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Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku
Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

1. Cíl koncepce
Koncepce chce být návodem k dosa-

žení stavu, kdy se Králíky stanou pøi-
rozeným a prosperujícím centrem ce-
loroèní turistiky v mikroregionu a kdy
jejich zprvu lokální význam bude tuto
oblast pøesahovat tak, aby se Králíky a
jejich bezprostøední okolí staly vyhle-
dávaným turistickým cílem pro klien-
telu nejen z Èeské republiky, ale i ze
zahranièí.

2. Výchozí podmínky
Mìsto Králíky a jeho bezprostøed-

ní okolí nabízí návštìvníkùm pestrou
nabídku turistických produktù uspo-
kojující širokou zájmovou škálu - od
ryze historické po vrcholový sport.
O tomto faktu rozhodují následující
pøedpoklady:

- zemìpisná poloha v nejjižnìjší èás-
ti Kladské kotliny, obklopené poho-
øím Suchého vrchu, Jeøábu a Králic-
kého Snìžníku, nedotèená pøíroda
okolních lesù, svažitost terénu umož-
òující výstavbu nových lyžaøských
vlekù,

- raritou je vrch Klepý - evropské
rozvodí tøí moøí,

- zachovalý krajinný ráz, pøitažlivý
pro cykloturistiku, letní a zimní pìší
turistiku,

- mìstská památková zóna s živým
poutním místem na Hoøe Matky Boží,

- blízkost osady Vysoká a možnost
rozvoje schubertovské tradice,

Škola konèí, léto zaèíná

- existence linie tìžkých opevnìní
z let 1936-38 s vojenským muzeem,
podzemní pevností Hùrka a tvrzí Bou-
da,

- blízkost horského støediska na
Dolní Moravì s volnými ubytovacími
kapacitami v letním období,

- blízkost státní hranice s Polskem
a možnost nabídnout turistické pro-
dukty také na území Kladska,

- spoleèenské a kulturní akce pøe-
sahující rámec mikroregionu (karne-
val, Cihelna, rockový festival, téma-
tické trhy, øezbáøské a malíøské ple-
néry, setkání Králíkù v Králíkách
apod.),

- možnost sportovního vyžití ná-
vštìvníkù, popøípadì využití zaøízení
pro pøípravu vrcholových sportovcù
ve mìstì (sportovní areál u ZŠ Mo-
ravská, fotbalové stadiony apod.),

- možnost sportovního a rekreaè-
ního rybaøení na tekoucí pstruhové
i  stojaté vodì.

Dne 26. 6. 2004 se konalo na fotbalo-
vém stadionu zábavné odpoledne pro
dìti a dospìlé. Realizaci zajistila agen-
tura Leafilm Praha PRODUCTION.

Pøíjemným odpolednem provázela
moderátorka Šárka Kubelková a Jiøí
Krytináø. Soutìžní pìtiboj o Zlatého
králíka vyhrálo družstvo Mìstského
úøadu Králíky. Pro náctileté byla nej-
vìtší atrakcí úèast hvìzdy soutìže Èes-
ko hledá SuperStar Juliana Záhorov-
ského. Pøátelského fotbalového utká-
ní se za hvìzdné družstvo ARABELA -
TEAM zúèastnily  fotbalové legendy
František Veselý, Ivo Knoflíèek, par-
dubický hokejista Ladislav Lubina,
moderátor Zbynìk Merunka, herec
Jiøí Krytináø, Mojmír Madìriè, zpìváci
Michal Penk, Richard Sacher, baviè Jan
Kuželka aj.

RedakceSoutìž „Sraž ho“ - sen mnoha fanynek, Julian Záhorovský v akci.

Vítìzné družstvo pìtiboje o Zlatého
králíka: R. Švéda, J. Mlynáø, L. Fal-
tusová, P. Macošek a M. Mlynáø.

(Pokraèování na následující stranì)
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3. Sportovní vyžití - aktivi-
ty a zaøízení

3.1 Souèasný stav
Nabídka sportovních aktivit tvoøí dù-

ležitou souèást nabídky cestovního ru-
chu, kterou potencionální návštìvníci
vyhledávají a oèekávají. Vedle aktivit
provozovaných v pøírodním prostøedí
(v létì cykloturistika a pìší turistika,
v zimì sjezdové lyžování a bìh na ly-
žích) je tøeba vytvoøit podmínky i pro
aktivity provozované ve sportovních
zaøízeních v majetku mìsta nebo ji-
ných subjektù.

Dnešní stav tìchto zaøízení je zasta-
ralý a nedostaèující; nepøesvìdèí tedy
možného turistu k návštìvì právì
naší oblasti. Mìsto vlastní 2 tìlocvièny
(sokolovna – velmi stará
s nevyhovujícími hygienickými pod-
mínkami, tìlocvièna u ZŠ 5. kvìtna –
novìjší, ovšem nevyhovující svými roz-
mìry a kapacitou), dále nedokonèený
sportovní areál s pøírodním kluzištìm
(lze využívat i v letní sezónì pro in-
line hokej), volejbalovými kurty a ví-
ceúèelovým høištìm. Absentují jakéko-
liv plochy pro volnoèasové aktivity
malých dìtí (dìtský park èi høištì
s houpaèkami, skluzavkou apod.).

3.2 Nabídky pøírodních aktivit
Sportovní aktivity provozované

v pøírodì k nám budou
i v budoucnu lákat mnoho turistù –
pøírodní zajímavosti našeho kraje jsou
zøejmé. Je zapotøebí dále zkvalitòovat
servis s tìmito aktivitami spojený:

3.2.1 Zimní sezóna:
- kvalitní úprava bìžeckých tratí, je-

jich znaèení a zanesení do map (areál
kolem Jeøábu s možnou úpravou tra-
tí až k Severomoravské chatì, propo-
jení zimního støediska na Dolní Mora-
vì s tímto areálem – v souèinnosti
s okolními obcemi)

- výstavba areálu pro sjezdové lyžo-
vání pod klášterem (døívìjší zastaralý
vlek nahradit novým a vystavìt záze-
mí (obèerstvení s toaletami, prodej
permanentek apod.).

3.2.2 Letní sezóna:
- další rozšíøení znaèení stávajících

turistických tras a cyklotras
- budování cyklostezek jako alterna-

tivy pro jízdu po hlavních silnicích, kte-
rá se stává stále více nebezpeènou (cyk-
lostezka podél toku øeky Tichá Orlice
v úseku Králíky – Mladkov – Jablon-
né n. Orl. – Letohrad).

- zlepšení zázemí a nutného servisu
spojeného s tìmito druhy turistiky
(pùjèovna a opravna kol, obèerstvení
apod.)

3.3  Sportovní aktivity provo-
zované v mìstských zaøízeních:

Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku
(Pokraèování ze strany 1) 3.3.1  Víceúèelový sportovní are-

ál pøi ZŠ Moravská (dostavba)
- atletické dráhy, povrchy høiš�, zá-

zemí – šatny, WC, sprchy, spoleèenská
klubová místnost.

3.3.2  Nová tìlocvièna (nová stav-
ba, popø. pøestavba)

- vedle stávající sokolovny je prostor
vhodný ke stavbì nové tìlocvièny –
zaøízení, které bude svými parametry
splòovat požadavky na poøádání spor-
tovních soutìží alespoò na národní
úrovni. Stávající sokolovnu buï opra-
vit nebo pøebudovat k výše uvedeným
úèelùm.

3.3.3  Krytý bazén
- krytý bazén by se stal lákadlem,

které by k nám pøitahovalo turisty
z širšího okolí (nejbližší kryté bazény
má Šumperk, Zábøeh, Èeská Tøebová,
Ústí nad Orlicí, vzdálené minimálnì 30
km) a byl by souèasnì zázemím pro
hotelové hosty v zimním støedisku
Dolní Morava. Omezujícím faktorem
mohou být jeho vysoké provozní ná-
klady.

3.4 Ostatní sportovní zaøízení
a prostory pro volnoèasové akti-
vity

- mìsto nemùže provozovat veškerá
sportovní zaøízení samo. Musí zde na-
pomoci soukromý podnikatelský sek-
tor a dobudovat potøebné zázemí (bow-
lingové dráhy, squashové kurty apod.).
Je však tøeba pobídkami napomoci
tvorbì tìchto zaøízení.

4. Kulturní a spoleèenské
vyžití

4.1 Propagování kulturního dì-
dictví mìsta a regionu jako dù-
ležitého produktu turistiky

4.1.1 Poutní místo na Hoøe Mat-
ky Boží – barokní skvost regionu

- návaznost na stálou výstavu
v Králíkách – Kladské baroko

- navrácení soch z Vraclavi a zápùjè-
ka dalších pøedmìtù z regionu Klad-
ska

- spolupráce a návaznost na poutì
konané v areálu kláštera (koncerty…)

- využít siluety kláštera k propagaci
regionu

4.1.2 Fortifikaèní památky
KPO. Jeden z nejnákladnìjších pro-

jektù v Pardubickém kraji, Králická
pevnostní oblast, jejímž centrem bude
Vojenské muzeum Králíky, poèítá
s podporou EU. Vznikne muzeum
o životì lidí mezi svìtovými válkami
propojené sítí cyklotras a záchytných
parkoviš�. Projekt by se mìl zapojit do
spoleèného èesko-polského projektu
Pevnostních systémù pøi Dolnosudet-
ské cestì a mìl by pøinést cca 50 pra-
covních pøíležitostí zejména
v infrastruktuøe cestovního ruchu.
Úspìšnost projektu závisí na vzájem-

né spolupráci všech zainteresovaných
subjektù.

V rámci propagace regionu se jedná
o „Nejvýznamnìjší fortifikaèní oblast
ÈR“

- objekty zapojené do KPO zpøístup-
nit ve spolupráci s provozovateli jed-
notlivých expozic, zajiš�ovat propagaci

- propojení objektù soustavou tu-
ristických tras, cyklostezek, bìžeckých
stop

- pravidelné vzpomínkové akce na
Cihelnì.

4.1.3 Exteriéry a interiéry mìsta
- všechny kulturní a spoleèenské

akce, využívající jako kulisy exteriéry
a interiéry mìsta (Králický karneval,
Cihelna, rockový festival, setkání Krá-
líkù apod.).

4.2  Návrhy øešení
4.2.1 Vytvoøení bohaté nabídky

kulturních a spoleèenských akcí
na základì souèasných  podnikù a
nové myšlenky

- vypracování kulturního a spoleèen-
ského kalendáøe (cyklických i jedno-
rázových akcí)

- vybrání hlavního kulturního pod-
niku, který se stane mediální vizitkou
mìsta

4.2.2 Pøíprava infrastruktury ur-
èené pro kulturnì-spoleèenské
akce

- úprava parku u Støelnice pro men-
ší koncerty v pøírodì vèetnì pøipojení
el. proudu

- vytvoøení skládacích pøístøeškù a
mobiliáøe pro rùzné slavnosti

- úprava pozemku kolem Plynárny
- obnova areálu letního kina

4.2.2.1   Rekonstrukce Plynárny vèet-
nì odpovídajícího zázemí

- hudební festival pro mládež
- pivní svátek HOLBA
- výstavy škol, zájmových organiza-

cí, místních umìlcù…
- expozice – Králíky a vývoj  plyná-

renství v regionu
- tématické trhy
- umìlecká sympozia
- zázemí sportovního vyžití
- byt správce (øešení zamìstnanosti

v regionu)

4.2.2.2   Využití kulturního domu
Støelnice na víceúèelový komplex
s využitím areálu parku

- Schubertùv festival
- restaurace
- stálá nabídka kulturních poøadù
- kongresy, jednání, spolková setká-

ní

4.2.2.3   Výstavba nového spoleèen-
ského centra

- Schubertùv festival
- stálá výstava Kladské baroko
- kongresový sál
- restaurace vèetnì ubytování pro

(Dokonèení na stranì 3)
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Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku
(Pokraèování ze strany 2)

návštìvníky
- Klub mladých
- zázemí sportovního vyžití
- umìlecká sympózia
- øezbáøské, malíøské a sochaøské

plenéry
- parkovištì
- výstavy škol, zájmových organiza-

cí, místních umìlcù
- hudební festivaly

4.2.2.4 Obnova areálu letního kina
- letní promítání
- amfiteátr pro koncerty a vystoupe-

ní pod širým nebem

5. Dopravní obslužnost
5.1 Dopravní situace
S rozvojem cestovního ruchu úzce

souvisí i budování dopravní infrastruk-
tury. Do regionu nevede žádná vyso-
korychlostní komunikace, která by
odstranila problémy se zimní dostup-
ností a zásobováním. Do regionu vede
železnièní tra� Ústí nad Orlicí - Hanu-
šovice a z Dolní Lipky, napøíè Králic-
kem, lokální tra� do Štítù. V katastru
Èerveného Potoka je umístìno i polní
letištì, které ale není využíváno k do-
pravním úèelùm.

Do regionu smìøuje minimum vla-
kových spojù, existuje však pøímé vla-
kové spojení do Prahy a zpìt. Obdobnì
jezdí pøes Králíky nìkolik dálkových
spojù v trase Praha - Jeseník - Ostra-
va.

Pro zimní dopravu lyžaøù slouží na
Dolní Moravì a na trase z Králík na
Dolní Moravu SKIBUS. Zlepšením pro-
pagace je možné zvyšovat i jeho využi-
tí.

5.2 Návrhy øešení
- prosazení pøeložky silnice I/11 ze

Šedivce na Vlèkovice - Mladkov - Lich-
kov (podle schváleného projektu)

- pro lokální dopravu mimo špièku
zavést službu radiobusu

- v letní sezónì kyvadlová doprava
na Horu Matky Boží

- zvýšení parkovacích kapacit ve
mìstì, budování záchytných parkoviš�
na okraji

- zachování pøimìøeného množství
vlakových a autobusových spojù, jejich
návaznost

- budování dopravního znaèení (na-
vedení k památkám, parkovištím apod.)

6. Propagace a informaèní
systém

6.1 Výchozí pøedpoklady
Propagace Králicka, jako nového a

zajímavého turistického produktu, je
klíèovým bodem v celé koncepci rozvo-
je cestovního ruchu. Vnìjší tváø kraje
se nesmí utopit v záplavì turistické
nabídky jiných regionù v Èeské repub-
lice, ale ani v nabídce produktù nejbliž-
šího souseda v rámci Evropské unie.

Pro propagaci mikroregionu Králic-
ko je tøeba použít vnìjšího symbolu,

kterým se dá kraj charakterizovat.
Jako možnosti se už dnes nabízejí:

- Králíky jako poutní místo
- Králíky jako hlavní mìsto pevností
- Králíky jako mìsto pod støechou

Evropy
- Králicko jako region na nejjižnìj-

ším cípu Kladské kotliny
- Králíky jako nejvýchodnìjší mìsto

historického území Èech
- Králíky jako mìsto pod nejstrmìj-

ším èeským pohoøím
- Králíky jako hlavní mìsto Králíkù

(lidí s pøíjmením Králík pozn.).
Dalším neménì dùležitým propagaè-

ním prvkem je vytvoøení vlastního loga
mikroregionu Králicko, které by našlo
uplatnìní pøi mnoha pøíležitostech a na
mnoha tiskovinách.

Nedílnou souèástí informaèního sys-
tému je kvalitnì vybavené informaèní
støedisko, nyní pracující pøi mìstském
muzeu. Základních turistických infor-
mací by se mìlo návštìvníkovi Králic-
ka dostat minimálnì formou vývìsní
tabule v kterékoliv i menší aglomera-
ci.

Návštìvníkùm musí být k dispozici
kvalitní informaèní servis ve formì in-
formaèních letákù, turistických plánù
a map. V terénu pak kvalitnì znaèené
turistické stezky a cyklotrasy, popøípa-
dì cyklostezky standardní úrovnì a
kvality.

Podmínkou úèinné propagace je
„živé mìsto“ -  využití centra mìsta
v rámci konaných akcí (Cihelna, cír-
kevní poutì apod.).

