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Králíky, leden 2005
V listopadu se volební období pøe-

houplo do své druhé poloviny. Nastal
tedy ten správný èas k ohlédnutí za
tím, co bylo a co nás ještì èeká. Byly to
dva roky intenzivního uèení se, sbírání
zkušeností, navazování kontaktù a zjiš-
tìní, že leckteré problémy vypadají ji-
nak, než se na první pohled zdály. Mož-
ná jsme zklamali ty, kteøí volali po ra-
dikálních, pøedevším personálních
zmìnách na mìstském úøadì. Nelze
však propouštìt nìkoho, jehož práci
neznáte, nebo znáte jen velmi povrch-

nì z vyprávìní. A zároveò šlo o mno-
hem více - o rozjezd povìøeného úøadu
3. stupnì. Ten jsme nemohli a nechtìli
ohrozit. Každodenní zkušenost nás
pøesvìdèuje o tom, že úøedníci vzešlí
z pùvodních výbìrových ø ízení se
zhostili svých úkolù, jak nejlépe umìli.
Fungování povìøeného úøadu ostatnì
mùžete nejlépe posoudit každý sám.
Samozøejmì nic není bez chyby a i na
tomto poli nás èeká ještì hodnì práce
s doladìním systému.

Na poèátku nového roku se mnozí

z lidí èinných ve veøejné sféøe na prv-
ním místì rádi chlubí tím, co se jim
v uplynulé dobì podaøilo. Dovolíte-li,
zvolíme opaèný postup a zaèneme tím,
co se nám nepodaøilo:

1. Dlouhotrvající transformace Tech-
nických služeb na spoleènost Služby
mìsta Králíky, s.r.o. ve 100% vlastnic-
tví mìsta. Pùvodní zámìr byl mnohem
optimistiètìjší a rychlejší, ale zmìny
zpùsobené vnitøními i vnìjšími fakto-
ry (zmìna nìkterých podstatných zá-
konù – napø. zákon o DPH) celou trans-
formaci protáhly. Cíl však byl a zùstá-
vá stejný: èisté a fungující mìsto,
s jistou mírou zachování vlivu samo-
správy na náklady a výnosy nové spo-
leènosti. Nìkdo to mùže nazývat ko-
munálním socialismem, velmi zjedno-
dušenì øeèeno jde pøedevším o to, aby
si mìsto na èinnosti vyslovenì prodì-
leèné (zimní údržba, èištìní komuni-
kací, údržba zelenì) mohlo „pøivydì-
lat“ èinnostmi mírnì ziskovými, resp.
režií z tìchto èinností mohlo èásteènì
pokrýt režie ostatních èinností.

2. Nepodaøilo se do mìsta získat nì-
který z obchodních øetìzcù. Po jedná-
ní se zástupci firem Lidl a Plus a po
vypracování marketingových studií
nevykazuje náš kraj ještì dostateènou
kupní sílou na vznik nového supermar-
ketu. Myslíme si ale, že je jen otázkou
èasu, kdy nìkterý z tìchto marketù
bude chtít postavit svùj obchod i u nás.
Pøed takovým rozhodnutím ale musí
probìhnout podrobná veøejná disku-
ze, z níž by na podkladì faktù jasnì
vyplynulo, zda obèané o tento druh pro-
deje mají v Králíkách zájem.

3. Nepovedlo se zatím získat do Krá-
lík vìtšího zamìstnavatele – investo-
ra. Je zøejmé, že na základì geografic-
ké a klimatické nevýhodnosti našeho
kraje se nebudou možní investoøi hle-
dat snadno. Zóna pro podnikání je
v územním plánu v prostoru za fir-
mou Novalamp zahrnuta, v loòském
roce probìhly odkupy pozemkových
parcel a plocha byla ucelena. Nemá ale
smysl ji nákladnì zainvestovat, to by
mìl na své náklady provést možný bu-
doucí investor. Mìsto je pøipraveno mu
pozemky pod zárukami výhodnì nabíd-

(Pokraèování na stranì 2)Program IX. zimního srazu naleznete na str. 3
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nout. Otázka nabídky pracovních míst
je totiž základem veškerého dalšího
rozvoje mìsta.

Samozøejmì je velké množství zále-
žitostí, které se podaøily nebo které se
daøí alespoò posunovat dopøedu. Bez
nároku na jejich úplnost a poøadí tele-
graficky vybíráme:

- zlepšená propagace mìsta smìrem
k turistickým aktivitám (funkèní we-
bové strany, nové brožury, mapy, vy-
bavení informaèního centra);

- zprùhlednìní postupù samosprávy
(zvukový záznam ze ZM, zveøejnìní
hlasování, podrobné podklady pro jed-
nání ZM každému zastupiteli, usnese-
ní RM všem èlenùm ZM);

- zvýšená komunikace s venkovem
(úøední dny místostarosty v obcích,
øešení problémù na místì);

- zavedení grantového systému pro
podporu sportovních, kulturních a spo-
leèenských aktivit ve mìstì;

- tìsná spolupráce s obcemi mikro-
regionu Králicko;

- dokonèení nìkterých stavebních
celkù: sportovní areál, budova povìøe-
ného  úøadu, dokonèení bytù
v nástavbách 658, pokraèující oprava
památek v mìstské zónì (kostel, kláš-
ter, lékárna), oprava tìlocvièny u ZŠ 5.
kvìtna;

- rozvinutí a upevnìní mezinárodní
spolupráce (partnerská mìsta Villmar,
Mezilesí).

Králíky, leden 2005
Vedle obecných strategických cílù

popsaných v materiálu „Rozvoj králic-
ké kotliny a bukovohorské pahorkati-
ny“ a v „Koncepci rozvoje cestovního
ruchu“ se chceme v letošním a pøíš-
tím roce plnì vìnovat tìmto konkrét-
ním projektùm:

- dopracování územního plánu pro
celé Králíky vèetnì integrovaných obcí,
se zapracováním zmìn v katastru
Králík;

- zainvestování a rozjezd zóny pro vý-
stavbu rodinných domkù „Na Skøiván-
ku“;

- vybudování varovného informaè-
ního systému obyvatelstva v rámci in-
tegrovaného záchranného systému;

- rekonstrukce sokolovny;
- bytová výstavba v lokalitì „Na Vý-

sluní“;
- protipovodòová opatøení (lokalita

pod klášterem – ulice A. Dvoøáka a
Polní);

- rekonst rukce  domu èp.  353
v Dlouhé ulici – „Evropský dùm“;

- sjezdovka pod klášterem;
- výstavba kabin ve sportovním are-

álu;
- výstavba domu s peèovatelskou

službou;
- budování králické pevnostní oblas-

ti (Vojenské muzeum, pevnost Hùrka);
- regenerace sídlištì V Bytovkách;
- oprava památek v rámci progra-

mu Regenerace památkové zóny.
Všechny projekty jsou závislé na fi-

nanc ích. Jistì  vnímáte,  jak se
v posledních letech vyvíjí státní roz-
poèet a jak jsou omezovány výdaje na
jednotlivé investièní akce. Mìsto má
nìko lik možností, jak si pomoci
k vìtšímu balíku penìz  – kromì
úspor na vlastní správì jsou to samo-
zøejmì rùzné granty z krajského èi
státního rozpoètu, které se  aktivnì
snažíme získat. Rovnìž na prostøedky
strukturálních fondù EU mìsto dosáh-
ne – bude-li úspìšné (projekt „Evrop-
ský dùm“ èp. 353 v Dlouhé ulici aj.).
Celkovém zadlužení mìsta k 1. 1.
2005:  závazky ve výši asi 21,7 mil. Kè.
Splácení je rozloženo do delšího èaso-
vého období, mìsto tedy rozhodnì není
pøedluženo – ukazatel tzv. dluhové služ-
by se pohybuje kolem 11 % (za „zdra-
vou“ se považuje ekonomika mìsta pod
30 % dluhové služby).

V roce 2005 navíc splatíme nejvìtší
úvìr mìsta za èistièku odpadních vod,
asi 3,5 mil Kè, èímž si mìsto finanènì
opìt uvolní ruce.

Zdravé a spokojené mìsto tvoøí pøe-
devším aktivní obèané. Obèané, kteøí
se snaží porozumìt problémùm a po-
tøebám mìsta, kteøí chtìjí vìdìt a po-
máhají vìci posouvat dopøedu. Vìøíme,
že jich je v našem mìstì naprostá vìt-
šina.

Dobrý rok 2005 spojený s úspìchy
v soukromém i pracovním životì.

Dušan Krabec
Arnošt Juránek

Co kontroluje kontrolní výbor?
Zastupitelstvo mìsta si na zaèátku

svého pùsobení odhlasovalo co je tzv.
,,støet zájmù“. Podle tohoto principu by
dle názoru koalièních stran øeditelé pøí-
spìvkových organizací mìsta nemohli
hlasovat o rozpoètu mìsta, protože
v rozpoètu jsou i kapitoly, ve kterých
se jedná i o peníze na provoz jimi øíze-
ných organizací. Tím by prý došlo ke
støetu zájmù. Na druhou stranu koa-
lièní strany navrhly, a nechává je to
zcela klidnými, za pøedsedkyni kont-
rolního výboru manželku starosty p.
Krabcovou! Pøipomínám, že základním
úkolem kontrolního výboru (vyplývá
to ze zákona) je kontrola plnìní usne-
sení rady a zastupitelstva mìsta. Vzhle-
dem k tomu, že v èele rady i zastupi-
telstva stojí starosta p. Krabec, je šoku-
jící, že pøedsedkyní kontrolního výbo-
ru je manželka starosty! To je podle mì
støet zájmù jako hrom! Kromì toho si
koalièní zastupitelé do jakéhosi ,,jízd-
ního øádu“ kontrolního výboru vtìlili
vìtièku, že kromì funkcí daných zá-
konem má kontrolní výbor vyvíjet dal-
ší vlastní iniciativu. Ta spo èívá
v kontrole témìø výhradnì organiza-
cí ,,neposlušných“ a nepohodlných,
resp. v kontrole jejich øeditelù èi úøed-
níkù.

Postupy kontrolního výboru jsou

nestandardní pøinejmenším v tom, že
pøekraèuje své kompetence, zasahuje
do personálních vìcí a kontrolní èin-
nost provádí i v oblastech, na které
nemá oprávnìní a jeho èlenové ani pøí-
slušné vzdìlání. Zpùsoby kontrol tan-
demu Krabcová – Pohl jsou toho jas-
ným pøíkladem. A tak vystoupení Mgr.
Krabcové na listopadovém zasedání
zastupitelstva už tìžko mùže nìkoho
pøekvapit. Bylo to vystoupení plné iro-
nie na adresu kontrolovaných úøední-
kù a hodilo se maximálnì na pavlaè…
Tomu, kdo nebyl na tomto zasedání,
doporuèuji koupit si zvukový záznam
na CD a lituji, že se nepoøizuje video-
záznam.

Na druhou stranu nìkteré vìci ne-
chávají kontrolní výbor zcela klid-
ným. Napøíklad: starosta mìsta byl
povìøen usnesením rady k podpisu
smlouvy o vyrovnání dluhu pana Plan-
ky. Tato smlouva mìla tøi body, pøièemž
ten poslední stanovil, že jako záruku
plnìní této smlouvy pan Planka zasta-
ví ve prospìch mìsta majetek nebo vy-
staví smìnku. Dohoda sice podepsána
byla, ale její naplnìní nebylo vedením
mìsta vyžadováno. A co na to kontrol-
ní výbor? Nic! A proè asi? Protože
smlouvu podepsal starosta a jeho man-
želka ho pøeci nebude pranýøovat a

klást mu na zastupitelstvu nepøíjemné
otázky? Nebo proto, že se jedná o pana
Planku a to se zase nehodí do krámu
panu Juránkovi, protože pan Planka
je jeho kamarád, je v redakèní radì
jeho novin, pøispívá do nich inzercí a
tudíž i penìzi?

Nebo jiný pøíklad - zcela zmateèné
usnesení rady o „potvrzení – nepotvr-
zení“ p. Strnada ve funkci øeditele
Støelnice. Pøipomenu, že hlasování do-
padlo následovnì: 1 èlen rady hlasoval
pro (pro co? Pro potvrzení nebo nepo-
tvrzení?) a 4 èlenové rady se hlasování
zdrželi. A výsledek? Nepotvrzen! Logi-
ka pláèe, kontrolní výbor se smìje a
nic.

Ve standardních demokraciích je
nepsaným pravidlem, že kontrolní
funkce mívá v rukou opozice, protože
ta by pøípadné levoty a nestandardní
postupy hned ,,žalovala“. Nakonec ta-
ková slova jsem slyšel na vlastní uši i
od pøedstavitelù místních Zelených
pøed volbami. Avšak po volbách je
všechno jinak. Zvolením manželky sta-
rosty do èela kontrolního výboru jako-
by nám vedení mìsta vzkazovalo: Bu-
deme si dìlat co chceme, žádná levota
na povrch nevyjde a ty èlovíèku, žmou-
lající èepici, nám vlez na záda!

Èestmír Doubrava

(Dokonèení ze strany 1)
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Prùzkum zájmu o veøejný rozhlas
Mìstský úøad Králíky pøipravuje projekt vybavení mìsta Králíky a okolních spádových obcí bezdrátovým veøejným rozhla-
sem, který by mohl být spolufinancován z prostøedkù Evropské unie. Abychom mohli potvrdit potøebnost takovéto investice,
potøebujeme znát Váš názor a pøípadný zájem. Jedná se samozøejmì o prùzkum anonymní, ale pro komplexní pøehled
potøebujeme znát odpovìï na všechny otázky. Pøedem Vám dìkujeme za Váš èas a spolupráci.

Váš vìk: do 30 31-40 41-50 51-60 61-70 70+

Dosažené vzdìlání: ZŠ SOU SOU+maturita SŠ VŠ

Bydlištì?  …………………………………………………………………………………………………………………………………

Uvítáte vybavení mìsta Králíky a okolí mìstským rozhlasem?

Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím

Zdùvodnìte svoji odpovìï:  …………………………………………………………………………………………………………

Které služby mìstského rozhlasu považujete za užiteèné:
 Informování obyvatelstva v krizových situacích (povodnì…) Informaèní vysílání radnice

Informace o kulturních a sportovních akcích ve mìstì

 Komerèní vysílání (reklamy, pozvánky na rùzné komerèní akce…) Žádné

Pokud uvítáte jiný typ služby, popište ho:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Vaše další námìty a pøipomínky:

….....................................….....................................….....................................…......................……………………………......
Dìkujeme Vám za vyplnìní dotazníku

Dotazníky mùžete odevzdávat na podatelnì Mìstského úøadu Králíky, Velké námìstí èp. 5

Program IX. Èeského zimního srazu turistù
1. DEN SRAZU ètvrtek 3.2. 2005

9.00 – 22.00 hod. vestibul Školní jídelny,
ul.Moravská, Králíky - prezentace úèast-
níkù
10.00 hod. zahájení provozu úschovny za-
vazadel ve Školní jídelnì
10.00 hod. odchod na krátké trasy
15.00 hod. otevøení ubytovacích míst ve
školách a tìlocviènách
17.30 – 18.30 hod. Školní jídelna - veèeøe
19.00 hod. Slavnostní zahájení IX.
Èeského zimního srazu - námìstí
20.00 hod. Kulturní klub Støelnice – kul-
turní program a promítání diapozitivù
s turistickou tématikou
22.00 hod. ukonèení registrace úèastníkù
ve Školní jídelnì

2. DEN SRAZU pátek 4.2. 2005
6.00 hod. otevøení registraèního místa
v Informaèním centru srazu v budovì Mìst-
ského muzea Králíky
6.00 hod. zahájení vydávání snídaní
ve Školní jídelnì
7.00 hod. odjezdy autobusù na delší tratì
8.00 hod. odjezdy autobusù na kratší tra-
tì
8.30 hod. ukonèení vydávání snídaní
ve Školní jídelnì
9.00 hod. odchod na krátké tratì
17.30 hod. vydávání veèeøí ve Školní jídel-
nì
19.00 hod. ukonèení vydávání veèeøí ve
Školní jídelnì
20.00 hod. Kulturní klub Støelnice – kul-
turní program a promítání diapozitivù
22.00 hod. ukonèení provozu Informaèního
centra v budovì Mìstského muzea

3. DEN SRAZU sobota 5.2. 2005
6.00 hod. otevøení registraèního místa
v Informaèním centru srazu v budovì Mìst-
ského muzea Králíky
6.00 hod. zahájení vydávání snídaní
ve Školní jídelnì
7.00 hod. odjezdy autobusù na delší tratì
8.00 hod. odjezdy autobusù na kratší tra-
tì
8.30 hod. ukonèení vydávání snídaní
ve Školní jídelnì
9.00 hod. odchod na krátké tratì
17.30 hod. vydávání veèeøí ve Školní jídelnì
18.30 hod. ukonèení vydávání veèeøí
ve Školní jídelnì
19.00 hod. ukonèení provozu Informaèního
centra srazu v budovì Mìstského muzea
19.00 hod. Slavnostní ukonèení IX.
Èeského zimního turistického srazu -
Kulturní klub Støelnice
20.00 hod. Papuèový bál
23.00 hod. losování tomboly

4. DEN SRAZU nedìle 6.2. 2005
7.00 hod. zahájení vydávání snídaní
ve Školní jídelnì
7.30 – 14.00 hod. provoz Informaèního cen-
tra srazu
8.00 hod. odjezdy na tratì
8.30 hod. ukonèení vydávání snídaní
ve Školní jídelnì
14.00 hod. vyklizení ubytovacích prostor a
odjezdy úèastníkù

TRASY
Na lyžaøské pøejezdy se zajištìnou do-

pravou je nutné se pøihlásit den pøedem a
zaplatit stanovený poplatek za dopravu

TRASY LYŽAØSKÝCH PØEJEZDÙ
1. Petøíkov, Králický Snìžník, Králíky (mod-
rá trasa)
2. Mladkov, Suchý vrch, Štíty (èervená tra-
sa) trasa IVV
3. Èervená Voda, Severomoravská chata,
Králíky (zelená trasa) trasa IVV
4. Kocanda, Severomoravská chata, Králí-
ky (žlutá trasa)
TRASY PÌŠÍ
5. Hedeè - okružní (modrá) trasa IVV
6. Králíky– okružní (èervená) trasa IVV
7. Pevnostní okruh (zelená)
TRASY NA SNÌŽNICÍCH
8. Jeøáb, pramen Tiché Orlice
9. Tvarožné díry, pramen Moravy, schro-
nisko Pod Snìžníkem
TRASY SKI-ALPINISTICKÉ
10.vrcholové partie Králického Snìžníku
SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ
11.Støedisko zimních sportù Dolní Morava
12.Lyžaøské støedisko Èenkovice
13.Mladkov Petrovièky
ADRENALINOVÉ RADOVÁNKY
14.lezení a slaòování Studenecké skály
15.sáòkování a pekáèování na Hedeèi, a
to nejen pro dìti. Podrobnosti a kilometrá-
že k trasám budou uvedeny v 2. vydání
bulletinu IX. ÈZTS.

