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Èerven 2005/èíslo 6                     Roèník III. (Králicko XV.)               Cena 7 Kè

Víceúèelový sportovní areál otevøen

V rámci slavnostního otevøení víceúèelového sportovní-
ho stadionu se uskuteènila akce s názvem Králický štafeto-
vý maraton. Štafetový bìh byl rozdìlen mezi 4 štafety. Za-
øazení do štafet: 152 dìtí, 4 tìlesnì postižení obèané (foto
nahoøe), 4 VIP hosté (viz. foto vlevo), 4 ženy (z toho 2 žáky-
nì 1.tøídy ZŠ). Celkový dosažený èas 2 hodiny 22 minut 37 s.

Text a foto: Jaroslav Vacek

Králíky Králíkùm aneb
2. setkání Králíkù v Králíkách

Ustavující setkání
Partnerského
spolku Králíky

Jak jsme Vás informovali j iž
v bøeznovém vydání Králického zpra-
vodaje, byl založen Partnerský spolek
Králíky. Spolek je dobrovolnou nezis-
kovou organizací, jehož úkolem bude
peèovat o rozvoj stávajících mezinárod-
ních kontaktù i o pìstování nových
vazeb, a to pøedevším v neoficiální a
neformální rovinì. Nyní je již spolek
registrován na Ministerstvu vnitra ÈR
a mùže se uskuteènit jeho první usta-
vující schùzka. Všechny zájemce o pù-
sobení v novém spolku srdeènì zvu
na støedu 15. 6. v 19.00 hod. do zase-
dacího sálu ZM na radnici, kde probìh-
ne ustavující setkání. Vítáni budou
všichni, jejichž vztahy s pøáteli ze za-
hranièí již pøerostly rámec oficiálních
setkávání partnerských mìst, stejnì
jako ti, kteøí mají chu� a  invenci.

Tìším se na Vaši aktivní úèast pøi
práci v novém spolku.

Dušan Krabec

V sobotu 18. èervna 2005 se v Králí-
kách uskuteèní recesistní akce s ná-
zvem „Králíky Králíkùm aneb 2. se-
tkání Králíkù v Králíkách“. Jejím po-

øadatelem je mìsto Králíky, které chce
znovu po roce nabídnout všem lidem s
pøíjmením Králík - Králíková možnost
k vzájemnému setkání v místì, které
nese stejné jméno.

Centrem akce se stane Velké námìs-
tí v Králíkách. Podle programu, pøipra-
vovaného organizaèním výborem, vše
zaène v 9.00 hod. slavnostním zaháje-
ním a prezentací. Až do oficiálního za-
konèení v 16.00 hod. bude na námìstí
hrát živá hudba a pøipravena budou i
jiná kulturní vystoupení. Zajištìno
bude obèerstvení i posezení pod lipami
u kašny a jiné prodejní stánky.  Probí-
hat bude napø. soutìž o nejtìžšího,
nejlehèího, nejvìtšího, nejmenšího,
nejmladšího a nejstaršího Králíka (oce-
nìná diplomem), na blízkém sportov-
ním areálu si to mohou v minikopané
rozdat Králíci s „Králièáky“, v prodeji
budou lístky bohaté tomboly (vydávat
se bude prùbìžnì, hlavní ceny budou
losovány), ve 13.00 hod. bude odjíždìt

(Pokraèování na stranì 3)

Dìkuji touto cestou celému organizaènímu týmu, který
se podílel na pøípravì slavnostního otevøení sportovního
areálu za ZŠ Moravská. Dìkuji i všem úèinkujícím
v kulturním programu a všem aktérùm bìhu na dráze.
Všichni spoleènì s krásným poèasím pøispìli k pøíjemnì
strávenému odpoledni, které se jak úèastníkùm, tak pozva-
ným hostùm muselo líbit.

Dušan Krabec
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Podpora
podnikatelù

CENTRÁLNÍ REGISTR PRODUKTÙ, SLUŽEB A ÈINNOSTÍ FIREM A INSTITUCÍ HK ÈR

SOUÈÁST INFORMAÈNÍCH SYSTÉMÙ KRAJÙ, MÌST A OBCÍ
Centrální informaèní zdroj Axis4info fun-

guje jako jednotná evidence podnikatel-
ských subjektù a slouží k zadávání a vy-
hledávání strukturovaných údajù o široké
škále produktù a èinností firem a institucí
ze všech oborù prùmyslu, obchodu a slu-
žeb. Zámìrem je umožnit veškerým podni-
katelským subjektùm nejen získávat, ale
hlavnì poskytovat komplexní informace, a
to s ohledem i na malé podniky a drobné
živnostníky, pro které jsou ostatní formy
úèinné prezentace vìtšinou cenovì nedo-
stupné.

V Pardubickém kraji probíhá realizace
tohoto projektu již se všemi mìsty s rozší-
øenou pùsobností. Již jsme zaznamenali
aktivní využívání služby Centrálního in-
formaèního zdroje Axis4info první èástí oslo-
vených podnikatelských subjektù, pøede-
vším z øad právnických osob. Ale nejenom
jim je portál pøipraven poskytovat prezen-
taci produktù a služeb a získávání potøeb-
ných informací o konkurenci, dodavatelích
èi poskytovatelích potøebných služeb. Vel-
ký zájem již projevují také malí  èi drobní
podnikatelé a živnostníci.

Zejména jim chceme alespoò krátce pøi-
pomenout hlavní výhody registrace
Axis4info.

· uvedení komplexních informací
o firmì v „Detailu firmy“ – ve struktu-
øe odpovídající mezinárodním zvyklostem
a požadavkùm (zároveò i v anglickém ja-
zyce);

· on-line pøístup do uživatelského
rozhraní (profilu firmy) 24 hodin den-
nì pro editaci vlastních údajù (pøidávání a
zmìny záznamù o nabídce/poptávce pro-
duktù/služeb, možnost umístìní ceníkù a
fotodokumentace, upoutávky bannerem na
jednotlivé akce a druhy zboží) podle oka-
mžitých potøeb;

· zobrazení sídla firmy vèetnì veške-
rých organizaèních složek a sídel ob-
chodních zastoupení firmy
v interaktivních mapách pøístupných
z detailu firmy;

· odkazy do kvalitních map pro umís-
tìní na vlastní webové stránky

· detail firmy je pøístupný jako we-
bová stránka s adresou
www.firma.axis4.cz - veškeré údaje zde

uvedené jsou pøístupné pro indexování
umožòující jejich vyhledání ve všech full-
textových vyhledávaèích.

· inzerce nepotøebného, vyøazeného
zaøízení (strojù, inventáøe) v rubrice „Po-
užité produkty“.

Úèastí v Centrálním registru
Axis4info se údaje o registrované fir-
mì a jejích produktech èi službách
stávají souèástí informací o ekono-
mickém prostøedí, které Hospodáøská
komora ÈR spolu s ostatními složka-
mi veøejné správy prezentují za úèe-
lem propagace a dalšího rozvoje pod-
nikatelského potenciálu Èeské re-
publiky i jednotlivých regionù.

Bližší informace získáte na www.axis4.cz
, informaèních místech Hospodáøské komo-
ry nebo pøímo v administraci systému na
telefonních èíslech: 491 470 615, 491 487
727, 777 155 825

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

Kvìtinový den slavil opìt úspìch
Už posedmé se Králicko pøipojilo k celostátní humanitární

sbírce Kvìtinový den, kterou organizuje Liga proti rakovinì.
Ve støedu 11. kvìtna vyšli studenti králického gymnázia a žáci

Základní školy 5. kvìtna nejen do ulic Králík, ale kytièky prodá-
vali i v okolních vesnicích. Podaøilo se jim zpenìžit bezmála 2000
žlutých kvítkù.Symbol boje proti rakovinì šel na odbyt.

Liga proti rakovinì mìla i letos sbírku perfektnì organizova-
nou a tak už v pátek jsme vìdìli, kolik penìz skrývalo 30 látko-
vých zapeèetìných pokladen.

V poboèce ÈSOB v Žamberku, kam jsme poklady pøedali,
nám oznámili, že se prodejem podaøilo získat

41 749,50 Kè!

Z toho:
Boøíkovice 507,— Kè
Èervená Voda 9316,50 Kè
Dolní Lipka 1377,— Kè
Dolní Morava 1590,50 Kè
Heømanice a H.Lipka 990,— Kè
Lichkov 2115,— Kè
Mladkov 1315,— Kè
Prostøední Lipka 895,— Kè
Králíky 23643,50 Kè
(v roce 2004 jsme vybrali 43 939,30 Kè)

Moc dìkujeme všem dárcùm a prodávajícím dìvèatùm a chlap-
cùm, se kterými se nám krásnì spolupracovalo.

Studenti gymnázia  vìnovali sbírce svùj volný èas, protože na
støedu, kdy Kvìtinový den probíhal, vyhlásilo øeditelství gymná-
zia øeditelské volno.

A to je dlouhý seznam jmen všech, kteøí se na prodeji kytièek
podíleli:

Bílá Voda a M. Karlov: Kováø Vojtìch, Segeth David
Boøíkovice: Malíková Jana, Panchártková Vendula, Prokop-

cová Kristýna

Èervená Voda: Andrlová Michaela, Hegerová Veronika, Jež-
ková Tereza, Koubková Simona, Kováøová Vìra, Kozová Monika,
Krejèí Lucie, Málková Nikola, Mìchurová Míša, Mertová Pavla,
Pávková Klára, Sedláková Veronika, Valentová Lucie, Valíková
Nikola

Dolní Lipka: Gulèíková Ivana, Pacanová Pavla, Veselá Karo-
lina

Dolní Morava: Bednáøová Jana, Stará Julie
Heømanice a H. Lipka: Cacková Kamila, Hnátnická Radka
Králíky: Babic Lukáš, Bílá Anna, Coufalová Tereza, Èermá-

ková Veronika, Èernohousová Denisa, Èeøen Jaroslav, Dostáko-
vá Marie, Fabián Jakub, Glazar Filip,Hegerová Zuzana, Horáko-
vá Lenka, Jangvirtová Daniela, Kandráèová Marie, Kandráèová
Mirka, Kožnarová Barbora, Krejèí Pavel, Kubíèková Veronika,
Kutláková Radka, Maèalíková Andrea, Malá Michala, Moravcová
Aneta, Nìmec Jan, Opravil Martin,  Pospíšil Václav, Revús Adam,
Revúsová Lucie, Sedláková Ivana, Scholzová Milada, Schweidle-
rová Kristýna, Skácelová Tereza, Skálová  Lucie, Smrèková Vero-
nika, Sonntagová Kristýna, Strnad Pavel, Strnadová Lenka, Špo-
nar Erik, Švédová Vendula, Tejklová Lenka, Ulrichová Dagmar,
Žeberová Denisa,

Lichkov: Bielèíková Míša, Hubálková Žaneta, Moravcová
Monika, Orešanská Lucie

Mladkov: Chaloupka Jan, Kubát Tomáš
Prostøední Lipka: Kutláková Sabina, Vycudilíková Veronika
Šanov a Orlice: Pauková Vìra, Víchová Kristýna, Víchová

Markéta
Na dobré pohodì celého Kvìtinového dne mají zásluhu i spon-

zoøi-dárci obèerstvení  Pekárna pana Falty, Zelenina pana Zezul-
ky a Papírnictví paní Krátké.

Nezbývá než zopakovat to, co píšeme každoroènì:
Pøestože náš region patøí k tìm nejchudším, ukázalo se, že

bohatství v tomto pøípadì nehraje hlavní roli – hlavní roli hra-
jí dobrá SRDCE!!

Za poøadatele dìkují
Ivana Mareèková , Eva Holubcová a Marie Èumová
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z námìstí vyhlídkový autobus po Králicku
se zastávkou na poutním místì na Hoøe
Matky Boží a další. Poøadatelé zdùrazòu-
jí, že je akce urèena také pro místní obèa-
ny a jiné návštìvníky mìsta.

Speciální nabídku pøipravují i zdejší
ubytovací a stravovací zaøízení - napø. ho-
tel Zlatá labu� nabízí ubytování a králické
speciality po celý den, králièí speciality
podávají taktéž po celý den v baru Dekl,
hotel Beseda vedle ubytování a teplých jí-
del po celý den chystá po oficiálním ukon-
èení setkání taneèní veèer s živou hudbou.

Startovné pro dìti do 15 let je 50 Kè, pro
dospìlé pak 100 Kè. Za tuto èástku mají
získají Králíci propagaèní materiály mìs-

Králíky Králíkùm aneb 2. setkání Králíkù v Králíkách
(Dokonèení ze strany 1) ta, poukázky na teplé obèerstvení, pivo èi

limonádu a kupon k bezplatnému výbìru
jedné knihy z knižního výprodeje, poøáda-
ného mìstskou knihovnou. Souèástí nabíd-
ky je speciální pamìtní list, podepsaný sta-
rostou mìsta, jeden lístek do tomboly a vi-
ditelné oznaèení úèastníkù setkání, které
bude bezplatnou vstupenkou k návštìvì
mìstského muzea, kde bude možné vedle
stálých expozic zhlédnout výstavu aktù Mi-
chala Köppinga a výstavu výtvarných prací
žákù zdejšího gymnázia. Polovièní slevu
nabízí také blízké vojenské muzeum, tzn.
vstup pro dìti do 18 let zdarma, pro dospì-
lé za 25 Kè.

Po pøíjezdu vyhlídkového autobusu bu-
dou Králíci slavnostnì pøijati v 15.00 hod.

na králické radnici, kde by na nì mìl èe-
kat také zajímavý host, který v 16.00 hod.
- pøed slavnostním zakonèením setkání -
vylosuje hlavní ceny tomboly.

Loòského roèníku se zúèastnilo asi osm-
desátka Králíkù, Králíkových a Králíèat.
Od letošního roèníku si organizátoøi, které
vede pan Jan Králík z Prachatic, slibují
vìtší zájem a hlavnì pokoøení rekordu pøí-
tomných. Vìøí, že se tu nejenom sejdou blíz-
cí a vzdálení pøíbuzní, ale i zcela doposud
neznámí Králíci. A kde jinde, než... na shle-
danou v Králíkách!

Akce je urèena pro všechny obyvatele a
návštìvníky regionu. Srdeènì zveme obyva-
tele mìsta k návštìvì posezení pod lipami
na námìstí.

STOP

ÚPLNÁ
UZAVÍRKA

KOMUNIKACE
Ve dnech 18. 6. 2005 od 6:00 hod do 28.
6. 2005 5:00 hod bude úplnì uzavøena
silnice èíslo 43 v úseku Mladkov - Lichkov
- Dolní Lipka (odboèka k hranicím).

Jezdíme s úsmìvem
V minulém mìsíci probíhala ve dnech 16. 5. - 20. 5.

na èeských silnicích dopravnì preventivní akce s ná-
zvem „Jezdíme s úsmìvem“, na jejíž pøípravì s Poli-
cií ÈR spolupracovalo Ministerstvo vnitra ÈR. Na
øidièe tentokrát èekalo pøíjemné pøekvapení. Nejen-
že se pokuty rozdávaly jen výjimeènì, ale dokonce
byli øidièi dbalí pøedpisù odmìòováni.

Na stanovištích, kde probíhaly dopravní kontroly, byly
v minulém týdnu k vidìní neobvykle usmìvavé tváøe poli-
cistù i øidièù. Tyto vzácné chvilky si všichni užívali díky dì-
tem ze základních škol, které pomáhaly policistùm kontro-
lovat, jak øidièi dodržují dopravní pøedpisy. Pokutové bloky
tentokrát nahradily obrázky veselých a zamraèených autí-
èek. Na øidièe, kteøí se dopustili dopravního pøestupku, èe-
kalo nejen zamraèené autíèko, ale i pokárání od dìtí. Kdo se
naopak øídil dopravními pøedpisy, byl dìtmi pochválen a
dostal obrázek autíèka usmìvavého.

Nìkteré pøestupky však byly takové povahy, že se bez
pokuty neobešly. Smutný primát drží mladý motocyklista,
který se projíždìl jihoèeským Husincem rychlostí 113 km/
h. V pìti pøípadech zjistili policisté, že øidiè byl pod vlivem
alkoholu. Za celý týden bylo udìleno 479 pokut a 16 øidièù
èeká správní øízení. Celkem policisté a dìti zkontrolovali
5690 vozidel a rozdávaly se èastìji veselé obrázky. Øidièi si
vysloužili 3585 usmìvavých autíèek a 2031 zamraèených.

Pro øidièe bylo pøíjemným pøekvapením, že je za dopravní
pøestupek neèeká pokuta, ale zároveò mnozí pøiznávali, že
pokárání od dìtí a smutný obrázek je možná mrzí více, a
slíbili dìtem, „že se polepší“.

