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Zakládáme Partnerský spolek Králíky
Mìsto Králíky má již tradiènì – díky

své poloze i historii - velmi rozvinuté
mezinárodní kontakty – pøipomeòme
jen partnerská mìsta Villmar a Mezi-
lesí. Protože tyto kontakty neexistují
jen v oficiální rovinì, ale jsou pìsto-
vány již na úrovni jednotlivých pøátel-
ství mezi lidmi i jejich rodinami, chce-
me tyto vazby „osamostatnit“
z oficiálního rámce partnerství mìst
a dát jim novou dimenzi. Pøedlohou
k tomuto kroku nám byl vznik po-
dobného sdružení v nìmeckém Vill-

maru. Partnerský spolek Králíky by
byl neziskovou organizací se svými
stanovami a jeho úkolem by bylo další
prohlubování existujících vztahù mezi
obèany a souèasnì i zprostøedkování
pøípadných nových zahranièních vzta-
hù obèanù našeho mìsta. Jako nezis-
ková organizace se mùže nový spolek
ucházet i o jiné finanèní dotace než
dosud (twinningové projekty v rámci
EU).

V souèasné dobì jsme podali žádost
o evidenci Partnerského spolku Krá-

líky na Ministerstvo vnitra ÈR, po
schválení pøíslušných materiálù se
uskuteèní ustavující setkání, o jehož
konání vás budeme informovat.  Zá-
jemci o práci v novì vznikajícím spol-
ku se mohou pøihlásit u paní Mareè-
kové, øeditelky Mìstské knihovny.
Protože vím, že existujících neformál-
ních pøátelství mezi obèany z našich
partnerských mìst je velké množství,
nemám o fungování nového spolku
strach.

D. Krabec

V krajském kole soutìže Zlatý erb 2005 jsme získali 2. místo
V sídle Pardubické hokraje v Pardu-

bicích byly v pátek 25. bøezna 2005 vy-
hlášeny výsledky krajského kola sou-
tìže Zlatý erb 2005. V sedmém roèní-
ku se opìt hodnotily nejlepší webové
stránky obcí a mìst a nejlepší elektro-
nická služba.

V kategorii nejlepších interneto-
vých stránek obcí zvítìzila obec Sáza-
va pøed Kamenièkami a Svratouchem.
„Lidé na našich webových stránkách
nejvíce navštìvují fotogalerii, odezvu
má i on-line teplomìr, který je tøetí
nejnavštìvovanìjší sekcí našich strá-

nek.Doufáme, že v souvislosti s ros-
toucí poèítaèovou gramotností obèanù
a zavádìním internetu do domácností,
bude využívána i elektronická podatel-
na a obèané budou s obecním úøadem
komunikovat i prostøednictvím inter-
netu,“ øekl starosta vítìzné obce Fran-
tišek Ladislav Khol. V kategorii mìst
si první cenu odnesla Moravská Tøebo-
vá následovaná Hlinskem a Ústím nad
Orlicí. Své vítìze má i kategorie nej-
lepší elektronická služba .  Tady
s projektem Bezbariérovost ve mìstì
– bezbariérové pøechody zvítìzily Par-

dubice. Druhé se umístily Králíky
s projektem Ztráty a nálezy a tøetí
skonèila Sázava s projektem Interne-
tový on-line teplomìr vzduchu. Kro-
mì toho byla udìlena Cena veøejnosti,
kterou získala obec Svratouch. „Sou-
èástí našich stránek je i web-kamera,
která zprostøedkovává meteorologické
informace lidem, kteøí do blízkého oko-
lí naší obce smìøují za zimní turistikou.
Tito lidé naše stránky hojnì navštìvu-
jí, jsou s jejich úrovní velmi spokojeni
a povìdomí o našich webových strán-
kách šíøí mezi své pøátele a známé,“
hledá pøíèiny vítìzství v kategorii cena
veøejnosti starosta obce Svratouch Jiøí
Socha a dodává: „V tomto smìru ne-
chceme usnout na vavøínech a do bu-
doucna plánujeme rozšíøení informací
pro turisty o snìhové zpravodajství èi
doporuèení, která místa v okolí Svra-
touchu navštívit.“ Vítìzové ve všech
kategoriích postupují do celostátního
kola.

Krajská kola vyhlašují jednotlivé
kraje ve spolupráci se Sdružením Zla-
tý erb. Záštitu nad soutìží pøevzaly Mi-
nisterstvo informatiky ÈR, Minister-
stvo vnitra ÈR a Asociace krajù ÈR.
Akce je poøádána ve spolupráci
s portálem Mìsta a obce online a kon-
ferencí ISSS a je souèástí iniciativ
v rámci kampanì Bøezen – mìsíc in-
ternetu.

Více informací o soutìži, hodnotících
kritériích,prùbìhu v jednotlivých kra-
jích i výsledcích lze nalézt na http://zla-
tyerb.obce.cz.

tiskové oddìlení
Krajského úøadu Pardubického kraje
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Podpora
podnikatelù

CENTRÁLNÍ REGISTR PRODUKTÙ, SLUŽEB A ÈINNOSTÍ FIREM A INSTITUCÍ  V INFORMAÈNÍM

SYSTÉMU HK ÈR SOUÈÁST INFORMAÈNÍCH SYSTÉMÙ KRAJÙ, MÌST A OBCÍ
Na konferenci „Podpora podnikání

v Pardubickém kraji“, kterou uspoøá-
dali dne 14. února krajský úøad spoleè-
nì s Krajskou hospodáøskou komo-
rou, byl pøedstaven internetový infor-
maèní systém „Centrální evidence pro-
duktù a firem  Axis4info“. Tématem
konference byla spolupráce regionální
a podnikatelské samosprávy pøi tvor-
bì a využívání tohoto informaèního
systému pro potøeby krajù, mìst a obcí
v rámci podpory malého a støedního
podnikání a dále podpora rozvoje pod-
nikatelského prostøedí regionu.

Centrální informaèní zdroj Axis4info
funguje jako jednotná evidence podni-
katelských subjektù a slouží k zadává-
ní a vyhledávání strukturovaných úda-
jù o široké škále produktù a èinností
firem a institucí ze všech oborù prù-
myslu, obchodu a služeb. Zámìrem je
umožnit veškerým podnikatelským
subjektùm nejen získávat, ale hlavnì
poskytovat komplexní informace, a to
s ohledem i na malé podniky a drobné
živnostníky, pro které jsou ostatní for-
my úèinné prezentace vìtšinou ceno-
vì nedostupné.

Hospodáøská komora ÈR a samo-
správa krajù, mìst a obcí tímto chtìjí
sjednotit své aktivity  pøi tvorbì a vyu-
žívání informaèních zdrojù s cílem za-
jistit úèast co nejširšího poètu subjektù
pøi výmìnì firemnì obchodních infor-
mací.

Centrální registr Axis4info jako sou-
èást informaèních systémù krajù, mìst
a obcí tak v rámci podpory malých a
støedních podnikatelù umožòuje:

· poskytování a získávání aktuálních
informací on line samotným uživate-
lem dle jeho okamžitých potøeb

· usnadnìní výbìru optimálních ob-
chodních partnerù na vstupu i výstu-
pu výrobního cyklu,   zmapování kon-
kurence èi zahájení podnikatelských
aktivit ve vybraném regionu

· zvyšování konkurenceschopnosti
firem a odbytu zboží a služeb v regio-
nálním, národním i mezinárodním mì-
øítku

· zobrazení profilové struktury (pod-
le zvolené kategorie výrobkù, služeb
nebo èinností) podnikatelských subjek-
tù a institucí v daném regionu a zob-
razení jejich sídel v mapách až do úrov-

nì ulic
· získání pøehledu o celkové infra-

struktuøe, rozmanitosti a hustotì slu-
žeb za úèelem prezentace a propagace
ekonomického a podnikatelského po-
tenciálu regionu (rozvoj cestovního
ruchu, posílení  místních tradic a obo-
rových specifik regionu atd).

Celé uživatelské rozhraní i všechny
údaje jsou kromì èeštiny k dispozici
také v angliètinì.

Komplexní strukturované údaje
o firmách a jejich sortimentu produk-
tù, služeb a èinností z centrální eviden-
ce Axis4info se stávají souèástí infor-
mací o ekonomickém prostøedí, které
Hospodáøská komora ÈR za podpory
orgánù státní správy a veøejné samo-
správy prezentuje

za úèelem propagace a dalšího roz-
voje podnikatelského potenciálu Èes-
ké republiky a jednotlivých regionù.

Provozovatelem systému Axis4info
World Trade Center Prague, a.s., což je
100% dceøiná spoleènost Hospodáøské
komory Èeské republiky.

45. králický karneval v èíslech
Závìreèné vyúètování

1. Poèet prodaných vstupenek (bez dìtského karnevalu): 1318
2. Pøíjmy:

Vstupné, tombola 136 522,- Kè
Reklama   83 500,- Kè
Celkem 220 022,- Kè
Pozn. Pøíjem z obèerstvení a ostatního prodeje náleží hokejo-

vému oddílu TJ Jiskra Králíky.

3. Výdaje:
Náklady na hudbu 106 530,- Kè
Ohòostroj 30 000,- Kè
Propagace 37 873,- Kè
Tombola 4 181,- Kè
Výzdoba 984,50 Kè
Ostatní 9 847,- Kè
Celkem 189 415,50 Kè

Celkový výtìžek sdružení 30 606,50 Kè

Pøíspìvek na èinnost náleží všem zúèastnìným oddílùm a spol-
kùm, které se zapojily do  organizace  vlastního prùbìhu karneva-
lu:

Sdružení dobrovolných hasièù Králíky 1 500,- Kè
Stolní tenis 4 500,- Kè
Volejbalový oddíl 4 500,- Kè
Asociace sportu pro všechny 1 500,- Kè
Oddíl kopané – mládež 1 500,- Kè
Svaz zahrádkáøù 3 000,- Kè
Florbal 3 000,- Kè
Lyžaøský oddíl 3 000,- Kè
Divadelní soubor Tyl 1 500,- Kè
Celkem 24 000,- Kè
Pøíspìvek na potøeby pro výtvarnou výchovu obdrží i školy,

které se podílely na výzdobì karnevalu:

Zvláštní škola (výzdoba + ceny do tomboly) 700,- Kè
ZŠ Moravská 500,- Kè
ZŠ Lichkov 500,- Kè
Gymnázium 500,- Kè
Celkem 2 200,- Kè

Prosíme zástupce, aby si pøíspìvek po dohodì vyzvedli
v kanceláøi paní Hany Pechanové, tel. 465 631 631, kde bude
k dispozici i  podrobný pøehled vyúètování.

Za Sdružení pro králický karneval
A. Krabcová
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Zimní údržba komunikací
Po každé zimì si vìtšina z nás od-

dychne a nìkdy i hodnì nahlas, už je
konec zimy. Pak nastává doba rozva-
hy, co všechno se stalo a co je tøeba
napravit.Ve stejném duchu se bilanco-
valo i ve spoleènosti Služby mìsta Krá-
lík s.r.o. Letošní zima se v poèátku mì-
síce ledna chovala nestandardním zpù-
sobem, leè poté všem dùraznì pøipo-
mnìla,co všechno mìlo být pøipraveno
a  jak je zajištìno.

A nejedná se jenom o mìsto Králíky,
ale i o integrované obce, kde je údržba
složitìjší a spoleènost SMK musí vyu-
žívat místních dodavatelských firem.
Samozøejmì jsme provádìli práce  i pro
jiné obce, kde obèané mìli problémy
s údržbou.

Každý z nás se chtìl do zamìstnání
dostat bez problémù a vèas, což
z pohledu SMK znamenalo v ranních
hodinách provést základní údržbu ko-
munikací a chodníkù, vèetnì  posypù
v dùležitých místech. Toto vše se pro-
vádìlo podle schváleného operaèního
plánu zimní údržby, kde je i èasový sled
èištìní jednotlivých úsekù silnic. Pokud
nastaly nìkteré problémy pøi této prá-
ci, urèitì byly pozdìji odstranìny. Vel-

mi dùležitou tepnou mìsta je samozøej-
mì námìstí a pìší zóny, kde byl úklid
provádìn èastìji a dùkladnìji. V letoš-
ní zimì byl dvakrát proveden odvoz
snìhu z tìchto míst, a to dodavatel-
skou firmou, která má vìtší svozové
možnosti. Práce byly provedeny rychle
a  zamezily kalamitní situaci v neprù-
chodnosti mìsta. Z pohledu jednatele
spoleènosti jsem zaznamenal nìkteré
nesrovnalosti, které byly vyjasnìny a
napraveny. Pro poøádek, týká se to pøi-
pomínek ze strany obyvatel v Èerve-
ném Potoce, kde prohrnování snìhu
nebylo v souladu s chodem obce.

Chcete-li znát náklady na zimní údrž-

bu silnic, která probíhá od 1.prosince
do 31.bøezna, jde o èástku 950.000,- Kè
a bude ještì upøesnìna po ukonèení
fakturace od dodavatelských firem.
Rád bych také touto cestou podìkoval
všem spolupracovníkùm spoleènosti
Služby mìsta Králík s.r.o. za odvede-
nou práci pøi nelehké zimní údržbì
mìsta a všem obèanùm mìsta Králík
za dostatek trpìlivosti.

A pokud se domníváte, že nìkteré
èinnosti nebyly provedeny dle vašich
pøedstav, rádi vyslechneme vaše pøi-
pomínky a provedeme nápravu. Závì-
rem bych ukonèil tento pøíspìvek hez-
kým heslem spoleènosti „..služby pro
vás“.

