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Podìkování radním Pardubického kraje
Protože se pøiblížil konec volebního

období èlenù krajského zastupitelstva,
rád bych touto cestou podìkoval všem
radním Pardubického kraje za jejich
pomoc našemu regionu. Samospráva
Pardubického kraje zaøadila Králicko
mezi strukturálnì postižené regiony a
deklarovala svùj zájem na jeho rozvoji.
Èasté kontakty hejtmana a vícehejtma-
na s vedením obcí v králické kotlinì
vedly k pochopení specifiènosti naše-

ho krásného kraje, jejichž dùsledkem
bylo, že naše oblast nebyla spravována
„od zeleného stolu“. Pardubickému
kraji se podaøilo podpoøit grantovými
tituly mnohé zajímavé projekty, sou-
èasnì se daøí rozjíždìt projekty, jejichž
význam pøesahuje rámec regionu
(oprava silnice II. tøídy v úseku Šer-
lich- Bartošovice- Zemská brána- Èes-
ké Petrovice- Mladkov-Dolní Lipka-
Horní Morava, obnova vyhlídkové vìže

a turistické chaty na Králickém Snìž-
níku, areál sjezdovek na Bukové hoøe,
a.j.). Pozorováno zvnìjšku vládl v Radì
PK pracovní a vìcný duch bez politic-
kých intrik. A tak snad jediným pro-
blémem je nedostatek rozdìlovaných
financí, který je zpùsoben nízkým po-
dílem krajù na daòových pøíjmech stá-
tu (dosud 3,1 %, v návrhu novely zá-
kona pøes 15 %).

Dušan Krabec

KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ
Mateøská škola Králíky, Pivovarská

 - pøíspìvková organizace, zøizova-
tel Mìsto Králíky

- 6 zamìstnancù, z toho 4 uèitelky
MŠ a dvì pracovnice provozu

- øeditelka paní Jarmila Kainková
- školku navštìvuje 50 dìtí ve dvou

oddìleních

Snad každý obyvatel Králík zná škol-
ku „u madracárny“ (pro ty pozdìji na-
rozené pøipomínáme, že název byl od-
vozen od sídla provozovny firmy Døe-
votex, v provozovnì se vyrábìly mad-
race).

Základní údaje o budovì a pracov-
nících:

Dìtský útulek (Kinderheim 1908-
1945), Mateøská škola (1945 – dopo-
sud)

1904 - vytvoøeno stavební místo pro
dìtský útulek odkoupením pozemkù
pro pøestavbu silnice Králíky – Pro-
støední Lipka

1907 - 1.3. sl. Marie Walterová (by-
tem Hluboká ul.) oznamuje, že daruje
10 000 K pro jeho výstavbu

1907 - 1.5. rozhodnuto postavit pro
útulek budovu na obecním pozemku
vedle Odborné školy

1908 - uvedeno, že bude zahájena
výstavba

1908 - 16.12. otevøen novì vystavì-
ný dìtský útulek

1908 - pøi útulku zøízena škola šití
pro dívky

1939 - dosavadní útulek vedený sest-
rami øádu sv. Hedviky pøevzala Naci-
onálnì socialistická péèe o blaho lidu
(NSV) a pøemìòuje ho na mateøskou
školu

1911 - 2.12. slavnostní odhalení Køí-
žové cesty v kapli dìtského útulku,
vysvìceno rektorem

redemptoristù P. Karlem Posselem
1945 - 7.12. podána žádost o otevøe-

ní mateøské školy v budovì útulku
(døíve ulice Konìvova, dnes Pivovar-
ská)

1945 - zøízena MŠ 1., dne 6.8. se ko-
nal zápis do mateøské školy,

1945 - 7.12. místnosti pro mateøskou
školu (Pivovarská) již øádnì vybave-

(Pokraèování na stranì 2)
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ny, požádáno o její povolení
1960 - kromì vlastní budovy použí-

vá MŠ také místnosti v žákovském in-
ternátì (budoucí MŠ v ulici 5. kvìt-
na)

1961 - pøikroèeno k rozšíøení ma-
teøské školy

1962 - 1. 9. zøízena druhá tøída v in-
ternátì a provedeny bìžné opravy
(budoucí MŠ v ulici 5. kvìtna)

1966 - dvoutøídní; uvedena øeditel-
ka M. Plachá;  ve  školní kuchyni MŠ
se stravují i dìti z MŠ z ul. 5. kvìtna

1972 - zadána oprava støechy a ko-
mínù

1972 - 11. 10. uvedeno, že se pøedpo-
kládá dokonèení výmìny krytiny do
konce mìsíce

1972 - zadáno vypracování projek-
tové dokumentace na ústøední topení

1974 - nedokonèena adaptace sute-
rénu a omítka

1974 - uvedeno, že bude probíhat
oprava kuchynì a jídelny

1975 - dokonèena elektroinstalace,
vodovodní instalace a generální opra-
va (vše v suterénu); dokonèena omít-
ka

1975 - uvedena øeditelka Milada Bu-
chalová

1976 - dokonèena údržba budovy
1976 - vznikl dìtský pìvecký sbor

Snìženky
1976 - vybudován koupací bazén u

MŠ 1
1977 - 31. 5. uvedeno, že probíhala

oprava a vybavení MŠ 1
1977 - 31. 5. uvedeno, že se poèítá

s doplnìním výbavy zahrady u MŠ 1
1977 - 1. 8. øeditelka Milada Bucha-

lová spoleènì s paní uèitelkou Bože-
nou Maryškovou pøevedeny do nové
mateøské školy v ulici Obráncù míru
(Moravská); novou øeditelkou Jiøina
Hofmanová

1978 - na podzim vymìnìna dlažba
v celé budovì, natøeny všechny dveøe
a zárubnì; v jídelnì položeno nové li-
noleum; v ložnicích se zaèalo s vymì-
òováním pøikrývek a povleèení; vzni-
kl dìtský pìvecký sbor Snìženky
(opìt)

1979 - zahrada MŠ v hrozném sta-
vu, pøi budování tìlocvièny ZDŠ 5.
kvìtna se pøes ni pøepravoval materi-
ál;

1980 - do oken v prvním patøe na-
montovány møíže; vykachlíkována
umývárna, opatøena novými umyva-
dly a zrcadly (provádìl OSP); na za-
hradì pøibyly dvì pøírodní kladiny;

1981 - získáno nové ložní prádlo,
ubrusy a záclony;  pod jídelní stolky
na zahradì položeny terasové dlaždi-
ce; na stranì proti starému høbitovu
postaven nový plot; do jídelny a na
schody položeno nové linoleum

1982 - otevøeno pøípravné oddìlení
pro pøestup do prvního roèníku základ-
ní školy

1982 - v mìsíci èervenci a srpnu.
vymalována jídelna, kuchyò a sklep

1982 - opravena støecha a okapy;
1983 - vymalována celá budova a

opraven bazén;
1984 - opravován kanalizaèní odpad,

který pøi dešti zamokøoval školní jí-
delnu; ve školní zahradì umístìn nový
kolotoè; opraven bazén;

1985 - vymìnìn písek v pískovišti,
postaven vláèek na zahradì pro zpes-
tøení her;

1989 - 1990 v MŠ pracují další 2 uèi-
telky a 5 provozních zamìstnancù;
škola má 1. oddìlení (17 dìtí) a 2. od-
dìlení (27 dìtí); pøi škole pìvecký sbor
Snìženky; natøeno oplocení školy;

1991 - 92:  2 oddìlení, 52 dìtí;  uve-
deno, že o prázdninách bude vymalo-
vána a vylepšena jídelna a kuchyò; ob-
jednány vnìjší nátìry oken;

1992 - 93 instalace nových okapù,
nátìry soklù v pøízemí a v 1. patøe;

1996 - 12. 2. schváleno zaøazení MŠ
do sítì škol a schválena zøizovací listi-
na;

2003 - schválena zmìna zøizovacích
listin;

2003 - v mìsíci dubnu odchází do
starobního dùchodu dlouholetá øedi-
telka p. Jiøina Hofmanová;  novou øe-
ditelkou MŠ se stává Jarmila Kainko-
vá (k 1. 9. 2004);  z  hygienických
dùvodù zrušen provoz školní kuchy-
nì, dodávku stravy zajiš�uje ŠJ Mo-
ravská; otevøena  výdejnu stravy.

Tolik krátký pøehled a struèné úda-
je o skoro „stoleté dámì“. V souèasné
dobì je budova ve velmi špatném tech-
nickém stavu. O krátký rozhovor jsme
požádali souèasnou øeditelku MŠ paní
Jarmilu Kainkovou.

Paní øeditelko,  ve funkci øedi-
telky školky pracujete nyní již je-
den rok, pøed tím jste pracovala ve
velké školce v Praze. Dá se srovná-
vat materiální vybavení obou ško-
lek? Jak jste pøipraveni na pøísné
normy stanovující podmínky pro
pobyt dìtí v pøedškolním zaøízení?

Budova králické školky byla vìtši-
nou udržována svépomocí rodièù dìtí,
které MŠ navštìvovaly.Bìhem svého
pùsobení toto zaøízení nedoznalo ni-
kterak velkých oprav a rekonstruk-
cí.Podle fotografie pøiložené v matrice
školy snad jen opravu omítky, poøíze-
ní kovového plotu,  kovových a døevì-
ných prùlezek,kolotoèù. Uvnitø budo-
vy podle doložených dokladù v kroni-
ce školky probìhla rekonstrukce su-
terénu, oprava elektroinstalace, pod-
lahových krytin. Vybavení nábytkem

se øešilo vìtšinou  pøevodem ze zruše-
ných školek z okolí.

Dnes má MŠ  kapacitu 50 dìtí a je
plnì obsazena.Ve tøídách je již nový
nábytek pro dìti a  také je slušnì vy-
bavena hraèkami, novì byla uprave-
na jídelna. Bohužel nesplòujeme pøís-
né hygienické podmínky pro pobyt dìtí
v pøedškolním zaøízení a pøedpoklá-
dáme, že zøizovatel bude øešit stano-
visko orgánù hygienické služby v roce
2005 ve všech pøedškolních zaøízeních.

Co je podle Vás nutné øešit co
nejdøíve?

Jednoznaènì je to havarijní stav
støechy, dále je podle požadavkù „hy-
gieny“ nutné rekonstruovat sociální
zaøízení, šatny. S ohledem na nové
normy by bylo nejvhodnìjší provést
celkovou rekonstrukci budovy.

Tato školka se vždy podílela na
kulturním životì ve mìstì – pì-
vecký kroužek, divadelní pøedsta-
vení. Jaké jsou aktivity školky v
této oblasti?

Personál zaøízení se snaží navázat na
tradice této školy, opìt zde ožil dìtský
zpìv v pìveckém souboru Snìženky ,v
zájmových kroužcích si dìti ovìøují své
dovednosti a schopnosti a jinak se
úèastní veškerého dìní ve mìstì.

Jaká je spolupráce školky s ro-
dièi?  Plánujete i jiné akce než je-
nom brigády?

Také spolupráce s rodièi je zde jistì
na dobré úrovni,o èemž svìdèí i èasté
spoleèné akce rodièù s dìtmi a pomoc
i rodièù, kterým již dìti odrostly.

Od roku 2005 vstoupí v platnost
vedle nového školského zákona i
zákon o pedagogických pracovní-
cích. Jak jste pøipraveni na tento
zákon?

Všichni pedagogiètí pracovníci škol-
ky splòují odbornou kvalifikaci podle
tohoto zákona. Své znalosti si dále pro-
hlubujeme v doplòkovém studiu.

Plány do budoucna?
I nadále chceme postavit náš vzdì-

lávací plán na spolupráci školky
s rodinou a plánujeme další spoleèné
akce pøímo v zaøízení: karneval, be-
sídky, oslavy svátkù Matek, Dìtí, zá-
vìreènou akademii a rozlouèení
s pøedškoláky. Dále chceme navázat
na spolupráci s pražskou mateøskou
školou A.Drabíkové – osvìdèil se nám
poznávací zájezd do hlavního mìsta za
kulturními památkami a poznávání
života dìtí ve mìstì. Naše plány do
budoucna jsou ale vázány na rozhod-
nutí zøizovatele, zda zahájí rekonstruk-
ci budovy.

Za redakci se ptal Jan Divíšek

(Pokraèování ze strany 1)
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Oznámení o dobì a místì konání voleb
do krajských zastupitelstev a Senátu PÈR

Starosta Mìsta Králíky podle § 27
zákona è. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajù a o zmìnách nì-
kterých zákonù, v platném znìní a §
15 odst. 1 zákona è. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu Èeské republiky
a o zmìnách nìkterých dalších záko-
nù, v platném znìní, oznamuje:

1. Volby do krajských zastupitelstev
a Senátu PÈR se konají v soubìhu dne
5. 11. 2004 od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din a dne 6. 11. 2004 od 8.00 hodin do
14.00 hodin a v pøípadì konání druhé-
ho kola voleb do Senátu PÈR dne 12.
11. 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 13. 11. 2004 od 8.00 hodin do 14.00
hodin, toto druhé kolo voleb do Senátu
PÈR se koná již samostatnì.