Akce se uskuteènila dne 18. 5. 05 také v Králíkách ve
spolupráci dopravní policie ÈR a žákù 4. tøídy ZŠ Moravská
Králíky. Celkem bylo provedeno 15 kontrol. Žáci rozdali 12
autíèek s úsmìvem a 3 zamraèená autíèka. Nejvyšší namì-
øená rychlost èinila 62 km/hod.
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Nepøehlédnìte!
Mìstská knihovna v Králíkách vás srdeènì zve na

KNIŽNÍ TRH,
který se koná

v sobotu 18. èervna 2005
Od 9:00 až do 17:00 hodin si mùžete

v pøízemí knihovny za výhodnou cenu
1 svazek za 10,-Kè

nakoupit starší knihy pro malé i velké ètenáøe
Tìšíme se na vaši návštìvu

Škoda Auto zahájí výrobu modelu
na základì studie Roomster

Škoda Auto zahájí v pøíštím roce
v poboèném závodì Kvasiny výrobu
nové modelové øady, odvozené od stu-
die Roomster. Novinka bude veøejnos-
ti poprvé pøedstavena na ženevském

autosalonu v bøeznu 2006. „V Kvasi-
nách v souèasné dobì vyrábíme náš
nejprestižnìjší vùz Škoda Superb.
V roce 2001, tedy témìø sedmdesát let
po jeho založení, prošel závod podstat-

nou modernizací a dnes je z pohledu
kvality dlouhodobì hodnocen jako je-
den z nejlepších ve Škodì a celosvìto-
vì v rámci celého koncernu
Volkswagen,“ øíká Detlef Wittig, pøed-
seda pøedstavenstva Škoda Auto. „Pro-
tože i výrobní proces modelu Škoda
Superb vykazuje vysoké standardy
kvality, vybrali jsme si pro výrobu nové
modelové øady Roomster právì Kvasi-
ny.“ Díky novému výrobnímu pro-
gramu a investicím dojde k rozší-
øení stávajícího závodu a k vytvo-
øení více než 2000 nových pracov-
ních míst.

Celková investice spoleènosti Škoda Auto
do závodu v Kvasinách dosáhne hodnoty
tøí miliard korun. Pro rozšíøení stávajících
výrobních kapacit v závodì Kvasiny a ze-
jména pro zlepšení infrastruktury a vlivu
na životní prostøedí obyvatel celého regio-
nu využije Škoda Auto také investièních
pobídek od Ministerstva prùmyslu a ob-
chodu Èeské republiky. Celková výše in-
vestièních pobídek dosáhne hodnoty zhru-
ba 427 milionù korun. Slevu na dani
z pøíjmu bude Škoda Auto uplatòovat
v následujících zdaòovacích obdobích. Sou-
èástí investice jsou napøíklad také výstav-
ba nového logistického centra, odstavné plo-
chy pro vyrobené vozy, parkovištì pro za-
mìstnance, autobusového nádraží, nové
vrátnice pro nákladní dopravu atd..To vše
v zájmu snížení dopravní a ekologické zá-
tìže obytných èástí obcí.

Zdroj: Internet

Vývoj nezamìstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí
K 30. 4. 2005 evidoval Úøad práce v Ústí nad Orlicí cel-

kem 5 923 uchazeèù o zamìstnání, což je o 333 osob ménì než
v bøeznu 2005. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se
poèet  uchazeèù zvýšil o 211 osob.  Ke  konci dubna 2005 evi-
doval  úøad práce 3 084 žen, což tvoøí 52,1 % z celkového poètu
nezamìstnaných. Z celkového poètu uchazeèù sledujeme
uchazeèe dosažitelné (Jedná se o uchazeèe o zamìstnání, kte-
øí mohou bezprostøednì nastoupit do zamìstnání pøi nabídce
vhodného pracovního místa), jejichž poèet èinil ke konci
dubna 5 480. Ze souboru uchazeèù dosažitelných je také poèítá-
na nová míra nezamìstnanosti.

V prùbìhu dubna se novì zaevidovalo 692 osob, což je
o 163 osob více než v pøedchozím mìsíci a o 128 více než v dubnu
minulého roku. Z celkového poètu novì zaevidovaných osob bylo
35 samostatnì výdìleènì èinných. Vyøazeno z evidence úøadu prá-
ce bylo v dubnu  celkem 1 025 uchazeèù.

K 30. 4. 2005 bylo registrováno 433 absolventù škol všech
stupòù vzdìlání (vèetnì uchazeèù po ZŠ), což znamená mezimì-
síèní pokles o 61 osob, meziroènì jejich poèet poklesl o 98 osob.
Na celkové nezamìstnanosti v okrese Ústí nad Orlicí se absolven-
ti podílejí 7,3 %. Pøi sledování vzdìlanostní struktury všech ucha-
zeèù o zamìstnání, kteøí byli v evidenci k 30. 4. 2005,  tvoøí

nejvìtší skupinu uchazeèi vyuèení – 41,9 %.
K 30. 4. 2005 bylo Úøadem práce v Ústí nad Orlicí evido-

váno 662 volných míst. Proti bøeznu 2005 došlo k nárùstu
o 220 míst, pøi meziroèním srovnání poèet volných míst vzrostl
o 19 míst. V mìsíci dubnu pøevažovala poptávka po pracovnících
vyuèených nebo zauèených: nástrojaøi, kovodìlníci, zámeèníci, ob-
sluha strojù na výrobu plastových výrobkù, elektromechanici, svá-
øeèi, øezaèi plamenem a pájeèi, montážní dìlníci montující mecha-
nická zaøízení, mechanici a opraváøi obrábìcích strojù, zedníci,
øidièi nákladních automobilù a tahaèù, èalouníci, lakýrníci atd.
Z oborù se støedoškolským a vysokoškolským vzdìláním jsou žádá-
ni ve vìtším množství obchodní cestující, profesionální poradci
v obchodì (20), strojírenští technici (11), ostatní techniètí pracov-
níci (11), projektanti a konstruktéøi strojních zaøízení (10) a zpro-
støedkovatelé finanèních transakcí (8).

Zdroj informací: http://uo.uradprace.cz/
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Ekologický týden ve Zvláštní škole Králíky
Již poètvrté se na naší škole konal

ekologický týden, jemuž pøedcházely
Dny Zemì (19. 4. – 22. 4.) podpoøené
grantem Mìsta Králíky. Aèkoliv nás
ekologická výchova provází celým ro-
kem (v letošním roce žáci plní celoroè-
ní projekt Zasaï si svùj strom), na tuto
již tradièní akci se tìšili jak žáci, tak
i uèitelé. Poprvé byli pozváni rodièe (na
Den øemesel, na hledání pokladu skøít-
ka Ekolíka). Již podruhé jsme spolu-
pracovali s ÈSOP Ústí nad Orlicí, díky
nimž jsme získali grant z rozpoètu
Pardubického kraje a mohli tak zreali-
zovat všechny naplánované akce.

Pro žáky byl pøipraven bohatý pro-
gram. V pondìlí hledali poklad skøít-
ka Ekolíka, v úterý plnili úkoly na
Jarní stezce Ferdy mravence – práce
všeho druhu. Støeda patøila øemeslùm
(keramika, vázání knih, paspartování
obrázkù, odlévání cínových vojáèkù,
opracování døeva, staroèeská kuchy-
nì, výroba bylinkového mýdla, svíèky
ze vèelího vosku, obrázkù z kùže a
pøírodních materiálù). Ve ètvrtek na-
vštívil naši školu lektor ekocentra Pa-
leta z Pardubic, pod jehož vedením
zachraòovaly mladší dìti les pøed škùd-
ci, starší dìti se vžily do role majitelù
továren a v simulaèní høe zachraòo-
valy jezero, kam továrny vypouštìly své
odpady. Páteèní výlet na smyslovì na-
uènou stezku do údolí Skuhrovského
potoka a následné koupání v plavec-
kém bazénu s tobogánem v Èeské Tøe-
bové bylo velice pøíjemným zakonèe-
ním celého ekotýdne.

Podrobnìji bychom chtìli obèany
Králík seznámit s prùbìhem akce hle-
dání pokladu skøítka Ekolíka a
s výsledky prùzkumu a chemického
rozboru Hedeèského potoka.

Skøítek Ekolík provází naše ekolo-
gické týdny již ètvrtým rokem. Jedná
se o smyšlenou postavièku, která prosí
dìti, aby mu pomohly vyèistit okolí své
chaloupky od odpadkù, které tam od-
hodili lidé, kteøí nemají rádi pøírodu a
zámìrnì ji zneèiš�ují. Dìti si nasadí
rukavice a sbírají odpadky na turistic-

ky atraktivních místech, likvidují menší
èerné skládky. Za jejich úsilí je skøítek
vždy odmìní pokladem v podobì slad-
kostí. Tato akce probíhá ve spolupráci
s SMK (poskytnutí sbìrných pytlù a
jejich svoz). A jak probíhalo letošní hle-
dání pokladu?

Celá škola se rozdìlila do nìkolika
skupin. Dìti z 1., 2., 4., 5. a 8. tøídy
mìly poklad ukryt na Amálce. Než jej
nalezly, musely vyèistit tyto trasy: 1. a
2. tøída – ZvŠ, bývalé jesle, myslivecká
chata, lavièky, Amálka, 4. a 5. tøída –

ZvŠ, MÚ, Støelnice, elektrárna, laviè-
ky, Amálka, 8. tøída – ZvŠ, alej, kláš-
ter, cesta lesem k Amálce. Na tomto
území bylo naplnìno celkem 9 pytlù.
Velké množství odpadkù bylo ukryto
u lavièek nad elektrárnou. Tento pro-
blém by snad vyøešila instalace odpad-
kových košù, které zde chybí. Doda-
teènì bylo zjištìno, že okolí høištì unik-
lo naší pozornosti. Na jeho vyèištìní
bylo potøeba dvou pytlù. Celkem jsme
tedy na tomto území naplnili odpadky
11 pytlù, což je o 3 pytle více než
v loòském roce!

6. roèník se po loòské zkušenosti
rozhodl zkontrolovat stateckou cestu
vedoucí od bramborárny k vojenské-
mu muzeu a jeho okolí. Vloni zde žáci
naplnili odpadky 7 pytlù, zlikvidovali
èerné skládky, a tak doufali, že tato tra-
sa bude procházkou rùžovým sadem.
Jaké zdìšení a rozèarování však mu-
seli prožít, když jimi vyèištìná pøíroda
byla zaneøádìna více než vloni!
K jejímu úklidu bylo potøeba 11 pytlù
(jenom na trase muzeum – Výšina, což
je cca 250 m, nasbírali 4 pytle odpadkù,

plechové sudy a další velký odpad se do
pytlù nevešel).

Žáci 7. roèníku se rozhodli pro úklid
støedu mìsta vèetnì kostela. V jeho
okolí byla vloni zlikvidována èerná
skládka pomocí 5 pytlù. Kolem kostela
nalezli velkou spoustu støepù a cigare-
tových nedopalkù, bohužel i novou èer-
nou skládku. K její likvidaci   použili 3
pytle. Jejich trasa pokraèovala chodní-
kem smìrem ke Konzumu (vèetnì pøi-
lehlé zahrady), parèíkem pod KB.
U budoucího Evropského domu  zlik-
vidovali další èernou skládku. Poté  po-
kraèovali k Malému námìstí, k Josef-
skému námìstí a ke škole. Na této tra-
se pøibyly další 2 pytle odpadkù.

Žáci 9. roèníku pod vedením Mgr. Z.
Nìmeèka již tradiènì provedli prùzkum
a vyèištìní Hedeèského potoka
v úseku od kovárny po Agrostav Krá-
líky. Nasbírali celkem 3 pytle odpadkù,
k nimž pøidali kovový odpad. Raritou
byla stará matrace. S lítosti zkonsta-
tovali, že se stále nepodaøilo vyøešit
problém s výpustìmi do potoka (èin-
né výpustì jsou pod muzeem, u pivo-
varu, u kovárny – zde je znaèné zne-
èištìní potoka, který velmi zapáchá).
Zároveò odebrali vzorky vody, které
dále zkoumali v rámci projektu Živá
voda pro obec. Pro srovnání
s pøedchozími lety provedli i souèet
zneèištìní dle druhu a množství živých

(Pokraèování na stranì 6)
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Ekologický týden ve Zvláštní škole Králíky

Velký úspìch Zvláštní školy Králíky
Zvláštní škola Králíky uspìla ve

výbìrovém øízení projektu Škola pro
udržitelný život.

„Celý program je finanènì za-
jištìn spoleèností Toyota Motor
Europe prostøednictvím Nadace
Partnerství a program podporu-
je také Ministerstvo školství, mlá-
deže a tìlovýchovy a Královéhradec-
ký i Pardubický kraj. Regionální-
mi koordinátory projektu  jsou
Støedisko ekologické výchovy SE-
VER, Hradec Králové a  Ekocent-
rum PALETA, Pardubice. Na mezi-
národní úrovni je projekt realizován
ve spolupráci s organizací Ground-
works z Velké Británie a Fun-
dacija Partnerstvo dla Œrodowis-
ka z Polska.“

Z celkového poètu 87 pøihláše-

ných úèastníkù se nároèného pro-
jektu zúèastnilo 56 školských zaøí-
zení, z nichž bylo odbornou komisí
vybráno 16 nejlepších, jimž bylo
rozdìleno celkem 700.000,- Kè.

 „Výsledky projektu budou školy
prezentovat na svých i speciálních
webových stránkách, na regionální
konferencích k EVVO KAPraDí a
M.R.K.E.V., na mezinárodní konfe-
renci, na propagaèních materiálech
a v médiích.“ (tisková zpráva)

Naše škola získala dotaci ve výši
50.000,- Kè na vybudování „Oázy kli-
du, odpoèinku a relaxace pro kaž-
dého“, která vznikne na prostran-
ství pøed budovou školy. Žáci spolu
se svými uèiteli a rodièi, s podporou
mìsta a pøípadných sponzorù vybu-
dují rybníèek s pøitékajícím potùè-

kem, skalku, instalují lavièky a prù-
lezky pro nejmenší. Tuto „oázu“
budou využívat nejen dìti naší
školy, ale i ostatní spoluobèané
vèetnì maminek s malými dìtmi.
Všichni zde najdou místo
k relaxaci a odpoèinku.

Uvítáme pomoc všech dobrovolní-
kù a sponzorù (informace na tel.
465 631 186), kteøí budou zveøej-
nìni v prezentaci projektu. Uvítá-
me rovnìž dárce skalnièek, vodních
rostlin, kamenù do skalky, rostlin
do živého plotu.  Zároveò prosíme
všechny, aby naši práci nenièili.
Jakékoliv poškození, znièení, van-
dalismus bude nahlášen Policii ÈR
k prošetøení a následné náhradì
vzniklé škody. Dìkujeme.

Žáci a uèitelé Zvláštní školy Králíky

organismù.
Nejvìtší zneèištìní vykazoval úsek

mezi Formankou a pivovarem, zmize-
la èerná skládka pod gymnáziem (snad
díky zrušení mostu). Mezi jiné zneèiš-
tìní patøila již zmínìná matrace, oble-
èení, stavební materiál. Z pozorovaných
ryb pøevládal siven americký (56 ks,
nìkteøí dosahovali velikosti až 30 cm),
pstruh potoèní (20 ks). Hodnì menších
ryb bylo spatøeno v úseku Formanka
– pivovar,  v dolní èásti toku se nachá-
zely ryby vìtší, ovšem v menším po-
ètu. Výskyt ostatních druhù ryb a ji-
ných obratlovcù nebyl pozorován.

V rámci projektu Živá voda pro obec
hodnotili vzorky vody získané z Hedeè-
ského potoka. Zde jsou jejich výsledky
vèetnì vysvìtlivek:

(Dokonèení ze strany 5)

Hodnota pH:   0 – 6 kyselá, 7 neutrál-
ní, 8 – 14 zásaditá (pH je koncentrace
H iontù)
pH 6,5–6,0 Voda rozpouští rakùm krunýø
pH 5,5 Znemožòuje rozmnožování ryb
pH 3,5 Hynou skoro všechna zvíøata

Hodnota tvrdosti:  stupeò dH (nìmec-
ká stupnice), pøítomnost iontù
Ca,Mg.Al,Zn,Fe…

Velmi tvrdá Více jak 21,01
Tvrdá 14,01 – 21,00

Støednì tvrdá 7,01 – 14,00
Mìkká 3,9 – 7,00
Velmi mìkká Ménì než 2,8
Dusitany – patøí mezi toxické látky,

jsou škodlivé pro všechny živé orga-
nismy. Koncentrace dusitanù nad 0,2
mg/l  poškozuje dýchání ryb, oslabení
organismu, pøítomnost mohou indiko-
vat hnilobné procesy.

Dusiènany – obsah dusiènanù nad 30
mg/l podporuje rùst sinic a øas, pro nì-
které druhy ryb nepøípustné.

Rozbor Hedeèského potoka dopadl
docela dobøe. Pro porovnání byly pou-
žity vzorky pitné vody z vodovodu a
destilovaná voda. O nìco hùøe  vychá-
zely hodnoty u pøítoku od Novalampu.
Velkým pøekvapením pro nás byla ky-
selost vody pitné. Mìla by být
v rozmezí 6 – 8 pH (mìøeno dva dny).
Potok díky splávkùm a meandrùm vy-
kazuje èásteènì samoèistící schopnost.
Tento test žáci zopakují na podzim.