Langhans J., jednatel spoleènosti
Fotografie k èlánku - viz. strana 30

Náklady na provoz systému nakládání s odpady
Mnoho obèanù našeho mìsta je stá-

le na pochybách proè je cena za od-
pad tak vysoká a jaké jsou skuteèné
dùvody tohoto zdražení. Na zvýšení
poplatku mìly nejvìtší vliv tyto zá-
kladní faktory:

· rostoucí cena pohonných hmot, a
tím i rostoucí ceny dopravy, kterou
nelze v žádném pøípadì ovlivnit

· navýšením  DPH z 5 na 19%
v polovinì roku 2004, které je dáno
zákonem o dani z pøidané hodnoty

· navýšení poplatku za skládkování
o 100 Kè/tunu podle zákona 185/2001
Sb. od 1. 1. 2005

· nárùst ceny skládkovného v sou-
vislosti s ukonèením stávající smlou-
vy o ukládání odpadù na skládku, kte-
rá konèí v dubnu 2005

· rostoucí množství odpadù

Poslední z tìchto faktorù mùže
každý obèan ovlivnit v rámci sepa-
race odpadù, ale i po dùsledné sepa-
raci vždy zùstane komunální odpad,
který musí být odvezen na skládku.
Bohužel množství tohoto odpadu stá-
le stoupá, jak je patrné z následující
tabulky.

rok množství odpadù v t
2002   809
2003   906
2004 1017

Pøi kalkulaci nákladù musíme vy-
cházet z reálné ceny za minulý rok,

tj. 405 Kè/osobu, provedeme navý-
šení o 14% z dùvodu zmìny DPH, do-
stáváme èástku 462 Kè/osobu. Po-
kud chceme být dùslední i v kalkula-
ci množství , musíme pøipoèíst i pøed-
pokládaný nárùst odpadu, který èiní
110 t. Toto navýšení se promítne o 22
Kè, tj. 484 Kè/osobu, a nakonec pøi-
poèteme zvýšení ceny skládkovného,
po pøepoètu  20 Kè/osobu.

Výsledný poplatek za provoz systé-
mu nakládání s odpady je za zákona
limitován èástkou 500Kè/osobu.

Pøi koneèné kalkulaci na provoz
nakládaní s odpady zastupitelé mìs-
ta schválili navrhovanou èástku 498
Kè/osobu a rok.

Samozøejmì si každý z nás položí
základní otázku, zda je možná úspo-
ra a následné snížení ceny. Jako jed-

natel spoleènosti Služby mìsta Králí-
ky s.r.o., která provádí komplexní
služby pøi nakládání s odpady, vidím
možné úspory ve vìtší separaci odpa-
du, a tím návrat financí a  dále sníže-
ní poètu najetých kilometrù pøi vlast-
ním odvozu.

Uvedl bych ještì skuteènost, že po-
loha mìsta Králík, s ohledem na
vzdálenost od skládky, je 40 km. Bo-
hužel i tento fakt je rozhodující pøi
kalkulaci ceny.

Závìrem bych uvedl info rmac i
o cenì odpadu v jiné východoèeské
lokalitì. Zastupitelé mìsta Hradce
Králové schválili cenu  480 Kè/osobu
a rok,  což  není rozhodnì  málo
s ohledem na polohu a velikost to-
hoto mìsta.

Langhans Jaroslav, jednatel SMK

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè, Bohutín 133

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

mùžete objednat veškeré kamenické práce

Celý den mobil 605 94 64 68
Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37
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CYKLO GLACENSIS 2005
Svazek obcí Region Orlicko - Tøebovsko

po úspìšných pøedcházejících roènících cyk-
listické akce Cyklo Glacensis pøipra-
vuje ve spolupráci se Sdružením obcí Orlic-
ko, Vysokomýtsko, Lanškrounsko,
s okresem kladským a novì s mìstem
Náchod a Sdružením obcí Orlické hory le-
tošní 4. roèník „spanilé jízdy“ s cílem pro-
pagace cykloturistiky a zviditelnìní turis-
tické nabídky v pøíhranièních okre-
sech Euroregionu Glacensis. Tato akce si
vytvoøila image zahajovací akce cyklo-
turistické sezóny v èesko-polském
pøíhranièí.

Pøedcházející roèníky CYKLO GLA-
CENSIS se konaly pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje a pøednosty kladské-
ho okresu a propagovaly vyznaèené cyk-
lotrasy Regionu Orlicko – Tøebovsko a Sdru-
žení obcí Orlicko, zúèastnily se jich vý-
znamné osobnosti veøejného života:
hejtmani a radní Pardubického a Králové-
hradeckého kraje, pøednostové kladského
okresu, zástupci Ministerstva pro místní
rozvoj ÈR a CzechTourismu (døíve Èeské
centrály cestovního ruchu), pøedsedové svaz-
kù obcí a starostové obcí a mìst poøádají-
cích regionù.

Letošní roèník se bude konat ve
dnech 20. a 21. kvìtna 2005 a bude mít
obdobný scénáø jako v loòském roce.
Z èeské strany je pøipraveno devìt hvìz-
dicových tras, které budou vycházet
z rùzných mìst poøádajících regionù: Ústí
nad Orlicí, Èeské Tøebové, Žamberka, Krá-
lík, Vysokého Mýta, Chocnì, Lanškrouna,
Náchoda, Baèetína a spoleèným cílem
bude symbolicky místo ležící v blízkosti
èeské-polsko hranice tentokrát èeské
mìsteèko Žamberk. Trasy budou dlou-
hé pøibližnì 60 - 70 km a pojede po nich
devìt desetièlenných týmù. K tìmto kme-
novým týmùm se mohou pøipojit dobrovol-
ní cyklisté, kteøí po absolvování celé trasy

do Žamberka získají trièko s logem Cyklo
Glacensis 2005 a mohou zde pøenocovat.
Zrcadlovì je projekt pøipraven i z polské
strany. Oèekává se, že se v Žamberku ve
Sportovním areálu pod Èerným lesem se-
jde na dvì stì cyklistù, pro které bude pøi-
praven veèerní spoleèenský program
s prezentací èinnosti všech zúèastnì-
ných èeských a polských regionù, kul-
turní program a hudba s tancem.
Úèastníci v Žamberku pøenocují
v chatkách, pøípadnì ve vlastních stanech
a spacích pytlích a následující den se na
kolech navrátí do svých domovù.

Všichni cykloturisté jsou srdeènì zváni
k úèasti na zahájení cykloturistické sezó-
ny v èesko-polském pøíhranièí. Startuje

se v pátek 20. 5. 2005 v 8.00 hod.
z námìstí v uvedených mìstech. Bližší
informace za startovní mìsta Ústí nad
Orlicí Otakar Boura 603 772 985, Èeská
Tøebová Josef Trèka 777 638 236, 723
638236, Žamberk Petr Friml 603 374 591,
Králíky Láïa Tóth 737 336 175, Lanškroun
František Nohejl 605 16 50 68, Choceò

Josef Diblík 736 410 056, Vysoké Mýto
Václav Morávek 777 554 262, Náchod Jo-
sef Kolísko, Baèetín (Orlické hory) Josef
Hejzlar 602 168 415. Koordinátorem akce
Cyklo Glacensis 2005 na èeské stranì je
PhDr. Jana Staòková, OHGS s r.o., Ústí
nad Orlicí 465 526 075. Cykloturistice
zdar!

Založení lokálního biocentra u Králického rybníka
a založení biotopu lesního charakteru u ÈOV

V r. 2001  byl zpracován projekt na
založení regionálního biokoridoru 830
mezi Obecním lesem  u Králík  a les-
ním komplexem za zásobníkem vody.
Založení biokoridoru bylo provedeno
na podzim loòského roku, je možné
vidìt osázené a oplocené plochy po
obou stranách silnice z Králík na
Dolní Orlici. V letošním roce se bude
pokraèovat  v rozšíøení biocenter,
v okolí Králického rybníka budou za-
loženy mokøadní biotopy, které bu-
dou podpoøeny vybudováním terén-
ních prohlubní zaplnìných vodou. Po
dokonèení zemních prací bude pro-
vedena obnova travinobylinného po-
rostu. Na uvedené lokalitì bude rov-
nìž realizována výsadba døevinného
porostu a to ve dvou souvislých plo-
chách v jižní a východní èásti rybní-
ka.

V západní èásti mìsta Králíky –
v mokøinách u soutoku Tiché Orlice
s Králickým potokem a u èistièky od-
padních vod  bude provedena rege-
nerace zamokøených luk s výskytem
vzácné a ohrožené vachty trojlisté.
V této lokalitì budou na pozemku
rovnìž vybudovány terénní prohlub-
nì zaplnìné vodou. Následná výsad-
ba døevin povede k ochranì druhové
rozmanitost i území a pøedevším
k podpoøe ustupujících populací pù-
vodních rostlinných a živoèišných
druhù vázaných na vlhké a zamok-
øené biotopy. Do malých ploch vysá-
zených døevin budou vstupovat mig-
rující druhy živoèichù a odtud se bu-
dou šíøit do krajinného ekosystému.
Koneèným výsledkem bude rozmani-
tá druhová diverzita, vzhledovì se
obohatí a zvýší èlenitost zájmového

území, dojde k zabezpeèení krajino-
tvorných a ke zlepšení rekreaèních
funkcí celého území. Èlenité pøecho-
dové prostøedí s nejednoznaènou hra-
nicí  mez i vodou a souší pø ispì je
k tlumení prùbìhu povodní jejich
rozléváním do plochy a zpomalováním
jejich postupu.

Lokalita u rybníka se bude   nachá-
zet na  parcelách è. 3045 a  3046 v k.ú.
Králíky o celkové výmìøe 7,12 ha. Lo-
kalita u ÈOV se bude nacházet na par-
celách è. 3154; 3156 a 3176 v k.ú.
Králíky o celkové výmìøe 3,57 ha. Pro-
vedení výsadby a prohlubní bude rea-
lizováno v záøí a øíjnu 2005. Celkové
náklady na založení obou lokalit bu-
dou èinit 1.052.278,- Kè a budou po-
kryty 100 % státní finanèní dotací.

Za odbor životního prostøedí,
Hrnèíø František
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z
jednání Rady
mìsta Králíky

Jednání
1. 3.
- starosta a místostarosta s radním

Pardubického kraje Bc. Miloslavem
Macelou, vedoucím odboru strategic-
kého rozvoje kraje Pavlem Kalivodou,
pøedsedou Sdružení obcí Orlicko Ja-
roslavem Krátkým o pøípravì Dnù
Pardubického kraje 17. 9. v Králíkách
a pøedstavitelem firmy AUDISBUS
Rychnov n. Knìžnou Milanem Cedid-
lou o rozšíøení služby tzv. cyklobusù.

4. 3.
- starosta na jednání bezpeènostní

rady mìsta Králíky – povodòová pre-
vence v povìøeném regionu Králíky

7. 3.
- starosta na jednání s Ing. Dittr-

tem z Akademie vìd Èeské republi-
ky o  spoleèných projektech AV a Sdru-
žení obcí Orlicko na Králicku v roce
2005

8. 3.
- místostarosta na jednání správní

rady Sdružení obcí Orlicko v Helvíko-
vicích.

11. 3.
- starosta a místostarosta na setká-

ní øeditelù technických služeb okresu
Ústí nad Orlicí a z Vrbna pod Pradì-
dem na Dolní Hedeèi o zkušenostech
v péèi o komunální majetek.

29. 3.
- místostarosta na mimoøádné val-

né hromadì Sdružení obcí Hanušovic-
ko o protipovodòových opatøeních.

Návštìvy
24. 2.
- místostarosta na první schùzce Klu-

bu maminek v mìstské knihovnì.
25. 2.
- starosta a místostarosta na pracov-

ní schùzce Klubu pøátel mìsta Villmar.
9. 3.
- starosta na slavnostním otevøení

nového pavilonu nemocnice v Ústí
nad Orlicí

13. 3.
- místostarosta pøi organizaci kon-

certu Pìveckého souboru Rastislav
z Blanska, který mìsto poøádalo,

8. 3.
- RM souhlasí s prodloužením hodi-

ny noèního klidu ze dne 12. na 13. 3.
2005 na 04.00 hodinu ranní, a to v sou-
vislosti s konáním „Plesu 2005“.

15. 3.
- RM souhlasí s prodloužením hodi-

ny noèního klidu ze dne 8. na 9. 4. 2005
na 03.00 hodinu ranní, a to v souvislos-
ti s konáním „Plesu Celního øeditelství
Hradec Králové“. Zároveò upozoròuje
poøadatele na maximální nutnost za-
bezpeèení unikání hluku z malého
sálu, aby nebyli obtìžování lidé žijící
v okolí Støelnice.

v poutním kostele na Hoøe Matky Boží.
23. 3.
- místostarosta na 6. roèníku veletr-

hu cestovních možností Info Tour
v Hradci Králové.

25. 3.
- místostarosta na výroèní schùzi

oddílu ledního hokeje TJ Jiskra Králí-
ky.

Pro pøípad ohrožení
Mnozí z nás ještì pamatují za obdo-

bí studené války, že probíhala rùzná
školení CO /civilní obrana/. S ironií
jsme øíkávali: Když uvidíte výbuch ja-
derné bomby, dobøe se dívejte, protože
to už nikdy neuvidíte. Tato doba je už
doufám navždy za námi. Vznikl však
nový fenomén a to je terorismus. Napø.
11. záøí 2001 v Nev Yorku, divadlo na
Dubrovce v Moskvì, odpálené bomby
na nádraží ve Španìlsku a øada dalších
teroristických útokù. Mohou nastat
jiné neoèekávané události, jako jsou
povodnì, rozsáhlé požáry, havárie pøi
dopravì nebezpeèných látek, které
mohou vážnì ohrozit životy a zdraví
obyvatel.

