlastníkù
bytových jednotek v èp. 594 v ul. Nové do-
movy v Králíkách a doporuèuje vlastníkùm
bytových jednotek, aby pøípadné rozpory
byly odstranìny pøedevším jejich dohodou,
jinak se mohou domáhat ochrany u orgánu,
který je k tomu povolán, tj. u soudu.

- RM  jako vlastník  pozemku  p.p.è. 651/
28 v k.ú. Králíky, který je veden dle souèas-
né ÚPD a využíván jako veøejná zeleò, re-
spektuje již v minulosti umístìné drobné
stavby a spoleèná zaøízení domu a dále
doèasné nebo trvalé stavby. Jakákoli insta-
lace spoleèných zaøízení domu (antény, vì-
šáky na prádlo, atd.), umístìní drobné stav-
by (altán, kolna, atd.), zøizování zahrádek
(osazování okrasnými kvìtinami a døevina-
mi) a parkování vozidel na pozemku podlé-
há schválení vlastníkem pozemku, tj. Mìs-
tem Králíky.

- RM schvaluje pøedložené znìní kupní
smlouvy è. 2006/2312/0665 mezi Mìstem
Králíky a Èeskou spoøitelnou, a.s., Praha
na pøevod nemovitosti èp. 364 na st.p.è.
223, st.p.è. 223 a p.p.è. 244 vše v k.ú. Krá-
líky a povìøuje starostu podpisem smlouvy.
Zároveò RM schvaluje pøedání nemovitosti
èp. 364 v Králíkách pod správu správce by-
tového fondu Služby mìsta Králíky, s.r.o.,
Králíky.

- RM souhlasí, aby nalezená vìc – pán-
ské jízdní kolo zn. AUTOR Richmond – bylo
užíváno pro potøeby Mìstského úøadu Krá-
líky.

- RM ukládá MO pozvat oba zájemce
o koupi pozemku p.p.è. 207/2 v k.ú. Králí-
ky na jednání ZM dne 12. 9. 2006 a to pana
Doleèka, Èervená Voda a manžele Otevøe-
lovi, Králíky.

- RM souhlasí s umístìním zaøízení pro
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bezdrátové pøipojení k internetu v objek-

tu obèanské vybavenosti è.p. 35 na st.p.è.
79/2 v k.ú. Dolní Lipka za  úhradu a uklá-
dá MO vypracovat Smlouvu o umístìní za-
øízení.

- RM posoudila pøedložené cenové nabíd-
ky na výmìnu oken v kulturním  domì
v Králíkách a za dodavatele stavby vybra-
la firmu VPO Plast s.r.o. Èeská Ves. Odbo-
ru VTS ukládá, aby pøedložil s výše uvede-
nou firmou návrh smlouvy o dílo.

- RM posoudila pøedložené cenové nabíd-
ky na opravu støešní krytiny, lemování støeš-
ních oken VELUX a klempíøských konstrukcí
na bytovém domì èp. 660, ulice V Bytov-
kách Králíky a za dodavatele stavby vybra-
la firmu Moravec, Králíky. Odboru VTS uklá-
dá, aby pøedložil s výše uvedenou firmou
návrh smlouvy o dílo.

- RM schvaluje smlouvu mezi Mìstem
Králíky a Ing. Arch. Harazimem na zpraco-
vání projektové dokumentace pro územní
øízení na stavbu  „Dùm s peèovatelskou služ-
bou v lokalitì Na Výsluní v Králíkách“
a povìøuje starostu jejím podpisem.

- RM schvaluje dodatek è.1 smlouvy o dílo
mezi Mìstem Králíky a firmou PARIO s.r.o.
Hradec Králové na stavbu – „Rekonstrukce
støechy muzea èp. 365 Králíky“ a povìøuje
starostu jejím podpisem.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny
noèního klidu na 24.00 hodin, a to v souvis-
losti s poøádáním taneèní zábavy dne 8.
9. 2006 na travnaté ploše u KD Støelnice
v Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí
svým prùbìhem narušovat veøejný poøádek
a noèní klid. Poøadatel pøed uskuteènìním
akce provede vhodnou informaèní kampaò
pro obèany, kteøí sousedí bezprostøednì
s místem konání taneèní zábavy, aby pøe-
dešel pøípadným stížnostem a provede vhod-
ná opatøení tak, aby hluk z hudební pro-
dukce obtìžoval okolí co nejménì (vhodné
nasmìrování hudeb. aparatury a podobnì).

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny
noèního klidu na 24.00 hodin, a to v souvis-
losti s poøádáním koncertu dne 9. 9. 2006
v kavárnì Music a sport Bar Støelnice
v Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí
svým prùbìhem narušovat veøejný poøádek
a noèní klid. Pan Jungvirt pøed uskuteènì-
ním akce promluví s obèany, kteøí sousedí
bezprostøednì se zaøízením, aby pøedešel
pøípadným stížnostem.

- RM schvaluje smlouvu mezi Mìstem
Králíky firmou AV Auditing spol. s r.o.,
Pardubice k ovìøení a potvrzení pohledáv-
ky mezi Mìstem Králíky a SMK s.r.o. Krá-
líky a povìøuje starostu jejím podpisem.

- RM nemá námitek k pøevodu pozem-
ku st.p.è.84 v k.ú.Horní Lipka.  Územní
plán obce není pro kat.území Horní Lipka
schválen, v konceptu ÚP je plocha zaøaze-
na do území rekreaèního bydlení.

5. 9.
- RM doporuèuje vzdání se práva na uplat-

nìní smluvní pokuty z titulu pozdní úhrady
kupní ceny dle kupní smlouvy o prodeji
movitých vìcí ze dne 31. 12. 2004 uzavøené
mezi Mìstem Králíky a spoleèností Služby
mìsta Králíky, s.r.o., Králíky. Zároveò uklá-
dá MO pøedložit bod na jednání ZM.

- RM doporuèuje prodej èásti pozemku
p.p.è. 2072/6 v k.ú. Králíky, návrh kupní

ceny 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevo-
dem a ukládá MO pøedložit na jednání ZM
zámìr prodeje. Zároveò RM schvaluje zøíze-
ní vìcného bøemene na èásti pozemku p.p.è.
2072/6 v k.ú. Králíky – právo vstupu za
úèelem opravy a údržby vedení trasy kana-
lizaèního potrubí pro oprávnìné Mìsto Krá-
líky, a to na dobu neurèitou a bezúplatnì.

- RM revokuje usnesení RM/2006/33/500
ze dne 29. 8. 2006. Zároveò RM doporuèuje
revokaci usnesení ZM/2006/06/155 ze dne
11. 7. 2006 a ukládá MO pøedložit bod na
jednání ZM.

- RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Mìs-
tem Králíky a firmou Moravec Zdenìk, Krá-
líky – Klempíøské a natìraèské práce ve
výškách na stavbu – „Oprava støešní kon-
strukce na bytovém domì èp.660 v Králí-
kách“ a povìøuje starostu jejím podpisem.

- RM souhlasí s provedením výchovné pro-
bírky porostu náletových døevin na p.p.è.
3123 v k.ú. Králíky na ploše cca 700 m2.

- RM souhlasí se skácením 2 ks javorù na
p.p.è. 790 v k.ú. Dolní Hedeè (u èp. 90 a 89
v obci Dolní Hedeè).

- RM vyhlašuje 2.kolo dotaèního a pøí-
spìvkového programu mìsta Králíky pro rok
2006 v termínu do 20. záøí 2006 a to
v kategorii: A2, A3 a B1, B2. K rozdìlení
bude èástka ve výši do 30.000,- Kè.

- RM souhlasí s pøevodem invetárního èísla
17 (2 ks nerezové hrnce) z MŠ Pivovarská
na LT Hnìvkov za úèelem doplnìní vybave-
ní kuchynì.

- RM schvaluje finanèní pøíspìvek na vy-
dání reedice brožury Dolní Morava – Králic-
ký Snìžník ve výši Kè. 3.000,- za úèelem
propagace mìsta ve døíve stanoveném roz-
sahu.

- RM schvaluje pro školní rok 2006/2007
ZŠ Králíky, 5. kvìtna 412, okres Ústí nad
Orlicí výjimku z poètu žákù v 6. roèníku ZŠ
na 33 žákù ve tøídì.

- RM doporuèuje revokaci usnesení ZM/
2006/06/140 a doporuèuje uzavøení smlou-
vy o úvìru ve výši 3.700.000 Kè s Èeskou
spoøitelnou, a.s. na nákup nemovitosti è.p.
364 na pozemku st.p.è. 223 a pozemkù
st.p.è. 223  a p.p.è. 224 v k.ú. Králíky
s dobou splatnosti 15 let a zajištìním úvì-
ru budoucími pøíjmy a ukládá FO pøedložit
bod na jednání ZM.

- RM doporuèuje zøízení pøíspìvkové or-
ganizace „Centrum sociálních služeb“ a uklá-
dá odboru sociálních vìcí a zdravotnictví
pøedložit bod na jednání ZM.

- RM schvaluje vyhlášení výbìrového øí-
zení na obsazení pracovního místa øeditele
pøíspìvkové organizace „Centrum sociálních
služeb“.

- RM schvaluje podání žádosti o podporu
v grantovém schématu vyhlášeném Pardu-
bickým krajem v rámci SROP - podopatøení
4.1.2 Podpora regionálních a místních slu-
žeb cestovního ruchu na projekt Turistická
oblast Králický Snìžník – partnerství v ces-
tovním ruchu.

12. 9.
- RM schvaluje zámìr pronájmu nebyto-

vého prostoru – uèebny è. 2 v pøízemí v èp.
367 na Velkém námìstí v Králíkách (Gym-
názium Králíky) v rozsahu jednoho dne
v týdnu a ukládá MO zámìr pronájmu zve-
øejnit.

- RM Králíky schválila pro zabezpeèení
poutì sv. Michala v Králíkách dne 30. 9. a
1. 10. 2006 obèanské sdružení SDH Heø-
manice, TJ Jiskra Králíky oddíl kopané
a oddíl stolního tenisu.

19. 9.
- RM schvaluje ukonèení nájemního vzta-

hu k bytu è. 1 v ul. Nádražní v Králíkách
s manžely Zajacovými, Králíky, a to doho-
dou k 31. 10. 2006. Zároveò RM ukládá
vedoucímu odboru VTS zjistit technický stav
bytu a pøedložit do RM návrh na nezbytné
opravy v bytì.

- RM neschvaluje zámìr pronájmu pozem-
ku p.p.è. 675/27 v k.ú. Králíky ke zøízení
parkovacích míst.

- RM doporuèuje prodej pozemkù p.p.è.
26/5, 28 a 1178/1 v k.ú. Heømanice u Krá-
lík, návrh kupní ceny 20,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem a ukládá MO pøedložit
na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM schvaluje zámìr pronájmu èásti
pozemku p.p.è. 1900/6 v k.ú. Králíky o vý-
mìøe cca 100 m2 za úèelem doèasného slo-
žení stavebního materiálu za roèní nájem-
né a ukládá MO zámìr pronájmu zveøejnit.

- RM doporuèuje prodej pozemkù p.p.è.
469, 470/1, 470/2, 782/2 a èásti p.p.è. 468
v k.ú. Dolní Hedeè, návrh kupní ceny 20,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a uklá-
dá MO pøedložit na jednání ZM zámìr pro-
deje.

- RM doporuèuje prodej pozemkù p.p.è.
274/1, 289 a 297/5 vše v k.ú. Dolní Lipka,
návrh kupní ceny 10,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem a ukládá MO pøedložit na
jednání ZM zámìr prodeje.

- RM revokuje usnesení RM/2006/33/487
ze dne 29. 8. 2006 a ukládá MO a jednateli
SMK s.r.o. Králíky po konzultaci s právním
zástupcem mìsta vypracovat dodatek ke
smlouvì. Zároveò ukládá FO po øádném
vyèíslení nákladù na spotøebu vody v roce
2006 navrhnout RM vhodnou kapitolu z roz-
poètu mìsta.