Co øíci závìrem? Za vše hovoøí vý-
sledky: celkovì bylo odpadky naplnì-
no 30 pytlù, což je o 6 pytlù více než
v loòském roce. Klesl poèet živých
organismù v Hedeèském potoce. Není
toto dùvodem k zamyšlení? Myslíme
to opravdu všichni s pøírodou vážnì?
Záleží nám na ní? Mìjme ji rádi. Ne-
zneèiš�ujme ji. Ona se nám urèitì od-
mìní.

Mgr. I. Nesvadbová, Mgr. Z. Nìmeèek,
žáci a uèitelé ZvŠ Králíky

Dìkujeme všem našim sponzorùm,
díky nimž mùžeme vypalovat kerami-
ku ve své vlastní peci. Naše velké díky
patøí Ing. P. Rùèkovi, Ing. K. Štìpán-
kovi, J. Valentovi, Ing. L. Vlèkovi, Na-
daènímu fondu nadaných.
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Vítìzové asistenèního a grantového programu „Škola
pro udržitelný život“  získají celkem 700.000 korun

z evropského programu podporovaného spoleèností Toyota
Brno, Hradec Králové, Pardubice,

19. 5. 2005 – 16 škol a školských za-
øízení (10 z Královéhradeckého
kraje, 5 z Pardubického kraje a 1
z okresu Kolín)  získalo celkem
700.000 Kè k realizaci vlastních
zajímavých projektù v rámci spo-
leèného asistenèního a grantového
programu Nadace Partnerství a Støe-
diska ekologické výchovy SEVER
„Škola pro udržitelný život“ . Program
je zároveò souèástí mezinárodní-
ho (britsko-polsko-èeského) pro-
gramu a plánuje se rozsáhlá spo-
lupráce zejména s polskými školami.
Celkovì se vybíralo z  56 pøedlo-
žených projektù. Nejvyšší èástka,
která byla  na jednotlivý projekt
pøidìlena, èiní 70 000 Kè, nejnižší
15 000 Kè. Navíc byly ocenìny dvì
nejúspìšnìjší školy z loòského roè-
níku programu, ZŠ Machov a ZŠ Koc-
beøe, každá šekem ve výši 20.000
Kè. Celý program je finanènì za-
jištìn spoleèností Toyota Motor
Europe prostøednictvím Nadace
Partnerství a program podporuje
také Ministerstvo školství, mládeže a
tìlovýchovy a Královéhradecký i Par-
dubický kraj. Regionálními koordi-
nátory projektu  jsou Støedisko
ekologické výchovy SEVER, Hradec
Králové a  Ekocentrum PALETA, Par-
dubice.

Nyní školám zaène nejnároènìjší
èást – do konce listopadu musí pøedlo-
žit konkrétní výsledky své práce. A do
èeho se  vlastnì školy pustí? Díky ini-
ciativì žákù škol, uèitelù a rodièù
v šestnácti obcích vzniknou novì
upravená veøejná prostranství,
budou opraveny památky, insta-
lovány alternativní zdroje ener-
gie a budou vysazeny desítky stro-
mù .

ZŠ Kocbeøe (KH kraj) chce obnovit
starou historickou stezku mezi sou-
sedními obcemi, ZŠ Machov (KH kraj)
hodlá upravit místní studánku a pro-
pojit její zpøístupnìní  s místními tra-
dièními akcemi pro veøejnost, velká
èást škol se bude zabývat netradièní
úpravou svých zahrad èi školních are-
álù a høiš� a jejich zpøístupnìním ve-
øejnosti (z KH kraje: ZŠ Železnická
Jièín,  ZŠ Nechanice, MŠ Suchovrši-
ce, SZŠ Trutnov a  ZŠ Mandysova,
Hradec Králové, z PA kraje: ZŠ Èe-
perka, ZŠ Rokytno, ZŠ   Lukavice,
DDM Alfa Pardubice, a z okresu Ko-
lín MZŠ Velký Osek). Další školy chtìjí
pøispìt k  úpravì veøejných prostran-
ství – napø. parkù (z KH kraje: Gym-
názium Vrchlabí, ZŠ Na Daliborce,
Hoøice, a z PA kraje ZVŠ Králíky). Do
zajímavé práce se pustí ZŠ Úpice-Lány,
která chce osvìtlit prostranství pøed
školou lampami na solární energii.

Hlavními podmínkami pøi výbìruprojektů byla viditelná zmìna pro-
støedí na veøejnì pøístup-
ném místì, což pøedpokládá aktiv-
ní zapojení nejen školy, ale i dal-
ších partnerù – zejména obce
(místních sdružení a iniciativ, podni-
kù, kulturních institucí, orgánù ochra-
ny pøírody a  obèanù) a zaèlenìní do
vzdìlávacího programu školy
(konkrétní pøínos pro výuku).

O výbìru projektù rozhodla 6.5.2005
komise ve složení: RNDr. Petr Rybáø,
zástupce Královéhradeckého kraje,
Ing. Michal Veselý, Nadace Partner-
ství, Brno, Bc. Miroslav Novák, Minis-
terstvo životního prostøedí, Ing. Jiøí
Bureš, SEV Paleta Pardubice, RNDr.
Jiøí Kulich, SEVER, Bc. Karin Richte-
rová, SEVER a JUDr. Hana Kulicho-
vá, SEVER.

Bìhem práce na projektech budou
pracovníci Støediska SEVER školy na-
vštìvovat, poskytovat jim konzultace
a pomáhat s realizací projektu. Na
podzim se zástupci  škol budou moci
zúèastnit  semináøù a také mezinárod-
ní exkurze, kde si  prohlédnou  vý-
sledky práce èeských a polských škol,
které se do stejného projektu zapojily.
Výsledky projektu budou školy pre-
zentovat na svých i speciálních webo-
vých stránkách, na regionální konfe-
rencích k  EVVO KAPraDí a
M.R.K.E.V., na mezinárodní konfe-
renci, na propagaèních materiálech a
v médiích.

Program v Èeské republice reali-
zuje Nadace Partnerství a Støedis-
ko ekologické výchovy a etiky SE-
VER. Partnerem projektu je Králo-
vehradecký kraj a Ekocentrum
PALETA. Na mezinárodní úrovni je
projekt realizován ve spolupráci s or-
ganizací Groundworks z Velké
Británie a Fundacija Partnerstvo
dla Œrodowiska z Polska. Program
finanènì podpoøila spoleènost Toyo-
ta Europe.

Více informací na
www.schoolsforsustainabledevelopment.org,
www.sever.ecn.cz,
www.nadacepartnerstvi.cz a
www.ekovychova.cz.

Kontakt:
Michal Veselý, Nadace Partnerství,

program Strom života, 542 422 761,
michal.vesely@ecn.cz

Jiøí Kulich a Hana Kulichová, Støe-
disko ekologické výchovy SEVER,
499874326, sever@ecn.cz

Karin Richterová, Støedisko ekolo-
gické výchovy SEVER (Krajský koor-
dinátor EVVO v Královéhradeckém
kraj i), 495 580 319, sever-
hk@seznam.cz

Jiøí Bureš, Ekocentrum PALETA
(Krajský koordinátor EVVO
v Pardubickém kraji), 466 614 352,
ekocentrum@paleta.cz

Nadace Partnerství je  nejvý-
znamnìjší èeská nadace podporující
ekologické projekty ve všech regio-
nech Èeské republiky. Od svého vzni-
ku v roce 1991 podpoøila formou na-
daèních pøíspìvkù ve výši pøes 100
miliónù korun už na 1500 projektù
nevládních neziskových organizací a
obecních úøadù. Spoleènì s pìti ses-
terskými nadacemi v Bulharsku, Ma-
ïarsku, Polsku, Rumunsku a na Slo-
vensku je souèástí asociace Environ-
mental Partnership. Nadace je pøíjem-
cem pøíspìvku do nadaèního jmìní
z Nadaèního investièního fondu. Od
roku 2004 se Nadace Partnerství slou-
èila s Nadaèním fondem Josefa a Pet-
ry Vavrouškových.

Støedisko ekologické výchovy a
etiky SEVER je nevládní nezisková
organizace zamìøená na výchovu
k trvale udržitelnému zpùsobu živo-
ta, resp. na ekologickou výchovu. Má
pracovištì v Krkonoších (v Horním
Maršovì), v Hradci Králové a v Lito-
mìøicích. Jednotlivé projekty jsou ur-
èeny žákùm a studentùm, uèitelùm
i široké veøejnosti a probíhají od míst-
ní pøes krajskou po celorepublikovou
úroveò. Nabízí napø. ekologické výu-
kové programy pro žáky škol z celé
Èeské republiky, školní ekologické
projekty,  semináøe pro uèitele, kon-
zultace, stáže, pomùcky a literaturu.
Pro veøejnost organizuje osvìtové a
kulturní akce a poskytuje poradenství
a pomoc pøi øešení problémù životní-
ho prostøedí. Rùzných typù vzdìláva-
cích a osvìtových akcí  se v roce 2004
zúèastnilo asi 12000 úèastníkù, za po-
sledních 5 let to pak bylo na 50000
úèastníkù. Na základì smlouvy
s Královéhradeckým krajem je kraj-
ským koordinátorem EVVO.

Ekocentrum PALETA je obèanské
sdružení zabývající se ekologickou vý-
chovou se zvláštním dùrazem na pù-
sobení na dìti a mládež. Ekocentrum
PALETA má bohatou nabídku progra-
mù zamìøenou na tvoøivou èinnost
z pøírodních materiálù (ovèí vlna, vèe-
lí vosk, ruèní papír), poznávání pøírod-
ních zákonitostí a ekosystémù, globál-
ní problémy, vztah èlovìka k okolí èi
øešení problémù se separací a recyk-
lací odpadù. Provozuje další speciali-
zované uèebny – s živými zvíøaty, s tex-
tilními loutkami pro mateøské školy,
s tkalcovským stavem atd. Na zákla-
dì smlouvy s Pardubickým krajem je
krajským koordinátorem EVVO.
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ZASTAVENÍ U SOUSEDÙ
(Poznávejme své sousedy, kulturu, krásy a zajímavosti jejich domova)

Krok do zátoky a
dva kroky k moøi

(Zastavení 6.)
Podél pìtisetkilometrové moøské

hranice Polska vede silnice s otevøe-
ným pohledem na moøe jenom v ma-
lém úseku, dlouhém 35 km. Z ry-
báøské osady Wladyslawova vybí-
há do moøe uzounký proužek pev-
niny, Helský polostrov. Jediná sil-
nice se proplétá mezi rybáøskými
vesnièkami a luxusními rekreaèní-
mi støedisky. Cestování na konec
„Helské kosy“ je velmi pøíjemné.
Vpravo se leskne hladina Gdaòské

zátoky, vlevo ukusuje píseèný bøeh
otevøené moøe. Uzounkými úseky se
silnice stìží protáhne mezi bøehy
zároveò se železnièní tratí. Je od-
tud doslova ,Jeden krok“ do zátoky
a „dva kroky k moøi“.

Poloostrov objímá zátoku a chrá-
ní pøístavy Gdaòska a Gdynì pøed
èastými nápory rozbouøeného Bal-
tu.

Než dojedete k první osadì, mi-
nete šest velkých kempinkù, boha-
tì vybavených a cenovì velmi vý-
hodných. Od stanu lze skoèit pøí-
mo do vody. I v nejživìjší sezónì
najdete místo ke stanování a pod-
le zkušenosti dokonce i pro úèast-
níky celého autobusového zájezdu.
V prvním kempinku je známá
škola windsurfingu.

Potom pøijedete do rybáøské ves-
nice Chalupy. Má svérázný jachtaø-
ský pøístav, který spravuje ing.
Alexander Celarek, místní stavi-
tel replik historických rybáøských
lodí. Mùžete zde využít i možnosti
vyplout na moøe na starých rybáø-
ských plachetnicích, tzv. pomeran-
kách.

Další osadou je rybáøská Kužni-
ca s výhodnou nabídkou èerstvých
rybáøských úlovkù a laciného noc-
lehu v soukromí.

V obou vesnicích žijí pøedevším
rybáøi, skromní a bodøí Kašubové,
svérázná etnická skupina polské-
ho národa.

Z Kužnice vás cesta zavede do
Jastarni, luxusního støediska, kde
potkáte nejen domorodé Kašuby,
ale pøedevším „ubožáky“, kterým
z kapsy vyèuhují prkenice s balí-
kem penìz. Je zde malý pøístav a
opravárenská lodìnice jachet. Je to
rovnìž domovský pøístav velké
školní plachetnice s/y GENERAL
ZARUSKI, která nabízí plavby pro
turisty do Skandinávie.

Dvojèe Jastarni je následující
osada Jurata, fungující jako støe-
disko klimatické terapie po celý
rok. Místní ceny vás brzy popože-
nou dál. Nìkolikakilometrovým
úsekem koberce borovic dojedete až
na konec poloostrova, do mìsteèka
Helu. Zde konèí pozemské cesty a
zaèínají moøské. Je zde velký ry-
báøský pøístav, Moøská stanice In-
stitutu Oceánografie Gdaòské uni-
verzity s velkou chovnou stanicí
tuleòù, Moøské muzeum rybolovu,
stanice pro mìøení elektromagne-
tického pole, radiomaják a posád-
ka vojenského námoønictva.

Helský poloostrov je cílem kaž-
doroèního setkání èlenù králické-
ho fotoklubu „U Klíèe“ bìhem fo-
toplenéru, poøádaného Moøským
muzeem rybolovu. V roce 2004 se
konal již dvanáctý roèník. Rádi vám
budou o poloostrovì vyprávìt.

Živé dvoutisícové mìsto se v tu-
ristické sezónì rozroste o dalších
deset tisíc milovníkù moøe a po-

bøežní rekreace. Jsou to pøedevším
lidé, kteøí se nedali zastrašit vži-
tým zavádìjícím názorem, že Balt-
ské moøe je studené po celý rok.
Pøijeïte v èervenci nebo srpnu a
názor zmìníte. Poznáte zajímavé
a sympatické Kašuby, ochutnáte
èerstvé rybí speciality a mùžete si
vyjet i na moøe, které šumí i bouøí
všude kolem a naplòuje vzduch
opojnou vùní dálek. Helský poloo-
strov je nejzajímavìjší èást polské-
ho baltského pobøeží. A nejkrásnìj-
ší.

Text Alexander Pelikán,
foto autor a archív
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky

Jednání
4. 5.
- jednání starostù mikroregionu Králic-

ko o spoleèných problémech na radnici
v Králíkách.

6. 5.
- starosta a místostarosta na správní

radì Nadace Památníku Franze Schuber-
ta Vysoká, na Obecním úøadì v Malé Mo-
ravì.

11. 5.
- se starostou Miêdzylesie Mgr. Tomas-

zem Korczakem a místostarosou Mgr. Pi-
otrem Kensickim o projektech partnerské-
ho mìsta do programu Interreg III A.

12. 5.
- starosta na jednání s poslancem Par-

lamentu ÈR a ministrem pro místní rozvoj
Mgr. Radko Martínkem o podpoøe pøipra-
vovaných projektù na Králicku.

13. 5.
- starosta na slavnostním pøedávání ma-

turitních vysvìdèení absolventù gymnázia.
17. 5.
- místostarosta s Janem Králíkem

o prvních pøípravách letošního srazu Krá-
líkù v Králíkách.

17. 5.
- starosta na odborném setkání mìst a

obcí Pardubického kraje v Pardubicích.
19. 5.
- místostarosta na spoleèné rekognos-

kaci terénu v místech konání akce Cihelna
s AÈR a dalšími organizátory.

26. – 27. 5.
- starosta na IX. snìmu Svazu mìst a

obcí ÈR ve Žïáøe nad Sázavou.
30. 5.
- jednání se zástupci Akademie vìd ÈR,

zástupci Sdružení obcí Orlicko a zástupci
partnerského mìsta Mezilesí o pøípravì
spoleèného projektu v prostoru Králicko -
Mezilesí.

Návštìvy
1. 5.
- starosta na spoleèném výstupu na vr-

chol Králického Snìžníku, poøádaný
hejtmanem Pardubického kraje Ing. Mi-
chalem Rabasem.

16. 5.
- slavnostní otevøení sportovního areálu

za ZŠ Moravská za úèasti europoslankynì
J. Bobošíkové, senátorky za UO L. Mülle-
rové, hejtmana PK M. Rabase a námìst-
ka hejtmana PK R. Línka.

24. 5.
- Lieselotte Nováková, manželka posled-

ního správce Liechtensteinovy chaty na
Králickém Snìžníku Oty Nováka, pøijata
na radnici.

27. 5.
- místostarosta pøijal v obøadní síni rad-

nice absolventy králické „osmiletky“, kteøí
se sešli po 50 letech.

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

3. 5.
- RM vyslovuje souhlas s užitím mìst-

ského znaku spoleèností ISCAREX, s.r.o. a
Èeskotøebovským bìžeckým klubem ISCA-
REX v propagaèních materiálech vydaných
v prùbìhu roku 2005.