Obecnými prvky propagace jsou:
a) vzhled mìsta
b) mediální propagace
c) prezentace na veletrzích cestovní-

ho ruchu

6.2 Návrhy øešení
6.2.1 Vzhled mìsta
– investice do oprav historického jádra a

turisticky frekventovaných míst fasády
domù, øešení architektonických detailù),
jejich vhodné doplnìní mìstskou zelení.

- kvalitní informaèní systém (smìrové
ukazatele, informaèní tabule, plány a
mapy)

- oznaèení významných budov a

objektù v mìstské památkové zónì

6.2.2 Mediální propagace
- pestrá nabídka informaèních materiá-

lù ve vztahu k hlavnímu potenciálu turis-
tického    ruchu (viz. výše) vèetnì cizojazyè-
ných mutací (PL, N, A)

Základní stupeò:
- logo a motto obsažené ve všech materi-

álech (viz. výchozí pøedpoklady)
- jednoduchý barevný leták popø. sklá-

daèka (dotisk stávajících materiálù, prù-
bìžnì aktualizovaných dle potøeb poptáv-
ky na trhu, cca 1× v intervalu 2-3 let)
v dostateèném množství

- vytvoøení specializovaných variant
materiálù jako tipy na výlety – pìší, cyklo,
lyže; ubytování a stravování, prùvodce
mìstskou památkovou zónou apod.

- jednoduchý plán mìsta s vyznaèením
významných turistických zajímavostí a slu-
žeb

- doplòky k základnímu stupni – napø.:
igelitová taška s logem mìsta, složky
(obal) pro kompletní propagaci mìsta, puz-
zle, pexeso, pohlednice aj.

Distribuce zájemcùm z øad podnikatel-
ské sféry a jiných subjektù a spolupráce
s nimi na rozvoji stávajících služeb
v informaèním systému. Spolupráce
s podnikatelskými subjekty je výhodou.

Vyšší stupeò:
- vícestránková brožura, obohacená a

rozšíøená o další atraktivní lokality
v nejbližším okolí  (možnost spolupráce
se zainteresovanými obecními úøady).

- vícejazyèná reprezentativní publikace
- prezentace Králicka formou CD, DVD

– krátký film.
Nejvyšší stupeò:
- cílené posilování významu regionu  (ve-

dením mìsta)

6.2.3 Prezentace na veletrzích ces-
tovního ruchu

- nadále prezentovat mìsto na hlavních
tuzemských veletrzích a v sousedních ze-
mích    (Polsko, Nìmecko), také ve spolu-
práci s Pardubickým krajem.

Pøipomínky, podnìty a námìty na dopl-
nìní této koncepce adresujete na místosta-
rostu mìsta Králíky Arnošta Juránka, Vel-
ké námìstí 5, 561 69 Králíky, tel. è.:
465 670 703, popøípadì e-mail :
a.juranek@orlicko.cz.

P O J I Š T Ì N Í    V Š E H O    D R U H U
Povinné ruèení, pojištìní majetku a odpovìdnosti,

Životní pojištìní, napø. Dynamik, Svatební pojištìní,
Sluníèko, Dùchodové pojištìní, Investièní pojištìní,

Penzijní pøipojištìní, Stavební spoøení a úvìry.
Vše u následujících institucí:

KOOPerativa, È. pojiš�ovna, Pojiš�ovna ÈS, Alianz,
Generali, ÈSOB pojiš�ovna, Èeská podnikatelská
pojiš�ovna, Penzijní fondy KB a Èeské pojiš�ovny,

stavební spoøitelny HYPO, Liška a Modrá pyramida.
Volejte: 607652169 nebo 465631020

Finanèní poradce:
Cacková Lenka, Valdštejnova èp. 347, Králíky
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Tanèíme pro radost 2004 - 13. premiéra
Ve dnech 16., 17. a 18. èervna 2004

se celkem v 8 pøedstaveních pøedstavi-
lo 125 žákù taneèního oboru Základní
umìlecké školy v Králíkách. Dopoled-
ne probíhala pøedstavení pro školky,
školy – 6x. Veøejnost mìla možnost
shlédnout pøedstavení 2x veèer.

Taneèní obor  se vyuèuje v Králíkách

(vyuèující paní Iva Musilová)  a na pra-
covišti ZUŠ v Èervené Vodì (vyuèující
sl. Soòa Kalianková). Paní uèitelky pøi-
pravily 25 choreografií, 7 z nich sl. Ka-
lianková, 18 Iva Musilová.

Letošní roèník byl zaøazen do „Gran-
tového a dotaèního programu mìsta
Králíky“. Mìsto se podílí na projektu
èástkou 3.000,—.

Program pøedstavení:
1. Spoleèenský tanec

MLUVENÉ SLOVO

2.  Školkový roèník HNÍZDA
3.   2.pøípravný roèník KOUKÁM OKNEM MALÍØE
4.   1.roèník Èervená Voda OZVÌNA
5.   1.pøípravný roèník HÁDANKY
6.   3.roèník Èervená Voda LÍSTEÈKY

MLUVENÉ SLOVO

7.   3.roèník NA TRHU
8.   2.A + 2.B roèník HRÁTKY
9.   5.roèník Èervená Voda V OBLACÍCH
10. 6., 7.roèník SVÌT SE VZNÁŠÍ
11. 3.roèník Èervená Voda BALADA

MLUVENÉ SLOVO

12. 2.B roèník VLNKY
13. 5.roèník Èervená Voda SOUBOJ
14. 2.A  roèník KAMPAK  TEÈE VODA?
15. 5.roèník Èervená Voda LÉTO
16. 4./II.cyklu + ŠIMON SOUMRAK

MLUVENÉ SLOVO

17. 3.roèník BÁL
18. 1., 2./II.cyklu MILUJ NÌKOHO!
19. 5.roèník KULULU
20. 4./II. cyklu ROMANTICKÁ
21. 5.roèník Èervená Voda ŠUP, ŠUP

MLUVENÉ SLOVO

22. 6.roèník OKOUZLENÍ
23. 1., 2./II.cyklu METROPOLE
24. 4./II.cyklu CHICAGO
25. 7.roèník NA KONCI SVÝCH SIL

DÌKOVAÈKA

O tom, že pøipravit celý program není
jednoduché, svìdèí jednak rozsah èin-
ností nezbytných k zajištìní hladkého
prùbìhu pøedstavení, tak i výèet tìch,
kteøí s nadšením a elánem pøipravují
program. Velkou pomocí je pøístup øe-
ditele Klubu Na Støelnici Ing. Strnada
– bezplatné zapùjèení sálu na zkoušení
a pøedstavení.

Požádali jsme korespondenènì paní
Ivu Musilovou o rozhovor:

Jaký rozsah èinností a kdo se
na realizaci podílí?

Choreografie: I. Musilová,
S. Kalianková.

Mluvené slovo: P. Strnad.
Zvukaø: M. Kos.
Osvìtlovaèi:  J.  Èuma,  R .

Novák.
Dozor dìtí: uèitelé ZUŠ, J. Revúso-

vá, H. Stará, žaèky 4.roèníku II.cyklu

Návrhy kostýmù: I. Musilová, S.
Kalianková, L. Opravilová, V. Berko-
vá.

Šití  kostýmù: I.  Borov ièková,
L. Opravilová, V. Berková, H. Rychet-
ská, V. Kubù, S. Kaliánková, D. Švé-
dová, H. Stará, R. Wanèová, P. Unzei-
tigová

Barvení kostýmù: P. Hanáková, M.
Kos.

Sponzoøi: INTERCOLOR Bílá Voda,
SAN VALENTINO Bílá Voda, pan Ne-
terda a pan Tóth, manželé Smithovi,
MUDr. Eva Vítková, KB Králíky, CO-
LEGIUM, reklamní spoleènost, LIBU-
ŠE OPRAVILOVÁ, A-V STUDIO
OPRAVIL.

Kde vznikají nápady na chore-
ografii programu?

Choreografie „se rodí“, nápady ne-
jsou nikde popsány. Jedná se o vlast-
ní pøedstavy vyuèujících ke ztvárnì-

ní daného tématu.
Jak je nároèná pøíprava vystu-

pujících?
Vlastní zkoušky pøímo na Støelnici

zaèínají 14 dní pøed vlastním vystou-
pením. Zpravidla od bøezna zaèínáme
s vlastní pøípravou a nácvikem.

Jaký je poèet a vìkové složení
dìtí navštìvujících taneèní obor?

Odpovìï: Obor navštìvují dìti a
mládež ve vìku 5 – 19 let. Celkem
máme 125 dìtí z toho 25 dìtí navštì-
vuje výuku na našem detašovaném
pracovišti v Èervené Vodì.

Jak velký je zájem dìtí. Musíte
žáky odmítat z dùvodu vyšší ka-
pacity? Mají zájem i chlapci?

Zájem je znaèný, zatím nemusíme
odmítat z kapacitních dùvodù.  Èás-
teènì ano, taneèní obor navštìvuje
„6 stateèných“.

Co taneèní obor pøináší dìtem
v oblasti volno èasových aktivit,
jaké dovednosti posluchaèi získá-
vají?

Výuka probíhá 2x týdnì, dále se
dìti úèastní veøejných pøedstavení.
Zabývání se tvoøivou èinností ve vol-
ném èase je podle mého názoru vý-
znamným prvkem v oblasti volnì èa-
sových aktivit dìtí.  V rámci výuky se
dìti vìnují estetickým otázkám, cvi-
èí, více se pohybují, uèí se vnímat
hudbu a vyjadøovat své pocity pohy-
by tìla.

Jakých akcí jste se zúèastnili a
co nového pøipravujete?

V rámci daných možností se úèast-
níme taneèních soutìží a každoroènì
se pravidelnì úèastníme taneèního
setkání v Selesiánském centru v Pra-
ze. Dále pøipravujeme rùzné akce
v našem regionu pro nejširší veøej-
nost. Rádi bychom jednou ve spolu-
práci s obcemi našeho regionu pøipra-
vili zimní taneèní setkání vìtšího roz-
sahu. Králíky jsou moc krásné také
v zimì a mohlo by se jednat o vhod-
nou propagaci našeho regionu. Ale
otázka je zatím otevøená.....

Za redakci se ptal Jan Divíšek
Za ZUŠ odpovídala

paní uèitelka Iva Musilová
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NA  OPEVNÌNÍ  OD  HRONOVA  K  ŽACLÉØI
Máte zájem prožít den plný vojen-

ské historie v krásném prostøedí po-
hranièních hor ?

Chcete se seznámit s nìkolika pev-
nostními muzei z let 1936 – 1938
v Trutnovské linii opevnìní?  A to
všechno v jeden den ?

Pak máte jedineènou možnost na-
vštívit  13 objektù – muzeí , která jsou
provozovány nebo teprve vznikají od
Hronova až k Žacléøi v Krkonoších.

Akce nese název  Dny Opevnìní Na
Trutnovsku.

Co vše bude možné shlédnout (ob-
jekty øazeny postupnì od Hronova):

Výškovì lomený pìchotní srub na
Chlomku nad Zbeèníkem : T-S 5 „U
køížku“.

Èlenové Okrašlovacího Spolku Vo-
jenské Historie z Lomnice nad Popel-
kou zvou návštìvníky k prohlídce ob-
jektu a k zhlédnutí mnoha dobových
fotografií z let 1938 –1939 .Tento srub
tìžkého opevnìní je v sezónì otevøen
od kvìtna do øíjna každý první víkend
v mìsíci.

Tøízvonový pìchotní srub :T-S 20
„Na Pláni“ – provozuje Spolek Vojen-
ské Historie TS-20 Pláò , naleznete jej
na zelené turist. znaèce v lesíku nad
Chlívci.

Pìchotní srub I.tø. odolnosti : T-S 26
zpøístupnili èlenové Klubu Vojenské
Historie- Odolov.

Díky Klubu Vojenské Historie Bren-
dy bude otevøen pìch. srub: T-S 27  a
také další v linii : T-S 28, jeden ze dvou
dochovalých objektù nízké odolnosti
v trutnovském úseku opevnìní.
K tìmto tøem muzeím se dostanete
od památníku na Odolovì po znaèe-

ných stezkách . Ze stejného místa po
èervené turist.  znaèce  smìrem
k Žaltmanu dojdete k opravenému
lehkému objektu vz. 37  è. 465.

Na pravém køídle plánované dìlo-
støelecké tvrze Poustka navštivte na
zelené tur. zn. vysoko nad obcí Lhota
u Trutnova – ètyøzvonový  pìch. srub:
T-S 44 „Na pahorku“.

Jednostranný pìchotní srub: T-S 54
„Nad Drahou“ provozuje Vojenský
Skanzen Smeèno.  Je postaven za
železnièní zastávkou  Lhota u Trutno-
va.

Na protìjší stráni na zaèátku obce
Petøíkovice je Klubem Voj. Historie –
Poustka opravován pìch. srub: T-S 55
„Na Stráni“.

Nad odkalovací nádrží u Trutnova
bude  zpøístupnìn pìch. srub: T-S 61
„Hranice“ se støílnou pro minomet.

Stavebnì zajímavý pìchotní srub: T-
S 63 naleznete vedle hlavní silnice za
obcí Libeè, smìrem na Královec.

Na rozestavìnou nejvìtší tvrz Ès.
opevnìní: Stachelberg vás upozorní
poutaèe nad obcí Babí , na silnici
z Trutnova do Žacléøe. Mimo stálých
expozic v pìchotním srubu: T-St 73
je možné sestoupit do poprvé od vý-
stavby zpøístupnìného podzemí
v hloubce 50 m. Nadohled je ještì plnì
vybavený lehký objekt vz. 37: A – 140
Z è. 61.

Provozovatelé všech objektù
v tento den sjednotí otevírací dobu od
10 do 17 hodin.

Tuto akci je možné navštívit 18. záøí
2004. Detailní info na: www.bunkry.cz

Text a foto : M.Podzimek , OSVH, T-S 5

Úøad práce v Ústí nad Orlicí
Odbor státní sociální podpory

Vážení žadatelé,

k 1. èervenci 2004 nabýva-
jí platnosti další zmìny schválené no-
velou zákona o státní sociální podpoøe
è. 453/2003 Sb.

Jedná se o tyto zmìny:

1. U osob samostatnì výdìleènì
èinných se za minimální pøíjem
považuje nejménì èástka 50% prù-
mìrné mìsíèní mzdy v národním
hospodáøství vyhlášené Èeským sta-
tistickým úøadem za kalendáøní rok.
Tato èástka bude vyhlášena MPSV ÈR
ve Sbírce zákonù sdìlením a bude se
zapoèítávat i za kalendáøní mìsíc,
v nìmž osoba vykonávala samostat-
nou výdìleènou èinnost jen po èást
mìsíce. Tento postup platí pøi zjiš�ová-

ní pøíjmu jak pro rozhodné období
kalendáøního roku, tak i kalendáø-
ního ètvrtletí.

2. Pøípadné pøíjmy nezaopatøe-
ných dìtí dosažené za mìsíce èer-
venec a  srpen (tj. v dobì školních
prázdnin) se do rozhodného pøíjmu
nezapoèítávají.

U závislé èinnosti se nezapoèítává
pøíjem zamìstnavatelem zaúètovaný
v tomto období (èervenec a sr-
pen).

U pøíjmu z podnikání a z jiné sa-
mostatné výdìleèné èinnosti se pøíjem
nezapoèítává, pokud bylo dítì vedeno
jako OSVÈ po celý kalendáøní mìsíc.

3. K 1. èervenci 2004 zaniká pøí-
spìvek na dopravu. Dávka se vypla-
tí naposledy za èerven 2004. Pro dìti,

které dojíždìjí do školy budou od nové-
ho školního roku  zavedeny zlevnìné
žákovské a studentské jízdenky.