2. Místo pro konání voleb do zastupi-
telstev krajù a voleb do Senátu PÈR

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

ulice 5. kvìtna 412, Králíky
pro volièe bydlící v ulici:
Berlínská èp. 405, 406, 525, 526
Dolní èp. 184, 185, 237, 238, 240, 241,

242, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 389, 511, 512,
513, 514, 515, 516

Hradecká èp. 195, 197, 198, 201, 202,
224, 229, 386, 633, 634, 652

Høbitovní èp. 226, 227, 228, 230, 231,
232, 233, 234, 236, 390, 530, 638, 639,
654

Kosmonautù èp. 521, 522, 860, 861,
862, 863, 864, 865, 868, 869, 870, 871,
873, 874, 876, 877, 878, 879, 882

Luèní èp. 235, 373, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 463, 464

Moravská èp. 418, 421, 481, 647
Na Køižovatce èp. 188, 190, 191, 192,

193
Na Mokøinách èp. 665, 666, 667, 668,

669, 940, 942
Na Pøíkopì èp. 244, 246, 249
Nádražní èp. 395, 476, 477, 479, 480,

482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489,
490, 653,841, 842, 843, 844, 845

Pivovarská èp. 158, 160, 161, 163, 261
Plynárenská èp. 420, 425, 567, 568,

569, 570, 573
Pod Dìt.Domovem èp. 459, 574, 575,

576
Pøedmìstí èp. 208, 209, 211, 213,  221,

223, 225
Tkalcovská èp. 183, 187, 655, 656
Tovární èp. 166, 167, 168, 169, 170,

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 413, 415, 419, 649, 670

U Zastávky èp. 396, 397, 398, 399,
400, 401, 402, 403, 404, 407, 408

5. kvìtna èp. 372, 383, 385, 388, 391,
410, 411, 416, 417, 433, 435, 444, 465,
466, 491, 518, 519, 523, 524, 571, 572,
577

ve volebním okrsku è. 2
je volební místností Gymnázium,

Velké námìstí 367, Králíky
pro volièe bydlící v ulici:
Èervenovodská èp. 302, 461
Dlouhá èp. 278, 281, 282, 284, 285,

286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295,
296, 297, 298, 300, 301, 340, 342, 343,
344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 353

Hluboká èp. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 265,
266, 267, 268, 269

J. Opletala èp. 19, 20, 21, 22, 23, 45,
90, 92, 116, 117, 118, 121, 126, 127, 128,
129, 132, 360, 361

Ke Skalce èp. 1001, 1002, 111
Malé námìstí èp. 322, 338
Moravská èp. 292
Na Pískách èp. 134, 135, 136, 137,

138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 378,
549, 650

Na Skøivánku èp. 149, 150, 152, 153,
154, 381, 517

Nábøežní èp. 125, 375
Pivovarská èp. 146, 147, 148, 151
Pøíèní èp. 352
Rùžová èp. 293, 462
Slunná stráò èp. 155, 156, 157, 159,

162
Valdštejnova èp. 323, 324, 325, 326,

327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 347, 359, 914

V Bytovkách èp. 658, 659, 660, 661,
662, 663, 664

Velké námìstí èp. 1, 2, 3, 4, 6, 272,
274,  275,  276, 277, 354, 355, 356, 357,
358, 362, 363, 364, 366

Zahradní èp. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 468, 469

Ztracená èp. 9, 10, 631, 632
17. listopadu èp. 44, 89, 114, 115, 123,

320, 321, 467

ve volebním okrsku è. 3
je volební místností Mìstský úøad

Králíky, Karla Èapka 316, Králíky,
zasedací místnost II. patro

pro volièe bydlící v ulici:
A. Jiráska èp. 450, 554, 555, 556, 557,

598, 599, 626, 627, 628, 629, 630
A. Dvoøáka èp. 769, 770, 771, 772,

773, 774, 775, 776, 777, 779, 780, 781,
782, 783

B. Smetany èp. 558, 559, 562, 563,
564, 565, 566

Èervenovodská èp. 695
F. Palackého èp. 445, 448, 451, 456,

581, 583, 584, 622
Hedeèská èp. 73, 93, 97, 98, 99, 102,

103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 119,
120

Husova èp. 452, 454, 455
J. Nerudy èp. 600, 601, 602, 603, 604,

605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 614,
615, 616, 617, 618, 619, 623, 624, 751,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758,760,
761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768,
784

J. Švermy èp. 690, 694, 696, 697, 698,
699, 700, 701, 714, 715

K Parku èp. 496

Karla Èapka èp. 303, 305, 306, 307,
308, 309, 311, 317, 475, 492, 494, 501,
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
541, 542, 543, 550, 746, 747

Leoše Janáèka èp. 804, 805, 806, 807,
808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815,
816, 817

Lidická èp. 535, 539, 540
Malé námìstí èp. 304
Nové Domovy èp. 591, 592, 593, 594,

595
Orlická èp. 473, 493, 495, 497, 498,

499, 500, 531, 532, 533, 534, 538, 546,
676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683,
684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692,
748, 749, 750, 759

Polníèp. 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 74, 75, 78, 79,547, 890,
891, 892, 893

Pøíkrá èp. 40, 42, 315, 424
Rùžová èp. 470, 471, 472, 474, 693,

645
Sadová èp. 318, 319
Sportovní èp. 536, 544, 545, 675, 738,

739, 740, 741, 742, 743, 744, 745
V Aleji èp. 313, 446, 453, 457, 458,

551, 552, 553, 612, 613, 778
V. Vanèury èp. 702, 703, 704, 705, 706,

707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 716,
717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732,
733, 734, 735, 736, 737, 920

Z. Fibicha èp. 786, 787, 788, 789, 790,
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798,
799, 800, 801, 802, 803

Za Pilou èp. 95, 96, 100, 101, 105, 108,
122, 671, 672, 673, 674, 820, 821, 822,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830,
831, 832, 833, 834

17. listopadu èp. 37, 38, 113

ve volebním okrsku è. 4
je volební místností Mateøská

škola, Èervený Potok 78, Králíky
pro volièe bydlící v obci, èásti obce:
Èervený Potok èp. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 16,

17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 36, 40,
56, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 76, 79, 80, 81,
82, 83

Horní Hedeè èp. 2, 3

ve volebním okrsku è. 5
je volební místností Klubovna SDH,

Dolní Boøíkovice, Králíky
pro volièe bydlící v èásti obce:
Dolní Boøíkovice èp. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 43, 50, 56,
58, 59, 60, 72, 74, 76, 83, 95, 96, 97, 100,
101, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 115,
116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125,
127, 129, 132, 136, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 158, 159, 161, 163, 170, 171,
172, 175, 177, 181, 182, 183, 186, 187,
188, 189, 190

Horní Boøíkovice èp. 3, 10, 11, 27, 28,
167
(Pokraèování ze strany 3)

(Pokraèování na stranì 4)
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ve volebním okrsku è. 6
je volební místností Poutní dùm,

Dolní Hedeè 2, Králíky
pro volièe bydlící v ulici, èásti obce:
Hedeèská èp. 76, 80, 81, 82, 84, 85,

86, 87, 88, 91, 94
Dolní Hedeè èp. 3, 6, 10, 14, 16, 17,

19, 22, 26, 30, 35, 40, 43, 44, 45, 47, 48,
49, 51, 52, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 73, 74, 78, 85, 89, 91, 100, 101, 112,
114, 117, 119

Kopeèek èp. 1, 2

ve volebním okrsku è. 7
je volební místností Kulturní dùm,

Dolní Lipka 35, Králíky
pro volièe bydlící v obci, èásti obce:
Pøedmìstí èp. 205, 426, 428
Dolní Lipka èp. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15,

16, 20, 24, 26, 30, 32, 33, 37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53

ve volebním okrsku è. 8
je volební místností Mateøská

škola, Prostøední Lipka 2, Králíky
pro volièe bydlící v obci:

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

ve volebním okrsku è. 9
je volební místností Pohostinství ,

Horní Lipka 72, Králíky
pro volièe bydlící v obci:
Horní Lipka èp. 2, 5, 8, 9, 11, 16, 18,

23, 24, 26, 29, 31, 32, 37, 38, 47, 52, 56,
65, 68, 70, 77, 80, 93, 115, 128, 129, 131,
138, 143, 153

ve volebním okrsku è. 10
je volební místností Rekreaèní za-

øízení, Heømanice 101, Králíky
pro volièe bydlící v obci:
Heømanice èp. 3, 6, 11, 12, 16, 17, 18,

20, 21, 30, 44, 58, 59, 60, 63, 67, 70, 73,
83, 99, 100, 101

3. Pro volby do zastupitelstev krajù
bude volièi umožnìno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
obèanství Èeské republiky platným

obèanským prùkazem nebo cestovním
pasem Èeské republiky.

Ve volbách do Senátu PÈR bude vo-
lièi umožnìno hlasovat poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní obèanství
Èeské republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem
Èeské republiky anebo cestovním prù-
kazem nebo platným obèanským prù-
kazem.

UPOZORNÌNÍ: Neprokáže-li voliè
svou totožnost a státní obèanství Èes-
ké republiky, nebude mu hlasování
umožnìno.

4. Každému volièi budou dodány 3
dny pøede dnem voleb do krajských
zastupitelstev a Senátu PÈR hlasovací
lístky. Ve dnech voleb mùže voliè obdr-
žet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti. V pøípadì konání druhého kola
voleb do Senátu PÈR budou hlasovací
lístky vydány volièùm až ve volební
místnosti.

Miroslav Macháèek
Vedoucí odboru vnitøních vìcí

Vážení spoluobèané,
jsem obyvatelkou tohoto mìsta

již 44 let. Nejménì 250krát v roce
(rok má 365 dnù) uklízíme já, mùj
manžel nebo oba chodník patøící
k domu (majitelem komunikace je
mìsto). Tu smetí a prach, tu spa-
dané listí, tu sníh – a že ho nebý-
vá nìkdy málo! To proto, že aè je
chodník veøejná komunikace,
máme rádi èisto.

I my jsme byli pøed lety majite-
li pejskù (postupnì tøí), ale nena-
padlo by nás, nechat je volnì bì-
hat po ulici -báli bychom se o nì
nebo je na ulici venèit i jiní mají
rádi èisto a prostì se to nedìlá.
Ani vám,  majitelé psích miláèkù,
by se nechtìlo uklízet psí exkre-
menty cizí. Vždy� to nìkteøí nedì-
láte ani po tìch svých!

Tímto se omlouvám všem tìm,
kteøí pejsky venèí mimo mìstské
ulice i tìm, kteøí na ulici po svých
psech uklízejí. I tací mezi vámi
jsou! Jim vøelý dík.

Toto mìsto je „naše“ a nemìlo
by se nám líbit žít na smetišti.
Nebo ano? Bydlíme v mìstské pa-
mátkové zónì, která by mìla být
vizitkou našeho mìsta pro turis-
ty.

Jana Kosková

Obecnì závazná vyhláška Mìsta Králíky è. 4/2004
O místních záležitostech veøejného poøádku v souvislosti

s chovem a držením psù v územním obvodu mìsta Králíky
ze dne 12. 10. 2004
Zastupitelstvo mìsta Králíky schválilo

v souladu s ustanoveními § 10 písm. a)
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znì-
ní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì zá-
vaznou vyhlášku:

Èl. 1
Základní ustanovení
(1) Tato obecnì závazná vyhláška vy-

tváøí na základì zákonného zmocnìní a v
souladu s platnou právní úpravou právní
rámec pro zajištìní místních záležitostí
veøejného poøádku, a to v souvislosti s
chovem a držením psù v územním obvodu
mìsta Králíky.

(2) Tato obecnì závazná vyhláška se
vztahuje na všechny fyzické osoby bydlící
nebo se zdržující  v územním obvodu mìs-
ta Králíky a na všechny právnické oso-
by, které mají sídlo nebo provozovnu v
tomto územním obvodu.

(3) Územním obvodem se rozumí mìsto
Králíky, integrované obce Dolní Boøíkovi-
ce s osadou Horní Boøíkovice, Dolní Lip-
ka, Prostøední Lipka, Horní Lipka, Èer-
vený Potok s osadou Horní Hedeè, Dolní
Hedeè a Heømanice u Králík.

Èl. 2
Vymezení základních pojmù
(1) Veøejným prostranstvím  jsou všech-

na námìstí, ulice, chodníky, veøejná zeleò,

parky a další prostory pøístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému uží-
vání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru, které jsou tak zakres-
leny v 8 pøílohách k této vyhlášce.

(2) Veøejný poøádek je souhrn pravidel
chování, který umožòuje klidné a pokojné
soužití obèanù a návštìvníkù zdržujících
se v územním obvodu mìsta a pøi realizaci
jejich zákonných práv, zejména ochrany
soukromí, majetku, zdraví,  životního pro-
støedí, zelenì v zástavbì a ostatní zelenì.

(3) Veøejnou zelení se rozumí zejména
ucelené soubory stromù, keøù, travnaté a
kvìtinové plochy, ojedinìle rostoucí stromy,

(Pokraèování na stranì 5)
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 Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í
Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T

pozemková parcela èíslo: xxx

stavební parcela èíslo: xxx

èíslo popisné: 363 - nebytový prostor v pøízemí

katastrální území: Králíky

bnližší urèení: nebytové prostory – prodejní
místnost, sklad, dílna o celkové výmìøe 84 m2

v nemovitosti èp. 363 na Velkém námìstí
v Králíkách (uvolnìné prostory po provozovnì

šperky, hodiny)

podmínky pronájmu: zájemce pøedloží svùj
podnikatelský zámìr vèetnì nabídky

na výši nájemného

pøedem známý zájemce: Illichmanová
termín pøijímání žádostí: do 30.11.2004

keøe, a to vèetnì technických prvkù veøejné zelenì jako jsou opory,
podpìry, úchyty, kvìtníky, které se nacházejí na veøejném pro-
stranství.

Èl. 3
Omezující opatøení
(1) Fyzická osoba vedoucí nebo doprovázející psa je povinna:

a) vést  psa  na  veøejném  prostranství  na  vodítku,  a
tak  zamezit jeho volnému pobíhání, vyjma sportoviš� urèených
pro výcvik psù,

b) zabránit vstupu psa na dìtská høištì,  veøejná sporto-
vištì,  høbitovy,  do zdravotnických zaøízení a dále do míst, která
jsou oznaèena znaèkou se zákazem vstupu se psem,

c) zamezit zneèiš�ování veøejného prostranství  psími ex-
krementy a poškozování veøejné zelenì,

d) neprodlenì odstranit neèistoty zpùsobené psem  na
veøejném  prostranství  a  zajistit,  aby bylo s tìmito neèistota-
mi naloženo hygienicky nezávadným zpùsobem,

(2) Povinnosti stanovené v odstavci 1 písmeno b) se nevztahují
na Policii ÈR, Armádu ÈR, Celní správu ÈR, psy speciálnì cvièené
pro záchranáøské a jiné speciální úèely, jsou-li psi využíváni pro
výkon služby a dále na psy osob, které jsou nevidomé, bezmocné,
osoby  tìžce zdravotnì postižené, kdy tito psi jsou užíváni k jejich
vedení nebo ochranì.

Èl. 4
Kontrola
(1) Kontrolu nad dodržováním ustanovení této obecné závazné

vyhlášky vykonávají pøíslušní zamìstnanci Mìstského úøadu
Králíky, odboru životního prostøedí.

Èl. 5
Sankce
(1) Porušování ustanovení této vyhlášky bude posuzová-

no jako pøestupek, nepùjde-li o jiný správní delikt, pøípadnì
o trestný èin. 1)

Èl. 6
Závìreèná ustanovení
(1) Tímto právním pøedpisem nejsou dotèeny povinnosti

stanovené jiným obecnì závazným pøedpisem vydaným
Mìstem Králíky.

(2) Tato obecnì závazná vyhláška byla schválena jedná-
ním Zastupitelstva mìsta Králíky konaného dne  12. 10.
2004, èíslo usnesení ZM/2004/11/212.

(3) Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti dne
27. 10.  2004, k tomuto dni se zároveò ruší ustanovení èl. 3
druhé odrážky a èl. 4 Obecnì závazné vyhlášky mìsta Krá-
líky è. 6/2002.