- RM povoluje SDH Králíky zorganizo-
vat sbìr kovového odpadu v mìsíci kvìt-
nu tohoto roku a dále souhlasí
s pøechodným uskladnìním tohoto odpa-
du v prostorách pøed halou MìÚ Králíky.

- RM schvaluje pøíspìvek na jednodenní
výlet poøádaný pro dùchodce, a to ve výši

2.000,-Kè oproti doloženým nákladùm.
17. 5.
- RM schvaluje finanèní pøíspìvek ve výši

1.000,- Kè, který bude sloužit k poøádání
okresních soutìží mladých hasièù.

24. 5.
- RM schvaluje žádost Sportklubu Brno

a povoluje stání pro úèastníky meziná-
rodního srazu skútrù na Velkém námìstí
v Králíkách pøed budovou Gymnázia
v sobotu 28. kvìtna 2005 v dobì od
12.00 hod. do 13.00 hod.

Koupalištì v Králíkách
úprava technologie

èištìní vody
Na základì vyhlášky Ministerstva zdra-

votnictví è. 135/2004 Sb., kterou se stano-
ví hygienické požadavky na provoz  letních
koupališ�,  bude Mìsto Králíky, jako vlast-
ník zaøízení, investovat nemalé finanèní
prostøedky na rekonstrukci místního kou-
palištì. Na základì vypracované studie,
která øeší celkovou rekonstrukci koupališ-
tì, jsme se rozhodli v letošním roce pro-
vést modernizaci technologie úpravy bazé-
nové vody, která  obsahuje filtraci, cirkula-
ci, dávkování  plynným chlórem, mìøení a
regulaci. Tuto èást provede fa GHC Invest,
s.r.o. Praha bìhem mìsíce èervna. Pro in-
formaci uvádíme, že plavecký bazén má
rozmìry 25 x 20 m a dìtský bazén 20 x
13,65 m. Celkový objem upravované vody
je 860 m3. V pøedcházejících letech bylo
zapotøebí objem vody vymìnit 2x roènì.
Vzhledem k tomu, že napouštìní se pro-
vádí z vodovodního øádu, uvažujeme sní-
žit provozní náklady vybudováním vlast-
ního èerpacího zaøízení. Pro splnìní hygie-
nických požadavkù bude zapotøebí v další
etapì provést rekonstrukci plaveckého a
dìtského bazénu, dále pak zvýšit kapaci-
tu šaten a sociálního zaøízení. Souèasná
výmìna technologie neovlivní pøípra-
vu letní sezóny, kterou zajiš�uje pro-
vozovatel SMK s.r.o. Králíky.

Za odbor výstavby a tech. správy MÚ
Jan Èuma

Koupalištì - pronájem bufetu
Hledáme zájemce o provozování
bufetu na koupališti v Králíkách.
Pøedpokládaný termín zahájení pro-
vozu od 1. 7. 2005. Živnostenský
list o provozování èinnosti pod-
mínkou. Informace na SMK s.r.o.,
telefon 465 631 320.

Upozornìní pro naše ètenáøe:

V mìsíci èervenci bude omezen
provoz naší smluvní tiskárny ve
dnech 4., 5., a 6. 7. Z tohoto dù-
vodu vyjde èervencové èíslo 12.
7. 2005.

Redakce
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 5
konaného dne 10. kvìtna 2005

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9)
Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špièková (10)
Jan Škarka (3) Mgr. Jarmila Berková (11)
Kosef Knettig (5) Mgr. Jan Holèapek (12)
Mgr. Alena Krabcová (6) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15)
Bedøich Novotný (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. Ka-
rel Hlava (13),  Pavel Kalianko (14), Antonín Vyšohlíd (7).

Za MìÚ:
Ing. Miroslav Bouška, Vìra Kubíèková, Jaroslav Vacek,

Marie Pecháèková.

Program jednání:

1. Zahájení a prezence
2. Urèení ovìøovatelù zápisu
3. Slib nového èlena ZM
4. Zprávy z jednání rady mìsta
5. Hlavní jednání

5.1 Majetkové operace
5.2 Schválení závìreèného úètu

Mìsta Králíky za rok 2004
6. Vstupy obèanù
7. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù. Takto byl program jednání schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 10. 5. 2005 Mgr.

Zdenìk Nìmeèek a Antonín Vyšohlíd nevznesli pøipomín-
ky. Ovìøovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr.
Jan Holèapek a MUDr. Marie Špièková.

03. Slib nového èlena ZM
Protože byl Ing. Pavel Strnad odvolán z funkce zastupi-

tele (z dùvodu støetu zájmu), nahrazuje ho a skládá slib
èlena ZM do rukou starosty pan Bedøich Novotný. Pan No-
votný se tímto stává èlenem ZM Králíky. Starosta popøál
novému èlenu ZM hodnì úspìchu pøi vykonávání práce
zastupitele.

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

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.
p. Knettig – Kdy a kde bude sbìr železného šrotu, orga-

nizovaného SDH Králíky?
p. Juránek – Pouze v Králíkách v mìsíci kvìtnu.

05. Hlavní jednání

5.1.Majetkové operace

5.1.01. Prodej pozemkù  p.p.è. 871/2, 1527/1 a st.p.è.
105 v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Víchovi za
úèelem výstavby objektu k bydlení (domku nebo chalupy).
Jedná se o pozemky o výmìøe 705 m2 a st.p. 1194 m2. Zámìr
prodeje byl schválen a zveøejnìn. Kupní cena u st.p. 50,-
Kè/m2 a u p.p. 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj.
76.598,- Kè.

ZM/2005/05/075: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
871/2, 1527/1 a st.p.è. 105 v k.ú. Dolní Boøíkovice man-
želùm Janì a Vítìzslavu Víchovým, Litomyšl èp. 707
za kupní cenu 76.598,- Kè.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

5.1.02. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 412/1 v k.ú.
Prostøední Lipka

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Brùnovi za
úèelem pøíjezdu k rodinnému domku a èást
k zemìdìlskému využití. Jedná se o pozemek o výmìøe
832 m2, který je veden jako ostatní komunikace. Dle odbo-
ru VTS je pozemek pøístupovou komunikací k dalším ze-
mìdìlským pozemkùm, prodej nedoporuèuje. Dle odboru
RR není ÚP zpracován. Odbor ŽP nemá pøipomínky. RM
nedoporuèila prodej.

ZM/2005/05/076: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku p.p.è. 412/1 v k.ú. Prostøední Lipka.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

5.1.03. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 1295/2 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Šíblovi za úèe-
lem majetkoprávního vypoøádání pozemku. Jedná se o po-
zemek o výmìøe 2 m2, který je zastavìn garáží ve vlastnictví
žadatele. Odbor VTS s prodejem souhlasí. MO v roce 2000
vyzval všechny vlastníky garáží k øešení majetkoprávního
vypoøádání pozemkù pod garážemi, manželé Šíblovi však
projevili zájem až nyní. RM doporuèila prodej pozemku a
navrhla kupní cenu 100,- Kè/m2 +  náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2005/05/077: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku st.p.è. 1295/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 100,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem, a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

5.1.04. Prodej pozemku p.p.è. 609/1 v k.ú. Dolní He-
deè

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Deml za úèelem
výstavby rekreaèního objektu. Jedná se o pozemek o výmì-
øe 3227 m2, pozemek není v pronájmu. Dle odboru VTS
pøes pozemek nevedou zaøízení ve vlastnictví mìsta, poze-
mek je užíván jako louka. Dle odboru RR není ÚP zpraco-
ván, nutno øešit pøed stavbou pøístup k pozemku. Odbor
ŽP nemá pøipomínky. RM nedoporuèila prodej.

Mgr. Krabec – žadatel se netajil, že aè se jedná o pozem-
kovou parcelu, plánuje na tomto pozemku postavit chatu.
RM nedoporuèila prodej z dùvodu, že ÚP není zpracován a
že se nedohodla na tom, zda parcelu prodat za cenu pozem-
kové nebo stavební parcely.

p. Juránek – koncept ÚP bude zpracován do konce listo-
padu, p. Deml chce stavìt již nyní.  RM doposud není známo
doporuèení zpracovatele zmìny územního plánu, kam smì-
øovat èi jak jinak omezovat výstavbu ve zpracovávaném
území. Pøesto místostarosta navrhuje zámìr prodeje schvá-
lit, ale prodat pomyslnou polovinu pozemku za pozemkovou
a druhou za stavební tzn. za prùmìrnou cenu z ceny obvyk-
lé, tj. 35 Kè/m2 .

ZM/2005/05/078: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 609/1 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu 35,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

5.1.05. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 707, 708/2, 713 a
2112 v k.ú. Králíky
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Obsah: O prodej pozemkù požádal pan Pánek z Helvíko-
vic za úèelem vybudování pøímìstského lyžaøského vleku,
výstavbu zamýšlí v dráze pùvodního nefunkèního vleku.
Jedná se o pozemky o celkové výmìøe 29006 m2, pozemek
p.p.è. 707 má v pronájmu pan Martinec. Odbor VTS dopo-
ruèuje dlouhodobý pronájem na dobu provozování vleku.
Pozemek p.p.è. 707 doporuèuje oddìlit na plochu potøebnou
k provozu vleku. Dle odboru RR je ÚP zpracován v roce
1996, ale stavba lyžaøského vleku v nìm není øešena.
V souèasné dobì se zpracovává zcela nový ÚP, kde bude
možnost výstavby provìøena (koncept ÚP ke konci roku
2005). Dle odboru ŽP se stavba nachází v ochranném pás-
mu lesa a ochr. pásmu památného stromoøadí. Podmínky
realizace je nutné projednat ve správním øízení s orgány
stát. správy lesù a ochrany pøírody. MO rovnìž doporuèuje
dlouhodobý pronájem pozemkù. RM nedoporuèila prodej
pozemkù.

ZM/2005/05/079: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemkù p.p.è. 707, 708/2, 713 a 2112 v k.ú. Králíky.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

5.1.06. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 651/28
v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej èásti pozemku požádala paní Holubcová
za úèelem zøízení zahrádky a posezení. Jedná se o èást po-
zemku o výmìøe cca 130 m2, pozemek je oplocen a žadatel-
ka ho užívá. V souèasné dobì bìží výpovìdní lhùta
z dùvodu neplacení nájemného. Dle odboru VTS se
v souèasné dobì zpracovává ÚP mìsta a v lokalitì mùže
dojít k jinému využití. Dle odboru RR schválený ÚP øeší
pozemek jako zeleò obytné zástavby, zpracovává se nový
ÚP, který mùže území novì regulovat (øešení odstavných
ploch u byt. domù, parkování atd.). Odbor ŽP nemá pøipo-
mínky. Žadatelka na pozemku provedla terénní úpravy
(dlažba) bez povolení. RM nedoporuèila prodej.

ZM/2005/05/080: ZM neschvaluje zámìr prodeje èás-
ti pozemku p.p.è. 651/28 v k.ú. Králíky.

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

5.1.07. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 851/12, 286/7,
148/4 a st.p.è. 165/3 v k.ú. Èervený Potok

Obsah: O prodej pozemkù požádali manželé Doleèkovi za
úèelem vjezdu a výjezdu velké techniky k dílnám. Jedná
se o zastavìnou plochu o výmìøe 3 m2 a pozemkové parcely
mají výmìru 1856 m2. Dle odboru VTS na pozemku p.p.è.
286/7 je nutno v pøípadì prodeje zøídit vìcné bøemeno ve-
dení vodovodu ve vlastnictví mìsta Králíky, dále pozemek
p.p.è. 148/4 je pøíkop pøi státní silnici a z tohoto dùvodu
doporuèuje neprodávat (bude jednání se SÚS). Pozemek
p.p.è. 851/12 slouží jako pøíjezd k další nemovitosti, prodej
je možný pouze dìlením pozemku (GP). Dle odboru RR není
ÚP zpracován. Odbor ŽP nemá pøipomínky. MO navrhuje
prodej pozemku p.p.è. 851/12 projednat s vlastníkem sou-
sední nemovitosti. RM doporuèila prodej pozemkù st.p.è.
165/3 a p.p.è. 286/7 v k.ú. Èervený Potok a navrhla kupní
cenu u st.p. 50,- Kè/m2 a u p.p. 20,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem. Zároveò pozemek p.p.è. 286/7 v k.ú. Èerve-
ný Potok zatížila vìcným bøemenem – podzemního vedení
vodovodu. A dále nedoporuèila prodej pozemkù p.p.è. 148/4
a 851/12 v k.ú. Èervený Potok a uložila MO projednat
s vlastníkem nemovitosti na st.p.è. 39 v k.ú. Èervený Po-
tok pøípadný prodej pozemku p.p.è. 851/12 v k.ú. Èervený
Potok.

ZM/2005/05/081: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st.p.è. 165/3 a p.p.è. 286/7 v k.ú. Èervený Potok za
kupní cenu u st.p. 50,- Kè/m2 a u p.p. 20,- Kè/m2 + ná-
klady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

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

ZM/2005/05/082: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-

zemkù p.p.è. 148/4 a 851/12 v k.ú. Èervený Potok.
Hlasování: 10:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    11    12    13    14    15
+   +  +   x   +   +   +  +   +    o      +     +      x      x     +

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

Obsah: Pan místostarosta požádal MO o opìtovné pøedlo-
žení majetkoprávního vypoøádání pozemkù místní komu-
nikace s panem Pecháèkem ml. Jedná se konkrétnì o po-
zemky 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 vlastnic-
tví mìsta Králíky. Pan Pecháèek souhlasí s prodejem svých
pozemkù za pøedpokladu oddìlení èásti pozemku p.p.è. 347
v k.ú. Èervený Potok ve vlastnictví mìsta. Tuto èást po-
zemku by využíval k parkování a otáèení vozidel.
V souèasné dobì má tento pozemek v pronájmu pan Paøí-
zek.

Dle odboru VTS lze s navrženou smìnou souhlasit za
pøedpokladu zajištìní pøístupu k èp. 66 v k.ú. Èervený
Potok. Odbor RR vydal souhlas s dìlením pozemku. ZM
dne 08.03.2005 neschválilo smìnu pozemkù. RM doporuèila
smìnu pozemkù a navrhla kupní cenu 10,- Kè/m2.

p. Juránek – Jedná se o smìnu pozemkù, aby mìlo mìs-
to ve vlastnictví pozemky pod novì zamìøenou místní ko-
munikací ve vlastnictví mìsta. Smìnou pozemkù bude za-
chován pøístup na zbývající èást p. p. è. 347, kterou mají
v pronájmu Paøízkovi.

p. Paøízek – upozornil, že p. Pecháèek na tomto pozem-
ku už nyní soustavnì parkuje, pøestože nájemné na p. p. è.
347 mají sjednáno s mìstem Králíky Paøízkovi.

ZM/2005/05/083: ZM schvaluje zámìr smìny pozem-
kù p.p.è. 350/2 a 350/3 v k.ú. Èervený Potok ve vlast-
nictví pana Pavla Pecháèka, Èervený Potok 59 za
pozemek p.p.è. 847/4 a èást pozemku p.p.è. 347 v k.ú.
Èervený Potok ve vlastnictví mìsta Králíky za kupní
cenu 10,- Kè/m2 a ukládá zámìr smìny zveøejnit.

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

5.1.09. Postoupení pohledávky za PF ÈR
Obsah: Paní Milena Repová nabízí mìstu postoupení po-

hledávky za PF ÈR v hodnotì 20.450,62 Kè. Na základì
rozhodnutí OPÚ Ústí nad Orlicí vznikl paní Repové nárok
na náhradní pozemky za nevydané pozemky v hodnotì
20.450,62 Kè. Jelikož již nemá zájem o náhradní pozemky,
nabídla mìstu postoupení pohledávky. MO konzultoval na-
bídku s PF ÈR a restituèní nárok by mìsto využilo na úplat-
ný pøevod již zažádaných pozemkù (u požární nádrže
v Dolních Boøíkovicích a høištì v Heømanicích).

ZM/2005/05/084: ZM schvaluje postoupení pohledáv-
ky za PF ÈR (nárok na náhradní pozemky) od paní
Mileny Repové, Dolní Boøíkovice 163 na mìsto Králí-
ky v hodnotì 20.450,62 Kè.

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

5.1.10. Pøevod pozemkù p.p.è. 2074/4 a st.p.è. 306/3
v k.ú. Králíky

Obsah: Jedná se o pozemky v MPZ, které jsou
v souèasné dobì zapsány na LV 608 – Umlauf Josef. Poze-
mek st.p.è. 306/3 o výmìøe 141 m2 je veøejným prostran-
stvím ke zøízení tržnice. Pozemek p.p.è. 2074/4 o výmìøe 41
m2 je rovnìž veøejným prostranstvím – veøejná zeleò.
U pozemku p.p.è. 2074/4 se jedná o zbytkový pozemek a lze
požádat o bezúplatný pøevod. U pozemku st.p.è. 306/3 vzhle-
dem k plánovanému využití se jedná o úplatný pøevod za
cenu v místì a èase obvyklou.