Povìzme si nìkolik zásad.
Snažte se získávat informace

z oficiálních zdrojù a nerozšiøujte po-
plašné zprávy. Netelefonujte zbyteènì,
protože v mimoøádných situacích
bude telefonní sí� pøetížena. Øiïte se
pokyny pracovníkù záchranných slo-
žek a orgány samosprávy. Pomáhejte
sousedùm, zejména starým a nemoc-
ným lidem.

Pro varování obyvatel používáme si-
rény. Jestliže siréna houká po dobu 120
vteøin v pravé poledne, jedná se o pra-
videlnou zkoušku. Jestliže siréna hou-
ká 25 vteøin, 10 vteøin pauza, 25 vteøin
houká, to se svolávají hasièi k požáru.

Jestliže siréna houká po dobu 140

vteøin kolísavì, jedná se o mimoøád-
nou událost a je tøeba se informovat a
podle toho se zachovat.

Mùže se stát, že bude nutné urych-
lenì opustit stávající prostor. Uhaste
ve svém obydlí otevøený oheò, vypnì-
te el. spotøebièe mimo lednic a mrazá-
kù a uzavøete pøívod plnu. Ovìøte, že i
sousedé vìdí, že mají opustit obydlí.
Dìtem vložte do kapsy cedulku se jmé-
nem a adresou. Koèky a psy vezmìte
sebou a zabezpeète je, aby nemohly
ublížit. Vezmìte evakuaèní zavazadlo,
uzamèete obydlí a do stavte se na urèe-
né evakuaèní shromaždištì. Své eva-
kuaèní zavazadlo oznaète zøetelnì svojí
adresou. Mùže to být pevná cestovní
taška, batoh èi kufr.

Co do zavazadla: Osobní doklady,
peníze, cennosti, pojistné smlouvy. To-
aletní potøeby, náhradní prádlo, pøenos-
né rádio, baterku a kapesní nùž. Dob-
rý je spací pytel. Potraviny pouze tr-
vanlivé, dobøe zabalené, nejlépe
v konzervách, né však ve skle a hlav-
nì pitnou vodu balenou. Použijete-li
pro evakuaci vlastní vozidlo, chovejte
se ohleduplnì a ukáznìnì  abyste ne-
zpùsobili nehodu, která by zabránila
ostatním v prùjezdu. V tìchto situa-
cích se nehody nevyšetøují. Všem nám
pøeji, abychom se do takovýchto situa-
cí nikdy nedostali. Ale štìstí pøeje pøi-
pravenému.

Josef Trampota

Den otevøených dveøí MŠ
informace o docházce ve školním roce  2005/2006

pro rodièe budoucích pøedškolákù
27. 4. 2005 (støeda)  od 13 – 16 hod.

Mateøská škola Králíky, Moravská se speciální tøídou
s vadami øeèi -  øeditelka H. Motlová
Mateøská škola, Králíky, Pivovarská
øeditelka J. Kainková
Mateøská škola, Králíky, Prostøední Lipka,
øeditelka  M. Soldátová
Mateøská škola Králíky,  Èervený Potok
øeditelka D. Kholová
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 3
konaného dne 8. bøezna 2005

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9)
Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špièková (10)
Jan Škarka (3) Mgr. Jan Holèapek (12)
Mgr. Alena Krabcová (6) Mgr. Karel Hlava (13)
Antonín Vyšohlíd (7) Pavel Kalianko (14)
Mgr. Dušan Krabec (7) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15)
Ing. Pavel Strnad (8)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: nepøíto-
men:  Ing. Roman Kosuk (4), z jednání omluven: Mgr. Jar-
mila Berková (11), svého mandátu se vzdal: Mgr. Jiøí Stejs-
kal (5).

Za MìÚ: Vìra Kubíèková, Ing. Miroslav Bouška, Bc. Jan
Divíšek, Jan Èuma, Ing. Roman Švéda, Jaroslav Vacek.

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

4.1. Zmìna jednacího øádu ZM
4.2. Novela zákona o støetu zájmù
4.3.Majetkové operace
4.4. Pøenesení pravomocí pøi schvalování

rozpoètových zmìn
4.5. Kontokorentní úvìr
4.6. Program regenerace MPZ 2005
4.7. Doplnìní zakladatelské listiny fi SMK, s.r.o.
4.8. Mìsíèní odmìna neuvolnìným zastupitelùm

dle naøízení vlády è. 697/2004 Sb.
4.9. Odmìna zastupitelùm za vykonanou

práci v roce 2004
4.10. Fond rozvoje bydlení
4.11. Regenerace panelového sídlištì
4.12. Pøedstavení projektu dùm èp. 353

v Dlouhé ulici - „Evropský dùm“
05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù ZM a navrhl rozšíøení programu o bod
4.2. „Novela zákona o støetu zájmù“ a pøesunutí bobu 4.6.
Regenerace MPZ 2005. Takto byl program jednání schvá-
len.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 8. 2. 2005 Mgr. Jar-

mila Berková a Ing. Pavel Strnad nevznesli pøipomínky.
Ovìøovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr.
Karel Hlava a Mgr. Jan Holèapek.

03. Zprávy rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl a násled-

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.
Ing. Strnad – požádal vedení mìsta, aby po jednání RM,

pokud dojde k zaúkolování øeditelù pøíspìvkových organi-
zací nebo nìkoho jiného mimo mìstský úøad, byla informa-
ce pøedána. Ne každý má pøístup k zápisu z RM.

04. Hlavní jednání

Mgr. Krabec - pøedstavil zastupitelùm mìsta nového práv-
ního zástupce mìsta Mgr. Bernarda Urbana.

4.1. Zmìna jednacího øádu ZM

Mgr. Krabec – Zmìna Jednacího øádu ZM je nutná
s ohledem na instalaci nového hlasovacího zaøízení. Staros-
ta pøedal slovo p. Juránkovi.

p. Juránek – seznámil zastupitele se zmìnou
v Jednacím øádu ZM v § 9 odstavec 7 a 9, a to:

7. Hlasování probíhá zásadnì elektronicky, tj. stiskem
pøíslušného tlaèítka hlasovacího zaøízení - výsledky hlaso-
vání, s uvedením jména hlasujícího, jsou ihned po ukonèení
hlasování pøedsedajícím promítány. Pro zvukový záznam
pøeète starosta, nebo ten kdo projednávání bodu a hlasová-
ní øídí, alespoò jednu skupinu hlasujících (pro, proti, zdržel
se), aby bylo ze zvukového záznamu zøejmé, kdo jak hlaso-
val. Hlasování pouze zvednutím ruky si mùže vyžádat sta-
rosta nebo øídící jednání pouze jako orientaèní nebo
v pøípadì poruchy hlasovacího zaøízení. Tajné hlasování se
uskuteèní jen mimoøádnì, a to až po pøedešlém odhlasování
zmìny zpùsobu volby. V tomto pøípadì jsou výsledky hlaso-
vání promítány bez jmen hlasujících.

9. Zveøejnìní usnesení ZM se provádí vyvìšením na úøed-
ních deskách ve mìstì a jednotlivých integrovaných obcích,
v Králickém zpravodaji a také na webových stránkách mìs-
ta. Z jednání je poøizován zvukový záznam, který je archi-
vován a za poplatek v kopii dostupný veøejnosti.

ZM/2005/03/028: ZM schvaluje zmìnu Jednacího øádu
Zastupitelstva mìsta Králíky v § 9 odstavec 7 a 9.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.2. Novela zákona o støetu zájmù
 
Mgr. Krabec – seznámil ZM se zmìnou zákona o obcích

a na základì zákona è. 96/2005 Sb., o støetu zájmù, a zmìnì
zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
podle kterých není možné, aby zastupitel byl souèasnì øedi-
telem pøíspìvkové organizace zøízené mìstem. Musejí se
vzdát svého mandátu nebo pracovního postu. Mgr. Stejskal
se již svého mandátu vzdal. Zeptal se Ing. Strnada jakou
variantu zvolí on?

Ing. Strnad – nemyslí si, že nìkdy zneužil svého mandá-
tu ve prospìch organizace kterou vede. A z tohoto dùvodu
zvolí jinou možnost a mandátu se dobrovolnì nevzdá.

ZM/2005/03/029: ZM bere na vìdomí odstoupení za-
stupitele Mgr. Stejskala z dùvodu zániku mandátu
podle zákona 96/2005 Sb. o støetu zájmù.

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

ZM/2005/03/030: ZM na základì zákona 96/2005 Sb. o
støetu zájmù a zmìnì zákona è. 491/2001 Sb. o vol-
bách do zastupitelstev obcí , § 55 odst. 3 c vyslovuje
zánik mandátu èlenu ZM Ing. Strnadovi z dùvodu
nesluèitelnosti funkcí.

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

4.3. Majetkové operace

4.3.01. Prodej obsazeného bytu è. 7 v èp. 246 v ul.
Na Pøíkopì v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje obsazeného bytu è. 7
v èp. 246 v ul. Na Pøíkopì v Králíkách a spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 75/1000 na st.p.è. 106 a spoleèných èástech
domu vše v k.ú. Králíky za sníženou nabídkovou kupní
cenu ve výši 10.000,- Kè. Ve stanoveném termínu o koupi
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bytu projevil zájem pan Božoò.
ZM/2005/03/031: ZM schvaluje prodej obsazené by-

tové jednotky è. 7 v èp. 246 v ul. Na Pøíkopì
v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 75/
1000 na st.p.è. 106 a spoleèných èástech domu vše
v k.ú. Králíky panu Tomaši Božoòovi, Králíky 479
za kupní cenu 10.000,- Kè.

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

4.3.02. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 71/10 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádala sleèna Ma�ašovská za
úèelem výstavby RD. Jedná se o pozemek o výmìøe 834 m2

v ulici Kosmonautù, pozemek je urèen k zástavbì stav-
bou pro bydlení. RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu
200,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/03/032: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 71/10 v k.ú. Králíky za kupní cenu 200,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.3.03. Zámìr smìny pozemkù v k.ú. Èervený Po-
tok

Obsah: Na základì usnesení RM projednal MO s panem
Pavlem Pecháèkem majetkoprávní vypoøádání pozemkù
místní komunikace. Jedná se konkrétnì o pozemky p.p.è.
350/2 a 350/3 v k.ú. Èervený Potok o výmìøe 105 m2 ve
vlastnictví pana Pecháèka a pozemek p.p.è. 847/4 v k.ú.
Èervený Potok o výmìøe 13 m2, který je ve vlastnictví mìs-
ta Králíky.    Pan Pecháèek nesouhlasí s prodejem svých
pozemkù z dùvodu rodinných vztahù. V úvahu by pøipa-
dala pouze smìna pozemkù za èást pozemku p.p.è. 347 v k.ú.
Èervený Potok ve vlastnictví mìsta. Tuto èást pozemku by
využíval k parkování a otáèení vozidel. V souèasné dobì
má tento pozemek v pronájmu pan Paøízek.

Dle odboru VTS lze s navrženou smìnou souhlasit za
pøedpokladu zajištìní pøístupu k èp. 66 v k.ú. Èervený
Potok. Dle odboru RR øeší GP skuteèné zamìøení pøístupo-
vé komunikace k èp. 66 a èp. 59 v k.ú. Èervený Potok.
K souhlasu s dìlením parcel je nutný souhlas vlastníka,
vzhledem k neustálým sporùm nedoporuèuje smìnu a
nesouhlasí s dìlením parcely p.p.è. 347 v k.ú. Èervený
Potok. RM nedoporuèila smìnu pozemkù.

ZM/2005/03/033: ZM neschvaluje smìnu pozemkù
p.p.è. 350/2 a 350/3 v k.ú. Èervený Potok o výmìøe 105
m2 ve vlastnictví pana Pavla Pecháèka, Èervený Po-
tok 59 za èást pozemku p.p.è. 347 v k.ú. Èervený Po-
tok ve vlastnictví mìsta Králíky.

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

4.3.04. Odstoupení od kupní smlouvy ZM/2004/12/218
Obsah: ZM dne 09.11.2004 schválilo prodej nemovitosti

èp. 265 na st.p.è. 144, st.p.è. 144 a p.p.è. 266/1 v k.ú. Králíky
paní Mgr. Olze Zerzánové, Králíky 891. Z dùvodu zaplace-
ní kupní ceny byla s kupující sepsána smlouva o budoucí
kupní smlouvì. Paní Zerzánová dne 31.01.2005 požádala
o odstoupení od smlouvy s odùvodnìním, že nejménì dva
byty jsou zdravotnì závadné z dùvodu rozsáhlé plísnì, a
o stavu nebyla informována.

Paní Zerzánová o koupi nemovitosti projevila zájem již
jednou, ale z dùvodu vysoké kupní ceny odstoupila od kou-
pi. Poté byla snížena nabídková kupní cena o 50.000,- Kè a
paní Zerzánová si opìt požádala o koupi nemovitosti. MO
informoval kupující o možnosti prohlídky nemovitosti pro-
støednictvím správce bytového fondu. Jelikož to nebyla prv-
ní žádost o koupi nemovitosti, mìla tak žadatelka dostateè-
nou dobu na to, aby si nemovitost prohlédla. Jelikož je smlou-
va o smlouvì budoucí právnì závazná, odstoupení podléhá

schválení ZM. RM doporuèuje odstoupení od smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvì.