1) § 46 odst. 2 a § 47 zákona è. 200/1990 Sb., o pøestup-
cích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, § 58 odst. 3,4  zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù
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Vážení obèané Králík

Vikariát: Ústeckoorlický – mapa

Jistì jste si všimli že na chrámu
Svatého Michaela archandìla pro-
bíhala oprava støechy, z námìstí
bylo sice vidìt pouze zbytky pùvod-
ní krytiny , rozebraný šindel a jiný
odpad ale na severní stranì probí-
hala výmìna prohnilých krovù, šin-

del byl nahrazen prkny a byla dána
nová krytina.

Celá oprava stihla probìhnout
pøed nástupem podzimního nepøíz-
nivého poèasí, tato èást akce se díky
šikovným a pilným øemeslníkùm
vydaøila. Nyní probíhá další èást
akce a to je finanèní úhrada 10 %
z nákladù , celá oprava stála do-
hromady 1.300.000,- Kè, farnost
musí uhradit 130.000,- Kè.  V této
èásti postupujeme pomalu, pravi-
delní návštìvníci našeho kostela
stihli mezi sebou vybrat 81.000,-
Kè, není divu, nejsme žádní boháèi.
Prosíme Vás, pokud se Vám náš
kralický kostel jako dominanta ná-
mìstí líbí nebo jej obèas navštívíte
pøi varhanních koncertech, pùlnoè-
ní mši svaté èi jiné pøíležitosti,
pomozte nám sehnat chybìjící
sumu.

 Jakákoliv i sebemenší èástka je

dobrá, pokud najdeme porozumìní
u obèanù Králík, jistì nìjak potøeb-
né peníze seženeme, splatnost je do
30. 11. 2004. Za každý dar  pøedem
velmi pìknì dìkujeme. Pokud chce-
te pøispìt, obra�te se na duchovní-
ho správce pátera Aloise Baschan-
ta, sídlí na kralické faøe.

Kraliètí farníci

Doplnìní pøíspìvku:
Oprava kostela svatého Michae-

la Archandìla zaèala již v roce 2003
v rámci Programu regenerace mìst-
ské památkové zóny. V tomto ob-
dobí byly provedeny práce na støe-
še kostela v hodnotì Kè 810.000,-,
z toho podíl církve èinil 81.000,-,
podíl mìsta Králíky 162.000,- po-
díl státu  èinil Kè 567.000,- . V le-
tošním roce byly provedeny práce v

hodnotì Kè 1.300.000,-, z toho po-
díl církve èiní Kè 130.000,-, podíl
mìsta Králíky 260.000,-, podíl stá-
tu èiní 910.000,-. V roce 2005 plá-
nuje mìsto spoleènì s církví zahá-
jit další etapu opravy støechy. Vše
ale záleží na výši pøidìlené státní
dotace. Proto je nutné vèas uhradit
podíly jednotlivých subjektù ve vy-
úètování za letošní rok.

Odbor školství, kultury a tìlovýchovy

Základní informace o jednotlivých farnostech na Králicku:

Duchovní správa je souèástí Královehradecké diecéze, Ústeckoorlické-
ho vikariátu a v administrativních èástech mìsta je rozdìlena do tøí
farností.

Farnost Králíky
Duchovní správa:

Alois Baschant - faráø - vede  duchovní správu farnosti;
Mgr. Josef  Michalèík - rektor poutního kostela na Hoøe Matky Boží;
P. Jiøí Šindeláø CSsR - kaplan pøi poutním kostele na Hoøe Matky Boží

Adresa duchovní správy: Velké námìstí 1, 561 69 Králíky
Telefon: 465 631 183, 465 631 744
Název právnické osoby: Øímskokatolická farnost Králíky

Obec: Kostel:

Dolní Lipka Panny Marie, královny míru
Dolní Orlice sv. Anny
Hedeè-Králíky II Matky Boží Panny Marie
Heømanice Nejsvìtìjší Trojice
Horní Lipka sv. Anny
Horní Orlice sv. Barbory
Králíky sv. Michaela Archandìla  - farní kostel
Prostøední Lipka Neposkvrnìného Poèetí Panny Marie

Farnost Èervený Potok:
Duchovní správa: Alois Baschant -

administrátor excurrendo
Adresa duchovní správy: Velké ná-

mìstí 1, 561 69 Králíky, tel. 465 631 183
Název právnické osoby: Øímskoka-

tolická farnost Èervený Potok
Èervený Potok - Kostel: Navštívení

Panny Marie  - farní kostel

Farnost Dolní Boøíkovice:
Duchovní správa: Alois Baschant -

administrátor excurrendo
Adresa duchovní správy: Velké ná-

mìstí 1, 561 69 Králíky, tel. 465 631 183
Název právnické osoby: Øímskoka-

tolická farnost Dolní Boøíkovice
Dolní Boøíkovice - Kostel: Povýšení

Sv. Køíže  - farní kostel
Horní Boøíkovice - kaple sv. Floria-

na
Za redakci Bc. Jan Divíšek
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Støední odborné uèilištì opravárenské
Pøedmìstí 427, Králíky, 561 69; Tel.0446/631 106,fax.0446/631 488

E-mail  SOU.Kraliky@seznam.cz, SOUZ@zamberk.alberon.cz
Další informace na naší webové stránce: ww.alberon.cz/soukraliky

Nabízíme možnost vyuèení v následujících oborech:
-„Zámeèník“ kód 23-51-H/001
-„Opraváø zemìdìlských strojù“ kód 41-55-H/003
-„Mechanik opraváø “ 23-66-H/001
-„Provoz služeb“ kód 69-53H/003 (Pro dívky)
Nástavbové studium:
-„Podnikání v technických povoláních“
-„Podnikání v obchodu a službách“
-„Podnikání v zemìdìlství a lesnictví“

Dále nabízíme možnost externího studia a rekvalifikací .
Všechny obory jsou tøíleté,s možností nástavbového studia
ukonèeného maturitní zkouškou.  Možnost ubytování v do-
movì mládeže a celodenního stravování.Absolventi mají širo-
ké možnosti uplatnìní, získávají øidièský prùkaz v rozsahu
skupin B,C,T a sváøeèský prùkaz pro sváøení elektrickým
obloukem i plamenem, øezání kyslíkem. Možnost prohlídky i
bez ohlášení v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin.

Tìšíme se na Vaši návštìvu.

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè, Bohutín 133

Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin si na høbitovì
v Králíkách mùžete objednat tyto kamenické práce:
- Výroba pomníkù ze žuly
- Žulové rámy, sokly, krycí desky
- Celkové opravy pomníkù
- Sekání, zlacení, støíbøení a barvení písma
- Pøebrušování pomníkových dílù z mramoru pøímo na místì!!!
- Pøíznivé ceny žulových pomníkù
- Cenová konzultace a doprava zdarma!

Celý den mobil 605 94 64 68
Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37

Dušièky svátky zesnulých a další svátky
Od roku 998 se konají svátky ze-

snulých 1. a 2. listopadu.
Církev již od prvních dob uctíva-

la památku zemøelých, pøimlouva-
la se za nì a pøinášela zvláštì eu-
charistickou obì� (mši svatou), aby
oèištìni mohli dosáhnout blažené-
ho spojení s Bohem. 1. listopadu
slaví svátek všichni svatí.

Po svátku Všech svatých násle-
duje  Památka zesnulých. V tento
den vzpomínáme na své zemøelé
„dušièky“ a zdobíme hroby zemøe-
lých. V nìkterých obcích se døíve
peklo i zvláštní peèivo, nazývané
„dušièky“ pro žebráky, pocestné a

vùbec chudý lid. Dnes se hroby zdo-
bí kvìtinami, vìnci a zapálenými
svíèkami.

Pranostiky na tyto dva dny:
„Den Všech svatých je poslední,

který léto zahání.“
„Když na Dušièky jasné poèasí

panuje, pøíchod zimy to oznamu-
je.“

Sv. Martin - 11. listopadu
„Sv. Martin pøijíždí na bílém

koni“. Znamenalo to první sníh a
posvícenskou husu. Sv. Martin však
také vykonal mnoho nejen jako do-

ruèitel posvícení, ale pro køes�an-
skou kulturu znamená jednu z nej-
vìtších postav støedovìké misie.
Známe ho z vyobrazení, jak dává
žebrákovi polovinu svého pláštì,
což má symbolizovat jeho dobrotu.

30. listopad - den sv. Ondøeje
Ondøeje na všech obrazech po-

známe podle toho, že má za sebou
nebo u sebe dvì zkøížená døevìná
bøevna (tzv. Ondøejský køíž). Den
sv. Ondøeje je dnem vìštebným a
èarodìjným. Lilo se olovo, což bylo
hádání na ženicha (Ondøej je pat-
ronem nevìst).

17. LISTOPAD
Dne 17. listopadu slavíme  od roku

2000 státní svátek  - Den boje za svo-
bodu  a  demokracii

Historie 17. listopadu
Na tento den pøipadají dvì výroèí vý-
znamných historických událostí:

1)  65 let od rozsáhlé perzekuce èes-
kých studentù v roce 1939, která byla
odvetou nìmeckých okupantù za poli-
tické demonstrace v den èeskosloven-
ského státního svátku 28. øíjna. Pøi
potlaèování demonstrací bylo postøele-
no 9 osob, z nichž dvì osoby zemøely.
Pohøeb studenta Jana Opletala se stal
další mohutnou demonstrací proti na-
cistùm. Z Hitlerova rozkazu následo-
valo 17. listopadu uzavøení všech èes-
kých vysokých škol a konfiskace jejich
majetku po celou dobu okupace. Bylo
zatèeno pøes 1000 studentù, mnoho jich
bylo popraveno a další vìznìni
v koncentraèních táborech.

2) Podruhé tekla studentská krev opìt
17. listopadu, tentokrát v r. 1989, kdy
se plánovaný vzpomínkový prùvod na
studentskou perzekuci za okupace
zmìnil sice v ukáznìnou, ale protiko-
munistickou demonstraci, která se pøes
zákaz vydala do centra mìsta. Zde byla
zásahem poøádkových sil tvrdì potla-
èena, pøi èemž bylo zranìno témìø 600
osob. To bylo signálem ke stávce stu-
dentù, poté divadelní stávce a celé øadì
manifestací a demonstrací obèanù,
k nimž se pøes obavy z odvety komu-
nistické moci pøidaly i organizace a zá-
vody v Praze a postupnì i v dalších
mìstech. Na Národní tøídì 16
v podloubí u místa nejtvrdšího policej-
ního zásahu byla na památku tragické
události umístìna pamìtní deska: bron-
zové dlanì s prsty zvednutými do pís-
mene V s datem 17. 11. 1989. V dobì
výroèí sem lidé pøinášejí kvìtiny a za-
palují svíèky.

Bc. Jan Divíšek
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Pozdrav
dùchodcù
z Prahy

V Králíkách v hotelu Beseda bylo
opìt 39 seniorù z Prahy 10. Týdenní
pobyt se vydaøil. Náladu nám nepoka-
zilo ani rozmarné poèasí, které nastalo
v týdnu od 20. 9. – 25. 9. 2004. Na vý-
lety jsme jezdili jak s firmou p. Pinka-
se – autobusem, tak po železnici vláè-
kem motoráèkem po okolí Králicka.
V pøíštím roce 2005 bychom chtìli pøi-
jet znovu k Vám a naèerpat síly
z Vašeho klidného kraje a mìsta. Po-
dìkování patøí také panu Linhartovi
za zajímavou besedu s promítnutím
kazety Králicko. Konèím krátkou bás-
ní, která se týká nás všech, a� žijeme
ve mìstì Praha, nebo Králíky

V lese rychle žloutne listí.
Vítr nese novinu.
„ Je tu podzim, pøipravte se na zimu“.

Viternová Dana
vedoucí zájezdu seniorù z Prahy 10

Policie ÈR - Obvodní oddìlení Králíky informuje
Zdejší Obvodní oddìlení Policie Èes-

ké republiky v Králíkách se v mìsíci
øíjnu zabývalo šetøením èerné skládky
v lesním porostu pod Bukovou horou v
Èervené Vodì. Na nepovolené skladiš-
tì použitých a nepotøebných dílù z
motorových vozidel upozornil policii
revírník Èeských lesù. Díky tomu, že
na jednom z vyhozených skel od auto-
mobilu zùstala nalepena dálnièní znám-
ka s registraèní znaèkou, se policistùm
podaøilo zjistit, že nepotøebných vìcí se
v lese zbavili dva muži z Mlýnického
Dvora. O tom, kolik za èernou skládku
nakonec oba muži zaplatí, rozhodne
správní orgán v Èervené Vodì.

V mìsíci záøí využil muž z obce Hor-
ní Lipka toho, že v prostoru areálu fir-
my Novák v Králíkách zùstalo pøes noc
zaparkované osobní motorové vozidlo
Fiat Tipo. Pachatel vozidlo nejprve vy-
heveroval a pak z nìj odcizil všechna
kola. Odcizením hliníkových kol zpù-
sobil majiteli škodu nejménì 20. tis. Kè.

Odcizená kola pak použil na své vozi-
dlo, což neuniklo pozornosti samotné-
ho majitele, který si kola bezpeènì po-
znal. Kola budou majiteli vrácena a celý
pøípad pøedán Skupinì kriminální po-
licie a vyšetøování v Ústí nad Orlicí .

V poslední dobì se množí krádeže
elektrického náøadí ze staveb. Vždy se
jedná o krádeže pøi kterých je zpùso-
bena pomìrnì vysoká škoda. V Králí-
kách v souèasné dobì øeší policie pøí-
pad, kdy dosud neznámý pachatel vyu-
žil toho, že na staveništi nebyla øádnì
zabezpeèena místnost, ve které bylo
náøadí uloženo. Celková škoda se pak
vyšplhala pøes 50 tis. Kè. V dalším pøí-
padì, který je v souèasné dobì v šetøe-
ní policie, se dosud neznámý pachatel
nezastavil ani pøed uzamèenými dveø-
mi. Na staveništi v obci Dolní Morava
dveøe vypáèil a ze stavby si odnesl ná-
øadí v hodnotì 56 tis. Kè. I pøesto, že
policie v souèasné dobì provádí opat-
øení k zamezení páchání této trestné

èinnosti, je potøeba upozornit majitele
staveb a stavebních firem, aby dbali na
dostateèné zajištìní svého majetku a v
dobì, kdy se na stavbách neprovádìjí
práce, drahé náøadí na staveništi ne-
zanechávali.

prap. Dana Bártová
prap. Karel Straka

Informace z tisku
Ètyøi tìžce zranìné si vyžádala ne-

hoda u Králík na Orlickoústecku. Po
støetu dvou protijedoucích vozidel do-
stala fabie smyk a vyletìla mimo vo-
zovku. Ve vysoké rychlosti narazila
bokem do staletého dubu.