ZM/2005/05/085: ZM schvaluje bezúplatný pøevod po-
zemku p.p.è. 2074/4 v k.ú. Králíky od ÈR – Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových na mìsto
Králíky.
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Hlasování:11:0:0 (schváleno)
ZM/2005/05/086: ZM schvaluje úplatný pøevod po-

zemku st.p.è. 306/3 v k.ú. Králíky od ÈR – Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových na mìsto
Králíky za kupní cenu v místì a èase obvyklou.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

5.1.11. Úplatný pøevod pozemku p.p.è. 533/12 v k.ú.
Prostøední Lipka

Obsah: MO pøedkládá návrh na úplatný pøevod pozemku
p.p.è. 533/12 o výmìøe 510 m2. Jedná se o pozemek u objek-
tu K-S14. Pozemek je ve vlastnictví ÈR-PF ÈR. K pøevodu
je nutné doložit, že mìsto je oprávnìným uživatelem tohoto
pozemku, proto RM schválila pronájem tohoto pozemku.

ZM/2005/05/087: ZM schvaluje úplatný pøevod po-
zemku p.p.è. 533/12 v k.ú. Prostøední Lipka dle § 5
odst. (5) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìjších pøed-
pisù, od ÈR – Pozemkového fondu ÈR na mìsto Krá-
líky.

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

5.1.12. Úplatný pøevod pozemkù st.p.è. 239, st.p.è.
235 a p.p.è. 634/4 v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: MO pøedkládá návrh na úplatný pøevod pozem-
kù. Mìsto Králíky na základì usnesení ZM ze dne 09.11.2004
požádalo o bezúplatný pøevod pozemku st.p.è. 239 v k.ú.
Prostøední Lipka od ÈR-PF ÈR. Jedná se o pozemek o vý-
mìøe 15 m2, který je zastavìn objektem K-S 14. Na základì
žádosti mìsta o pøevod provedl PF ÈR lustraci pozemku a
dne 26.04.2005 sdìlil mìstu, že pozemek je ve vlastnictví
Státního statku Smiøice. MO proto navrhuje revokaci èásti
usnesení ZM. RM doporuèila revokaci èásti usnesení ZM/
2004/12/221 ze dne 09.11.2004 a doporuèila úplatný pøevod
pozemku.

ZM/2005/05/088: ZM schvaluje revokaci èásti usne-
sení ZM/2004/12/221 ze dne 09.11.2004 a schvaluje úplat-
ný pøevod pozemku st.p.è. 239 v k.ú. Prostøední Lip-
ka od Státního statku Smiøice, s.p., Smiøice – Zámek
130 na Mìsto Králíky.

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

A dále se jedná o pozemek st.p.è. 235 o výmìøe 27 m2,
který je rovnìž ve vlastnictví Státního statku Smiøice, jed-
ná se o zastavìný pozemek pod objektem K-S10. RM dopo-
ruèila úplatný pøevod pozemku.

ZM/2005/05/089: ZM schvaluje úplatný pøevod po-
zemku st.p.è. 235 v k.ú. Prostøední Lipka od Státní-
ho statku Smiøice, s.p., Smiøice – Zámek 130 na Mìsto
Králíky.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

Pozemek p.p.è. 634/4 o výmìøe 139 m2 je ve vlastnictví
ÈR-PF ÈR. Jedná se o pozemek, který navazuje na objekt
K-S10, o který si Mìsto požádalo.

ZM/2005/05/090: ZM schvaluje úplatný pøevod po-
zemku p.p.è. 634/4 v k.ú. Prostøední Lipka dle § 5 odst.
(5) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpi-
sù, od ÈR – Pozemkového fondu ÈR na Mìsto Králí-
ky.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

5.1.13. Prodej nemovitosti èp. 61 na st.p.è. 41/5 a
st.p.è. 41/5 v k.ú. Prostøední Lipka ZM/2004/12/216

Obsah: Na základì usnesení ZM se nemovitosti nabízí
pøes realitní kanceláø STAVOINVESTA Ústí nad Orlicí od
prosince 2004. Bohužel do dnešního dne neprojevil o nemo-
vitosti nikdo zájem. MO navrhuje snížení nabídkové kupní
ceny u nemovitosti èp. 61 se st.p.è. 41/5 v k.ú. Prostøední
Lipka o 100.000,- Kè. RM doporuèila snížení nabídkové kup-
ní ceny.

ZM/2005/05/091: ZM schvaluje snížení nabídkové

kupní ceny u nemovitosti èp. 61 na st.p.è. 41/5 a st.p.è.
41/5 v k.ú. Prostøední Lipka o 100.000,- Kè, tj. na
538.970,- Kè, a ukládá zmìnu nabídkové kupní ceny
zveøejnit.

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

5.1.14. Odstoupení od prodeje pozemku p.p.è. 1841/8
v k.ú. Králíky ZM/2005/04/063

Obsah: ZM dne 12.04.2005 schválilo nákup pozemku od
paní Marty Šolcové, Králíky 415. Dne 19.04.2005 jmenova-
ná odstoupila od prodeje pozemku z dùvodu prodeje po-
zemku jinému zájemci. RM doporuèila revokaci usnesení.

JUDr.. Ježek – z jakého dùvodu odstoupila pí Šolcová
od smlouvy.

pí. Kubíèková – pí. Šolcová odstoupila od prodeje pøed
sepsáním smlouvy z dùvodu prodeje jinému zájemci.

ZM/2005/05/092: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/
2005/04/063 ze dne 19.04.2005.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

5.1.15. Privatizace bytového fondu v roce 2006
Obsah: Pan starosta požádal MO o vypracování podkladù

pro jednání RM a ZM k prodeji bytového fondu mìsta v roce
2006. MO požádal odbor VTS, ŠKT a správce SMK s.r.o.
o stanoviska k prodeji starostou navržených bytových
domù, tj. èp. 3, 4, 275, 274, 363 a 366 na Velkém námìstí
v Králíkách – u tìchto bytových domù prodat pouze byty,
nebyty by nadále zùstaly v majetku mìsta, a èp. 352 v ul.
Pøíèní, 148 v ul. Pivovarská, 489 a 841 až 843 v ul. Nádraž-
ní v Králíkách.

Odbor ŠKT nedoporuèuje privatizovat bytové domy èp.
359 v ul. Valdštejnova a èp. 3, 4, 275, 274, 363, 366 na Vel-
kém námìstí v Králíkách. Jedná se o památkovì hodnot-
né domy, z nichž vìtšina je již prohlášených za kulturní
památku a nacházejí se v centrální èásti „A“ mìstské pa-
mátkové zóny. Zásadnì nesouhlasí s øešením – byty pro-
dat a nebytové prostory ponechat ve vlastnictví mìsta –
z dùvodu péèe o objekty nacházející se v MPZ. Program
regenerace je možné využívat pouze za pøímé finanèní spo-
luúèasti vlastníkù kulturní památky, podíly úèastníkù je
nutné skládat bezprostøednì pøi realizaci akce v plné výši
na úèet mìsta.

Správce bytového fondu se domnívá, že posouzení, zda
další bytové domy privatizovat, záleží na dlouhodobé strate-
gii, kterou si chce mìsto vydat. Bytový fond je
z dlouhodobého hlediska zanedbaný a má velký vnitøní
dluh. Správce pøedložil výnos nájemného za rok 2005 a po-
tøebu oprav. Strategie vlastníka mùže být rùzná – oprava
pouze havárií, udržování stavu, modernizace.

Dle odboru VTS domy èp. 3, 4, 274, 275, 363, 352 a 359
v Králíkách jsou souèástí MPZ nebo pøímo kulturní pa-
mátkou. Mìsto pøipravuje dokumentaci k programu Re-
generace MPZ na obnovu a rozvoj s pøedpokladem, že mìsto
jako vlastník nemovitostí žádá o dotace na jejich pøípadnou
rekonstrukci. Mìsto by mìlo mít výrazný vliv na vzhled
centra mìsta. Bytové domy èp. 489, 841, 842 a 843 jsou
relativnì v dobrém technickém stavu a nebude po urèitou
dobu zapotøebí do nich výraznì investovat. Dále stojí za
zvážení pøípadná úprava, tzn. vybudování šikmých støech
s možností získání nových bytù, na které by bylo možno
získat dotace v pøípadì, že jsou ve vlastnictví mìsta. Byto-
vý dùm èp. 148 vyžaduje mimo bìžné údržby rekonstrukci
komínù.

Dle MO je potøeba pøed rozhodnutím o další privatizaci
bytového fondu revidovat bytovou politiku, tj. soubor opat-
øení a doporuèení pro optimální rozhodování mìsta na ce-
lém úseku bydlení, jejíž souèástí by také byla pravidla pro
pronajímání bytù. Koncepce by mìla vycházet zpravidla ze
schválených zásad pro privatizaci obecních bytù a pøípravy
nové bytové výstavby. V souèasné dobì je tøeba vycházet
ze Smìrnice mìsta Králíky o prodeji bytových domù, neby-
tových prostor  a bytových domù z vlastnictví mìsta Králí
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ky, a to z èl. II – Vytipování bytù, nebytových prostor a
bytových domù k prodeji. Prodej bytù v domech na Vel-
kém námìstí a èp. 352 v ul. Pøíèní by byl v rozporu s touto
smìrnicí. Rovnìž MO nesouhlasí s prodejem bytových
domù èp. 489, 841, 842 a 843 v ul. Nádražní. Jedná se o byty
1 kat. s vlastním zdrojem vytápìní. V domech jsou také
byty s tzv. dispozièním právem (k prodeji by byl nutný sou-
hlas). U bytového domu èp. 148 v ul. Pivovarská jsou rov-
nìž byty s dispozièním právem, v loòském roce byla pro-
vedena rekonstrukce kotelny. Pøedpokládané výnosyz prodeje – u bytů 1. kat je stanovená cena 1.550,- Kč/m2

podlahové plochy bytu, tj. u bytu o velikosti cca 70 m2 je
cena bytu 108.500,- Kè. V pøípadì další privatizace bytové-
ho fondu bez další nové bytové výstavby nastane situace, že
mìsto bude øešit problematiku bydlení pouze pro omeze-
nou  skupinu obyvatelstva (soudní výpovìdi, sociálnì po-
tøební, apod.). MO eviduje 129 žadatelù o nájem mìstského
bytu. RM vzala na vìdomí stanoviska odborù VTS, MO, ŠKT.

Mgr. Krabec – dnešní informaci nutno brát jako vstupní
pro širokou diskuzi o další možné privatizaci bytového fon-
du mìsta – v roce 2006 konèí ruèení nìkterými bytovými
domy  za úvìry u bankovních institucí. Z pøíkladù v našem
mìstì i v jiných mìstech vyplývá, že soukromý vlastník se
dokáže o objekty ve vìtšinì pøípadù starat lépe než mìsto.
Je logické, že si mìsto musí ponechat jistý kmenový bytový
fond, otázkou je, jak má být velký. Pøípadnému prodeji by
pøedcházela novela vyhlášky o prodeji bytù. Pokud ZM do-
spìje k názoru, že mìsto chce byty prodávat, bude se jed-
nat o každém objektu  jednotlivì.

JUDr. Ježek – do smlouvy se dá dopsat pøedkupní právo
pro mìsto za stejnou cenu nebo o navýšení hodnoty bytu.
Byty by se nemìly prodávat za stanovenou cenu smìrnicí,
ale za odhadní cenu v místì obvyklou.

ZM/2005/05/093: ZM bere na vìdomí stanoviska od-
borù VTS, MO, ŠKT k pøípadné další privatizaci by-
tových domù ve vlastnictví mìsta.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

5.2 Schválení závìreèného úètu Mìsta Králíky
za rok 2004

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 zastupitel-
stvu mìsta ke schválení návrh závìreèného úètu Mìsta
Králíky  za rok 2004:

· V závìreèném  úètu jsou obsaženy údaje o plnìní roz-
poètu 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
pøezkoumání hospodaøení za uplynulý rok 2004.

Návrh závìreèného úètu byl zveøejnìn po dobu 15 dnù
pøed jeho projednáváním na úøední desce mìstského úøadu
od 21.04. 2005 do 05. 05. 2005 a na webových stránkách
mìsta a byl projednán ve finanèním výboru dne 25.04.2005.

pí Pecháèková: Mìsto Králíky hospodaøilo v roce 2004
s celkovými  pøíjmy rozpoètu ve výši 107,5 milionù
Kè, což je 138,2 % schváleného a 99,9 % upraveného rozpoè-
tu. Je to o 8 milionù Kè nižší pøíjem do rozpoètu mìsta než
v roce 2003, kdy celkové pøíjmy rozpoètu èinily 115,9 milio-
nù  Kè.

Struktura plnìní jednotlivých pøíjmových položek je opro-
ti pøedcházejícímu roku rozdílná, ovšem nižší plnìní celko-
vých pøíjmù je zejména z dùvodu nižších pøíjmù   úèelo-
vých dotací.

Daòové pøíjmy roku 2004 byly plnìny ve výši 35,8 milio-
nù Kè, což je o 4 miliony Kè více než v roce 2003.

Nedaòové pøíjmy roku 2004 byly plnìny ve výši 8,4 mil.
Kè. V roce 2003 èinily nedaòové pøíjmy 4,2 mil Kè. Ve zvý-
šeném plnìní nedaòových pøíjmù se oproti roku 2003 pro-
mítlo pøijetí neinvestièních darù na kulturu ve výši 300 tis
Kè a dále pak  zmìna toku finanèních prostøedkù souvisejí-

cích se zrušením pøíspìvkové organizace Technické služby
Králíky (odvod z investièního fondu TS 2,6 milionù Kè) a
založením s.r.o SMK a  placení nájemného za používání
majetku mìsta spoleèností SMK s.r.o.(1,3 milionù Kè).  Tyto
zvýšené pøíjmy byly použity k hrazení provozních faktur
SMK a poskytnutí pùjèky  SMK s.r.o. a k finanènímu vypo-
øádání za rok 2003 s PO TS Králíky (1,1 milionù Kè).

Kapitálové pøíjmy v roce 2004 èinily  5,2 milionu Kè,
v roce 2003  8,1 milionu Kè. Plnìní schváleného rozpoètu
je to pouze na 74 % a to z dùvodu nenaplnìní pøíjmù
z prodeje majetkových podílù v a.s. EKOLA  ve výši 1,4
milionù Kè.

Pøíjmy z dotací v roce 2004 èinily 58 milionù  Kè, což  je
o 14 milionù  Kè ménì než v roce 2003, kdy   èinily pøíjmy
z dotací 72 milionù Kè. V roce 2003 jsme navíc obdrželi
dotaci na zøízení povìøeného úøadu III. stupnì ve výši 10
milionù Kè a doplatek dotace z roku 1999 od SFŽP na vý-
stavbu ÈOV a kanalizace ve výši 2 miliony Kè.

Neinvestièní dotace ze státního rozpoètu v rámci sou-
hrnného dotaèního vztahu v roce 2004 èinila 30.957.500 Kè.
V této dotaci byla zahrnuta dotace na výkon státní správy
ve výši 1.861.530 Kè, dotace na povìøený úøad III. stupnì ve
výši 9.469.000 Kè, dotace na sociální dávky ve výši 18.730.000
Kè a dotace na školství ve výši 896.970 Kè.

Z ministerstva pro místní rozvoj ÈR obdrželo mìsto do-
taci k hypoteènímu úvìru ve výši 86.460 Kè.

Ze státního rozpoètu byly mìstu pøidìleny dotace
- na volby do Senátu Parlamentu ÈR a Evropského parla-

mentu  ve výši 562.700 Kè;
- na neinvestièní náklady škol ve výši 22.091.440 Kè;
- na vzdìlávání pedagogù ve výši 74.200 Kè;
- na výsadbu døevin a èinnost lesního hospodáøe ve výši

129.183 Kè;
- na výsadbu biokoridoru ve výši 886.732 Kè;
- na aktivní politiku zamìstnanosti ve výši 123.050 Kè;
- na regeneraci mìstské památkové zóny ve výši 670.000

Kè;
- na rekonstrukci požární nádrže v Dolních Boøíkovi-

cích ve výši 167.000 Kè;
Z rozpoètu Krajského úøadu Pardubického kraje mìsto

obdrželo dotace
- na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasièù  ve výši

127.050 Kè;
- na øezbáøský plenér ART-EX 2004 ve výši 25.000 Kè;
- na informaèní centrum ve výši 38.000 Kè;
- na rekonstrukci depozitáøù v Mìstském muzeu ve výši

90.000 Kè;
- na rekonstrukci kabin oddílu kopané Králíky  ve výši

100.000 Kè.
Ze SFŽP ÈR mìsto obdrželo doplatek dotace na rekulti-

vaci skládky v Dolních Boøíkovicích ve výši 286.720 Kè.
Z Národního fondu CBC PHARE obdrželo dotaci na pro-

jekt pøeshranièní èesko-polské spolupráce Trhy-Targi ve výši
288.290 Kè.