ZM/2005/03/034: ZM schvaluje odstoupení od smlou-
vy o budoucí kupní smlouvì na prodej nemovitosti
èp. 265 na st.p.è. 144, st.p.è. 144 a p.p.è. 266/1 v k.ú.
Králíky s paní Mgr. Olgou Zerzánovou, Králíky 891.
Zároveò ZM revokuje usnesení ZM/2004/12/218 ze dne
09.11.2004 a schvaluje zámìr prodeje nemovitosti èp.
265 na st.p.è. 144, st.p.è. 144 a p.p.è. 266/1 v k.ú. Králí-
ky za nabídkovou kupní cenu 395.800,- Kè a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování:11:0:0 (schváleno, p. Vyšohlíd nehlasoval)

4.3.05. Pohledávka povinných R. Planky, P. Planko-
vé a M. Felgra ZM/2005/02/018

Obsah: RM se opìtovnì zabývala pohledávkou povinných,
resp. jejím naturálním plnìním.  Odbor VTS provedl fyzic-
kou kontrolu dodávky zámkové dlažby od povinného Plan-
ky. Jedná se celkem o 970 m2 za cenu 246,33 Kè/m2, tj cel-
kem 238.940,- Kè. Dlažba je uložena v prostorách Nova-
lampu. Pokud dlažbu mìsto pøevezme a bude i nadále
v prostorách spoleènosti, je nutné uzavøít se spoleèností
Novalamp s.r.o. smlouvu o úschovì. RM doporuèila uzavøe-
ní dohody s povinným René Plankou, Králíky 360 o úhra-
dì dluhu ve formì naturálního plnìní, a to dodáním 970 m2

zámkové dlažby v hodnotì 238.940,- Kè s tím, že podpisu
této dohody musí nutnì  pøedcházet uzavøení smlouvy
o úschovì mezi mìstem Králíky a spoleèností Novalamp
s.r.o., Králíky 393.

Zároveò RM uložila MO požádat právního zástupce mìs-
ta o sepsání dohody o úhradì dluhu a doporuèila následující
podmínky: - povinný poskytne záruèní lhùtu na kvalitu po
dobu 72 mìsícù.

Jelikož povinný nesplnil v termínu plnìní, ke kterému
se zavázal v dohodì o zpùsobu úhrady dlužné èástky ze
dne 28.05.2003, tak uzavøení další dohody o úhradì dluhu
podléhá opìt schválení ZM. MO pøedložil nové právní po-
souzení, dohodu o zmìnì závazku a smlouvu o úschovì.

Ing. Strnad – existuje dohoda ze dne 28. 05. 2003 a mìlo
by se v tomto smyslu hlasovat. K vìci dluhu pana Planky
dodal, že:

- p. Juránek dle svého èlánku v Králickém zpravodaji
obdržel od p. Planky penìžní výpomoc pøi zakládání Nového
Kralicka a proto mu je zavázán.

- p. Planka neplnil své závazky v pravidelných splátkách,
proto nesouhlasí s formou vìcného plnìní.

Mgr. Krabec – dlaždice budou použity, není to vìc, kte-
rou mìsto nepotøebuje. Požádal právního zástupce o právní
názor na vìc.

Mgr. Urban – záleží na ZM jak se domluví s dlužníkem
na formì splácení závazku.

Ing. Strnad – na minulém jednání ZM byl pøednesen
Váš právní posudek, kde píšete že pohledávka by finanènì
vymahatelná byla.

Mgr. Urban – dohoda má ale vždy pøednost pøed exe-
kuèním vymáháním.

ZM/2005/03/035: ZM schvaluje postup v tomto pøípa-
dì podle dohody ze dne 28. 05. 2003.

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

ZM/2005/03/036: ZM schvaluje uzavøení dohody
o zmìnì závazku s povinným René Plankou, Králí-
ky 360, tj. vyrovnání zbývající èásti dluhu ve formì
naturálního plnìní, a to dodáním 970 m2 zámkové
dlažby v hodnotì 238.940,- Kè s tím, že podpisu této
dohody musí nutnì  pøedcházet uzavøení smlouvy
o úschovì mezi mìstem Králíky a spoleèností Nova-
lamp s.r.o., Králíky 393.

Hlasování: 1:11:0 (schváleno, p.Juránek nehlasoval)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   x   +   x  x   +   +   -   +     +      x      +     +     +      +
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4.4. Pøenesení pravomocí pøi schvalování roz-
poètových zmìn

Obsah: Zákon èíslo 128/2000 Sb., o obcích v paragrafu
102 odst. (2) písmeno a) vymezuje kompetence rady obce.
Ze znìní tohoto odstavce  vyplývá, že radì obce je vyhraze-
no mimo jiné provádìt rozpoètová opatøení v rozsahu sta-
noveném zastupitelstvem obce.

Finanèní odbor navrhuje zastupitelstvu mìsta svìøit radì
mìsta pravomoc schvalovat rozpoètová opatøení v souladu
s § 102 odst. (2) písmeno a) citovaného zákona.

ZM bude vždy o provedených rozpoètových opatøeních
informováno pøi ètení zápisù z Rady mìsta.

Mgr. Krabec – ZM bude vždy informováno o rozpoèto-
vých opatøení, schválených radou mìsta.

ZM/2005/03/037: ZM svìøuje radì mìsta pravomoc
provádìt a schvalovat rozpoètová opatøení v plném
rozsahu.

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

4.5. Kontokorentní úvìr
Obsah: Starosta mìsta požádal finanèní odbor o stanovis-

ko k využívání kontokorentu ve výši do 2 milionù Kè. Na
základì jeho žádosti rada mìsta svým usnesením èíslo RM/
2005/07/124 uložila finanènímu odboru pøedložit na jednání
ZM otevøení kontokorentního úvìru u Èeské spoøitelny, a.
s., dle aktuální  nabídky.

Stanovisko finanèního odboru:
V souladu s ustanovením § 85 písmeno j) zákona è. 128/

2000 Sb., o obcích je rozhodování o uzavøení smlouvy o pøi-
jetí úvìru vyhrazeno zastupitelstvu obce.

Podmínky ÈS týkající se ceny KTK úvìru poskytované-
ho obcím vèetnì všech poplatkù jsou následující: 

- projednání úvìru:  0 (nula) Kè
- placený úrok:     pouze ze skuteènì èerpané èástky
- z neèerpané èástky: 0 (nula) Kè
- vedení KTK úètu:  300 Kè mìsíènì tj. 3 600 Kè roènì
- poplatky za položky:    zùstávají stejné jako na BÚ bez

KTK
Mgr.Krabec – jedná se pouze o záchrannou brzdu v pøí-

padì nesouladu plnìní danì z pøidané hodnoty. Vedení
úètu by stálo 3 600,-Kè roènì a výše 3,5 % roènì z èerpané
èástky kontokorentu.

ZM/2005/03/038: ZM Králíky schvaluje pøijetí konto-
korentního úvìru do výše 2.000.000,- Kè na pøeklenu-
tí nesouladu pøíjmù a výdajù v bìžném roce se splat-
nosti do 31. 12.  2005.

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

4.6. Program regenerace MPZ 2005
Obsah: Mìsto Králíky vypracovalo Mìstský program re-

generace, schválený usnesením zastupitelstva è. ZM/2004/
11/213. Tento materiál tvoøí pøílohu anketního dotazníku,
který byl pøedložen MK ÈR. Na základì vypracovaného
anketního dotazníku obdrží mìsto Králíky pro rok 2005
úèelovou dotaci ve výši 1.000.080,- Kè na opravy kulturních
památek v MPZ Králíky. Komise Státní památkové péèe
navrhuje toto rozdìlení finanèních prostøedkù:

Oprava omítek v ambitech kostela Nanebevzetí Panny Marie -
Dolní Hedeè
Podíl mìsta Podíl státu Podíl vlastníka Celková oprava

140.000,- 490.000,- 70.000,- 700.000,-
Oprava støechy kostela sv. Michaela v Králíkách
Podíl mìsta Podíl státu Podíl vlastníka Celková oprava

146.000,- 510.080,- 73.920,- 730.000,-

Celkové náklady:
Podíl mìsta Podíl státu Podíl vlastníka Celková oprava

286.000,- 1.000.080,- 143.920,- 1.430.000,-
ZM/2005/03/048: ZM schvaluje finanèní podíly z roz-

poètu mìsta pro rok 2005 na opravy kulturních pa-
mátek v MPZ Králíky podle pøiloženého rozpisu.

Hlasování:11:0:0 (schváleno, p. Vyšohlíd nehlasoval)

4.7. Doplnìní zakladatelské listiny firmy SMK,
s.r.o.

Mgr. Krabec - jedná se o doplnìní živností, které dosud
nejsou zapsány do zakladatelské listiny obchodní spoleè-
nosti Služby mìsta Králíky, s. r. o.

ZM/2005/03/039: ZM schvaluje doplnìní zakladatel-
ské listiny obchodní spoleènosti Služby mìsta Králí-
ky s.r.o. o následující živnosti:

- Poskytování služeb pro osobní hygienu y služeb
souvisejících s péèí o vzhled osob

- Èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví, ve-
dení daòové evidence.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.8. Mìsíèní odmìna neuvolnìným zastupitelùm
dle naøízení vlády è. 697/2004 Sb.

Ing. Bouška - Mìsíèní odmìna a pøíplatek neuvolnì-
ným zastupitelùm za výkon funkce èlena výboru, komise
rady nebo zvláštního orgánu. Dle naøízení vlády è. 697/2004
Sb., kterým se mìní naøízení vlády è. 37/2003 Sb., o odmì-
nách za výkon funkce èlenù zastupitelstev, ve znìní naøíze-
ní vlády è. 337/2004 Sb.. Ve výši: odmìna 910,-Kè + pøípla-
tek 200,- Kè - to je celkem 1.110,-Kè.

Mgr. Krabcová – jak se uvažuje o odmìnách èlenù vý-
borù.

Ing. Bouška – to jsou jiné odmìny o tìchto rozhoduje
rada mìsta.

Ing. Strnad – jedná se o paušální odmìnu?
Ing. Bouška – dle naøízení vlády je paušální a v této

výši.
ZM/2005/03/040: ZM schvaluje od 9. 3. 2005 mìsíèní

odmìnu neuvolnìným zastupitelùm za výkon funk-
ce èlena výboru, komise rady nebo zvláštního orgá-
nu, dle naøízení vlády è. 697/2004 Sb., kterým se mìní
naøízení vlády è. 37/2003 Sb., o odmìnách za výkon
funkce èlenù zastupitelstev, ve znìní naøízení vlády
è. 337/2004 Sb., ve výši 1.110,-Kè.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.9. Odmìna zastupitelùm za vykonanou práci
v roce 2004

Mgr. Krabec – ZM si mohou schválit odmìnu za celoroè-
ní práci. Navrhovaná èástka je ve výši 50 Kè/jednání ZM,
jehož se zastupitel zúèastnil v roce 2004.

ZM/2005/03/041: ZM na základì zákona 128/2000 Sb. §
72 a § 84 odstavec 2 písmena r) a v souladu
s naøízením vlády è. 37/2003 § 2 odstavec 1 a 2 a § 4
odstavec 6 v platném znìní,  schvaluje odmìnu pro
neuvolnìné èleny ZM ve výši 50 Kè za jednání ZM,
jehož se zastupitel zúèastnil v roce 2004.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.10. Fond rozvoje bydlení

Mgr. Nìmeèek – øídil projednávání bodu. Pøednesl za-
stupitelùm podmínky, kterými se øídila komise FRB pøi vý-
bìru žadatelù.

MUDr. Špièková – mùže družstvo žádat o pùjèku?
Mgr. Krabec – v Králíkách mùže, ale v jiných mìstech

to tak být nemusí.
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ZM/2005/03/042: ZM  schvaluje na  rok  2005 èástku
1.095.000,-Kè, která bude uvolnìna pro pùjèky
z Fondu rozvoje bydlení dle pøiloženého seznamu.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.11. Regenerace panelového sídlištì
MMR opìt vyhlásilo dotaèní  program na rok 2005 – „Re-

generace panelového sídlištì“. ZM v roce 2004 svým usne-
sením schválilo podání žádosti o dotaci na spolufinancování
stavby – „Regenerace panelového sídlištì Králíky „V Bytov-
kách“ – I.etapa“. Pøedmìtem této I.etapy je kompletní re-
konstrukce povrchù. Bude provedeno snížení vozovky
s výmìnou asfaltového krytu, provedena výmìna obrub-
níkù a pøilehlých chodníkù. Dále bude provedena rekon-
strukce kanalizace, veøejného osvìtlení a výmìna ulièních
vpustí vèetnì zaústìní do hlavní kanalizace.

Mìsto Králíky se v loòském roce snažilo o získání dota-
ce na výše uvedený program ale bezúspìšnì. RM svým usne-
sením è.RM/2005/07/117 z letošního roku schválila podání
žádosti na MMR. Vzhledem k tomu, že program byl opì-
tovnì vyhlášen na rok 2005 je nutno pøijmout nová usnese-
ní na rok 2005.

V pøípadì pøidìlení dotace z MMR je ze strany mìsta
nutná spoluúèast ve výši min. 30 % z celkových nákladù
stavby. Celkové náklady na 1. etapu èiní 6.292 tis. Kè vèetnì
DPH. Podíl mìsta na spoluúèast pro rok 2005 èiní 1.890 tis.
Kè.

ZM/2005/03/043: ZM schvaluje projekt regenerace pa-
nelového sídlištì „V Bytovkách“ Králíky.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

ZM/2005/03/044: ZM se zavazuje, že v pøípadì pøidì-
lení dotace na stavbu – „Regenerace panelového síd-
lištì – V Bytovkách Králíky“ zajistí z rozpoètu mìs-
ta v roce 2005 finanèní prostøedky ve výši 1.890 tis.
Kè.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.12. Pøedstavení projektu dùm èp. 353 v Dlou-
hé ulici - „Evropský dùm“

Mgr. Krabec – pøedstavil ZM projekt domu èp. 353
v Dlouhé ulici „Evropský dùm“. Èástka 3 497 789,- Kè
spoluúèasti odpovídá situaci, kdyby nebyl poskytnut pøíspì-
vek od Pardubického kraje. Pokud bude poskytnut v plné
požadované výši, sníží se tato èástka o 1.399.115,-Kè.

p. Èuma – objekt se musí užívat 5 let ve stejném stavu

v jakém se bude pøedkládat v žádosti o dotaci.
Ing. Strnad – jaká je pøedstava provozovatele?
Mgr. Krabec – uvažuje se o tom, že by spodní patro bylo

využíváno komerènì – napø. cestovní kanceláø, která by
pro návštìvníky poøádala ucelené balíèky výletù. Jsou zde
prostory k výstavám, klubové místnosti i sál ke komorním
koncertùm, pøednáškám, schùzovní èinnosti apod., které
by mohly spoleènì využívat pøíspìvkové organizace mìsta.