Policisté i hasièi, kteøí pomáhali zra-
nìné vyproš�ovat, považují za neuvì-
øitelné, že pasažéøi byli živí. Do nemoc-
nice je transportovaly vrtulníky zá-
chranné služby.

Dopravní policisté vysoký nárùst
dopravních nehod pøièítají pøedevším
mlhám a místy kluzkému povrchu vo-
zovky.

Zdroj: www.novinky.cz
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
21. 9.
- RM schvaluje výši hodinového pro-

nájmu za využívání tìlocvièny pøi ZŠ 5.
kvìtna a sokolovny v ul. Nádražní èp.
488 ve správì ZŠ Moravská Králíky
takto:

Základní školy - dìti v rámci školní-
ho vyuèování – bezplatnì

Dìti po vyuèování a ve školním krouž-
ku – 50 Kè/hod.

Zvláštní škola, Gymnázium – 75 Kè/
45 min.

Dospìlí – 150 Kè/hod.
- RM schvaluje zhotovení razítek pro

potøebu pøedsedù osadních výborù
všech sedmi integrovaných obcí mìsta
Králíky.

29. 9.
- souhlasí s prodloužení hodiny noè-

ního klidu pøi akci Vinobraní, poøáda-
né TJ Sokol Boøíkovice dne 2. 10. 2004,
na 3.00 hod.

19. 10.
- RM schvaluje mimoøádný pøíspì-

vek na zakoupení vìcných darù pro p.
Jana Moravce a p. Josefa Koukola na
žádost sociální komise v celkové hod-
notì 2 000,- Kè proti doloženým ná-
kladùm.

- RM povoluje užití mìstského zna-
ku pro firmu ZÁPALKA, Ing. Milena
Palková, Bìlohorská 7, 301 64 Plzeò
do emise zápalkových nálepek „Znaky
mìst a obcí Pardubického kraje“.

Jednání
6., 15. a 23. 9.
- místostarosta na pracovních schùz-

kách s organizátory 6. Trhù pøíhranièí
p. Kenszickim a paní Ka³u¿nou v Miêd-
zylesie.

7. 9.
- starosta na konzultaèním dni v Pra-

ze se zástupci Ministerstva pro místní
rozvoj k bytové problematice.

9. 9.
- starosta v Rapotínì o svozu komu-

nálních odpadù, v Èeské Tøebové s fi
Iscarex o pøípravì Mistrovství ÈR 2005
v bìhu do vrchu (Králický Snìžník).

11. 9.
- starosta a místostarosta na valné

hromadì Nadace Památník Franze
Schuberta Vysoká, které je mìsto èle-
nem.

15. 9.
- starosta na cvièení integrovaného

záchranného systému PK „Test 2004“
v Pardubicích.

17. 9.
- starosta a místostarosta s manage-

rem RNDr. Fialou a pøedsedou Sdru-
žení obcí Orlicko p. Krátkým, staros-
tou Starého Mìsta p. Mackem a sta-
rostou Malé Moravy p. Turonìm o ini-
ciování vytvoøení turistické oblasti Krá-
lický Snìžník a podpoøe výstavby cha-
ty a rozhledny na vrcholu Králického
Snìžníku.

23. 9. – 24. 9.
- starosta a místostarosta na výroè-

ní konferenci Orlicko – Klodzko
v Jablonném nad Orlicí, poøádá Sdru-
žení obcí Orlicko.

30. 9.
- starosta a místostarosta na Schro-

nisku na Snìžníku s pøedstaviteli Powi-
atu K³odzko, Pardubického kraje, KÈT
Ústí n. Orl. a Sdružení obcí Orlicko o
realizaci myšlenky znovupostavení vy-
hlídkové vìže na Snìžníku.

4. 10.
- starosta ve Staré Boleslavi se zá-

stupci Armády ÈR o pevnostních ob-
jektech na Králicku.

6. 10. - 8. 10.
- místostarosta na výjezdním semi-

náøi Regionální školy obnovy venkova
Èepí do rakouského euroregionu Mühl-
viertel.

8. 10.
- starosta v Èervené Vodì na pravi-

delné schùzce se starosty povìøeného
regionu (Králická „G5“).

14. 10.
- místostarosta v Praze (Kongresové

centrum) na konferenci Svazu histo-
rických sídel Èech, Moravy a Slezska k
tématu - Nová výstavba v mìstských
památkových zónách,

- starosta na Valné hromadì spoleè-
nosti VAK Jablonné n. O., jejímž je
mìsto akcionáøem.

18. 10.
- starosta na konferenci „Moderni-

zace silnic v pøíhranièí Pardubického
kraje“ v Èeských Petrovicích.

19. 10.
- starosta na setkání starostù obcí

Pardubického kraje v Chrudimi.
22. 10.
- místostarosta se starostou Malé

Moravy Karlem Turonìm o budouc-
nosti práce Nadace Franze Schuberta
a roli mìsta Králíky v ní.

23. 10.
- starosta na pracovním obìdì

s hejtmanem PK R. Línkem a minist-
rem životního prostøedí L. Ambrozkem
na Dolní Moravì.

26. 10.
- místostarosta na zasedání øídícího

štábu projektu Benchmarking ve ve-
øejné správì povìøených obcí III. stup-
nì na MV ÈR v Praze.

Návštìvy
11. 9.
- úèast starosty a místostarosty na

koncertech ve Vysoké a Králíkách a
na valné hromadì Nadace Památník
Franze Schuberta Vysoká.

25. 9.
- starosta a místostarosta spoleènì

s velkou skupinou žákù a pedagogic-
kých pracovníkù z králických škol,
sportovních klubù  a králických obèa-
nù na Trzích pøíhranièí v Mezilesí.

20. 9.
- pøedseda Moravské demokratické

strany Ing. Ivan Døímal s doprovodem.
2. 10.
- místostarosta na setkání v hotelu

Beseda s pamìtníky, kteøí v r. 1938
opouštìli králické pevnosti.

21. 10.
- místostarosta v MŠ Moravská na

èesko-polském pracovní schùzce v rám-
ci spolupráce pøíhranièních pøedškol-
ních zaøízení.

AKADEMIE VZDÌLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí
Vás zve na semináøe v listopadu  2004

11. 11. Inventarizace jako nezbytný nástroj
prùkaznosti úèetnictví
lektor: Ing. Jaroslav Trávníèek

15. 11. Povinnosti zamìstnavatele v oblasti BOZP
lektor: Robert Køepinský

22. 11. Aktuality ve mzdovém úèetnictví
lektor: Kvìta Beranová

23. 11. Daòové povìry a mýty
aneb jak si snadno zpùsobit daòovou újmu
lektor: Ing. Jaroslav Trávníèek

26.a 27. 11. Polovíkendový semináø:
Optimalizace daní v roce 2004
lektor: Ing. Vlasta Zachová

29. 11. Daò z pøíjmù ze závislé èinnosti
lektor: Mgr. Kateøina Dobešová

Podrobné informace na tel. 465 523 129 / též fax /
e-mail: seminar@akademieuo.cz; www.akademieuo.cz
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 11
konaného dne 12. øíjna 2004

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9)
Jan Škarka (4) Pavel Kalianko (10)
Mgr. Jarmila Berková (5) Ing. Pavel Strnad (11)
Jarmila Venzarová (6) Mgr. Jan Holèapek (12)
Mgr. Dušan Krabec (7) MUDr. Marie Špièková (13)
Arnošt Juránek (8) Mgr. Karel Hlava (14)

Antonín Vyšohlíd (15)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven
Mgr. Jiøí Stejskal (3), nepøítomen Ing. Roman Kosuk (1)

Za MìÚ: Marie Pecháèková, Jaroslava Ma�ašovská, Mi-
roslav Macháèek

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

4.1 Majetkové operace
4.2 Rozpoètová opatøení
4.3 Vyhláška O místních záležitostech

veøejného poøádku…
4.4 Regenerace 2005
4.5 Zpráva kontrolního výboru

– pronájem nebytových prostor
05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù ZM. Program jednání byl schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelky zápisu z jednání ZM dne 14. 9. 2004 Mgr.

Krabcová a MUDr. Špièková nevznesly pøipomínky. Ovìøo-
vateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Nìmeèek
a p. Kalianko.

Mgr. Krabec – pøeèetl dopis Ing. Kosuka, který nesou-
hlasí s rozhodnutím ZM z minulého zasedání, že by se mìl
omlouvat s uvedeným dùvodem na každé zastupitelstvo ze
své nepøítomnosti. Zastupitelstvo nadále trvá na svém roz-
hodnutí, aby se Ing. Kosuk omlouval na každé zasedání
zvláš�, a to zcela v duchu schváleného jednacího øádu. Zá-
kon è. 128/2000 Sb., o obcích, ukládá zastupiteli povinnost
zúèastòovat se jednání ZM.

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

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.
Mgr. Krabec – po pøedložení otevøeného dopisu, kde si

vedení politických stran stìžovalo na špatné hospodaøení
ve spol. Služby mìsta Králíky s.r.o., se rada mìsta, jako
valná hromada spoleènosti, usnesla na zaúkolování dozorèí
rady k provìøení uvedených stížností ve spol SMK.

Mgr. Holèapek – kontrolou hospodaøení ve spol. Služby
mìsta Králíky nebyly zjištìny zásadní chyby. Vybavení kan-
celáøí je vyšší standart, ale tento majetek bude sloužit spo-
leènosti nìkolik let. Za nedostatek jsme považovali tvoøení
internetových stránek p. Langhansem ml. a jednateli dopo-
ruèili tento pracovní vztah ukonèit.

Mgr. Nìmeèek – dotaz na èleny dozorèí rady. Z jakého
dùvodu pøi kontrole nevzali v potaz doporuèení RM o pøi-
zvání nìkterého èlena z kontrolního nebo finanèního vý-
boru?

Mgr. Holèapek – jednalo se pouze o úvodní schùzku, na
pøíští jednání si jistì pøizveme nìkoho kdo více rozumí úèet-
nictví.

Ing. Strnad – dvakrát v prùbìhu mìsíce byla schvále-
na smìna bytù, v jednom pøípadì byli dva èlenové RM pro-
ti, z jakého dùvodu?

p. Juránek – nikdo nebyl proti. Mgr. Nìmeèek a Mgr.
Krabec se zdrželi. Zbývající èlenové RM akceptovali právní
výklad MO, že je taková smìna možná.

Mgr. Krabec – pùvodnì jsem žádal RM o pøesunutí bodu
na další jednání RM. Podle zákona ale na smìnu bytu mají
žadatelé nárok. Mìsto by v pøípadì soudního procesu ne-
vyhrálo.

p. Pohl – vrací se k závadám zjištìným na SMK - je mož-
né dìlat stavební úpravy bez stavebního povolení?

p. Mlynáø – bez stavebního povolení se stavební úpravy
provádìt nemohou.

p. Jungvirt – zastupitelstvo by mìlo vìdìt, k jakým sta-
vebním úpravám došlo bez stavebního povolení.

p. Langhans – úpravy byly povoleny - jednalo se o re-
konstrukci topení v èástce 105 000,- Kè. Žádnými výraz-
nými stavebními úpravami prostor nových kanceláøí ne-
prošel.

Mgr. Holèapek – pan Langhans dostal za úkol vybavit
kanceláøe pro personál a to také udìlal.

p. Jungvirt - pokud èlovìk na poèátku své funkce dìlá
takovéto vìci, je to podle nìho špatné. Dále upozornil na
nutnost takovéhoto ohlasu, jinak by valná hromada a do-
zorèí rada neèinila k èemu byla zvolená.

Mgr. Holèapek – pan Langhans byl vybrán v konkursu
na místo jednatele spoleènosti a myslím si, že vzniklé pro-
blémy prùbìžnì øeší.

Ing. Strnad – proè nebyli zastupitelé s touto problema-
tikou blíže seznámeni.

p. Juránek – otevøený dopis byl adresován valné hro-
madì, tedy radì mìsta, a byl øešen. Nemáme mandát od
pøedkladatelù jeho text zveøejòovat. Zastupitelé jsou se-
známeni s výsledky šetøení dozorèí rady.

p. Vyšohlíd – je špatné, že spol. Služby mìsta Králíky
nemá finanèní rozvahu.

Mgr. Krabec – zdùrazòuje, že finanèní plán existuje, a to
na èinnosti dosud provádìné TS. Není dopracován na ÈOV
z dùvodù opoždìní jmenování soudních znalcù a násled-
ných znaleckých posudkù. Na pøíštím jednání ZM bude pøed-
ložen pøesný finanèní plán SMK.

Ing. Strnad – omlouvá se z dalšího jednání ze zdravot-
ních dùvodù.

04. Hlavní jednání

4.1 Majetkové operace

4.1.1 Prodej pozemkù p.p.è. 1043/31 a 1043/32 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Pecháèkovi
za úèelem scelení pozemkù. Jedná se o pozemky o výmìøe
67 m2 u nemovitosti, kterou vlastní. Zámìr prodeje byl schvá-
len a zveøejnìn, kupní cena 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 3.970,- Kè.

ZM/2004/11/195: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
1043/31 a 1043/32 v k.ú. Králíky manželùm Marii a
Ivo Pecháèkovým, Králíky 745 za kupní cenu 3.970,-
Kè.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.1.2 Prodej pozemku p.p.è. 407/3 v k.ú. Dolní Hedeè
Obsah:  O koupi pozemku požádala paní Dobiášová

z Horomìøic za úèelem údržby pozemku a užívání zahrady.
Jedná se o pozemek o výmìøe 200 m2 u nemovitosti, kterou
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vlastní. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní
cena 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 4.641,-
Kè.

ZM/2004/11/196: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
407/3 v k.ú. Dolní Hedeè paní Marii Dobiášové, Horo-
mìøice èp. 438 za kupní cenu 4.641,- Kè.

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

4.1.3 Prodej pozemkù p.p.è. 605/2 a 605/3 v k.ú. Dol-
ní Hedeè

Obsah: Paní Kmi�ová požádala o koupi tìchto pozemkù.
Jedná se o pozemky o výmìøe 2096 m2, které navazují na
nemovitost, kterou vlastní. Pozemek je zatížen vìcným bøe-
menem vodního zdroje pro oprávnìnou VaK Jablonné nad
Orlicí. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 22.126,- Kè.