Od obcí Dolní Morava, Lichkov  a Mladkov obdrželo mìs-
to pøíspìvek na neinvestièní náklady škol ve výši 446.040
Kè jako podíl na nákladech za dìti z tìchto obcí, které na-
vštìvují školy v Králíkách.

Dotace na sociální dávky nebyla èerpána ve výši 3 496
973 Kè a dotace na volby do Evropského parlamentu a Se-
nátu nebyla èerpána ve výši 148.904 Kè. Tyto finanèní pro-
støedky byly vráceny prostøednictvím krajského úøadu
v rámci finanèního vypoøádání do státního rozpoètu.

Na úèet krajského úøadu byly vráceny nedoèerpané fi-
nanèní prostøedky na udržení akceschopnosti SDH ve výši
23.536 Kè. Ostatní úèelové dotace byly v roce 2004 vyèer-
pány, pøípadnì doplnìny vlastními výdaji.

Celkové výdaje rozpoètu mìsta  Králíky za rok 2004
èinily 115,8 milionù Kè, což je 139,7% schváleného a 95,9 %
upraveného rozpoètu. Z toho kapitálové výdaje byly ve výši 20,5
milionù  Kè a bìžné provozní výdaje 95,3 milionù Kè.  V roce
2003 èinily výdaje 106,8 milionù Kè,  z toho kapitálové 22,3
milionù  a bìžné  84,5 milionù  Kè.

Prostøedky na kapitálové - investièní výdaje byly uvolòovány
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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).

dle skuteèných kapitálových pøíjmù a pøijatých kapitálových do-
tací. Navíc nad kapitálové  pøíjmy byly financovány investièní
výdaje ve výši 6.874.000 na rozbìh povìøeného úøadu III. stupnì,
poskytnuté mìstu ze státního rozpoètu v roce 2003. V roce 2004
mìsto financovalo dvì investièní  akce z mimorozpoètových zdro-
jù pøijetím úvìrù a to výkup areálu OMD úvìrem od Èeské spoøi-
telny ve výši 2 miliony Kè a dostavbu sportovního areálu  úvìrem
od Èeské spoøitelny ve výši 6 milionù Kè. V dùsledku nedostat-
ku finanèních zdrojù na stranì pøíjmù se nepodaøilo uhradit fak-
tury v celkové hodnotì 2.376.000,- Kè na práce provedené v roce
2004. Jedná se o:

- rekonstrukce kanalizace ve Sportovní ulici v hodnotì 641.000,-
Kè

- rekonstrukce kotelny v Klubu Na Støelnici v hodnotì
682.000,- Kè

- výstavba sportovního areál u ŽŠ Moravská v hodnotì
1.053.000,- Kè

Splátky jistin úvìrù, døíve pøijatých, èinily v roce 2004 èástku
5.413.803 Kè, v roce 2003 èinila výše splátek jistin úvìrù èástku
6.884.902 Kè.  Úroky z pøijatých úvìry v roce 2004 èinily 583.260
Kè, v roce 2003 èinily splátky úrokù z úvìrù 686.260 Kè.

Rozpoèet byl upravován dvaceti šesti rozpoètovými opatøeními
o celkovou èástku 37.838.060 Kè.

Zastupitelstvo mìsta Králíky v roce 2004 rozhodlo o zrušení
pøíspìvkové organizace Technické služby Králíky k 31. 12. 2004
a schválilo založení spoleènosti s ruèením omezeným Služby
mìsta Králíky. Založené firmì SMK s.r.o. schválilo ZM poskytnutí
provozní pùjèky ve výši 1.500.000 Kè se splatností do 30. 11.
2006. Dále ZM schválilo poskytnutí pùjèky firmì SMK s.r.o.
z prostøedkù pøíspìvkové organizace Technické služby Králíky
ve výši 500.000 Kè se splatností k 31. 10. 2004. Firma SMK
pøíspìvkové organizaci TS pùjèku v daném termínu nesplatila a
pohledávka za s.r.o. pøešla se zánikem Technických služeb k 1.
1. 2005 na mìsto, stejnì jako ostatní nevyøízené pohledávky a
závazky Technických služeb.

Pøíspìvkové organizace zøízené mìstem hospodaøily dle závaz-
ných ukazatelù schválených v rozpoètu mìsta na rok 2004. Fi-
nanèní vypoøádání pøíspìvkových organizací bylo projednáno a
schváleno radou  mìsta  dne 15. bøezna 2005.

Z fondu rozvoje bydlení bylo v roce 2004 poskytnuto jedenáct
pùjèek deseti žadatelùm v celkové hodnotì 682.000,- Kè. K 31.
12. 2004 evidujeme 43 nesplacených zùstatkù pùjèek z FRB
v celkové hodnotì 1.723.250,90 Kè.

Zùstatek sociálního fondu, vytváøeného z rozpoètu bìžného
roku ve výši 3 % z roèního objemu mezd schválených ZM
k financování v oblasti péèe o zamìstnance, byl k 31. 12. 2004
ve výši 95.567,34 Kè.

Hospodáøská èinnost mìsta na správu bytového fondu, provo-
zovaná na základì mandátní smlouvy Firmou DÉMOS spol. s.r.o
Ústí nad Orlicí, hospodaøila v roce 2004 s celkovými výnosy ve
výši 4.680.633 Kè a celkovými náklady ve výši 2.792.178 Kè.  Ze
vzniklého zisku ve výši 1.888.455 vypoètená daò z pøíjmù
528.640 Kè byla v únoru 2005 odvedena do pøíjmù mìsta. Ze
zbývají èástky 1.359.815 Kè bylo v roce 2004 zálohovì odvedeno
do rozpoètu mìsta 500.000 Kè. Zbývající èást zisku 859.814 Kè
bude odvedena do rozpoètu v roce 2005.

Ing. Strnad – Jaká je aktuální situace ve splacení 500.000 Kè
pùjèky pro SMK Králíky?

pí. Pecháèková – Pùjèka není splacená, byla uzavøena mezi
již zaniklou pøíspìvkovou organizací TS a spoleèností SMK.

JUDr. Ježek – Finanèní výbor je s tímto pøípadem srozumìn.

ZM/2005/05/094: ZM v souladu s ustanovením § 17 záko-
na è. 250/2000 Sb. v platném znìní, projednalo závìreèný
úèet Mìsta Králíky za rok 2004 a vyjadøuje souhlas s celo-
roèním hospodaøením, a to bez výhrad.

Hlasování:11:0:0 (schváleno)

6. Vstupy obèanù
Nebyly dotazy.

7. Vstupy zastupitelù

Mgr. Holèapek – nad fotbalovým høištìm je nezajištìný vstup
do odpadního potrubí. Tento vstup by mìl být zajištìn proti nedo-
volenému vniknutí napø. hrajících si dìtí. Nad garážemi – na

konci tréninkového høištì je hluboká šachta, která též není zajiš-
tìna.

Mgr. Krabec – pozval všechny zastupitele na slavnostní ote-
vøení sportovního areálu u ZŠ Moravská. Akce se zúèastní poslan-
kynì Evropského parlamentu Ing. J. Bobošíková, paní senátorka
za okres Ústí nad Orlicí Ing. L. Müllerová, hejtman Pardubického
kraje Ing. M. Rabas a vicehejtman Ing. R. Línek.

Dále informoval o vývoji v podávání žádostí o finance
z Evropských strukturálních fondù na projekty: Evropský dùm,
Varovný systém ochrany obyvatelstva, Elektronický zvukový prù-
vodce mìstem.

Rovnìž  zastupitele seznámil s probìhlým jednáním se zá-
stupci firmy Škoda Kvasiny, kde je pøipraven nový výrobní pro-
gram. V souvislosti s tím se rozjíždí masivní nábor nových pra-
covních sil. Vzhledem k velké nezamìstnanosti na Králicku se
probíraly možnosti dopravy pracovníkù z naší oblasti do závo-
du. Pokud se získá dostateèný poèet zájemcù o práci ve firmì,
zøídila by se speciální autobusová linka - náklady na ni by zèásti
kryl zamìstnavatel. Možní zájemci o práci ve støediscích lakovna,
svaøovna, montáž a logistika se mohou již nyní informovat na
Úøadu práce v Králíkách.

Mgr. Nìmeèek – informoval o výsledcích akce „Ekologický tý-
den“, která probìhla na Zvláštní škole v Králíkách.

p. Novotný – Pod ZŠ 5. kvìtna probíhá rekonstrukce pøejezdu.
Je plánovaná nìjaká zpevnìná komunikace ke škole?

Mgr. Krabec – S výstavbou komunikace v tomto úseku na
odboru VTS poèítáno je, ale v tomto roce se zøejmì neuskuteèní.

Starosta ukonèil jednání ve 20:53 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Putovní výstava veteránù
VCC ÈERVENÁ VODA, p. Zezulka z Horních Poèernic, mìsto

KRÁLÍKY, mìsto ŠTÍTY, mìsto Letohrad a Muzeum øemesel
Letohrad, vás srdeènì zvou na putovní výstavu veteránù (AUTO
- MOTO do roku výroby 1945), která se koná 2. a 3. èervence
2005. Zahájení výstavy v KRÁLÍKÁCH dne 2. 7. 2005 na Velkém
námìstí od 12.30 hod. do 18.00 hod. Celá akce se koná v dobo-
vém obleèení zúèastìných posádek historických vozidel. Dále bude
pokraèovat dne 3. 7. 2005 od 8.30 hod. do 11.30 hod. na námìstí
ve ŠTÍTECH. Okolo 12.00 hod. bude odjezd do LETOHRADU,
kde výstava probìhne ve dvoøe pøed muzeem øemesel asi do 16.30
hod.

V každém mìstì probìhne divácká anketa o nejhezèí AUTO-
MOBIL, MOTOCYKL a DOBOVÉ OBLEÈENÍ. Vítìzùm bude
pøedána vìcná cena. Pro úèastníky je pøipraveno nìkolik pøíjem-
ných pøekvapení díky sponzorùm.

O vozidla a úèastníky bude dobøe postaráno. Slavnostní veèer
a ubytování je zajištìno v AUTOCAMPU ŠTÍTY.

Srdeènì zve celý realizaèní tým!
Pøípadné dotazy a pøihlášky (do 20. èervna 2005) na telefonu:

603 957265 - p. Seidl Jiøí, 561 61 Cervená Voda è.160.

Snímek z loòské výstavy veteránù
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Podìkování
Dìkujeme èlenùm Honební spoleènosti z Dolní Moravy

za zcela neèekaný sponzorský dar, který jsme použili
k zakoupení pohádkových knížek ( tyto knihy dìtem na-
dìlila èarodìjnice Saxana pøi své návštìvì u nás v MŠ. )

Velice nás pøekvapilo, že si v dnešní uspìchané dobì
nìkdo vzpomnìl na naši školièku – jejich pøístup je o to
chvályhodnìjší, že vlastnì u nás v MŠ nemají žádné dìti.

Øíká se, že dobré skutky se chválí samy, ale my si myslí-
me, že nìkdy je potøeba podìlit se o nì s ostatními. Všem
èlenùm Honební spoleènosti upøímnì dìkují

Dìti a kolektiv MŠ Èervený Potok

Páteèní dubnové radovánky
Poslední dubnový pátek patøil opìt celý našim dì-

tem. Dopoledne k nám pøiletìla na pøedem ohláše-
nou návštìvu èarodìjnice Saxana, která dìtem pøines-
la milé pøekvapení - pìknou pohádkovou knížku. Hned,
jak se mezi námi objevila, uvítaly ji dìti úryvkem
z písnì „Saxana“,  k tomu pøidaly nìkolik svých ob-
líbených písní. Nìkterým dìvèatùm i klukùm pøitom
spadl kámen ze srdce, když zjistili, že èarodìjnice je
docela sympatická i veselá, že není tak strašná, jak si
mysleli a pøestali se bát. Mezitím nìkdo ochotnì pøi-
stavil køeslo, èarodìjnice se pohodlnì usadila, podìko-
vala za písnièky a zaèalo velké nadìlování. Každé dítì
se Saxanì pøedstavilo, zazpívalo nebo pøedneslo svou
oblíbenou písnièku èi øíkanku a za odmìnu si odnáše-
lo knížku „Dobrodružství s myškami“. Èarodìjnice se
nám pøitom svìøila, že bývala hroznì zlobivá holèièka
a že je ted¡ takhle zaèarovaná, ale že by se chtìla
polepšit. Dìti jí s podìkováním za knihu popøály, aby
se jí podaøilo zlé kouzlo zlomit. Jeden chlapeèek do-
konce vyslovil pøání, aby si koupila nové koštì, když
se to její rozbilo a musela si pùjèit naše ze školky.
Èarodìjnice Saxana na oplátku každému dítìti na-

psala do knihy vìnování a nakreslila kytièku. Pak už
se musela s námi rozlouèit, protože ještì spìchala
nadìlovat jiným dìtem. Vyprovodili  jsme ji až
k hlavním dveøím a ještì jednou jsme ji popøáli pìk-
ný let.

Tím, ale den plný pøekvapení neskonèil. Hned po
obìdì jsme všichni spoleènì odjeli na králický MAJÁ-
LES. Cestou od autobusu jsme si nasadili žluté klo-
bouèky, abychom se pak mezi ostatními vzájemnì po-
znali a neztratili.

Na prostranstvím pøed místním gymnáziem už pro-
bíhal program dìtí MŠ Moravská. Hned po nich patøi-
la plocha u vchodu do budovy nám. Moderátor celé akce
nás ohlásil divákùm a pak už zaèalo naše krátké vy-
stoupení. Úvodem zaznìlo øíkadlo „Zimo, zimo, táhni
pryè - zimu pøedstavoval  hadrový panák, který se  na
pøítomné diváky vesele usmíval. Sotva jsme vyhnali
zimu, uvítali jsme jaro pásmem zdramatizovaných her,
písní a øíkadel „Bud¡me všichni veselí, že jsme jara
doèkali. I když náš program sledovalo málo divákù,
pøesto nás odmìnili  vøelým potleskem. Po skonèení
našeho vystoupení obdrželo každé dítì kartièku, na
kterou se zapisovaly body a mohlo si jít vyzkoušet své
dovednosti v rùzných soutìžích a sportovních disci-
plínách, které uspoøádali studenti gymnázia. Po dosa-
žení urèitého poètu bodù si pak dìti vytáhly z velkého
pytle odmìnu. Na zakonèení celého odpoledne jsme
všem koupily dobrou zmrzlinu v místní cukrárnì a
posledním spojem se pak dìti vracely domù.

Za pozvání na tuto akci dìkují králickému gymnáziu
dìti a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok.

Z èinnosti klubu maminek - foto: Jaroslav Vacek
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Èesko - polská metodická konference
v oblasti pøedškolního školství

Již 13 let spolupracují MŠ Králíky,
Moravská a MŠ Miêdzylesie v Polsku.
Spolupráce je v oblasti vzájemných akcí
s dìtmi, tak i v rámci výmìny pedago-
gických zkušeností.

Na letošní metodické konferenci 13.
5. 2005 se v MŠ Miêdzylesie sešly øedi-
telky a uèitelky z MŠ Domaskow, MŠ
Bystryca Klodzka a za èeskou stranu
MŠ Moravská Králíky, MŠ Taušlova
Letohrad a MŠ Klubíèko Ústí nad Orli-
cí.

Hlavní téma mìlo název: vzdìlávání
pøedškolních dìtí metodou  - „Bon Dé-
part“ -  tzv. metoda „Dobrého star-
tu“.

Používá se ve školství jako jeden ze
zpùsobù pøípravy dìtí na školní výu-
ku. Cílem této metody je rozvoj jazy-
kových, zrakových, sluchových, doty-
kových a motorických funkcí a jejich
vzájemné propojení – integrace.

Rozvíjí se formování orientace pravé
a levé strany, cvièením se rozvíjí psy-
chomotorika a intelektuální funkce
(øeè, myšlení, pamì�…).

Øeditelky a uèitelky shlédly práci
s dìtmi, pøi které uèitelka pøedvedla
metodu „Dobrého startu“ v praxi. Po-

tom se samy promìnily v dìti. Uèily se,
hrály si a èinnosti propojovaly rytmiza-
cí dle pokynù pøedvádìjící uèitelky.

Rozcházely se s pocitem obohacení a
získání nových vìdomostí pro naši dal-
ší práci s pøedškolními dìtmi.

Pro naši MŠ je tato metoda „Dobré-
ho startu“ pøínosem rovnìž pro vzdì-
lávání dìtí ve speciální tøídì s vadami
øeèi.

Hana  Motlová
MŠ Moravská Králíky

Prázdninová pùjèovní doba
Mìstské knihovny v Králíkách

Požární prevence – komíny
Komín slouží k odvodu zplodin ho-

øení do volného prostoru tak, aby neo-
hrožovaly a neobtìžovaly ostatní lidé
v okolí. Jejich provedení je pøímo zá-
vislé na velikosti topidel ze kterých mají
zplodiny hoøení odvádìt a jaká paliva
mají spalovat. Stavební projektanti jsou
dostateènì kvalifikovaní, aby stanovili
správnou konstrukci komína.
V našem mìstì a okolí je množství
starších budov, kde je tøeba se problé-
mu komínù vìnovat.