- RM bere na vìdomí výpovìï z nájemní-
ho vztahu k èásti pozemku p.p.è. 2092/3
v k.ú. Králíky podanou panem Køivohláv-
kem, Králíky.

- RM schvaluje zøízení vìcného bøemene
– právo vedení a oprav plynovodu na po-
zemcích p.p.è.  758, 661/1, 661/5, 748/2,
2121/1, 670/3, 2122, 675/1, 2121/4, 666/
23, 660, 666/1, 675/15, 3316 vše v k.ú.
Králíky pro oprávnìnou Východoèeskou ply-
nárenskou, a.s., Hradec Králové, vìcné bøe-
meno se zøizuje na dobu neurèitou a za jed-
norázovou úplatu.

- RM schvaluje zámìr pronájmu nebyto-
vého prostoru – garáže (první stání) v ne-
movitosti na st.p.è. 1157/1 v k.ú. Králíky
za roèní nájemné ve výši 235,- Kè/m2 a uklá-
dá MO zámìr pronájmu zveøejnit.

- RM jako vlastník pozemku p.p.è. 2075
v k.ú. Králíky souhlasí s možností zásahu
požárnì nebezpeèného prostoru z dùvodu
rekonstrukce nebytového prostoru v èp. 275
na Velkém námìstí v Králíkách.

- RM schvaluje úplnou uzavírku èásti MK
ul. Valdštejnová a MK na Velkém námìstí
v souvislosti s konáním kulturní akce „Sva-
tomichalská pou� 2006 v Králíkách“ v ter-
mínu 29. 9. 2006 - 19:00 hod do 1. 10.2006
- 18:00 a povìøuje odbor VTS k zajištìní
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
uzavírky.
- RM schvaluje „Naøízení è. 1/2006 Mìs-

ta Králíky“, kterým se vymezují úseky sil-
nic II. a III. tøídy, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajiš�uje sjízdnost
a schùdnost odstraòováním snìhu a nále-
dí.

- RM pøehodnotila pøedložené cenové na-
bídky na výmìnu oken v kulturním domì
v Králíkách a za dodavatele stavby vybrala
firmu PROPLAST spol. s r.o. Ústí nad Orlicí
a ukládá odboru VTS, aby pøedložil s výše
uvedenou firmou návrh smlouvy o dílo.

- RM schvaluje zaplatit z rozpoètu mìsta
provedení zdravotního øezu a instalaci bez-
peènostní vazby na vzrostlém jírovci maïá-
lu na p.p.è. 1289 v k.ú. Dolní Boøíkovice.

- RM souhlasí s uzavøením písemné do-
hody o zpracování døevní hmoty ze dvou ja-
vorù rostoucích na p.p.è. 790 v k.ú. Dolní
Hedeè (poblíž domù èp. 89 a 90) s panem

Z pracovního
kalendáøe

vedení mìsta
Jednání
6. 9. - starosta na jednání se zástupci

fi Autoliv.
7. 9. - starosta na jednání s p. Vá-

òou, poslancem PS Parlamentu ÈR.
11. 9. - starosta na jednání dozorèí

rady spoleènosti VaK Jablonné n. O.
14. - 16. 9. - místostarosta na vý-

jezdním semináøi Školy obnovy ven-
kova v mikroregionu Strážnicko a
Vesnici roku 2005 v Boøeticích.

30. 9. - místostarosta na jednání
o Králické pevnostní oblasti v Králí-
kách.

Návštìvy
4. 9. - starosta a místostarosta na

pøivítání nových prvòáèkù v základ-
ních školách.

9. 9. - starosta a místostarosta na
valné hromadì Nadace Památníku
Franze Schuberta ve Vysoké a na Vy-
sokém Potoku.

12. 9. - setkání starostù mìst a obcí
Pardubického kraje v Chrudimi.

28. 9. - 3. 10. - návštìva z partner-
ského mìsta Vil lmar (Hessensko
v Nìmecku) 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)

Boháèem, bytem Dolní Hedeè, 561 69 Krá-
líky. Veškeré práce spojené se zpracováním
døevní hmoty a úklidem klestu provede žada-
tel ve vlastní režii.

- RM souhlasí s uzavøením písemné do-
hody o provedení výchovné probírky porostu
náletových døevin v druhové skladbì olše,
jíva, smrk a bøíza na p.p.è. 3123 v k.ú.
Králíky (žadatel je nájemce pozemku) na
ploše cca 700 m2  s panem Kminiakem, by-
tem Pøedmìstí, 561 69 Králíky. Veškeré
práce spojené se zpracováním døevní hmoty
a úklidem klestu provede žadatel ve vlast-
ní režii.

- RM schvaluje objednávku na zhotovení
digitální pohlednice „Králíky“ a to v rámci
cyklu „Poznej svou vlast“ Lumíra Mouèky
(Moravská Tøebová) a povìøuje místosta-
rostu k sepsání objednávky, podpisu smlou-
vy o dílo a ke spolupráci na pøípravì výsled-
ného produktu.

- RM schvaluje mandátní smlouvu uza-
vøenou mezi mìstem Králíky a Èervenou
Vodou na jedné stranì (mandanti) a firmou
Alfa investing, spol. s.r.o., 500 03 Hradec
Králové na druhé stranì (mandatáø) na akci
„Studie cyklostezky Králíky – Èervená
Voda“.

Náš Støíbròáèek oslavoval
Ani  se tomu nechce vìøit, ale náš stro-

meèek Støíbròáèek oslavil 1. narozeniny.
Snad si ještì vzpomenete, jak jsme jej vlo-
ni na  jaøe zasadili za pomoci pana staros-
ty Dušana Krabce, paní knihovnice Ivy
Mareèkové a hlavnì za asistence vládce
hor Krulišáka. A protože to byly první na-
rozeniny, rozhodli jsme se, že je poøádnì
oslavíme. Vybrali jsme si k tomu poslední
èervnový ètvrtek.

Tentokrát se na pozvání dostavila opìt
paní Mareèková, místo pana starosty to
byl pan místostarosta Arnošt Juránek a
fotograf pan Jiøí Stodùlka. Dychtivì oèe-
kávaný Krulišák se svou spoleènicí Roz-
vodnicí bohužel pøijít nemohli – v noci øá-
dila v lese velká bouøka a tak museli dá-
vat vše do poøádku…

Pozvaní hosté zaujali místa pøipravená
na lavièce a oslava mohla zaèít. Úvodem
jsme zazpívali našemu oslavenci nìkolik
písní o jaru. Pak jsme pøešli k básním,
hádankám a øíkadlùm o stromech, lese,
ptácích. Stromy jsou domovem hlavnì pro
ptáky a tak jsme našemu smrèku zatanèi-

li taneèek
„Hnízda“. Stromy tvoøí les a v lese se

dìjí rùzné podivné vìci – sehráli jsme tedy
krátkou pohádku o Smolíèkovi (vystupoval
v ní Smolíèek, lesní zvíøátka a hlavnì jes-
kyòky v zajímavých pøevlecích.)

Na tuto oslavu si dìti pøedem vyrobily
rùznobarevné papírové ptáèky, které jsme
upevnili na špejle a pak je dìti postupnì
zapichovaly do vìtví stromeèku. Kdo mìl
kosa, popøál oslavenci, a� mu èasto zpívá.

Kdo mìl datla, popøál mu, a� ho uzdraví,
kdyby ho zaèaly sužovat rùzné neduhy. Dìti
s vrabeèky mu pøály, aby na nìm švitoøili
vrabci, dìti s ledòáèky zase, aby mu nìjaký
ledòáèek pøinesl v zobáèku vodu.

Nakonec jsme si spoleènì zazpívali krá-
lickou hymnu „Ptám se, jak ti dupou králí-
ci“. Oslava se vydaøila – poèasí se umoud-
øilo, hosté se bavili, dìti dostaly za své
výkony sladkou odmìnu a Støíbròáèek?

Ten snad za tu dobu alespoò o kousek
povyrostl!
Dìti a paní uèitelky, z MŠ Èervený Potok
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Volební program  místního sdružení Obèanské demokratické strany  pro komunální volby 2006
Motto: ,,Nechceme pøešlapovat, chceme jít dopøedu!“

Vážení spoluobèané,
dovolte nám, abychom vám pøedstavili volební program Obèanské demokratické strany, s kterým se chceme ucházet o vaši pøízeò

a podporu v letošních komunálních volbách a zároveò vám znovu pøipomenout naše kandidáty. V nadcházejícím volebním období
chceme klást dùraz na tyto oblasti:

Život na Králicku a samospráva
Jsme si vìdomi, že hlavním úkolem vedení mìsta musí být

starost o kvalitní podmínky pro život obyvatel Králicka. Proto by-
chom se chtìli zamìøit na tyto problémy:

-opravy i vedlejších komunikací, chodníkù, kanalizací a
ostatních sítí v Králíkách i integrovaných obcích.

-problémy spojené s dopravní obslužností na Králicku. Chce-
me zajistit lepší návaznosti spojù a dosažitelnost krajského mìsta
veøejnou dopravou

-bytovou politiku. Chceme vytvoøit podmínky pro soukromé
investory a bytová družstva k výstavbì nových domù a bytù.

-využití prostoru v parku u Støelnice a u tenisového høištì
v „Berlínì“. Máme v plánu  vybudovat v tìchto lokalitách zóny
odpoèinku pro maminky s dìtmi a pro seniory.

-øešení zásadních otázek rozvoje integrovaných obcí v tìs-
né spolupráci s osadními výbory

-zdravé finance. Budeme prosazovat zdravé a vyrovnané hos-
podaøení mìsta a  dodržování rozpoètové káznì.

-efektivní fungování všech mìstských organizací. Vytvoøí-
me koncepci rozvoje spoleènosti Služby mìsta Králíky s.r.o.

- SKUTEÈNOU informovanost obèanù! Chceme vrátit zápisy
ze zastupitelstva v rámci platných zákonù opìt na stránky Králic-
kého zpravodaje !

Kultura a sport
-Navážeme na tradice poøádání umìleckých sympozií, hu-

debních festivalù a dalších kulturních aktivit, které jsou význam-
ným prvkem prezentace mìsta

-Oživíme projekt na využití bývalé plynárny, která je technic-
kou památkou.  Na realizaci tohoto projektu chceme využít dotaè-
ních programù.

-Zrekonstruujeme fotbalové høištì vèetnì zavlažování a di-
váckého zázemí a vybudujeme tréninkové høištì.

Školství a volnoèasové aktivity
-Nesouhlasíme s pøekotnými a nekoncepèními kroky sou-

èasného vedení mìsta, mezi které patøil napø. pokus o zrušení
jedné vesnické mateøské školy.

-Nesouhlasíme s návrhy na slouèení základních škol. Jsme
pro zachování souèasného stavu. Podpoøíme školy v jejich indivi-
dualitì tak, aby rodièe a žáci mìli možnost výbìru.

-Budeme se snažit ovlivòovat orgány Pardubického kraje tak,
aby støední školství v Králíkách zùstalo zachováno.

-Budeme prosazovat investice do budov školských zaøízení.
-Chceme podporovat snahy o zøízení lyžaøských sportov-

ních tøíd.
-Podpoøíme èinnost zájmových spolkù, klubù a obèanských

aktivit dospìlých.
-Chceme obnovit èinnost školních klubù.

Cestovní ruch
-Klademe dùraz na lepší využití poutního místa a Králické-

ho Snìžníku jako hlavních dominant Králicka.
-Chceme se zasadit o výraznìjší vnímání Masivu Králického

Snìžníku jako samostatné horské oblasti.
-Máme v úmyslu obnovit jednání o realizaci projektu Králické

pevnostní oblasti, o vybudování cyklistických a turistických ste-
zek a o jejich pøizpùsobení souèasným podmínkám.