ZM/2004/11/197: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
605/2 a 605/3 v k.ú. Dolní Hedeè do podílového spo-
luvlastnictví, a to paní Vítìzslavì Kmi�ové, Dolní
Hedeè 3 ideální 1/3 za kupní cenu 7.376,- Kè, panu Pe-
tru Kmi�ovi, Dolní Hedeè 3 ideální 1/3 za kupní cenu
7.375,- Kè a panu Vítìzslavu Kmi�ovi, Dolní Hedeè 3
ideální 1/3 za kupní cenu 7.375,- Kè.

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

4.1.4 Prodej pozemku p.p.è. 570/26 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Moravcovi za

úèelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe 219
m2, který mají žadatelé v pronájmu. Zámìr prodeje byl
schválen a zveøejnìn, kupní cena 50,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem, tj. 13.508,- Kè.

ZM/2004/11/198: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
570/26 v k.ú. Králíky manželùm Zdeòku a Hanì Mo-
ravcovým, Králíky 771 za kupní cenu 13.508,- Kè.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.1.5 Prodej pozemku p.p.è. 270/1 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Petrovi za

úèelem scelení pozemkù a užívání zahrady. Jedná se o poze-
mek o výmìøe 461 m2 za sousední nemovitostí èp. 268 v ul.
Hluboká v Králíkách, èást pozemku má v pronájmu pan
Svoboda. MO oslovil spoluvlastníky nemovitosti èp. 268, aby
se k žádosti manželù Petrových vyjádøili. Spoluvlastníci
bytového domu èp. 268 nesouhlasí s prodejem pozemku
manželùm Petrovým a zároveò si sami požádali o prodej
pozemku do podílového spoluvlastnictví. Zámìr prodeje byl
schválen a zveøejnìn, kupní cena 50,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem, tj. 24.285,- Kè.

ZM/2004/11/199: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
270/1 v k.ú. Králíky do podílového spoluvlastnictví,
a to manželùm Josefu a Zdeòce Svobodovým, Králí-
ky 268 ideální 1/3 za  kupní cenu 8.096,- Kè, manželùm
Evženu a Ivanì Èerným, Králíky 268 ideální 1/3 za
kupní cenu 8.096,- Kè a paní Evì Tomanové, Èervená
Voda 439 ideální 1/3 za kupní cenu 8.093,- Kè.

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

4.1.6 Prodej pozemku p.p.è. 23/27 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádala sleèna Hájková za

úèelem výstavby RD. Jedná se o pozemek o výmìøe 1190
m2, urèený k zastavìní stavbou pro bydlení. Pozemek není
zatížen vìcným bøemenem. Zámìr prodeje byl schválen a
zveøejnìn, kupní cena 150,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 188.607,- Kè.

ZM/2004/11/200: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
23/27 v k.ú. Králíky sleènì Janì Hájkové, Èervená
Voda 419 za kupní cenu 188.607,- Kè.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.1.7 Prodej pozemkù p.p.è. 119/3 a 126/3 v k.ú. Heø-
manice u Králík

Obsah: ÈR-Zemìdìlská vodohospodáøská správa Brno
žádá o prodej pozemkù z dùvodu vybudované stavby Heø-
manický potok. Jedná se pozemky o výmìøe 244 m2, které
byly novì zamìøeny GP è. 105-763/2003. Kupní cena po-
zemkù je stanovena na základì posudku soudního znalce
ve výši 5.610,- Kè. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn.

ZM/2004/11/201: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
119/3 a 126/3 v k.ú. Heømanice u Králík ÈR-Zemìdìl-
ské vodohospodáøské správì Brno, IÈ 00020451, za
kupní cenu 5.610,- Kè.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.1.8 Prodej pozemku p.p.è. 570/24 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Výprachtiètí

za úèelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe
307 m2, který mají žadatelé v pronájmu. Zámìr prodeje byl
schválen a zveøejnìn, kupní cena 50,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem, tj. 18.764,- Kè.

ZM/2004/11/202: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
570/24 v k.ú. Králíky manželùm Ladislavu a Dagmar
Výprachtickým, Králíky 768 za kupní cenu 18.764,- Kè.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.1.9 Prodeje pozemkù p.p.è. 1070/4, 180/1, 1070/3 a
1070/5 v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: Manželé Kopeètí požádali o koupi pozemkù p.p.è.
1070/4 o výmìøe 348 m2, p.p.è. 180/1 o výmìøe 417 m2, p.p.è.
1070/3 o výmìøe 10 m2  a p.p.è. 1070/5  o výmìøe 45 m2 za
úèelem scelení pozemkù.  Na pozemku p.p.è 180/1 vázne
vìcné bøemeno - právo chùze a jízdy pro oprávnìného pana
Poláka. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn,  kupní cena
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 14.109,- Kè.

ZM/2004/11/203: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
1070/4, 180/1, 1070/3 a 1070/5 v k.ú. Prostøední Lipka
manželùm Josefu a Leonì Kopeckým, Králíky 291 za
kupní cenu 14.109,- Kè.

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

4.1.10 Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 769/9 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Jirásková. Jedná
se o zastavìnou plochu pod garáží o výmìøe 20 m2, pozemek
má žadatel v pronájmu. Dle odboru VTS je pozemek zasta-
vìn stavbou garáže. Dle odboru RR je ÚP schválen, stávající
stavba øadových garáží. RM doporuèila prodej a navrhla
kupní cenu 100,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/11/204: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku st.p.è. 769/9 v k.ú. Králíky za kupní cenu 100,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.1.11 Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 759/3 a 753/2
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Èuma za úèelem
zøízení zahrady pro zemìdìlské úèely. Jedná se o pozemky
o výmìøe 3052 m2. Dle odboru VTS není v souèasné dobì
pozemek nijak využíván, na pozemcích se nenacházejí žádné
podzemní zaøízení v majetku mìsta. Dle odboru RR je ÚP
schválen, funkèní využití – louka a ostatní nezpevnìné plo-
chy, pozemek je v ochranném pásmu lesa. RM doporuèila
prodej a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2+náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2004/11/205: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 759/3 a 753/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu
50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 9:0:3 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
x    o  x    +  +   +  +   +   o     +     x      +     +      +      o
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4.1.12 Zámìr prodeje obsazených bytù v k.ú. Králí-
ky

Obsah: MO zveøejnil nabídku obsazeného bytu è. 7 v èp.
246 v Králíkách a spoluvl. podílu 75/1000 na st.p.è. 106
v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 15.761,- Kè. Dále
zveøejnil nabídku obsazených bytù è. 1 v èp. 147
v Králíkách a spoluvl. podílu 299/1000 na st.p.è. 249 v k.ú.
Králíky za nabídkovou kupní cenu 58.584,- Kè a è. 3 v èp.
147 v Králíkách a spoluvl. podílu 143/1000 na st.p.è. 249
v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 26.475,- Kè. Ve
stanoveném termínu o koupi bytù neprojevil zájem žádný
žadatel. RM doporuèila snížení nabídkových kupních cen
bytù – u bytu è. 7/246 na 10.000,- Kè, u bytu è. 1/147 na
50.000,- Kè a u bytu è. 3/147 na 20.000,- Kè.

ZM/2004/11/206: ZM schvaluje zámìr prodeje obsa-
zeného bytu è. 7 v èp. 246 v ul. Na Pøíkopì a spoluvl.
podílu ve výši 75/1000 na st.p.è. 106 v k.ú. Králíky a
spoleèných èástech domu za nabídkovou kupní cenu
10.000,- Kè, dále zámìr prodeje obsazeného bytu è. 1
v èp. 147 v ul. Pivovarská a spoluvl. podílu ve výši
299/1000 na st.p.è. 249 v k.ú. Králíky a spoleèných
èástech domu za nabídkovou kupní cenu 50.000,- Kè
a zámìr prodeje obsazeného bytu è. 3 v èp. 147 v ul.
Pivovarská a spoluvl. podílu ve výši 143/1000 na st.p.è.
249 v k.ú. Králíky a spoleèných èástech domu za na-
bídkovou kupní cenu 20.000,- Kè a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

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

4.1.13 Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 218 v k.ú. Èer-
vený Potok

Obsah: Na základì usnesení RM zadal MO geometrický
plán na zamìøení stavby stodoly vèetnì zamìøení komuni-
kace, kterou užívají dva žadatelé pan Paøízek a pan Pechá-
èek. Stavba stodoly na st.p.è. 218 a èásti st.p.è. 73 v k.ú.
Èervený Potok je na základì listiny – smlouvy o prodeji
podniku ze dne 07.07.1997 ve vlastnictví pana Františka
Paøízka. RM doporuèila prodej pozemku st.p.è. 218 v k.ú.
Èervený Potok a navrhla kupní cenu 80,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem.

ZM/2004/11/207: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku st.p.è. 218 v k.ú. Èervený Potok za kupní cenu 80,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.1.14 Úhrada kupní ceny ve splátkách ZM/2004/05/
085

Obsah: Jednatel spoleènosti Novalamp, s. r.o., Králíky
393, pan Ján Novák žádá o zmìnu smìnné smlouvy. Zmìna
se týká splatnosti rozdílu mezi kupními cenami smìòova-
ných pozemkù ve vlastnictví mìsta za pozemek ve vlastnic-
tví spoleènosti (prùmyslová zóna), tj. èástku 33.640,- Kè roz-
ložit do jednotlivých splátek v období jednoho roku. Vzhle-
dem k finanèní situaci není spoleènost schopna tuto èást-
ku uhradit jednorázovì. RM doporuèila úhradu kupní ceny
ve výši 33.640,- Kè spoleèností s r.o. Novalamp ve splát-
kách, a to tak, že pøed podpisem smìnné smlouvy uhradí
spoleènost èást kupní ceny ve výši 3.640,- Kè a zbytek kupní
ceny v pravidelných mìsíèních splátkách ve výši 3.000,- Kè
do zaplacení.

ZM/2004/11/208: ZM schvaluje zpùsob platby kupní
ceny ve výši 33.640,- Kè spoleèností  Novalamp, s.r.o.,
Králíky 393, IÈ 25254251, na základì smìnné smlouvy
mezi mìstem Králíky a spoleèností Novalamp ve
splátkách, a to tak, že pøed podpisem smìnné smlou-
vy uhradí spoleènost Novalamp èást kupní ceny ve
výši 3.640,- Kè a zbytek kupní ceny v pravidelných
mìsíèních splátkách ve výši 3.000,- Kè do zaplacení.

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

4.1.15 Bezúplatný pøevod pozemkù p.p.è. 1073/1, 1073/
2, 1073/3 a st.p.è. 1557 v k.ú. Králíky

Obsah: Státní statek Smiøice nabízí mìstu pøevod pozemkù
p.p.è. 1073/1, 1073/2, 1073/3 a st.p.è. 1557 v k.ú. Králíky a to
s ohledem na charakter tìchto pozemkù. Jedná se o veøejné
prostranství, které mìsto udržuje. Pozemky jsou ve vlastnictví
ÈR s právem hospodaøení pro Státní statek Smiøice, pozemky
nejsou restituènì ohroženy a nepatøí do správy PF ÈR. Státní
statek Smiøice nabízí pøevod do vlastnictví mìsta Králíky na
základì § 1 zák. è. 172/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.
RM doporuèila pøevod pozemkù.

ZM/2004/11/209: ZM schvaluje pøevod pozemkù st.p.è.
1557, p.p.è. 1073/1, 1073/2 a 1073/3 vše v k.ú. Králíky od
Státního statku Smiøice, s.p., na mìsto Králíky, a to na
základì § 1 zák. è. 172/1991 Sb., o pøechodu nìkterých
vìcí z majetku ÈR do vlastnictví obcí, ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.1.16 Nákup vozu Fabie pro mìstský úøad
Obsah: Starosta mìsta pøednesl žádost nepøítomného tajem-

níka na doplnìní vozového parku mìsta o vùz Fabie a vyøazení
vozu Felicia 1,3.

ZM/2004/11/210: ZM schvaluje nákup nového vozu škoda
Fabie a souèasnì schvaluje odprodej stávajícího starého
vozidla škoda Felicia 1,3 jako protihodnotu za první akon-
taèní splátku na nový vùz a povìøuje starostu podpisem
leasingové smlouvy.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.2 Rozpoètová opatøení
Finanèní odbor pøedkládá zastupitelstvu mìsta k projednání

úpravy rozpoètu, kterými se zvýší rozpoèet v pøíjmech a výdajích
o dotace poskytnuté prostøednictvím KÚ PK. Jedná se o tato
opatøení:

RO 12/04 Dotace na èinnost lesního hospodáøe 42 220,- Kè
RO 13/04 Dotace na rekonstrukci kabin oddílu kopané Králíky

– 100.000,- Kè
RO 14/04 Dotace na opravu požární nádrže v Dolních Boøíko-

vicích – 167.000,- Kè
Úprava rozpoètu v pøíjmech a výdajích o dotace ve výši

309 220,- Kè
Celkem zvýšení pøíjmù o 309.220,- Kè
Celkem zvýšení výdajù o 309.220,- Kè
Celkem zvýšení financování o 0,-Kè
Pøíjmy po úpravì budou èinit 101 569 270,- Kè
Výdaje po úpravách budou èinit 106 755 470,- Kè
Financování 5 186 200,- Kè
p. Vyšohlíd – finanèní výbor bere na vìdomí rozpoètová opat-

øení èíslo 12/04, 13/04, 14/04 a souhlasí s jejími zaøazením do
rozpoètu mìsta v jeho pøíjmech a výdajích o celkovou èástku
309.220,- Kè dle interního sdìlení èíslo FO/2004/10/14.

ZM/2004/11/211: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení §
16 zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù, tato rozpoètová opatøení:

RO 12/2004 na   42 220 Kè
RO 13/2004 na 100 000 Kè
RO 14/2004 na 167 000 Kè,
kterými se upravuje schválený rozpoèet v pøíjmech a

výdajích o èástku 309 220,- Kè. Výše financování nebude
tìmito úpravami zmìnìna.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.3 Vyhláška O místních záležitostech veøejné-
ho poøádku v souvislosti s chovem a držením psù

Vyhlášku o místních záležitostech veøejného poøádku
v souvislosti s chovem a držením psù v územním obvodu mìs-
ta Králíky pøednesl p. Macháèek.

p. Vyšohlíd – ve vyhlášce se nepíše nic o povinnosti, aby pes
musel mít náhubek.

p. Macháèek – dle zákona není možné naøídit majiteli psa,
aby mìl pes náhubek. Mùže se mu ale naøídit, aby ho mìl na
vodítku.