Aktuální informace pro mìsíc èer-
venec 2004

Sociální pøíplatek a pøíspìvek na
bydlení

V èervenci 2004 se dokládají
k dávkám sociální pøíplatek a pøíspì-
vek na bydlení pøíjmy

za 2. ètvrtletí 2004. K tìmto pøí-
jmùm je nyní tøeba doložit žádosti
s nárokem od 1. 7. 2004.
Žádosti jsou platné opìt na období

jednoho roku (1. 7. 2004 – 30. 6. 2005),
pøièemž každé ètvrtletí je nutné do-
ložit pøíjmy, kde rozhodným obdobím
je pøedcházející kalendáøní ètvrtletí.

Upozoròujeme vás, že jsou opìt
nové tiskopisy žádostí o dávky SSP. Tis-
kopisy je možné vyzvednout na všech
kontaktních místech státní sociální
podpory.

Ing. Jindøich Hruška
vedoucí odboru státní sociální podpory
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Šedivá je každá teorie, ale zelený je strom života!
aneb Dìti potøebují rodièe!

Dosud je u nás stále mnoho dìtí, které
byly rodièi opuštìny nebo jim hrozí, že opuš-
tìny budou. Proto potøebují vèasnou, cito-
vou a úèelnou ochranu. Zároveò existují
manželství, která po dítìti touží, avšak
jejich touha zùstala nenaplnìna. Jsou však
i taková manželství, která již dìti mají,
ale v jejich rodinì a srdcích je ještì dosta-
tek místa pro pøijetí dalšího dítìte. A prá-
vì Vám, kteøí se zabýváte podobnými úva-
hami a rozhodujete se svùj osud spojit
s osudem opuštìného dítìte, vìnujeme
tento text. Pøijmìte, prosím, následující
øádky jako prvotní informace o této složité
a rozsáhlé problematice, s níž Vás chce-
me alespoò ve struènosti seznámit.

Dìti potøebují rodièe!
K pøíjímání opuštìných dìtí do nových

(náhradních) rodin docházelo již odedáv-
na. Byla to praxe bìžnì užívaná mnoha
kulturami. Slovo adopce znamenalo pùvod-
nì „vyvoliti“, tedy dìti byly svými novými
rodièi vyvoleny. Dnes je tomu jinak, rodièe
jsou vybíráni pro opuštìné dítì. Podle na-
šeho zákona o rodinì a zákona o sociálnì-
právní ochranì dìtí za každé dítì zodpoví-
dá jeho zákonný zástupce, zpravidla jeho
rodièe. Pokud však dítì nemá alespoò
v jednom rodièi zákonného zástupce, je
mu ustanoven opatrovník, který jej zastu-
puje. Právì proto je role tìch, kteøí zastu-
pují dìti, jež nemohou vyrùstat ve vlastní
rodinì, velice dùležitým a nelehkým úko-
lem. Mìli bychom proto porozumìt práci
sociálních pracovnic na úøadech, pracovní-
kù kojeneckých ústavù a dìtských domo-
vù, lékaøù, psychologù, soudcù a zamìst-
nancù dalších institucí, kteøí v tomto pøí-
padì hájí zájmy opuštìných dìtí. Cílem
jejich snažení by mìlo být pøedevším za-
jistit opuštìným dìtem život v prostøedí,
které se nejvíce rodinì pøibližuje, a tím je
rodina osvojitelská èi pìstounská. Snaž-
me se vzájemnì pochopit a respektujme
urèitá pravidla této cesty. Právì na výbìru
vhodné rodiny závisí celý další život opuš-
tìného dítìte a budoucích rodièù.

Náhradní rodinná péèe je formou péèe
o dìti, kdy je dítì vychováváno „náhradní-
mi“ rodièi v prostøedí, které se nejvíce
podobá životu v pøirozené rodinì. Tou je
u nás zejména osvojení (adopce) a pìstoun-
ská péèe.

Pøi osvojení pøijímají manželé èi jednot-
livci za vlastní opuštìné dítì a mají
k nìmu stejná práva i povinnosti, jako by
byli jeho rodièi. Osvojením vzniká mezi
osvojiteli a dítìtem vztah jako mezi biolo-
gickými rodièi a vlastními dìtmi. Vzájem-
ná práva a povinnosti mezi osvojencem a
pùvodní rodinou osvojením zanikají. Dítì
získává pøíjmení nových rodièù. O osvojení
rozhoduje soud.

Pìstounská péèe je státem garantova-
ná forma náhradní rodinné péèe, která
zajiš�uje dostateèné hmotné zabezpeèení
dítìte i pøimìøenou odmìnu tìm, kteøí se
ho ujali. Dítì mùže být svìøeno do pìs-
tounské péèe fyzické osobì nebo do spoleè-
né pìstounské péèe manželù; jedinou hmot-

nì právní podmínkou je zájem dítìte. Oso-
ba pìstouna musí poskytovat záruku øád-
né výchovy dítìte. Pìstoun má právo za-
stupovat dítì a spravovat jeho záležitosti
jen v bìžných vìcech, k výkonu mimoøád-
ných záležitostí (napø. vyøízení cestovního
dokladu) žádá souhlas zákonného zástup-
ce dítìte. Pìstounská péèe vzniká rozhod-
nutím soudu. V pøípadì svìøení dítìte do
pìstounské péèe není vylouèen styk pùvod-
ních rodièù s dítìtem.

Pìstounská péèe zaniká dosažením zle-
tilosti dítìte nebo mùže být zrušena jen
z dùležitých dùvodù rozhodnutím soudu.

Opuštìné dítì je dítì, které se ne vlast-
ní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není
nadìje na zmìnu pomìrù v biologické ro-
dinì. Je proto žádoucí, aby spoleènost na-
lezla nejvhodnìjší zpùsob øešení jeho situ-
ace. Tímto øešením je nalezení nové rodiny
pro dítì.

Systém náhradní rodinné péèe øeší
v souèasné dobì pouze ojedinìle pøípady
skuteènì osiøelých dìtí, kterým oba rodièe
nebo jeden z nich zemøel. V takových si-

tuacích zastávají roli rodièù èasto prarodi-
èe èi jiní blízcí pøíbuzní.

V naprosté vìtšinì se setkáváme
s životními osudy sociálnì osiøelých dìtí,
které mají matku a otce nebo alespoò jed-
noho z nich, ale ti se o nì nemohou, ne-
chtìjí nebo neumìjí starat.

Všechny tyto dìti mají jako ostatní dìti
stejné potøeby, požadavky a práva – na
lásku, bezpeèí, výchovu a vzdìlání, zdra-
votní a sociální péèi, NADÌJI, na které
závisí jejich další vývoj. Tato nadìje má
v jejich pøípadì jméno NOVÁ RODINA.

(použity materiály z www.rodina.cz)

Výše uvedené øádky jsou pouze struènou
prvotní informací o systému náhradní ro-
dinné péèe v naší republice. Pokud Vás
èlánek oslovil èi již sami uvažujete o pøijetí
dítìte do své péèe, rádi Vám poskytneme
více informací.

Kateøina Kudlíková
odbor sociálních vìcí a zdravotnictví

MìÚ Králíky

Výlet dùchodcù na Moravu
Ve ètvrtek 3.èervna jsme se probudili

do deštivého rána a teplota také nebyla
nic moc. Ani se nám nechtìlo vstávat. Je-
dinì pomyšlení na výlet, který nás èekal,
nás pobízelo k nezbytné ranní èinnosti.
Pøed šestou hodinou se na autobusovém
nádraží scházely zamraèené postavy pod
mokrými deštníky. Ale zamraèenost a
špatná nálada brzy zmizela. To když jsme
nastoupili do autobusu pana Pinkase a
zjistili jsme, že s námi jedou pan Moravec
s houslièkami a pan Koukol s harmoni-
kou. Brzy po šesté jsme vyrazili do krajù
moravských smìr Zábøeh a Litovel. To už
nás pøivítaly peèovatelky paní Holubcová
s dcerou, paní Èumová a seznámily nás s
programem zájezdu. Také jsme od nich
pøi první zastávce dostali housku se šun-
kou a rybízovou bublaninu, kterou nám
upekla paní Èumová.

Pøed devátou hodinou jsme zastavili
pøed zámkem v Námìšti na Hané. Zámek
je známý expozicí starých koèárù. Obdivo-
vali jsme krásné výrobky øemeslníkù, žijí-
cích pøed dvìma a tøemi sty léty. Vìtšinu
tìchto korábù silnic používali biskupové
a jiní církevní hodnostáøi pøi cestách z Olo-
mouce do Vídnì nebo pøi jiných dálkových
jízdách. Sedìlo se jim v nich jistì pohodl-
nì, na rozdíl od koèích a lokajù, kteøí se-
dìli na kozlíku èi na sedátku venku za
každého poèasí.

Dalším cílem našeho zájezdu bylo ar-
boretum v Bystrovanech u Olomouce, na-
zývané Pøírodní ráj Horizont. Je to sku-
teèný ráj osázený velikým množstvím do-
mácích i cizokrajných stromù, keøù a kvì-
tin. Ke všem nás dovedly upravené cestiè-
ky, všechny rostliny jsou dobøe oznaèeny a
popsány. Cestièky nás pøivedly do rùzných
romantických zákoutí k jezírkùm s rybka-

mi, k voliérám s krásnì zbarvenými ptá-
ky, k prodejnám ve tvaru rotundy i k míst-
ní raritì - vodopádu. Uprostøed té pøírod-
ní krásy stojí restaurace Semiramis po-
stavená v antickém stylu. Nejen že se nám
velmi líbila, ale také jsme se v ní dobøe
najedli. V takovém krásném prostøedí by
snad nemohl obìd ani nechutnat.

Z Horizontu jsme zajeli ještì na Kope-
èek nad Olomoucí. Prošli jsme si celé pout-
ní místo, navštívili jsme i známý kostel,
který je z pøední strany celý zakryt leše-
ním. Na zpáteèní cestì jsme se zastavili
na veèeøi v Litovli v uèòovském støedis-
ku pro èíšníky a kuchaøe. Na poèátku jí-
delního lístku je žádost, abychom mla-
dým prominuli pøípadné nedostatky. Mys-
lím, že s veèeøí jsme byli všichni spokoje-
ni, jak s obsluhou tak i s kvalitou jídla.

Pøi zpáteèní cestì jsme museli obdivo-
vat øidièe našeho autobusu pana Pinka-
se. Na nìkolika silnicích byly totiž objížï-
ky, které byly vìtšinou špatnì znaèené a
tak pan Pinkas se musel rychle rozhodo-
vat, kudy jet. Dovezl nás však v napros-
tém poøádku.

Cesta domù byla velmi veselá. Mohou
za to i naši muzikanti, Pepe Koukolù a
Jenda Moravec. Do Králík jsme dojeli
ochraptìlí, protože jsme celou cestu zpí-
vali.

Hezký výlet skonèil. Doufám, že za nìj
mohu jménem všech úèastníkù podìkovat
našim peèovatelkám, panu Pinkasovi
i zdravotní sestøe paní Doèkalové, která
bohudík nemìla žádnou práci.

Král je mrtev, a� žije král! Budeme se
tedy tìšit na zájezd nový. Kdy a kam? To
se èasem uvidí.

Vladimír Èurda
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
25. 5.
- schvaluje mimoøádný pøíspìvek urèený na pohoštìní pro úèast-

níky poutní bohoslužby ve výši 300,- Kè proti doloženým nákla-
dùm.

1. 6.
- schvaluje demontáž 6 kusù zastaralých chatek, návrh kupní

ceny 500 Kè/1 ks a ukládá MO zámìr prodeje zveøejnit.
- bere na vìdomí Koncepci rozvoje cestovního ruchu na Králicku

a ukládá místostarostovi pøedložit tento materiál na jednání ZM
dne 8.6.2004.

22. 6.
- souhlasí se zapùjèením chaty Amálky dne 18.6.2004 pro

dìti za dozoru uèitelù z Gymnázia Králíky pøi pøíležitosti zakon-
èení školního roku, a to bezplatnì.

- schvaluje konání vzpomínkové vojensko-historické akce „Den
Sil podpory a výcviku CIHELNA 2004“ ve dnech 20.-21.8.2004,
schvaluje spoluúèast mìsta Králíky na její organizaci a povìøuje
místostarostu, aby mìsto Králíky v organizaèním štábu zastupo-
val.

- vyhlašuje soutìž na návrh loga pro Mikroregion Králicko a
povìøuje místostarostu jejím zveøejnìním v místním a regionál-
ním tisku, na webových stranách mìsta. Uzávìrka soutìže bude
31. srpna 2004.

- schvaluje mimoøádný pøíspìvek 500,- Kè na nákup cen pro
Pohár králického venkova žákù, konaného dne 19. 6. 2004
v Dolních Boøíkovicích a poøádaného Komisí RM pro integrova-
ném obce, proti doloženým nákladùm.

Sraz motoristických a automobilových veteránù v Králíkách
V sobotu 3. 7. 2004 v 11 hod. zaví-

tají na králické námìstí již podruhé
pøekrásní veteráni.

Své motocykly znaèky Böhmerland
pøijedou pøedstavit motocykloví nad-
šenci pod vedením pana Zezulky. Toto
setkání doplní krásnými exponáty Ve-
teran Car Club z Èervené Vody. Tyto
exponáty pøedstaví pan Ohlídal. K vi-
dìní budou pøedváleèné i pováleèné
stroje znaèky Mercedes, Tatra a Škoda.

Všechny zájemce o starou techniku
srdeènì zveme.

Sponzorem akce je STK Jablonné
nad Orlicí.

Novalamp, s.r.o., Pivovarská 393, 561 69  Králíky

Spoleènost Novalamp, zabývající se výrobou svìtelných
zdrojù (všech typù žárovek a výbojek),  své výrobky
z 90 % dodává na export. Ve spoleènosti nyní pracuje

pøibližnì 240 zamìstnancù.

Novalamp, s.r.o.  nabízí zamìstnání pro vìtší poèet
mužù z Králík a okolí na pracovní pozici:

Vakuáø – seøizovaè výrobního zaøízení

Požadujeme:
Vítáno vyuèení v oborech : mechanik elektronických
zaøízení, opraváø strojù a zaøízení, elektromechanik

Vítáme zájemce i se støedoškolským vzdìláním
ukonèeným maturitou, popøípadì absolventy SPŠE,

 SPŠS, SPŠCH nebo SPŠ skláøská
Praxe v oboru je vítána, zájemce bez

praxe sami odbornì zaškolíme

Nabízíme:
Zajímavou a samostatnou práci. Odborné profesionální

zaškolení zdarma. Odpovídající platové podmínky, osobní
ohodnocení. Poskytnutí bytu, popøípadì ubytování

v podnikové ubytovnì v Králíkách
Zájemci hlaste se osobnì na personálním odboru

u paní Ing. Køížkové, popøípadì telefonicky
na èísle: 465 631 136.

Vývoj nezamìstnanosti
v okrese Ústí nad Orlicí

K 31. 5. 2004 evidoval Úøad práce v Ústí nad Orlicí
celkem 5 441 uchazeèù o zamìstnání, což je o 271 osob
ménì než ke konci dubna 2004. Ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku se poèet uchazeèù zvýšil o 219 osob.
Ke konci kvìtna 2004 evidoval úøad práce 2 964 žen, což
tvoøí 54,5 % z celkového poètu nezamìstnaných.

V prùbìhu kvìtna se novì zaevidovalo 558 osob, což
je o 6 osob ménì než v pøedchozím mìsíci a o 37 ménì než
v kvìtnu minulého roku. Z evidence úøadu práce bylo
v kvìtnu 2004 vyøazeno celkem 829 uchazeèù.

V mìsíci kvìtnu 2004 se novì zaevidovalo 29 osob samo-
statnì výdìleènì èinných.