Vážení spoluobèané, jsme pøesvìdèeni, že program, který vám
nabízíme, je reálný a pøispìje k opìtovnému rozvoji našeho mìs-
ta a regionu. Jsme si vìdomi, že existuje celá øada dalších témat,
projektù a námìtù, o kterých jsme se nezmínili podrobnìji (bazén,
koupalištì, autobusové nádraží, sídlištì v bytovkách, kruhový ob-
jezd a další). Vycházíme však z reálných možností, nechceme
slibovat nesplnitelné. To však neznamená, že bychom nemìli
zájem se tìmito tématy zabývat. V tomto zpravodaji máme pouze
omezený prostor pro prezentaci, kompletní program si mùžete
pøeèíst ve vývìsce MS ODS pod Komerèní bankou.

MS ODS Králíky

Naši kandidáti: 1. Èestmír Doubrava, 2. Ing. Pavel Barták, Ph.D.,
3. Mgr. Vlastimil Kubíèek, 4. Ivo Pecháèek, 5. Miloš Èernohous, 6.
Ing. Luboš Hejkrlík, 7. Jiøí Pauk, 8. Robert Látal, 9. Josef Macko, 10.
Kvìta Šlezingrová, 11. Marie Soldátová, 12. Mgr. Jarmila Berková,
13. Olga Strnadová, 14. Anna Ježková, 15. Jan Daniel.

Základní priority  MO ÈSSD Králíky pro volební období 2006 - 2010
1. Samospráva mìsta a státní správa
Chceme hájit zájmy Vás – obèanù mìsta Králíky. Jste pro nás nejen volièi, ale
pøedevším lidé, kteøí svìøují vládu vìcí veøejných do rukou budoucích zastu-
pitelù a oèekávají splnìní jejich slibù. O to se chceme dùslednì zasadit a Vaši
dùvìru nezklamat.
- zajistíme pøehledné a úèinné finanèní hospodaøení mìsta a jeho øízených
organizací
- máme pøipravenou dlouhodobou koncepci rozvoje mìsta zamìøenou na zlep-
šení kvality  života
- budeme dbát na dùslednou prevenci a likvidaci støetu zájmù a korupce
- všemi prostøedky podpoøíme otevøenou komunikaci mezi radnicí a obèany
- zasadíme se o navrácení bývalých mìstských a obecních lesù a revizi hospoda-
øení
2. Rozvoj, rozpoèet a investice mìsta
- provìøíme možnost zvýšení rozpoètových pøíjmù mìsta dùsledným využívá-
ním všech typù  státních a krajských dotací, subvencí, grantù a programù z EU
- zasadíme se o zvýšení hospodárnosti a úèelnosti vynakládaných prostøedkù
ve všech položkách  rozpoètu
- budeme se maximálnì zasazovat o rozvoj Mikroregionu Králicko
- zvýšíme investice do integrovaných obcí
3. Byty a bytová politika
- podpoøíme všechny druhy bytové výstavby pøedevším, pro mladé rodiny.
- zasadíme se o revitalizaci mìstem vlastnìného bytového fondu.
- pro další individuální bytovou výstavbu rodinných domù zajistíme nové území
s kompletní  infrastrukturou
4. Zdravotní a sociální služby
- vytvoøíme podmínky k rozšíøení specializovaných lékaøských služeb
- zasadíme se, aby nedocházelo ke zhoršování dostupnosti v poskytování neod-
kladné lékaøské    péèe
5. Bezpeènost obèanù
- zpøísníme opatøení pro zajištìní bezpeènosti a poøádku ve mìstì vè. integro-
vaných obcí za pomocí Policie ÈR
6. Školství, kultura a spoleèenský život
Chceme podporovat kvalitní rozvoj pøedškolních zaøízení, základního školství
vè. støedoškolského. Na tìchto školských zaøízeních vytváøet lepší podmínky
pro studium dìtí a práci tìch, kteøí se na jejich výuce podílejí.
- vypracujeme kvalitní koncepci rozvoje školství v návaznosti na vývoj populace
- budeme všemožnì podporovat spolkovou èinnost (dobrovolné hasièe, rybáøe,
myslivce,obèanská sdružení apod.)
- zasadíme se  o rozvoj kulturního dìní ve mìstì a integrovaných obcích
7. Mládež a sport
- budeme se zasazovat o efektivní využití stávajících sportovních zaøízení a
jejich rozvoj
- zvýšíme podporu všech místních sportovních oddílù
- maximálnì podpoøíme vybudování mini dìtských høiš� a zaøízení na celém

území mìsta vè. integrovaných obcích
8. Životní prostøedí
- zamìøíme se na rozvoj a údržbu zelenì ve mìstì a okolí
- budeme vìnovat trvalou pozornost vzhledu a èistotì mìsta
- chceme prosadit snížení poplatku za svážení komunálního odpadu obèanùm
aktivnì se podílejících na tøídìní odpadu (o výtìžek z prodeje tøídìného od-
padu)
-  doøešíme kanalizaci v kritických místech mìsta
9. Doprava a dopravní obslužnost
- budeme se zasazovat o zlepšení a rozvoj infrastruktury spojující náš region
s jinými regiony a páteøní infrastrukturou v Èeské republice vè. Polské
republiky (podpora souèasné podnikatelské sféry a potencionálních nových
investorù, kteøí vytvoøí nová pracovní místa)
- zasadíme se o možnost využívání hranièního pøechodu v Dolní Lipce pod-
nikatelskými subjekty ze zdejšího regionu, kteøí využívají kamionovou dopra-
vu (výhoda pro potencionálního investora)
-  zintenzivníme rekonstrukce  komunikací ve mìstì a integrovaných obcích.
- chceme prosadit výstavbu cyklostezek za podpory všech typù státních a kraj-
ských dotací,  subvencí, grantù a  programù z EU
10. Podpora v podnikání
- budeme maximálnì podporovat drobné živnostníky a vznik nových pracov-
ních míst pro absolventy škol a nezamìstnané obèany
-  nabídneme pøíznivé podmínky a úlevy pro zaèínající podnikatele
-  chceme podpoøit podnikání obèanù ve všech potøebných oblastech
- chceme usilovat o další rozvoj turistického ruchu na Králicku vèetnì dokon-
èení informaèního  systému (oznaèení ulic,sídel institucí,drobných fi-
rem,kulturních památek).
11. Politický styl a politická kultura
Odmítáme aroganci moci a konfrontaci na základì politické pøíslušnosti a
orientace. Jsme pro široký a všestranný dialog na základì odbornosti, etiky a
morálních zásad. Nepodlehneme individuálním lobbystickým tlakùm, které
by nebyly pøínosem pro celek. Za dùležité považujeme jednoznaènou prùhled-
nost pøi výbìrových øízeních pøi obsazování pracovních míst a zadávání veøej-
ných zakázek a zabránìn jakýmkoli formám korupce èi prosazování osobních
zájmù.
1. Jiøí Bažant, vìk: 63, dùchodce, èlen ÈSSD; 2. Pavel Šverák, vìk: 53, lesní
technik, èlen ÈSSD; 3. JUDr. Milan Ježek, vìk: 49, advokát, bez politické pøí-
slušnosti; 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: 29, dìlník, bez politické pøíslušnosti; 9. Alena Lekešo-
vá, 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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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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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 8
konaného dne 12. záøí 2006

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

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven:
Mgr. Karel Hlava (13), nepøítomen: Ing. Roman Kosuk (12).

Za MìÚ: pí Ma�ašovská, pí Pecháèková, p. Èuma, Ing.
Švéda, p. Vacek, Bc. Strnad, Bc. Divíšek.

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

4.1  Majetkové operace
4.2  Úvìr na è.p. 364 – revokace usnesení

ZM/2006/06/140
4.3. Úvìr na rekonstrukci Evropského domu
4.4. Zøízení pøíspìvkové organizace mìsta

– Centrum sociálních služeb
4.5. Projekt Turistická oblast Králický Snìžník

– partnerství v cestovním ruchu
5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

1. Zahájení a prezence
ZM/2006/08/157: ZM schvaluje pøednesený návrh

programu jednání ZM è. 8/2006. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
ZM/2006/08/158: ZM schvaluje ovìøovateli dnešního

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

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

4. Hlavní jednání

4.1  Majetkové operace
ZM/2006/08/159: ZM neschvaluje prodej pozemku

p.p.è. 207/2 v k.ú. Králíky.
Hlasování: 7:5:1 (neschváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +   +   o   +   +   -   -    -     +      -      x     x       -      +

ZM/2006/08/160: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
207/2 v k.ú. Králíky panu Doleèkovi, Èervená Voda.

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

ZM/2006/08/161: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
207/2 v k.ú. Králíky manželùm Otevøelovým, Králí-
ky.

Hlasování: 7:5:1 (neschváleno)

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

ZM/2006/08/162: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku p.p.è. 207/16 v k.ú. Králíky.

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

ZM/2006/08/163: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p.p.è. 741/2 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu
20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

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

ZM/2006/08/164: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemkù p.p.è. 365, 367, 369, 370 a st.p.è. 72 v k.ú. Dolní
Hedeè.

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

ZM/2006/08/165: ZM schvaluje prodej volné bytové
jednotky è. 4 v èp. 347 v ul. Valdštejnova a spoluvlast-
nického podílu ve výši 159/1000 na st.p.è. 196 a spo-
leèných èástech domu vše v k.ú. Králíky manželùm
Honzovým, bytem Dìèín X-Bìlá.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/166: ZM schvaluje prodej bytových jed-
notek dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù, oprávnìným nájemcùm: - paní Schwarze-
rové, Králíky bytovou jednotku è. 3 a spoluvlastnic-
ký podíl ve výši 364/10000 na st.p.è. 258/1 a spoleè-
ných èástech domu - paní Èeøenové, Králíky byto-
vou jednotku è. 4 a spoluvlastnický podíl ve výši
405/10000 na st.p.è. 258/1 a spoleèných èástech domu
- paní Bulové, Králíky bytovou jednotku è. 6 a spo-
luvlastnický podíl ve výši 247/10000 na st.p.è. 258/1 a
spoleèných èástech domu - paní Kalousové, Králíky
bytovou jednotku è. 7 a spoluvlastnický podíl ve výši
362/10000 na st.p.è. 258/1 a spoleèných èástech domu
- manželùm Andrlovým, Králíky bytovou jednotku
è. 8 a spoluvlastnický podíl ve výši 370/10000 na st.p.è.
258/1 a spoleèných èástech domu - panu Hoškovi,
Králíky bytovou jednotku è. 9 a spoluvlastnický
podíl ve výši 353/10000 na st.p.è. 258/1 a spoleèných
èástech domu - paní Marešové, Králíky bytovou jed-
notku è. 10 a spoluvlastnický podíl ve výši 449/10000
na st.p.è. 258/1 a spoleèných èástech domu - manže-
lùm Tkaèukovým, Králíky bytovou jednotku è. 12 a
spoluvlastnický podíl ve výši 371/10000 na st.p.è. 258/
1 a spoleèných èástech domu - manželùm Osièko-
vým, Králíky bytovou jednotku è. 14 a spoluvlast-
nický podíl ve výši 321/10000 na st.p.è. 258/1 a spoleè-
ných èástech domu - panu Kohútovi, Králíky spo-
luvlastnický podíl ve výši 5000/10000 na bytové jed-
notce è. 16 a spoluvlastnický podíl ve výši 173/10000
na st.p.è. 258/1 a spoleèných èástech - paní Dvoøáko-
vé, Králíky bytovou jednotku è. 17 a spoluvlastnic-
ký podíl ve výši 359/10000 na st.p.è. 258/1 a spoleè-
ných èástech domu - paní Severýnové, Králíky by-
tovou jednotku è. 21 a spoluvlastnický podíl ve výši
227/10000 na st.p.è. 258/1 a spoleèných èástech domu
- manželùm Pavlovým, Králíky bytovou jednotku è.
23 a spoluvlastnický podíl ve výši 381/10000 na st.p.è.
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258/1 a spoleèných èástech domu - manželùm Ha-
lanièovým, Králíky bytovou jednotku è. 26 a spo-
luvlastnický podíl ve výši 449/10000 na st.p.è. 258/1 a
spoleèných èástech domu vše v k.ú. Králíky.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/167: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
1494/1, 1494/2 a pozemku ve zjednodušené evidenci
p.è. (485)GP vše v k.ú. Dolní Boøíkovice manželùm
Dostálkovým, Dolní Boøíkovice.