Plnìní podmínek IVV
V rámci srazu jsou vypsány 2 lyžaøské a

2 pìší trasy, na nichž lze plnit podmínky
pro získání razítka IVV. Razítko IVV bude
udìleno po pøedložení potvrzení o absolvo-
vání trasy za poplatek 5,- Kè v Informaè-
ním centru srazu v budovì Mìstského
muzea v Králíkách.
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V mìsíci prosinci se policistùm poda-
øilo zjistit pachatele krádeže vloupáním
do rekonstruované bytovky v Králí-
kách. K této krádeži došlo již v záøí a
pachatel si z místa èinu odnesl staveb-
ní náøadí v hodnotì 42 tis. Kè,-. Ukra-
dené náøadí pak obratem ruky puto-
valo do zastavárny v okrese Náchod
,kde za nìj pachatel utržil èástku 4. tis.
Kè,-. V souèasné dobì bylo policejním
komisaøem proti pachateli zahájeno
trestní stíhání a to nejenom za tuto
trestnou èinnost.

Na pøelomu mìsíce øíjna a listopadu
2004 došlo v Èervené Vodì u panelo-
vých domù k poškození dvou stromkù
okrasného javoru. Podezøelým z toho-
to vandalství je osmnáctiletý mladík
z Brna, který si na vycházce s kamará-
dy krátil volnou chvíli tím, že u strom-

Policie Èeské republiky Obvodní oddìlení Králíky
kù ulámal vršky a tak je odsoudil
k záhubì. Na vrub mu bude i pøiètena
škoda ve výši bezmála 3 tis.Kè.

V mìsíci-øíjnu 2004 byla na základì
podnìtu vedení školy provedena pøí-
slušníky Celní správy prohlídka Støed-
ního odborného uèilištì v Dolní Lipce.
Touto kontrolou bylo zajištìno nepatr-
né množství drogy Sativa Canabis „ma-
rihuany“, kterou pøechovával jeden
z mladistvých pro vlastní potøebu.
V mìsíci listopadu probìhla v témž uèi-
lišti policejní akce pøi které se podaøilo
odhalit osmnáctiletého a šestnáctileté-
ho mladíka, kteøí“ marihuanu“ pøecho-
vávali a distribuovali ostatním spolu-
žákùm.

prap. Karel Straka
Policie Èeské republiky

Obvodní oddìlení KRÁLÍKY

Pozvánka pro drobné, malé a støední podnikatele na Králicku
Spoleènost REDEA Žamberk s.r.o. si Vás ve spolupráci s mìstem Králíky dovoluje pozvat na

Informativní schùzku o programech Evropské unie na podporu drobných
podnikatelù a malých a støedních podnikatelù na Králicku

Program :
1) Informace o vyhlášení Grantového schéma podporujícího malé a støední podnikatele

(netýká se podnikatelù v cestovním ruchu)
2) Informace o vyhlášení Grantového schéma podporujícího drobné podnikatele

(netýká se podnikatelù v cestovním ruchu)
3) Informace o programech v rámci Operaèního programu Prùmysl a podnikání
4) Informace o vyhlášení Grantového schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

(netýká se investièních projektù)
5) Rùzné

Schùzka se uskuteèní dne 13.1.2005 od 19.00 v zasedací místnosti Mìstského úøadu v Králíkách ( ul.K.Èapka 316).

Na setkání se tìší!                                            RNDr.Antonín Fiala, jednatel REDEA  Žamberk, s.r.o.
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Pravidla pro rodièe a dìti k bezpeènìjšímu užívání internetu
Pro školní výuku i zájmovou èinnost

se internet využívá ke  zjiš�ování  mno-
ha potøebných údajù. Vedle pozitivních
stránek užívání internetu se setkává-
me i s negativy, mezi nìž patøí nebez-
peèí šíøení virù, nebezpeèí zneužití osob-
ních dat,  možnost  kontaktu
s nežádoucím jedincem nebo
s nevhodnými informacemi. Nebezpe-
èí závislosti na poèítaèi se mùže proje-
vit  závislostí na e-mailové nebo „cha-
tové“ komunikaci, na online okruzích,
burzách, online akcích, online naku-
pování, online pornografii a poèítaèo-
vých hrách. Prostøednictvím diskusních
skupin (chatù) a elektronické  pošty
jsou dìti ohroženy možnými pachateli
pedofilních forem sexuálního a komerè-
ního zneužívání.  Nemálo dìtí sleduje
pornografii, dìtské formy nevyjímaje,
na internetu. Pøístup k internetu je
velmi jednoduchý – dìti mohou využí-
vat pøipojení  z poèítaèù v domácnosti,
ve  škole, v internetových kavárnách a
klubech.

Pravidla pro  r odièe  a dì ti
k bezpeènému užívání internetu byla
poprvé formulována v  závìrech II. Svì-
tového kongresu proti komerènímu se-
xuálnímu zneužívání dìtí v Jokohamì
16. - 20. prosince 2001, který pokraèo-
val v práci zahájené na I. Svìtovém
kongresu proti komerènímu sexuální-
mu zneužívání dìtí ve Stockholmu
v roce 1996. V období posledních let
došlo k velkému nárùstu preventiv-
ních aktivit proti dìtské pornogra-
fii.V této souvislosti byla na II. svìto-
vém kongresu proti komerènímu se-
xuálnímu zneužívání dìtí v Jokohamì
distribuována nová Pravidla pro ro-
dièe a dìti k bezpeènému užívání
internetu. Ministerstvo školství, mlá-
deže a tìlovýchovy iniciovalo vypraco-
vání textù upøesnìné na podmínky
v ÈR.

PRAVIDLA  PRO DÌTI K BEZPEÈ-
NÌJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU

1) Nikdy nesdìluj adresu svého byd-
lištì, telefonní èíslo domù nebo adresu
školy, kam chodíš, jména a adresy ro-
dièù a rodinných pøíslušníkù i jejich
telefonní èísla do práce,  nìkomu,
s kým jsi se seznámil/a prostøednic-
tvím internetu, jestliže Ti to rodièe (nebo
lidé, kteøí se o Tebe starají) pøímo ne-
dovolí.

2) Pokud se neporadíš s rodièi, ne-

posílej nikomu po internetu fotografii,
èíslo kreditní karty nebo podrobnosti o
bankovním úètu a vùbec žádné osobní
údaje.

3) Nikdy nikomu, ani nejlepšímu pøí-
teli, neprozraï heslo nebo pøihlašovací
jméno své internetové stránky nebo
poèítaèe.

4) Nikdy si bez svolení rodièù nedo-
mlouvej osobní schùzku s nìkým,
s kým jsi se seznámil/a prostøednic-
tvím internetu. Doma musí bezpodmí-
neènì vìdìt, kam jdeš a proè. I když Ti
rodièe (nebo lidé, kteøí se o Tebe stara-
jí) dovolí se s takovým èlovìkem sejít,
nechoï na schùzku sám/sama a sejdì-
te se na bezpeèném veøejném místì.

5) Nikdy nepokraèuj v chatování,
když se Ti bude zdát, že se tam probíra-
jí vìci, které Tì budou pøivádìt do roz-
pakù nebo Tì vydìsí. Vždy o takovém
zážitku øekni rodièùm (nebo lidem, kte-
øí se o Tebe starají).

6) Nikdy neodpovídej na zlé, urážli-
vé, nevkusné nebo hrubé e-maily. Není
Tvoje vina, že jsi tyto zprávy dostal/a.
Když se Ti to stane, oznam to rodièùm.

7) Nikdy neotvírej soubory pøilože-
né k elektronickým zprávám (e-mai-
lùm), pokud pøijdou od lidí nebo z míst,
které neznáš. Mohou obsahovat viry
nebo jiné programy, které by mohly
znièit dùležité informace a významnì
poškodit software poèítaèe.

8) Vždy øekni rodièùm (nebo lidem,
kteøí se o Tebe starají) o všech pøípa-
dech nepøíjemných, vulgárních výra-
zù na internetu, totéž platí pro obráz-
ky s vulgární tematikou.

9) Vždy buï sám/sama sebou a ne-
zkoušej si hrát na nìkoho, kým nejsi
(na staršího, na osobu jiného pohlaví
apod.).

10) Vždy pamatuj na následující pra-
vidlo a chovej se podle nìho: jestliže
nìkterá webová stránka bude obsaho-
vat upozornìní, že je urèena jen pro
dospìlé nebo jen pro lidi od urèitého
vìku, musí se to respektovat a ti, kteøí
nevyhovují kritériím nemají takovou
stránku otevírat.

11) Domluv se s rodièi na pravidlech
používání internetu a poctivì je dodr-
žuj. Pøedevším se domluv, kdy mùžeš
internet používat a jak dlouho.

12) Provždy si zapamatuj další pravi-
dlo: když Ti nìkdo na internetu bude
nabízet nìco, co zní tak lákavì, že se to
nepodobá pravdì, nevìø mu – není to
pravda.

13) Jestliže na internetu najdeš nìco,
o èem jsi pøesvìdèen, že je to nelegální,
oznam to rodièùm.

PRAVIDLA  PRO  RODIÈE  K BEZ-
PEÈNÌJŠÍMU  UŽÍVÁNÍ  INTERNE-
TU JEJICH DÌTMI

1) Nechte se dítìtem pouèit o služ-
bách, které používá, a ujistìte se o je-
jich obsahu. Tím zlepšete svou znalost
internetu.

2) Nikdy svému dítìti nedovolte se-

tkání o samotì s nìkým, s kým se
seznámil na internetu, bez Vaší pøítom-
nosti. Pokud k setkání svolíte, své dítì
doprovoïte.

3) Zajímejte se o internetové kama-
rády svých dìtí stejnì jako se zajímáte
o jejich kamarády ve škole.

4) Základem pøi komunikaci rodièe
s dítìtem je otevøenost. Pøi nepøíjem-
ných zkušenostech dítìte s dìsivým
obsahem nebo nepøíjemným èlovìkem
není øešením trestat dítì nebo mu do-
konce bránit používat internet, ale po-
radit mu, jak se v budoucnu nepøíjem-
ným zkušenostem vyhnout. Jak se ro-
diè pøi podobné situaci zachová, urèu-
je, zda se mu dítì svìøí i v budoucnu.

5) Na místo s nevhodným obsahem
se mùže dítì dostat zcela náhodou. Pro
tyto pøípady neexistuje stoprocentní
ochrana a vyplatí se spíše vychovávat
dítì tak, aby si podobné skuteènosti
interpretovalo zpùsobem odpovídajícím
jeho vìku, protože s dítìtem nemù-
žete trávit všechen volný èas.

6)  Riziko  vstupu na s tránku
s nevhodným obsahem lze snížit jed-
nak prostøednictvím možností zabudo-
vaných pøímo do internetového prohlí-
žeèe, jednak prostøednictvím speciál-
ních programù obsahujících nepøetrži-
tì aktualizovaný seznam stránek pro
dìti nevhodných. Tyto programy býva-
jí k dispozici zdarma.

7) Uvažujte o spoleèné e-mailové
schránce se svými dìtmi.

8) Dávejte si pozor na soubory, které
dítì z internetu stahuje a ukládá je
na disk.

9) Sledujte, kolik èasu dítì u poèíta-
èe stráví. Nepohybuje se ve svìtì vir-
tuálních her èastìji než na høišti? Ne-
pohybuje se víc na chatu a nekomuni-
kuje s anonymními osobami (skrytý-
mi za chatovými pøezdívkami) èastìji
než se svými kamarády ? Nepozoruje-
te u nìj projevy pøipomínající závislost
na chatování èi poèítaèových hrách?
Nedovolte, aby virtuální realita dítì
pøíliš pohltila!

10) O radu pøi výchovì dìtí ke správ-
nému užívání internetu mùžete požá-
dat pedagoga, psychologa èi pracovní-
ky internetových firem.

Podle materiálu MŠMT pøipravila
redakce
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Odpady - kolik zaplatíme v roce 2005
Na konci roku 2004 schválilo MZ na svém

posledním zasedání v roce 2004 obecnì
závaznou vyhlášku è. 6/2004. Zvýšení po-
platku za provoz systému nakládání
s odpadem se dotýká všech obyvatel
s trvalým pobytem a vlastníkù objektù
urèených i individuální rekreaci na území
obce. Vzhledem k velkým ohlasùm ze stra-
ny našich ètenáøù k výši stanovené ceny
redakce požádala o vyjádøení odbor životní-
ho prostøedí MÚ Králíky a jednatele spoleè-
nosti SMK s.r.o. pana J. Langhanse.

Informace odboru životního prostøedí:
Obecnì závaznou vyhláškou Mìsta Krá-

líky  è. 6/2004 byla schválena výše poplat-
ku za odpady pro rok 2005 ve výši 498,- Kè
za poplatníka. Poplatníkem se rozumí fy-
zická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
za domácnost mùže být poplatek odveden
spoleèným zástupcem,  za osoby nezletilé
zákonným zástupcem, za rodinný nebo by-
tový dùm vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména osob,
za které poplatek odvádìjí. Poplatníkem
se rovnìž rozumí fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu urèenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlá-
šena k trvalému pobytu žádná fyzická oso-
ba; má-li k této stavbì vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek spo-
leènì a nerozdílnì, a to ve výši odpovídající
poplatku z jednu fyzickou osobu.

Správce poplatku mùže na základì žádo-
sti poplatníka v jednotlivých mimoøádných
pøípadech poplatek snížit nebo prominout,
a to z dùvodu zmírnìní nebo odstranìní
tvrdosti.

Poplatek je splatný buï jednorázovì za
celý kalendáøní rok, a to do 31. 3. nebo
formou dvou splátek do 31. 3. za I. pololetí
a do 30. 9. za II. pololetí kalendáøního roku.
Úhradu poplatku lze provést buï formou
hotovostní platby u finanèního odboru Mìst-
ského úøadu Králíky nebo bezhotovostní
platbou nebo složenkou, kterou si poplat-
ník, spoleèný zástupce vyzvedne u finanèní-
ho odboru Mìstského úøadu Králíky a to na
úèet Mìstského úøadu Králíky è. 19-
1324193309/0800 u Èeské spoøitelny Svi-
tavy, poboèka Králíky, konstantní symbol
1319, variabilní symbol tvoøí èíslo genero-
vané poèítaèovým zpracováním. Vznikne-li
poplatková povinnost po 30. 9. kalendáøní-
ho roku, je poplatek splatný v následujícím
bìžném termínu, tj. do 31.3. následujícího
roku.

Hlavní dùvody navýšení poplatku:
- v letošním roce dochází k navýšení ceny

za ukládání odpadu na skládku z dùvodu
ukonèení stávající smlouvy o skládkování

- o 100 Kè/t se ze zákona zvyšuje popla-
tek obci, na jejímž území skládka leží

- každoroènì se zvyšuje objem ukláda-
ných odpadù

- došlo k výraznému meziroènímu navý-
šení cen nafty

- velmi významným faktorem je  zvýšení
DPH z 5 na 19 % v polovinì roku 2004.

Každý poplatník mùže pro nakládání
s tuhým domovním odpadem (TDO) pou-
žít klasické popelnice, v integrovaných ob-
cích pak igelitové pytle s logem Služeb mìs-
ta Králíky s.r.o. (SMK s.r.o., døíve Technic-

ké služby Králíky), které jsou k dispozici u
firmy. Zmìnou pro letošní rok je to, že po-
pelnice s TDO budou vyváženy nikoliv
v lichý, ale v sudý týden!

Pro ukládání tøídìného odpadu (plast,
papír, sklo) se používají zelené nádoby a
dìlené velkoobjemové kontejnery. Velkoob-
jemové a nebezpeèné odpady lze zdarma
uložit na recyklaèním dvoøe v areálu SMK
s.r.o. Rovnìž lze využít mobilních sbìrných
dvorù (kontejnerù) a dne harampádí. Ter-
míny tìchto akcí budou uveøejnìny
v nìkterém pøíštím Králicku, se zaháje-
ním se poèítá v druhé polovinì mìsíce dub-
na. Upozoròujeme všechny podnikate-
le, že využívat výše zmínìných mož-
ností lze pouze na základì smlouvy
uzavøené se SMK s.r.o. ! Novinkou je za-
po jení  sbìrny  firmy VYDR US s.r.o.
v Plynárenské ulici do systému nakládání
s tøídìným odpadem, tøídìný odpad zde
vykoupený (vèetnì kovù) by mìl pøinést do
systému finanèní prostøedky.

Zásadním problémem zùstává kva-
lita tøídìní odpadù. Podle informací pra-
covníkù SMK s.r.o. opìt narostlo množství
odpadù, které do nádob s tøídìným odpa-
dem nepatøí, zejména tašek s domovním
odpadem vèetnì kazících se potravin. Toto
poèínání je jednak porušením pøíslušné vy-
hlášky, které mùže být pokutováno a jed-
nak snižuje kvalitu vytøídìného odpadu a
tím i snižuje finanèní prostøedky, které mù-
žeme za tento odpad obdržet a vložit zpìt
do systému. Chtìl bych apelovat na
všechny obèany, aby do nádob na tøí-
dìný odpad nevhazovali to, co tam
nepatøí a to i z èistì lidského hledis-
ka. Umíte si pøedstavit, jak po týdnu
vypadá taška s hnijícími zbytky po-
travin a jak je asi tomu, kdo ji musí
z tøídìného odpadu odstranit? Pokud
to totiž neudìlá, je celý obsah nádoby zne-
hodnocen a nejenže za nìj nic nedostane-
me, ale navíc jej musíme nechat za popla-
tek uložit na skládce.

     Pavel Brandejs
odbor ŽP MìÚ Králíky

Informace SMK s.r.o. (redakènì krá-
ceno):

Poplatek se skládá ze nìkolika základ-
ních faktických èástí. Je to cena za uložení

TKO, samotná cena dopravy na skládku a
dále pak náklady na provoz systému tøídì-
ní, svozu a sbìru využitelných složek komu-
nálního odpadu.

V minulosti èinila cena za uložení odpa-
du, 790 Kè/t  a v roce 2005 bude z dùvodu
zmìny zákona èinit 890 Kè/t . V prùbìhu
roku 2004 došlo ke zvýšení  DPH z 5 % na
19 %. Jenom tento rozdíl ve výši DPH navy-
šuje cenu za uložení jedné tuny odpadù
o 126 Kè !  Druhou nákladnou položkou je
doprava. Pro informaci, skládka pro ulože-
ní odpadu je vzdálena 40 km a cena dopra-
vy tvoøí zhruba polovinu nákladù na likvi-
daci TKO.