Vysokomýtsko 772 9,0 33 23,4
Choceòsko 506 6,7 45 11,2
Ústeckoorlicko 861 7,7 151 5,7
Èeskotøebovsko 1003 9,1 39 25,7
Lanškrounsko 702 6,3 318 2,2
Letohradsko 398 6,6 27 14,7
Žamberecko 486 7,4 34 14,3
Jablonsko 142 4,7 62 2,3
Králicko 571 11,6 17 33,6
Legenda k tabulce: 1. sl. - region, 2. sl. poèet uchazeèù,

3. sl. - míra nezamìstnanosti v %, 4. sl. - poèet volných
míst, 5. sl. - poèet uchazeèù na jedno volné místo.

Zdroj http://uo.uradprace.cz

Výzva pro veøejnost
V rámci pøípravy Koncepce rozvoje cestovního ruchu na

Králicku RM vyhlašuje soutìž na návrh loga a sloganu pro
Mikroregion Králicko. Loga i sloganu bude v budoucnu vy-
užíváno na rùzné propagaèní materiály a k další vnìjší pre-
zentaci mikroregionu. Své návrhy zasílejte na adresu Mìst-
ského úøadu Králíky, odbor školství, kultury a tìlovýchovy.
Zásilku oznaète heslem „Soutìž o logo“.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 7
konaného dne 11. kvìtna 2004

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Ing. Roman Kosuk (1) Arnošt Juránek (8)
Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9)
Mgr. Jiøí Stejskal ( 3 ) Ing. Pavel Strnad ( 11 )
Jan Škarka (4) Jan Holèapek ( 12 )
Mgr. Jarmila Berková ( 5 ) MUDr. Marie Špièková ( 13 )
Jarmila Venzarová (6) Mgr. Karel Hlava (14)
Mgr. Dušan Krabec (7) Antonín Vyšohlíd ( 15 )

Hlasování zastupitelù: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se hlasová-
ní,   x  nepøítomen

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven
Pavel Kalianko (10)

Za MìÚ: pí Pecháèková, p. Bc. Bouška, p. Èuma

Program jednání:
01. Zahájení, prezence
02. Urèení ovìøovatelù zápisu
03. Zprávy z jednání RM
04. Hlavní jednání

4.1. Služby mìsta Králíky, s.r.o.
4.2. Projekt Vojenské muzeum Králíky – žádost o

dotaci z grantù EU (SROP)
4.3. Majetkové operace
4.4. Krátkodobá finanèní výpomoc pro Služby

mìsta Králíky, s.r.o.
4.5. Závìreèný úèet mìsta Králíky za rok 2003
4.6. Návrh koncepce rozvoje turistického ruchu

05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

01. Zahájení a prezence

Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání pøivítáním
pøítomných èlenù ZM Králíky a navrhl pøesunutí bodu 4. 4.
Služby mìsta Králíky, s.r.o na bod 4.1., dále doplnìní pro-
gramu ZM bodem 4.2. Projekt vojenské muzeum Králíky.
Takto byl program jednání schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu

Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 11. 5. 2004 Mgr.
Holèapek a p. Vyšohlíd nevznesli pøipomínky. Ovìøovateli
tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Hlava a Mgr.
Nìmeèek.

03. Zprávy rady mìsta

Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl místosta-
rosta p. Juránek.

04. Hlavní jednání

4.1 Služby mìsta Králíky, s.r.o.

Ing. Pokorná: jako ekonomický poradce vedení mìsta
ve vìci pøípravy rozjezdu spol. s r.o. pøednesla záležitosti
ohlednì vývoje ve spol. s r.o. Služby mìsta Králíky. Po-
drobnì vysvìtlila zpùsob hospodaøení s majetkem mìsta,
resp. jeho pøevod na novou spoleènost.

Ing. Kosuk: pokud dojde k pronájmu bytového fondu a
kanalizací, kde v pøípadì poruchy bude s.r.o. brát finance
na opravy.

Ing. Pokorná: pokud tyto pøedmìty pronájmu zùstanou
v majetku mìsta, je tu možnost žádostí o dotaci. Dalším
zdrojem financí mùže být vybírání vodného a stoèného.

4.1.1 Zrušení pøíspìvkové organizace Technické
služby Králíky

Obsah: S ohledem na postup zahájení èinnosti s.r.o. je
dobré stanovit závìreèná datum èinnosti TSK, aby k tomu-
to datu bylo možné smìøovat všechny ekonomické i právní
kroky. Se zrušením není proto nutné vyèkávat, ale pøipra-
vovat se na nìj postupnì s tím, že je jasnì dané datum.

ZM/2004/07/112: ZM schvaluje zrušení pøíspìvkové
organizace Technické služby Králíky s úèinností  ke
dni 31.12.2004. Zastupitelstvo povìøuje starostu mìs-
ta realizací všech zákonných krokù vedoucích k ukon-
èení èinnosti a zrušení pøíspìvkové organizace ke
stanovenému datu.

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

4.1.2 Zmìny zakladatelské listiny - doplnìní dvou
živnostenských oprávnìní

Obsah: Tyto živnosti je nutné zøídit s ohledem na rozsah
služeb, které budou v koneèné úvaze SMK s.r.o. pøebírat.

ZM/2004/07/113: ZM schvaluje tyto zmìny zaklada-
telské listiny obchodní spoleènosti Služby mìsta
Králíky s.r.o.:

rozšíøení pøedmìtu podnikání o tyto živnosti:
a) Provozování tìlovýchovných a sportovních za-

øízení a zaøízení sloužících regeneraci a rekondici.
b) Správa a údržba nemovitostí
a povìøuje starostu Mgr. Dušana Krabce a jedna-

tele Jaroslava Langhanse podpisem notáøského zá-
pisu.

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

4.1.3 Smlouva o pùjèce mezi SMK s.r.o. a Technický-
mi službami Králíky

Obsah: SMK s.r.o. potøebuje do zaèátku nìjakou hoto-
vost, pøièemž tyto prostøedky mají nyní k dispozici TSK.
Pøesun finanèních prostøedkù se øeší touto formou pùjèky,
která je právnì i úèetnì srozumitelnou a transparentní for-
mou.

ZM/2004/07/114: ZM schvaluje pùjèku mezi pøíspìv-
kovou organizací Technické služby Králíky a obchod-
ní spoleèností Služby mìsta Králíky s.r.o., a to v èást-
ce 500.000,- Kè splatnou jednorázovì nebo dílèími pl-
nìními nejpozdìji do konce 10/2004. Pùjèka se posky-
tuje jako bezúroèná.

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

4.1.4 Pøíslib ruèení pro pøípad nákupu KUKA vozu
na úvìr

Obsah: SMK s.r.o. uvažuje z dùvodu špatného vozové parku
o nákupu nového KUKA vozu (vùz pro svoz komunálního
odpadu), kdy nejvýhodnìjší forma se jeví nákup s využitím
úvìru. Aby mìlo SMK s.r.o. možnost jednat o podmínkách
úvìru s bankami, potøebuje znát stanovisko ZM, zda by
o této formì ruèení uvažovalo. Nebylo by správné tuto for-
mu považovat za jasnou pøedem bez vyjádøení zastupitel-
stva. Pøíslib znamená, že se dávají urèité možnosti („manti-
nely“) SMK s.r.o. pro jednání. Samotné ruèení se stanove-
ním konkrétní výše by bylo dále pøedmìtem samostatného
schválení zastupitelstva, tedy lze øíci, že v pøípadì, že by se
výše ruèení ZM nelíbila, nemusí ještì ruèení schválit. Pøed-
bìžnì se jedná o èástku mezi 2-3 miliony Kè.

ZM/2004/07/115: ZM vyslovuje pøíslib budoucího ru-
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èení Mìsta Králíky za úvìr obchodní spoleènosti
Služby mìsta Králíky s.r.o., který SMK s.r.o. projed-
nává na nákup vozu pro svoz komunálního odpadu
(KUKA vùz). Ruèení by bylo realizováno formou ru-
èitelského prohlášení do pøedem stanovené výše.

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

4.1.5 Vzetí na vìdomí ostatních náležitostí
Obsah: Nìkteré právní úkony schvaluje zastupitelstvo,

nìkteré rada, nìkteré ještì bude schvalovat zastupitelstvo
a rada v budoucnu, nebo� právní a ekonomické kroky se
dìjí postupnì ve vzájemné návaznosti a logice. Je ale jistì
dobré mít ucelený pøehled o všech tìchto krocích a o nej-
bližším vývoji tak, jak se pøepokládá z hlediska ekonomic-
kého a majetkového, a zejména pak jeho koneènou podo-
bu. Tento model vznikl podrobnou pøípravou, na níž se podí-
leli jednatel spoleènosti J. Langhans, starosta mìsta Mgr.
Dušan Krabec, Ing. Jiøina Pokorná jako ekonomický kon-
zultant,  Jana Ponocná, èlenka dozorèí rady, a následnì práv-
ní dokumenty bude vyhotovovat Mgr. Hamplová jako finál-
ní výstup.  Ve všech smìrech se pracovalo s podklady TS a
stávající legislativou.  V tomto ohledu bylo podstatné vyèkat
koneèné podoby zákonu o DPH, který již bylo nutné do
úvah zahrnout.

Služby mìsta Králíky s.r.o. - základní principy ekonomic-
ké a majetkoprávní

A. Bude zahajovat s tímto majetkem:
1) Areál TSK - nájemní smlouva do doby nepenìžitého

vkladu
Areál bude ocenìn a vložen jako nepenìžitý vklad do

základního kapitálu spoleènosti, který bude o tento vklad
navýšen.

Znalecký posudek na areál pro realizaci nepenìžitého
vkladu do s.r.o.

Nájemní smlouvu schválila rada mìsta.
ZM bude schvalovat navýšení základního kapitálu.
2) ÈOV a kanalizace - smlouva o komplexním pronájmu
Znalecký posudek na starou kanalizaèní sí� z dùvodu

smlouvy o komplexním pronájmu (stanovení nájemného).
Smlouvu o komplexním pronájmu schvaluje rada mìsta.
3) Kotelny - technologie a nebytové prostory - smlouva o

nájmu a následnì nepenìžitý vklad do s.r.o.
Znalecký posudek - pro nepenìžitý vklad.
Zastupitelstvo bude schvalovat navýšení základního ka-

pitálu nepenìžitým vkladem technologie kotelen.
Nájemní smlouvu technologie do této doby schvaluje rada

mìsta, nájemní smlouvu nebytové prostory vždy rada mìs-
ta.

4) Bytový fond - smlouva o komplexním pronájmu
Prozatím se neøeší, nebo� je zde smlouva se spoleèností

Démos a bìží výpovìdní lhùta. Následnì však bude bytový
fond ocenìn znalci a bude uzavøena smlouva o komplexním
pronájmu.

5) Movité vìci - kupní smlouva
K pøevodu movitých vìcí dochází kupní smlouvou, kte-

rou schvaluje rada mìsta. Ocenìní bude realizováno klasic-
kým znalcem.

Schvaluje rada mìsta

B. Pracovnìprávní vztahy
Je pøipraven systém smluv, které zajiš�ují plynulý pøe-

chod zamìstnancù ze TSK na SMK s.r.o.
Neprochází žádným z orgánù mìsta.

C. Ostatní smluvní vztahy
Smluvní vztahy s externími partnery
Všichni byli o situaci informováni a bude docházet po-

stupnì ke zmìnám smluvních závazkù.

Smluvní vztah s Mìstem Králíky
Jsou zajištìny rámcovou smlouvou o dílo, na níž budou

navazovat roèní provádìcí smlouvy. V tìchto souvislostech

mírnì zkomplikoval situaci nový zákon o zadávání veøej-
ných zakázek, který neøeší pøidružené osoby, tedy právnic-
ké osoby založené mìsty. Vycházíme však z analogie záko-
na, kdy pøidružené osoby jiných právnických osob jsou z
pùsobnosti tohoto zákona vyjmuty, a budeme postupovat
podle tìchto ustanovení. S novým zákonem ještì nejsou
zkušenosti a není ani rozhodovací praxe pøíslušných úøadù,
nicménì jsme pøipraveni svùj postoj obhájit s odkazem na
pøíslušná ustanovení zákona o zadávání veøejných zaká-
zek.  Smlouvu schvaluje rada mìsta.

Finance
Poèáteèní potøeba hotových penìz je øešena smlouvou o

pùjèce mezi TSK a SMK s.r.o. Další postupy v nakládání s
hotovostmi ukáže vývoj.

Èinnosti
Bude vykonávat všechny èinnosti dle obchodního rejstøí-

ku vyjma prozatím správy bytového fondu.

ZM/2004/07/116: ZM bere na vìdomí základní ekono-
mické a majetkoprávní principy Služby mìsta Králí-
ky s.r.o. od 1.7.2004.

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

Obsah: Nìkteré právní kroky lze realizovat až po vyhoto-
vení znaleckých posudkù Proto je ZM seznamováno jak se
základními principy fungování s.r.o., aby bylo zøejmé, k èemu
se znalecké posudky potøebují.

p. Vyšohlíd: ptá se, jsou-li známí soudní znalci.
Mgr. Krabec: pro nemovité vìci: Ing. Thám, Ing. Hos-

pùdka a pro movité vìci: Ing. Morávek, Ing. Dvoøák.

ZM/2004/07/117: ZM povìøuje Mgr. Dušana Krabce,
starostu mìsta, zadáním znaleckých posudkù ma-
jetku mìsta, který se pøedpokládá vložit jako nepe-
nìžitý vklad do základního kapitálu obchodní spo-
leènosti Služby mìsta Králíky s.r.o., a zadáním po-
sudkù na majetek, k nìmuž se pøedpokládá uzavøení
smlouvy o komplexním pronájmu s obchodní spo-
leèností Služby mìsta Králíky s.r.o. Dále se starosto-
vi mìsta ukládá zadat znalecké posudky na ocenìní
movitého majetku, který bude rovnìž pøevádìn for-
mou kupní smlouvy na SMK s.r.o..

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

4.2 Projekt Vojenské muzeum Králíky – žádost
o dotaci z grantù EU (SROP)

Mgr. Krabec: Vojenské muzeum Králíky má pøipravený
projekt, o kterém jsme v ZM již jednali na konci roku 2002.
Bohužel projektu tehdy chybìla studie vlivu na životní pro-
støedí a žádost o dotaci projektu z prostøedkù programu
PHARE nemohla být podána. Jedná se o celou rekonstruk-
ci stávajících objektù, postavení nové haly pro exponáty a
zajištìní odpovídajícího zázemí v hodnotì kolem 100 mil
Kè. Nyní je ovšem šance podat žádost o evropské peníze
z programu SROP (Spoleèný regionální operaèní program).
Podmínky projektu: min. hodnota 3 mil EUR (asi 97 mil.
Kè), jeho dostavba podle vzorce n + 2 (n je rok pøidìlení
dotace), struktura financování až 75% prostøedky EU, 25 %
žadatel (doporuèeno 15% ze státního rozpoètu, 10% mìsto).
Pozitiva projektu: zlepšení turistické nabídky a tím atrak-
tivnosti kraje, pøíliv turistù, zviditelnìní mìsta, vìtší šance
na získání dotace (není pøíliš mnoho kvalitních projektù, i
když už dnes je pøevis poptávky nad nabídkou). Negativa:
velký podíl spolufinancování mìstem, nutnost zafinancovat
celý projekt ze svého, velká nejistota vzhledem ke koneè-
nému vyúètování (nevíme, zda státní rozpoèet pøispìje 15%
a zda budou všechny náklady projektu ze strany EU uzná-
ny; podle zkušenosti nìkterých úspìšných uchazeèù se sku
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teèná uznaná hodnota nákladù projektù pohybuje kolem
65 – 70%). Náš podíl by se tedy bude pohybovat v mezích 10
– 35 mil Kè (mezní hodnoty). Ví, že se jedná o zajímavý
projekt a lákavou možnost, ale doporuèuje zùstat nohama
na zemi, abychom mìli finance na základní provoz mìsta.

Mgr. Holèapek: vyslovil dotaz, zda by mìsto financovalo
celý projekt nejprve samo a  dotaci z EU by obdrželo až po
dokonèení.