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

ZM/2006/08/168: ZM schvaluje zámìr prodeje volné
bytové jednotky 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. Krá-
líky za minimální nabídkovou kupní cenu 57.242,-
Kè a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/169: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 359/5 v k.ú. Heømanice u Králík za kupní
cenu 10,- Kè/m2+ náklady spojené s pøevodem a uklá-
dá zámìr prodeje zveøejnit.

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

ZM/2006/08/170: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 23/26 v k.ú. Králíky za kupní cenu 150,- Kè/
m2+náklady spojené s pøevodem + ponížení kupní
ceny o 15.000,- Kè z dùvodu zatížení pozemku vìc-
ným bøemenem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

ZM/2006/08/171: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 851/1, 738/3 a st.p.è. 92 vše v k.ú. Dolní Boøí-
kovice za kupní cenu u st.p. 50,- Kè/m2, u p.p. 20,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/172: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 40/1 v k.ú. Èervený Potok za kupní cenu 20,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zá-
mìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/173: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 651/21 v k.ú. Králíky za kupní ceny 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

ZM/2006/08/174: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p.p.è. 2072/6 v k.ú. Králíky za kupní cenu
50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/175: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 755/1 a èásti p.p.è. 760/1 v k.ú. Králíky za
kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem
a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/176: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù ve zjednodušené evidenci p.è. (1091)GP, (1090)GP,

(1089/2)GP a èásti pozemkù ve zjednodušené eviden-
ci p.è. (1087)GP, (1088)GP, (1089/1)GP, (1092)GP v k.ú.
Horní Lipka za kupní cenu 20,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/177: ZM schvaluje revokaci usnesení
ZM/2006/05/101 ze dne 09.05.2006 a schvaluje zámìr
prodeje pozemku p.p.è. 294/7 v k.ú. Èervený Potok za
kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem
a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/178: ZM rozhodlo a schvaluje žádost o
nabytí nepotøebného vojenského majetku do vlast-
nictví Mìsta Králíky darovací smlouvou podle zá-
kona è. 174/2003 Sb., o pøevodu nìkterého nepotøeb-
ného vojenského majetku a majetku, s nímž je pøí-
slušné hospodaøit ministerstvo vnitra ÈR, z vlast-
nictví Èeské republiky na územní samosprávné cel-
ky. K tomu ukládá RM podat žádost Ministerstvu
obrany o pøevod, poskytnout Ministerstvu obrany
spolupráci pøi pøípravì pøevodu a v pøípadì schvá-
lení pøevodu vládou ÈR pøedložit zastupitelstvu
úplný text návrhu darovací smlouvy ke schválení.
Pøedmìtem pøevodu jsou následující nemovitosti
vèetnì jejich souèástí a pøíslušenství: – bytový dùm
èp. 622 na st.p.è. 804 – jiná stavba bez èp. nebo ev. na
st.p.è. 1093 – pozemky st.p.è. 804, 1093 a p.p.è. 650/2
vše v k.ú. Králíky, zapsáno na LV è. 2230 pro obec a
k.ú. Králíky, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický,
u Katastrálního úøadu pro Pardubický kraj, Katas-
trálního pracovištì Ústí nad Orlicí.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/179: ZM schvaluje revokaci usnesení
ZM/2006/06/155 ze dne 11.07.2006.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/180: ZM schvaluje revokaci usnesení
ZM/2006/03/054 ze dne 14.03.2006 a schvaluje smìnu
pozemku p.p.è. 1071/27 v k.ú. Králíky ve vlastnictví
Mìsta Králíky za pozemek p.p.è. 1071/28 v k.ú. Králí-
ky ve vlastnictví spoleènosti BENZINA, a.s., Praha
7, s tím, že mezi hodnotami nemovitostí není rozdíl.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/08/181: ZM schvaluje vzdání se práva na
uplatnìní smluvní pokuty z titulu pozdní úhrady
kupní ceny dle kupní smlouvy o prodeji movitých
vìcí ze dne 31. 12. 2004 uzavøené mezi Mìstem Králí-
ky a spoleèností Služby mìsta Králíky, s.r.o., Králí-
ky 462.

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

4.5. Projekt Turistická oblast Králický Snìžník
– partnerství v cestovním ruchu

ZM/2006/08/182: ZM bere na vìdomí projekt Turis-
tická oblast Králický Snìžník – partnerství v ces-
tovním ruchu vèetnì jeho kofinancování.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2  Úvìr na è.p. 364 – revokace usnesení ZM/
2006/06/140

ZM/2006/08/183: ZM schvaluje revokaci usnesení
ZM/2006/06/140 a schvaluje uzavøení smlouvy o úvì-
ru ve výši 3 700 000,-Kè 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 zajištì-
ním úvìru budoucími pøíjmy.
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Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.3. Úvìr na rekonstrukci Evropského domu
ZM/2006/08/184: ZM schvaluje uzavøení smlouvy o

investièním úvìru ve výši 18.000.000,- Kè s Èeskou
spoøitelnou, a.s. na financování celkové rekonstruk-
ce objektu è.p. 353 ( Evropský dùm) na st. p. è. 213 v
k.ú. Králíky s dobou splatnosti 7 let a zajištìním
úvìru budoucími pøíjmy.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.4. Zøízení pøíspìvkové organizace mìsta – Cen-
trum sociálních služeb

Hlasování: ZM/2006/08/185: ZM schvaluje zøízení
pøíspìvkové organizace Mìsta Králíky „Centrum so-
ciálních služeb“.

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

5. Vstupy obèanù
- Nebylo pøijato žádné usnesení.

6. Vstupy zastupitelù
- Nebylo pøijato žádné usnesení.

Zapsala: Lenka Faltusová

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

Pøed cílovou páskou
Když jsem pøed nìkolika lety vydával první èesky

psané Dìjiny Králicka od pana docenta Musila, ne-
tušil jsem, že mi o pár let pozdìji bude dopøáno
pøipsat do historie Králík také nìkolik øádkù. Vdì-
èím za to lidem, kteøí mi pøed ètyømi lety dali
s dùvìrou svùj hlas. A protože jsme spolu s kolegy
v zastupitelstvu došli až na koneènou volebního ob-
dobí, mám opravdu poslední pøíležitost svým voli-
èùm ještì jednou podìkovat, ale také se omluvit tìm,
které jsem možná zklamal.

Za ta ètyøi léta jsem mìl možnost poznat spoustu
zajímavých, ale i docela prostých lidí. Každý z nich
mùj život nìèím obohatil a pomohl poodhalit tajem-
ství - jaké vlastnì jsou dnešní Králíky. Díky této
práci jsem mohl také lépe poznat tváø našeho ven-
kova.

Mé podìkování patøí i našemu starostovi. Od po-
èátku jsme si práci rozdìlili, abychom v týmu a lépe
zvládali úkoly a povinnosti, které postupnì pøichá-
zely. V tandemu se nejen dobøe tvoøilo, ale také lépe
snášely neúspìchy, odolávalo obvinìním a nìkdy až
neuvìøitelným naøèením a spekulacím. Nic bychom
ale nedokázali bez mnoha spolupracovníkù, jejichž
seznam by vydal na speciální èíslo tohoto periodika.
Podìkování patøí nejen jim, ale i konstruktivním kri-
tikùm, kteøí obèas nejednu vzletnou myšlenku po-
stavili nohama zpátky na zem. Zda se nám opravdu
daøilo a jestli i za ty krátké ètyøi roky je za námi
vidìt nìjaké dílo, to nejlépe zhodnotíte vy sami.

Uzavírá se další ètyøletá volební perioda, léta ve
službì obèanùm mìsta a našeho venkova. Že jsem
smìl být pøi tom, za to Vám patøí mùj upøímný dík.

Arnošt Juránek

NEBANKOVNÍ PÙJÈKY
Potøebujete peníze a nechce se Vám

obíhat všechny banky, nebo Vám
prostì jen v bance nepùjèí!

Pùjèujeme: zamìstnancùm, dùchodcùm,
podnikatelùm a firmám.

Zamìstnancùm a dùchodcùm pùjèujeme již
od 6000 do 160000,- Kè. Podnikatelùm a firmám
není výše úvìru omezená. Není zkoumána Vaše

minulost v bankovním registru.

Neplatíte žádné poplatky pøedem!

VOLEJTE: 603 539 045
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Králíky kolem roku 1900 - VIII.
Další velkou a nezastupitelnou skupinou

byly potravní živnosti. V Králíkách dané doby
staèilo osm pekaøù a jedna pekaøka, kteøí
celkem zamìstnávali devìt dalších kvalifi-
kovaných pracovních sil a 11 uèòù. Zatím co
výroba alkoholických nápojù patøila k životu
mìsta celkem pravidelnì, živnost cukráøù
máme dnes sklon vnímat jako luxusní, aè-
koliv pøelom 19. a 20. století tyto lidi zøejmì
považoval za svou nedílnou souèást. Výrobce
likérù byl v Králíkách jeden a tak jako lec-
kde jinde i tady náležel mezi izraelity. Cuk-
ráøi byli tøi samostatní živnostníci, kteøí za-
mìstnávali dvì kvalifikované síly a ètyøí uènì.
Kromì nich tu sídlili další dva obchodníci s
cukrovinkami, z nichž jeden byl zástupcem
firmy Jordan - Timaens z Podmokel u Dìèí-
na, a své aktivity tu dále rozvíjel obchodní
zástupce likérky Mossler z Opavy.

Další živnosti už se mohly vyskytovat oje-
dinìle a pøesto stihly pracovat dostateènì

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
07. 10. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. Slezská 41 465 642 267
08. 10. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. Slezská 41 465 642 267
14. 10. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
15. 10. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
21. 10. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
22. 10. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
28. 10. So MUDr. Jedlièková Bystøec è.p. 182 465 642 990
29. 10. Ne MUDr. Jedlièková Bystøec è.p. 182 465 642 990
04. 11. So MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212
05. 11. Ne MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212

pro pohodlí zdejších obyvatel. Napøíklad
nožíø, punèocháø, rukavièkáø, sklenáø.
O nìco víc muselo být v té dobì stále ještì
øemenáøù a sedláøù. Kromì toho se tu daøi-
lo ètyøem hodináøùm, což bylo ponìkud ne-
zvyklé, navíc jenom jeden z nich mìl ještì
další živnost - provozoval fotoateliér. Kro-
mì mistrù byly v tìchto živnostech zamìst-
nány ještì dalších ètyøi kvalifikované síly a
šest uèedníkù.

Hostinských živností bylo v té dobì v Krá-
líkách registrováno 17, z toho ètyøi aktuál-
nì provozovaly ženy. Držitelé hostinských
koncesí vìtšinou nemìli další zdroj pøíjmù
kromì tøech z nich. Dva zároveò provozova-
li domácí trafiku a tøetí, paní hostinská,
byla zároveò zelináøkou. Svou další profesi
pravdìpodobnì brala stejnì vážnì jako hos-
tinec, protože v nejužší rodinì mìla ještì
obchodníka s ovocem. Vìtšina zdejších hos-
tinských pravdìpodobnì v této dobì nále-

žela do sféry tvoøící jistou zvláštnost místní
ekonomiky. Šlo tehdy už opìt velmi živý
poutní provoz na pøilehlé Hoøe Matky Boží.