Samotné navýšení ceny za uložení odpa-
du vychází ze zákona o odpadech, podle
kterého se musí v roce 2005 poplatek od-
vádìný obci, v jejímž katastru se skládka
nachází, zvýšit 100 Kè/tunu ukládaného
odpadu. (K dalšímu navýšení o 100 Kè/t
dojde podle tohoto zákona v roce 2007).
Do ceny dopravy se promítne vzdálenost,
spotøeba vozu, cena nafty, mzdy pracovní-
kù, opravy a ujeté km na 1 t odpadu. Kaž-
doroènì rovnìž dochází k mírnému nárus-
tu množství TKO odváženého na skládku.
Po seètení všech tìchto položek + nákladù
na provoz systému tøídìní vychází kalkulo-
vané náklady na provoz celého systému pro
rok 2005 na èástku zhruba 500 Kè/obyva-
tele a z toho také vychází navrhovaná výše
poplatku, 498 Kè na osobu a rok.

Na zasedání zastupitelstva mìsta zaznì-
ly rùzné názory jak øešit otázku TKO, nì-
které byly pøínosem, jiné naopak. Mezi ty
pozitivní patøí dùsledné sledování jednotli-
vých nákladových položek, mezi ty zavádì-
jící  øešení svozu jinou soukromou firmou.
Proto bych upozornil, že pøi nabídkovém øí-
zení je cena svozu a likvidace nìkdy pode-
zøele nízká a v žádném pøípadì nekore-
sponduje s cenou jiných mìst a obcí ve srov-
natelných podmínkách.

Dále je nutné vycházet z toho,  že pokud
by zastupitelé schválili variantu øešení svo-
zu jinou soukromou firmou, došlo by
k odprodeji vozové techniky, likvidaci nì-
kolika pracovních míst a tím k nemožnosti
pøípadného návratu k øešení svozu organi-
zací mìsta. Dalším dùsledkem by mohl být
nekontrolovatelný nárùst ceny svozu a li-
kvidace.

Ze všech tìchto rùznorodých projednaných
názorù bych pro obèany vybral ty,  které
jsou dùležité pro další vývoj ceny poplatku:

- apeluji na obèany aby ve vìtší míøe pro-
vádìli separaci odpadu. Jen tak je možné
kalkulovat s návratem vyšších finanèních
èástek mìstu v rámci programu recyklace

- spoleènost SMK s.r.o. musí dokonèit oslo-
vení všech pøilehlých obcí mìsta,  pro které
zatím svoz a likvidaci neprovádí a nabíd-
nout jim ceny služeb, které jsou pro obì
strany pøínosem

- realizovat nákup nového vozu na svoz
komunálního odpadu, protože jak již bylo
nìkolikrát konstatováno, starý vùz je velice
neefektivní a prodìleèný. Nový vùz uspoøí
znaènou èást nákladù za dopravu a umožní
tuto službu nabídnout i v jiných lokalitách
regionu.

Langhans J.
Jednatel spoleènosti SMK s.r.o.
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Upozornìní na povinnosti, které musí
podnikatelé splnit do 15. února 2005

Rádi bychom podnikatelské subjek-
ty patøící do správního obvodu MìÚ
Králíky upozornili na nìkteré povin-
nosti vyplývající ze „Zákona o ochra-
nì ovzduší“ a ze „Zákona o odpadech“,
které je tøeba splnit nejpozdìji do 15.
února 2005.
Malé zdroje zneèiš�ování ovzduší:

a) spalovací:
· podání oznámení s podklady pro

výpoèet poplatku za zneèiš�ování.
(Malé spalovací zdroje jsou zdroje

o tepelném výkonu nižším než  200 kW.
Zdroje o jmenovitém tepelném výko-
nu do 50  kW  nejsou pøedmìtem po-
platku za zneèiš�ování ovzduší. U ma-
lých spalovacích zdrojù používající jako
paliva koks, døevo nebo topný olej
s obsahem síry do 0,1 %  není sazba
poplatku stanovena)

b) vypouštìjící tìkavé organic-
ké látky (TOL):

· podání oznámení s podklady pro
výpoèet poplatku za jeho zneèiš�ování
(roèní spotøeba do 0,6 t TOL)

· pøi projektované roèní spotøebì od
0,4 – 0,6 t TOL (provozy)oznamuje údaj
o jejich používání na pøedepsaném
tiskopise dle vedené bilance spotøeby
TOL

Støední zdroje zneèiš�ování ovzduší:
a) spalovací:
· podání oznámení o výpoètu poplat-

ku za  zneèiš�ování ovzduší a  souhrn-
nou provozní e vidence  za každý
provozovaný zdroj.

(Støední zdroje zneèiš�ování ovzduší
jsou zdroje o tepelném výkonu od 200
kW  do 5 000 kW vèetnì)

b) vypouštìjící tìkavé organic-
ké látky (TOL):

· oznámení výpoètu poplatku a úda-
jù o jejich používání na pøedepsaném
tiskopise dle vedené bilance spotøeby
TOL (roèní spotøeba od 0,6 – 5 t TOL)

Pùvodci odpadù a osoby oprávnì-
né k nakládání s odpady:

· zaslání  h lášení o druzích,
množstvích odpadù a zpùsobech
nakládání s nimi, oprávnìné osoby
i o pùvodcích odpadù na pøedepsaném
formuláøi (platí pouze pøi produkci
nebo nakládání s více než 50 kg ne-
bezpeèných a  50 t ostatních odpadù).
Formuláø je pøílohou è. 20 vyhlášky
è. 383/2001 Sb.

Potøebné formuláøe je možno vy-
zvednout na MìÚ Králíky, odbor ŽP

(budova bývalého statku Králíky) Rádi
bychom dále upozornili na nìkteré další
povinnosti vyplývající z tìchto dvou
zákonù:

1) prùbìžnou evidenci odpadù musí
vést každý podnikatel produkující od-
pady

2) podnikatel, který nakládá s více
než 50 kg nebezpeèných odpadù za
rok musí mít udìlen souhlas
s nakládáním s nebezpeènými odpa-
dy. Souhlas udìluje odbor ŽP MìÚ Krá-
líky na základì písemné žádosti, nále-
žitosti žádosti jsou uvedeny v §2 vy-
hlášky 383/2001 Sb.

3) platnost dosavadních rozhodnutí
vydaných podle § 5 odst. 2 a 5,  § 6 odst.
1  písm. f) a odst.  2, § 7 odst.  1, § 11
odst. 3 a odst. 4, §  15 odst. 1 a § 34 odst.
1 zákona è. 125/1997 Sb., se omezuje
na dobu 2 let od nabytí úèinnosti záko-
na 185/2001 Sb. Platnost všech sou-
hlasù s nakládáním s nebezpeèný-
mi odpady vydaných podle pøed-
cházejícího zákona è. 125/1997 Sb.
oodpadech tedy skonèila k 31. 12.
2003 a to i v pøípadì, že byl souhlas
udìlen na delší dobu nebo na dobu
neomezenou!

 F. Hrnèíø, P. Brandejs, odbor ŽP
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Výzva Orlických novin
Vážení pøispìvatelé do místního tisku!

Oceòujeme èlánky
informující o rùznorodých aktivitách,

problémech èi úspìších Vašich spoluobèanù,
spolkù èi škol,

ale mnohdy je nám líto,
že se o nich nedovíme

anebo prostøednictvím místního tisku
dozvíme až po nìkolika týdnech,

kdy již nejsou pro nás tyto zprávy aktuální.
Proto pøipomínáme existenci Orlických novin

s okresní a èásteènì i krajskou a celostátní pùsobností,
v nichž naše redakce uvítá jakékoli tipy na pøipravované

akce
nebo aktuální ohlédnutí

(tzn. v øádu dnù, nikoli týdnù)
za událostmi právì skonèenými.

Ozvìte se,
Váš tip na námìt

èi Vaši aktuální fotografii ze zajímavé akce
rádi uvítáme.
Jsme noviny,

které upøednostòují pozitivní pøístup
k životu u našich ètenáøù,

proto nech� nejsou ve Vašem mìstì
a jeho okolí opomíjeni ti,

kteøí dìlají nìco záslužného pro druhé.

Kontakt na nás:
tel./fax/záznamník 465 534 498

e-mail: orlicke.noviny@denikybohemia.cz
adresa Moravská ul. è. 340, 560 02 Èeská Tøebová.

P. S.:
Dìkujeme všem,

kteøí s námi v minulosti spolupracovali.
Vìøíme, že nám zùstanou i nadále naklonìni.

Úspìšný nový rok Vám pøejí
Orlické noviny.

Základní umìlecká
škola v Králíkách

Vás zve na koncert vítìzù školního
kola ve høe na klavír, kytaru, housle a
akordeon.
Koncert se koná ve
ètvrtek 20.1.2005 v
18,00 hodin v sále
ZUŠ Králíky. 

Mgr. Olga Zajacová

Podìkování
králickým sponzorùm

Vážení a milí pøátelé z mìsta Králíky. Hluboce si vá-
žíme Vašeho sponzorství, a dìkujeme jménem všech dìtí
hospitalizovaných v souèasné dobì, ale i tìch které zde
podstoupí léèbu následnì. Hraèky a dáreèky zde mají
pro dítì velký význam. V životì zdravého èlovìka do-
chází k neustálému uspokojování rùzných potøeb, jimž
vìnujeme mnoho pozornosti a síly. Nemocný však toto
ztrácí a naopak pøibývá bolest, nepøíjemné vyšetøení,
obavy z budoucnosti. Naší snahou je, zajistit dítìti
v nemocnici podmínky co nejvíce usnadòující zvládání
obtížných situací bìhem nemoci. Hraèky a hra pomá-
hají nemocným dìtem vyrovnávat se lépe s úzkostí, stra-
chem, bolestí i krizovými situacemi spojenými s nemocí,
podporují normální vývoj dítìte. Dáreèek jako ocenìní
za stateènost je pro dítì velmi motivující pro další spo-
lupráci pøi léèbì. Proto si velmi vážíme pomoci, které se
nám od Vás dostalo.

S pozdravem
Mgr. Marie Choniawková

Ped/soc. pracovnice na TJ v Praze Motole
(Manželé Novotní dìkují panu Souèkovi za zorga-
nizování sbírky)
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Po stopách Habsburkù
aneb jak jsme poznávali Vídeò

Dne 10.12. 2004 se v rámci výuky nì-
meckého jazyka na naší škole uskuteènil
zájezd do Vídnì, hlavního mìsta našich
jižních sousedù. V 5 hodin ráno jsme
v poètu – 45 dìtí a 3 dospìlí vyrazili au-
tobusem ve smìru Brno – Mikulov – Ví-
deò. Po 10 hodinì nás již vítala pøedvá-
noènì vyzdobená rakouská metropole. Naší
první zastávkou byl Hofburg – císaøský
hrad, který byl více než 6 století sídlem
rakouských panovníkù. Mezi nejznámìjší
z nich jistì patøila Marie Terezie, která
mimo jiné, k nelibosti nìkterých úèastní-
kù zájezdu, zavedla povinnou školní do-
cházku. V dnešní dobì má v Hofburgu
své sídlo rakouský prezident. Odtud jsme
se ulicemi Kohlmarkt a Am Graben (s nej-
vìtším adventním vìncem v Evropì) vy-
dali smìrem k námìstí Stephansplatz,
kde se nachází jedna z dominant Vídnì –
137 m vysoká Katedrála sv. Štìpána
(Stephansdom). Ul icí Kärtnerstraße
s proslulým hotelem Sacher jsme se do-
stali až k Vídeòské opeøe, kde se každo-
roènì koná svìtoznámý Ples v opeøe a dále
pak k olem zámeck ých zahrad zpìt
k Hofburgu, kde na nás již èekal auto-
bus. Ten nás odvezl k Schönbrunnu –
baroknímu zámku, který byl postaven
v 17. století a v jehož rozlehlé zahradì
se nachází napøíklad nejstarší evropská

ZOO nebo nejvìtší evropský skleník. Na
zámeckém nádvoøí jsme pøi tradièních vá-
noèních trzích mohli vdechovat atmosféru
blížících se Vánoc. Naší poslední zastáv-
kou byl Práter – zábavní park se spoustou
atrakcí a Obøím kolem, které vedle Kated-
rály sv. Štìpána pøedstavuje druhou vídeò-
skou dominantu.

Odtud jsme se vydali na cestu domù,
kam jsme dorazili po 22. hodinì unavení,
ale spokojení, že se nám zájezd vydaøil.
A tak si ho urèitì pøíští rok opìt zopakuje-
me. Závìrem bychom chtìli podìkovat
panu Thunovi za jeho ochotu pøi zajiš�ová-
ní autobusové dopravy.

 Mgr. Ivana Kalousová, ZŠ 5. kvìtna

Informace MPSV - životní minimum
Ministerstvo práce a sociálních vìcí

uvedlo prostøednictvím zelených linek SPT
Telecom do provozu hlasový informaèní sys-
tém. Náklady na provoz tohoto systému
hradí MPSV. Obèanùm z celé Èeské re-
publiky jsou po celých 24 hodin dennì zdar-
ma (s výjimkou pøístupù z mobilních te-
lefonù, které jsou zpoplatòovány) podává-
ny informace o dávkách státní sociální
podpory. Mezi tyto dávky patøí: pøídavek
na dítì, sociální pøíplatek, pøíspìvek na
bydlení, rodièovský pøíspìvek, zaopatøovací
pøíspìvek, dávky pìstounské páèe, porod-
né a pohøebné. Hlasový informaèní sys-
tém je možno ovládat hlasem v èeském
jazyce a nebo pomocí tónové volby tele-
fonních pøístrojù. Zelená linka pro veøej-
nost je 800-1-89810

Základní informace o životním minimu
1. Životní minimum je spoleèensky uzna-

nou minimální hranicí pøíjmu pod níž na-
stává stav hmotné nouze. Do systému stát-
ní sociální ochrany bylo zavedeno zákonem
è. 463/1991 Sb., o životním minimu, kon-
cem roku 1991.

2. Životní minimum vymezuje výši ne-
zbytných finanèních prostøedkù pro domác-
nost k doèasnému zajištìní základních
životních potøeb jejích èlenù na velmi
skromné úrovni.

3. Životní minimum je kriteriem, jehož
hlavní funkcí je posouzení pøíjmové nedo-
stateènosti pro potøeby sociální ochrany
obèana nebo rodiny. Pokud èisté penìžní
pøíjmy nedosahují životního minima a není
možné je zvýšit vzhledem k vìku, zdravot-

nímu stavu nebo z jiných vážných dùvodù
vlastním pøièinìním, je státem poskytová-
na pomoc formou dávek sociální péèe na
základì zákona è. 482 /1991 Sb., o sociál-
ní potøebnosti, které doplòují nedostateè-
ný pøíjem zpravidla do výše životního mi-
nima. Pomoc mùže být poskytována i
v nižší úrovni nebo naopak i nad úroveò
životního minima, pokud jsou pøi indivi-
duálním posouzení sociální a ekonomické
situace domácnosti prokázány její odùvod-
nìnì vyšší základní životní potøeby souvi-
sející napø. s  lékaøsky doporuèeným diet-
ním stravováním, vyššími náklady na byd-
lení apod.

4. Životní minimum má velký význam
v systému dávek státní sociální podpory,
který zabezpeèuje adresnou pomoc zejmé-
na rodinám s dìtmi ve stanovených sociál-
ních situacích (zákon è. 117/1995 Sb.). Je
využíváno pøi zjiš�ování nároku na nìkte-
ré dávky a pro výpoèet vìtšiny dávek stát-
ní sociální podpory.

5. Životní minimum je využíváno i v sys-
tému hmotného zabezpeèení uchazeèù
o zamìstnání, pro zvýšení dùchodu pøi bez-
mocnosti, v soudní praxi napø. pro stano-
vení alimentaèních povinností, v praxi pe-
nìžních institucí jako kriterium pro posky-
tování hypoteèních úvìrù apod.

6. Životní minimum v ÈR má dvì èásti.
Prvá má vztah k základním osobním

potøebám jednotlivých osob v domácnosti.
Mezi tyto osobní potøeby patøí výživa, oša-
cení, obuv, ostatní prùmyslové výrobky pro
krátkodobé užití, služby a osobní rozvoj

(informace, vzdìlání). Èástky stanovené na
zajištìní osobních potøeb jsou diferencová-
ny ve ètyøech úrovních podle vìku nezao-
patøených dìtí a dále pro ostatní obèany.

Druhá èást životního minima vyjadøuje
potøebu finanèních zdrojù nezbytných
k úhradì spoleèných nákladù na domác-
nost, tj. pøedevším nákladù na bydlení a
související služby. Zde jsou stanovovány
ètyøi rùzné úrovnì èástek životního mini-
ma na spoleèné potøeby rozdílné podle po-
ètu osob v domácnosti.

Konstrukce životního minima je založe-
na na skladebním principu, který umož-
òuje rozlišovat jakýkoliv typ domácnosti.
Celkové životní minimum je souètem všech
èástek na osobní potøeby jednotlivých èle-
nù domácnosti a jedné èástky na spoleèné
potøeby. U životního minima je uplatòo-
ván princip jednotnosti výše èástek na úze-
mí celého státu.

7. Èástky životního minima jsou prù-
bìžnì upravovány naøízením vlády podle
vývoje spotøebitelských cen, aby byla za-
chována jejich reálná hodnota.

Až do roku 2001 byly upravovány, po-
kud vývoj spotøebitelských cen vzrostl od
poslední úpravy èástek životního minima
alespoò o 5 %.

Po zmìnì valorizaèní podmínky je mož-
né èástky životního minima upravovat kaž-
doroènì vždy od 1. ledna podle skuteèného
rùstu spotøebitelských cen za stanovené
rozhodné období. Pøi mimoøádnì vysokém
nárùstu spotøebitelských cen alespoò

(Dokonèení na následující stranì)
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky

Jednání
3. 12. - starosta na jednání Poradního

sboru Úøadu práce v Ústí nad Orlicí.
6. 12. - starosta s øeditelem Hospodáø-

ské komory PK Ing. Jarolímem.
7. 12. - místostarosta na valné hroma-

dì Sdružení obcí Orlicko v Pastvinách.
- starosta na semináøi pro žadatele

z programu EU – Interreg IIIA – Pardubi-
ce.

8. 12. - místostarosta s pracovníky MìÚ
na 1. èeské národní konferenci kvality ve
veøejné správì se zahranièní úèastí v Os-
travì.

10. 12. - starosta ne  j ednání
s pøedsedou Klubu èeských turistù Ing.
Havelkou o pøipravovaném zimním srazu
turistù v Králíkách.

14. 12. - místostarosta na semináøi „Pod-
pora aktivit cestovního ruchu v Pardubic-
kém kraji“ v Pardubicích.

15. 12. - starosta u Okresního soudu
v UO ve vìci urèení neexistence zástavní-
ho  práva  ze  zástavní  smlouvy
k nemovitostem (ruèení radnicí)

18. 12. - starosta a místostarosta na
valné hromadì Nadace Památník Franze
Schuberta Vysoká ve Vídni.