ZM/2005/03/045: ZM schvaluje pøípravu projektu „Ev-
ropský dùm v Králíkách“ a pøípravu žádostí o dota-
ce na tento projekt z programu INTEREG III A a
z Podopatøení 4.2.2 Spoleèného regionálního operaè-
ního programu. Dále schvaluje zaèlenìní financová-
ní akce „Evropský dùm v Králíkách“  do rozpoètu
mìsta na roky 2006 a následující, dle skuteèného prù-
bìhu realizace, a to v celkové výši 3.497.789,- Kè (25
% uznatelných nákladù).

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

05. Vstupy obèanù

Ing. Bouška – zastupitelé obdrželi dotazník „Oznámení
o èinnostech“, který je potøeba vyplnìný do 30. 3. 2005 vrá-
tit do rukou pøedsedkynì kontrolního výboru Mgr. Aleny
Krabcové. Dotazník se týká i manželù/manželek zastupite-
le.

Mgr. Krabcová – dotazník musí vyplnit všichni zastupi-
telé, kteøí 1. 3. 2005 vykonávali post zastupitele.

06. Vstupy zastupitelù

Mgr. Holèapek – pøednesl zápis z kontroly provedené
4. 2. 2005 na SMK Králíky.

1. Dozorèí rada upozornila starostu na nedostatky pøi
pøevedení majetku z mìsta na SMK.                     Následnì
bylo vyvoláno jednání s ing.Pokornou, Mgr.Urbanem a
Bc.Kubíèkovou.   Dozorèí rada doporuèuje, aby vedení mìs-
ta, spoleènì s majetkovým odborem, vìnovalo zvýšenou
pozornost pøi nápravì majetkových a právních vztahù.

2. Dozorèí rada provìøila návaznost finanèních tokù na
zajištìní chodu jednotlivých støedisek SMK:- ÈOV – Pronájem èásti podniku podle Obch.zák., pøi zhod-
nocení bìžného provozu z hlediska nákladù a výnosù je
pøedpoklad tvorby ziskù. Investice a veškeré opravy prová-
dí a financuje spoleènost Služby mìsta Králíky s.r.o.
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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).

Policie Èeské
republiky Obvodní
oddìlení Králíky

informuje
V mìsíci bøeznu zdejší Obvodní od-

dìlení Policie ÈR v Králíkách, opìt šetøí
krádež nìkolika párù lyží a jednoho
snowboardu. K první krádeži došlo
v obci Dolní Morava, kde pachatel vy-
užil otevøených vstupních dveøí u re-
kreaèní chalupy a zevnitø odcizil cel-
kem 4 páry sjezdových lyží. Poškoze-
ným byla zpùsobena škoda ve výši bez-
mála 30 tis. Kè,- . V druhém pøípadì
došlo k odcizení snowboardu na sjez-
dovce v obci Šanov. Majitel snowboard
v hodnotì 3 tis. Kè,- ponechal volnì
pøed restaurací na sjezdovce a již se s
ním neshledal.

Na poèátku mìsíce bøezna došlo v obci
Èervená Voda ke krádeži mìøícího pøí-
stroje Èeského Telecomu. Pracovník
který v obci provádìl mìøení telefon-
ního rozvodu ponechal pøístroj zapoje-
ný v rozvadìèi a na malou chvíli odjel
zkontrolovat druhé zaøízení. Pachateli
staèil i tento malý okamžik na to, aby
pøístroj odcizil a dopustil se tak kráde-
že pøístroje v hodnotì 100. tis Kè,-. To-
muto pachateli hrozí trest odnìtí svo-
body až do výše tøí let.

prap. Karel Straka

Karnevalové veselí
Máte rádi naše ptáèky zpìváèky, kteøí

od jara do zimy oživují naše zahrádky
svým zpìvem i zjevem? Myslíme si, že
plná krmítka u domù ve mìstech i na
vesnicích tomu nasvìdèují, že snad ni-
komu není lhostejný osud našeho ptac-
tva v zimním období.

Také u naší školky stojí celou zimu
plnì nasypané krmítko, které je hojnì
navštìvované všemi známými i nezná-
mými zpìváèky.

Každou zimu si s dìtmi povídáme, co
sypat do krmítek, na okna, abychom jim
pomohli pøežít toto pro nì tìžké období.

A od toho povídání byl už jen krùèek
k zajímavému nápadu – letošní kar-
neval bude mít ráz „ Ptáèkové ve škol-
ce “. Ten nápad nás docela uchvátil a
tak jsme zaèali vyrábìt nejprve škra-
bošky na oèi.

Na vystøižený tvar ptaèí hlavy se zo-
báèkem si každý nalepoval natrhané
kousky barevného papíru. Barva papí-
ru se volila podle toho, jakým ptáèkem
kdo chtìl být - sýkorka, vrabeèek, da-
tel, kos.

K tomu si ještì dìti vyrábìly malé
klobouèky, barevné obleèení dotváøelo
celou masku .

Už jsme se ani nemohli doèkat, až
náš „candrbál“ vypukne.

V pátek 18. 2. 2005 po obìdì se ko-
neènì všichni doèkali – karneval byl
odstartován barevným písmenkovým
ohòostrojem – každý dostal do ruky tro-
chu lesklých malinkých písmenek a na
znamení jsme je spoleènì vyhodili do
vzduchu. A náš ptaèí karneval zaèínal….

Nejprve se každý ptáèek ostatním
pøedstavil svým jménem. Pak jsme do-
prostøed našeho kruhu zvali jednotli-
vé skupinky ptáèkù - pøišly sýkory,
vrabci, kosáèci, datlové a pro každou
skupinku jsme mìli pøipravenou krát-
kou øíkanku.

Rozehøáli jsme se pøi høe „ Hnízda “ –
každý mìl své hnízdo, ze kterého vyle-
tìl za zvukù pìkné písnièky. Když pøe-
stala hudba hrát, musel se každý do
hnízda rychle vrátit. Mezitím jedno se-
brala straka zlodìjka. Kdo vypadl, mu-
sel si sednout na lavièku. To bylo smí-
chu a køiku! Dalším bodem byl oblíbe-
ný „ Ptaèí tanec “ – to se všichni teprve
poøádnì vytancovali.

Na uklidnìní jsme uspoøádali malou
ptaèí pøehlídku – každý ptáèek zatanèil
pøi oblíbené melodii. Po pøehlídce ná-
sledovala volba nejzajímavìjšího a nej-
lepšího ptáèka – vyhrál „kos Honza“.

V další høe jsme spoleènì vyzkou-
šeli naše nové hopíky, soutìžili jsme
v rychlosti a hbitosti. Ve všech hrách
a soutìžích dostaly dìti za odmìnu ba-
revné balónky a výborné bonbóny.

Odpoledne se chýlilo ke konci, všich-
ni už byli ponìkud unaveni a tak jsme
si zasoutìžili v nìkolika kvízech, kde
si dìti ovìøily své znalosti, pohotovost
a logické myšlení.

Balónky byly rozdány, bonbóny snì-
deny a tak nezbývalo nic jiného, než se
pøevléknout a nachystat se na cestu
domù.

Karneval skonèil, a� žije ten pøíští!
Paní uèitelky z MŠ Èervený Potok

- Tepelné hospodáøství – Pronájem tepelných zaøízení, SMK
mìstu platí nájem, opravy provádí SMK, investice (technické zhod-
nocení) provádí pouze se souhlasem mìsta. I u tohoto støediska je
pøedpoklad tvorby ziskù.

- Bytový fond – SMK provádí odbornou správu na základì
mandátní smlouvy za pøedem stanovenou odmìnu - /administra-
tiva+platy/. Správu provádí podle pokynù mìsta a na jeho úèet,
tržby z nájemného plynou do pokladny mìsta. SMK mají mož-
nost ovlivòovat opravy (pøedkládá každoroènì plán oprav).

- Komunální odpad – svoz odpadu je v kompetenci SMK,
fakturováno mìstu. Ostatní služby - /zimní a letní údržba –
fakturováno mìstu na základì smlouvy o dílo, veøejné WC – vý-
pùjèka (bezplatnì), hradí veškerý provoz, osvìtlení – zajiš�uje
provoz, sjednaná odmìna, koupalištì – provoz zajiš�uje SMK,
odmìna ve formì vstupného, atd./. SMK zajiš�uje na základì
stanovené odmìny od mìsta.

3. Dozorèí rada projednala se starostou možnost zøízení kon-
tokorentu v pøípadì finanèní nesolventnosti mìsta vùèi SMK
napø. v zaèátku roku.

4. Dozorèí rada doporuèuje provìøení vytíženosti fondu pra-
covní doby pracovníkù SMK.

5. Dozorèí rada nezjistila žádné zásadní nedostatky, které
by byly pøíèinou nezabezpeèení základních služeb pro obèany mìsta
Králíky.

p. Vyšohlíd – požádal o kopii zápisu.
p. Èuma – domnívá se, že v souèasné dobì není znám provo-

zovatel koupalištì.
Mgr. Krabec – spol. SMK nemá koupalištì v souèasné dobì ve

správì.
p. Jungvirt – jakou pøedstavu má dozorèí rada o investování

zisku spol. SMK?
Mgr. Holèapek – dozorèí radì nepøísluší rozhodovat o použití

zisku spol. SMK.
ZM/2005/03/046: ZM bere na vìdomí zprávu Dozorèí rady

SMK Králíky ze dne 17. 2. 2005 z provedené kontroly dne
4. 2. 2005.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)
Mgr. Hlava – požádal o možnost, aby zástupci sportovní komi-

se mohli být pøítomni u projednávání pøidìlování grantù na RM.
p. Juránek – jednání RM je neveøejné, žádosti o grant jsou

dostateènì posouzeny radou mìsta, která grant vyhlašuje a roz-
poètové prostøedky pøidìluje, tak jak jí to ukládá zákon.

Mgr. Krabcová – pøednesla ZM zprávu kontrolního výboru ze
dne 9. 2. a 7. 3. 2005.

ZM/2005/03/047: ZM bere na vìdomí zprávu kontrolního
výboru ze dne 9. 2. a 7. 3. 2005.

Hlasování:11:0:0 (schváleno, Mgr. Krabcová nehlasovala)

p. Jungvirt – na minulém jednání ZM bylo øeèeno, že p. Macek
vìdìl o možnosti únikové cesty z kauzy „Vlasák“. Bylo s ním
v této záležitosti jednáno?

Mgr. Krabec – s panem Mackem hovoøil telefonicky. Pan Ma-
cek mu sdìlil, že postup v øešení kauzy ze strany mìsta není
špatný. Vše bylo v rukou bank, které si pohledávku prodávaly
ihned, jak to umožnil zákon.

p. Jungvirt – zeptal se Ing. Strnada, zda i on jednal s p.
Mackem, jak sliboval obèanùm na minulém jednání, a k jakému
výsledku dospìl?

Ing. Strnad – s p. Mackem o této záležitosti nejednal, proto-
že se po rozhovoru s Ing. Kališovou dozvìdìl informace, které ho
pøimìly zmìnit na vìc názor.

Starosta ukonèil jednání ve 21:17 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová
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CIHELNA JE MUZEUM
„Muzeum je stálá nevýdìleèná instituce ve službách spo-

leènosti a jejího rozvoje, otevøená veøejnosti, která získá-
vá, uchovává, zkoumá, zprostøedkuje a vystavuje hmotné
doklady o èlovìku a jeho prostøedí za úèelem studia, vý-
chovy a potìšení…“

statut muzea definovaný Mezinárodní radou muzeí
(ICOM) dne 4. listopadu 1986 v Buenos Aires v Argentinì.

Králická pevnostní oblast která se táhne pøi státní hra-
nici s Polskou republikou èítá na deset muzeí, avšak jen
jedno z nich je èlenem Asociace muzeí a galerií Èeské
republiky. Je to Muzeum ès. opevnìní z let 1935 – 38,
Pìchotní srub K-S 14 „U cihelny“, které se èlenem AMG
stalo dne 17. prosince 2004.

Asociace muzeí a galerií je nevládní neziskové sdružení
– dobrovolný profesní svaz muzejních institucí a osob èin-
ných v oboru. Sdružení bylo založeno muzejními pracov-
níky v roce 1990 a v souèasné dobì má více než 200 øád-
ných èlenù – cca 60 % muzejních institucí v ÈR a zároveò
85 % tìch nejvìtších z nich.

Charakter èinnosti AMG lze nejlépe vyjádøit citátem
z jejích stanov: „… pùsobit jako reprezentant èeských a
moravskoslezských muzeí a galerií. Usiluje o zajištìní
svobodné, tvùrèí práce v muzeích a galeriích.“ Základ-
ním posláním AMG je vytváøet pùdu pro rozvoj úrovnì
odborné práce v oboru muzejnictví, informovat své èleny
o aktuálních poznatcích a problémech a v neposlední øadì
vyvíjet legislativní iniciativu, podílet se na tvorbì koncepcí
a zastupovat muzea a galerie vzhledem k jejich zøizovate-
lùm.