Mgr. Krabec: ano, situace by se øešila pøeklenovacím
úvìrem u nìkterého z bankovních domù.

p. Juránek: nepodání žádosti o tento grant z EU nezna-
mená celkovou stagnaci projektu Vojenské muzeum Králí-
ky. Již na minulém zasedání ZM schválilo vzetí úvìru 2 mil.
Kè na nákup budov OMD od Pozemkového fondu ÈR. Již v
této dobì se mohou zahájit postupné demolièní práce èástí
areálu, urèených k pøebudování a nyní neužívaných, a o
grant s pøíznivìjšími podmínkami, než je minimální výdaj
mìsta 10 mil. Kè, se mùžeme ucházet za pøíznivìjší finanèní
situace. S VMK se v rozvoji turistického ruchu na Králicku
poèítá, ale v tuto chvíli se jedná o nadstavbový projekt. Mno-
hem nutnìji budeme potøebovat peníze napø. na zainvesto-
vání lokalit na Skøivánku pro výstavbu rodinných domkù,
na dokonèení sportovního areálu, pokud nedopadne státní
dotace, apod.

Ing. Kosuk: upozornil že mìsto tím získá zvenèí stomili-
ónovou investici, která pøivede do Králík firmy, získají se
nové pracovní pøíležitosti,  doporuèil ZM schválit žádost o
grant z EU.

p. Bartoš: je si jist, že pokud nedojde k podání žádosti o
grant z EU, dojde ke zpomalení vývoje vojenského muzea.

Ing. Strnad: souhlasí s podáním žádosti, v tuto chvíli je
veliká šance grant získat. Važme si toho, že tu máme na lidi,
kteøí mají chu� myšlenku vybudování VMK uskuteènit.

p. Jungvirt: upozornil, že pokud se podá žádost nyní, je
vìtší šance získat vyšší dotaci.

p. Juránek: èástka deset milionù, jako spolupodíl na pro-
jektu Vojenské muzea, je pro mìsto riskantní akce. Nikde
není napsáno, že dostaneme grant pøiznaný v celých 75 % a
Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR nám pøizná celých 15 %
dotace. Pokud my pøeklenovacím úvìrem akci nejprve zafi-
nancujeme, mùže se nám stát, že náš podíl bude nakonec
mnohem vyšší než 10 %, tedy vìtší než 10 milionù korun.

Mgr. Holèapek: pøimlouvá se spíše za dodìlání sportov-
ního areálu a žádat o granty na projekt Vojenského muzea
Králíky až do budoucna.

Mgr. Hlava: jak ovlivní podání žádosti o grant na Vojen-
ské muzeum dostavbu sportovního areálu.

Mgr. Krabec: to je otázka získání èi nezískání státní do-
tace na dostavbu sportovního areálu, pokud nezískáme do-
taci, bude zafinancování z vlastních prostøedkù mìsta ob-
tížné.

p. Èuma: na dostavbu sportovního areálu je zažádáno ve
státním rozpoètu o 100 % úèast státu.

p. Bartoš: za jak dlouho bude areál dostavìn.
p. Èuma: pokud dopadne 100 % dotace od státu, dostav-

ba by mìla být do konce pøíštího roku.
ZM/2004/07/118: ZM schvaluje podání žádosti o do-

taci z prostøedkù EU v rámci SROP pro projekt „Vo-
jenské muzeum Králíky“ a ukládá starostovi pøipra-
vit na pøíští zasedání ZM detailní podklady rozpra-
cované žádosti.

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

4.3 Majetkové operace

4.3.1. Prodej pozemku p.p.è. 628/53 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Procházkovi

za úèelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe
99 m2, pozemek je oplocen. Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn, kupní cena ve výši 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 5.626,- Kè.

ZM/2004/08/119: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
628/53 v k.ú. Králíky manželùm Èeòkovi a Marii Pro-

cházkovým, Králíky 756 za kupní cenu 5.626,- Kè.
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3.2. Prodej nemovitosti èp. 108 na st.p.è. 286 a p.p.è.
1211/4 v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: O koupi nemovitosti èp. 108 požádala paní Krejèo-
vá z Králík za úèelem provozování hostinské a klubové èin-
nosti. Jedná se o nemovitost bývalé kavárny, v souèasné
dobì nebytové prostory užívá na základì nájemní smlouvy
Motosportklub Boøíkovice. Dále žadatelka požádala o koupi
èásti p.p.è. 1211/3 v k.ú. Dolní Boøíkovice - novì oznaèena
jako p.p.è. 1211/4 v k.ú. Dolní Boøíkovice, jedná se o plochu
za budovou o výmìøe 202 m2. Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn, kupní cena u nemovitosti èp. 108 je 165.000,- Kè,
u pozemku 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj.
179.817,- Kè.

ZM/2004/08/120: ZM schvaluje prodej nemovitosti èp.
108 na st.p.è. 286 a p.p.è. 1211/4 v k.ú. Dolní Boøíkovice
paní Zdeòce Krejèové, Králíky 786 za kupní cenu
179.817,- Kè.

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

4.3.3. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 149/5 v k.ú. Heø-
manice u Králík

Obsah: Na základì usnesení ZM uzavøelo mìsto Králíky
s ÈR - Zemìdìlskou vodohospodáøskou správou Brno smlou-
vu o budoucí kupní smlouvì na prodej pozemkù za úèelem
realizace stavby „Protipovodòová opatøení v povodí Tiché
Orlice – Úpravy na Heømanickém potoce“. V souèasné dobì
je již stavba zamìøena GP a první etapa prodeje se mùže
uskuteènit. Jedná se o prodej pozemku p.p.è. 149/5 v k.ú.
Heømanice u Králík o výmìøe 9 m2. Kupní cena dle smlouvy
o smlouvì budoucí bude stanovena úøedním odhadem. RM
doporuèila prodej pozemku.

ZM/2004/08/121: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 149/5 v k.ú. Heømanice u Králík a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3.4. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 1060/1, 1061/4,
1100/2 a 1109/1 v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: Správa a údržba silnic v rámci modernizace infra-
struktury v pohranièních oblastech Pardubického kraje žádá
dodateènì vlastníka pozemkù o souhlas s pøedpokládaným
záborem pozemkù. Pøedložená žádost obsahuje seznam po-
zemkù v k.ú. Prostøední Lipka, nutnost jejich záboru se
objevila pøi zpracování podkladù pro územní øízení. Geome-
trickým plánem budou pøesnì zamìøeny zábory pozemkù.
Jedná se o èást pozemkù p.p.è. 1061/4 - asfaltový povrch
pøed zastávkou BUS o výmìøe cca 81 m2, p.p.è. 1109/1 -
spojovací komunikace o výmìøe cca 10 m2, p.p.è. 1100/2 - t.t.
porost o výmìøe cca 11 m2 a p.p.è. 1060/1 – ostatní komuni-
kace o výmìøe cca 15 m2. Odbor VTS nemá k souhlasu pøi-
pomínek, dle odboru RR není ÚP zpracován. RM doporuèila
prodej èásti pozemkù, návrh kupní ceny 30,- Kè/m2 + nákla-
dy spojené s pøevodem.

ZM/2004/08/122: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemkù p.p.è. 1061/4 o výmìøe cca 81 m2, p.p.è. 1109/1
o výmìøe cca 10 m2, p.p.è. 1100/2 o výmìøe cca 11 m2 a
p.p.è. 1060/1 o výmìøe cca 15 m2 vše v k.ú. Prostøední
Lipka za kupní cenu 30, - Kè/m2 + náklady spojené s
pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3.5. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 1070/4, 180/1, 1070/
3 a èásti p.p.è. 1070/2 v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: Manželé Kopeètí požádali o koupi pozemkù p.p.è.
1070/4 o výmìøe 348 m2, p.p.è. 180/1 o výmìøe 417 m2, p.p.è.
1070/3 o výmìøe 10 m2  a èásti p.p.è. 1070/2  za úèelem scele-
ní pozemkù.  Na pozemku p.p.è 180/1 vázne vìcné bøemeno
- právo chùze a jízdy pro oprávnìného pana Poláka. Sdìlení
odboru VTS - prodej se uskuteèní v souladu se zpracova-
ným GP. Dle odboru RR není ÚP zpracován, nutný souhlas
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s dìlením pozemkù. RM doporuèila prodej pozemkù a na-
vrhla kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/08/123: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 1070/4, 180/1, 1070/3 a èásti p.p.è. 1070/2 v k.ú.
Prostøední Lipka za kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem a ukládá zámìr zveøejnit.

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

4.3.6. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 1043/10 v k.ú.
Králíky

Obsah: Manželé Vondruškovi požádali o koupi uvedené-
ho pozemku o výmìøe 468 m2 za úèelem užívání  zahrady u
rodinného domu, který je v jejich vlastnictví. Dle odboru
VTS se jedná o jednotný funkèní celek. Dle odboru RR je
ÚP zpracován, pozemek veden jako zeleò obytné zástavby -
oplocená zahrada u RD. RM doporuèila prodej pozemku a
navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevo-
dem.

ZM/2004/08/124: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 1043/10 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

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

4.3.7. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 23/21 a 23/20 v
k.ú. Králíky

Obsah: Pan Dostálek požádal o koupi výše uvedených
zbytkových parcel o celkové výmìøe 494 m2  za úèelem sce-
lení pozemku. Odbor VTS s prodejem souhlasí. Vlastníkem
sousedního pozemku je paní Dostálková. Pøes pozemek
vedou inženýrské sítì - kanalizace, vodovod a RM zatížila
pozemky vìcným bøemenem pro oprávnìné mìsto Králíky.
Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemky jsou urèeny pro
zástavbu RD, pozemky mají inženýrské sítì. RM doporuèila
prodej pozemkù a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem.

ZM/2004/08/125: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 23/20 a 23/21 v k.ú. Králíky  za kupní cenu 50,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3.8. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 2074/20, 2074/22
a p.p.è. 236/2 v k.ú. Králíky

Obsah: Pan Ostrodický požádal o koupi uvedených po-
zemkù o celkové výmìøe 165 m2 za úèelem užívání jako
zahrada u rodinného domu a zøízení pøístupu k domu. Dle
odboru VTS pozemek è. 2074/22 slouží jako pøedzahrádka u
RD žadatele. Na pozemku nejsou sítì ve vlastnictví Mìsta
Králíky. Pozemky è. 2074/20 a 236/2 jsou mezi cestou a poto-
kem, sítì nejsou. Dle odboru RR je ÚP zpracován. Pozemek
è. 2074/22 veden jako místní komunikace, ostatní jako ze-
leò obytné zástavby, všechny pozemky jsou v památkové
zónì. RM doporuèila prodej pozemkù a navrhla kupní cenu
50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/08/126: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 2074/20, 2074/22 a p.p.è. 236/2 v k.ú. Králíky za
kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a
ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3.9. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 182/2 v k.ú.
Králíky

Obsah: Paní Holubcová požádala o koupi pozemku st.p.è.
182/2 o výmìøe 72 m2 za úèelem údržby pozemku - zelenì.
Pan Durna požádal o koupi pozemku za úèelem zachování,
pøípadnì rozšíøení zelené plochy. Jedná se o pozemek, kte-
rý je veden v katastru nemovitostí jako zastavìná plocha -
dvùr. Pøi prodeji è.p. 302 byl tento díl oddìlen, aby zùstal v
majetku mìsta jako veøejná zeleò. Odbor VTS doporuèuje
ponechat pozemek ve vlastnictví mìsta. Dle odboru RR je

ÚP zpracován, funkèní využití pozemku jako zeleò obytné
zástavby.

Usnesením è. RM/2004/15/265 ze dne 27.4.2004 rada mìsta
prodej pozemku nedoporuèila.

ZM/2004/08/127: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku st.p.è. 182/2 v k.ú. Králíky.

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

4.3.10. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 223/1 v k.ú.
Králíky

Obsah: Pan Crha požádal o koupi výše pozemku p.p.è.
223/1 o výmìøe 1528 m2 za úèelem výstavby rodinného domu.
O koupi pozemku bylo již v minulosti jednáno: RM/2003/42/
764 ze dne 2.12.2003 - žadatel Látal (prodej nedoporuèen),
ZM/2003/14/276 ze dne 9.12.2003 - zámìr prodeje neschvá-
len. Vyjádøení VTS - v souèasné dobì se zpracovává urba-
nistická studie sídlištì „Skøivánek“. Navrhované pozemky
k prodeji se dotýkají jediné pøístupové komunikace k tomu-
to sídlišti. Prozatím nejsou vyjasnìny inženýrské sítì. Pro-
dej navrhuji odložit do zpracování projektové dokumenta-
ce. Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemek urèen k zá-
stavbì RD, sítì v komunikaci.

Usnesením è. RM/2004/15/270 ze dne 27.4.2004 rada mìsta
prodej pozemku nedoporuèila.

ZM/2004/08/128: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku p.p.è. 223/1 v k.ú. Králíky.

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

4.3.11. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 89/6 v k.ú. Èer-
vený Potok

Obsah: O koupi pozemku p.p.è. 89/6 o výmìøe 212 m2

požádal pan Theimer z Èerveného Potoka za úèelem scelení
pozemku a užívání pøístupové cesty ke garáži na st.p.è. 211
v k.ú. Èervený Potok. Jedná se o ostatní komunikaci o vý-
mìøe 212 m2, èást komunikace slouží jako pøíjezd ke gará-
žím. Dle odboru VTS slouží pozemek jako pøípadný pøístup
na další okolní pozemky, dále je nutné pozemek zatížit vìc-
ným bøemenem – pøes pozemek vede pøípojka vody na høbi-
tov a pøístup ke druhé garáži. Dle odboru RR není ÚP zpra-
cován.

Usnesením è. RM/2004/19/338 ze dne 25.5.2004 rada mìsta
prodej pozemku nedoporuèila.

p. Theimer: k pozemkùm p. Jireše, které se dotýkají
této cesty, je možnost pøístupu na jiném místì a z hlavní
silnice.

Mgr. Krabec:  obecnou zásadou je, že pokud se jedná o
cestu, která mùže sloužit více uživatelùm, není v zájmu
mìsta cesty prodávat.

p. Juránek: požádal p. Theimera, aby vyèkal, než pro-
bìhne veøejná diskuze o územním plánu Èerveného Poto-
ka a budeme mít jasno v tom, jaké vývojové zámìry bude-
me v obci mít.

ZM/2004/08/129: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku p.p.è. 89/6 v k.ú. Èervený Potok.

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

4.3.12. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 771/2 v k.ú.
Dolní Hedeè

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Konyarikovi
z Králík za úèelem scelení pozemku. Jedná se o pozemek o
výmìøe 188 m2, na pozemku vázne vìcné bøemeno vodního
zdroje pro oprávnìnou a.s. VAK Jablonné nad Orlicí. Odbor
VTS s prodejem souhlasí, cesta ve skuteènosti neexistuje a
není návaznost na pøístup k dalším nemovitostem. Dle od-
boru RR není pro k.ú. Dolní Hedeè ÚP zpracován.

Usnesením è. RM/2004/10/149 ze dne 16.3.2004 rada mìsta
doporuèila prodej.

Usnesením ZM/2004/05/072 ze dne 13.4.2004 zastupitel-
stvo mìsta neschválilo zámìr prodeje.
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Manželé Konyarikovi pøedložili svoji žádost o pøehodno-
cení zamítavého stanoviska k prodeji. O koupi parcely mají
zájem i pøes skuteènost, že na pøedmìtném pozemku vázne
vìcné bøemeno - ochrana vodního zdroje ve prospìch VAK,
a.s. Jablonné na Orlicí.

