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Anketa Sociologického ústavu Akademie vìd Èeské
republiky mezi obèany Mikroregionu Králicko

Setkání u stromeèku
Srdeènì vás zveme na tradièní
vánoèní program poøádaný mìs-

tem a místními školami. Vy-
stoupení se uskuteèní v
pátek 9. 12. 2005 od 16.00

hod. na Velkém námìs-
tí v Králíkách u vánoè-
ního stromu. V pásmu
vánoèních písní a øíka-
del se pøedstaví dìti
z MŠ Moravská,  MŠ
Pivovarská,  ZŠ 5.
kvìtna, ZUŠ a ZvŠ.

V rámci Dohody o spolupráci AV ÈR a Sdružení obcí Orlicka byl
navržen komplexní projekt výzkumu „Regionální a environmentál-
ní politika ÈR a EU a rozvojové zájmy území Orlicka“, na jehož
øešení se podílí také Sociologický ústav Akademie vìd Èeské re-
publiky, resp. PhDr. Zdenka Vajdová, oddìlení lokálních a regio-
nálních studií. Výzkum je realizován v rozsahu obcí Orlicko se
zvláštním zøetelem k subregionu Králík. Souèástí øešení je prù-
zkum postojù a názorù mezi obyvateli Králicka. Prùzkum se sou-
støedil na zjištìní identifikace obyvatel s regionem, zjištìní problé-
mù, které obèané poci�ují ve svém každodenním životì a zjištìní
rozvojových strategií, které mohou lidé regionu doporuèit. Za tím
úèelem zorganizoval SOÚ ve spolupráci s radnicí v Králíkách a
gymnáziem anonymní anketu, která se uskuteènila ve dnech 13.-
27. 10. 2005. Distribuci a posléze sbìr anketních lístkù zajistili
studenti gymnázia pod vedením Mgr. Bílého. Do domácností jed-
notlivých obcí a mìst a èástí obcí Mikroregionu Králicko byly lístky
distribuovány v poètu odpovídajícím poètu obyvatel a zohledòují-
cím poèet obývaných domù. Celkem bylo rozdáno 500 anketních
lístkù, zodpovìzených se vrátilo 430. Anketu zpracovala Zdenka
Vajdová a výsledky jsou prezentovány v tomto èlánku.

Výsledky ankety nejsou reprezentativní pro Mikroregion Králic-
ko. Jsou však velmi dobrou sondou do názorù obyvatel, nebo�
socio-demografické složení souboru tìch, kteøí na otázky odpovìdì-
li, zachytilo všechny socio-demografické kategorie v regionu pøítom-

né a sám poèet respondentù pøedstavuje 4,5% všech obyvatel mik-
roregionu, což je nezanedbatelné procento dospìlých obyvatel. Do-
mníváme se proto, že výsledky ankety mají dobrou orientaèní hod-
notu a mohou být vzaty v potaz pøi plánování rozvoje regionu.

Studenti gymnázia, kteøí se na anketì podíleli:
Andrlová, Bílý I., Cacková, Èermáková, Èernohousová L. a D.,

Doubínková, Hovad, Juránková, Kandráèová, Kárníková, Kožnar,
Krsková, Kutichová, Kutláková, Maixnerová, Revús, Rusková,
Sedláková I., Skálová, Šponar, Tyklová, Voláková, Vostrèil.

Identifikace s regionem
Byla to první otázka v anketì: „Kde jste vyrùstal/a“. Na Králic-

ku nebo pøímo v obci, kde nyní žijí, vyrùstalo 70% respondentù.
Mezi mladými lidmi až do 34 let je nejvíce takových. Mezi studenty,
kterých je v souboru celá pìtina, 88% vyrùstá na Králicku. Ve
starších vìkových kategoriích, od 55 let, je naopak více tìch, kteøí
vyrùstali jinde v okrese Ústí nad Orlicí, pøípadnì úplnì jinde.
Nepøekvapí tedy, že jenom 49% dnešních dùchodcù vyrùstalo na
Králicku. Úplnì odjinud pøišli na Králicko lidé s vysokoškolským
vzdìláním. Na druhé stranì, mezi soukromými podnikateli je 83%
tìch, kteøí tady na Králicku vyrùstali.