Když jsem byl vyzván abych napsal pøíspìvek do Králic-
kého zpravodaje u pøíležitosti zaèlenìní Muzea K-S 14 „U
cihelny“ do výše uvedené asociace zaèal jsem pøemýšlet,
co vlastnì do tohoto úvodního èlánku napsat; netrvalo to
však dlouho a èlánek má už ètenáø pøed sebou.

Témìø každý víkend – v letním období opravdu každý,
lze pozorovat u nenápadné odboèky mezi mìstem Králíky
a obcí Prostøední Lipka pracovní rojení dobrovolníkù a nad-
šencù, kteøí mají jeden dlouhodobý cíl: zrekonstruovat do
pùvodní podoby objekt K-S14 s replikami pravého i levé-
ho zvonu. Satisfakcí pro všechny, kteøí s rekonstrukcí
v muzeu pomáhají, je samotná návštìvnost a existující

názory lidí, kteøí objektem projdou.
Uvìdomil j sem si,  že bez  znaèných investic není

v souèasné dobì možné opravit všechna poškození a uvést
jej do stavu z roku 1938. Je to jako s každou jinou stav-
bou. Mám zde ale možnost a pøíležitost vyjádøit, že síla a
snaha lidí, kteøí odjíždìjí na víkendy mnohdy i od svých
rodin z velkých vzdáleností, je neutuchající.

Expozice, které za pomoci odborníkù a specialistù pro
dané obory muzejníci budují, není a nemá sloužit primár-
nì odborné veøejnosti ani „bunkrologùm“, jak se nìkteøí
domnívají, ale laické veøejnosti, školákùm, gymnazistùm,
studentùm a vùbec lidem, kteøí se chtìjí dozvìdìt nìco
o historii stavby století, mezi které ès. opevnìní patøí a
o dìjinách Èeskoslovenska. Návštìvníky objektu jsou pøe-
devším rodiny s dìtmi a penzisté, což vymezilo cílovou
skupinu lidí, kterou má v úmyslu toto moderní muzeum
oslovit. Mezi návštìvníky patøí rovnìž polští, nìmeètí a
ruští turisté. O podrobnostech a cílech je možno se rovnìž
doèíst v roèence tohoto Muzea, které ji vydává od roku
2004. Roèenka však vychází z finanèních dùvodù jen
v nezbytnì nutném nákladu. V letošním roce byly spuš-
tìny  i internetové stránky Muzea na adrese:
www.militaryclub.info/cihelna, kde lze získat všechny po-
drobné informace.

I když je celý rok provázen pøedevším pracovní atmosfé-
rou a 12-ti hodinovými denními víkendovými brigádami,
v létì i noèními, velkým povzbuzením jsou pravidelní ná-
vštìvníci, kteøí pøicházejí každoroènì v oèekávání nìèe-
ho nového.

Co lze považovat za zásadní v rekonstrukci objektu je
zapojení nìkterých místních obèanù nejrùznìjší formou
pomoci. Nìkteøí se stali i èleny organizace zøizovatele mu-
zea (Vojensko-historický klub ERIKA Brno),  která orga-
nizuje, øídí a zajiš�uje práci na úpravách srubu i jeho okolí,
vstupuje do právních vztahù s vnìjšími subjekty. VHK
ERIKA Brno rovnìž zøídila muzejní radu. Vždy jsem si mys-
lel a myslím si, že i v problémech každodenního života,
které my místní obèané máme se najdou ti, kterým není
lhostejné vše, co se v regionu obnovuje a prokazatelnì
zvyšuje turistický ruch a zájem o Králicko.

V pøíštích èíslech se budete mít možnost doèíst spoustu
dalších informací o èinnosti muzea a rozhovor s jeho øedi-
telem Ing. Sichou.

A tak v závìru si dovoluji vyzvat všechny zájemce, kte-
øí by se chtìli s námi podílet na dobré vìci a pomoci tak pøi
úpravách objektu  K-S 14   „U cihelny“, nebo pøispìt nìèím
zajímavým do expozic tohoto významného místa v celé
Králické pevnostní oblasti -  pøijïte se podívat sami.

Informace lze rovnìž získat na tel. 724 181128 po 17-té
hodinì.

Panuš

Zhodnocení PLESU 2005
Dne 12. 3. 2005 se ve velkém sále na Støelnici konal PLES

2005. Zárukou dobré zábavy a vysoké návštìvnosti se opìt
stala oblíbená hudba Classic z Kromìøíže, bohatá tombola
a tým dobrovolníkù, kteøí se již stali jistotou dobré obsluhy
a celkového zajištìní plesu.

Dìkujeme nejen všem dobrovolníkùm zajiš�ujícím zdár-
ný prùbìh plesu, panu Muchovi a dalším „patronùm“ za
výborné jídlo, ale hlavnì sponzorùm, bez kterých by to
opravdu nešlo. Na jejich vstøícnost lze uvést jediné slovo –
dìkujeme!

Zisk byl rozdìlen takto:
ZUŠ obor taneèní(p.Musilová) – 6000,- Kè
Lední hokej-žáci (p.Valèík) – 5000,- Kè
Lyžaøský oddíl-mládež (p.Novotný) – 2500,- Kè
Oddíl kopané-elévi (p.Starý) – 2000,- Kè
Stolní tenis-mládež (p.Dostál) – 2000,- Kè
Triatlon (p.Heš) – 1500,- Kè
Volejbal (p.Mgr.Fialová) – 1500,- Kè
Zvláštní škola-keramická dílna – 1500,- Kè
Modeláøský kroužek ZŠ – 1000,- Kè
C e l k e m :           23000,- Kè
Na úplný závìr už zbývá jen to naše oblíbené – nìkdy

pøíštì na PLESE 2006.
Za poøadatele A. Neterda, Ing. L. Tóth
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ZASTAVENÍ U SOUSEDÙ
(Poznávejme své sousedy, kulturu, krásy a zajímavosti jejich domova)

Židovský høbitov v Lodži
(Zastavení 4.)

Druhé nejvìtší polské mìsto Lodž
získalo mìstská práva v roce 1423,
pøestože to byla tehdy jenom ves, ale
v držení kujavských biskupù.. Le-
žela uprostøed lesù a bažin na peri-
ferii pozemkù biskupství. Nemìla
proto nadìji na rychlý rozvoj. Ne-
skýtala ani podmínky pro vytváøe-
ní kolonií Židù vzhledem k totální-
mu církevnímu vlivu.

Rok 1793 teprve pøinesl zásadní
zmìny. V tomto roce žilo ve mìstì
11 Židù. Ale vzhledem k pruskému
záboru v letech 1793-1806 nastal
imigraèní pøíliv. Zpoèátku se moh-
li usadit v kterékoliv èásti mìsta,
ale pozdìji jim byly vyhrazeny uli-
ce k trvalému pøebývání. Kdo však
mìl 20 000 zlotých v hotovosti, umìl

èíst a psát, znal polsky, francouz-
sky nebo aspoò nìmecky, mohl se
vykoupit z takového omezení. Židov-
ský vliv však sílil. Usilovali o své
místo ve mìstì mezi nejbohatšími
obèany, podnikateli a øemeslníky.

Sídlištì Baluty, náležící do správní
obce Radogoszcz, bylo vybráno pro
zøízení nového høbitova. Bylo to v
dobì kdy poèet židù podstatnì vzros-
tl. Vedle 48% katolíkù tu žilo už 32%
Židù.

Židovský høbitov byl založen v roce
1811. Pøedpokladem jeho udržová-
ní bylo vzrùstající bohatství Židù a
tím i zvýšení jejich vlivu. V roce
1888 žilo v Lodži už 40 000 Židù.
Se složitým spoleèenským vývojem
je spojena i významná židovská
osobnost, Izrael Kalmanowicz Po-
znaòski, který se zasloužil o nebý-
valý rozvoj prùmyslové základny
mìsta a všestranný rozkvìt. Má ne-
pochybnì nejvìtší zásluhy i o lodž-
ský židovský høbitov.

Po nezvykle rozlehlém høbitovì mì
provázel mùj pøítel, autor publika-
ce o høbitovì, mgr. W. Stêpieñ. Høbi-
tovem jsme procházeli více jak dvì
hodiny, je zde nìkolik desítek tisíc
hrobù, originálních pomníkù, mnoh-
dy umìleckých dìl. Èást høbitova
pustne a zarùstá. Nejdelší strana
høbitovního pozemku má více jak
dva kilometry. Nebožtíci, kteøí zde
nebyli pohøbeni, jsou vzpomenuti na
desce, umístìné na obvodových
zdech.

Prohlídka høbitova, kterou absol-
voval kdysi i náš exprezident Vác-
lav Havel, je velice zajímavým pro-
žitkem, nezvyklou podívanou a na-
hlédnutím do pohnuté historie
židovských obyvatel.

Text a foto Alexander Pelikán

Podìkování
Dìkujeme panu Václavu
Marešovi za ochotu a rych-
lou pomoc, díky které se nám
pøi tání ledù nepromáèel
byt. 

manželé Maèátovi

STARÉ POHLEDNICE
Do roku 1945 (tj. malý formát)

DOBØE ZAPLATÍM
Tel.: 608 420 808

NEJEN VÝLET
Týden pøed velikonocemi se dìti z MŠ

Pivovarská vydaly na výlet.A ne na výlet
ledajaký, ale pøímo do hlavního mìsta
a na pìt dnù. Myslím, že vìtšinì peda-
gogù jen pøi té pøedstavì naskoèí husí
kùže. O to vìtší patøí podìkování p.
øeditelce Kainkové a p. uèitelkám za
organizaci, péèi a obìtavost, s jakou se
dìtem vìnovaly. Dìti pøijely plné no-
vých dojmù a zážitkù, ani na stýskání
nebyl èas.

Je krásné, že i v dnešní dobì se na-
jdou lidé, kteøí dìlají svou práci srd-
cem. Dìkuji za naše dìti celému ko-
lektivu MŠ Pivovarská, a to nejen za
tento výlet.

Iva Maèátová
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PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY PØI ZŠ MORAVSKÁ
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Na jarní prázdniny byl pro dìti
pøipraven bohatý program. Dìti vy-
šívaly velkonoèní pøání, hrály spo-
leèenské hry, zkusily si namalovat
obraz a soutìžily ve skládání puz-
zle. Prázdniny jsme uzavøeli dvou-
denním výletem, který se konal na
chatì v Èervené Vodì. Hra „Po sto-
pách lesního skøítka“ nás prováze-
la po oba dny. Mimo jiné jsme hle-
dali SUPER STAR, soutìžili a ve-
èer ukonèili diskotékou. Poèasí nám
pøálo, a tak jsme si užili i zimních
radovánek.

Vychovatelky šk. družiny Moravská

Zážitky dìtí:

Knížky znovu vzkazují:

Stomatologické služby
od 9. 4. 2005 do 8. 5. 2005

Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a

Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota, nedìle, svátky 8 - 10 hod

POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.:

465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz/urad.htm,

konkrétnì v sekci: Informace z odborù/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékaø/ka obec místo telefon
09. 04. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551

10. 04. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551

16. 04. So MUDr. Ulman Tatenice Tatenice 268 465 381 212

17. 04. Ne MUDr. Ulman Tatenice Tatenice 268 465 381 212

23. 04. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348

24. 04. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348

30. 04. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907

01. 05. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907

07. 05. So MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. st. 972 324 447

08. 05. Ne MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. st. 972 324 447

  V Jablonném nad Orlicí zajiš�uje ošetøení mimo ordinaèní dobu každý

den do 20:00 MUDr. Strnadová, tel. 465 642 765. (Pouze pro své klienty)

„Nedávejte
nás do sbìru!“
Ležíme zapomenuté v rùzných

skøíních, na pùdách, tísníme se ve
dvou i více øadách v knihovnièkách
a dost èasto posloucháme nelicho-
tivá slova o tom, že pøekážíme, že
je tøeba nás zlikvidovat.

Rozumní majitelé nás „zlikvidu-
jí“ krásným zpùsobem. Pøestìhují
nás do skladu mìstské knihovny a
odtud nás pak knihovnice vysvobo-
dí. Po letech èekání  se nejprve pro-
táhneme na regálech v oddìlení
pro dospìlé  a odtud vede cesta  do
knihoven nových majitelù, kteøí si
nás za symbolickou desetikorunu
koupí na Knižním trhu 18. èervna
2005.

Knihovnice prosí majitele, kteøí
pøi jarním a jiném úklidu narazí
na nepotøebné knížky, aby je nevy-
hazovali a darovali nám je kdyko-
liv bìhem roku do mìstské knihov-
ny.

Pøedem vám moc dìkujeme.
Ivana Mareèková

Statistika nezamìstnanosti v okrese UO

Zdroj dat http://uo.uradprace.cz
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Tak bylo – tak je
Èp. 335

ulice Valdštejnova

rovnìž jména jako Mitscherling, Widy,
Wagner, Cejpek, Katzer apod..

V roce 1861 založil Ferdinand Kosch
v domì pekárnu, která zùstala rodin-
nou tradicí až do r. 1945. Posledním
majitelem firmy pøed válkou byl Karl
Kosch. I po válce pekaøství nezaniklo.
Národní správy podniku se ujal Èenìk
Majvald ze Skuhrova, který pracoval i
po združstevnìní okolních králických
pekáren ještì chvíli samostatnì. Po
jeho nuceném odchodu z Králík byla
pekárna nìjakou dobu zcela zavøená,
pak ji pøevzal pekaø Hynek a po nìm
Malý. Od r. 1952 však i tento podnik
pøipadl Východoèeským mlýnùm a pe-
kárnám. Pekaøství zcela zaniklo v 60.
letech po vybudování velkopekárny
v Rùžové ulici.