Mgr. Krabec – znamená to, že se psi nebudou moci volnì
pohybovat na celém územním obvodu mìsta Králíky, mimo území
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soukromého pozemku?
p. Macháèek – pes se bude moci volnì pohybovat jen v prostoru

soukromého pozemku.
p. Juránek – má pøipomínku k èlánku 1 odstavec 3, kde by

mìlo dojít ke zmìnì, a to z dùvodu, že Horní Hedeè je osadou,
která patøí pod Èervený Potok a stejné je to i u Horních Boøíkovic.
Odstavec 3 by po zmìnì mìl znít: územního obvodu mìsta Králí-
ky a integrovaných obcí Èervený Potok s osadou Horní Hedeè,
Dolní Boøíkovice s osadou Horní Boøíkovice a dalších pìt integro-
vaných obcí.

Mgr. Krabcová – co má dìlat èlovìk, který bydlí v bytovce a
neustále se z jiného bytu ozývá psí štìkot?

p. Macháèek – Na tento pøípad se vyhláška nevztahuje. Upra-
vuje to domovní øád.

ZM/2004/11/212: ZM schvaluje obecnì závaznou vyhláš-
ku mìsta Králíky è. 4/2004 o místních záležitostech veøej-
ného poøádku v souvislosti s chovem a držením psù
v územním obvodu mìsta Králíky ve znìní pozmìòující-
ho návhu .

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.4 Regenerace  mìstské památkové zóny 2005
Dne 14. 10. 2003 schválilo ZM svým usnesením è. ZM/2003/11/

228  prodloužení plánu Regenerace MPZ  II.etapa a zároveò povì-
øilo stálou komisi památkové péèe pøípravou podkladù pro vypra-
cování nového programu pro období 2005 – 2010. Komise státní
památkové péèe pøipravila podklady pro pøípravu nového progra-
mu.  Podle osnovy pro zpracování programu ( usnesení vlády ÈR
è. 209  ze dne 25. 3. 1992, pøíloha è. 2)  lze zámìry mìsta v
programu regenerace stanovit nejlépe na základì rozvojového plá-
nu mìsta, marketingové studie rozvoje mìsta, územnì plánova-
cích podkladù, územnì plánovací dokumentace. V prùbìhu zpra-
cování podkladù vyplynuly nové skuteènosti, které významným
zpùsobem ovlivòují pøípravu dlouhodobého plánu obnovy MPZ:

- pøipravovaný pøevod fortifikaèních staveb na mìsto - tvrz
Hùrka leží v tìsné blízkosti zastavìné plochy

- pøipravují se podklady pro nový územní plán
- jednání o výstavbì nového vleku poblíž MPZ (alej)
- program Natura 2000.
Z tìchto dùvodù navrhuje komise státní památkové péèe schválit

nový program Regenerace MPZ na období 2005. Tento program
(viz. pøíloha) pøedpokládá pro rok 2005 tyto akce:

- èp. 353 – vypracování stavebnì historického  prùzkumu a
statického zamìøení ve spolupráci s NPÚ, provedení základních
statických  prácí

- pokraèování opravy støechy kostela
-  dokonèení opravy ambitù v areálu kláštera.
p. Pauk – nebylo by lepší dùm èp. 353 zbourat a postavit

stejný, ale nový?
p. Juránek – po pøezkoumání Ing. Slavíkem z Národního

památkového ústavu, který je stavebním odborníkem, je dùm
v takovém technickém stavu, že lze objekt opravit. Jeho zbourá-
ní není za stávajících podmínek možné.

p. Nìmeèek – na opravu je navržená i fara. Nebylo by možné,
aby dostala novou fasádu?

p. Juránek – fara není v majetku mìsta a patøí Královehra-
decké diecézi. V pøípadì státních penìz na opravu památek ale
nerozhoduje, kdo je vlastníkem. Jednou se dostane i na faru.

ZM/2004/11/213: ZM souhlasí s èasovým plánem progra-
mu a schvaluje pøedložený plán Regenerace MPZ pro rok
2005.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

4.5. Zpráva kontrolního výboru – pronájem ne-
bytových prostor

Mgr. Krabcová - jednalo se o kontrolu pronájmu nebytových
prostor v majetku mìsta – kontrola probíhala na firmì Démos
(na základì mandátní smlouvy spravuje bytový a nebytový fond
mìsta) a na majetkovém odboru. Kontrolní výbor došel k nìkolika
zjištìným nedostatkùm. Kontrolní výbor navrhuje nápravu nedo-
statkù, a to:

1/ Je nutné vést evidenci všech nájemních smluv majetkovým
odborem, a to i v pøípadì, že jsou spravovány prostory mandan-
tem.

2/ Pøehodnotit výši nájemného v jednotlivých budovách, sjed-

notit nájemní podmínky, popøípadì vytvoøit cenovou mapu.
3/ V pøípadì zneužití nájemní smlouvy správcem budovy, je

nutné tento pøestupek oznámit zøizovateli školy – Pardubický
kraj, Školský úøad.

4/ Pravidelnì sledovat stav pronajímaných prostor, o fyzické
kontrole vést písemné záznamy.

Mgr. Krabec – cenová mapa by mìla být stanovena, ale jen
jako nejnižší hranice výše pronájmù.

Mgr. Krabcová – k této zprávì se prozatím nevyjádøil majet-
kový odbor ani firma Démos.

Juránek - pokud se nevyjádøí dotèené subjekty, není možné
nikomu ukládat nápravná opatøení.

ZM/2004/11/214: ZM bere na vìdomí prùbìžnou zprávu
kontrolního výboru.

Hlasování:12:0:0 (schváleno)

05. Vstupy obèanù

Nebyly dotazy.

06. Vstupy zastupitelù

Mgr. Holèapek - jak je daleko jednání s p. Kopeckým, ná-
jemcem honitby v oblasti Jeøábu?

Mgr. Krabec – zítra bude probíhat jednání s panem Kopec-
kým, Lesy ÈR a starosty obcí a mìst kolem Jeøábu (Králíky,
Èervená Voda, Malá Morava),  kterého se budu také úèastnit.

p. Venzarová – jak postupuje hledání pozemku pro stavbu
nového Peèovatelského domu?

Mgr. Krabec – jediným pozemkem, který pøipadá momentál-
nì v úvahu, je pozemek Na Mokøinách, ale  podle územního
plánu je urèen k zástavbì øadového domu, musí tedy probìh-
nout zmìna ÚP.

p. Juránek – u pozemku v ul. Na Mokøinách došlo ke stejné
nevoli obyvatel, kteøí by mìli bydlet v sousedství Peèovatelského
domu, jaké jsme byli svìdky na pùvodnì navrhované lokalitì.

Vyšohlíd – požádal ZM o návrh na doplnìní èlena finanèního
výboru z dùvodu úmrtí paní Knápkové.

Mgr. Krabec – pøednesl zprávu jednatele spol. SMK
s vyhodnocením 2 týdenního testování nového vozu na svoz ko-
munálních odpadù. Ukazuje se, že nový vùz bude výraznì šetøit
dopravní náklady, nebo� pojme daleko více odpadu. Tuto informa-
ci dostává ZM jako pøedbìžnou. Pro to, aby se mohlo ZM zodpo-
vìdnì rozhodnout o potøebì koupì nového vozu na svoz komunál-
ních odpadù, je tøeba detailní rozbor financování. Pro pøíští rok se
budou muset zvýšit ceny za odvoz odpadù, a to z dùvodu navýše-
ní DPH z 5% na 19% a dále z navýšení poplatkù za skládková-
ní – ze zákona musí provozovatelé skládek navýšit cenu o 100,-
Kè na 1 t odpadu a tyto finance mít na zvláštním kontì jako
prostøedky na sanaci skládky. Nemìlo by dojít ke zvýšení ceny
svozu kvùli nákupu nového vozu.

p. Langhans - Stávající vùz odveze 3 tuny odpadu a nové
IVECO až 12, 5 tun, což se znatelnì odrazí ve snížení nákladù
za odvoz.

Mgr. Holèapek – jaká je pøedpokládaná životnost tohoto vozu?
p. Langhans – asi 20 let.
Mgr. Nìmeèek – požádal o dostateènou prezentaci pro obèa-

ny, aby nedošlo k mylnému pohledu, že došlo ke zdražení odpadù
z dùvodu nákupu nového vozu a nikoli z dùvodu zvýšení ceny
uskladnìní za odpad a cen za pohonné hmoty.

p. Vyšohlíd - požádal o posouzení možnosti svozu od nìjaké
externí spoleènosti v porovnání výhodnosti cenového zatížení
s nákupem nového vozu, abychom mìli pøedstavu, co je výhod-
nìjší.

p. Pauk – jak by bylo auto vytížené?
p. Langhans – probìhla již jednání s okolními obcemi, které

využívají externí spoleènost na svoz odpadu, pøi kterých jim bylo
nabídnuto, aby využívali našich služeb.

Starosta ukonèil jednání ve 21.39 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

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).
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Èesko – polská pracovní porada
v oblasti pøedškolního školství

Porada se konala 21. øíjna 2004  v MŠ
Moravská v rámci 12-ti leté spolupráce
s MŠ Miedzylesie.

Sešly se øeditelky mateøských škol
z Miedzylesie, Domaskow a Bystryca
Klodzka.

 Za èeskou stranu byli pozváni : øeditel-
ky z MŠ Ústí nad Orlicí, Letohrad, Èeská
školní inspekce, z KÚ Pardubického kra-
je a zástupci Mìsta Králíky.

Po prohlídce našeho zaøízení a bìžné
práce s dìtmi došlo k vzájemné výmìnì
zkušeností v oblasti vzdìlávacích plánù,
øízení, organizace a financování mateøských
škol.

Rozcházeli jsme se s pøíslibem pokra-
èovat v setkáních za úèelem prohlubová-
ní èesko - polské pøedškolní výchovy.

MŠ  Moravská

DRAKIÁDA JIŽ POŠESTÉ!
Ani v letošním roce jsme nezapomnìli

na oblíbenou DRAKIÁDU.  V  sobotní od-
poledne 9.øíjna 2004  se louka po Amál-
kou promìnila v setkání pøíznivcù této
staré podzimní radovánky.

Rodièùm a dìtem šlo o jediné, aby se
jejich draci a dráèci rozlétli co nejvýše po
podzimní obloze.

Letošní  DRAKIÁDA byla zaøazena do
Dotaèního programu Mìsta Králíky
s finanèním pøíspìvkem. Když drak nelí-
tal, mohly se dìti obèerstvit, zahrát soutì-
živé hry, nakreslit zážitky z  DRAKIÁDY
nebo se pohoupat na  nové „draèí“ houpaè-
ce.

V podveèer se dìti rozcházely
s upomínkovým dráèkem a  pìknými
zážitky, protože prožily odpoledne ve spo-
leènosti svých rodièù a kamarádù.

Mateøská škola Moravská

Pohotovostní lékárenská služba, Lékaøská služba první pomoci (LSPP)

 a Rychlá lékaøská pomoc (RLP) v králickém regionu
Lékárenská služba:
Støídavì po týdnech zajiš�uje 6 privát-

ních lékáren v Ústí nad Orlicí a v Èeské
Tøebové pohotovostní lékárenskou službu.

Provozní doba: Po – Pá  18 – 20 hodin,
pøíslužba do 21 hod.,  So, Ne, svátky    8 –
12 hodin, pøíslužba do 18 hod.*

Organizuje  Oblastní støedisko  zdra-
votnické záchranné služby  Ústí nad Orlicí
ve spolupráci s pøíslušnými lékárnami,
rozpis èi informace o sloužící lékárnì je na
operaèním støedisku OSZZS Ústí nad Orli-
cí, tel. 465 555 113, event. 155.

*Pøíslužbou se rozumí pracovník lékár-
ny na telefonu pro urgentní potøebu lékù
pro nemocnici, záchrannou službu èi LSPP,
nikoli pro pacienty.

LSPP
Provozovatel nebo organizaèní zajištì-

ní: Oblastní støedisko zdravotnické
záchranné služby Ústí nad Orlicí, Hyl-

váty 474, 562 03  Ústí nad Orlicí
Øeditel: MUDr. Stanislav Neubauer
Zástupce: MUDr. Lumír Peleška, má

plnì na starosti LSPP v okrese.
LSPP je ve všech pøípadech spoleèná

pro dospìlé i pro dìti a dorost.
LSPP Èervená Voda
Stanovištì: 561 61 Èervená Voda 538

(v areálu nemocnice), telefon: 465 626
646.

Provozní doba: Po – Pá   17 – 21 hodin
(v režimu LSPP slouží pouze sestra), So,
Ne, svátky  9 – 18 hodin.

V Èervené Vodì je souèasnì stanovištì
posádky RLP. Sestra pouze podává infor-
mace osobnì i po telefonu, radí a provádí
základní ošetøovatelské výkony, pøípad-
nì pøivolá posádku RLP. O víkendech a
svátcích je služba v režimu LSPP  úpl-
ná, tedy i s lékaøem.

LSPP Lanškroun
Stanovištì: Dobrovského 34, Lanškroun

(nová budova zdravotnické záchranné
služby), telefon: 465 529 046.

Provozní doba:  Po – Pá  neprovozová-
na (ale je zde posádka RLP), So, Ne, svát-
ky      9 – 18 hodin.

LSPP Žamberk – mix systém*
Stanovištì: Nám. Generála Knopa 837,

564 01 Žamberk (v budovì polikliniky),
telefon: 465 676 871.

Provozní doba: Po – Èt  17 - 21 hod, Pá
15 – 21 hod, So, Ne, svátky 8 – 18 hod.

Po této uvedené dobì již pouze posád-
ka rychlé lékaøské pomoci.

*Mix systém znamená, že lékaø slouží
souèasnì v režimu LSPP a RLP.

Stanovištì posádek RLP:
Èervená Voda, posádka RLP 24 hod.,

tel. 465 626 648,
Lanškroun, posádka RLP 24 hod., tel.

465 350 600, Žamberk – mix systém, viz
LSPP údaj.