20. 12. - jednání s øeditelem oblastní
poboèky Èeské spoøitelny, a.s.

Návštìvy
1. 12. - starosta a místostarosta na po-

høbu Dr. Františka Spurného, významné-
ho regionálního historika a èlena Nadace
Památník Franze Schuberta Vysoká.

10. 12. - místostarosta na výroèní schù-
zi Sboru dobrovolných hasièù v Dolních Bo-
øíkovicích.

11. 12. - místostarosta na florbalovém
turnaji žákù o Pohár králického venkova
v  ZŠ 5. kvìtna.

23. 11. - schvaluje mimoøádný pøíspì-
vek ZŠ Králíky 5. kvìtna na uspoøádanou
podzimní výstavu v èástce 3.000,- Kè pro-
ti doloženým nákladùm.

- schvaluje mimoøádný pøíspìvek Zvlášt-
ní škole Králíky, na úèast školního druž-
stva v okresním turnaji ve florbale v èástce
1.000,- Kè proti doloženým nákladùm.

30. 11. - schvaluje výši navrhovaných cen
obìdù od 1. 1. 2005 ve Školní jídelnì Krá-
líky, Moravská 647.

- souhlasí s poskytnutím vìcné odmìny
vystupujícím dìtem a schvaluje uvolnìní
finanèní èástky do výše Kè 2.000,- na za-
koupení vìcných darù pro jednotlivé školy
a školská zaøízení proti doloženým nákla-
dùm.

- schvaluje poskytnutí pøíspìvku na èin-
nost organizace SONS – Sjednocená orga-
nizace nevidomých a slabozrakých, oblast-
ní poboèka Èeská Tøebová,  ve výši Kè
1.000,- po schválení rozpoètu na rok 2005.

- schvaluje poskytnutí pøíspìvku na or-
ganizaci 36.roèníku ankety „O nejúspìš-
nìjší sportovce, trenéry, cvièitele, rozhodèí
a kolektivy  okresu Ústí nad Orlicí“  Kè
2.000,-.

- souhlasí s poskytnutím mimoøádného
pøíspìvku v èástce 1.000,- Kè pro Gym-
názium Králíky, Velké nám.  367 na tur-
naj ve stolním tenise.

7. 12. - bere  ne vìdomí  pozvání
k návštìvì partnerského mìsta Villmar
v èervnu 2005.

20. 12. - bere na vìdomí návrh na dopl-
nìní Dotaèního a pøíspìvkového programu
mìsta o nové kategorie s pøihlédnutím ke
specifiènosti èinnosti místní organizace
Svazu tìlesnì postižených ÈR.

- schvaluje mimoøádnì pøíspìvek na vá-
noèní turnaj ve stolním tenisu poøádaným
dne 27. a 28. 12. 2004 ve výši 1.000,- Kè
proti doloženým nákladùm.

- souhlasí s umístìním ètyø transparen-
tù Èeského zimního turistického srazu nad
prostorem pøi vjezdech do mìsta Králíky
v termínu od 14. ledna – 6. února 2005.

28. 12. - zamítá žádost o finanèní pøí-
spìvek na 9. maturitní ples SOUO Králí-
ky a souèasnì organizátorùm nabízí využi-
tí propagaèních materiálù mìsta.

- jmenuje komisi pro projekt fondu roz-
voje bydlení pro rok 2005: Mgr. Zdenìk Nì-
meèek - pøedseda, èlenové Magda Antolo-

vá, Pavel Šverák, Marie Kubíèková, Marie
Švédová. RM ukládá odboru vnitøních vìcí
ve spolupráci s komisí pøipravit text vy-
hlášky: O vytvoøení a použití úèelových pro-
støedkù z „Fondu rozvoje bydlení“ pro rok
2005 na území mìsta Králíky a pøedložit
vyhlášku na jednání ZM.

- schvaluje mimoøádnì pøíspìvek ve výši
500,-Kè pro SDH Heømanice na pokrytí
nákladù s mikulášskou besídkou pro dìti
proti doloženým oprávnìným výdajùm.

- v souvislosti s pøípravou králického
karnevalu ve dnech 18. 2. – 19. 2. 2005
RM schvaluje:

- instalací projekèního plátna na budo-
vu radnice

- pøípravu prezentaèního materiálu mìs-
ta pro videoprojekci

- vy uži tí  mìstsk ého  znaku
v propagaèních materiálech karnevalu

- využití prostoru Velkého námìstí pro
zahájení karnevalu a tradièní ohòostroj
dne 18. 2. 2005 od 18.00 hod.

- prodloužení hodiny noèního klidu ve
dnech 19. 2. a 20. 2. 2005 do 04.00 hod.

o 10 % je mùže vláda zvýšit také mimo
termín pravidelné valorizace. V pøípadì,
kdy je inflace nižší než 2 %, nemusí vláda
èástky životního minima v pravidelném ter-
mínu zvyšovat.

Èástky životního minima platné od od
1.1.2005 (naøízení vlády è. 664/2004 Sb.)

Mìsíèní èástka potøebná k zajištìní vý-
živy a ostatních základních osobních po-
tøeb (osobních potøeb):
- pro dítì do 6 let 1720
- od 6 do 10 let 1920
- od 10 do 15 let 2270
- od 15 do 26 (nezaopatøené) 2490
- pro ostatní obèany 2360

Mìsíèní èástka potøebná k zajištìní ne-
zbytných nákladù na domácnost (spoleè-
ných potøeb domácnosti):
pro jednotlivce 1940
pro dvouèlennou rodinu 2530
pro tøí nebo ètyøèlennou rodinu 3140
pro pìti a víceèlennou rodinu 3520

Životní minimum
(Dokonèení z pøedchozí strany)

Z www.mpsv.cz zpracoval
Bc. Jan Divíšek

Èeský èervený køíž - Oblastní spolek v Ústí nad Orlicí
Smetanova 43, tel-fax: 465 711 355

Informace k nièivému zemìtøesení v  jihovýchodní Asii – 27. 12. 2004

Finanèní prostøedky je možno zasílat na:
è.ú. 10030-7334-011/0100, variabilní symbol: 444

Mezinárodní federace ÈK a ÈP jako okamžitou pomoc zasílá do postižené oblasti:
-   1 milion CHF
-    léky a zdravotnické potøeby pro 100 000 lidí
-    nìkolik záchranných jednotek specializovaných na vodu,

hygienu a koordinaci pomoci
-    podle potøeby je pøipravena polní nemocnice

Pomozte nám pomáhat
ÈÈK jakožto souèást Hnutí ÈK+ÈP po dohodì s MFÈK+ÈP shromažïuje finanèní
prostøedky na stálém Fondu Humanity ÈÈK, které pøevede na konto Federace
(veøejnou sbírku jako takovou není tøeba ve smyslu zákona vyhlašovat, nebo� na
FH ÈÈK probíhá veøejná sbírka trvale). Finanèní prostøedky jsou pøi pomoci do
velké vzdálenosti nejefektivnejším zpùsobem pomoci (materiální pomoc odèerpá-
vá náklady na dopravu a je ménì pružná. Výjimkou jsou speciální komodity, které
nelze zajistit na místì).
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 13
konaného dne 14. prosince 2004

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9)
Mgr. Jiøí Stejskal (3) Pavel Kalianko (10)
Jan Škarka (4) Ing. Pavel Strnad (11)
Mgr. Jarmila Berková (5) Mgr. Jan Holèapek (12)
Jarmila Venzarová (6) MUDr. Marie Špièková (13)
Mgr. Dušan Krabec (7) Mgr. Karel Hlava (14)
Arnošt Juránek (8) Antonín Vyšohlíd (15)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: z èásti
jednání omluven: Mgr. Jiøí Stejskal, Antonín Vyšohlíd, ne-
pøítomen:  Ing. Roman Kosuk (1).

Za MìÚ: Marie Pecháèková, Vìra Kubíèková, Ing. Miro-
slav Bouška, Pavel Brandejs, Bc. Jan Divíšek.

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

4.1. SMK, s.r.o. – finanèní plán 2005
4.2 Majetkové operace
4.3 Zmìna obecnì závazné vyhlášky 2/2001
4.4 Místní poplatek za provoz systému shromažïová-

ní, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování ko-
munálních odpadù pro rok 2005

4.5. Zrušení obecnì závazné vyhlášky è. 3/2000
4.6. Rozpoètové zmìny
4.7. Rozpoètové provizorium

05. Vstupy obèanù
06. Vstupy zastupitelù

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

pøítomných èlenù. Program jednání byl schválen.

02. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 9. 11. 2004 Mgr.

Hlava a Ing. Strnad nevznesli pøipomínky. Ovìøovateli to-
hoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Holèapek a paní
Venzarová.

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

nou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek.
Ing. Strnad – v jaké fázi je pøevod Hùrky?
p. Juránek – žádost byla odeslána do Pardubic na Vojen-

skou ubytovací správu. V tuto chvíli nemá mìsto o pøevo-
du žádné novìjší zprávy.

Ing. Strnad – jak se bude postupovat po pøevedení Hùr-
ky na mìsto?

p. Juránek – bude vypsáno øádné výbìrové øízení, pøi
kterém se rozhodne o koneèném provozovateli muzejních
expozic.

Ing. Strnad – usnesením RM bylo uloženo øeditelùm
pøíspìvkových organizací vypracovat výroèní zprávu. Vý-
roèní zprávu nelze pro její objektivnost vypracovat pøed
koncem roku.

Mgr. Krabec – jednalo se o to, aby RM obdržela od øedi-
telù pøíspìvkových organizací materiál, který by sloužil jako
podklad k diskuzi pro pøipravovaný rozpoèet mìsta pro rok
2005.

p. Vyšohlíd – upozornil na chybu v zápise z minulého
zastupitelstva, kde je napsáno „Ing. Bouška – na žádost podá
informace každý odbor, protože jsou dlužníci z více odborù.
Kontrolovat dlužníka, který prošel rozhodnutím ZM by mìl

finanèní výbor.“ Žádá o zmìnu v zápisu pokud došlo
k chybì.

p. Juránek – dojde ke kontrole se zvukovým záznamem
jednání a pokud skuteènì došlo k chybì, bude zápis opra-
ven.

4.1. Služby mìsta Králíky, s.r.o. – finanèní plán
na rok 2005

Mgr. Krabec - uvedl bod a pøedal slovo ekonomické po-
radkyni Ing. Pokorné.

Ing. Pokorná – pøednesla zastupitelstvu finanèní plán
SMK, s.r.o. Podrobnì vysvìtlila základní ekonomické a
majetkové vztahy v nové spoleènosti. Základním princi-
pem je, že mìsto žádný majetek do nové spoleènosti nevklá-
dá – nejvýznamnìjší majetkové celky, tj.  ÈOV, bytový fond,
tepelná zaøízení, budou spoleènosti pronajaty za nájemné
ve výši odpisù. Spoleènost je pro potøeby podrobného sledo-
vání úèetnictví rozdìlena na 11 hospodáøských støedisek,
z nichž vìtšina nebude ziskových (veøejná zeleò, správa
WC, høbitov, údržba komunikací). Pøesto finanèní plán na
rok 2005 pøedpokládá mírný zisk. Je tøeba, aby spoleènost
získávala zakázky i zvenèí, nikoliv jen od mìsta. Finanèní
plán dosud neøeší nákup svozového vozu na odpady. Je tøe-
ba podrobné analýzy a rozhodnutí ZM.

Mgr. Krabec – shrnul zásadní body, pøedevším fakt, že
mìsto má svùj majetek ochránìn a spoleènosti jej pouze
pronajímá. SMK je v tuto chvíli v nájmu v areálu TS. Tento
majetek by mìl být po ukonèení ruèení tímto majetkem
vložen do základního kapitálu s.r.o., tedy pravdìpodobnì ke
konci pøíštího roku.

Mgr. Holèapek – co znamená „hygienizace kalù“?
p. Langhans – jedná se o pøimíchávání vápna do stáva-

jících kalù, aby jich bylo možno používat jako zemìdìlské
hnojivo.

4.2 Majetkové operace

4.2.1. Prodej volného bytu è. 4 v èp. 147 v ul. Pivo-
varská v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje volného bytu è. 147/4
v ul. Pivovarská a spoluvlastnického podílu ve výši 92/1000
na st.p.è. 249 a spoleèných èástech domu vše v k.ú. Králíky
za minimální kupní cenu 13.798,- Kè. Ve stanoveném ter-
mínu o koupi projevili zájem dva žadatelé – paní Bajzová a
pan Randis. Po rozlepení obálek na jednání RM bylo konsta-
továno, že nejvyšší nabídka byla od pana Randise, který
nabídl za nemovitost 32.300,- Kè.

ZM/2004/13/226: ZM schvaluje prodej volné bytové
jednotky è. 147/4 v ul. Pivovarská a spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 92/1000 na st.p.è. 249 a spoleèných
èástech domu vše v k.ú. Králíky panu Pavlu Randi-
sovi, Velká Morava 11 za kupní cenu 32.300,- Kè.

Hlasování: 13:0:1 (schváleno, Mgr. Stejskal a p. Vyšo-
hlíd jsou již pøítomní)

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

4.2.2. Prodej nebytové jednotky – garáže è. 816/126
v ul. Leoše Janáèka v Králíkách

Obsah: MO zveøejnil zámìr prodeje nebytové jednotky –
garáže è. 816/126 v ul. Leoše Janáèka a spoluvl. podílu ve
výši 6/1000 na st.p.è. 1391/1 a spoleèných èástech domu vše
v k.ú. Králíky za minimální kupní cenu 46.950,- Kè. Ve
stanoveném termínu o koupi projevili zájem dva žadatelé –
manželé Marešovi a pan Šponar. Po rozlepení obálek na
jednání RM bylo konstatováno, že nejvyšší nabídka byla od
manželù Marešových, kteøí nabídli za nemovitost 73.000,-
Kè.

ZM/2004/13/227: ZM schvaluje prodej nebytové jed-
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notky – garáže è. 816/126 v ul. Leoše Janáèka a spo-
luvlastnického podílu ve výši 6/1000 na st.p.è. 1391/1 a
spoleèných èástech domu vše v k.ú. Králíky manže-
lùm Ing. Vilému a RNDr. Evì Marešovým, Králíky 816
za kupní cenu 73.000,- Kè.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.2.3. Prodej bytù è. 3 a 4 v èp. 188 v k.ú. Dolní Bo-
øíkovice dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù

Obsah: Na základì usnesení ZM/2003/14/278 ze dne
09.12.2003 zaslal MO oprávnìným nájemcùm nabídky pøe-
vodu jednotky do vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù. O koupi projevil zájem zatím
oprávnìný nájemce bytu è. 3 za kupní cenu 84.581,- Kè a
oprávnìný nájemce bytu è. 4 za kupní cenu 60.081,- Kè.

ZM/2004/13/228: ZM schvaluje prodej bytu è. 3 v èp.
188 v Dolních Boøíkovicích a spoluvl. podílu ve výši
313/1000 na pozemku st.p.è. 221 a spoleèných èástech
domu vše v k.ú. Dolní Boøíkovice oprávnìnému ná-
jemci paní Annì Navrátilové, Dolní Boøíkovice 188
za kupní cenu 84.581,- Kè.

Zároveò ZM schvaluje prodej bytu è. 4 v èp. 188
v Dolních Boøíkovicích a spoluvl. podílu ve výši 171/
1000 na pozemku st.p.è. 221 a spoleèných èástech
domu vše v k.ú. Dolní Boøíkovice oprávnìnému ná-
jemci paní Evì Matoulkové, Dolní Boøíkovice 188 za
kupní cenu 60.081,- Kè.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.2.4. Prodej pozemkù p.p.è. 306/11 a 306/12 v k.ú.
Dolní Lipka

Obsah: Manželé Cikrýtovi požádali o koupi pozemkù za
úèelem užívání zahrady, scelení a údržby pozemkù. Jedná
se  o  pozemky o výmìøe 1400 m2 , po zemky ne jsou
v pronájmu. MO  na základì usnesení ZM písemnì infor-
moval stávající uživatele manžele Pavelkovi o zámìru mìs-
ta prodat pozemky. Dne 29.11.2004 sdìlila paní Pavelková,
že o užívané pozemky nemají zájem. Zároveò RM zatížila
pozemek p.p.è. 306/11 v k.ú. Dolní Lipka vìcným bøeme-
nem – podzemní vedení kanalizace. Zámìr prodeje byl schvá-
len a zveøejnìn, kupní cena 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, tj. 14.950,- Kè.

ZM/2004/13/229: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
306/11 a 306/12 v k.ú. Dolní Lipka manželùm Milanu
a Šárce Cikrýtovým, Dolní Lipka 53 za kupní cenu
14.950,- Kè.

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

4.2.5. Prodej pozemkù p.p.è. 84, 86 a 1318 v k.ú. Heø-
manice u Králík

Obsah: O koupi pozemkù požádala spoleènost ONTL Lan-
škroun, spol. s r.o., Králíky 357 za úèelem scelení pozemkù
v blízkosti nemovitosti, kterou vlastní. Jedná se o pozem-
ky o výmìøe 2719 m2, pozemek p.p.è. 86 je zatížen nájem-
ním vztahem. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní
cena 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 56.578,-
Kè.

ZM/2004/13/230: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
84, 86 a 1318 v k.ú. Heømanice u Králík spoleènosti
ONTL Lanškroun, s.r.o., IÈ 47472383, Králíky 357 za
kupní cenu 56.578,- Kè.

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

4.2.6. Prodej 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. Zámìr prodeje byl schválen a zve-
øe jnìn,  kupní cena 100, - Kè/m2 +  náklady spo jené
s pøevodem, tj. 2.578,- Kè.

ZM/2004/13/231: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
769/9 v k.ú. Králíky paní Alenì Jiráskové, Králíky 814

za kupní cenu 2.578,- Kè.
Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.2.7. Prodej pozemkù p.p.è. 759/3 a 753/2 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Èuma za úèelem
zøízení zahrady pro zemìdìlské úèely. Jedná se o pozemky
o výmìøe 3052 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn,
kupní cena 50,- Kè/m2+náklady spojené s pøevodem, tj.
157.837,- Kè.

ZM/2004/13/232: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
759/3 a 753/2 v k.ú. Králíky panu Petru Èumovi, Krá-
líky 741 za kupní cenu 157.837,- Kè.

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

4.2.8. Prodej pozemku st.p.è. 218 v k.ú. Èervený
Potok

Obsah: O koupi pozemku pod stavbou stodoly požádali
manželé Paøízkovi za úèelem majetkoprávního vypoøádání.
Stavba stodoly na st.p.è. 218 a èásti st.p.è. 73 v k.ú. Èerve-
ný Potok je na základì listiny – smlouvy o prodeji podniku
ze dne 07. 07. 1997 ve vlastnictví pana Františka Paøízka.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena  80,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, tj. 14.032,- Kè. Záro-
veò o koupi tohoto pozemku požádali manželé Pecháèkovi
za úèelem realizace stavby pro bydlení.

p. Pecháèek – na st.p.è. 218 a èásti st.p.è. 73 chce stavìt.
p. Juránek – pan Paøízek vlastní na tìchto pozemcích

stavbu. Není možné prodat pozemek pod stavbou nìkomu
jinému než vlastníkovi stavby. Vlastnictví stavby p. Paøízek
øádnì doložil.