Dùm se prostøednictvím svých oby-
vatel zapsal i do dìjin králických ne-
štìstí a kriminalistiky. V prvním pøí-
padì se jednalo o požár podkrovního
bytu, který obýval pomocník ve zlat-
nictví Rudolf Langer, v dubnu r. 1912.
Oheò se šíøil od kamen v místnosti,

kde byly zavøeny malé dìti. Jejich køik
jim naštìstí zachránil nejen život, ale
zabránil i rozšíøení požáru do celého
domu. O tøi roky pozdìji zahýbal Králí-
kami hrùzný nález mrtvoly na cestì
v horní èásti mìsta. Tìlo asi 65-leté
ženy se nacházelo již ve znaèném sta-
diu rozkladu a dotyèná tedy nemohla
být identifikována. Zajištìním vzorkù
a zejména nálezem klíèe od domu poli-
cie vypátrala, že se jedná o místní Annu
Schwarzerovou, vdovu po obuvnickém
mistru z èp. 335, která byla již delší
dobu pohøešována. Jako bezprostøed-
ní pøíèinu smrti urèil lékaø záchvat
mrtvice.

K novodobým dìjinám domu patøí
otevøení prodejny Sklo-porcelán a vi-
nárny U Ciprù poèátkem 90. let 20. stol.,
pozdìji i prodejny Auto-moto díly.

Pracovníci Mìstského muzea
v Králíkách rádi uvítají jakékoli dal-
ší doplòující podnìty a materiály (do-
bové fotografie, dokumenty apod.),
které  se týka jí  tohoto tématu. Dì-
kujeme.

Redakce

O odpouštìní
Dnes jsme pro vás vybrali knihu pro-

fesora Jara Køivohlavého, který je au-
torem øady ètenáøsky úspìšných knih
z oblasti psychologie zdraví a vztahù
mezi lidmi.

Ve ètyøiceti krátkých kapitolách se
vìnuje tématu odpouštìní.

Máte-li chu�, pøeètìte si jednu
z nich.

Pohled na to, jak spolu mluvíme, i jak
mluvíme sami se sebou, nám nìkdy pøi-
náší pøekvapení. Týká se i slov, která
volíme.

„Nikdy neøíkej nikdy,“ tak zní jedna
rada lidí, kteøí se odbornì zabývají uži-
tím jazyka v praxi.

Proè? Dùvod je zøejmý. Když žena
øekne muži: „Ty jsi ještì nikdy neumyl

okna,“, mùže jí muž klidnì øíci: “Na jaøe
pøed tøemi lety jsem jedno okno umyl.“

Podobné doporuèení se vztahuje na
slovo „vždycky“. Na vìtu:“Ty vždycky
pøesolíš polévku“ mùže žena klidnì øíct:
“To není pravda. Pøed rokem jsem nao-
pak bramboraèku zapomnìla osolit.“

Nìkterá slova v našem slovníku je
dobré nahradit slovy blízkými, která
nemají tak zásadní a negativní dopad.
Platí to napø.o výroku „nechci“. Použi-
jeme-li ho, dìlá to dojem, že se stavíme
všemi ètyømi proti tomu,co se  navrhu-
je. Slovo „nemohu“ dává naproti tomu
nadìji na možnost domluvy a zmìny.
Do urèité míry obdobnì je tomu u slo-
va“musím“. Když tohoto slova použiji,
cítím hned tíhu povinnosti. Když nìco
musím, okamžitì se ve mnì vzedme
vlna „odporu proti násilí“. Zvolím-li mís-
to tohoto slova slovo jiné, napø.“rozhodla
jsem se“, je situace pøíznivìjší. V pozadí

mého rozhodnutí je pak znát, že mám
svobodnou vùli. A co to má spoleèného
s odpouštìním?

I pøi odpouštìní mohu použít slovo
„nikdy“-napø. „nikdy ti neodpustím“.
Proto je dobré slovíèko „nikdy“ škrtnout
ze seznamu snadno a lehce používaných
slov, podobnì jako slovo „vždycky“. I to
mùže nìkdy situaci zhoršit – napø. když
nìkdo slyší: „Ty jsi na mì byl vždycky
ošklivý“, ale jistì to není pravda. I slova
„nechci“ a „musím“ by se mohla takto
vypustit z našeho slovníku, abychom
nìkdy mohli øíci mírnìjší“já ti nemohu
odpustit“ místo „já ti nechci odpustit“,
pøípadnì radìji øíct“ já jsem se rozhodla
ti odpustit“ místo „já ti musím odpustit“.

Kolikrát jsou to právì takového ma-
lièkosti, co nám brání v nadìjnìjším
pøístupu k jinak tìžko øešitelnému
problému.

Ivana Mareèková

Historie tohoto domu je ve svém po-
èátku obdobná, jako u èp. 334, které
vyšlo v minulém èísle Králicka. Tzn.,
že budova byla postavena po požáru zá-
meckého areálu v r. 1708 a následném
odkupu parcely mìstem. Nejpozdìji od
poèátku 19. stol. patøil dùm rodinì Fer-
dinanda Kosche. Dále se zde vyskytují
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Spoleèenská  kronika

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

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Luboš Øíha - Vendula Vlèková

Josef Vacek, Helena Matìjková, Jiøí Dunda, Jarmila Vorlová

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Jan Dvoøáèek, Jonáš Máca, Klára Martincová, Natálie Øezníèková

90 let - Anna Šveráková,
- Božena Kalousová

88 let - Leo Kosek
83 let - František David
82 let - Jan Balík,

- Anna Novotná,
- Hana Krejèová

81 let - Olga Baèovská
80 let - Markéta Školutová
77 let - Ladislav Urban

76 let - Marie Temòáková
75 let - Ján Barna
74 let - Jiøí Pospíšil
73 let - Rùžena Mitvalská,

- Jarmila Hádková,
- Jiøí Beran,
- Marie Chlupsová

72 let - František Maceják
71 let - Jindøich Dostál
70 let - Alena Vacková

Kvìtinový den
11. kvìtna 2005
Ve støedu 11. kvìtna 2005 budou

dvojice studentù králického gymnázia
od 9 hodin nabízet ke koupi (minimál-
nì za 20,- Kè) žlutý kvìt mìsíèku lé-
kaøského.

Úèelem 9. roèníku celostátní sbírky
je získání finanèních prostøedkù na ná-
dorovou prevenci, na výchovu
k nekuøáctví, na rekondièní pobyty
onkologických pacientù,na podporu od-
borného onkologického tisku a na pod-
poru onkologických výzkumných pro-
jektù.

Loòská sbírka, do níž Králicko pøi-
spìlo krásnou èástkou 43.936,30 Kè,
umožnila Výboru Ligy proti rakovinì
rozdìlit èástku 10.369.425 Kè!

Výbor Ligy rozhodl získané finanèní
prostøedky poskytnout na:

· preventivní programy 4.825.767 Kè
· pøíspìvky onkologickým organiza-

cím 1.655.454 Kè
· výzkumné projekty 3.500.000 Kè
· pøíspìvky na odborné publikace

350.000 Kè
· cena za nejlepší onkologickou pub-

likaci pro  mladého  vìdce  do  35  let
50.000 Kè

Èástku 11 796 Kè, která pøevyšuje
výtìžek sbírky, doplnila Liga proti ra-
kovinì z jiných zdrojù.

V letošním roce chceme
v Králíkách, Boøíkovicích, Èervené
Vodì, Lichkovì, Mladkovì a Dolní Mo-
ravì prodat celkem 2000 kytièek – tj.
stejný poèet jako v loòském roce.

Pøedem dìkujeme vám všem, kteøí
svým finanèním darem pøispìjete na
boj proti rakovinì.Kytièka bude odmì-
nou za vaše pochopení.

Za poøadatele
Ivana Mareèková

Marie Èumová
Eva Holubcová

Øádková inzerce
Prodám garsonku po rekonstrukci Krá-

líkách, nedaleko centra. Informace na te-
lefonu 723/261 505 po 18. hodinì.

Podìkování
Dìkuji paní Annì Øezníèkové

za velmi vstøícný pøístup pøi za-

jištìní posledního rozlouèení s

mým manželem.

Mévelké podìkování patøí i

npor. Lohynskému za nesmírnì

lidský pøístup ve chvíli pro mì

nejtìžší.

Emílie Dundová

Zavøel jsi oèi, chtìlo se Ti spát, aniž jsi tušil,

co to má znamenat.

Nebylo Ti dopøáno dále s námi být, nebylo

léku abys mohl žít.

19. 4. uplyne rok, co odešel pan Jan Albert.
Vzpomínají manželka a dìti

Nejvìtší láska umírá, když oko

maminky navždy se zavírá.

Dne 23. dubna již tomu bude 10 let, co nás

navždy opustila naše milovaná maminka a babièka

paní Anna Venclová .

Dne 24. øíjna tomu bude 17 let, co nás opustil

náš tatínek a dìdeèek pan František Vencl.

S láskou a úctou stále vzpomínají rodina Pražákova a rodina Václavkova.

Kdo jste je znali, vzpomeòte s námi.

25. 4. uplyne rok, co nás navždy opustila

naše drahá manželka, maminka, babièka

paní Lidmila Dzurèaninová

Nikdy nezapomeneme!
rodina Dzurèaninová
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Informace o schválených grantech Pardubického kraje
Rada Pardubického kraje schvá-

lila návrhy na poskytnutí grantù
v oblasti územního plánování, re-
gionálního rozvoje a cestovního ru-
chu a také grantù v oblasti sociál-
ních vìcí.

V oblasti územního plánování,
regionálního rozvoje a cestovního
ruchu bylo vypsáno celkem 5 pro-
gramù, z nichž dva (Podpora bu-
dování infrastruktury cestovního
ruchu a Podpora realizace rozvojo-
vých dokumentù v problémových
mikroregionech) mìly uzávìrku
žádostí až 31. bøezna 2005.

V programu Podpora poøízení
územnì plánovacích dokumentù
v roce 2005 bylo podáno 45 žádos-
tí v celkové požadované výši
2.581.930,- Kè.

„Komise doporuèila poskytnout
grant všem 45 žadatelùm vìtšinou
ve výši cca 70 – 75% požadované
èástky. Celkem tedy jde o èástku
2.500.000,- Kè,“ øekl Roman Línek,

1. námìstek hejtmana zodpovìdný
za regionální a investièní politiku
kraje a problematiku EU.

V programu Podpora zpracování
dokumentace pro rozvojové projek-
ty bylo podáno 69 žádostí za více
než 18.800.000,-Kè. Na program
však byla v rozpoètu kraje vyèle-
nìna èástka 5 mil. Kè. Komise na-
konec rozhodla pro poskytnutí gran-
tù 17 žadatelùm.

„Cílem tohoto grantu je zvýšit
schopnost kraje a jeho subjektù pøi-
jímat finanèní dotace jak
z prostøedkù EU, tak i z jiných
rozvojových fondù,“ dodal Línek.

„Jiná situace byla u programu
Podpora tvorby incomingových pro-
jektù cestovního ruchu. Tam byly
podány 3 žádosti, kterým jsme vy-
hovìli. Podpoøíme tu napø. tématic-
ké cyklookruhy krajem Železných
hor, pøípravu a provozování incomin-
gových produktù pro italské turisty
èi mìsto Litomyšl jako centrum

kongresové turistiky nejen pro mla-
dé Evropany,“ øekl Miloslav Mace-
la, radní zodpovìdný za sociální
vìci, neziskový sektor a cestovní
ruch.

     V oblasti sociálních vìcí se do
tøí rùzných programù pøihlásilo 54
žadatelù, podpoøeno bylo 42 z nich.
Rozdìleno bylo 5,4 mil. Kè z celkové
èástky 7 mil. Kè. Zbývající finanèní
prostøedky budou rozdìleny
v prùbìhu roku 2005.

    „Tìmito granty jsme podpoøili
projekty pro obèany v sociální nou-
zi, projekty práce s rizikovou a de-
likventní mládeží a sociálnì-práv-
ní ochrany dìtí a programy integ-
race národnostních menšin. Nìkte-
ré z grantù však ještì musí schvá-
lit Zastupitelstvo Pardubického kra-
je,“ dodal Macela.

tiskové oddìlení
Krajského úøadu Pardubického kraje
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Program na DUBEN
úterý   5.   BLADE: TRINITY
zaè. v 17.00 hod
Ve tøetím volném pokraèování akèního hororu o èernoš-

ském upírobijci se Blade (Wesley Snipes) spojí s lovcem
Hannibalem a luèištnicí Abigail – a pomoc je zapotøebí, pro-
tože ze spánku kdesi v syrské pyramidì se probudil super-
upír Drake.

pátek   15.   LOVCI POKLADÙ
zaè. ve 20.00 hod

Dobrodružný snímek kombinuje reálné historické posta-
vy s legendou o templáøském pokladu. Odvážný Ben Ga-
tes (Nicolas Cage v hlavní roli) se musí zmocnit originálu
amerického Prohlášení nezávislosti, na jehož rubu se na-
chází cenná informace vedoucí k nalezení obrovského po-
kladu.

sobota   16.   TAKING OFF   (PROJEKT 100)
zaè. ve 20.00 hod
První americký snímek Miloše Formana sice pro své „ev-

ropské ladìní“ ve Spojených státech pøíliš divácky neuspìl,
odborníci jej ovšem ocenili na festivalu v Cannes. Zajíma-
vé svìdectví o dobové atmosféøe v New Yorku na poèátku
sedmdesátých let se v našich kinech objevuje poprvé.