Tu už témìø ètvrt století spravovali re-
demptoristé, kterým se povedlo barokní slá-
vu poutního místa tranformovat do podoby
moderního poutního provozu. Poutníci pøi-
cházeli nejenom z královéhradecké diecéze,
ale prakticky z celé habsburské støední Ev-
ropy i blízkého nìmeckého pøeshranièí. Aè-
koliv samotný poutní komplex ležel na ka-
tastru Dolní Hedeèe a promítal se do její
struktury zamìstnanosti, vliv na život
i ekonomiku Králík byl v té dobì nepøehléd-
nutelný. Kromì již zmiòovaných hostincù a
zøejmì èásteènì také fiakristù, náležely ne-
pochybnì ke sféøe služeb poutníkùm napøí-
klad oba místní fotoateliéry, dva litografic-
ké závody, z nichž tiskárna A. Kunze byla
výslovnì specializovaná na „obrázky“.

Marie Macková, pokraèování pøíštì

Jedeme do ZOO
„Kam se letos vypravíme na výlet?
A co kdybychom se zase podívali za zví-

øátky do ZOO a pak se ještì projeli výlet-
ním parníkem po pøehradì?

Hurá, to by bylo skvìlé, kam tedy poje-
deme?

No pøece do Brna, tam to všechno mají!“
Pøibližnì v tomto duchu se nesl náš roz-

hovor nedlouho pøed uskuteènìním naše-
ho letošního školkového výletu.

Vyjíždìlo se poslední èervnové pondìlí
pøed prázdninami za krásného teplého po-
èasí. Plánovanou hodinu odjezdu jsme mu-
seli ponìkud posunout – jednak pro poru-
chu objednaného autobusu, jednak pro vel-
ký zájem rodièù - bylo nutno pøiobjednat
ještì jeden autobus. Na dobré náladì nám
to ale neubralo a cesta do Brna, rychle ubí-
hala.

V poledne jsme byli na místì – uvítalo
nás tam velké vedro a poutaèe pøed ZOO.
Po zakoupení vstupenek se naše výprava
rozprchla po cestièkách a každý zamíøil,
kam ho jeho zájem vedl.

My a naše skupinka dìtí se rozbìhla
k Tygøím skalám - jeden  tygr tam spokoje-
nì spal, bylo mu asi taky horko, ostatní se
nìkam schovali. Po chvíli okukování spící-
ho tygra jsme pokraèovali smìrem k lachta-

nùm – ti si pìknì øádili ve vodì. Další za-
stávka byla u ledních medvìdù – byli tam
dva, oba si také hráli ve vodì. Jeden z nich,
asi ten zvìdavìjší, pojednou vylezl z vody a
šel se na nás podívat zblízka. Všichni hned
byli celí nadšení a fotografovali o stošest.

Medvìd si sedl, díval se na nás, nasával
náš pach – opìt zavládlo všeobecné nadše-
ní. Bylo ale nutné pokraèovat dále – vidìli
jsme dikobraza, jak chroupal jablko, pak
nás zaujali bobøi. Cestou jsme ještì za-
stavili u stáda laní s jeleny, pak jsme se
obèerstvili z vlastních zásob u ohrady
s losy. Moc se nám líbili rùzní draví ptáci,
papoušci, ovce Jakobovy, rùznobarevné
lamy. Krátce jsme se zastavili u výbìhu s
psouny (vypadali jak svišti) a zakoupili
jsme si pamìtní mince a taky nìco stude-
ného na pití. Poté jsme pokraèovali smì-
rem k dìtskému koutku – zde dìti pozoro-
valy morèata a králíky, pak se pohoupaly
na rùzných houpaèkách, vyzkoušely spous-
tu døevìných prolézaèek.

Blízko tohoto koutku jsme ještì obdivo-
vali vznešené žirafy a skotaèivé zebry.

Zde jsme naši návštìvu jen neradi ukon-
èili a zaèali se vracet ke vchodu, kde byl
sraz naší výpravy. Spoleènì jsme došli k
autobusu, který nás zavezl ke kotvišti vý-

letních lodí. Po chvíli hledání jsme nastou-
pili na èekající parník – zanedlouho se roz-
toèil lodní šroub a loï se dala do pohybu.

Sedìli jsme dole v podpalubí a pozoro-
vali ubíhající bøehy, koupající se lidi, plují-
cí loïky…

Velkým zážitkem bylo obdivovat mohut-
né hradby støedovìkého hradu Veveøí.

Bylo nám blaze, komupak se podaøí svézt
se na opravdové lodi? Cestou parník zasta-
voval, lidé vystupovali a nastupovali. Na
koneèné pak všichni loï opustili a my jsme
rychle zabrali celou horní palubu. Na zpá-
teèní cestì nás pak ovíval lehounký vánek,
což bylo po horkém dni velice pøíjemné.

V Králíkách tou dobou øádila poøádná
bouøka, lilo, padaly i kroupy, ale tady bylo
nádhernì až do veèera.

Ale všechno má svùj konec – parník do-
jel do pøístavu, my jsme se vrátili do auto-
busu a pak nám už nezbývalo nic jiného
než vrátit se domù. Cestou nás pøekvapil
déš�, který nám pøíjemnì ochladil støechu
autobusu a umyl pøední sklo. Všichni jsme
se shodli na tom, že se už tìšíme do vany a
do svých voòavých postýlek…

Domù jsme se vrátili sice skoro už za
tmy, ale v poøádku, unavení, ale nadmíru
spokojení. Mohli jsme si už jen zazpívat „
Sláva, nazdar, výletu, nezmokli jsme, už
jsme tu!“

Za tento obdivuhodný výlet chceme pøe-
devším velice podìkovat panu Imrichu Tó-
thovi z Èerveného Potoka, který nám už
tradiènì cestu sponzoroval. Dále dìkuje-
me našim pánùm øidièùm, kteøí s námi
solidárnì sdíleli celý horký den a v pohodì
nás pøivezli zpìt domù.

MŠ Èervený Potok
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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 øíjnu oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

87 let - Anna Výprachtická,
- Emilie Pecháèková,
- Vìra Pytlíková

82 let - Jaromír Všeteèka,
- František Andrlík

81 let - Božena Vondráèková
79 let - Alžbìta Michalièková,

- Marie Bubnová
78 let - Anna Èerná,

- Jiøina Havlíèková

77 let - Miroslav Kain
76 let - Františka Kollerová
75 let - Vilma Vrbická,

- Bohumír Švéda
72 let - Miroslav Musílek,

- Marie Scholzová,
- Marie Pirklová

71 let - Jaroslava Heèková,
- Ludmila Kalousková

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Jan Doubínek, Milan Mareš, Bohumil Zezulka

Eliška Švestková, Karolína Stolariková, Kateøina Bergmanová

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Øádková inzerce
Vymìním zdìný byt 3+1 s vlastním

plynovým vytápìním + garáž v os. vlast-
nictví za vìtší garsonieru (2+kk) v os. vlast-
nictví v Králíkách. Tel. 736 142 775.

Hledám pro rodinu s dìtmi vìtší byt
(4+1, 5+1) nebo domek v Králíkách k pro-
deji nebo k pronájmu. Pøípadnì vymìním
za pìkný byt 3+1 v Lanškrounì + dopla-
tím. Mobil: 732 380 283

Jiøí Bartoò – Bronislava Prokešová
Jiøí Kudláèek – Jana Dobøanská

Luboš Køivohlávek – Jitka Dittmerová
Jan Šteker – Jaroslava Kožená

Vladimír Adamec – Miluše Suchomelová
Bedøich Stránský – Barbora Krmelová

Petr Vinkler – Marta Faitová
Michal Novák – Sabina Hejlová

Petr Novotný – Michaela Roèková
Jiøí Brousek – Lucie Brùhová

Pavel Langer – Magdaléna Chaloupková

Klub Na Støelnici poøádá

TANEÈNÍ PRO
DOSPÌLÉ

(manželské a partnerské
páry, 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.

Louèíme se ……
„Už nastal ten den, už se louèit jdem…“
Besídku spojenou s louèením s našimi letošními školáèky jsme

pøichystali na poslední èervnový ètvrtek odpoledne.
Dopoledne se už tradiènì vìnujeme pøípravì tøídy – výzdoba

místnosti, seøazení židlièek pro diváky. Zároveò si opakujeme pro-
gram besídky - letos jsme si vyzkoušeli i slavnostní nástup, louèení
a fotografování u novì nazdobené slavobrány.

Èas rychle ubíhal a po obìdì a krátkém odpoèinku už jsme se
zaèali pøevlékat do sváteèního obleèení a paní uèitelky pomáhaly
vytváøet dìvèatùm slušivé úèesy. Všechny dìti dychtivì vyhlížely
rodièe a sourozence - hlavnì naši pøedškoláci už se nemohli doèkat,
až se pochlubí tím, co si pøipravili. Jakmile se hosté zaèali sjíždìt
do MŠ, slavnostní rozlouèení mohlo zaèít.

Úvodem naši nejstarší a odcházející školáèci pøivítali veškeré
obecenstvo – maminky, tatínky, bratry. Pak jsme se všem zúèast-
nìným pøedstavili pásmem veršù a hádanek o pøírodì, stromech,
ptáècích, zaznìlo nìkolik písní o jaru. Písní „U maminky v bøíšku“
zaèalo to hlavní, kvùli èemu jsme se všichni sešli – louèení s našimi
školáèky. Zavzpomínali jsme spoleènì na to, jak se tyto dìti pøed
nìkolika lety narodily, jak rostly a jak pøišly poprvé k nám do
školky, jak se u nás zapojily do kolektivu. Každý školáèek se nám
pøedstavil jménem a pøíjmením, povìdìl nám, do které školy na-
stupuje.

Letos od nás odcházelo jedenáct dìtí – do 1. tøídy pùjdou tøi
kluci a osm dìvèat. Devìt dìtí se znovu setká ve  „žluté škole“ dva
kluci se sejdou v „bílé škole“. Slavnostní fanfárou a po krátkém
projevu na rozlouèenou zaèalo vlastní šerpování – každý kluk do-
stal bledìmodrou šerpu, dìvèata zase rùžovou, na obou byl nápis
„Školáèek“ a krásné sluníèko. To už blýskaly spouštì fotoaparátù
naplno a kamery vrèely ostošest, jak se každý snažil zachytit tu
svou ratolest pøi jejím dùležitém kroku do života. Kromì šerpy
dostal každý ještì pìknou  knihu o zvíøátkách a malou kytièku
rùžových karafiátù. Po obdarování si každý školáèek nasadil svou

školní aktovku, prošel tøídou k nádherné slavobránì, u které se
zastavil a symbolicky se s námi krátkým zamáváním rozlouèil.
Posledním krokem pøekroèily onu pomyslnou èáru, která oddìluje
školku od základní školy. Tyto nezapomenutelné momenty byly
zvìènìny fotoaparátem paní Jany Trnkové.

Atmosféra ve tøídì byla pøímo nabita city, nìkteøí z divákù i slzeli
dojetím a když pak za námi pøibìhly dìti s malou kytièkou na
rozlouèenou a nìkteøí i s dáreèkem, nevydrželi jsme ani my. Po
krátkých a dojímavých rozhovorech s rodièi odcházejících dìtí se
pak už všichni pomalu louèili a odcházeli k autobusu, k autùm.

Ale den ještì nekonèil, ti odvážní tu zùstávali na spoleèné pøeno-
cování ve školce. Jakmile nás rodièe opustili, rychle jsme se pøe-
vlékli a vybìhli na naši zahradu. Nejprve se všichni poøádnì vyøá-
dili na prùlezkách, zabìhali si, zahráli si kopanou, prostì, dali
prùchod volnému dovádìní.

Brzy nás èekala veèeøe a tak jsme se s chutí nabaštili. Po veèeøi
jsme si dali nìco málo sladkého, abychom si trochu zamlsali. O nìco
pozdìji jsme uspoøádali nìkolik soutìží – soutìžili jsme ve skáká-
ní v pytlích, na hopíkách, v bìhu dvojic. Za úèast v soutìžích byla
opìt sladká odmìna a malý dáreèek – pøívìsek v podobì autíèka
nebo letadélka.