Vlastník nebo správce budov je ze
zákona povinen starat se o stav budo-
vy vèetnì požární bezpeènosti.

V minulosti se kominík pravidelnì
staral o komíny ve svém rajonu a vèas
upozornil majitele na závady a nutil jej
k jejich odstranìní. V souèasné dobì
je toto záležitost majitele budovy a ko-
minické práce je tøeba objednávat u fir-
my, která zajiš�uje kominické služby.

Nejbližší kominická firma je:
Drahoš Oldøich, Houští 135, obec

Houští, PSÈ 563 01, telefon 465 322
923.

Zde je možno si práce objednat a do-
hodnou termín. Je vhodné domluvit se
sousedy, kteøí mají také potøebu tìch-
to prací.

Pro vlastní posouzení aktuálního sta-
vu komína je vizuální kontrola, která
leccos napoví. V dolní èásti komína
musí být vybírací dvíøka, která slouží
k odstranìní spadaných sazí uvnitø ko-
mína. Tato dvíøka bývají betonová dvo-

jitá nebo kovová - tìsnì a pevnì uzaví-
ratelná. Sopouch, vstup do trubek do
komína musí být tìsný, aby nedochá-
zelo k únikùm kouøe a k vyklouznutí
komínových trubek.

Vymetací dvíøka v horní èásti komí-
na (na pùdì) mohou být betonová dvo-
jitá zajištìná závorou proti vyskoèení
v pøípadì pøetlaku v komínì, nebo
dvíøka kovová, dobøe tìsnící a zajištì-
ná proti otevøení. V jejich blízkosti se
nesmí odkládat žádné hoølavé pøedmì-
ty. V podstøešním prostoru musí být
komín omítnutý nebo vyspárovaný a
obílený, to proto, aby na komínovém

tìlese bylo možné poznat úniky kouøe
ve zdivu komína. Rovnìž je tøeba dbát,
aby kolem komína nezatékalo. Hlava
komína, to jest nadstøešní èást, musí
být v dobrém stavu, nesmí se rozpa-
dat. Korunu komína tvoøí betonová
deska nebo zaplechování, aby nezaté-
kalo do zdiva komína.

Doporuèuje se, aby vymetání a revize
odbornou kominickou firmou bylo provádì-
no jednou do roka. Jakékoliv zmìny ve
zpùsobu používání komína je vhodné kon-
zultovat s kominickou firmou.

Proto vám pøeji, aby se z vašeho komí-
na kouøilo a bylo vám doma hezky.

Josef Trampota

Prosíme ètenáøe Mìstské knihovny v Králíkách, aby si poznamenali
zmìnu pùjèovní doby v èervenci a srpnu 2005:

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
Vzhledem k tomu, že letošní èervencové svátky vycházejí v kalendáøi

tak, že pøevážná vìtšina zamìstnaných lidí si zcela jistì prodlouží svát-
kùm pøedcházející víkend, nebudeme v pondìlí 4. èervence pùjèo-
vat.

Po dobu dovolené, tj. od 26. èervence do 7. srpna 2005, 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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Tak bylo – tak je
Èp. 307 (døíve 61)
ulice Karla Èapka
Nejstarší doposud známé údaje

o domì pocházejí, jako i v mnoha
dalších pøípadech, z druhé polo-
viny 18. století. Nejpozdìji v této
dobì, ne-li dokonce o mnoho let
døíve, patøil dùm rodinì Bergman-
nových – Klemens Bergmann, po
nìm Theresia, Jacob, Hubert ad..
Obchodník s dobytkem a øeznický
mistr Hubert Bergmann byl ve své
dobì zøejmì nejznámnìjším z ro-
diny. Patøil totiž k nejbohatším li-
dem ve mìstì a proslul také jako
zastánce a podporovatel chudých.

Trpìl však vážnou duševní poru-
chou, která ho stála léèbu sanato-
riu.

Podobnì jako v jiných domech,
i  tento se nevyhnul požárùm.
V roce 1907 se vznítil hrnec se
sádlem, až z komína šlehaly pla-
meny.  Pøi dalším požáru v roce
1941 shoøela celá støecha. Pøíèi-
nou se stala vadná roura do ko-
mína v jedné z podkrovních svìt-
nic.

Prodejna masa byla po válce
v domì i nadále. Z jiných živnos-
tí, které zde byly, lze uvést opra-
vy elektrospotøebièù, veèerka, bis-
tro, second hand, èistírna odìvù a
prodejna nápojù.

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

Sociální komise pøi MÚ
Králíky ve spolupráci se
ZŠ 5.kvìtna poøádají:

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU OŠACENÍ
Pøijímáme èisté svrchní oša-
cení v èase od 09.00 hod. -
17.00 hod.
Sbírka bude probíhat ve
dnech 12. 7., 13. 7., 14. 7.
2005 v prostorách ZŠ
5. kvìtna (pøízemí).

Za sociální komisi
Mgr. Jarmila Berková
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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 èervnu oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Josef Hudák, Stanislav Dvoøák, Jan Boháè

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Jakub Èermák, Daniela Poláèková, David Valouch, Eliška Vonzová

90 let - Anna Langrová
84 let - Anna Šabatová
83 let - Pavlína Kopecká
77 let - Vítìzslav Koller
76 let - Milada Urbanová,

- Karel Sršeò
75 let - Marie Pražáková
74 let - Marie Špinlerová,

- Gerhard Schweidler,

74 let - Anna Mikulášová
72 let - Miroslav Nosakovský,

- Vìra Koèová,
- Zdenìk Weindlich,
- Anna Skulová

71 let - Zbynìk Mareš,
- Zdìnka Feèková

70 let - Eva Jirásková,
- Marie Švorcová

Petr Lesák – Milena Kopecká
David Heèko – Kateøina Kory�áková

Ladislav Lekeš - Alena Trlicová

Stomatologické služby
od 11. 6. 2005 do 26. 6. 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
11. 06. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
12. 06. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
18. 06. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
19. 06. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
25. 06. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
26. 06. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212

  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)

Tanèíme pro
radost 2005
Taneèní obor Základní umìlec-

ké školy a Klub na Støelnici
v Králíkách Vás srdeènì zvou na
14. premiéru poøadu „Tanèíme
pro radost 2005„, která se koná
ve velkém sále na Støelnici 23. a
24. èervna vždy od 18.30 hodin.

Svým taneèním umìním se Vás
pokusí okouzlit bezmála 140 žákù
taneèního oboru Králíky a Èerve-
ná Voda. Kromì reprodukované
hudby rozmanitého žánru si tento
rok žáci zatanèí s doprovodem
živého orchestru v pásmu lidových
tancù.

Svá absolventská vystoupení pro
Vás pilnì nacvièují žaèky 7. roèní-
ku I. stupnì:

Kalianková Klára, Jasanská Ve-
ronika, Kostúrová Zuzana, Kubíno-
vá Barbora a nejstarší taneènice
4. roèníku II.stupnì Kalianková
Soòa, Vítková Hana, Berková Ve-
ronika, Maixnerová Jitka a Èerno-
housová Martina.

Na Vaši návštìvu se tìší žáci a uèi-
telky taneèního oboru Iva Musilo-
vá, Monika Altmanová a Soòa Ka-
lianková.

Podìkování
MUDr. Rýcové
Dìkujeme paní doktorce

za obìtavé ošetøování

mého manžela i mne.

 Škarková Rùžena

Sázíme „pohádkovník“
V pondìlí 25.4.2005 jsme u nás ve

školce uvítali pøedem ohlášenou a dych-
tivì oèekávanou návštìvu.

Pøijel k nám totiž pan Krulišák, vlád-
ce Kralického Snìžníku, a pøivezl dì-
tem støíbrný smrèek, pro který jsme
už mìli pøipravenou velkou jámu pøed
budovou naší MŠ.

Místo pro stromek jsme spolu
s dìtmi peèlivì vybírali nìkolik dní
pøedem, aby se dobøe ujal a neuschl
nám. Pana Krulišáka doprovázel náš
pan starosta Dušan Krabec, paní Iva
Mareèková z Mìstské knihovny a pan
fotograf. Pan starosta spolu s dìtmi
pak vlastnoruènì naplnil jámu èástí
vykopané hlíny, vládce Krulišák ji udu-

pal, posadil doprostøed stromek a my
jsme ho zaházeli pøipravenou kom-
postovou zeminou.

Každý z nás stromeèku nìco popøál
– a� dobøe roste, a� mu ptáèkové zpíva-
jí, a� ho deštík zalévá, a� mu svítí slu-
níèko, a� mu není smutno,……….

Taky jsme si øekli, že se u stromeèku
obèas sejdeme a budeme si vyprávìt
pìknou pohádku, nebo mu zazpíváme
novou písnièku. A hned jsme si to i vy-
zkoušeli. Èerstvì zasazenému stro-
meèku a všem pøítomným pak dìti
pøednesly a zazpívaly pásmo øíkadel,
písní a taneèkù o jaru.

Za svùj výkon byly dìti odmìnìny
potleskem a milým pøekvapením bylo,

když paní Iva Mareèková pøedala všem
úèinkujícím ruènì vyrábìné záložky do
knih. Malý dáreèek vìnovala také naše
MŠ.

Vládce Krulišák byl s námi velice
spokojen a na rozlouèenou nám zazpí-
val králickou hymnu: „ Ptám se, jak
vám dupou králíci “. A my jsme mu zase
slíbili, že se ji co nejdøíve nauèíme a
zazpíváme rodièùm.

A pak už vzácná návštìva odjíž-
dìla do Králík a my všichni jsme
jim ještì zamávali a popøáli š�ast-
nou cestu.

Tím skonèila jedna zdaøilá a ná-
paditá akce – kéž bychom se tako-
vého sázení stromkù ještì doèkali (
a nemusely by to být jen smrèky ).

Dìti a paní uèitelky
z MŠ Èervený Potok
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Od 1. èervence do 31. srpna 2005 bude
v muzeu vystavovat svoje reliéfy Marké-
ta Šafáriková, pražská výtvarnice, která
se v loòském roce úèastnila v Králíkách
mezinárodního malíøského plenéru.

Zápis do Základní
umìlecké školy Králíky

Základní umìlecká
škola v Králíkách poøádá
v pátek 17. èervna zá-
pis žákù pro školní rok
2005 – 2006.

K zápisu do hudebního,
taneèního a výtvarného
oboru mohou pøijít kromì
vybraných dìtí z poslední-
ho roèníku MŠ i zájemci
z letošních 1. a 2. tøíd ZŠ.

V hudebním oboru probíhá výuka hry na klavír,
housle, kytaru, akordeon, zobcovou a pøíènou flétnu,
trubku, klarinet a sólový a sborový zpìv.

Novì bude v ZUŠ Králíky po pùlroèní pøestávce ob-
novena výuka literárnì dramatického oboru. Tento obor
vychovává z dìtí a mládeže budoucí amaterské diva-

delníky, pøednašeèe a nároèné divá-
ky a ètenáøe. Komplexní charakter
výuky pomáhá žákùm pøipravujícím
se ke studiu uèitelství na MŠ, ZŠ
nebo pedagogických fakult v oboru
dramaterapie, herní specialista
apod. Tomu také odpovídá koneè-
ný, výchovnì vzdìlávací cíl oboru, tj.
harmonický rozvoj osobnosti.

Výuka bude vedena pí uè. Jindøiš-
kou Petrákovou a k zápisu  mohou
pøijít dìti od 7 let vìku.

Vìøíme, že nové formy výuky dìti
zaujmou a získají.

Zápis nových žákù pro všechny
obory se uskuteèní v pátek 17. èerv-
na 2005 v dobì od 15,00 do 17,00
hodin v øeditelnì školy.

Telefonicky lze dohodnout i ná-
hradní termín. Informace na tel.
èísle: 465 631 242.

                                               Mgr. Olga Zajacová
  øeditelka ZUŠ
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Vojenské muzeum Králíky a Králická pevnostní
oblast na prestižním veletrhu IDET 2005 v Brnì

Ve dnech 3. až 5. kvìtna 2005 probìhl na brnìnském výsta-
višti již osmý mezinárodní veletrh obranné a bezpeènostní tech-
niky IDET 2005. Jediné soukromé muzejní aktivity, které se
zde prezentovaly, pøedstavovaly v pavilonu G1 expozice
Vojenského muzea Králíky (VMK) a Králické pevnostní
oblasti (KPO).

Z oficiální statistiky IDETu vyplynulo, že tento roèník byl
historicky rekordním po všech stránkách. Rozloha celkové vý-
stavní plochy, se oproti minulému roèníku zvýšila o 60% na 48
701 m. Špièkové technologie na nìm pøedstavilo 288 firem z 26
zemí celého svìta. Nejvìtší expozici od zaèátku tohoto odborné-
ho veletrhu v roce 1993 mìla Armáda ÈR v pavilonu „Z“, která
se poprvé pøedstavila jako plnì profesionální. Branami brnìn-
ského výstavištì prošlo bìhem prvních dvou dnù 18 198 ná-
vštìvníkù, což je o 5 000 více než v roce 2003. Z celkového poètu
návštìvníkù bylo 1 380 zahranièních ze 49 zemí svìta, nejvíce
ze Slovenska, Polska a Rakouska. Výstavištì pøivítalo i zájemce
z dalekých zemí, napøíklad z Nového Zélandu, Jihoafrické re-
publiky, Indonésie, Indie, Singapuru a Vietnamu.

Svou oficiální úèast rozšíøili významní èlenové NATO, napøí-
klad Nìmecko, USA, Velká Británie, ale též Izrael a Švédsko.
Na rozdíl od minulého roèníku se IDETu jako vystavovatelé zú-
èastnili zástupci Argentiny, Indie, Nizozemí, Øecka, Ukrajiny a
Spojených arabských emirátù. Polovinu vystavovatelù tvoøili za-
hranièní úèastníci.

Slavnostního zahájení se zúèastnili èlenové vlády, ministr obra-
ny Karel Kühnl, ministr prùmyslu a obchodu Milan Urban, mi-
nistr vnitra František Bublan a náèelník Generálního štábu
AÈR generálporuèík Pavel Štefka. Cílem veletrhu bylo zprostøed-
kovat kontakty na modernizaci armád a navázat novou spolu-
práci.

Úèast na takto zamìøeném veletrhu je pro muzejní aktivity
z Králicka vysoce prestižní záležitostí. Je potìšitelné, že for-
mou expozice (z poèátku jen panelù s fotografiemi), mìly tyto
aktivity zastoupení na dosud všech roènících veletrhu. Je to dáno

pøedevším vstøícností BVV, které poskytují ARMY FORTu a døí-
ve Spoleènosti pøátel ès. opevnìní jiné podmínky, než mají ostat-
ní komerèní firmy. Díky této vstøícnosti a také díky obìtavosti
nìkolika málo realizátorù pøíprav expozice (montáž, obsluha
expozice – stánku, demontáž) tak mùže odborná i laická veøej-
nost každoroènì shlédnout jinak øešenou výstavu, pøibližující
historii ès. opevnìní, osudy významných ès. vojákù, výstavu pøed-
stavující èetné exponáty a akce, na kterých se muzea z Králické
pevnostní oblasti podílejí.

Letošní roèník vìnovali zcela pochopitelnì realizátoøi expozi-
ce významnému 60. výroèí konce II. svìtové války. Expozici VMK
a KPO dominoval terénní vùz Gaz 67 „Èapájev“ („ruský džíp“),
velkorážný kulomet DŠK a 82 mm minomet – vše sovìtského
pùvodu. Atmosféru dotváøely dvì figuríny sovìtských vojákù a
jeden živý exponát – spolupracovník, nebo spolupracovnice VMK
v dobové sovìtské uniformì. V pìti stylových vitrínách vyrobe-
ných z munièních beden mohli pod sklem zájemci shlédnout
rùzné drobné výstrojní a uniformní souèástky, munici, zbranì,
ruèní granáty pocházející z výzbroje armád úèastnících se II.
svìtové války.

Na letošní akci Cihelna 2005 zval obsah dvou panelù, vìno-
vaných Ostravské operaci v roce 1945, která zároveò pøedsta-
vuje nejvìtší bitvu II. svìtové války, pokud se týká území naší
souèasné republiky. Tøetí panel pøipomínal podrobným životopi-
sem a øadou fotografií nejvýznamnìjší osobnost našich novodo-
bých vojenských dìjin – armádního generála Ludvíka Krejèího.

Téma opevnìní bylo zastoupeno tentokrát rozmìrnou ètyøja-
zyènou informaèní tabulí s mapou a fotografiemi, zachycující
aktuální stav projektu KPO. Èeskoslovenské opevnìní však bylo
zastoupeno i trojrozmìrnì. Podaøilo se totiž prezentovat desítky
zdaøilých modelù pevnùstek vzor 36, vzor 37 i pìchotní srub
tìžkého opevnìní a to v mìøítku 1:72. V prostoru stánku bì-
žel rovnìž videoprogram, který pøedstavoval další pozvánku na
akci Cihelna.