Usnesením è. RM/2004/18/310 ze dne 18.5.2004 rada mìsta
opakovanì prodej pozemku doporuèila a navrhla kupní cenu
ve výši 10,- Kè/m2  + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/08/130: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 771/2 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

4.3.13. Zámìr prodeje èástí pozemku p.p.è. 770/2 v
k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: Manželé Tùmovi, Nová Ves 218 požádali o koupi
èásti uvedeného pozemku za úèelem osázení pozemku
stromky. Pozemek je zatížen vìcným bøemenem - ochrana
vodního zdroje ve prospìch VAK, a.s. Jablonné nad Orlicí.
Vyjádøení VTS - pùvodní cesta, èást je využívána pøíležitost-
nì vlastníky pøilehlých pozemkù. Prodejem by došlo k dìle-
ní pozemkù ve vlastnictví Pozemkového fondu. Dle odboru
RR není ÚP zpracován. Pozemek nenavazuje na pozemky
ve vlastnictví žadatele, pøi dìlení není pøístup, nelze dát
souhlas s dìlením. Souèasnì o prodej další èásti pozemku
p.p.è. 770/2 v k.ú. Dolní Hedeè požádali manželé Konyariko-
vi, Králíky 663. Vyjádøení VTS - Jedná se o pozemek užíva-
ný jako louka. Pùvodní cesta je obèas využívána majiteli
pøilehlých pozemkù. Na pozemku se nenacházejí podzemní
zaøízení. Pozemek pùvodní cesty se nedotýká pozemkù ve
vlastnictví žadatele. Vyjádøení odboru RR - ÚP není zpraco-
ván, nenavazuje na pozemky žadatele. Dle sdìlení žadatelù
má v budoucnu dojít ke zmìnì vlastnictví u okolních po-
zemkù, které jsou v souèasné dobì ve vlastnictví Pozemko-
vého fondu.

Usnesením è. RM/2004/18/319 ze dne 18.5.2004 rada mìsta
prodej èástí pozemku nedoporuèila.

ZM/2004/08/131: ZM neschvaluje zámìr prodeje èás-
tí pozemku p.p.è. 770/2 v k.ú. Dolní Hedeè.

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

4.3.14. Revokace usnesení è. ZM/2004/05/061 a zámìr
prodeje pozemkù p.p.è. 44/2, 45/2,    45/3 a st.p.è. 111/2 v
k.ú. Dolní Lipka

Obsah: Usnesením rady mìsta è. RM/2003/37/663 ze dne
21.10.2003 RM doporuèila prodej nemovitosti na st.p.è. 65,
st.p.è. 65, p.p.è. 44/2 a èásti p.p.è. 45 v k.ú. Dolní Lipka.
Souèasnì schválila zøízení vìcného bøemene - právo vstupu
na pozemek za úèelem oprav a údržby objektu na st.p.è. 39
v k.ú. Dolní Lipka. Usnesením zastupitelstva mìsta è. ZM/
2003/13/248 ze dne 11.11.2003 byl schválen zámìr prode-
je.Usnesením zastupitelstva mìsta è. ZM/2004/05/061 ze dne
13.4.2004 byl schválen prodej pøedmìtných nemovitostí.
Pøed uskuteènìním podpisu kupní smlouvy manželé Herzi-
govi svoji pùvodní žádost o koupi z finanèních dùvodù zruši-
li a souèasnì požádali pouze o koupi pozemkù p.p.è. 44/2 o
výmìøe 60 m2, 45/2 o výmìøe 68 m2, 45/3 o výmìøe 129 m2 a
st.p.è. 111/2 o výmìøe 3 m2   v k.ú. Dolní Lipka za úèelem
pøístupu k nemovitosti èp. 33. Odbor VTS s prodejem sou-
hlasí bez pøipomínek. Dle vyjádøení odboru RR není ÚP pro
k.ú. Dolní Lipka zpracován. Pozemek v tìsné blízkosti obyt-
né èásti je využíván jako zahrada. Usnesením RM/2004/18/
316 ze dne 18.5.2004 rada mìsta prodej pozemkù doporuèila
a navrhla kupní cenu ve výši 10,- Kè/m2  + náklady spojené
s pøevodem, usnesením è. RM/2004/18/317 ze dne 18.5.2004
bylo na p.p.è. 45/2 zøízeno vìcné bøemeno - právo vstupu na
pozemek za úèelem oprav a údržby objektu na st.p.è. 39 pro
oprávnìné mìsto Králíky.

ZM/2004/08/132: ZM revokuje usnesení è. ZM/2004/05/
061 a souèasnì schvaluje zámìr prodeje pozemkù

p.p.è. 44/2, 45/2, 45/3 a st.p.è. 111/2 v k.ú. Dolní Lipka za
kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a
ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.3.15. Zámìr smìny pozemkù p.p.è. 1070/1 a p.p.è.
180/3 ve vlastnictví mìsta Králíky za pozemek p.p.è.
178/2 ve vlastnictví manželù Beranových, vše v k.ú.
Prostøední Lipka

Obsah: Manželé Beranovi požádali o koupi pozemku p.p.è.
1070/1 o výmìøe 74 m2 a p.p.è. 180/3 o výmìøe 74 m2 za
úèelem sekání trávy a údržby pozemkù. Vhodným øešením
se jeví smìna za pozemek p.p.è. 178/2 o výmìøe 8 m2, který
je ve vlastnictví žadatele. Na pozemku p.p.è 180/3 vázne
vìcné bøemeno pro oprávnìného pana Poláka. Dle sdìlení
odboru VTS je pøedmìt prodeje užíván jako louka. Prodej
bude øešen v souladu se zpracovaným GP. Dle odboru RR
není ÚP zpracován, nutný souhlas s dìlením pozemkù. RM
dne 27.4.2004 odložila bod na pøíští zasedání RM. Usnese-
ním è. RM/2004/16/287 rada mìsta prodej pozemkù doporu-
èila a souèasnì doporuèila i nákup pozemku p.p.è. 178/2,
návrh kupní ceny 10,- Kè/m2  + náklady spojené s pøevo-
dem.

ZM/2004/08/133: ZM schvaluje zámìr smìny pozem-
kù p.p.è. 1070/1 a p.p.è. 180/3 ve vlastnictví mìsta Krá-
líky za pozemek p.p.è. 178/2 ve vlastnictví manželù
Beranových, vše v k.ú. Prostøední Lipka, návrh kup-
ní ceny 10,-Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a
ukládá zámìr smìny zveøejnit.

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

4.3.16. Snížení kupní ceny pozemku v k.ú. Dolní
Hedeè ZM/2004/05/064

Obsah: Místostarosta pøednesl písemnou žádost Gertru-
dy a Jiøího Kuèerových z Bohumína o snížení kupní ceny
pozemku p. p. è. 609/4 o výmìøe 670 m2   v k. ú. Dolní Hedeè.
ZM svým usnesením ZM/2004/05/064 schválilo prodej po-
zemkù p. p. è. 780/2 o výmìøe 99 m2, 609/4 o výmìøe 670 m2,
782/3 o výmìøe 122 m2, 557/2 o výmìøe 30 m2 a 557/3 o
výmìøe 49 m2 za kupní cenu 20,- Kè/m2. Manželé Kuèerovi
žádají o snížení kupní ceny pozemkové parcely è. 609/4 o
výmìøe 670 m2 proto, že se jedná o nároènì udržovanou
podmáèenou louku, na 10,- Kè/m2. Usnesením è. RM/2004/
18/321 dne 18.5.2004 rada mìsta snížení kupní ceny u p.p.è.
609/4 doporuèila na 10,- Kè/m2.

ZM/2004/08/134: ZM snižuje kupní cenu u p.p.è. 609/4
na kupní cenu 10,- Kè/m2  + náklady spojené
s pøevodem.

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

ZM/2004/08/135: ZM revokuje usnesení è. ZM/2004/05/
064 a ukládá MO zveøejnit zámìr prodeje pozemku
p.p.è. 609/4 za kupní cenu 10,- Kè/m2  + náklady spojené
s pøevodem, vše v k.ú. Dolní Hedeè manželùm Jiøímu
a Gertrudì Kuèerovým.

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

4.4. Krátkodobá finanèní výpomoc pro Služby
mìsta Králíky, s.r.o.

Bod 4.4. Krátkodobá finanèní výpomoc pro Služby mìsta
Králíky, s.r.o. byl projednán v bodì 4.1 Služby mìsta Králí-
ky, s.r.o..

Ing. Kosuk: sdìlil èlenùm ZM, že se nadále nemùže úèast-
nit jednání ZM z toho dùvodu,  že mu nebyly pøedloženy
podklady o závìreèném úètu mìsta Králíky, které si vyžá-
dal.
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Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u sleèny Faltusové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání je poøizován
digitální záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe)
si nechat záznam z jednání nahrát u Ing.  Romana Švédy (pøíze-
mí radnice na Velkém námìstí èp. 5).

Mgr. Krabec: podklady byly vypracovány, ale pan Ko-
suk, aè byl telefonicky vyzván, si podklady nepøebral.

p. Juránek: kdyby si pro podklady pan Kosuk pøišel a
zjistil, že neobsahují pøesnì to, co chtìl, mohl a kdykoliv
mùže požádat o jejich doplnìní. Dosud to nikdy neudìlal.
Jistì pochopíte, že jsou nìkteré doklady, které by nemìly
opustit budovu radnice, smlouvy apod., ale nebráníme tomu,
do nich nahlédnout a ovìøit si, jak se vše má.

4.5. Závìreèný úèet mìsta Králíky za rok 2003

Obsah: Finanèní odbor pøedkládá v souladu ustanovení-
mi § 17 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù  a § 43 a §84 zákona èíslo 128/2000 Sb., o
obcích radì mìsta k projednání a pøedložení zastupitelstvu
mìsta ke schválení návrh závìreèného úètu Mìsta Králíky
za rok 2003:

Závìreèném úètu jsou obsaženy údaje o plnìní rozpoètu
pøíjmù a výdajù.

Souèástí závìreèného úètu je vyúètování finanèních vzta-
hù ke státnímu rozpoètu, rozpoètu kraje a pøíspìvkovým
organizacím.

Souèástí závìreèného úètu je dále zpráva o výsledku pøe-
zkoumání hospodaøení za uplynulý rok 2003.

Návrh závìreèného úètu byl zveøejnìn pod dobu 15 dnù
pøed jeho projednáváním na úøední desce mìstského úøadu
od 18. 5. 2004 do 1. 6. 2004 a na  webových stránkách mìsta
a byl projednán ve finanèním výboru dne 25. 5. 2004.

Mgr. Krabec: uvedl bod a vyzval pøedsedu finanèního
výboru p. Vyšohlída k pøednesení závìrù zjištìných finanè-
ním výborem.

p. Vyšohlíd: pøednesl zápis z konání finanèního výbo-
ru, finanèní výbor nemá vùèi závìreènému úètu Mìsta Krá-
líky výhrady, navrhuje jej schválit..

ZM/2004/08/136: ZM projednalo závìreèný úèet Mìs-
ta Králíky za rok 2003, vyjadøuje souhlas
s celoroèním hospodaøením  a schvaluje jej bez vý-
hrad.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.6. Návrh koncepce rozvoje turistického ruchu

p. Juránek:  Koncepce je v pøedložené podobì materiá-
lem k diskuzi nejen mezi zastupiteli, ale urèena je k pøipo-
mínkám a podnìtným návrhùm a doplnìní také veøejnosti.
V úvodì definuje cíl, jakého chce mìsto v oblasti cestovního
ruchu dosáhnout a naznaèuje zpùsoby, jak tohoto cíle do-
sáhnout. Mapuje souèasné výchozí podmínky a vìnuje se
podrobnì oblastem, které mìsto mùže svou aktivní politi-
kou ovlivnit. Neobsahuje doprovodné aktivity a podnikatel-
ské projekty, které mùže takto odstartovat - a� už se jedná
o vznik dalších ubytovacích a restauraèních zaøízení, výro-
bu suvenýrù apod. Po veøejné diskuzi by následovala zpra-
cování podnìtných návrhù a ZM by koneènou verzi kon-
cepce mohlo schválit na svém záøijovém jednání. Máme v
úmyslu koncepci pøedložit Fakultì informatiky a manage-
mentu, Katedøe rekreologie a cestovního ruchu v Hradci
Králové se žádostí o odbornou spolupráci a nezávislé posou-
zení reálných možností rozvoje cestovního ruchu v našem
kraji. A k èemu nám koncepce bude? Mnohem lépe se pro-
sazují projekty a žádosti o jejich finanèní krytí, pokud sub-
jekt, kam naše žádost smìøuje (EU, kraj) ví, že daný projekt
je v souladu s jasnou pøedstavou mìsta o své budoucnosti v
kontextu celého regionu.

Na vypracování návrhu se podíleli Ivo Pecháèek, Žaneta
Lengwinatová, Lukáš Král, Mgr. Dušan Krabec, Bc. Jan
Divíšek, Mgr. Alena Krabcová a Arnošt Juránek.

Ing. Strnad: požádal, aby v logu Králicka nefiguroval
králík.

p. Juránek: pøedstava loga je napøíklad silueta kláštera,
Snìžník nebo jiný grafický výraz pro region Králicko.

ZM/2004/08/137:ZM bere na vìdomí obsah pracovní
verze Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králic-
ku a ukládá místostarostovi její zveøejnìní

v Králickém zpravodaji, na webových stránkách a
úøední desce mìsta k veøejné diskuzi. Souèasnì mu
ukládá zapracování došlých pøipomínek a pøípravou
materiálu k novému projednání na zasedání ZM dne
14. 9. 2004.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

05. Vstupy obèanù

p. Jungvirt: ptá se, zda pí. Kubíèková vypracovala poža-
dovaný materiál, v nìmž by byla uvedena všechna ruèení
majetkem mìsta.

Mgr. Krabec: materiál byl pøedložen na RM. Je u nìj k
nahlédnutí.

p. Pohl: požádal Ing. Strnada, aby uvedl èlovìka, který
podal informace ohlednì kauzy Vlasák mediím, jak nabízel
na minulém zasedání ZM.

Ing. Strnad: toto odmítl.

06. Vstupy zastupitelù

p. Juránek: pøednesl vyúètování akce „Králíky Králí-
kùm aneb Setkání Králíkù v Králíkách“, kterou poøádalo
Mìsto Králíky dne 22. 5. 2004. Výdaje za tisk pamìtních
listù, pamìtních pohlednic, obèerstvení Králíkù a poplatek
Agentuøe „Dobrý den“ z Pelhøimova, která zapisovala re-
kord do èeských dodatkù Guinessovy knihy rekordù, plus
ještì nedoruèená faktura za Veselou kapelu ze Zábøeha
(cca 3.000,- Kè) èinily celkem 14.231,40 Kè. Naproti tomu
pøíjmy z úèastnických poplatkù a soutìží èinily celkem 8 874
Kè. O úspìšnost akce se v pøíštích roènících mùže mìsto
opøít pøi žádání o finanèní podporu podnikatelských subjek-
tù a tím ji i obohatit. Nepopiratelný je její mediální úspìch a
pozitivní zviditelnìní mìsta v rámci republiky. Touto cestou
dìkuje firmám Isolit-BRAVO Jablonné nad Orlicí, s. r. o. a
Pivovaru HOLBA Hanušovice za vìcné ceny do tomboly.

p. Vyšohlíd: upozornil na neustálé rušení noèního klidu
pøi diskotékové produkci a požádal o odpovìï zpùsobu øeše-
ní situace v Králickém zpravodaji.

Mgr. Krabec: policie byla na tuto situaci upozornìna,
bohužel nepøetržité hlídání není z dùvodu malého poètu
policistù možné. Majitel diskotéky si ohlídá prostor v nej-
bližším okolí diskotéky, ale již neohlídá to, co její návštìvníci
dìlají po mìstì.

Starosta ukonèil jednání ve 22.53 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová
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BÌŽÍME DO UNIE

Souèástí projektu TRHY / TARGI - Krá-
líky / Miedzylesie byla VI. školní olympiá-
da, která nese v letošním roce motto: „Bì-
žíme do Unie“. Tento projekt je hrazen z
prostøedkù Evropské Unie.  Z prostøedkù
EU byla pro jednotlivá družstva a poøada-
tele zajištìna trièka, uhrazen pronájem ve-
øejných WC.