Do zahrady se vplížila tma, tak jsme vše uklidili a vrátili se do
školky. Pøevlékli jsme se postupnì do pyžamek, vyèistili si zuby a
umyli se. Šli jsme spoleènì nahoru a pøipravili jsme si spaní. Niko-
mu se ještì nechtìlo spát a tak jsme si zahráli na opravdové
zpìváky v soutìži „Rozjezdy pro hvìzdy“. Výkony všech oceòovala
pøísná, ale spravedlivá porota a všichni soutìžící se za své výkony
doèkali malého pøekvapení v podobì dobrých bonbónù. A pak se
nedalo už nic dìlat, bylo hodnì hodin a tak se dìti uložily na
lehátka a pøi poslechu pohádek z kazety pomalu usínaly. A vìøte
nebo ne, spaly celou noc jako dudci.

Ráno lilo jako z konve, ale nám to nevadilo, byli jsme v suchu a
dobrá nálada nám vydržela až do odpoledne, kdy jsme se rozjeli do
svých domovù.

Dìti a paní uèitelky, z MŠ Èervený Potok
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Program na ØÍJEN
pátek   6.   SILENT HILL   zaè. ve 20.00 hod
Mladá matka Rose hledá ve vyhoøelém hornickém mìs-

teèku ztracenou dceru, ale je svìdkem pomsty zavraždì-
né dívenky Alessy. Ctitelùm velmi temných hororù s té-
matem boje o pøežití je urèen tento snímek, v nìmž vyna-
lézavost filmaøù pøi zobrazování hrùzy jakoby neznala
mezí.

sobota   14.   ANGEL-A   zaè. ve 20.00 hod
Po šesti letech se na režisérské køeslo vrátil èelný pøed-

stavitel filmové postmoderny Luc Besson, aby natoèil
zvláštní milostný pøíbìh s fantastickými i komediálními
prvky, nabízející srovnání s legendárním Wendersovým
Nebem nad Berlínem: oba snímky jsou èernobílé, v obou
hraje dùležitou roli atmosféra mìsta (v tomto pøípadì
Paøíže), a v obou se pojednává o andìlech na zemi.

úterý   17.    zaè. v 17.00 hod
PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
Druhý díl úspìšného historicko-dobrodružného vyprá-

vìní o výstøedním pirátském kapitánovi Jacku Sparro-
wovi (Johny Depp) a dalších oblíbených postavách horo-
rové komedie. Tentokrát se spletitý dìj toèí okolo truhly,
v níž je ukryto živoucí srdce kapitána Jonese, ovládající-
ho netvora Krakena.

úterý   24.   GARFIELD 2   zaè. v 17.00 hod
Pokraèování rodinné komedie s velkým, líným, tlus-

tým a vtipným kocourem Garfieldem v hlavní roli. Ko-
cour potká v Londýnì královského dvojníka, když se
marnì snaží zabránit sòatku svého pána Jona s veteri-
náøkou Liz. Brzy však bude mít jiné starosti – zlý lord
Dargis mu chystá vražedné nástrahy.

pátek   27.   BESTIE KARLA   zaè. ve 20.00 hod
Kontroverzní kriminální thriller zpracovává autentic-

ký pøíbìh nejvìtších kanadských sériových vrahù, man-
želù Paula Bernarda a Karly Homolkové, jež je èeského
pùvodu. Dodnes není jasné, zda Karla byla jen nástrojem
sadistického manžela nebo aktivní spolupachatelkou, jejíž
obìtí se stala i vlastní sestra.

úterý   31.   zaè. v 17.00 hod
RYCHLE A ZBÌSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA
Osmnáctiletý Sean musí kvùli problémùm s rychlou

jízdou odjet z USA za otcem do Tokia. Zde se dostane do
prostøedí vyznavaèù driftingu (závody v øízených smy-
cích). Najde sice nové pøátele i lásku, zaplete se však
s japonskou mafií – jakuzou. Ze závodu pro radost se tak
stane závod o život.

Klub Na Støelnici Králíky
ØÍJEN 2006

nedìle 8. 10. – zaè. v 19.00 hodin
OBCHOD NA KORZE
Ve výjimeèném nedìlním termínu se pøedstaví divadelní soubor

ze slovenského Sabinova s divadelní hrou podle stejnojmenné no-
vely Ladislava Grosmana. Filmová verze režisérù Kadára a Klose
z roku 1965 získala o rok pozdìji Oscara a natáèela se právì
v Sabinovì (není bez zajímavosti, že na hlavní tøídì stále mají onu
proslavenou galanterii). Ètyøicet let poté si sabinovští tuto význam-
nou událost pøipomnìli nastudováním divadelní tragikomedie
o staré židovské obchodnici a jejím arizátorovi. Vstupné 50,- Kè.

Pozn.: Pøedstavení je souèástí „Mezinárodního festivalu èeské
a slovenské dramatické tvorby“, jehož hlavním poøadatelem je
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Obèanské sdružení divadelních ochotníkù z Ústí nad Orlicí
s finanèním pøispìním Pardubického a Prešovského kraje. Reali-
zace tohoto divadelního pøedstavení v Králíkách je významným
ocenìním ochotnické a poøadatelské èinnosti Klubu Na Støelnici a
divadelního souboru TYL.

pátek 13. 10. – zaè. v 19.30 hodin
JAN BURIAN: DÍVÈÍ VÁLKA
Koncert známého písnièkáøe a také cestovatele Jana Buriana

se koná v sále ZUŠ. Svébytný muzikant a bøitký komentátor
spoleèenského dìní se pøedstaví s novým koncertním progra-
mem o ženách ve všech podobách, který je ovšem urèen obìma
pohlavím. Sám Jan Burian o nìm øíká: „Je to koncert složený
z písnièek z nového dvojalba, pojatý jako Empatický feministic-
ký veèírek - aneb Jak se muž dívá na ženy a co z toho pro nìj
vyplývá...“. Vstupné 60,- Kè.

pátek 20. 10.
zaè. ve 20.00 hodin
VYPSANÁ FIXA
Známá pardubická skupina vydala živé

CD a také vynikající DVD se záznamem
koncertu a mnoha bonusy. K této pøíleži-
tosti se rozhodla uspoøádat podzimní tur-
né, na kterém se spolu s kapelou FISH
FINGERS zastaví také v Králíkách.
Vstupné 100,- Kè.

støeda 25. 10. – zaè. v 19.00 hodin
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
Slavnostní koncert k výroèí založení samostatného státu v rámci

cyklu KLASIKA VIVA. Úèinkují sólisté Národního divadla v Pra-
ze a Moravská filharmonie Olomouc. Koncert se koná ve velkém
sále Domu kultury v Šumperku, autobus z Králík odjíždí v 17.45
hodin z autobusového nádraží a v 17.50 od Obecního úøadu
v Èervené Vodì. Doprava zdarma, cena vstupenky 100,- 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.

Pavel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky

1. 10.

Garfield 2
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - ro-

dinná animovaná komedie. Èesky, 77 min., pøístupný, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

Fotbal - ml. a st. žáci: 1. FC Žamberk - Dolní Újezd
Žamberk, 09:30, fotbalový stadion.

Hokejbal - Extraliga st. dorostu: Letohrad - Jihlava
Letohrad, 12:30, hokejbalové høištì.
Hokejbal - Extraliga ml. dorostu: Letohrad - Jihlava
Letohrad, 10:00, hokejbalové høištì.

3. 10.

Auta
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - ani-

movaný rodinný. Zaèínající, velmi ambiciózní závodní auto se cestou
na velkolepý šampionát seznámí s auty z ospalé Kardanové Lhoty.
Od nich se nauèí, že opravdová radost se neskrývá za cílovou pás-
kou, ale na cestì k ní....V èeském znìní: R. Krajèo, K. Brožová, B.
Polívka, J. Lábus. Širokoúhlý, èesky, 116 min., pøístupný, cena: 70,-
Kè, pøedprodej: 465 614 583.

4. 10.
Auta
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Cena: 70,- Kè,

pøedprodej: 465 614 583.

Fotbal - Pohár ÈMFS: Letohrad - Mladá Boleslav
Letohrad, 16:00, Fotbalové høištì FK OEZ, Šedivská 538.

Ètení z kroniky mìsta
Jablonné nad Orlicí, 17:00, knihovna, Jablonné nad Orlicí, 561

64, pøedprodej: 465 641 371.

5. 10.
Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého muže
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. Film USA, 151

min., pøístupný, pøedprodej: 465 641 371.

Ryan - pøedstavení FK
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film Kanada -

2006. Režie: C. Barker, A. Snowden, D. Fine, Ch. Landreth, M.
Cournoyer. F. Back. Cena od 35,- Kè do 60,- Kè, pøedprodej: 465 614
583.

7. 10.

Angel - A
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film Francie -

romantická komedie. Širokoúhlý, èernobílý, titulky, 90 min., od 12.
let, cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Fotbal - muži: 1. FC Žamberk - Heømanùv Mìstec
Žamberk, 16:00, fotbalový stadion.
Fotbal - dorost: 1. FC Žamberk - Horní Újezd
Žamberk, 13:45, fotbalový stadion.

PENALTA RALLYE 2006
Žamberk, 07:30, nádvoøí zámku.
6. roèník automobilové soutìže, která zábavnou formou provìøí

znalosti, schopnosti a dùvtip øidièù. Prezentace: v 7:30 - 8:00 hod.
pøed zámkem v Žamberku, kde bude možno pøed startem parkovat.
Trasa v délce cca 70-80 km v okolí Žamberka a Kostelce nad Orlicí.
Informace: www.aoscz.info  nebo www.stejskal.orlice.cz.

VII. Hubertova jízda
Žamberk, 10:00, U myslivecké chaty, poøádá Jezdecký klub Pol-

sko.
Program: 10:00 hod. - zahájení, 10:30 hod. - odjezd na hon za

liškou, 13:00 hod. - parkurové skákání a další soutìže. Obèerstvení
zajiš�uje MS „Hùrka“.

Seznam kulturních
a sportovních akcí

v blízkém okolí
na mìsíc ZÁØÍ
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Seznam kulturních a sportovních akcí
v blízkém okolí na mìsíc ØÍJEN

8. 10.
Žalman & spol.
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Legendární folkové seskupení pøi køtu
novì vydaného CD. Cena: 150,- Kè, pøedpro-
dej: 465 614 583.

Bìh údolím Orlice v Klášterci (18.
roèník)

Klášterec nad Orlicí, 10:00, fotbalové høiš-
tì. Tratì vedou z vìtší èásti po lesních ces-
tách, èlenitý terén. Délka: muži 10 km, ostat-
ní ménì. Pøevýšení: 60 m. Prezentace: od
8:30 (nejpozdìji 30 min. pøed startem kat.).
Start: 10:00 - 11:00 hod. fotbal. høištì v Kláš-
terci nad Orlicí. Startovné: žáci, dorost 20,-
Kè, dospìlí 30,- Kè, nejml. zdarma. Poøada-
tel: Sokol LO Klášterec n.O. Kontakt: Jin-
døich Kalous, tel. (domù): 465 637 421, tel.
(zam.): 465 637 385, 721 955026.

9. 10.
Jak si princezna vzala draka
Žamberk, 08:15, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Pøedstavení pro MŠ a 1. stupeò ZŠ.
DAP Praha. Pøedprodej: 465 614 583.

Jak si princezna vzala draka
Žamberk, 10:50, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39.

10. 10.

Kouzelná chùva Nanny McPhee
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film USA - rodinná komedie. Už 17
chùv opustilo dùm pana Browna a jeho dìti
si spokojenì mnou ruce, nebo� dohnat kaž-
dou k šílenství je jejich oblíbená zábava.
Dokáže je zkrotit až peèovatelka nejtìžšího
kalibru Nanny McPhee, která má k dispozi-
ci kouzla a èáry. Širokoúhlý, èesky, 99 min.,
pøístupný, pøedprodej: 465 614 583.