Redakce
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Tak bylo – tak je
Èp. 322 (døíve 73) Malé námìstí

Dle jedné z nejstarších zmínek o tomto
domì, stávaly tu nìkdy v 17. století láz-
nì. Jejich vlastnictví, které záviselo na
zvláštním vrchnostenském povolení, oprav-
òovalo nejen k provozu lázní a holièství,
ale také k èinnosti ranhojièe. Podle lázní
dostala své jméno i „Lázeòská ulice“, kte-
rá se teprve v pozdìjších letech (po mno-
ha jiných pojmenováních) pøejmenovala na
Valdštejnovu. V 18. a 1. pol. 19. století
jsou s domem spojena jména rodin Her-
mannù, Latzelù, Scholzù, Winklerù a
Stepankù. Nìkdy koncem 19. století si zde
svùj obchod smíšeným zbožím a tabáku
zøizuje Josef Mück. Tento živnostník se
díky èlenství v mnoha spolcích a místním
zastupitelstvu stal vlivnou a známou osob-

ností. Zemøel neèekanì v roce 1911 na
záchvat mrtvice ve vìku pouhých 52 let.
Zùstala po nìm žena a 5 dìtí. Nedostatek
tabáku za první svìtové války se dotkl i
Mückova obchodu. V roce 1917 napøíklad,
stály na nové zásoby tabáku dlouhé fron-
ty, lidé byli do krámu pouštìni po 5 oso-
bách a odcházeli vedlejšími dveømi zase
ven. I tak docházelo ke strkanicím, pøi kte-
rých byly dokonce vymáèknuty vchodové
dveøe. V domì také nìkolikrát hoøelo. Po-
žár ve skladišti u hlavní budovy v roce
1900 nezpùsobil naštìstí velké škody. Vèas-
ný zásah nìkolika pohotových mužù
z blízkého Prausova hostince, vèetnì hos-
tinského samotného zachránil dùm pøed
hrozící zkázou, kterou zpùsobil hoøící kus
trámu zaklínìného v komínì, i v roce
1928. Po roce 1945 pøevzal správu koloni-
álu pan Jaroslav Dvoøák z Týništì. Poz-
dìji pøešel do rukou družstva Pramen.
Koncem 50. let je zde již uvádìna prodej-
na zeleniny. Tato tradice je zachována do-
dnes.

Mìstské muzeum Králíky
Pracovníci Mìstského muzea v Králíkách

rádi uvítají jakékoli další doplòující podnì-
ty a materiály (dobové fotografie, dokumenty
apod.),  které  se týka jí  tohoto tématu.
Dìkujeme.

Knihy (nejen) na víkend
Ani v dnešním pokraèování pravidelné

rubriky se od nás nedozvíte název konkrétní
knihy, kterou bychom vám rádi doporuèili
– doporuèíme vám ÈTENÍ.

Dnešním tématem je dìtské ètenáøství.
Podzimní dny pøinášejí více èasu, který trá-
víme pod støechou svého domova, a nabízí
se možnost, jak ho pøíjemnì a užiteènì vy-
užít: ÈTÌTE SI S DÌTMI!

Zkuste odolat svodùm televize, která je
tìžkou konkurentkou ètení, protože nevy-
žaduje od dítìte (ani dospìlých) žádnou
aktivitu, nemusíme zapojovat pøedstavi-
vost a za hodinku, dvì je pøíbìh u konce a
víme, jak pøíbìh dopadl.

V èasopisu Dìti a my nedávno vyšel za-
jímavý èlánek PhDr.Václava Mertina, ze
kterého jsem pro vás vybrala nìkolik in-
spirujících myšlenek:

„…Pøedpokládáme, že dítì touží po kníž-
ce, po ètení. Jenže tak tomu není. Ètení pro
dítì není pøirozená a samozøejmá aktivita,
jakou pøedstavuje napø. øeè. Dítì sice rádo
poslouchá vyprávìní, rádo sleduje obrázky,
ale ètení knih ke svému životu nepotøebuje.
Proto u nìho musíme nejprve vytvoøit po-
tøebu ètení, vzbudit zájem o knížky, pro-
pojit ètení s jeho životními potøebami.Tato
potøeba se zvyšuje pravidelností. Jestliže dí-
tìti celé pøedškolní období dennì ète-
me, vytváøí se stereotyp a tím i urèitá závis-
lost na èetbì. Podobnì platí i to, že jestliže
si dítì pravidelnì samo ète, tak se vytváøí
návyk. Spousta dospìlých neusne bez chvil-
ky s knížkou v ruce. Tento mechanismus
je dospìlým dùvìrnì známý i z jiných ob-
lastí jejich života. Nìkteøí z nás si pravi-
delnì ráno kupujeme noviny, po obìdì pije-
me kávu, po pøíchodu z práce èaj a veèer

sledujeme zprávy v televizi. Jsme nepatrnì
nervózní, když nemùžeme tento každoden-
ní stereotyp dodržet. Proè nevyužít tento me-
chanismus pro podporu ètení?

Rodièe se snaží udìlat pro budouc-
nost svých dìtí to nejlepší. Vytváøení
ètenáøských dovedností a kultivace ète-
náøských návykù patøí k jedné
z nejvýhodnìjších investic.

Potøeba ètení se u dítìte zvyšuje také tím,
když vidí, že nám dìlá radost, že poslou-
chá, když mu èteme nebo když se samo za-
baví s knížkou v ruce. Nìkdy staèí i jen
to, že se o jeho ètení zajímáme, že si sami
nìkterou jeho dìtskou knížku pøeèteme a
pozitivnì ji zhodnotíme.

Problém nastává, když malé dítì nevidí,
že rodièe ètou a že jsou pro nì knížky samo-
zøejmou souèástí života, pøitažlivou náplní
volného èasu, zdrojem zábavy a potìšení, že
je využívají ke vzdìlání a k práci. Mno-
hem úèinnìjší je tedy zažít ètení na vlastní
kùži nebo alespoò vidìt dospìlé pøi ètení,
než jen poslouchat, jak je ètení dùležité.

Dùležitost ètení rodièe uznávají, do-
kud se dítì v první nebo druhé tøídì
uèí èíst. Protože jde o školní dovednost,
která je zkoušená a jsou za ni známky.
Jenže pro dítì je v této fázi ètení po-
mìrnì nároèná èinnost nepøinášející
mu velké potìšení.

A JAKÉ KNIHY NABÍDNOUT?
…Pøejeme si, aby dítì èetlo knihy, které

jsme mìli rádi v dìtství my. Na tom by
nebylo nic špatného, kdybychom citlivìji vní-
mali, že je jiná doba, letité radosti i problé-
my mají jiné reálie, jiné souvislosti, na spous-
tu vìcí hledíme dnes jinak než pøed dvaceti
èi padesáti roky. Nìkteré dìti tak naše kni-

hy neoslovují, pøipadají jim nudné a ètou je
jen proto, že jsme jim je doporuèili, nebo že
jsou povinné.

Není úplnì dùležité, na jaké kvalitì
knih dítì zaèíná, ale kam dojde, až
bude moci èíst zcela samo bez donuce-
ní autoritou dospìlých.Jestli je na za-
èátku ètenáøství Mickey Mouse, Ètyø-
lístek nebo shodou okolností Franti-
šek Hrubín s Jiøím Trnkou, nehraje
zásadní roli.

Je tøeba s dítìtem, které ještì moc knihy
nezná, mluvit, zkoumat jeho zájmy, prefe-
rence a na základì této znalosti mu pomo-
ci, aby si vybralo nejvhodnìjší tituly
samo. Je totiž známo, že možnost volby
knížky významnì zvyšuje ochotu èíst i
délku doby, po kterou dítì ète.

Pøeceòujeme ètenáøské dovednosti dítìte
a nutíme je k èinnosti, kterou ještì dobøe
nezvládá. Zapomínáme, že dítì se nejprve
nìjakou dobu uèí èíst a teprve potom mùže
využít ètenáøských dovedností k uèení a ke
ètení pro radost.

Proto se také doporuèuje, abychom
dìtem na prvním stupni základní školy
doma pøedèítali. Nemìli bychom mít
strach, že dítì, kterému èteme sami, se ne-
nauèí èíst. Pøi uèení èíst je totiž dùležitá
radost, pozitivní prožitek dùvìra ve zvlád-
nutí èinnosti.

Orientaèní hranice, pøi které mùžeme
pøedpokládat, že dítì už mùže mít ze ètení
potìšení a nemusí se tolik soustøeïovat na
samotný proces ètení, je asi sedmdesát slov
za minutu v bìžném dìtském textu…“

Pøeji vám krásné chvilky pøi spoleèném
ètení a nezapomeòte se pøi nich malých
ètenáøù zeptat, o èem by mìla být knížka,
kterou jim Ježíšek nadìlí pod vánoèní stro-
meèek.

Ivana Mareèková
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Pozvánka na výstavu
ZŠ Králíky, 5.kvìtna zve na „Pod-
zimní výstavu“. Tato výstava bude
zahájena vernisáží dne 9. 11. 2004
ve 14.00 hod. v budovì ZŠ.
Výstava bude pøístupná pro veøej-
nost dne 10. 11. 2004 a 11. 11. 2004
od 08.00 hod. do 17.00 hod.

Tìšíme se na Vaši návštìvu
Žáci a pedagogové ZŠ

Založení biotopù lesního charakteru, k.ú. Králíky
Založení regionálního biokoridoru 830
Øešení a zdùvodnìní projektu:
Aèkoliv vliv zemìdìlství na souèasný stav krajiny je po

roce 1989 charakteristický nižším využíváním prùmyslo-
vých hnojiv a pesticidù, témìø beze zmìny zùstaly následky
hospodaøení a prokazatelnì se nezmìnil poèet v minulosti
odstranìných remízkù, mezí, mokøadù, prùlehù, vsakova-
cích pásù, zatravnìných ploch. Vytvoøením základù pro
mnohastranné využívání krajiny a vytvoøení základù bioto-
pù, které svým stavem a velikostí umožòují trvalou exis-
tenci pøirozeného èi pozmìnìného, avšak pøírodì blízkého
ekosystému jsou územní systémy ekologické stability.

V k.ú. Králíky byl v roce 2001 schválený územní sys-
tém ekologické stability pro regionální biokoridor 830. Po
ukonèení komplexní pozemkové úpravy v katastru Králí-
ky byl doplnìn a zpøesnìn tvar a rozšíøení navrhovaného
regionálního koridoru, s cílem reprezentovat více komplex-
ní a diverzifikovaný agroekosystém v krajinì. Souèasnì
bylo vhodné, na základì terénního prùzkumu realizovat
regionální biokoridor v celém úseku, tzn. i v úseku kde
nebyly uskuteènìny kompexní pozemkové úpravy ( východ-
nì od silnice I. tøídy Králíky – Èervená Voda k lesnímu
komplexu ). Biokoridor povede od okraje lesa u rezerváru
pitné vody, kolmo na silnici Králíky – Èervená Voda až po
jižní okraj rybníka.

Vysázené døeviny vytvoøí v území „zelený pás“, který se
stane kompromisní odpovìdí na nedostateènì plnìní funk-
cí, které odpøírodnìná krajina zájmového území není schop-
ná plnit. Realizací „zeleného pásu“ dojde k vytvoøení vhod-
né migraèní cesty pro suchozemské živoèichy a rostliny
v ploše polní kultury, zvýší se biotopická diverzita, ale sou-
èasnì dojde i ke zvýšení druhové diverzity. Postupnì se vy-
tvoøí ekologické kontinuum daných ekosystémù.

Výsadba døevin výraznì obohatí a zvýší èlenitost zájmo-
vého území, zabezpeèí krajinotvorné a rekreaèní funkce,
stane se dobrým indikátorem hodnocení biologické rùzno-
rodosti.

Souèasnì se vytvoøí pøechodná spoleèenstva – ekotony,
které jsou dùležitým biotopem a refugiem rostlinných a živo-
èišných druhù døíve èastých v zemìdìlské krajinì. Okra-
jové biotopy jsou rovnìž zimovištìm mnoha živoèišných dru-
hù, jsou bohaté na kvetoucí rostliny. Vyznaèují se èasto vyš-
ším poètem druhù oproti kterékoli ze sousedních biocenóz a
souèasnì zde žijí druhy specifické právì pro tuto pøechod-
nou zónu.

Výsadba bude realizována kombinovanì, tzn, že pro  sou-
vislé plochy bude uplatnìna lesnická výsadba, která bude
tvoøit kostru. Do navržené kostry budou provedeny skupi-
nové nebo jednotlivé výsadby. Tímto zpùsobem lze podporo-
vat velikostní a tvarovou èlenitost zakládajících porostù. Pro-
vede se výsadba dvouletých až víceletých ( prostokoøen-
ných, balových nebo kontejnerových ) sazenic stromù a keøù

v podzimních mìsících. Vysázené døeviny budou chránìny
proti okusu a poškození zvìøí oplocenkou.

Dlouhodobým cílem biologických prací je stav vyžadující
co nejménì údržby.

Intenzivnìjší údržba se pøedpokládá 5 let po založení, kdy
se zajiš�ují nezbytné korelace pøi zapìstování vegetace. Poz-
dìji by se mìly údržbové práce omezovat na základní úko-
ny, bìžné v krajinném prostøedí.

Navržené výsadby nebudou okrasné parky, které je tøeba
udržovat trvalým vkládáním znaèného množství energie.

Celkovì osázená plocha bude o výmìøe 3,3939 ha, bude
osázen  „zelený pás“ o délce cca 1000 m a šíøce cca 35 m. Na
osázení bude použito 9 druhù døevin, celkem jich bude vy-
sázeno 2074 ks. Celkové náklady na založení tohoto bioko-
ridoru budou  èinit 886 700,- Kè a budou pokryty 100 %
státní finanèní dotací.