ZM/2004/13/233: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
218 v k.ú. Èervený Potok manželùm Jaroslavu a
Marcele Paøízkovým, Èervený Potok 21 za kupní cenu
14.032,- Kè.

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

4.2.9. Zámìr prodeje pozemkù st.p.è. 14/2, p.p.è. 125/2
a èásti p.p.è. 127 v k.ú. Dolní Boøíkovice

Obsah: Paní Urbanová si požádala o koupi pozemku p.p.è.
125/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice za úèelem scelení pozemku.
Dle odboru VTS je pozemek užívaný žadatelem, na pozem-
ku nejsou zaøízení ve vlastnictví mìsta. Dle odboru RR není
ÚP zpracován, okolní pozemky jsou ve vlastnictví žadatelky
a jejího bratra. Pøedmìtem prodeje by mìl být i pozemek
st.p.è. 14/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice, který tvoøí dvùr a na
pozemku stojí drobné stavby žadatelky. A dále v souvislosti
s realizací stavby pilnice dojde k oplocení èásti pozemku
p.p.è. 127 v k.ú. Dolní Boøíkovice, èást pozemku tvoøí pù-
vodní cesta, která je rovnìž v majetku mìsta. Pozemky
žadatelka užívá a již v minulosti si požádala o koupi pozem-
kù z dùvodu realizace stavby pilnice, po vydání souhlasu se
stavbou však žádost o koupi zrušila. RM doporuèila prodej a
navrhla kupní cenu u st.p. 50,- Kè/m2 a u p.p. 10,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem.

ZM/2004/13/234: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st.p.è. 14/2, p.p.è. 125/2 a èásti p.p.è. 127 v k.ú. Dol-
ní Boøíkovice za kupní cenu u st.p. 50,- Kè/m2 a u p.p.
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

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

4.2.10. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 570/2 v k.ú.
Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku požádali manželé Uhlíøovi
za úèelem scelení pozemku a užívání zahrady, o druhou èást
pozemku požádali manželé Špièkovi. Jedná se o pozemek
o výmìøe 1143 m2, èást pozemku mají v pronájmu manželé
Uhlíøovi, druhou èást pozemku mají v pronájmu manželé
Jiráskovi a Štenclovi. Dle odboru VTS by prodej nebyl
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v souladu se schváleným územním plánem, na pozemku je
navrženo parkovištì pro lyžaøský vlek a návštìvníky kláš-
tera. Pøes pozemek vede vysoké napìtí a odvodòovací pøí-
kop. Dle odboru RR je ÚP schválen, funkèní využití – par-
kovištì. RM nedoporuèila prodej.

ZM/2004/13/235: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku p.p.è. 570/2 v k.ú. Králíky.

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

4.2.11. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 347 v k.ú.
Èervený Potok

Obsah: O koupi èásti pozemku požádali manželé Pecháè-
kovi za úèelem pøístupu k pøípojce vodovodu k nemovitosti
èp. 59 a za úèelem parkování a údržby pozemku. Dle odboru
VTS je nutno zachovat pøíjezd k nemovitosti èp. 66 v k.ú.
Èervený Potok. Pøes pozemek vede vodovodní pøípojka pro
rodinný dùm žadatele. Dle odboru RR není ÚP zpracován,
v pøípadì užívání pozemku k parkování vozidel je nutno
provést tech. opatøení proti zneèiš�ování podzemních vod.

Pozemek má v souèasné dobì v pronájmu pan Paøízek,
pozemek je zatížen vìcným bøemenem – právo chùze a jíz-
dy pro vlastníka nemovitosti èp. 66 v k.ú. Èervený Potok.
RM nedoporuèila prodej.

ZM/2004/13/236: ZM neschvaluje zámìr prodeje èás-
ti pozemku p.p.è. 347 v k.ú. Èervený Potok.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.2.12. Smìna pozemkù p.p.è. 332/1, 2074/35 a st.p.è.
1632 v k.ú. Králíky ve vlastnictví mìsta za pozemky
p.p.è. 332/3 a 3304 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Hudet-
zových

Obsah: Mìsto Králíky dne 11.05.2001 uzavøelo s manžely
Hudetzovými smlouvu o smlouvì budoucí na prodej èásti
pozemku p.p.è. 332/1 v k.ú. Králíky. V souèasné dobì je již
vypracován geometrický plán se zamìøením chodníku
u nemovitosti èp. 303 v k.ú. Králíky. Dle nového zamìøení
je mìsto Králíky vlastníkem p.p.è. 2074/35, st.p.è. 1632 a
p.p.è. 332/1 v k.ú. Králíky o celkové výmìøe 48 m2. Pozem-
ky p.p.è. 332/3 a 3304 v k.ú. Králíky o výmìøe 4 m2 tvoøí
èást chodníku a jsou ve vlastnictví manželù Hudetzových.
Odbor VTS a MO navrhuje smìnu pozemkù. Kupní cena je
stanovena dle smlouvy o smlouvì budoucí ve výši 200,- Kè/
m2. Náklady spojené se sepsáním a vyhotovením kupní
smlouvy se zavázal uhradit kupující. RM doporuèila smìnu
pozemkù.

ZM/2004/13/237: ZM schvaluje zámìr smìny pozem-
kù p.p.è. 332/1, 2074/35 a st.p.è. 1632 v k.ú. Králíky ve
vlastnictví mìsta Králíky za pozemky p.p.è. 332/3 a
3304 v k.ú. Králíky ve vlastnictví manželù Eduarda
a Sylvy Hudetzových, Èervená voda 459, za kupní
cenu 200,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem, a
ukládá zámìr smìny pozemkù zveøejnit.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.2.13. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 41/1 a èásti
p.p.è. 1233 v k.ú. Heømanice u Králík

Obsah: O koupi pozemkù požádala paní Zigler ová
z Prostìjova za úèelem scelení a údržby pozemkù. Dle od-
boru VTS se na pozemku p.p.è. 41/1 nenachází podzemní
zaøízení, pozemek je užíván jako louka. Pozemek p.p.è. 1233
je cesta, která zabezpeèuje pøístup na zemìdìlské pozemky
ve vlastnictví PF ÈR. Doporuèuje buï vytyèit nový sjezd na
státní silnici, nebo poèkat s prodejem pozemku. Dle odbo-
ru RR není ÚP zpracován, na st.p.è. 41 je objekt chaty è.e. 4
ve vlastnictví fyzické osoby, která èást pozemku p.p.è. 41/1
užívá jako zahradu a je zastavìn drobnými stavbami. Jeli-
kož zamìøení nového sjezdu je nákladné a pozemky nejsou
ve vlastnictví mìsta, doporuèuje MO prodej èásti pozemku
p.p.è. 1233 v k.ú. Heømanice u Králík odložit. Oznámení
o zámìru prodeje pozemku p.p.è. 41/1 v k.ú. Heømanice u
Králík bylo sdìleno vlastníkovi nemovitosti è.e. 4, který
projevil zájem o koupi èásti pozemku p.p.è. 41/1. Pozemek
v tomto rozsahu mají v pronájmu. Zároveò se k prodeji
pozemku p.p.è. 1233 v k.ú. Heømanice u Králík vyjádøila

paní Švecová, která z dùvodu obdìlávání pozemkù použí-
vá cestu jako pøístupovou komunikaci, tuto cestu rovnìž
používá pan Bartoníèek a pan Vonz.

RM nedoporuèila prodej èásti pozemku p.p.è. 1233
v k.ú. Heømanice u Králík, zároveò doporuèila pro-
dej pozemku p.p.è. 41/1 v k.ú. Heømanice u Králík a
navrhla kupní cenu 20,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem.

ZM/2004/13/238: ZM neschvaluje prodej èásti pozem-
ku p.p.è. 1233 v k.ú. Heømanice u Králík.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

ZM/2004/13/239: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 41/1 v k.ú. Heømanice u Králík za kupní cenu
20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.2.14. Zámìr prodeje èásti pozemkù p.p.è. 280/2, 280/
3, 270/1 a 271 v k.ú. Dolní Hedeè

Obsah: O koupi èásti pozemkù požádala ÈR-Katastrální
úøad pro Pardubický kraj, Pardubice za úèelem scelení po-
zemkù. Jedná se o èást pozemkù o výmìøe cca 530 m2, na
pozemku p.p.è. 270/1 v k.ú. Dolní Hedeè je zøízeno vìcné
bøemeno vodovodní pøípojky. Dle odboru VTS nejsou po-
zemky hospodáøsky využívané. Dle odboru RR není ÚP zpra-
cován,  v minulo sti byla p lo cha vyè lenìná
z obhospodaøování, v lokalitì se nachází vstavaèe a ros-
natky (biocentrum). Dle odboru ŽP jsou pozemky souèástí
VKP „Rosnatka v Dolní Hedeèi“, s prodejem zásadnì ne-
souhlasí z titulu ochrany této lokality. RM nedoporuèila
prodej.

ZM/2004/13/240: ZM neschvaluje zámìr prodeje èás-
ti pozemkù p.p.è.  280/2, 280/3, 270/1 a 271 v k.ú. Dolní
Hedeè.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.2.15. Žádost o pøehodnocení stanoviska k prodeji
pozemkù v k.ú. Prostøední Lipka ZM/2004/11/203

Obsah: ZM dne 12.10.2004 neschválilo prodej pozemkù
p.p.è. 1070/4, 180/1, 1070/3 a 1070/5 v k.ú. Prostøední Lipka
manželùm Kopeckým, Králíky 291. Žadatel dne 03.11.2004
požádal o pøehodnocení zamítavého stanoviska k prodeji
tìchto pozemkù. Žadatel je jediným uživatelem pozemkù a
o pozemky má zájem i pøes skuteènost, že na pozemku p.p.è.
180/1 v k.ú. Prostøední Lipka vázne vìcné bøemeno – prá-
vo chùze a jízdy pro oprávnìného pana Poláka. RM doporu-
èila prodej pozemkù.

Zároveò na základì mapování majetku mìsta došlo ze
strany Katastrálního úøadu k oznámení o opravì chyby
v katastru nemovitostí. V souboru popisných informací
byl opraven zápis vlastnického práva k pozemkùm st.p.è.
78 a 79 v k.ú. Prostøední Lipka, které byly evidovány
v podílovém spoluvlastnictví Kopeckých. Opravou vzniklo
k pozemkùm st.p.è. 79/2 a 78/2 v k.ú. Prostøední Lipka
o výmìøe 93 m2 duplicitní vlastnictví, tj. ve prospìch manže-
lù Kopeckých a zároveò ve prospìch mìsta. RM doporuèila
majetkoprávní vypoøádání dohodou o narovnání s tím, že
manželé Kopeètí budou skuteènými vlastníky pozemkù a
mìstu zaplatí èástku 10,- Kè/m2, tj. 930,- Kè.

ZM/2004/13/241: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 1070/4, 1070/3, 1070/5 a 180/1 v k.ú. Prostøední
Lipka za kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

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

ZM/2004/13/242: ZM schvaluje majetkoprávní vypo-
øádání duplicitního vlastnictví pozemkù st.p.è. 78/2
a 79/2 v k.ú. Prostøední Lipka dohodou o narovnání
s tím, že manželé Josef a Leona Kopeètí budou sku-
teènými vlastníky pozemkù a zároveò zaplatí mìstu
Králíky èástku ve výši 930,- Kè.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)
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4.2.16. Dohoda o splácení dluhu – revokace usnese-
ní ZM/2004/10/187

Obsah: ZM dne 14.09.2004 schválilo dohodu o splácení
dluhu za pozdní úhradu kupní ceny za prodej bytu mezi
mìstem Králíky a povinným Františkem Golianem, Lich-
kov 12. Pan Golian dluží mìstu èástku 6.158,- Kè s 8%
úrokem z prodlení od 24.02.2001 do zaplacení a náhradu
nákladù øízení ve výši 6.825,- Kè na základì rozsudku Okres-
ního soudu Ústí n.O. Povinný zaslal mìstu jednu splátku ve
výši 500,- Kè a požádal o sepsání dohody o splácení. ZM
dohodu schválilo, ale do dnešního dne dohoda ze strany
povinného nebyla uzavøena a rovnìž dluh nesplácí.

ZM/2004/13/243: ZM revokuje usnesení ZM/2004/10/
187 ze dne 14.09.2004 a schvaluje podat na povinného
Františka Goliana, Lichkov 12 návrh na naøízení
exekuce.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.2.17. Zrušení organizaèní složky Veøejné toalety
Obsah: ZM dne 22.01.2001 zøídilo organizaèní složku Ve-

øejné toalety s úèinností od 01.01.2001. K 01.01.2005 bude
zajiš�ovat provoz veøejných WC spoleènost Služby mìsta
Králíky s.r.o. a to formou pronájmu èi výpùjèky. RM dopo-
ruèila zrušení organizaèní složky.

ZM/2004/13/244: ZM ruší s úèinností od 01.01.2005
organizaèní složku mìsta Veøejné toalety.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.3 Zmìna obecnì závazné vyhlášky 2/2001

Mgr. Krabec – pøedal slovo pøedkladateli zmìny obecnì
závazné vyhlášky 2/2001.

p. Brandejs – krátce bod uvedl: mìsto získává za množ-
ství vytøídìného odpadu platby od spoleènosti EKO-KOM.
Protože je ve mìstì vedle systému svážení a tøídìní odpadu
provozovaného mìstem ještì jedno sbìrné místo (fi Vydrus),
je možné i za zde vytøídìný odpad získat finanèní prostøed-
ky a snížit tak náklady na svoz odpadu. K tomu je nutno
doplnit stávající vyhlášku mìsta a zajistit øádné vykazování
pro spoleènost EKO – KOM za celé Králíky. Z toho pak
plyne možnost èerpání odmìn za tøídìní odpadù pro mìsto.
Odhadovaný roèní pøínos do systému nakládání s odpady je
100 – 200 tisíc Kè.

ZM/2004/13/245: ZM schvaluje zmìnu èlánku 3 Obec-
nì závazné vyhlášky Mìsta Králíky è.2/2001 o zave-
dení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøí-
dìní, využívání a odstraòování komunálního odpa-
du a systém nakládání se stavebním odpadem tak, že
jako další místo pro shromažïování tøídìného odpa-
du urèuje areál firmy Vydrus s.r.o., Plynárenská 384,
561 69 Králíky.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.4 Místní poplatek za provoz systému shromaž-
ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a od-
straòování komunálních odpadù pro rok 2005

Mgr. Krabec – pøedal slovo pøedkladateli vyhlášky o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøe-
pravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpa-
dù pro rok 2005.

p. Brandejs – seznámil zastupitele s vyhláškou.
p. Vyšohlíd – požádal o nový rozbor nákladù za svoz

odpadu. Takový, aby každý zastupitel  mìl možnost posou-
zení jednotlivé položky a možnost zjistit, v které položce se
dá ušetøit.

Mgr. Krabec – vysvìtlil, proè je v návrhu zvýšení po-
platku za odpad. Ke zvýšení dochází z dùvodu 14% navýše-
ní DPH a z dùvodu navýšení poplatku za skládkování o 100,-
Kè/ t, které vychází povinnì ze zákona. Po dobu existence
placení za odpady novým zpùsobem, tedy paušálnì na 1
osobu s trvalým bydlištìm v Králíkách, dosud mìsto vždy
sanovalo urèitou èást nákladù a nikdy (od r. 2001) poplatek
nekryl veškeré náklady (napø. 2003 – poplatek 378,- Kè,

skuteèné náklady 408,- Kè).
pí Králová – požádala ZM o øešení problému, který vznik-

ne ve chvíli, kdy má èlovìk dìti trvale pryè nebo na školách,
ale mají zde trvalé bydlištì a tím pádem za nì musí platit.
Myslí si, že je nerozumné platit za nìco, co nebylo vyprodu-
kováno.

Mgr. Krabec – systém platby za odpady má své výhody a
nevýhody: k nevýhodám patøí paušální platba – obèan platí
za provozování systému stejnì, a� vyprodukuje 20 kg nebo
20 t odpadu, je ménì motivován ke tøídìní. K výhodám
patøí snadný klíè k výbìru – obèan mající trvalé bydlištì
v Králíkách, je povinen za odpad platit. Trvalé bydlištì má
každý obèan právì a pouze 1 (nemùže tedy platit 2 x a ne-
mùže se ani poplatku vyhnout). V poplatku má souèasnì
zahrnuty všechny služby s odpadem spojené – ve sbìrném
dvoøe mùže složit jakýkoliv komunální odpad, vèetnì ne-
bezpeèného. Nic jej už nenutí odpadky vyhazovat v lese
nebo je vysypat do sousedovy popelnice. Souèasná vyhláška
umožòuje radì mìsta na žádost ve zvláštních pøípadech
snížit nebo odpustit platbu za odpady – RM je využívá ménì,
protože systém je kalkulován na výbìr èástky od všech ob-
èanù – pokud zlevníme jednomu, museli bychom ostatním
zdražit.

p. Vyšohlíd – možností snížení ceny by bylo i v ménì
èastìjších svozech.

Mgr. Krabec – z hygienických dùvodù není vhodné svá-
žet v delších intervalech.

p. Jungvirt – mìsto by mìlo pouvažovat o možnosti svo-
zu externí firmou.

p. Vyšohlíd – požádal o srovnání finanèních nákladù na
svoz spol. SMK s externí firmou.

Mgr. Hlava – požádal o shrnutí dùvodù, proè je poplatek
vyšší než v loòském roce.

p. Brandejs – 1) zvýšení poplatku za skládkování o 100
Kè/1 t odpadu, který povinnì úètuje firma provozující sklád-
ku. 2) zdražení nafty, 3) zvýšení DPH o 14 %.

Mgr. Krabec - Mìsto nechce zmìnit svozovou firmu,
protože do èervna platí smlouva s firmou v Rapotínì, jejíž
podmínky jsou pro mìsto velmi výhodné. Až smlouva vypr-
ší, bude vypsáno øádné výbìrové øízení na svoz odpadù.

Mgr. Hlava – co mùže obèan udìlat, aby byl poplatek
v pøíštím roce nižší.

p. Brandejs – dùslednìji tøídit odpad – ubude smìsný
odpad, získáme více prostøedkù z EKO -KOMu.

p. Vyšohlíd – navrhl protinávrh k pøipravenému usne-
sení.

ZM/2004/13/246: ZM schvaluje výši poplatku za pro-
voz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídì-
ní, využívání a odstraòování komunálních odpadù
pro rok 2005 ve stejné výši jako za rok 2004 pouze
s navýšením o 14 % za DPH.