(pokraèování na stranì 2)
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A byla to poslední otázka v anketì, která se ptala „Chcete zù-
stat natrvalo na Králicku?“ Polovina respondentù chce, cca 30%
neví a 16% nechce. Ukázala se vysoce významná závislost odpovì-
di na vìku i vzdìlání a tedy i na zamìstnání. S rostoucím vìkem
respondentù se zvyšuje procento tìch, kteøí chtìjí zùstat na Králic-
ku a souèasnì se snižuje procento tìch, kteøí dosud nevìdí. Zdá se,
že pøelomem jsou roky okolo 35 let. Právì v kategorii respondentù
35-44 let stouplo procento tìch, kteøí chtìjí zùstat, na 65 a jenom
5% zùstat nechce. Ve vyšších vìkových kategoriích toto % dále
stoupá až k 90%. Podle ekonomického postavení to jsou dùchodci,
ale i ženy v domácnosti. Na druhé stranì jsou mladí lidé, zvláštì ti
do 24 let. Z nich jenom 10% chce zùstat, ze studentù dokonce
jenom 7%. Témìø polovina lidí v tomto vìku však ještì neví, jestli
zùstane nebo ne. Zdá se, že pokud budou mladí lidé nìèím pøipou-
táni ke Králicku a vydrží to do onìch 35, je nadìje, že zùstanou
natrvalo. K øešení je problém, co tìmto mladým nabídnout, èím je
pøimìt k návratu a� už ze støedoškolských nebo vysokoškolských
studií. Pokud jde o soukromé podnikatele a živnostníky (v celém
souboru je jich 13%), tak 61% chce zùstat a jenom 4% ne. I v této
kategorii, kde ještì 35% podnikatelù neví, zùstat èi odejít, je mož-
né ovlivnit jejich rozhodnutí. Podle vzdìlání pak, v kategorii vyso-
koškolákù dokonce 40% neví, jestli zùstat natrvalo nebo ne, ale
jenom 45% chce zùstat.

Tabulka 1. Kdo chce na Králicku zùstat? (%)
Vzdìlání Ano Ne Nevím Celkem
Základní 41 30 29 100
Vyuèen bez maturity 64 9 28 100
Maturita 53 12 35 100
Vysoká škola 45 15 39 100

Porovnání s odpovìïmi na stejnou otázku položenou v 90. letech
v nìkolika mìstech o velikosti okolo 10 tisíc obyvatel mùže být
jenom skrovnou orientací. Nebo� otázka byla tehdy položena do-
slovnì, ale odpovìdi byly nabídnuty v podobì: ne, spíše ne, spíše
ano, ano; pøièemž nebyla dovolena odpovìï nevím. Když slouèíme
odpovìdi na jedné stranì ano a spíše ano a na druhé stranì ne a
spíše ne, jakési srovnání dostaneme; a mùžeme spekulovat,
k jakému rozhodnutí by se mohli pøiklonit ti, kteøí nevìdí, jestli
zùstat natrvalo na Králicku nebo ne. Z tabulky 2 je zøejmé, že
jenom výsledek v Teplicích pøipomíná králický výsledek.

Tabulka 2. Kdo chce zùstat ve svém mìstì èi regionu?
Mìsto Ano Ne Nevím Celkem
Blatná (1998) 90 10 100
Èeský Krumlov (1998) 93 7 100
Velké Meziøíèí (1998 90 10 100
Teplice (1994) 83 17 100
Králicko (2005) 54 16 30 100

Druhá otázka, která byla v anketì položená, byla otevøená
otázka, na kterou respondenti odpovídali krátce tím, co se jim
vybaví, když se øekne Králicko. Nìkteøí dali jednoslovnou odpovìï,
nìkteøí uvedli nìkolik vìcí, 8 lidí napsalo, že neví nebo nic. Vìtšina
odpovìdí vyjadøovala pozitivní charakteristiky. Nejèastìji (cca 130x)
byla jmenována pøíroda: krásná, èistá, pìkná, ale i drsná, tvrdá,
hory, horský kraj, èistý vzduch, zachovalá pøíroda, klid, èisté pro-
støedí apod. Pod heslo domov a dìtství (cca 56x) lze shrnout další
vyjádøení, která byla èasto s pøírodou spojená, jako napø. rodina,
domov, pøátelé, mládí, milované místo atd. Mnohokrát (cca100x)
lidé jmenovali památky v obecnosti i konkrétnì a pøírodní domi-
nanty kraje, jako napø. Králický Snìžník, Suchý vrch, Klepý, pra-
men Moravy, Hora Matky Boží, klášter, opevnìní atd. Øada odpo-
vìdí (cca 28) se vázala pøímo k mìstu Králíky: Králíky a jeho okolí,
králické námìstí, mìsteèko plné krás, králický znak, vlajka, novi-
ny, novì postavený stadion, apod. Ke sportu, zvláštì zimním spor-
tùm, a turistice se vázalo cca 15 odpovìdí. Nìkteøí si vybavili akce
v regionu, jako Cihelna a Králický festival. Nìkteøí (5 lidí) si vzpo-
mnìli na gymnázium, uèilištì a problémy ve školství. V mnoha
vyjádøeních zaznìly negativní tóny, a� už samostatnì nebo vedle
pozitivních vyjádøení. Lze rozlišit ty, které se vztahují k území a
ty, které pramení ze spoleèenské situace. Tìch prvních je málo a
jsou to vyjádøení jako napø. „konec svìta, díra, zapadákov, døina“,