Za odbor životního prostøedí a zemìdìlství
František Hrnèíø
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NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

Dagmar Stránská,                 Kryštof Hrda

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

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

Marie Berková, Matylda Klohnová, Ludmila Makarová,

Veronika Mazáková, Emilie Hrmová, Marie Kárníková,

Olga Hrdinová, Jiøí Èerný, Vìra Nìmcová, Jiøina Valentová,

Karel Harvalík, Vìra Peøinová, Marie Kohoutková,

Jaroslav Špinler, Vlasta Tomková, Marie Hochmanová, Milan

Kubíèek, Imrich Toth, Milán Mareš, Libuše Sedláèková,

Maria Kiselová, Anna Vašátková, Marie Fojtíková,

Jan Reichl, Herbert Diblík, Marie Kainová, Josef Gábler

Josef Kvaltín – Denisa Andersová, Michal Špelda – Hana Vrbická
Roman Cerula – Marcela Martincová, Jiøí Vonz – Lucie Žižková

Leoš Novotný – Petra Brožková, Ladislav Severýn – Jana Kalášková

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Ladislav Kožela, Emilie Knápková

Stomatologické služby
od 6. 11. 2004 do 12. 12. 2004

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

06. 11. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
07. 11. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
13. 11. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
14. 11. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
17. 11. St MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
20. 11. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
21. 11. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
27. 11. So MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 313 (Moviom) 465 626 460
28. 11. Ne MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 313 (Moviom) 465 626 460
04. 12. So MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
05. 12. Ne MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
11. 12. So MUDr. Applová Dolní Èermná è.p. 222 465 642 267
12. 12. Ne MUDr. Applová Dolní Èermná è.p. 222 465 642 267

den lékaø/ka obec místo telefon

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

LYŽAØSKÁ VÝZBROJ

VÝPRODEJ LOÒSKÝCH
A PØEDLOÒSKÝCH

MODELÙ SJEZDOVÝCH
LYŽÍ A BOT

JIŽ NYNÍ NABÍZÍME
BROUŠENÍ SNOWBOARDÙ
A LYŽÍ
NA NOVÝCH
STROJÍCH
ZA PØÍZNIVÉ CENY

Firma Jan Jiráska
Malé námìstí 338

K R Á L Í K Y
tel.: 465631236, mobil: 602137867

Hotel Beseda Králíky
pøijme na zimní sezonu:

 
KUCHAØE

podmínka vyuèen v oboru + praxe

POMOCNOU KUCHAØKU
vyuèení není nutné, zauèíme

ÈÍŠNÍKA nebo SERVÍRKU
vyuèení není nutné, zauèíme

Zájemci se mohou hlásit v recepci
hotelu a to v úterý až pátek

od 09.00 - do 11.00 hod.
pøípadnì na tel. 465 631 107

Hotel Beseda, Velké námìstí 6, Králíky
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Program na LISTOPAD
pátek 5.   COKOLIV
zaè. ve 20.00 hod
Nová hoøká komedie Woodyho Allena opìt s vtipem

a ironickým nadhledem zkoumá vztahy mezi mužem
a ženou, což se Allenovi bájeènì povedlo už v oscaro-
vém snímku Annie Hall. Tentokrát je støedem pozor-
nosti mladý spisovatel Jerry Falk, který se utápí
v milostných zmatcích a nejrùznìjších neurózách.

pátek 12.   NON PLUS ULTRAS
zaè. ve 20.00 hod
Režijní debut mladého režiséra Jakuba Sluky zpra-

covává nespornì závažné téma fotbalového chuligán-
ství v ponìkud odlehèené poloze a bez mravokárného
pouèování. Film je sledem epizod ze života fiktivního
spar�anského „tvrdého jádra“, pro které existuje jen
fotbal a chlast.

úterý 16.   ZTRACENO V PØEKLADU
zaè. ve 20.00 hod
Známý herec Bob Harris natáèí v Japonsku rekla-

mu, mladá absolventka filozofie Charlotte sem dopro-
vází svého muže. Oba hrdinové se cítí osamìlí, oba
mají až pøíliš volného èasu a oba trpí nespavostí…
Zdánlivì nenápadná komorní smutná komedie vzbu-
dila neèekaný ohlas a získala øadu ocenìní.

pátek 19.   KRÁL ARTUŠ
zaè. ve 20.00 hod
Bojovník Artuš velí nìkolika stateèným druhùm, kteøí

po dlouhé patnáctileté službì zbyli z jeho družiny.
Všichni touží po návratu domù, musí však splnit po-
slední velký úkol. Historický váleèný snímek témìø
realisticky vypráví o pøíbìhu z dávné doby, již se ne
nadarmo øíkalo temná…

úterý 23.   SCOOBY-DOO 2: NESPOUTANÉ PØÍ-
ŠERY

zaè. v 17.00 hod
Trojice pøátel a pes Scooby-Doo podruhé øeší dobro-

družné záhady. Bojují s maskovaným zloèincem, kte-
rý se v jejich rodném mìsteèku snaží oživit nejrùz-
nìjší monstra a duchy.Triková fantastická komedie
kombinuje živé herce s poèítaèovì animovanými po-
stavièkami.

pátek 26.   HOREM PÁDEM
zaè. ve 20.00 hod
Nový snímek osvìdèené autorské dvojice (scénáris-

ta Petr Jarchovský a režisér Jan Høebejk) je složen z
nìkolika propojených tragikomických pøíbìhù o setká-
vání a míjení, o touze po pøátelství a lásce. Ironický
humor a bøitké dialogy v podání mnoha známých (ne-
jen) èeských hercù.

Klub Na Støelnici Králíky
LISTOPAD 2004

ètvrtek 4.   SETKÁNÍ DØÍVE NAROZENÝCH
zaè. v 16.00 hod
Další posezení seniorù s programem, obèerstvením, tan-

cem a hudbou kapely Kutilka.

støeda 10.   ARARAT   zaè. v 19.00 hod
Králický cestovatel Vladimír Hejtmanský na své zatím

poslední výpravì navštívil Turecko (Troja, Efes, Ararat).
Vyprávìní doprovázejí fotografie, diapozitivy a originální
hudba.

sobota 13.   VLÈNOVJANKA   zaè. ve 20.00 hod
Celoveèerní koncert krojované slovácké dechové hudby,

která je spojená s obcí Vlènov, dìjištìm ojedinìlého folk-
lórního obyèeje – Jízdy králù. Vlènovjanku založil v roce
1978 trumpetista Antonín Koníèek. Od té doby se vypraco-
vala na profesionální úroveò a patøí k nejlepším tìlesùm
svého druhu nejen v Èeské republice. Kapela koncertuje
po celé Evropì, nejvìtší obdiv sklízí v Belgii, Nìmecku a
pøedevším v Holandsku, které je proslulé láskou
k moravské dechovce. Pestrý program králického koncer-
tu bude složen z lidových písní moravského Slovácka i
z pùvodní tvorby pøedních hudebních skladatelù tohoto
žánru.

støeda 17.   DENISA VEŠKRNOVÁ   zaè. v 19.00 hod
Absolventka prestižní Univerzity Mozarteum

v Salzburgu v oboru klasická kytara se pøedstaví v rámci
cyklu koncertù KLASIKA VIVA (bude to 62. koncert králic-
kého Kruhu pøátel hudby). Denisa Veškrnová absolvovala
v roce 1993 brnìnskou Konzervatoø a v roce 2000 dokon-
èila studia v Rakousku. Své umìní zdokonaluje na mis-
trovských kurzech v USA, Anglii a Uruguayi – specializuje
se totiž na interpretaci latinskoamerické hudby. Sedm let
pedagogicky pùsobila na hudebním gymnáziu
v Innsbrucku, dále koncertovala napø. v SRN, Bulharsku,
Egyptì ad. Objevuje se i jako sólistka našich pøedních sym-
fonických orchestrù (Státní filharmonie Brno, Virtuosi di
Praga apod.). Koncert se koná v obøadní síni králické Rad-
nice.

sobota 20.   KARETNÍ HRA (THE GIN GAME)
zaè. ve 20.00 hod
Slavná americká tragikomedie D. L. Coburna pro dva

herce a publikum, které umí vnímat smích i slzy mezi øád-
ky. Gin je druhem karetní hry, ale také metaforou o život-
ních nadìjích a prohrách. Josef Somr a Blanka Bohdanová
získali za hru výroèní ceny Thálie 2001.

sobota 27.   BABIÈKA   zaè. ve 21.00 hod
Hudební veèírek ve Sprotbaru Støelnice doprovodí hudba

skvìlé rockové skupiny s legraèním názvem ze Zlína.

nedìle 28.   JUDY CODER   zaè. v 17.00 hod
Koncert americké bluegrassové zpìvaèky se skupinou

houslisty Jiøího Králíka (Rowdy Rascals).

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

Pavel Strnad, Klub Na Støelnici Králíky
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Šipkové klání v Prostøední Lipce
Již v poøadí šestý byl šipkový turnaj, který poøádal Sbor

dobrovolných hasièù v Prostøední Lipce. Hodnotnými ce-
nami opìt turnaj sponzorovala stavební firma QTB, s.r.o.
zastoupená panem Martinem Brùnou. Tentokrát opìt po-
tvrdil svoje kvality, a už poètvrté turnaj vyhrál Radek Hal-
mich z Prostøední Lipky.

Poøadí turnaje: 1. Radek Halmách, 2. Martin Brùna, 3.

FOTBALOVÝ PØEHLED
KRAJSKÁ I. B TØÍDA

Králíky - Rychnov na M. 2:3 (1:2), góly: Makar 2 (obì z
PK), sestava Králík: Valèík - Chromek, Holubec, Khól, Chlá-
dek, Látal, Makar, Jungvirt, Zezulka, Hoøínek, Krejèí (Há-
jek, Žerníèek, Borovièka).

Zámrsk - Králíky 0:1 (0:0), gól: vlastní, sestava Králík:
Valèík - Chromek, Holubec, Khol, Chládek - Látal, Jaroslav
Makar, Jungvirt, Zezulka (86. Borovièka) - Hoøínek, (66.
Hájek),

Králíky - Rybník 4:1 (1:0), góly: Krejèí 3, Jungvirt, ŽK:
1:3, ÈK: 0:2, Diváci: 250, sestava Králík: Valèík - Chromek,
Holubec, Khól, Chládek - Látal, Makar, Jungvirt, Zezulka -
Hoøínek, Krejèí (Tomáš Hájek, Zdenìk Hájek, Žerníèek).

Semanín - Králíky 1:1 (0:0), gól: Chromek, ŽK: 2:3, ÈK:
0:2 (Durna, Jungvirt), sestava Králík: Valèík - Chromek,
Durna, Krejèí, Chládek - Látal, Jungvirt, Makar, Hájek -
Holubec, Žerníèek (87. Mucha, 90. Borovièka).

Králíky - Chroustovice 1:0 (0:0), gól: Látal, ŽK: 3:3,
diváci: 100, sestava Králík: Valèík - Chromek, Durna, Krej-
èí, Chládek - Látal, Makar, Jungvirt, Zezulka - Hoøínek,
Holubec (Žerníèek, Zdenìk Hájek, Tomáš Hájek).

M. Tøebová B - Králíky 1:3 (1:3), góly: Holubec, Žerní-
èek, Krejèí, sestava Králík: Valèík - Chromek, Durna, Krej-
èí, Hájek, Žerníèek, Makar, Jungwirth, Chládek, Hoøínek,
Holubec (Èernohous, Látal).

  1. Libchavy 11 11 0 0 29:6 33
  2. Rychnov n. M. 11 6 3 2 28:22 21
  3. V. Mýto B 11 5 4 2 19:10 18
  4. Horní Újezd 11 5 3 3 20:12 18
  5. Chrast 11 5 2 4 26:21 17
  6. Králíky 11 5 4 2 20:18 16
  7. M. Trnávka 11 4 3 4 17:18 15
  8. M. Tøebová 11 3 3 5 13:21 15
  9. Semanín 11 4 2 5 25:26 14
10. Rybník 11 4 1 6 20:18 13
11. K. Horka 11 3 2 6 14:17 11
12. Chroustovice 11 3 1 7 19:28 10
13. Zámrsk 11 3 1 7 13:22 10
14. Jevíèko 11 1 1 9 10:34 4

OKRESNÍ PØEBOR III. TØÍDY
Øetová - Helvíkovice 5:0 (2:0), Dlouhoòov. - È. Heømani-

ce 2:4 (1:3), D. Èermná - Kerhartice 0:1 (0:0).
Rudoltice - Boøíkovice 2:1 (0:0), gól: Podolský. Ker-

hartice - Øetová 3:2 (1:1), Èeské Heømanice - Albrechtice
3:3 (2:1), Brandýs nad Orlicí - Dlouhoòovice 3:1 (1:0), Lib-
chavy B - Dolní Èermná 2:0 (1:0), Dobøíkov - Helvíkovice
7:4 (3:0).

Albrechtice - Brandýs nad Orlicí 1:0 (0:0), Dolní Èermná
- Èeské Heømanice 2:3 (0:2), Boøíkovice - Dobøíkov B 1:1
(0:0), gól: Švéda, Dlouhoòovice - Rudoltice 2:0 (2:0), Helví-
kovice - Kerhartice 2:5 (1:4), Øetová - Libchavy B 4:0 (2:0).

Boøíkovice - Helvíkovice 4:0 (2:0), góly: Podolský 2,
Záleský, Toman, Èeské Heømanice - Øetová 4:2 (2:1), Bran-
dýs nad Orlicí - Dolní Èermná 4:0 (1:0), Dobøíkov B - Dlou-
hoòovice 6:1 (2:0), Libchavy B - Kerhartice 2:2 (1:1), Rudol-
tice - Albrechtice 0:2 (0:0).

Albrechtice - Øetová 6:0 (3:0), Èeské Heømanice - Rudol-
tice 4:0 (1:0), Libchavy B - Dobøíkov B 1:5 (0:1).

Dolní Èermná - Rudoltice 4:1 (1:0), Kerhartice - È. Heø-
manice 3:0 (1:0), Dlouhoòovice - Boøíkovice 4:2 (1:1),
góly: M. Krejèí, Podolský, Helvíkovice - Libchavy B 1:0 (1:0),
Albrechtice - Dobøíkov B 4:0 (2:0), Øetová - Brandýs nad
Orlicí 0:3 (0:1).

Rudoltice - Øetová 1:2 (1:0), Dobøíkov - Dolní Èermná 4:4
(1:1), Dlouhoòovice - Helvíkovice 0:1 (0:0), Brandýs nad
Orlicí - Kerhartice 2:0 (1:0), Èeské Heømanice - Libchavy B
1:0 (1:0).

Kerhartice - Rudoltice 2:1 (2:1), Dolní Èermná - Boøí-
kovice 5:1 (1:0), Albrechtice - Dlouhoòovice 5:0 (3:0), Hel-
víkovice - Èeské Heømanice 0:2 (0:1), Libchavy B - Brandýs
nad Orlicí 6:2 (2:0), Øetová - Dobøíkov B 1:0 (0:0).

  1. Albrechtice 8 3 0 35:8 27
  2. Brandýs n. O. 8 0 3 25:13 24
  3. Kerhartice 7 2 2 28:16 23
  4. Èeské Heømanice 7 1 3 27:16 22
  5. Dobøíkov B 6 2 3 30:20 20
  6. Øetová 5 0 6 19:21 15
  7. Dlouhoòovice 4 1 6 19:28 13
  8. Dolní Èerná 3 2 6 19:24 11
  9. Libchavy B 3 2 6 15:21 11
10. Boøíkovice 3 2 6 14:29 11
11. Helvíkovice 3 1 7 13:30 10
12. Rudoltice 1 0 10   7:25 3

Pavel Gryè, 4. Miroslav Brùna, 5. Sifon, 6. Jakub Zajíèek, 7.
Ondøej Luèan, 8. Jaroslav Linhart ml., 9. Antonín Luèan,
10. Jaroslav Vacek, 11. Jaroslav Linhart st., 12. Milena Gry-
èová, 13. Veronika Luèanová, 14. Josef Luèan, 15. Renata
Hejlová, 16. Milan Kanecký.

Jaroslav Vacek

Vlevo Martin Brùna (2. místo), vpravo Radek Halmich (1. místo)
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Mìstská památková zóna - noèní pohledy

Autor fotografií MPZ: J. Kosek