11. 10.
Podzimní burza dìtského obleèení
Žamberk, od 08:00 do 17:00, Rodinné cen-

trum Pohoda, Nádražní. 10. - 13.10. výbìr,
16. - 18.10. prodej, 19.10. výdej a úklid.
Infomace: www.pohoda.org

Kouzelná chùva Nanny McPhee
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo.

12. 10.
Superman se vrací
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A.

Hanuše. Film USA/Austrálie. Superman,
muž z oceli a nejvìtší ochránce lidstva, zmi-
zel. Astronomové údajnì objevili trosky jeho
domovské planety Krypton a Superman se
vydal na dlouhou cestu vesmírem, aby se
sám pøesvìdèil, zda nìkdo z jeho blízkých
nežije. To bylo pøed pìti lety. Mezitím Lex
Luthor obere další bohatou vdovu, získá další
miliony dolarù a spøádá plán, který mu pøi-
nese peníze, svìtovládu a pøi které zemøe
spousta lidí. Do toho se vrací Superman, jako
nešika Clark Kent se nechává znovu zamìst-
nat v redakci Daily Planet a s pøekvapením
zjiš�uje, že nebojácná reportérka Lois Lane-
ová si mezitím poøídila snoubence a syna.
155 min., pøístupný od 12 let, pøedprodej:
465 641 371.

13. 10.

Burza zimního vybavení

Jablonné nad Orlicí, kino - sál, A. Hanu-
še. Pøíjem vìcí - pátek - 15-20 hod. Prodej -
sobota 8-16 hod. Výdej vìcí - sobota 18-20
hod. Burza se koná ve vestibulu a šatnì
kina, poøádá Charita. Pøedprodej: 465 641
371.

50 let od založení školy
Žamberk, 09:00, SŠ obchodu, øemesel a

služeb, Zámek. Den otevøených dveøí, pro-
hlídka školy, Domova mládeže, tìlocvièny a
Støediska praktického vyuèování. 17:00 -
01:00 Kulturní dùm Dlouhoòovice (u Žam-
berka) - spoleèné setkání všech absolventù a
zamìstnáncù školy. K tanci a poslechu hraje
skupina MONITOR pod vedením Romana
Grusse.

Zvìøinové hody
Letohrad, 11:00, místo konání: Restaura-

ce Na koupališti.

Módní pøehlídka žambereckých fi-
rem II

Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-
ní 39. Dìtský svìt, Linie - R, Svatební šaty.
Podzim, zima pro všechny vìkové kategorie.
Cena: 90,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Labská trotina rallye
Žamberk, 16:00, Masarykovo nám. Mis-

trovství ÈR ve sprintrallye. Slavnostní start
z rampy na Masarykovì námìstí. Tratì rych-
lostním zkoušek v okolí Žamberka.
www.labskarallye.cz

14. 10.
Burza zimního vybavení
Jablonné nad Orlicí, kino - sál

50 let od založení školy
Žamberk, 09:00, SŠ obchodu, øemesel a

služeb, Zámek. 10:00 MìÚ Žamberk - pøije-
tí bývalých dlouholetých pedagogù a zamìst-
nancù školy starostou mìsta

Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého
muže

Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-
ní 39. Film USA - dobrodružný. Širokoúhlý,
titulky, 151 min., pøístupný, cena: 70,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

Fotbal - Divize C: Letohrad - Èeský
Brod

Letohrad, 15:00, Fotbalové høištì FK
OEZ, Šedivská 538.

Zvìøinové hody
Letohrad, 11:00, místo konání: Restaura-

ce Na koupališti.

Hokejbal - II. NHbL: Letohrad - Chlu-
mec n. C.

Letohrad, 13:00, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Hokejbal - Extraliga mužù: Letohrad
- Ústí n. L.

Letohrad, 17:00, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Labská trotina rallye
Žamberk, Masarykovo nám. Mistrovství

ÈR ve sprintrallye.

Pøespolní bìh lyžaøù v Letohradì
Letohrad, 10:00, areál biatlonu „Šediv-

ský lom“. Lesní cesty, èásteènì asfaltový po-
vrch. Délka: 8 km, pøevýšení: 40 m. Prezen-
tace: 8:00 - 9:30 hod. v místì startu. Start:

10:00 - 10:30 hod. Startovné: dospìlí 20,-
Kè. Poøadatel: Spartak Letohrad, lyžaøský
oddíl. Kontakt: František Majvald, Druž-
stevní 592, 561 51 Letohrad, tel.byt: 465
620 558, tel.zam.:465 622 300, e-mail: biat-
lon@orlicko.cz, www.biatlonoez.cz.

15. 10.
Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého

muže
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film USA - dobrodružný. Širokoúhlý,
titulky, 151 min., pøístupný, Cena: 70,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

Fotbal - ml. a st.žáci: 1. FC Žamberk -
Ústí nad Orlicí

Žamberk, 09:30, fotbalový stadion Žam-
berk.

Hokejbal - MÈR st. žáci: Letohrad -
Polièka

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

Hokejbal - MÈR ml. žáci: Letohrad -
Svitavy

Letohrad, 13:00, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Hokejbal - Extraliga mužù: Letohrad
- Most

Letohrad, 11:00, Sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Módní pøehlídka žamberských firem
Letohrad, 17:00, Dùm kultury - kinosál,

Družstevní 597.

16. 10.
Dìtský filmový festival (16.  - 20. 10.)
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kino - sál, A.

Hanuše. Dìti èeká každý den spousta pohá-
dek a mnoho cen. Pøedprodej: 465 641 371.

17. 10.

Dìtský filmový festival
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kino - sál, A.

Hanuše. Dìti èeká každý den spousta pohá-
dek a mnoho cen. Pøedprodej: 465 641 371.

Miami Vice
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film USA - akèní thriller. Žádné pøíka-
zy. Žádná pravidla. Žádné zákony. Filmová
verze kultovního seriálu, která je temnìjší,
nároènìjší na divákovu pozornost. Ale také
o mnoho reálnìjší. Širokoúhlý, titulky, 131
min., od 15. let, pøedprodej: 465 614 583.

18. 10.
Miami Vice

Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo.

19. 10.
Noc nevìsty - pøedstavení FK
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film ÈR - 1967. Režie: Karel Ka-
chyòa. Cena od 35,- Kè do 60,- Kè, pøedpro-
dej: 465 614 583.

20. 10.
Míèek Flíèek
Žamberk, 17:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Pøedstavení za oponou Divišova diva-
dla. Divadlo Úsmìv Praha. Pohádka pro dìtí
od tøí let a jejich rodièe, babièky a dìdeèky.
Délka 45 min. Cena: 30,- Kè, pøedprodej:
465 614 583.
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Seznam kulturních a sportovních akcí
v blízkém okolí na mìsíc ØÍJEN

Kráska v nesnázích
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film ÈR - tragikomedie. Film J. Høe-
bejka a P. Jarchovského o sexu, penìzích a
dobrém èlovìku. Mladá rodina proživá osob-
ní i finanèní krizi, pohromadì ji drží jen se-
xuální závislost manželù. Žena se seznámí
s noblesním a bohatým starším mužem.
Hrají: A. Geislerová, R. Luknár, J. Abrhám,
E. Vašáryová, J. Schmitzer. Širokoúhlý, èes-
ky, 110 min., od 15. let, cena: 70,- Kè, pøed-
prodej: 465 614 583.

Laco Deczi - Celula New York
Letohrad, 19:00, Spoleèenské centru Nový

Dvùr, Šedivská. Pøedprodej vstupenek od 21.
8. Muzeum øemesel, tel. 465 622 160, Mik-
centrum, tel. 465 622 092. Cena od 140,- Kè
do 160,- Kè.

21. 10.
Františkovo èarování s Majdou
Letohrad, 14:00, Dùm kultury - kinosál,

Družstevní 597.

Kráska v nesnázích
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film ÈR - tragikomedie. Širokoúhlý,
èesky, 110 min., od 15. let, cena: 70,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

Fotbal - dorost: 1. FC Žamberk - Mo-
ravany

Žamberk, 13:15, fotbalový stadion.
Fotbal - muži: 1. FC Žamberk - Ústí

nad Orlicí B
Žamberk, 15:30, fotbalový stadion.

Hokejbal - Extraliga st. dorostu: Le-
tohrad - Dobøany

Letohrad, 15:30, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Hokejbal - Extraliga ml. dorostu: Le-
tohrad - Plzeò

Letohrad, 13:00, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Vinobraní
Lukavice, 20:00, Sokolovna Lukavice,

kromì burèáku se mùžete tìšit na Cimbá-
lovku J. Dostála a Marušèiny jahody.

Krajinomalby a zátiší v tvorbì Lubo-
še Kosohorského

Žamberk, 15:00, Mìstské muzeum, ÈSA.
Výstava u pøíležitosti autorova jubilea. Úvod-
ní slovo: Jan Tvrdý.

22. 10.
Velká zebra aneb Jakže se to jmenu-

jete?
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. ApProsper Praha, Bricaire
Lassayques. Christian nevydrží dlouho s jed-
nou ženou. Dvakrát použije trik, kdy pøed-
stírá, že se utopil na rybách. Díky svému
pøíteli z dìtství se ale najednou ocitá tváøí v
tváø se „vdovami“ i novou snoubenkou.
V hlavní roli: Ondøej Vetchý. Cena: 220,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

Garfield 2
Letohrad, 17:00, Dùm kultury - kinosál,

Družstevní 597.

Fotbal - ml. a st. žáci: 1. FC Žamberk
- Litomyšl

Žamberk, 09:30, fotbalový stadion.

Hokejbal - Extraliga st. dorostu: Le-
tohrad - Litomìøice

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

Hokejbal - Extraliga ml. dorostu: Le-
tohrad - Plzeò - Litice

Letohrad, 09:30, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Ve stopì Líšnické patnáctky (7. roè-
ník)

Líšnice, 10:00, Sokolovna. Závod vede po
lesních a polních cestách, zèásti po asfaltu.
Délka: muži 8 km ostatní ménì. Prezenta-
ce: 8:30 - 9:30 hod. (dospìlí do 10:15 ) hod. v
místì startu. Start: 10:00 - 11:00 hod. Líš-
nice - sokolovna. Startovné: dospìlí 30,- Kè,
žactvo 20,- Kè. Poøadatel: TJ Sokol Líšnice.
Kontakt: Rudolf Doleèek, Líšnice 130, tel:
736 134 846.

Výstava fotografií - Mozaika 2005-2006
Jablonné nad Orlicí, 15:00, Kulturní a

turistické centrum, nám. 5. kvìtna 30. Pet-
ra Kuèerová, Pavla Rivolová, Marta Èernic-
ká, Josef Jeøábek, Tomáš Vojtìch. Výstava
potrvá do 18. listopadu 2006.

24. 10.

Povídání o mašinkách
Letohrad, 18:00, Zámecká rotunda, Vác-

lavské nám. 1.

25. 10.

Miami Vice
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - kinosál,

Družstevní 597.

Let è. 93
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film USA - drama. Strhující a provo-
kativní drama pùsobící mimoøádnì auten-
ticky. 11. záøí 2001. Teroristé unesli ètyøi
letadla. Tøi zasáhla svùj cíl. Tohle je pøíbìh
ètvrtého z nich. Širokoúhlý, titulky, 107 min.,
od 15. let, pøedprodej: 465 614 583.

26. 10.
Garfield 2
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A.

Hanuše. Film USA. 77 min., èeský dabing,
pøístupný, pøedprodej: 465 641 371.

27. 10.
Politické harašení
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A.

Hanuše. Ve známém poøadu vystoupí Zuza-
na Bubílková, hudební doprovod Petr Re-
zek. Pøedprodej: 465 641 371.