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

ZM/2004/13/247: ZM schvaluje výši poplatku na rok
2005 ve výši 498,-Kè.

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

ZM/2004/13/248: ZM schvaluje obecnì závaznou vy-
hlášku Mìsta Králíky è. 6/2004 o místním poplatku za
provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování komunálních od
padù pro rok 2005.

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

4.5. Zrušení obecnì závazné vyhlášky è. 3/2000

Mgr. Krabec – pøedal slovo pøedkladateli vyhlášky è. 3/
2000 panu Divíškovi.

Bc. Divíšek – Dne 1. 1. 2005 nabývá úèinnosti zákon
èíslo 561/2004 Sb., dále jen školský zákon. Tento právní pøed-
pis ruší zákon èíslo 564/1990 Sb. o státní správì a samosprá-
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vì ve školství. Výši školného stanovuje dle vymezení stano-
veném v § 123 školského zákona a pøíslušné provádìcí vy-
hlášky øeditel školy podle skuteèných neinvestièních ná-
kladù v pøíslušném zaøízení (MŠ, školní družina). Školné se
stanoví v lednu nového kalendáøního roku podle skuteè-
ných nákladù za uplynulý kalendáøní rok.

ZM/2004/13/249: ZM schvaluje obecnì závaznou vy-
hlášku è. 5/2004.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.6. Rozpoètové zmìny
Finanèní odbor pøedložil zastupitelstvu mìsta k projednání a

schválení tyto úpravy rozpoètu:
Zvýšení rozpoètu v pøíjmech a výdajích o dotace, zvýšení výda-

jù a financování o pøijaté úvìry a další úpravy.
RO 15/04 Dotace na výsadbu melioraèních døevin 23 100 Kè
RO 16/04 Dotace na volby do senátu a krajských zastupitelstev
319 700 Kè
RO 17/04 Grant na monitorovací techniku v depozitáøi muzea
90 000 Kè
RO 18/04 Dotace na založení biotopu lesního charakteru   886
732 Kè
RO 19/04 Interní rozpoètové opatøení 8 000 000 Kè
RO 20/04 Interní rozpoètové opatøení 1 706 400 Kè
RO 21/04 Dotace na regeneraci mìstských památkových zón 670
000 Kè

Celkem zvýšení pøíjmù o 3 695 932 Kè
Celkem zvýšení výdajù o 11 695 932 Kè
Celkem zvýšení financování o 8 000 000 Kè
Pøíjmy po úpravì budou èinit 105 265 202 Kè
Výdaje po úpravì budou èinit 118 451 402 Kè
Financování 13 186 200 Kè

p. Vyšohlíd – pøedložil ZM zápis finanèního výboru, který
projednal a vzal na vìdomí rozpoètová opatøení 15 – 21/04. Dále
finanèní výbor bere na vìdomí rozpoètové provizorium.

ZM/2004/13/250: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení §
16 zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù rozpoètová opatøení èíslo 15, 16, 17,
18, 19, 20 a 21, kterými se upravuje schválený rozpoèet
v pøíjmech o 3 695 932 Kè, ve výdajích o 11 695 932
Kè a ve financování o 8 000 000 Kè.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

4.7. Rozpoètové provizorium

pí Pecháèková - Finanèní odbor pøedkládá zastupitelstvu
mìsta ke schválení návrh pravidel rozpoètového provizoria Mìsta
Králíky v dobì od 1.1.2005 do schválení rozpoètu mìsta na rok
2005. A to s ohledem na skuteènost, že pøed 1. lednem roku
2005 nebude zastupitelstvem mìsta schválen rozpoèet mìsta na
rok 2005, je tøeba, aby k zajištìní plynulosti hospodaøení Mìsta
Králíky a jím zøízených organizací byla pro období od 1. 1. 2005
do schválení rozpoètu pøijata pravidla rozpoètového provizoria.

ZM/2004/13/251: ZM schvaluje ve smyslu ustanovení §
13 zákona è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech územ-
ních rozpoètù tato pravidla rozpoètového hospodaøení
mìsta Králíky v dobì od 1.1.2005 do schválení rozpoètu
mìsta na rok 2005:

1. Z mìstského rozpoètu budou hrazeny bìžné výdaje,
související s plynulým provozem Mìstského úøadu, mìs-
ta a organizací mìstem založených èi zøízených.

2. S výjimkou havarijních situací budou financovány
pouze drobné akce oprav a údržby v jednotlivých pøípa-
dech nepøevyšující èástku 40 000,- Kè a nedokonèené
smluvnì sjednané akce oprav a údržby z roku 2004.

3. V pøípadì nevyèerpání finanèních prostøedkù
v roce 2004 na výdaje schválené v rozpoètu mìsta na
rok 2004, mohou být tyto výdaje realizovány v roce 2005
do výše rozdílu schváleného rozpoètu a skuteèného èer-
pání v roce 2004.

4. Rada mìsta mùže na žádost statutárního orgánu mìs-
ta nebo statutárních orgánù organizací mìstem založených
nebo zøízených udìlit souhlas s realizací nové akce in-
vestièního nebo neinvestièního charakteru v hodnotì do
100.000,-Kè v jednotlivém pøípadì. Suma takto realizo-
vaných výdajù nesmí pøekroèit 200.000,-Kè.

5. Kromì výše uvedených výdajù mohou být vynaloženy
finanèní prostøedky na tyto úèely:

a) nákup pozemkù v prùmyslové zónì dle usnesení ZM/
2004/10/186 ze dne 14.9.2004 ve výši 130 000,-Kè.

Rozpoètové pøíjmy a výdaje uskuteènìné v dobì pro-
vizoria se stávají pøíjmy a výdaji rozpoètu po jeho schvá-
lení.

Hlasování:14:0:0 (schváleno)

05. Vstupy obèanù

Bc. Divíšek - pøi privatizaci Telecomu došlo k rozdìlení stát-
ního podniku na dva subjekty. Pro správu státního majetku zù-
stala zbytková organizace. Tato organizace spravuje státní maje-
tek a pøipravuje jej k privatizaci. V Králíkách byla provozová-
na stanice dálkových kabelù. Majetek této organizace je spravo-
ván zbytkovou státní organizací. Navrhuji vedení mìsta zahájit
jednání o možnosti bezúplatného pøevodu tohoto majetku (skla-
dy CO) na mìsto. Jedná se o stejný postup jako v pøípadì žádo-
sti o pøevod tvrze Hùrka.

Mgr. Krabec – RM bude o této otázce jednat.
p. Jungvirt – ptá se, kde má mìsto oficiální úøední desku,

proè nebyla na úøední desce vyvìšena pozvánka na dnešní zase-
dání ZM.

Ing. Bouška – stávající úøední deska je stále naproti KB.
V budoucnosti bude v ulici Dlouhé.

p. Pohl – vyjádøil se k diskuznímu pøíspìvku, který pøednesl
na listopadovém jednání zastupitelstva mìsta zastupitel Ing.
Strnad. Nezastává se p. Planky, ale upozornil na mnohé dlužníky
mìsta, kteøí již nìkolik let dluží mìstu nemalé èástky a úspìšnì
se úhradì svých závazkù vyhýbají. Dále ještì existují dlužníci,
kteøí své dlužné statisíce hradí pravidelnými splátkami, a to
øádovì nìkolika stovkami mìsíènì. Dle jeho názoru bylo rozhod-
nutí orgánù mìsta o zpùsobu vyrovnání dluhu pana Planky správ-
né. Je pøesvìdèen, že funkci èlena obecního zastupitelstva by
nemìl vykonávat obèan, který je v pøímém pracovním pomìru
k obci, protože je de facto sám sobì nadøízeným. V závìru  vy-
zval Ing. Strnada ke zvážení svého dalšího setrvání v pozici za-
stupitele mìsta Králíky.

Ing. Strnad – mìsto vyhrálo všechny soudní spory s  p. Plan-
kou a mìlo tedy postupovat jinak. Odstoupit jako zastupitel ne-
hodlá.

p. Pauk – upozornil na chátrající køíž na høbitovì a požádal
o pomoc s jeho údržbou.

Mgr. Krabec – požádal p. Langhanse jako správce høbitova,
aby vzal žádost v patrnost.

06. Vstupy zastupitelù
Mgr. Krabec – Informoval ZM, že z dùvodu velké èasové vytíže-

nosti není paní Mgr.  Hamplové schopna poskytovat každodenní
právní servis tak, jak jej stále pøibývající agenda pøedevším stát-
ní správy žádá. Dohodou s ní tedy bude ukonèena spolupráce
s úèinností od 1. 1. 2005. Nedokonèené právní spory Mgr. Ham-
plová dovede do konce. Nové soudní kauzy budou zadávány ad
hoc. Každodenní právní služby bude po uzavøení smlouvy vykoná-
vat Mgr. Urban, který nyní pro mìsto vykonává pøestupkovou
agendu.

V pátek probìhlo výbìrové øízení na místo správce sportovní-
ho areálu. Jméno vítìze bude oznámeno pozdìji.

Mìsto obdrželo od partnerského mìsta Villmaru pozvánku na
konec èervna 2005 do Villmaru.V tomto termínu se konají
v blízkém Weilburgu Dny Hesenska, na tuto akci jsme srdeènì
zváni. Mìsto pøedpokládá úèast 1 autobusu na 5 denní návštìvu
(2 dny na cestu, 3 dny pobytu), jejímž vyvrcholením bude úèast ve
slavnostním prùvodu na Dnech Hesenska ve Weilburgu dne
26.6.2005.

Starosta ukonèil jednání ve 22:36 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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ÈAS NA HORKÝ ÈAJ
V našich pasech rapidnì ubývá razí-

tek. A také i lidí, kteøí do nich otisko-
vali dùležitost majestátu i svou. Najed-
nou nám hranièní patníky pøipomínají
vykotlané zuby staøenky- naší nedáv-
né minulosti.

Pøesto, že jsme si v posledních letech
zvykli více cestovat dál i jinam, souèas-
né podmínky zpùsobují, že se nám ty
pasy nìkam ztrácejí, že nevíme, kam
jsme je dali nebo kde jsme je nechali.
Vždy� pøece staèí vyjmout z kapsy po-
maèkanou obèanku a mùžeme frèet od
Tater až k nìkolika moøím.

Ale zùstaòme na našem dvorku a za
nejbližšími humny. Už ani nemusíme
pøeskakovat ploty byrokracie a jsme
hned u sousedù. Tam v souèasné dobì
jezdíme dosti èasto z mnoha dùvodù.
Pøedevším proto, že za tou mezí žijí naši
pøátelé, že je tam hezky a že si mùže-
me rozšíøit svùj akèní nákupní radius.
Navíc pøi návratu prožíváme slastné
okamžiky na hranicích, kde se nám ne-
pomíchají „krówki“ s výbornou klobá-
sou èi chlebem, nové rifle s marinova-
ným sledìm, vodka „wyborowa“ s mód-
ním sakem a nemražené kuøe s janta-
rovým náhrdelníkem.

Ruce, které ten „mišunk“ v kufru
dìlaly, už ani nemávají na pozdrav.
Navíc si nemusíme dìlat starosti s výší
dovozního cla.

Ale mám dojem, že jsem sesmolil zby-
teènì dlouhý úvod. To vše je teï už pøe-
ce samozøejmostí. Mým zámìrem bylo
popovídat si o pøíležitostných, krátkých
cestách do kladské oblasti, do historic-
kých mìst Dolního Slezska. A protože
je pøed námi dlouhé zimní období, chtìl
bych vám poradit, jak pøi své cestì ne-
musíte zmrznout a mimo stánkaøù vi-
dìt ještì nìco zajímavého a jiné zají-
mavé lidi. A dát si pøitom horký èaj.
Krátce øeèeno, dám vám nìkolik typù
na místa, kde se ohøejete, pouèíte, od-
poèinete pøed dalším putováním za vý-
hodným nákupem. Na Dolním Slezsku
je takových míst mnoho.

Tak tøeba Bystrzyca Klodzka - staré
mìsto ze 14.století, ležící na stejnì his-
toricky významné obchodní cestì, je pù-
vabné svou architekturou, zvláštì svým
panoramatem pøi pohledu od jihu.

V Bystrzycy si mùžete prohlédnout
v Evropì ojedinìlé Filumenistické
muzeum, kde mimo sbírek zápalko-
vých nálepek jsou vystaveny i zdroje
ohnì z rùzných èasových období. A na-
plánujete-li si návštìvu Medvìdí jes-
kynì v Kletnì, nebudete litovat. Je
nádherná. Navíc se mùžete zastavit
v nedalekých lázních L¹dek-Zdrój a vy-
koupat se i v zimním období v kruho-
vých termálních lázních Sw. Wojciecha,
v objektu na zpùsob tureckých lázní
s historií nìkolika staletí a vodou o tep-
lotì 31 stC. Nedaleko lázní je mìsteè-
ko Stronie Sl¹skie s významným závo-
dem na výrobu køiš�álového skla. Uvi-
díte zde pøekrásné výrobky šikovných
mladých lidí. Firemní prodejna nabízí
široký výbìr za pøijatelné ceny.

Vracet  se mùžete pøes Klodzko, kde
najdete øadu zajímavostí „pod støechou“
a v teple. Je to rozsáhlé Kladské Muze-
um, v kterém najdete mnoho šlépìjí
èeské historie. To se týká celé kladské
oblasti. Vždy� mìsta Bystrzyca a Klod-
zko mají v mìstském znaku èeského
Iva. Zastavte se v gotické katedrále
s barokovou výbavou interiéru a sar-
gofágem Arnošta z Pardubic. Zajímavé
jsou také prostory velké tvrze a kata-
komby z 18. století.

(Vstupní hala do Medvìdí jeskynì)

(Papírenské muzeum v Dusznikách)

(Erb Kladského hrabství)
Klodzko je centrem celé oblasti, síd-

lem okresu a Euroregionu Glasensis,
s kterým úzce spolupracujeme pøi or-
ganizování pøíhranièního života.

Na západ od Klodzka ve smìru na
Náchod je celá øada lázeòských støedi-
sek a zajímavých objektù. Nejdøív za-
stavíte v lázních Polanica-Zdrój, ohøe-
jete se v lázeòském domì a ochutnáte
minerální vodu, studenou i teplou. Pøi
návratu na kontinentální silnici si udì-
lejte odboèku na Wambierzyce, pro-
hlédnìte si barokní baziliku, kam cho-
dila procesím i babièka Boženy Nìm-
cové. V místì je také velký pohyblivý
vyøezávaný betlém.

Další zastávka také stojí za prohlídku.
Jsou to láznì Duszniki, pøekrásné nejen
svými objekty, ale i okolní pøírodou. Jsou
to láznì Chopina. Má zde svùj hudební
pavilon, v kterém se konají každoroèní
Chopinovské festivaly a øada koncertù.
Možná, že budete mít štìstí a zrovna se
bude jeden konat bìhem vaší zastávky.
Budete bohatší o  krásný zážitek. Po pro-
cházce láznìmi navštivte místní Papíren-
ské muzeum v historickém objektu, typic-
kém pro dávnou manufakturu výroby ruè-
ního papíru Má podobnou historii jako naše
papírna ve Velkých Losinách.

Když vám zbude èas, zajeïte ještì do
lázní Kudowa, ochutnejte zdejší prame-
ny a navštivte kostnici v Czermne s 30
000 koster vojákù z tøicetileté války.

A abyste se nemuseli vracet stejnou
cestou, pøekroète hranici v nedaleké
Bìlovsi u Náchoda. Nevyèerpal jsem
samozøejmì všechny lákavé nabídky
dolnoslezské oblasti. Zastavte se v nì-
které cestovní kanceláøi. Jsou dnes
vybavené velkým množstvím kvalitní-
ho propagaèního materiálu.

Nakonec ještì jedna dobrá rada.
V oblasti se dá nakupovat na mnoha
místech i za naše koruny. Lepší je vy-
mìnit si vzhledem k souèasnému dob-
rému kursu koruny peníze ve smìnár-
nì, jinak se tomu øíká „kantor wymia-
ny“.

Tak š�astnou cestu a hezké zážitky !
Text a foto Alexander Pelikán
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Jak se z èeské dívky stane misionáøka
Èeské øeholnice pùsobí v Estonsku a

vedou tam katolickou školu i farnost
Pùvodnì se jmenovala Miriam Zikešová

a byla doma na pražském Spoøilovì. V jedn-
advaceti vstoupila do kláštera a pøijala
jméno Vojtìcha. V devìtadvaceti byla vy-
slána na misii do Estonska a již pìt let tu
vede místní katolickou školu.

Narodila se v roce 1968 na Spoøilovì,
v silnì vìøící rodinì. V dobì studií na gym-
náziu potkala mezi pøáteli dva kluky, kte-
øí vstoupili do semináøe. „První mše, kte-
rou sloužili, pro mne byla šok,“ vypráví
øádová sestra.

“Jak je možné, øíkala jsem si, že nìkdo
dává celý svùj život, všechno jako by ztrácí
- a pøitom má v oèích radost, jakou èlovìk
tak lehko ve svìtì nepotká? Nedalo mi to
pokoje,“ vzpomíná sestra Vojtìcha na udá-
losti, které ji nasmìrovaly ke vstupu do
kláštera.

Po prázdninách sice zaèala studovat Ma-
tematicko-fyzikální fakultu, ale osud se
zaèal naplòovat.

O prázdninách zatoužila s kamarádkou
navštívit klášter.

Rozeslaly dopisy - a z Králík pod Kralic-
kým Snìžníkem pøišla kladná odpovìï. Po
pùl roce jely dívky do Králík znova a pak
znova.

“A pak jsem tam pøi jedné mši svaté
prožila, uvnitø, v srdci, s Ježíšem, nìco tak
hlubokého, že v té chvíli svìt kolem vyble-
dl a najednou bylo vlastnì lehké jej opus-
tit a jít.“

Právì tento první krok považuje dnes již
ne Miriam, ale sestra Vojtìcha - za nejdù-
ležitìjší.

“Èlovìk jej udìlá a pak pozná, že Bùh
nás musí naplnit radostí a štìstím, proto-
že my jsme mu daly život.

V Králíkách sídlilo tehdy spoleèenství
sester Neposkvrnìného poèetí Panny Ma-
rie, které patøí do øádu sv. Františka. Mi-
riam opustila školu a 1. února 1990 vstou-
pila do kláštera. Prožila dva roky v novici-
átu, pak ji matka pøedstavená poslala
znovu na studia, tentokrát teologie v Olo-
mouci. Po pìti letech sestra Vojtìcha školu
ukonèila - a byla poslána do Estonska.

Misie v estonském Tartu
Nìkteré øeholní rodiny mají misijní úèel

a její èlenové jsou k tomuto poslání již od
zaèátku pøipravováni. Sestry Neposkvrnì-
ného poèetí mìly tradiènì misie v Jižní
Americe a v Estonsku.