Pro žáky ZŠ Moravská v Králíkách se
stala tato olympiáda neklamným zname-
ním toho, že prázdniny jsou již opravdu
pøede dveømi.

I letos si jednotlivá družstva složená ze
zástupcù všech tøíd vylosovala státy, v je-
jichž „barvách“ budou soutìžit. Dále si èle-
nové družstev pøipravili vlajky a symboly
vylosovaných zemí. Všichni budoucí závod-
níci se na olympiádu peèlivì pøipravovali a
vymýšleli pøedem taktiku pro své družstvo.
Zásadou pro všechny je: bojovat èestnì a
pomáhat tìm mladším a slabším.

Vysvìdèení je tady, hurá na prázdniny!
Vysvìdèení je rozdáno a je takové,

jaké je. Když je dobré,  je plno radosti.
Když neodpovídá pøedstavám, je více
smutku. Ale netrestejme dìti. Je tøeba
si uvìdomit, že vysvìdèení je  i obra-
zem pøístupu  nás rodièù k našim dì-
tem, zda jsme sami projevovali zájem o
svého potomka v prùbìhu celého škol-
ního roku.  Zda jsme se zajímali o to, co
dítì zvládá, co mu dìlá problémy, v èem
naopak vyniká.

Prázdniny tu jsou k regeneraci sil –
dìtí, pedagogù i rodièù.

Dìtem pøejeme hodnì zážitkù, no-
vých kamarádù a hodnì pohybu na
èerstvém vzduchu.

Pedagogùm pøejeme na dovolené
sluníèko, pohodu, „bezstresové“ situa-
ce.

Rada rodièùm:
Dopøejme dìtem hodnì odpoèinku,

zábavy, pohybu ve zdravém prostøedí,
dobrodružství.  Ale pozor na úrazy, ne-
moci a jiná nebezpeèí. Dìti se pohybují
v jiných kolektivech, dostávají se do
nového prostøedí, vìnují se rùzným

aktivitám, pohybují se mezi rùznými
lidmi. Mùže nastat i obrácený extrém,
kdy se dìti samy doma nudí a malér je
hned tu.

Drobná rada dìtem na závìr. Všech-

ny vìdomosti si ukládáte do hlavièky.
Tak si ji na kole a pøi jiných rizikových
aktivitách poøádnì chraòte helmou!

Hezké prázdniny pøeje redakce
kresba J. Divíšek nejml.

Školní olympiáda byla slavnostnì zahá-
jena 24. èervna v 9 hodin na místním fot-
balovém høišti. Pøed zahájením se všichni
úèastníci pøedstavili v pestrém prùvodu,
který prošel ulicemi mìsta.

Po složení olympijského slibu, postupnì
odstartovala družstva všech zemí do teré-
nu. Probìhla vyznaèenou tratí, kde na nì
èekaly úkoly, které provìøily jejich teoretic-
ké znalosti i fyzickou kondici.

Na tra� vybìhlo 30 šestièlených druž-
stev. Po vyhodcení èasu družstva a zapoè-
tení bodù z jednotlivých disciplín bylo sta-
noveno toto poøadí:

1. USA (Špinlerová 8.A, Rentka 7.B,
Paøízek 6.A, Glazar 5.A, Rychetský 3 tø.,
Málek 1.B)

2. Rumunsko (Stránský 9.A, Saòák 7.B,
Hlava 6.A, Holubcová 5.A, Koch 3.tø., Sno-
peková 1.B)

3. Bulharsko (Špika 9.A, Pauk 7.B, Kyl-
lar 6.A, Snopek 5.A, Coufalová 3.tø., Štìr-
ba 1.B).

Uèitelé ZŠ Moravská, Králíky
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S dobrou náladou za sluníèkem !
,,Relaxaènì pobytový zájezd pro rodièe s dìtmi: Itálie- Lignano“
Poøadatel MŠ Pivovarská, Králíky /

GLOBUSTOUR ŽAMBERK
Takový letáèek si dìti pøinesly ze škol-

ky. V první chvíli jsem si pomyslela, že je
to dost odvážné. Ale pak mi došlo: když
pojedu se dvìma malými dìtmi sama, bu-
dou se nudit, dovolím si øíci ,,vytrapovat“.
Se svými vrstevníky se však zabaví, tím
spíš s kamarády ze školky. V Itálii jsem
ještì nebyla – tak pojedeme.

Cesta naplánovaná na noc (v pátek ve
20.00 hodin od MŠ) probìhla  hladce, bez
problémù. Naskládali jsme se do autobu-
su, zamávali doprovázejícím a hurá
k moøi. Noc byla klidná, dìti spaly a za
ranního svítání jsme už projíždìli Alpami.
Cesta ubìhla podél horských øek a pøe-
krásných ,,panoramat“ rychle. A už je tu
Itálie. No a v 9.30 h jsme zastavili v cíli
naší cesty – pøed oplocenou zahradou se
tøemi vilkami s balkony.V zahradì boro-
vice, palmy (pod nimi sedmikrásky), zele-
ný trávník, okrasné keøe- prostor pro dìti
na hraní, bìhání-paráda. Ubytovali jsme
se v apartmánech a už jsme byli bezdìt-
ní.Všichni si spoleènì v pohodì hráli pod
okny. Rodièe i prarodièe chystali jídlo, po-
vídali si. Apartmány mají kuchyò-
ku,ložnice, koupelnu a spoleènou jídelnu.
A veèer, když dìti unavené po celodenním
pobytu u moøe, procházkách  a podveèer-
ním aktivním pohybu v zahradì byly ulo-
ženy ke spánku, zùstal èas na vzpomíná-
ní – jak to bylo døíve, když jsme  s naší
školkou jeli prvnì na týden do Pastvin.

A protože èas je ,,bìžec s dlouhým kro-

kem“, bydlela jsem se ,,svými dìtmi
z Konìvovky“ Otou a Pavlínkou (inu,, škol-
ková babièka“). Vaøili jsme v jedné ku-
chyòce , sedali u jednoho stolu, povídali si
a bylo to moc pøíjemné.

Poèasí nám pøálo, koupání pro dìti ide-
ální, zážitky dìtí ze zábavného parku GU-
LIVERLANDIA úžasné- lachtana si nìkte-
ré dìti pohladily nemluvì o tom že je ,,líb-
nul“ na hlavu.

A na závìr chci jménem ostatních úèast-
níkù zájezdu podìkovat p. øeditelce Jarce
Kainkové , která to všechno vymyslela a
hlavnì zrealizovala. Obdivují její organi-
zaèní schopnosti. Klobouk dolù- nemìlo to
chybu (jak øíkají mladí).Vzpomenu ještì
paní Plachou,, která již kdysi školce zajis-

tila dobré renomé – moc nemluvit a dìlat
nìco navíc (pìvecký sbor Snìženky, vždy
výborná spolupráce s rodièi, Pastviny, Itá-
lie…)

A jestli pøíští rok zas pøijde nìco o cestì
k moøi, urèitì pojedeme, jak jsme se
s ostatními tam pod borovicemi domluvi-
li.

Hofmanová Jiøina

Perlièka: Ota Verner vzpomínal v Itálii,
jak kdysi ve školce pøi besedì s dìtmi ,,jak
se mìly o prázdninách“ po výètu, kde kdo
byl, øekl : ,,My jsme nikde nebyli-jenom v
Africe“ (Mozambik). Dodnes mám døevìný
africký pøívìsek od Pavlínky schova-
ný.Napadlo mì jen. Kruh se uzavírá.

10 let Klubu lékaøù Podorlicka
Náš spolek Klub lékaøù Podorlicka pod

peèlivým vedením MUDr. Èížka se dožil již
10 let. Èítá asi 60 èlenù z Kralicka, Èerve-
novodska, Žamberecka, Letohradska, Jab-
lonecka a vìrných pøátel z okolí.

Scházíme se každý mìsíc v Mistrovicích
U Novotnù, kde probereme všechno možné
a navíc si poslechneme pøednášku pozva-
ného odborníka na zajímavé a aktuální
lékaøské téma, vztahující se k farmaceu-
tické firmì, která se zde prezentuje. Tak
se taky dovídáme o nejnovìjších lécích v
rùzných oborech. A rádi se vidíme, protože
díky druhu povolání a pracovnímu vytížení
je to mnohdy jediný kontakt, který spolu
udržujeme. Spojovacím prvkem je Rada
KLP - pøedseda dr. Èížek, èlenové dr. Jire-
šová, dr. Špièka a dr. Šrámek, který zvidi-
telòuje naši èinnost na webových strán-
kách KLP.cz.

Výroèí jsme oslavili 25. bøezna v sále U
Novotnù s hudbou (bratøi Bílí) a tancem,
poslechli jsme si též kvalitní hudební pro-
dukci èervenovodské skupiny Kapky a ob-
divovali vtipná vystoupení kouzelníka pana
Bednáøe. Vše je skvìle zdokumentováno
na netových stránkách Klubu.

Pøedseda spolu s èleny Rady rovnìž vy-
dal k výroèí Almanach, který obdrželi kro-
mì èlenù jsoucích i bývalých také starosto-
vé jednotlivých obcí pùsobnosti Klubu, což
nìkteøí ocenili…

Další vždy úspìšnou akci byl každoroèní
jarní cyklistický výlet po vlastech èeských,
tentokrát kolem Písku. Trasy opìt peèlivì
vybral pøedseda dr. Èížek. l. den 95km v
sedle, 2. den také tak a poslední 3. den jen
50km. Je krásné poznávat èeskou krajinu
ze sedla bicyklu! Všímáme si dìni kolem
sebe jinak než z oken aut. Navštìvujeme
místa, která jsme dosud k naší škodì ne-
znali a poznáváme historii národa èeského
- hrady a zámky kolem Otavy a Povltaví. A
k tomu dobrá nálada, odpoèinek v útulných
hospùdkách s vytouženým a zaslouženým
obèerstvením ve formì pivka, kávy a samo-

zøejmì chutného jídla. Veèer je hodnocení
uplynulého dne, sdìlování zážitkù, legrace
a trošku zpìvu. Na tuto akci se každoroènì
všichni moc tìšíme.

Koncem prázdnin nás èeká další cyklis-
tický podnik organizovaný už podruhé dr.
Šrámkem - 2. roèník Bike Adventure - cyk-
lomaraton pro více i ménì zdatné èleny
KLP se startem i cílem v hospùdce na Žam-
pachu. Úèast bude dle pøedbìžných pøi-
hlášek opìt hojná!

V øíjnu pùjdeme tradiènì na Králický
Snìžník - bonbónek za témìø každého po-
èasí na ukonèeni sezóny. Tak snad to letos
zase zvládneme!

MUDr. Marie Špièková
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Tak bylo – tak je
Èp. 353 (døíve 101)

Po požáru v r. 1708, pøi kterém vy-
hoøela znaèná èást mìsta vèetnì teh-
dejšího pivovaru na námìstí, odkoupili
o rok pozdìji právováreèní mìš�ané
vrchnostenské pozemky na rohu dneš-
ní Pøíèní a Dlouhé ulice, aby mohli vy-
budovat pivovar nový. Pivovar v domì
existoval až do r. 1852, kdy došlo k jeho
zrušení z dùvodu zániku zvláštních
privilegií právováreèného mìš�ana a
nedostaèujících podmínek pro pøizpù-
sobení se novým trendùm výroby oblí-
beného nápoje. Dùm byl prodán Fran-
zi Seifertovi. V následném období bu-
dova sloužila spíše obytným úèelùm,
evidovány jsou zde napø. rodina Kar-
gerova a Walterova (hodináøství). Stej-
né využití domu pokraèuje i po válce.
Koncem 20. století se objekt nachází
ve velmi špatném stavu, støídavì se
uvažuje o jeho prodeji, rekonstrukci,
pøípadnì zbourání.

V bøeznu 2004 mìsto Králíky požá-
dalo o poskytnutí dotace z EU na pøí-
pravu projektù obcí a svazkù obcí pro
Spoleèný regionální operaèní program
(SROP) na rekonstrukci této chátrají-

cí kulturní památky pro její využití jako
Regionální kongresové a školicí cent-
rum, zahrnující euroinfocentrum, cen-
trum pro podnikatele, centrum pro CZ-
PL spolupráci, nadaèní centrum (Na-
dace F. J. Schuberta – Vysoká, Svaz
Nìmcù OH) a dále pro rozšíøení mož-
nosti provozování kulturních aktivit –
výstavní síò, síò pro komorní koncer-
ty.

Mìstské muzeum Králíky
Pracovníci Mìstského muzea

v Králíkách rádi uvítají jakékoli dal-
ší doplòující podnìty a materiály (do-
bové fotografie, dokumenty apod.), kte-
ré se týkají tohoto tématu. Dìkujeme.

Morèátka
Mám ráda spoleènost a hlavnì zvíøátka. Dostala jsem

morèe kluka. Jmenuje se Kája. O nìkolik dnù pozdìji
jsem dostala morèe holku. A ta se jmenuje Baruška.
Je to prima mít morèátka.

Michalka
Byla jedna koèièka. Byla smutná, protože byla z celé

rodiny nejmenší. Ale jednou jí maminka øekla: neplaè
Michalko, ty mròavé èíèi jsou nejhezèí. Od té doby už
nepláèe.

Martina Hásová,
2. tøída, ZŠ 5. kvìtna, Králíky



Králický zpravodaj 07/2004 - 17

Pou� v Èerveném Potoce
Chtìli bychom se s vámi podìlit o

nezapomenutelné dojmy z poutní mše,
která se konala v nedìli 30. kvìtna
2004 v kostele v Èerveném Potoce.

Slavnostní mši pro místní i pøespolní
vìøící celebroval králický pan faráø
Alois Baschant. Již pøi vstupu do vnitø-
ních prostor Božího stánku se snad
všem pøíchozím zatajil dech – kostelík
záøil èistotou, vstøíc nám vonìl šeøík,
kterým byly vyzdobeny všechny kout-
ky a jeho vùnì se mísila s vùní èers-
tvì napeèených pou�ových koláèkù.

Pøi mši svaté se pak kostelík roze-
znìl zpìvem vìøících a nad tím se vzná-
šel køiš�álový hlas místního talentu
Petrušky Fišerové. Nebyli jsme sami,
komu dojetím až vhrkly slzy do oèí. Po
skonèení mše se shromáždìní pomalu

rozcházelo a na rozlouèenou byli všich-
ni ještì podarováni pou�ovými koláè-
ky, které vlastnoruènì napekla paní
Mauerová. Chceme proto za všechny
podìkovat pøedevším paní Mauerové,
která si pøi svém fyzicky nároèném
zamìstnání najde ještì tolik èasu, aby
se spolu s ostatními ochotnými spolu-
obèany postarala nejen o úklid a vý-
zdobu kostelíku, ale i pøilehlého høbi-
tùvku.

Pøejeme všem, kteøí o tento kostelík
peèují, aby se jim podaøilo sehnat fi-
nanèní obnos alespoò na ty nejnutnìj-
ší opravy, aby opravený kostelík slou-
žil ještì dalším generacím místních i
pøespolních vìøících.

manželé Kholovi

Knihy (nejen) na víkend ANEB www.mojekniha.cz
Milí ètenáøi,
dnes vám nebudu doporuèovat kni-

hu, kterou byste si mohli pøeèíst o
prázdninách, ale nabídnu vám možnost
zapojit se do hlasování. Tentokrát se
nehledá superstar, ale nejoblíbenìj-
ší kniha èeských ètenáøù.

Celostátní anketu MOJE KNIHA
organizuje podle vzoru britské ankety
The Big Read Svaz knihovníkù a infor-
maèních pracovníkù Èeské republiky.

Mìstská knihovna v Králíkách na-
bízí už od bøezna na své webové strán-
ce možnost poslat svùj hlas elektronic-
ky. Pro ty, kteøí nemají pøístup
k Internetu, nyní nabízíme možnost
vyplnit anketní lístek nebo hlasovat
pøímo u nás v knihovnì.