28. 10.
Akce v oblacích
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film Francie - akèní. Letecká akroba-
cie, bojové scény v oblacích a pøátelství na
život a na smrt je spoleèným jmenovatelem
této napínavé podívané. Elitní piloti „ochrán-
ci“ vzdušného prostoru støeží a milují. Širo-
koúhlý, titulky, 102 min., pøístupný, cena:
70,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Fotbal - Divize C: Letohrad - Chru-
dim

Letohrad, 14:30, fotbalové høištì FK
OEZ, Šedivská 538.

Hokejbal - II. NHbL. Letohrad - Pøe-
louè

Letohrad, 11:00, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Hokejbal - Extraliga mužù: Letohrad
- Jihlava

Letohrad, 16:30, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Slavnostní otevøení hasièské expozi-
ce

Žamberk, 13:00, objekt bývalých kasá-
ren, ÈSA. Poøádá Sbor dobrovolných hasièù.

29. 10.
Akce v oblacích
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo.

Hokejbal - MÈR ml. žáci: Letohrad -
Èeská Tøebová

Letohrad, 11:00, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

Hokejbal - MÈR st. žáci: Letohrad -
Èeská Tøebová

Letohrad, 09:30, sportovní areál - hokej-
balové høištì, Šedivská.

30. 10.
Miami Vice
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A.

Hanuše. Film USA. Po 20 letech se Michael
Mann vrátil do svìta, jejž kdysi uvedl na
obrazovku. Místo (Miami), základní záplet-
ka (tajní policajti v boji s drogovým podsvì-
tím) jsou tytéž, jen hrdinové teï mají tváøe
Jemieho Foxxe a Colina Farrella. 131 min.,
pøístupný od 15 let, pøedprodej: 465 641
371.

31. 10.

Super náhradník
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film USA - romantická komedie. Svì-
ží komedie nabitá bøitkým humorem, ko-
mickými situacemi a spoustou bláznivých
nápadù. Nic není tak, jak se na první pohled
zdá....Duke touží po Olivii, která miluje Se-
bastiana, který je ve skuteènosti Viola. Ti-
tulky, 105 min., pøístupný, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

Dlouhodobé akce a výstavy:

Kulturní a informaèní centrum v Jab-
lonném nad Orlicí

Výstava obrazù a skic Vìry Mezerové -
Dvoøáèkové, otevøeno: od 10. 9. 16.00 hod.
do 7. 10. 2006.

Kulturní a informaèní centrum v Jab-
lonném nad Orlicí

Výstava – Fotografie – Mozaika 2005 –
2006. Petra Kuèerová, Pavla Rivolová, Mar-
ta Èernická, Josef Jeøábek, Tomáš Vojtìch,
otevøeno: od 22. 10. 15.00 hod. do 18. 11.
2006.

Mìstské muzeum v Žamberku
Poklady žamberského muzea (výstava

novì zrestaurovaných pláten z muzejních
sbírek ke Dnùm evropského kulturního dì-
dictví), otevøeno: od 8. 9. 16:00 hod. do 15.10.
2006, Út, St, Èt, Pá 9-12 13-16, So, Ne 14-
17.

Mìstské muzeum v Žamberku
Krajinomalby a zátiší v tvorbì Luboše

Kosohorského, otevøeno: 21. 10. 15.00 hod.
do 19. 11.2006, Út, St, Èt, Pá 9-12 13-16,
So, Ne 14-17.
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Podìkování Pile v
Èerveném Potoce

Byla jednou jedna školièka. Budova
školky byla obklopena velkou zahra-
dou, kde sloužila všem dìtem na hra-
ní dvì velká prostorná pískovištì.

Roky bìžely, dìti pøicházely a odchá-
zely, jen pískovištì zùstávala. Zub èasu
pomalu a nenápadnì na døevì praco-
val, až ztrouchnivìlo. Bylo potøeba
prkna odstranit a vymìnit za nová –
bohužel se ale nedostávaly peníze na
nutnou výmìnu.

A tak se dìti a paní uèitelky  jedno-
ho dne vydaly  na místní pilu s pros-
bou, zda by nebylo možné získat vhod-
ná prkna za výhodnìjších podmínek.

Vedení Pily, konkrétnì pan ing. Ve-
selý, naši situaci pochopil, a prkna nám
pøislíbil. Netrvalo dlouho a prkna na
pískovištì pracovníci Pily pøivezli a slo-
žili za školkou na terase. Jaké bylo
naše pøekvapení, když nám sdìlili, že
prkna dávají naší školce sponzorským
darem.

Ted¡ už se zase mùžeme tìšit, až si
zase budeme moci sednout na èistá a
teplá prkna a tvoøit bábovièky.

Chceme tímto veøejnì podìko-
vat Pile v Èerveném Potoce za je-
jich pochopení a nezištný dar.

Zároveò chceme pøipomenout a do-
dateènì ještì jednou podìkovat za døí-
vìjší sponzorský dar – dvì klády, kte-
ré dodnes slouží dìtem ke hrám a cvi-
èení na zahradì.

Dìti a uèitelky MŠ Èervený Potok

HEØMANICKÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
V sobotu 16. záøí 2006 se uskuteènil

Heømanický turnaj v malé kopané. Proto-
že naše víska je z roku na rok bez vhodné-
ho plácku pro poøádání sportovní akce to-
hoto druhu, museli se venkovští fotbalisté
sejít tentokráte pøed hospodou v Prostøed-
ní Lipce. Vyjádøím na tomto místì myšlen-
ku existence jednoho kvalitnìjšího, vyba-
venìjšího sportovištì pro nìkolik obcí do-
hromady, což by mi pøišlo úèelnìjší, než
snaha o to, aby všude bylo nìco a nakonec
tøeba také nic, jako u nás v Heømanicích.
Za již tradiènì pìkného „babìletního“ po-
èasí a za zájmu diváctva se setkali, také
tradiènì, reprezentanti Prostøední Lipky,
Horní Lipky a dva týmy z Heømanic. Pøi
úèasti ètyø družstev, tvoøených devíti hrá-
èi, se hrálo v sestavì 5+1 a byl zvolen hrací
systém každý s každým, hrací doba 2 x 20
minut. Vítìzství v zápase znamenalo zisk
tøí bodù, remíza bod jeden a prohra žádný.

JEDNOTLIVÉ ZÁPASY:
AC Heømanice „Dolòáci“ – Horní Lipka

1:2, PS Heømanice „Horòáci“ – Prostøední
Lipka  1:0, Horní Lipka  - Prostøední Lip-
ka  4:1, AC Heømanice „Dolòáci“ – PS Heø-
manice „Horòáci“  2:0, Prostøední Lipka -
AC Heømanice „Dolòáci“  0:5, PS Heøma-
nice „Horòáci“ – Horní Lipka  1:3

ZÁVÌREÈNÁ TABULKA:
Vítìzství Remízy Prohry Body Skóre Rozdíl

1. Horní Lipka 3 0 0 9 9:3 + 6
2. AC Heømanice „Dolòáci“ 2 0 1 6 8:2 + 6
3. PS Heømanice „Horòáci“ 1 0 2 3 2:5  - 3
4. Prostøední Lipka 0 0 3 0 1:10  - 9

Loòské první místo bez vìtších potíží
obhájili borci z Horní Lipky, když ani je-
den zápas neprohráli. Kvalita a chu� být
nejlepší je u mladého horkokrevnìjšího
týmu o stupeò výš, než u zbývajících týmù
a proto se zdá jejich vítìzství zasloužené.
Zbývající „manèafty“ jsou vyrovnanìjší,
i když heømaniètí „Dolòáci“ jako jediní dr-
želi s vítìzi krok. Úèelem akce je však re-
kreaènì si zasportovat, takže díky patøí
každému, kdo pøijde a vìkovému prùmìru
„Horòákù“ z Heømanic navíc ještì obdiv.
Cenami byly diplomy pro družstva a me-
daile se sportovní lahví pro každého hráèe

z prvních tøech týmù.
Na závìr dìkujeme Jirkovi Hlavovi za

„rozhodcování“, Lipeèákùm za poskytnutý
azyl a pomoc s pøípravou høištì. Naše po-
dìkování patøí také sponzorùm, bez jejichž
pøispìní by se podnik na takové úrovni
jen stìží uskuteènil: Mìstský úøad Králí-
ky, Max Portman s.r.o. Kromìøíž, Eliška
Boková - Obrázky na skle Králíky, Jiøí Bar-
toníèek - farma Oleška Heømanice a Vi-
king outdoor Králíky.

Za poøadatele (Osadní výbor Heømanice,
Hasièi Heømanice a AC Heømanice) Petr
Venzara

Výsledky Králické èasovky (4. roèník)
Pøátele cyklistiky Králíky uspoøádali 2.

záøí již 4. roèník Králické èasovky. Závod
byl 19. závodem Moravského poháru – Sý-
kora sportwear 2006 - silnièní cyklistika
pro amatéry. Na start se mohli postavit
úèastníci MP i pøíchozí. Na tra� Králíky -
Èervený Potok - Malá Morava – otoèka -
Èervený Potok – Králíky v délce 16 km
vyjelo 133 cyklistù. Cílovou rovinkou bylo
stoupání na vrch Veselka, kde byl i konec
závodu. Poøadatelé tímto zároveò dìkují
za èetnou sponzorskou podporu. Akce byla
zaøazena do Dotaèního a pøíspìvkového
programu Mìsta Králíky pro rok 2006.

Pøátelé cyklistiky Králíky

Kategorie A: 1. Pohanka Libor (ZAF
velosport Vel. Pavlovice) 0:21:33, 2. Sou-
sedík Marek (KCK Cykloteam Zlín II.)
0:22:10, 3. Kestler Aleš (YOGI Racing
Ostrava – B) 0:22:38.

Kategorie B: 1. Mráz Kamil (Silný team
Unièov A) 0:21:48, 2. Baban Marcel (Sto-
nava) 0:22:33, 3. Homola Libor (KCK Cyk-
loteam Zlín I.)  0:22:35.

Kategorie C: 1. Baran Petr  (CINELLI)
0:22:41, 2. Mlejnek Josef (Klub èeských
cyklistù 1900 Litomyšl A) 0:23:00, 3. Sko-
pal Ludìk (SK Toma Olomouc) 0:23:11.

Kategorie Ž: 1. Šèuèková Jiøina (PSK
Whirlpool Hradec Králové) 0:25:48, 2.
Kalová Zuzka (CK TJ Sokol Blansko ind.)
0:26:29, 3. Slavíèková Andrea (SKC Brno)
0:27:17, 4. Špaèková Jaroslava (Silný team
Unièov A) 0:27:27.

Kategorie D: 1. Ba�a Vladimír (KCK

Cykloteam Zlín I.) 0:23:26, 2. Vejrosta Zby-
nìk (PELL´S Favorit Team) 0:24:04, 3. In-
drák Jiøí (SK Toma Olomouc) 0:24:16, 4.
Kalousek Jiøí (Silný team Unièov A) 0:24:26.

Kategorie O: 1. Smith Derren (ASPV
Vápenná) 0:24:10, 2. Kanišèev Roman (BBB
JCM Mohelnice) 0:28:18, 3. Pospíšil Miro-
slav (Mohelnice) 0:29:15.

1. Výprachtický Karel (Vermìøovice)
0:26:29, 2. Paulus Miloslav (Králíky)
0:26:37, 3. Kukrle Miroslav (Triklub Lošti-
ce) 0:27:23, 4. Uhlíø Jiøí (Drak Králíky)
0:29:29, 6. Velechovský Jiøí (Králíky)
0:35:33.

 1. Leicht Jiøí (ASPV Tìchonín) 0:26:43,
2. Mazel Alois (Cyklo Pazka Brno) 0:27:09,
3. Koblížek Jindøich (SKI Žamberk) 0:28:43.

 1. Petruš Lubomír (ACS Drak Vrbno)
0:23:35, 2. Kukrle Michael (Triklub Loštice)
0:28:14, 3. Krabec Martin (Králíky) 0:30:12.
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