V Estonsku èeské øádové sestry pùsobi-
ly od roku 1936, vedly zde katolickou školu,
ale pak pøišla válka a ony byly vypovìze-
ny.

Jedna z nich však mìla estonskou ná-
rodnost a ta naopak odejít nesmìla. Tajnì
s ní zùstaly dvì sestry, válku pøežily v le-
sích a pak zùstaly. Vùbec neèekaly, že to
bude na dlouhých padesát let.

Oficiálnì pracovaly na klinice jako zdra-
votní sestry, ale všichni vìdìli, nebo� kato-
lická církev v Estonsku je malièká, že se
kromì toho starají o kostel... Za Gorbaèo-
va se pak, v roce 1987, podaøilo vyjednat,
že se sestry, kterým tehdy bylo již pøes
osmdesát, vrátily do Èech.

Misie osiøela.
Ale estonští katolíci na èeské misionáø-

ky nezapomnìli.
“Od roku 1990 zaèali jezdit do Králík a

prosit : dej te  nám zase sv é sestry.
Naše matka pøedstavená odpovídala:
Vždy� vidíte, jak je nás málo, my už jsme
staré, nových je nemnoho, vezmìte si
z Polska nebo ze Slovenska, tam mají ses-
ter víc... a oni, že tedy poèkají,“ vzpomíná
sestra Vojtìcha.

Matka pøedstavená se roku 1992 vyda-
la obhlédnout situaci, sestra Vojtìcha tam
doprovázela o rok pozdìji jednu ze sester,
které tu pùsobily pøed válkou.

V roce 1996 už tam jela Vojtìcha s jinou
sestrou, Hyacintou, na prázdniny. „Bylo to
jakoby náhodou, ale nadchly jsme se veli-
ce rychle,“ vzpomíná s úsmìvem Vojtìcha.
V roce 1997 obì odjely, aby zkusily v es-
tonském Tartu katolickou komunitu obno-
vit.

I køíž si musely vyrobit svépomocí
Deset let nebyli v Tartu, druhém nejvìt-

ším estonském mìstì se sto tisíci obyvate-
li,  žádné sestry ani k nìz. Vojtìcha
s Hyacintou se ubytovaly ve dvou pokojích
staré školy.

Ve ètyøicátém roce ji církvi vzali a sídlil
tam vojenský komisariát.

Týden pøed èeskými sestrami pøišli do
Tartu dva knìží - první z Mexika a druhý
z  Chile. Jejich španìlština a francouzšti-
na byla v Estonsku k nièemu.

“Naše služba tedy zaèala tak, že jsme
pøekládaly z angliètiny do ruštiny kázání
a katecheze a tlumoèily jsme knìžím pøi
návštìvách,“ vzpomíná sestra Vojtìcha. Es-
tonsky neumìl ani slovo nikdo z nich.

Sestry si zaèaly zaøizovat pokojíky ve
staré škole. Zapoèaly kaplí, nejdùležitìjší
místností v každém klášteøe. Svatostánek
si nechaly vyrobit v továrnì na nábytek a
køíž, ten si vyhlédly v lese. „Našly jsme tu
nejhezèí bøízu, uøízly ji, stloukly z ní køíž.
Okno v místnosti jsme zakryly pytlovinou
- vždy� v té chodil i svatý František. Ještì
jsme spletly trnovou korunu, seøízly jsme
stojánek na svíèku - a byly jsme strašnì
hrdé, jakou kapli máme...“

Dlouho jim to však nevy drželo.
Po roce pøijela sestry navštívit matka Fili-
pa  a  pøiv ez la  poøádný velký  k øíž.
“Ale ten starý, z bøízy máme poøád scho-
vaný,“ vzpomíná sestra Vojtìcha.

Øeditelkou školy
Místní katolická škola mìla v té dobì tøi

tøídy, svoji øeditelku, své vyuèující. Vojtì-
cha si pùvodnì øíkala, že se školou nechce
mít nic spoleèného, našly si i jiné bydlení
v  malém domeèku, nìkdejším klubu inže-
nýrù.

Zaèala intenzívnì studovat estonštinu
a vyuèovat angliètinu dìti v místní školce -
podle metody øeholní sestry Mary, Ameri-
èanky, která pùsobila 50 let ve Finsku a
pak pøišla do Talinu. „Èasem jsme meto-
du i sestru Mary získaly pro naši školu,“
usmívá se Vojtìcha.

Za èas pøišel otec Miquel a navrhl Vojtì-
še, aby pøevzala vedení katolické školy.

To je dobrý vtip, myslela si tehdy, ale
pak pøijel i biskup Erwin Ender a naléhal:
„Sestro Vojtìcho, ona už to není moc kato-
lická škola, už jí zbývá jen to jméno a my
s  tím musíme nìco udìlat, samozøejmì ti
budeme všemožnì pomáhat...“

“Èlovìk je mladý, nadšený, plný elánu,
chce pomoci - tak jsem to vzala, netušíc, co
to obnáší, neznajíc úètování...“

Práce øeditelky v Tartu skuteènì obná-
šela nejen vést školu, ale také objednávat
stavební firmy a hlídat øemeslníky pøi re-
konstrukci školy, sestavovat ekonomické
rozpoèty.

“Ale Pánbùh nám žehná, škola roste a
zájem o ní je vìtší a vìtší,“ s hrdostí øíká
Vojtìcha.

Zájem o školu pøekroèil její kapacitu
Za jejího pùsobení se škola rozrostla na

devìt tøíd a zájem o pøijetí už dávno pøe-
kroèil její kapacitu.

Katolické zamìøení, kvalitní výuka ang-
liètiny, malé tøídy a pøátelské, tolerantní
prostøedí láká.

Ovšem není jen samá idyla - samozøej-
mì, chybìjí peníze.

(Pokraèování na následující stranì)



Králický zpravodaj 01/2005 - 19

Tak bylo – tak je
Èp. 303 (døíve 57)

ulice Karla Èapka
K tomuto domu jsou z pøelomu

18. a 19. století evidovány rodiny
Ignatze Riegera a Wenzela Pfeffe-
ra. Rod druhého jmenovaného se
vìnoval barvíøskému øemeslu, kte-
ré se zde traduje až do poèátku 20.
století. Dále se tu objevují živnos-
ti malíøe Rudolfa Englische, sed-
láøství Schütz, drogerie-foto-parfu-
merie Anton Køenek a instalatér-
ství Adolf Rippel. Po druhé svìto-
vé válce pøešly živnosti (malíøství,
instalatérství) pod národní sprá-

vu, kde zùstaly do r. 1949. Po tom-
to roce byly pøipojeny ke Komunál-
nímu podniku. Pozdìji  byla
v domì otevøena Kvìtena, která se
v roce 1968 pøestìhovala do bu-
dovy fary na Velkém námìstí. Mís-
to Kvìteny byl do provozu uveden
bufet , který  zde s pøestávkami
existoval do 2.  pol . 90.  l et .
V souèasnosti tu najdeme prodej-
nu domácích potøeb.

Mìstské muzeum Králíky
Pracovníci Mìstského muzea

v Králíkách rádi uvítají jakékoli
další doplòující podnìty a materiá-
ly (dobové fotografie, dokumenty
apod.),  které  se týka jí  tohoto té-
matu. Dìkujeme.

Kde pùsobí øádové sestry
V kongregaci sester Neposkvrnìné-

ho poèetí Panny Marie, ke které patøí
i sestra Vojtìcha, øeditelka školy v Tar-
tu, pùsobí dohromady 39 seste r.
Kongregace je jedním ze sedmi spole-
èenství, které patøí do velké františkán-
ské rodiny a z nichž každé vede zcela
odlišný zpùsob zasvìceného života.

Kongregace vznikla v polovinì 19.
století v olomoucké arcidiecézi spojením
dvou skupin èlenek III. øádu sv. Fran-
tiška.

Její založení potvrdil papež Pius IX.
v roce 1859.

Dohromady u nás pùsobí šest kon-
templativních ženských øeholních spo-
leèenství, které jsou pod papežskou
klauzurou, což znamená, že sestry vù-
bec nevycházejí z kláštera.

Dále je u nás 52 øádù kontemplativ-

nì apoštolských, které mají jako poslá-
ní pracovat pro druhé, peèovat o lidi a
mají buï poslání školské, milosrdné,
nebo pro sociální práci.

Èlenky kongregace sester Neposkvr-
nìného poèetí Panny Marie jsou sestry
milosrdné.

Od poèátku se uplatòovaly pøedevším
pøi výchovì dìtí, pøi výpomoci v duchov-
ní správì a v sociálnì charitativní èin-
nosti. Týkalo se to zejména péèe o ne-
mocné a staré lidi.

Do roku 1950 pùsobily sestry této
kongregace v Pøerovì, na Šíravì,
v Uherském Brodì i v Praze a na dal-
ších místech Èeské republiky.

Nyní sídlí v Olomouci, Brnì, Uher-
ském Hradišti, na Slovensku a také
v Estonsku.

MF Dnes, 3. 12. 2004

Jak se z èeské dívky stane misionáøka
Od státu dostává škola finance jen

na platy uèitelù a uèební pomùcky, ale
poèítáno na tøídy po 34 dìtech.

Tady mají tøídy po dvaceti dìtech. Aè
pùvodnì bezplatná, musela škola zaèít
vybírat školné.

Na zaèátku školního roku se øeditel-
ka Vojtìcha rodièù ptá na finanèní si-
tuaci, zda mají práci, a podle toho sta-
noví školné.

Vyjde asi na 700 èeských korun mì-
síènì, ale jsou rodiny, které platí jen
padesát korun, protože víc nemohou.
A je i pár takových, které platí víc, pro-
tože chtìjí pomoci.

“Životní úroveò v Estonsku je totiž
poøád ještì výraznì nižší než u nás.
V nìkterých domech nemají ještì vodu,
topí si v kamnech a èasto bydlí celá ro-
dina v jednom pokoji. Proto ve školní
jídelnì vaøí obìdy už na jedenáctou,
víme, že pro nìkteré je to jediné jídlo,
co ten den dostanou,“ vysvìtluje sest-
ra Vojtìcha.

Škola spolupracuje i s køes�anským
dìtským domovem.

“Sbírají dìti na ulici, z hodnì tìžkých
podmínek a pøivádìjí je k nám do školy.
Teï tu máme šest takových dìtí...“
Vojtìcha líèí svùj život plná klidu a hu-

(Dokonèení z pøedcházející strany) moru, jako by neznala žádné krize ani
bezradnost...

“Jsem ve vedoucím postavení, tak
musím ostatní v tìžkých chvílích podr-
žet a povzbudit. Asi jsem víc optimista
než naopak, naštìstí se mùžu svìøit se-
strám doma... A další útìchou mi je,
když si øeknu: Já jsem to nechtìla, vzala
jsem to z poslušnosti, takže Pane Bože,

dìlej si s tím, co chceš, je to na tobì. A
tohle pomyšlení je osvobozující.“

NA SKOK DOMA
Sestra Vojtìcha byla pøed sedmi lety

vyslána na misii do estonského Tartu.
Svou školu, dìti a sestry opouští tak
jednou dvakrát do roka, aby navštívila
rodièe a pøátele v rodné Praze.
MF Dnes, 03. 12. 2004, E. Boburkova
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Knihy (nejen) na víkend
ANEB www.mojekniha.cz

Milí ètenáøi,
v loòském roce jsme vám nabídli možnost zapojit se do

hlasování v anketì o nejoblíbenìjší knihu èeských ètená-
øù.

Celostátní anketu MOJE KNIHA organizoval podle vzoru
britské ankety The Big Read Svaz knihovníkù a informaè-
ních pracovníkù Èeské republiky.

Úèastníci hlasování mohli vybrat knihu, která je nejvíc
ovlivnila, ke které se èasto vracejí, která zmìnila jejich život,
na kterou nemùžou zapomenout, kterou by chtìli doporu-
èit dalším ètenáøùm apod.

Cílem ankety bylo zjistit nejoblíbenìjší knihu , ale orga-
nizátoøi chtìli také podpoøit ètenáøství, zdùraznit význam
èetby pro vzdìlání i každodenní život, podpoøit diskuzi o
èetbì, rozšíøit výbìr literatury.

Možná vás budou zajímat koneèné výsledky ankety:

V anketì bylo odevzdáno 93 252 hlasù, což znamená, že
hlasovalo jen 1% veškerého obyvatelstva naší malé zemì.
Relativnì nízká úèast byla zpùsobena i tím, že se nepodaøilo
získat zájem televizních stanic a sbìr hlasù byl vìtšinou
organizován knihovnami a pøes  webovou stránku
www.mojekniha.cz.

Celkem se objevilo více než 12000 titulù knih. Zajímavé
je, že 6748 titulù se objevilo pouze s jedním hlasem.

Z výsledkù ankety vyplývá, že nejradìji máme literatu-
ru domácí – mezi nejoblíbenìjšími knihami je èeských 43%.
Následují americké s 19%, britské se 13%, nìmecké se 7%
a francouzské s 5%.

10 NEJOBLÍBENÌJŠÍCH KNIH ÈESKÝCH ÈTENÁØÙ
1. Harry Potter   J.K.Rowlingová 6979 hlasù
2. Pán prstenù   J.R.R.Tolkien 2697
3. Bible 1996
4. Saturnin Z.Jirotka 1888
5. Babièka   B.Nìmcová 1082
6. Egyp�an Sinuhet   M.Waltari   895

7. Malý princ   A.de Saint-Exupéry   832
8. Co život dal a vzal   B.MacDonaldová   686
9. Vejce a já   B.MacDonaldová   673
10. Dìti z Bullerbynu   A.Lindgrenová   662

10 NEJOLBÍBENÌJŠÍCH AUTORÙ èeských ètenáøù
1. Joanne Kathleen Rowlingová 6982 hlasù
2. John Ronald Reuel Tolkien 3183
3. Lenka Lanczová 2437
4. Jaroslav Foglar 1656
5. Božena Nìmcová 1494
6. Betty MacDonaldová 1455
7. Enid Blytonová 1098
8. Zdenìk Jirotka 1093
9. Astrid Lindgrenová   990
10. Mika Waltari   983

10 NEJOLBÍBENÌJŠÍCH ÈESKÝCH AUTORÙ
1. Lenka Lanczová 2437 hlasù
2. Jaroslav Foglar 1656
3. Božena Nìmcová 1494
4. Zdenìk Jirotka 1093
5. Karel Èapek   926
6. Zdenìk Miler-Hana Doskoèilová   662
7. Ondøej Sekora   619
8. Jaroslav Hašek   603
9. Zdeòka Frýbová   506
10. Karel Jaromír Erben   486

Výsledky ankety nemusí být jen strohou statistikou, ale
mùžou nám posloužit i jako inspirace pro èetbu dosud ne-
známých autorù a dìl.

Kompletní výsledky jsou zveøejnìny na webové stránce
www.mojekniha.cz. Pokud nemáte k dispozici Internet a
máte zájem se s nimi seznámit, nabízíme vám možnost zdar-
ma si je pøeèíst v mìstské knihovnì.

Mnoho hezkých ètenáøských zážitkù
v novém roce pøeje Ivana Mareèková

Byl u nás Mikuláš………
„ Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš pøi-

šel s èertem na koláè, Mik, Miku, Mik,
Miku, Mikuláš, pøinesl nám zimní èas.“
No, letos nám sice Mikuláš s èerty to
pravé zimní poèasí nepøinesl, ale jinak
s nimi opìt pøišla do našich pøíbytkù
ta neopakovatelná atmosféra èekání na
nìco……

My u nás ve školce jsme si krátili èas
èekání vyrábìním malých èertíkù, an-
dìlù a Mikulášù z papíru, které si kaž-
dý sám vystøihl, vybarvil a pøipevnil na
špejli. Také si všichni zhotovili èertov-
ské masky, které byly polepené vatou
a provázky. Pøi tom všem jsme se ještì
stihli nauèit veselé øíkanky a písnièky,
kterými Mikuláše pøekvapíme, až se u
nás objeví. A tak nám èas rychle utíkal
a než jsme se nadáli, už tu byl pátek,
ten dychtivì oèekávaný den, kdy nám
Mikuláš dopisem ohlásil svou návštì-
vu.

Pak už nezbývalo než èekat, až se
objeví………

Sotva zaznìlo cinkání zvonku a Mi-
kuláš se svým doprovodem vešel do

dveøí, všichni umlkli a pozdravili. Mi-
kuláš vešel první a posadil se do pøi-
praveného køesla, za ním šel andìl a
pak èerti, kteøí nesli na tyèích zavìše-
ny látkové mikulášské bo ty
s nadílkou.

A pak si Mikuláš postupnì k sobì
zval všechny dìtièky – každý se poch-
lubil pøipravenou básnièkou èi písniè-
kou a musíme øíci, že tentokrát se
všichni opravdu snažili, aby udìlali Mi-
kulášovi a jeho spoleèníkùm radost. Za
své „vystoupení “si každý odnášel veli-
kou mikulášskou botu s nadílkou a
malým dáreèkem. Kdo chtìl, mohl se
nechat s Mikulášem, andìlem a èerty
na památku vyfotografovat. A pak pøi-
šlo na závìr ještì malé pøekvapení –
dìti si tajnì v hernì nasadily své èer-
tovské masky a poøádnì èerty postra-
šily. To jste mìli vidìt, jak odtud utíka-
li! Možná, že pøíští rok už k nám ani
nepøijdou.

Paní uèitelky z MŠ
Èervený Potok

Vážení pøíznivci
ZUŠ v Králíkách,

ráda bych se s Vámi podìlila o záži-
tek, který mi pøipravila bývalá žákynì
naší školy a zároveò „èervenovoïaèka“,
Tereza Kováøová, která je studentkou
2. roèníku konzervatoøe v Brnì  – obor
klavír.

Terka se ve dnech 26. – 28. listopadu
zúèastnila soutìžní pøehlídky konzer-
vatoøí ÈR v Pardubicích a ve své ka-
tegorii získala krásné 3. místo.

Zdùrazòuji „ krásné“, protože jsem
všechny výkony soutìžících v této ka-
tegorii slyšela a mohla je tak porovná-
vat.

Pøej i Tereze,  aby jí  umístìní
v prestižní soutìži konzervatoøí po-
sloužilo jako  odrazový mùstek
k dalším cílùm, což je napøíklad Cho-
pinovská klavírní soutìž
v Mariánských Lázních, na kterou se
zaèíná pøipravovat.