úterý   19.   NA DOTEK
zaè. ve 20.00 hod
Podle úspìšné divadelní hry anglického dramatika Pat-

ricka Marbera natoèil zkušený režisér Mike Nichols milost-
né drama o vyhrocených partnerských vztazích, v nichž
protagonisté jednají sobecky a blízkého èlovìka zraòují a
ponižují. Julia Robertsová a Natalie Portmanová v hlavních
rolích.

pátek   22.   ZAHULÍME, UVIDÍME
zaè. ve 20.00 hod
Plachý a pracovitý Harold a ukecaný extrovert Kumar

jsou rodilými Amerièany, i když patøí k etnickým menši-
nám. Jejich páteèní veèer se po intoxikaci promìní v honbu
za tím jedinì správným hamburgerem. Svižná teenagerská
komedie je sledem více èi ménì vtipných epizod.

pátek   29.   ALEXANDER VELIKÝ
zaè. ve 20.00 hod
Historické drama o legendárním makedonském králi

natoèil režisér Oliver Stone jako výpravný velkofilm
s hvìzdným hereckým obsazením. V barvité fresce se
odehrává osud váleèníka, dobyvatele a zakladatele mìst a
vládce ohromné øíše, který ale skonèil jako smutná obì�
vlastní moci.

sobota   30.   VERA DRAKE   (PROJEKT100)
zaè. ve 20.00 hod
Nenápadná tichá paní, posluhovaèka v lepších domác-

nostech Vera Drakeová provádí ze soucitu zadarmo nele-
gální potraty, o èemž nikdo z její rodiny a okolí nemá ani
tušení. Strhující herecké výkony a  dobová atmosféra Lon-
dýna poloviny minulého století jsou ozdobami velmi cenì-
ného snímku.

Klub Na Støelnici Králíky
Duben 2005

pátek 1. 4. a sobota 2. 4.   PYTLÁKOVA SCHOVANKA
zaè. ve 20.00 hod
…aneb Šlechetný milionáø. Pøíbìh o talentované krásce

z lesní samoty a o milionáøi, který pøespøíliš pracoval. Diva-
delní adaptace Romana Meluzína známé filmové parodie
Martina Frièe v podání Divadelního souboru Lipka.

pátek   8. 4.   BROUK V HLAVÌ
zaè. v 19.30 hod
Divadelní soubor TYL Králíky hraje povedenou francouz-

skou komedii Georgese Feydeaua v sále kina v Èervené
Vodì.

pátek 8. 4.  PLES CELNÍHO ØEDITELSTVÍ
zaè. v 19.30 hod
Poslední ples letošní sezóny. K tanci hraje L.I.F. Olomouc.

sobota  9. 4.  DÝM M. D.
zaè. v 21.00 hod
Koncert artrockové skupiny ve Sportbaru Støelnice.

støeda 13. 4.   ÈESKÉ TRIO
zaè. v 19.00 hod
Èeské trio (Milan Langer – klavír, Dana Vlachová – hous-

le, Miroslav Petráš – violoncello) je dnes známo po celém
svìtì jako reprezentant slavné umìlecké tradice èeské ko-
morní interpretace, jejíž historie vede až k  devadesátým
létùm devatenáctého století, kdy vzniklo první klavírní trio
tohoto jména. Všichni èlenové aktuální sestavy Èeského
tria pùsobí jako pedagogové na Pražské konzervatoøi nebo
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AMU. Bohatá koncertní èinnost tria zahrnuje desítky kon-
certù doma i v zahranièí, vedle pravidelného hostování na
evropských pódiích si soubor vydobyl pevnou pozici i u zá-
moøských posluchaèù ve Spojených státech a v Japonsku.
Odborné hudební kritiky koncertních vystoupení i nahrá-
vek Èeského tria oceòují virtuozitu, èistotu stylu, vrouc-
nost a hloubku projevu, pøes výraznou individualitu èlenù
souboru také kompaktní projev tria.

V poøadí 63. koncert Kruhu pøátel hudby se koná v sále
Základní umìlecké školy a v programu zazní skladby
W.A.Mozarta, Josefa Suka, Johannese Brahmse ad.

sobota  23. 4.  PETR POLÁÈEK & ILUZE
zaè. ve 20.00 hod
Koncert zpìváka známého z finálové desítky první série

poøadu Èesko hledá SuperStar. Petr Poláèek propaguje na
turné své první CD se sklupinou ILUZE. Souèástí koncertu
bude vystoupení dalších skupin a závìreèná taneèní party.

KLASIKA VIVA – DUBEN 2005
Støeda 6. 4. – JEAN PIERRE ARMENGAUD
Jedineèný francouzský klavírista a skladatel, specialista

na francouzskou hudbu 19. a 20. století, koncertuje ve Vý-
stavní síni Vlastivìdného muzea v Šumperku. Koncert za-
èíná v 19.00 hodin, doprava z Králík individuální, domlu-
va možná na tel. 465 631 473 nebo 603 7849 460.

Úterý 26. 4. – QUATTRO
Vynikající komorní orchestr složený ze studentù a stážis-

tù Pražské konzervatoøe s dirigentem Markem Štilcem.
V novì rekonstruovaném klášterním kostele koncert za-
èíná v 19.00 hodin, pro králické posluchaèe je doprava za-
jištìna buï autobusem (v pøípadì dostateèného zájmu) nebo
osobními automobily – do pondìlí 25. 4. nutno potvrdit úèast
na koncertì osobnì nebo telefonicky v kanceláøi Støelnice
- 465 631 473, 603 849 460, odjezd 26. 4. v 17.30 hodin
z autobusového nádraží.

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

Pavel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky

ZUŠ v Králíkách
Vás zve na

Den otevøených dveøí,
který se koná v pátek 8. dubna 2005

od 13,00 – 17,00 hodin.
Nabízíme Vám prohlídku školy a

jednotlivých uèeben.
Informace o :
· pøijímání žákù do ZUŠ
· jednotlivých oborech
· nástrojových možnostech výuky

v hudebním oboru
· ukázky práce s žáky oboru

taneèního, hudebního a výtvarného
Tìšíme se na Vaši úèast

Vážení pøíznivci
ZUŠ v Králíkách,

v únoru a bøeznu se konala okresní kola celostátní
soutìže základních umìleckých škol ve høe na klavír
(Lanškroun), kytaru (Žamberk) a housle (Vysoké
Mýto).

Naši školu, po vítìzství ve školním kole v mìsíci
lednu, reprezentovali v oborech tito žáci:

Ve høe na klavír
- Tereza Ježková – 1.místo s postupem do kraj-

ského kola
- Jan Mach – 2.místo
- Martina Musilová – 3.místo
- Tomáš Fabián – 2.místo

Ve høe na kytaru
- Lucie Nesvadbová – 1.místo s postupem do

krajského kola
- Klára Široká – 2.místo

Ve høe na housle
- Ladislava Beòová – 2.místo
- Václav Kotyza – 2.místo

Musíme podotknout, že
konkurence byla vysoká,
a proto nás umístìní
žákù velmi tìší.

Všem soutìžícím dìku-
jeme za vzornou repre-
zentaci školy a pøejeme
jim spoustu dalších umì-
leckých zážitkù.

Mgr. Olga Zajacová
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HYPOTEÈNÍ  BANKA a STAVEBNÍ  SPOØITELNA

vypisuje výbìrové øízení na pozici

ODBORNÝ FINANÈNÍ A ÚVÌROVÝ PORADCE

PRO  OBLAST  KRÁLICKA
Požadujeme: Nabízíme:
* SŠ vzdìlání * jistotu a zázemí stabilní a kapitálovì
* samostatnost, spolehlivost silné spoleènosti
* výborné komunikativní schopnosti * perspektivu osobního a profesního rùstu
* reprezentativní vystupování * kvalitní systém vzdìlávání
* živnostenský list * nadstandardní ohodnocení s podporou

na zapracování 25.000,-Kè

Vaše nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu:

Wüstenrot, stavební spoøitelna a.s.
oblastní vedoucí, nám. Svobody 334, 561 51  Letohrad

  Bližší informace získáte na telefonu: 604 773 921

Podìkování za odpoledne
plné písnièek a taneèkù
Dne 17. bøezna se v klubu Na Støel-

nici uskuteènilo pøíjemné setkání všech
vìkových kategorií pøi odpoledni plném
písnièek a taneèkù dìtí z místních ma-
teøských škol a ze zvláštní školy. Dì-
kujeme touto cestou všem dìtem za
pùsobivá vystoupení a následujícím
sponzorùm za dary:

Jindøich Valenta, Ladislav Moravík,
Alena Zezulková, potraviny Falta, Pet-
ra Novotná, starosta Dušan Krabec,
místostarosta Arnošt Juránek, Jiøí
Langer.

Dary budou rozdány dìtem ze zvláštní
školy, MŠ Pivovarská a MŠ Moravská.

Peèovatelky

Základní umìlecká

škola v Králíkách

si Vás dovoluje
pozvat na

žákovský koncert,

který se koná
ve ètvrtek 22. 4. 05

v 18,00 hodin,
v sále ZUŠ.

Srdeènì zvou
žáci a uèitelé
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Hokejový turnaj
Na hokejovém stadionu se v sobotu 5.bøezna odehrál turnaj v

ledním hokeji. Zúèastnilo se celkem pìr družstev z blízkého okolí
a jednoho družstva z Králík.

Výsledky:
Tìchonín Štíty ZET È. Voda Zatáèka

Boøíkovice Králíky
Tìchonín H 3 : 0 2 : 0 2 : 2 1 : 2
Štíty 0 : 3 O 3 : 0 2 : 3 1 : 1
ZET
Boøíkovice 0 : 2 0 : 3 K 1 : 2 1 : 4
È. Voda 2 : 2 3 : 2 2 : 1 E 0 : 1
Zatáèka
Králíky 2 : 1 1 : 1 4 : 1 1 : 0 J

Koneèná tabulka:
1. Zatáèka Králíky 4 3 1 0 8 : 3 7
2. Tìchonín 4 2 1 1 8 : 4 5
3. È.Voda 4 2 1 1 7 : 6 5
4. Štíty 4 1 1 2 6 : 7 3
5. ZET Boøíkovice 4 0 0 4 2 : 11 0

LYŽAØSKÝ VÝCVIK 2005
Sešel se rok s rokem a 26. února jsme obì králické základní

školy vyrazily již tradiènì na Severomoravskou chatu. Lyžaøský
výcvik trvající šest dní jsme zahájili v sobotu a zakonèili v pátek
dopoledne.

První odpoledne na svahu jsme úèastníky rozdìlili podle vý-
konnosti do pìti družstev. Každé si zvolilo svou barvu a k té
vymyslelo bojový pokøik.

Mnozí žáci nebyli na lyžích nováèky, a tak zdokonalovali svùj
styl. Ti, kteøí se potkali s lyžemi poprvé, se uèili základùm sjíždì-
ní svahu i jízdì na vleku a den po dni se stále zlepšovali. Ve
ètvrtek se všichni žáci zúèastnili závodu ve slalomu.

Veèery na chatì jsme trávili poslechem pøednášek, které pøi-
pravil p. Uhlíø, nebo jsme hráli spoleèenské hry. Nechybìla ani
závìreèná diskotéka.

Každoroènì nám pøeje poèasí, a tak i letos jsme si všichni užili
kvalitního snìhu a krásného sluníèka. Domù jsme se vraceli opá-
lení a spokojení.

Lyžování  i zábavy bylo dost, ale chøipka si nás našla i tady.
Deset lyžaøù odjelo domù pøedèasnì. Horeèka, kašel a rýma je
dostaly. Na tomto místì chceme podìkovat rodièùm, kteøí si pro
své nemocné dìti urychlenì pøijeli, velký dík patøí p. Filipovi a p.
Valèíkovi, kteøí pøivezli vitamíny pro celý kurz.

Sladké odmìny za rùzné soutìže jsme zakoupili díky sponzo-
rùm p. J. Makarovi ml., pí. J. Kysilkové a p. L. Dostálkovi. Srdeè-
nì dìkujeme též majitelùm a zamìstnancùm Severomoravské
chaty, kteøí nám tento pobyt umožnili.

Pøíští zimu se tìšíme na shledanou!
Za základní školy instruktoøi kurzu

Turnaj v mariáši
Dne 27. 3. 2005 se uskuteènil v restauraci U Lípy Velikonoèní

turnaj v mariáši, kterého se zúèastnilo dvanáct hráèù. Pro každé-
ho hráèe byla pøipravena zajímavá cena. Po ètyøkolovém klání
bylo koneèné poøadí : 1. Csáczár + 100,-Kè, 2. Slanina + 32,50,-
Kè, 3. Nedbal + 31,50,-Kè, 4. Dostál + 21,-Kè, 5. Matoulek +
2,50,-Kè, 6. Balík - 4,-Kè, 7. Moravec - 7,-Kè, 8. Ostrodický - 13,-
Kè, 9. Starý - 24,50,-Kè, 10. Baborák - 33,50,-Kè, 11. Mucha - 39,-
Kè, 12. Vacek - 64,50,-Kè.

Šipkový turnaj v Lipce
Šipkový turnaj konaný 5. 3. v Prostøední Lipce byl opìt

poøádán místními hasièi. Hlavními sponzory, kromì hasièù,
tentokrát byli Sifon + Renata.

Výsledky: 1. Miroslav Somogyi, 2. Martin Brùna, 3. Aleš
Krejèí, 4. Žabák, 5. Jitka Špontáková, 6. Radek Halmich, 7.
Jaroslav Linhart st., 8. Jiøí Jakeš, 9. Bedøich Stránský, 10.
Oldøich Kryštof, 11. Dáša Neterdová, 12. Petr Markovský,
13. Jaroslav Linhart ml., 14. Milan Kašecký, 15. Michala
Halmichová, 16. Miroslav Brùna, 17. Pavel Gryè, 18. Anto-
nín Luèan, 19. Bohumír Urban, 20. Michala Brùnová, 21.
Renata Hejlová, 22. – 23. Libor Nun a Lukáš Bederka, 24.
Milan Brùna, 25. Martin Jakeš, 26. Jaroslav Vacek, 27. Ja-
roslav Brùna, 28. Jan Skalický.

Jaroslav Vacek
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