Návštìvníci mìli k dispozici stojan s propagaèními materiá-
ly – letáky a informaèními brožurami. Jednoznaèný hit pøedsta-
vovala barevná ètyøjazyèná skládaèka Králické pevnostní ob-
lasti, vyrobená v loòském roce za podpory Pardubického kraje.
Šla doslova na draèku a rozdalo se jí pøes 7 000 kusù!!!
V tìsném závìsu se držela ètyøjazyèná skládaèka Vojenského
muzea Králíky a pak následovaly propagaèní materiály akce
Cihelna, tvrze Bouda, pìchotního srubu K – S 14 a další. Ná-
vštìvníci ocenili možnost objednat si pøímo na místì nìkteré
modely pevnostních objektù, nebo vìrné repliky nìkterých vý-
zbrojních souèástí, které pro sbìratele zajiš�uje VMK.

Prezentaci VMK a KPO na IDETu 2005 mùžeme považovat
za úspìšnou. Jen málokdy za tøi dny trvání akce zùstal stánek
zcela bez návštìvníkù. Pokud se tak stalo, bylo to jen na krát-
kou chvíli. Èastìjší byla opaèné situace, kdy ani ètyøi obsluhující
pracovníci nezvládali vìnovat se všem, kdo mìli nìjaký dotaz,
nebo pøání. Velmi potìšitelná je ta skuteènost, že velké množ-
ství lidí pøicházejících na stánek znalo akci Cihelna a opevnìní
na Králicku, šlo si pro aktuální informace, nebo rovnou sdìlova-
lo, že se chystají Králicko navštívit.

ARMY FORT, s. r. o.
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Program na ÈERVEN
pátek   3.   MELINDA & MELINDA   zaè. ve 20.00 hod
Komedie je tragédie, která se stane tìm druhým. Nový

snímek Woodyho Allena je další jeho nenápadnou a inteli-
gentní komedií z exkluzivního prostøedí Manhattanu a jako
vždy v nìm jde o vìèné lidské problémy související
s partnerstvím, manželstvím a sexem.

pátek   10.   RAY   zaè. ve 20.00 hod
Životopisný hudební snímek zachytil život legendárního

èernošského zpìváka, pianisty a skladatele Raye Charlese,
jenž jako sedmiletý oslepl v dùsledku zeleného zákalu.
Obtížného úkolu ztvárnit hlavní roli se s nevšední suges-
tivitou zhostil držitel Oscara Jamie Foxx (ve filmu také sám
hraje na klavír).

sobota   11.   REVIZOØI (PROJEKT 100)
zaè. ve 20.00 hod
Alegoricky ladìný thriller z tajuplného podzemí buda-

peš�ského metra. Pøíbìh nìkolika všeobecnì nenávidìných
revizorù jízdenek navzdory symbolické rovinì realisticky
vypovídá o postkomunistické frustraci, vybíjející si emoce
v násilí a bezohlednosti; drsný naturalismus je naštìstí pro-
vázen katarzí.

úterý   14.   ROBOTI   zaè. v 17.00 hod
Z doby ledové do doby plechové! Chudí manželé si poøídí

malého Rodneyho, optimistický „chlapec“ však tìžce nese,
že náhradní díly jeho rostoucího tìla jsou podìdìné po bra-
trancích a sestøenicích. Animovaná sci-fi komedie nese po-
zitivní poselství a staví do popøedí tradièní rodinné hodnoty.

pátek   17.   TEAM AMERICA: SVÌTOVEJ POLICAJT
zaè. ve 20.00 hod
Tvùrci kultovního South Parku se ve svém dalším celo-

veèerním filmu zabývají svìtovým terorismem a americkou
reakcí na nìj. První akèní loutkový film je parodií hollywo-
odských thrillerù a najdeme v nìm vše, èím tvùrci prosluli:
cynický humor, obscénní slovník, sžíravé písnì a neúctu
k tradièním hodnotám.

sobota   25.   zaè. ve 20.00 hod
OTEC NA SLUŽEBNÍCESTÌ (PROJEKT 100)
Mezinárodní uznání si režisér Emir Kusturica získal fil-

mem ze Sarajeva v letech 1950-1952. Vypravìèem je šes-
tiletý chlapec, jehož otec není na služební cestì, nýbrž na
nucené práci v dolech a posléze ve vyhnanství. Svérázný
obraz historické epochy, která zemì bývalé Jugoslávie ovliv-
òuje dodnes.

úterý   28.   DVEØE V PODLAZE   zaè. ve 20.00 hod
Nejnebezpeènìjší tajemství jsou ta, která se bojíme øíci

sami sobì… Komorní psychologický snímek je adpatací best-
selleru Johna Irvinga „Rok vdovou“ (podle spisovatelových
knih byly již natoèeny nádherné filmy Pravidla moštárny a
Svìt podle Garpa).

ètvrtek   30.   ØADA NEŠ�ASTNÝCH PØÍHOD
zaè. v 17.00 hod
Sourozenci Violet, Klaus a malá Sunny pøišli pøi požáru

o rodièe i o domov. Jako dìdicové velkého jmìní jsou proná-
sledováni ziskuchtivým hrabìtem Olafem (v podání skvìlé-
ho Jima Careyho). Èerná komedie natoèená pro vìtší dìti a
zbytek populace se smyslem pro humor.

Klub Na Støelnici Králíky
ÈERVEN 2005

sobota   4. 6.   PETRA FIŠEROVÁ & PØÁTELÉ
zaè. v 18.00 hod
Koncert studentky pìveckého oddìlení pardubické kon-

zervatoøe a hostù (Zdenka Horníèková – klavír, Pavla Ha-
náková a Lenka Kotyzová - flétny, Jan Èuma – housle).

sobota   4. 6.   WORST DAY + PRASKLÁ STRUNA
zaè. ve 21.00 hod
Hudební veèírek ve Sportbaru Støelnice.

úterý   14. 6.   LINHA SINGERS   zaè. v 19.00 hod
Koncert z cyklu KLASIKA VIVA v Klášterním kostele

v Šumperku. LS je vokálnì instrumentální soubor, jehož
hudební øeè nerespektuje vžité a uznávané hranice jednot-
livých hudebních žánrù. Osobitý zpùsob pøednesu je dán
pøedevším vokální technikou, která zpìvákùm umožòuje
zazpívat i nároèné party hudebních nástrojù. (Informace o
dopravì na tel. è. 465 631 473 a 603 849 460)

sobota   18. 6.   VRÁNY   zaè. ve 21.00 hod
Hudební veèírek ve Sportbaru Støelnice. Mladá králická

kapela pøedstaví a pokøtí své první CD.

úterý   21. 6.   VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
zaè. v 18.00 hod
Tradièní koncert absolventù , žákù a uèitelù ZUŠ a dal-

ších hostù se koná ve vestibulu Støelnice pøi pøíležitosti
celoevropského Svátku hudby.

ètvrtek a pátek   23. a 24. 6.   zaè. v 18.30 hod
TANÈÍME PRO RADOST 2005
Již ètrnáctý „závìreèný úèet“ všech žákyò a žákù taneè-

ního oboru ZUŠ v Králíkách a Èervené Vodì.

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.

KURS TANEÈNÍ A
SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY 2005
Klub Na Støelnici opìt zve (nejen) dospívající mládež

k výuce spoleèenských tancù pod vedením uèitelky taneè-
ního oboru ZUŠ paní Ivy Musilové a taneèního mistra Vladi-
míra Hejtmanského. Kurs obsahuje osm øádných lekcí (vždy
v sobotu od 13.15 do 16.15 hodin – zaèátek je stanoven
podle pøíjezdu vlaku z Èervené Vody a v pøípadì zmìny
jízdního øádu mùže být upøesnìn), jednu lekci moderního
tance, jednu veèerní Prodlouženou a závìreèný Vìneèek.

Podmínkou k úèasti v kursu je dosažení vìku 15ti let,
zaplacení kursovného ve výši 600,- Kè a spoleèenský odìv
na všech lekcích. Pøihlášky s úhradou kursovného pøijímá
kanceláø Støelnice od 1. èervna 2005 každý pracovní den od
13.00 do 16.00 hodin, zde také podáme podrobné informace
a èasový rozpis kursu (k dispozici též  na tel. è. 465 631
473 a 603 849 460).

První lekce se koná v sobotu 10. záøí 2005.  Lekce
jsou pøístupné veøejnosti, podmínkou je ovšem spoleèenský
odìv návštìvníkù.
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MINIFOTBAL 2004
Poøadatel: Oddíl ledního hokeje TJ Jiskra Králíky

Na zimním stadionu v Králíkách se uskuteènil první roè-
ník v minifotbale. Zúèastnilo se šest družstev (SPORT BAR,
ZET Dolní Lipka, HC POD LÍPOU, FC BECHER BAR, OLD
BOYS, FC HEØMANICE) a hrálo se každý pátek odpoled-
ne, systémem každý s každým dvakrát a závìreèným tur-
najem o koneèné umístìní.

Výsledky:  I. kolo  7. kvìtna
ZET : SPORT BAR  2 : 0  (Kylar, Ješina)
AC HEØMANICE : BECHER BAR  0 : 1  (Boura),
OLD BOYS : HC POD LÍPOU  0 : 1  (Borovièka),
SPORT BAR : BECHER BAR  3 : 0  (Šponar J., Šponar M.,

Davídek),
AC HEØMANICE : HC POD LÍPOU  2 : 5  (Skoták, Cha-

loupecký D. - Borovièka 2, Hoøínek, Panchartek, Chromek)

Výsledky:  II. kolo  14. kvìtna
SPORT BAR : AC HEØMANICE  6 : 2  (Pražák 2, Davídek

2, Tomek 2 - Višohlíd, Chaloupecký J.)
FC BECHER BAR : HC POD LÍPOU  3 : 7  (Lux A., Boura,

Laczko - Khol 3, Hoøínek 2, Mucha, Borovièka)
ZET : AC HEØMANICE  3 : 2  (Majzlík, Vítek, Kylar -

Višohlíd, Chaloupecký D.)
FC BECHER BAR : OLD BOYS  0 : 0
HC POD LÍPOU : ZET  3 : 5  (Mucha 2, Hoøínek - Kylar 4,

Majzlík)

Výsledky:  III. kolo  21. kvìtna
FC BECHER BAR : AC HEØMANICE  2 : 1  (Hejtmanský,

Bøíza M. - Chaloupecký D.)
ZET : OLD BOYS  1 : 1  (Kylar - Krejèí M.)
SPORT BAR : HC POD LÍPOU   0 : 0
AC HEØMANICE : OLD BOYS 0 : 3 (Felgr, Laimer, Po-

dolský)
ZET : FC BECHER BAR  0 : 3  Kontumace

Výsledky:  IV. kolo  28. kvìtna
SPORT BAR : ZET  5 : 0  (Jungvirt 2, Šponar J., Pražák,

Nìmec)
HC POD LÍPOU : FC BECHER BAR  0 : 1  (Bøíza)
SPORT BAR : OLD BOYS  6 : 1  (Šponar J. 2, Pražák 2,

Kempf 2 - Podolský)
AC HEØMANICE : ZET  0 : 3  (Kylar 2,Šverák)
OLD BOYS : ZET  1 : 3  (Podolský - Kylar 2, Šverák)

Výsledky:  V. kolo  4. èervna
AC HEØMANICE : SPORT BAR  1 : 2  (Vyšohlíd - Daví-

dek, Švéda)
HC POD LÍPOU : OLD BOYS  4 : 1  (Holubec 3, Hoøínek

- Laimer)
FC BECHER BAR : SPORT BAR  0 : 2  (Kempf, Davídek)
HC POD LÍPOU : AC HEØMANICE  4:2 (Halaniè, Holu-

bec, Panchartek, Hoøínek - Snopek, Vyšohlík)
OLD BOYS : FC BECHER BAR  2:1 (Laimer, Krejèí -

Ferenec)

Výsledky:  VI. kolo  11. èervna
ZET : FC BECHER BAR  1 : 1  (Kylar - Ïuriš Petr)
HC POD LÍPOU : SPORT BAR  1 : 0  (Holubec)
OLD BOYS : AC HEØMANICE  1 : 2  (Laimer - Snopek,

Vyšohlíd)
HC POD LÍPOU : ZET  1 : 1  (Chromek - Kylar)
OLD BOYS : SPORT BAR  1 : 4  (Sopel - Krejèí 2, Paulus,

Pražák)

Koneèná tabulka po základní èásti
1. SPORT BAR 10 7 1 2 28 : 8 22
2. HC POD LÍPOU 10 6 2 2 26 : 15 20
3. ZET 10 5 3 2 19 : 17 18
4. FC BECHER BAR 10 4 2 4 12 : 16 14
5. OLD BOYS 10 2 2 6 11 : 22 8
6. FC HEØMANICE 10 1 0 9 12 : 29 3
SPORT BAR a HC POD LÍPOU postopili pøímo do semifi-

nále.
Závìreèný turnaj o koneèné umístìní: PÁTEK

18.èervna:
1. ètvrtfinále  FC BECHER BAR : OLD BOYS 1:1   (2:1 na

penalty)
2. ètvrtfinále  ZET : FC HEØMANICE  2 : 0
1. semifinále   SPORT BAR : FC BECHER BAR  6 : 0
2. semifinále   HC POD LÍPOU : ZET  4 : 1
FINÁLE     SPORT BAR : HC POD LÍPOU  4 : 1

 Závìreèný turnaj jen potvrdil umístìní po základní èásti,
takže celkovým vítìzem se stal SPORT BAR, druhý skonèíl
tým HC POD LÍPOU a tøetí byl ZET Dolní Lipka.

 Pøíští rok chceme v této akci urèitì pokraèovat a rádi
pøivítáme nová družstva.

Osadní výbor
v

Prostøední Lipce
poøádá

„Den dìtské
radosti“

Dne 25. 6. 2005 od 9.00
v Prostøední Lipce

u pohostinství
Obèerstvení, soutìže,
hry a ceny zajištìny
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3. roèník rybáøských závodù
Dne 30. 4. 2005 uspoøádala místní

organizace Èeského rybáøského sva-
zu Králíky  na  rybníku v Králíkách
3.   roèník  rybáøských závodù pro dìti
do 15 let. Soutìžilo se v lovu ryb jed-
notlivcù na plavanou za úèasti 22 dìtí
z  5  místních organizací ÈRS - Králík
, Tìchonína, Štítù ,  Jakubovic  a Leto-
hradu. Pøed tìmito závody byl revír
øádnì zarybnìn a proto se oèekávaly
velké souboje pøedevším mezi specia-
listy na plavanou a ostatními rybáøi,
kteøí na splávek chytají jen výjimeènì.
Nakonec se projevila vìtší zkušenost a
znalost Romana Stránského z domácí
místní organizace ÈRS Králíky, který
bìhem závodu ulovil 32 kaprù  a zis-
kem  320 bodù zvítìzil a odnesl si hlav-
ní cenu – mikrovlnou troubu.

Mimo hlavní ceny , kterou vìnovala
organizace MO ÈRS Králíky , byly roz-
dány z bohaté tomboly další ceny dle vlastního výbìru a to
pro všechny  zúèastnìné závodníky.  Bìhem závodu se cel-
kem ulovilo 166 ks ryb - /110ks kapra a 56 ks bílé ryby/.

Poøadí závodníkù do 5 místa:
1. Roman Stránský  MO ÈRS Králíky - 320 bodù
2. Habermann Lubomír MO ÈRS Štíty - 150 bodù
3. Kubová Tereza MO ÈRS Letohrad - 122 bodù
4. Mikula Tomáš MO ÈRS Tìchonín - 112 bodù
5. Kvaèek Petr MO ÈRS Tìchonín-  88 bodù
Závod probìhl za velice pøíjemného sluneèného poèasí.

Za bohatou tombolu, která byla pøipravena pro všechny
závodníky  patøí velké podìkování  MìÚ v Králíkách, paní
Kuèerové – firma VEKTOR a paní Vidrmové – Rybáøské
potøeby

Podìkování patøí také všem zúèastnìným závodníkùm,
poøadatelùm a rozhodèím.

S pozdravem Petru zdar
Za organizaci Kylar Ivo

jednatel organizace MO ÈRS Králíky

Øádková inzerce
Prodám koèárek, 4-kombinaci znacku

Dema (zelenobila kostka + béžová) po 1
dítìti. Uzívaný 8 mìsícù, jako nový. Poøi-
zovací cena 8.500,-, cena nyní 3.700,-.
V cenì je taška na dítì, taška na rukoje�,
nákupní košík, pláštìnka. Nafukovací
kola, nastavitelná rukoje�. Lze používat
jako pohdlná sedaèka. Tel.: 777831261

Prodám dìtskou válendu bez úložného
prostoru z masívu (160x70x35), matrace
s hnìdým potahem. Za 450,-. Tel.:
777831261

Prodám motocykl MZ ETZ 150 – mod-
rá barva, super stav, 10,5 kw, cena 15.000,-
na tel.: 777/32 80 54
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