Hodnì zdaru v další
pianistické kariéøe pøeje

Mgr. Olga Zajacová, øed. ZUŠ.
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NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Spoleèenská  kronika

Šimon Dolák, Jakub Strnad, Jaroslav Bajt, Filip Skejo

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

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

František Holèapek, Marie Bábková, Pavlína Malá, Helena Matìjková,
Karel Moláèek, Jiøí Srbecký, Jiøina Boušková, Hedvika Zacharievová,

Rùžena Mertová, Jaroslav Nìmec, Anna Stránská, Hildegard Zemanová,
František Litvik, Vincenc Krejèí, Antonín Uhlíø, Ludmila Uhrinèatová,

Marie Rujíková, Ladislav Titz, Marie Vraštilová, Margareta Schwazerová,
Božena Králová, Josef Beneš, Viktor Havránek, Marie Kolínková,

Karel Kellner, Štefanie Macejáková, Miroslav Vrbický, Ludmila Pražáková,
Vlasta Fizková, Anna Beranová, Zdeòka Benešová, Božena Madìrová,

Jaroslav Holas, Anna Mišáková, Alexandr Pelikán, Eva Laryšová,
Stanislav Vacek, František Berka, Josef Cenek, František Kubíèek,

Antonín Beran, Jindøich Skala, Zdenka Andrlová

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Veronika Mazáková, Despina Telioridisová, Antonín Urner,
Drahoslava Baboráková, Elfrieda Barnatová

Stomatologické služby
od 8. 1. 2005 do 13. 2. 2005

Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a
Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota, nedìle, svátky 8 - 10 hod

POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.:
465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz/urad.htm,

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

08. 01. So MUDr. Jedlièková Bystøec è.p. 182 465 642 990
09. 01. Ne MUDr. Jedlièková Bystøec è.p. 182 465 642 990
15. 01. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
16. 01. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
22. 01. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
23. 01. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
29. 01. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
30. 01. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
05. 02. So MUDr. Kobza Lanškroun Dvoøákova 328 465 322 577
06. 02. Ne MUDr. Kobza Lanškroun Dvoøákova 328 465 322 577
12. 02. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Kvìtna 2 465 322 897
13. 02. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Kvìtna 2 465 322 897

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.

Dìkujeme paní Øezníèkové za dùstojné

rozlouèení s panem Františkem Jurenkem.

Rodina Jurenkova, Bøezné

Øádková inzerce:
Nabízím práci tel. 604 929 143

Dne 28. 1. 2005
oslaví 55 let

spoleèného života
manželé

Zdeòka a Josef Benešovi

Služby mìsta

Králíky informují
Služba pro obèany:

Ekologická likvidace vánoèních
stromkù štìpkováním.

 

Likvidace bude provádìna ve
dnech 8. 1. 2005 a 15. 1. 2005

Blahopøání
Dne 9. 1. 2005

oslavil pan

František Holèapek
z Králík krásných 90 let
svého vìku. Pøej e-
me váženému panu uèi-
teli hodnì zdraví, pohody,
spokojenosti, životního
elánu. 
Odbor školství, kultury a tìlovýchovy

Mìstský úøad Králíky

z Dlouhé ulice èp. 289
Hodnì zdraví, štìstí, klidu
a pohody do dalších let pøejí

Joška s Mirkou,
Zdenìk s Danou,
Eva s Viktorem

a vnouèata:
Pepa, Jana, Leoš, Zdenda,

Ondra, Evèa a Ví�a
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pátek 7.   ZLODÌJI PAMÌTI   zaè. ve 20.00 hod
Akèní sci-fi thriller o složitém experimentu s lidskou pamìtí.

Telly Parettová smutní po synovi, jenž zahynul pøi letecké kata-
strofì, najednou je však pøesvìdèována manželem i psychologem,
že syn nikdy neexistoval. Jde o neurózu labilní ženy, nebo za vším
stojí mimozemš�ané? Bé je správnì…

sobota 8.   DUŠE JAKO KAVIÁR   zaè. ve 20.00 hod
Režisér Milan Cieslar natoèil mozaikovitý pøíbìh, ve kterém se

prolínají osudy nìkolika postav spjatých pøíbuzenskými, manžel-
skými a mileneckými vazbami. Hoøká komedie vypráví o intim-
ních a køehkých vztazích v souèasné hektické dobì.

pátek 14.   SNOWBOARÏÁCI   zaè. ve 20.00 hod
Èeský filmový hit tìchto mìsícù je celoveèerním debutem reži-

séra Karla Janáka. Oslovil v nìm generaci teenagerù a natoèil
komediální snímek, kde se vše toèí kolem sexu, snowboardingu a
zábavy na horách.

úterý 18.   SVÌT ZÍTØKA   zaè. ve 20.00 hod
Výpravná retro sci-fi je velmi originálním oživením vìdecko-

fantastického žánru ve filmu. Pøíbìh o boji lidí s armádou gigan-
tických strojù se totiž odehrává na sklonku tøicátých let minulého
století a je natoèen jakoby podle tehdejších kinematografických
kánonù.

pátek 21.   STEPFORDSKÉ PANIÈKY
zaè. ve 20.00 hod
Úspìšná moderátorka Joanna (výborná Nicol Kidmanová) se

s manželem pøestìhuje do malého a uzavøeného mìsteèka Step-
fordu. Zatímco manžel je nadšen, Joanna se cítí jako v kleci.
Volná filmová adaptace známého románu Iry Levina je nejen
strašidelná, ale také humorná a ironická.

sobota 22.   ŠPATNÁ VÝCHOVA   zaè. ve 20.00 hod
Další opus uznávaného španìlského filmaøe Pedra Almodóva-

ra vyjadøuje jasnì jeho sexuální orientaci a zároveò je ostrou
kritikou pedofilních praktik v církevních kruzích. Barvitý a zají-
mavý dìj doplòuje bohatá zvuková stopa a postmoderní balanco-
vání na hranì kýèe.

úterý 25.   ÚŽASÒÁKOVI   zaè. v 17.00 hod
Rodinný animovaný snímek ze studia Pixar (Toy Story, Hledá

se Nemo) opìt dokazuje postavení jeho tvùrcù na absolutní špièce
poèítaèové animace. Originální pøíbìh, prudký spád vtipných
i napínavých akcí, moøe dokonale naèasovaných a vypointova-
ných nápadù - to jsou atributy úspìšného snímku.

pátek 28.   COLLATERAL   zaè. ve 20.00 hod
Herec Tom Cruise se vymanil ze škatulky kladných hezounù.

V záporné roli chladnokrevného nájemného vraha Vincenta si

Program na LEDEN

POTØEBUJETE ZHUBNOUT?
ZKUSTE TO V KOLEKTIVU

KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Vám pomùže vytvoøit správné stravovací návyky
V kurzu máte možnost:
· pracovat  na zmìnì svého životního stylu,

který povede  k redukci váhy
· zacvièit si pøimìøenì svým tìlesným možnostem
· pøíjemnì strávit èas ve spoleènosti

lidí majících stejný cíl
Kurz trvá 12 týdnù
· každý  týden tøíhodinová lekce
· pøedpokládaný zaèátek 8. 2. 2005 v 17:00
· Informace a pøihlášky

Tel: 465 612 703 od 20:00 do 21:00
nebo 777 723 225

NA SETKÁNÍ S VÁMI SE TÌŠÍ LEKTOR
SPOLEÈNOSTI STOB
Mgr. JARKA PÍRKOVÁ

najme na celou noc taxikáøe Maxe (Jamie Foxx). Bìhem noci má
Vincentovou rukou zemøít na objednávku narkomafie pìt lidí, a
tak se Max stane rukojmím i hrdinou proti své vùli.

Klub Na Støelnici Králíky

 LEDEN 2005
sobota 15. 1.   MATURITNÍ PLES SOU
zaè. v 19.30 hod
Tradièní maturitní ples nástavbového studia SOU. Infor-

mace o pøedprodeji vstupenek v kanceláøi SOU.
sobota 29. 1.   RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
zaè. v 19.30 hod
Komedie Raye Cooneyho v podání divadelního souboru

Hýbl z Èeské Tøebové. Brilantní situaèní komedie jednoho
z nejúspìšnìjších souèasných anglických dramatikù se ode-
hrává v pokoji lékaøù význaèné londýnské nemocnice. Dr.
Mortimore stojí pøed velkým životním krokem: èeká ho pøed-
náška, která mùže zmìnit celý jeho život – má se stát šéflé-
kaøem a šlechticem. V tu chvíli se však zjeví jeho dávná
milenka a s ní osmnáctiletý syn, toužící koneènì poznat
svého otce.

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.

(Postava z animovaného filmu „Úžasòákovi“)

Pozvánka
45. tradièní králický karneval

aneb vodníci, rozvodníci a jiné vodní bytosti
Organizaèní výbor Sdružení pro králický karneval svo-
lává všechny vodní bytosti na snìm,
který se uskuteèní ve dnech 18. a 19.
února 2005. Místo a èas zahájení snì-
mu - jako vždy, na Velkém námìstí v
19. hodin. 
PS: Pro zbloudilé  úèastníky a ná-
vštìvníky z dalekých krajin - hledejte
svìtelné znamení, to Vám místo snì-
mu pomùže rychle najít.
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Okresní hokejový
pøebor mužù

TJ Jiskra Králíky - TJ HC Dlouhoòovice 5:5 (0:1,
3:2, 2:2). Branky: Milták, Zezulka, Kaplan, J. Šponar, Pau-
lus. Mor. Tøebová B - Vodìrady 4:3 (1:1, 2:1, 1:1), HC Spar-
tak - Choceò B TJ Semanín 7:1 (1:0, 4:0, 2:1), TJ Sokol
Øetová - TJ Sokol Nekoø 5:3, TJ HC Dlouhoòovice - TJ
Sokol Tisová 3:9, TJ Lanškroun - TJ Sokol Vermìøovice 6:3
(2:0, 2:2, 2:1), SK Žamberk TJ - Sokol Tisová 1:4 (0:1, 0:2,
1:1).

TJ Jiskra Králíky - TJ Sokol Øetová 5:13 (1:3, 2:6,
2:4), HC Slovan Moravská Tøebová B - TJ HC Dlouhoòovice
6:5 (3:1, 3:3, 0:1).

Ústí n. O. - Králíky 5:3 (1:1, 2:2, 2:0), Mor. Tøebová B -
Žamberk 2:5 (2:2, 0:2, 0:1), Semanín - Lanškroun 3:7 (1:2,
1:3, 1:2), HC Slovan Moravská Tøebová B - SK Žamberk 2:5
(2:2, 0:2, 0:1), HC Slovan Moravská Tøebová B - TJ Vodìra-
dy 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

HC Spartak Choceò B - TJ Jiskra Králíky 12:2 (3:0,
3:1, 6:1). Branky:  Jakub Hlava, Zezulka. SHC Ústí - TJ
Sokol Tisová 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), HC Spartak Choceò B - TJ
Sokol Nekoø 18:1 (5:0, 6:0, 7:1), TJ Semanín - Slovan Mo-
ravská Tøebová B 5:7 (2:1, 1:5, 2:1), TJ Vodìrady - SK Žam-
berk 1:3 (0:0, 0:2, 1:1), SK Žamberk - TJ HC Dlouhoòovice
6:2 (2:1, 1:1, 3:0), TJ Sokol Nekoø - TJ Lanškroun 3:13 (1:2,
0:3, 2:8), TJ Vodìrady - TJ Semanín 6:1 (2:0, 2:1, 2:0), TJ
Sokol Øetová - Slovan Moravská Tøebová B 4:12 (2:6, 1:3,
1:3).

Králíky - Lanškroun 3:6 (0:2, 1:2, 2:2), Králíky: Pašti-
ka - Milták, Šponar, Valèík, Zezulka, Kaplan, Slanina, Ne-
terda, Felgr, L. Bílý, Kubíèek, Kalina, Jakub Hlava, Kopec-
ký. M. Tøebová B - HC Ústí 5:3 (1:2, 2:0, 2:1), TJ Sokol
Nekoø - SK Žamberk 2:5 (1:1, 1:1, 0:3), TJ Sokol Tisová - TJ
Sokol Øetová 7:2 (4:1, 2:1, 1:0), TJ HC Dlouhoòovice - TJ
Vodìrady 3:4 (1:2, 0:1, 2:1).

TJ Semanín - Jiskra Králíky 3:5 (1:3, 1:1, 1:1). Bran-
ky: J. Šponar 2, Paulus, Z. Zezulka, Kempf. SK Žamberk -
TJ Sokol Øetová 3:1 (0:0, 1:1, 2:0), TJ Sokol Nekoø - TJ
Sokol Tisová 2:10 (1:4, 1:2, 0:4), TJ Sokol Vermìøovice -
Slovan Moravská Tøebová B 6:11 (1:6, 2:2, 3:3), HC Spartak
Choceò B - TJ Sokol Nekoø 18:1 (5:0, 6:0, 7:1).

HC Slovan Moravská Tøebová B - HC Ústí n/O 5:3 (1:2,
2:0, 2:1), TJ Sokol Vermìøovice - HC Slovan Moravská Tøe-
bová B 6:11 (1:6, 2:2, 2:3), Choceò B - Vermìøovice 21:2
(10:0, 7:1, 4:1), Vermìøovice - Vodìrady 2:10 (0:0, 1:4, 1:6),
Vodìrady - Ústí nad Orlicí 2:5 (0:2, 2:2, 0:1), Mor. Tøebová B
- Nekoø 13:2 (5:0, 4:0, 4:2), Lanškroun - Tisová 6:10 (2:3, 3:5,
1:2).

HC Ústí - SK Žamberk 7:4 (0:0, 5:0, 2:4), Slovan Morav-
ská Tøebová B - HC Spartak Choceò B 2:5 (2:1, 0:1, 0:3), SK
Žamberk - TJ Sokol Vermìøovice 2:2 (1:2, 0:0, 1:0), TJ HC
Dlouhoòovice - TJ Semanín 1:6 (0:0, 1:1, 0:5), TJ Vodìrady
- TJ Sokol Nekoø 12:0 (2:0, 5:0, 5:0), Spartak Choceò B - TJ
Sokol Vermìøovice 21:2, Slovan Moravská Tøebová B - Spar-
tak Choceò B 2:5 (2:1, 0:1, 0:3), Slovan Mor. Tøebová B -
Sokol Tisová 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).

1. Mor. Tøebová B 8 1 2 67:41 17
2. Vamberk 7 1 2 36:22 15
3. Choceò B 7 0 1 82:19 14
4. Tisová 6 0 2 47:25 12
5. Vodìrady 5 0 3 42:19 10
6. Ústí n/O 5 0 3 36:26 10
7. Lanškroun 4 1 2 41:30 9
8. Øetová 4 0 4 38:37 8
9. Semanín 3 0 7 36:50 6

10. Dlouhoòovice 2 1 7 33:51 5
11. Králíky 1 1 5 23:49 3
12. Vermìøovice 0 1 5 15:55 1
13. Nekoø 0 0 9 20:92 0

Výsledky stolního tenisu
Krajský pøebor II. tøídy muži
Výsledky 7. kola: Litomyšl B - Vidlatá Seè 10:8, Orlice -

Vítìjeves 10:6 a Svitavy 8:10, Králíky - Svitavy 10:7 a
Vítìjeves 10:5, Polièka A - Sedlec B 9:9 a Choceò C 10:4,
Polièka B - Choceò C 9:9 a Sedlec B 7:10.
  1. Sedlec B 10 2 0 118:61 54
  2. Polièka A 8 2 4 120:91 44
  3. Vidlatá Seè 7 3 2 107:79 41
  4. Králíky 5 2 6  96:111 29
  5. Vítìjeves 5 2 6  98:102 29
  6. Litomyšl B 5 2 5  87:98 29
  7. Svitavy A 5 2 6 105:105 29
  8. Choceò C 4 2 6  87:100 24
  9. Polièka B 2 3 9  86:130 16
10. Orlice 2 2 9  95:122 14

Okresní pøebor I. tøídy
Výsledky 6. kola: Èeská Tøebová C - Sedlec C 9:9, Øetová

A - Vysoké Mýto A 6:10, Lukavice A - Lanškroun B 10:8,
Líšnice A - Králíky B 7:10, Èeská Tøebová C - Vysoké
Mýto A 10:7, Øetová A - Sedlec C 10:8, Lukavice A - Králí-
ky B 4:10, Líšnice A - Lanškroun B 4:10, Start Èeská Tøebo-
vá A - Ústí C 5:10, Lanškroun A - Sudslava A 10:4, Start
Èeská Tøebová A - Sudslava A 10:6, Lanškroun A - Ústí C
10:7.
  1. Lanškroun A 12 0 0 120:37 60
  2. Ústí C 8 0 3 101:57 40
  3. Øetová A 8 0 3 91:73 40
  4. Vysoké Mýto A 7 0 4 90:75 35
  5. Králíky B 5 1 5 91:89 27
  6. Sedlec C 4 2 5 85:93 24
  7. Èeská Tøebová C 3 4 4 83:93 23
  8. Start È. Tøebová 4 1 6 83:88 22
  9. Lanškroun B 4 0 8 76:108 20
10. Sudslava A 4 0 7 77:98 20
11. Líšnice A 2 1 8 66:103 12
12. Lukavice A 1 1 9 58:107   7

Okresní pøebor III. tøídy, sever A
Výsledky 7. kola: Orlice C - Králíky D 17:1, Líšnice B -

Žamberk B 17:1, Dolní Dobrouè A - Lanškroun D 13:5.
1. Orlice C 6 0 0 93:15 30
2. Líšnice B 5 0 1 75:33 25
3. Dolní Dobrouè A 3 0 3 55:53 15
4. Žamberk B 3 0 3 47:61 15
5. Tatenice A 3 0 3 55:53 15
6. Lanškroun D 1 0 5 33:75   5
7. Králíky D 0 0 6 20:88   0

Okresní pøebor III. tøídy, sever B
Výsledky 7. kola: Líšnice C - Králíky C 9:9, Žamberk A

- Horní Heømanice A 16:2, Tatenice B - Mistrovice A 5:13.
1. Žamberk A 6 0 0 79:29 30
2. Líšnice C 4 1 1 74:34 22
3. Mistrovice A 4 0 2 73:35 20
4. Králíky C 3 1 2 71:37 17
5. Lanškroun E 1 1 4 28:80   7
6. Horní Heømanice A 1 0 5 23:85   5
7. Tatenice B 0 1 5 30:78   2

Šipkový turnaj v Prostøední Lipce
Vánoèní turnaj poøádal opìt místní spolek dobrovolných

hasièù za bohatého sponzorského pøispìní firmy QTB, s.r.o.
Poøadí turnaje: 1. Petr Markovský, 2. Radek Halmich,

3. Lukáš Bederka, 4. Jaroslav Linhart st., 5. Miloslav Vraš-
til, 6. Kvìta Brùnová, 7. Boris, 8. Karel Pavelka, 9. Jaroslav
Vacek, 10. Antonín Luèan, 11. Martin Jakeš, 12. Pavel Gryè,
13. Miroslav Brùna ml., 14. Martin Brùna, 15. Vitìzslav Lin-
hart, 16. Michaela Brùnová, 17. Veronika Luèanová, 18.
Ondøej Luèan, 19. Milena Vacková, 20. Zdenìk Vacek, 21.
Bohumír Urban, 22. Jaroslav Linhart ml., 23. Miroslav Brù-
na st., 24. Sifon.
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