Pravidla jsou jednoduchá:
V anketì mùžou hlasovat ètenáøi

všech vìkových kategorií, každý úèast-
ník mùže hlasovat pouze jednou pro
jakoukoliv knihu.

Mùže to být kniha, která vás nejvíc
ovlivnila,ke které se èasto vracíte, kte-
rá zmìnila váš život, na kterou nemù-
žete zapomenout, kterou byste chtìli
doporuèit dalším ètenáøùm apod.

Èetba je jedním z nejpopulárnìjších

zpùsobù kulturní zábavy, ale také jed-
ním z nejdùležitìjších zpùsobù získá-
vání informací. Èteme proto, abychom
pøíjemnì strávili volný èas, získali in-
formace, uvolnili stres.

V souvislosti s rozvojem nových
médií se stále èastìji projevuje tzv. dru-
hotná negramotnost, což znamená, že
èlovìk sice umí èíst a psát, ale ztrácí
schopnost pomocí èetby aktivnì získá-
vat a vyhodnocovat informace a pro-
mìòovat je ve znalosti.

Cílem ankety je zjistit nejoblíbenìjší
knihu, ale organizátoøi chtìjí také pod-
poøit ètenáøství, zdùraznit význam èet-
by pro vzdìlání i každodenní život, pod-
poøit diskusi o èetbì, rozšíøit výbìr li-
teratury.

Od bøezna už byly dvakrát zveøejnì-
ny prùbìžné výsledky ankety. Nejoblí-
benìjší kniha bude vyhlášena v Týdnu

knihoven, který bude od 4. do 10. øíjna
2004.

Pro svou knihu mùžete hlasovat i
nadále na Internetu na adrese
www.mojekniha.cz, kde se dovíte i dal-
ší zajímavé informace, prùbìžné vý-
sledky hlasování aj.

Nemáte-li Internet k dispozici, vy-
plòte jednoduchý anketní lístek a vhoï-
te ho do poštovní schránky na budovì
Mìstské knihovny Králíky nebo pošle-
te na adresu:

Mìstská knihovna, Velké námìstí
273, 561 68 Králíky.

Anketní lístky jsou k dispozici i
v pùjèovnách mìstské knihovny.

K 23. èervnu už hlasovalo 63307 ète-
náøù!

Pøipojte se k nim i vy!
Pøíjemné léto s knihami pøeje

Ivana Mareèková

ANKETNÍ LÍSTEK

Název knihy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

Pøíjmení autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jméno autora: . . . . . . . . . . . . . . .

Podìkování
Ten den zaèal úplnì obyèejnì jako

každý jiný. Šla jsem vyvenèit psa – cho-
dím s ním vždy starou cestou za býva-
lou statkovou jídelnou smìrem na Pro-
støední Lipku.

A pak se stalo nìco, co zmìnilo ten
obyèejný den v neobyèejný. Po chvíli
jsem totiž míjela skupinku dìtí se svým
uèitelem. Vìøte nebo nevìøte, ty dìti
mìly igelitové pytle a sbíraly smetí, kte-
ré podél cesty bìhem èasu navozili a
odhodili nìkteøí naši spoluobèané.

Dìti byly odhadem „pá�áci èi šes�áci“
a jejich uèitel byl také velmi mladý.
Jejich poèínání mì velice pøekvapilo a
mohu dodat, že mì až dojalo a poøád
jsem na nì musela myslet. Za ty roky,
co tudy chodím, jsem se s nìèím po-
dobným ještì nesetkala. Smetí a od-
padkù podél cesty k mému vzteku
spíše pøibývalo. A tak jsem si øekla, že
té skupince dìtí a jejich uèiteli musím
veøejnì podìkovat.

Nìkdo si možná pomyslí, že je to ta-
ková malièkost, ale já øíkám, kéž by
takových malièkostí bylo víc. A ještì
doufám, že ti z nás, kteøí ten svùj „bor-
del“ stále ještì vyvážejí za mìsto a há-
zejí po pøíkopech, se aspoò poøádnì
zastydí.

Z naši èistou pøírodu ještì jednou
moc a moc dìkuji.

Baèovská Svìtlana

P.S.: I když dnes již vím, že tuto akci
poøádala Zvláštní škola Králíky
v rámci „Ekologického dne“, novu jim
všem za jejich nápad, nadšení i obìta-
vost dìkuji.

Prázdninová pùjèovní doba
Mìstské knihovny v Králíkách

Prosíme ètenáøe Mìstské knihovny v Králíkách, aby si poznamenali zmìnu
pùjèovní doby v èervenci a srpnu 2004:

oddìlení pro mládež úterý 8,00 – 12,00
oddìlení pro dospìlé pondìlí 13,30 – 17,30

ètvrtek 9,00 – 12,00 13,30 – 17,30

Od 26. èervence do 6. srpna 2004 bude knihovna uzavøena.

A nezapomeòte – k prázdninám a dovolené patøí také hezká knížka, kterou si
zcela jistì vyberete ve fondu naší knihovny.

Hezké léto pøejí pracovnice knihovny.
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Stomatologické služby
od 10. 4. 2003 do 2. 5. 2004

Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a
Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota: 8 -11 hod, nedìle: 9 - 11 hod

POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465
676 811 a internetové adrese www.poliklinika.zamberk.info
den lékaø/ka obec místo telefon
03. 07. So MUDr. Applová Dolní Èermná 222 465 642 267
04. 07. Ne MUDr. Applová Dolní Èermná 222 465 642 267
05. 07. Po MUDr. Beranová Jablonné nad Orlicí Slezská 41 465 642 267
06. 07. Út MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
10. 07. So MUDr. Dunglová Letohrad Nádraží ÈD 465 504 447
11. 07. Ne MUDr. Dunglová Letohrad Nádraží ÈD 465 504 447
17. 07. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
18. 07. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
24. 07. So MUDr. Jáòová Mladkov 133 Obecní úøad 465 635 441
25. 07. Ne MUDr. Jáòová Mladkov 133 Obecní úøad 465 635 441
31. 07. So MUDr. Ulman Tatenice 268 465 381 212
01. 08. Ne MUDr. Ulman Tatenice 268 465 381 212

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

Odbor socíálních vìcí a zdra-
votnictví Mìstského úøadu
v Králíkách oznamuje, že  od
2. 6. 2004 ordinuje
na zdravotním støedisku
v Králíkách (v ordinaci gyneko-
logie)  alergolog MUDr. Ehl
z Ústí nad Orlicí. Ordinace je
vždy každou první a tøetí støedu
v mìsíci. Objednávejte se na
tel. èísle 603 571 186.

NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Jakub Dostál, Kristýna Hùlková, Vanessa Efua Záleská, Samuel Veliè

Jan Dušek – Lenka Peregrinová,
Otmar Macek – Kateøina Kolbabová

Richard Podolský – Soòa Michalièková

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

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

Kamila Pávková, Josef Šafáø, Eliška Matìjová, Marie Mašková,
Josef Školut, Karel Saska, Anežka Holubcová, Libuše Všeteèková,

Josef Beneš, Josef Krystek, Julia Muchová, Anna Reichlová,
Milan Lohynský, Hana Moláèková, Jaroslav Egner, Vlasta Sršòová,

Božena Švédová, Maria Skoková, Alena Kellnerová, Jindøich Valenta,
Anna Coufalíková, Libuše Maixnerová, Stanislav Ryšavý,

Marie Matyášová, Jiøí Krejèí

Ladislav Halász, Jan Albert, Alicja Stará,
Lidmila Dzurèaninová, Zdenìk Pavlíèek

Dìkujeme paní doktorce Rýcové
za pomoc a ochotu v posledních
dnech života mého syna

Jaroslava Mišenèíka
a paní Øezníèkové za dùstojné
vypravení pohøbu.

Rodina Mišenèíkova

Podìkování
mateøské školky z
Èerveného Potoka
My, všichni kluci a holky z naší škol-

ky a také celý náš kolektiv, dìkujeme paní
starostce Janì Bednáøové a celému za-
stupitelstvu OÚ Dolní Morava za spon-
zorský dar, kterým pøispìli k zajištìní
nìkolika akcí v naší mateøské škole.

Èást daru byla použita k zakoupení
dárkù do tomboly na našem pyžamko-
vém karnevale, èást na velikonoèní na-
dílku a zbylo i na výtvarný materiál jako
barvy na sklo èi døevìné pastelky.

Za celý náš kolektiv a hlavnì dìti mù-
žeme øíci, že tento dar nás velice pøekva-
pil a dojal, protože se èlenové  zastupi-
telstva vzdali svých  odmìn a rozhodli se
je vìnovat našim dìtem.

Nevíme, kdo s tímto nápadem vlast-
nì pøišel, ale moc a moc mu za nìj všich-
ni dìkujeme.

Dìti a uèitelky
z mateøské školy Èervený Potok

Dìkujeme všem, kteøí se pøišli na-
posledy rozlouèit s naším milova-
ným manželem, tatínkem, brat-
rem, dìdeèkem a pradìdeèkem
p. Antonínem Michalièkou. Záro-
veò dìkujeme všem za kvìtinové
dary a paní Øezníèkové za dùstoj-
né rozlouèení.

Rodina Michalièkova
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Program na Èervenec
pátek   2.   LEPŠÍ POZDÌ NEŽLI POZDÌJI
zaè. ve 20.00 hod
Komorní romantická komedie s vtipnými dialogy a inte-

ligentním scénáøem, psaným na tìlo Jacku Nicholsonovi a
Dianì Keatonové. Ani ve zralém vìku se nedá lásce porou-
èet, a tak se zapøísáhlý starý mládenec zamiluje do osamìlé
autorky divadelních her. Situaci ovšem ponìkud kompliku-
je fakt, že do jejího domu vstoupí jako milenec její dcery.

sobota   3.   BOLERO                            zaè. ve 20.00 hod
Kriminální snímek je inspirován skuteèným pøípadem,

který pøed nìkolika desetiletími vzbudil velký rozruch na
Slovensku (a dodnes není pravomocnì uzavøen). Èeští tvùrci
v èele s režisérem a kame-ramanem F.A. Brabcem posu-
nuli dìj do souèasné Prahy a natoèili zdaøilou pùvodní fil-
movou detektivku.

pátek   9.    MISTØI                                    zaè. ve 20.00 hod
V hospodì pohranièní vesnice se schází nìkolik podiv-

ných týpkù, aby u televize podpoøili naše zlaté hochy. Za-
tímco hokejisté vyhrávají jeden zápas za druhým, bortí se
fandùm jejich zmarnìné životy. Sama hoøká, nicménì svìží
komedie ovšem o hokeji není.

sobota   10.   EDI                                    zaè. ve 20.00 hod
Polský psychologický snímek pøedstavuje mezi tituly

v našich kinech nevšední výjimku. Autentické vyprávìní
o osudech dvou bezdomovcù zapadá do trendu sociálních
filmù, vìnujících se problémùm obyèejných lidí v nových
spoleèenských podmínkách.

pátek   16.    POVÍDKY Z KUCHYNÌ
zaè. ve 20.00 hod
Osmnáct dobrovolníkù z norské vesnice se stane objek-

tem výzkumu – dostanou svého pozorovatele, který má za-
znamenat každý jejich pohyb v kuchyni. Subtilní a pøívìti-
vý film s notnou dávkou absurdního humoru.

sobota   17.    SCARY MOVIE 3        zaè. ve 20.00 hod
Zkušený režisér David Zucker se ujal tøetího volné série

parodií na hollywoodské velkofilmy. Eskapáda vtipných i
satirických narážek neušetøila mnoho slavných snímkù,
tentokrát pøedevším Kruh, Znamení, Matrix a 8 Mile.

úterý   20.    UMUÈENÍ KRISTA      zaè. ve 20.00 hod
Film Mela Gibsona kombinuje texty ètyø evangelií a po-

kouší se zachytit posledních dvanáct hodin Ježíšova života –
zaèíná zatèením v Getsemanské zahradì a konèí ukøižo-
váním. Film vyprovokoval øadu bouølivých reakcí od nadše-
ného pøijetí až po naprosté zavržení.

pátek   23.    BABA NA ZABITÍ         zaè. ve 20.00 hod
Ben Stiller a Drew Barrymoreová v èerné komedii zá-

pasí o své soukromí s vynalézavou spolubydlící. Zdánlivì
bezbranná a køehká babièka ve skuteènosti nesmlouvavì
terorizuje nové nájemníky.

sobota   24.    DOGVILLE                  zaè. ve
20.00 hod

Známý dánský filmaø Lars von Trier (Prolomit vlny,
Tanec v temnotách) pokraèuje v experimentování.
V nakreslených (!) filmových kulisách se odehrává psy-
chologické drama krásné uprchlice Grace (Nicole Kid-
manová), vydané napospas zdánlivì pøátelské, pozdì-
ji však nelítostné komunitì obyvatel mìsteèka Do-
gville.

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o
pøedprodeji vstupenek: kanceláø Støelnice,

tel.: 465 631 473 nebo 603 849 460, a také na inter-
netové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky

Dorostenci vybojovali
v okresním fotbalovém

pøeboru tøetí místo
Okresní pøebor dorostu
Králíky - Luková 11:0 (4:0), branky: Pohanka 2. Boroviè-

ka 2, Petr 2, Halaniè 2, Záleský 2, Koster.

Koneèná tabulka:
1. Tatenice 21 2 3 75:27 65
2. Øetová 16 6 4 71:24 54
3. Králíky 16 3 7 84:34 51
4. Semanín 15 3 8 69:37 48
5. Brandýs n. O. 14 3 9 59:50 45
6. Sruby 11 6 8 51:43 39
7. Libchavy 12 3 11 45:46 39
8. Albrechtice 10 4 12 66:59 34
9. Luková 7 10 9 43:64 31

10. Èeské Heømanice 8 5 13 47:51 29
11. Dolní Tøešòovec 7 4 14 46:64 25
12. Èervená Voda 7 3 16 40:73 24
13. Sloupnice 5 7 14 29:47 22
14. Rudoltice 1 3 22 17:123 6

Krajský pøebor I. B tøída
Jarní zápasy králického mužstva:
M. Trnávka Králíky 4:2 (2:0), Semanín - Králíky 1:2 (1:1),

Králíky - Chroustovice 1:1 (0:1), Králíky - Sruby 2:0 (0:0),
H. Újezd - Králíky 1:0 (0:0), Králíky - Jablonné 1:1 (1:0),
Polièka B - Králíky 2:3 (2:2), Králíky - Zámrsk 1:1 (1:0),
Rybík - Králíky 4:2 (0:2), Jevíèko - Králíky 2:3 (2:3), Králíky
- Libchavy 1:2 (1:1), K. Horka - Králíky 5:2 (1:2), Králíky -
Rychnov n.M. 1:1 (0:1).

Koneèná tabulka:
1. Polièka B 17 3 6 63:40 54
2. Semanín 16 4 6 49:30 52
3. Libchavy 15 6 5 53:27 51
4. Zámrsk 12 7 7 55:37 43
5. Rybník 12 4 10 41:38 40
6. Chroustovice 10 7 9 41:43 37
7. Rychnov n. M. 10 6 10 43:35 36
8. Jevíèko 10 5 11 41:55 35
9. M. Trnávka 9 7 10 37:33 34

10. Horní Újezd 8 6 12 46:53 30
11. Králíky 7 6 13 34:47 27
12. Kam. Horka 8 2 16 36:65 26
13. Jablonné 7 4 15 44:57 25
14. Sruby 6 3 17 29:52 21
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- Viktor Vavruša. Uzávìrka tohoto èísla byla 25. 6. 2004, pøíštího èísla 26. 7. 2004 .

Fotoreportáž - Tanèíme pro radost

Tanec absolventek - „NA KONCI SVÝCH SIL“.

Závìreèné podìkování.

Vystoupení 2.A roèníku - „KAMPAK TEÈE VODA“.

Závìreèné podìkování.

Škola konèí, léto zaèíná

Hvìzdy v bránì.

Letní inspirace.