(dokonèení ze strany 1) ale i ménì emotivnì zabarvené jako napø. nejvýchodnìjší kout
republiky, pohranièní oblast, stále chladné poèasí apod. Nejèastìji
(cca 60x) se lidem vybavila nezamìstnanost, málo pracovních pøí-
ležitostí, chudý kraj, nerozvinutá oblast, žádné peníze apod. Pak
jsou ale další vyjádøení, která mají svùj pramen pøímo v lokálním
spoleèenství, a jsou zøejmì velmi osobní, jako napø. neaktivní lidé,
falešní lidé, pomlouvaènost, slabá spoleèenská morálka, prospì-
cháøi apod. Nìkteøí lidé chtìli v této otázce vyjádøit ucelenìjší
názor na Králicko, které stojí za to ocitovat; a tak když se øeklo
Králicko, vybavilo se jim: „ekonomicky nevyspìlá oblast s velkou
mírou nezamìstnanosti“, „chudá pohranièní oblast, zlikvidované
zemìdìlství“, „chudý kraj bez perspektivy na kvalitní a dobøe pla-
cenou práci“, ale také „Kus krásného kraje s pìknými památkami
a ještì neznièen…“ Shrneme-li, v odpovìdích na tuto otázku zní
refrén o krásné pøírodì kraje pod Králickým Snìžníkem, o domovì,
památkách a nedostatku pracovních pøíležitostí.

Na identifikaci s regionem lze usuzovat také z otázky, která
indikuje místo, kam èlovìk umis�uje svùj domov. Kde se cítíte
nejlépe? 71% respondentù uvedlo svou obec, Králicko nebo celé
Orlicko. (Je to vìtší èást souboru, než která chce na Králicku zùstat
natrvalo, 53%). A� roztøídíme soubor respondentù podle vìku, po-
hlaví, vzdìlání nebo ekonomického postavení, vždy tam je 20-30%
respondentù, kteøí se cítí doma jenom ve svém domì nebo bytì. Dá
se soudit, že se jedná o dvì skupiny respondentù s rùznou mírou
identifikace s regionem. Èím jsou charakterizované napø. pokud
jde o vyznávané hodnoty, by si vyžádalo rozsáhlejší šetøení.

Jak se lidem na Králicku žije?
Další dvì otázky ankety se ptaly lidí na to, co je pro jejich život

na Králicku dùležité a co jim tady nejvíce vadí. Bylo nabídnuto 7
odpovìdí v jedné i druhé otázce, z nichž mìli respondenti vybrat tøi,
které považují za nejdùležitìjší, pøièemž byla ponechána možnost
vybrat Nìco jiné. Nabídnuté odpovìdi byly zvoleny tak, aby vysti-
hovaly pozitiva a negativa regionu. Pravdìpodobnì se to podaøilo,
protože onu možnost vybrat nìco jiného, využilo jenom 6% respon-
dentù.

Co tedy považují lidé za nejdùležitìjší pro svùj osobní a rodinný
život na Králicku? Odpovìdi se poskládaly do následujícího poøa-
dí:

1. Krásná pøíroda a klid. (76%)
2. Dobré vztahy s pøáteli, kteøí tady také žijí. (61%)
3. Slušné a pohodlné bydlení. (55%)
4. Dobré zamìstnání.(45%)
5. Udržování tradic a památek Králicka.(22%)
6. Aktivní práce zastupitelstva ve Vaší obci.(14%)
7. Možnosti spoleèenského uplatnìní v rámci regionu. (8%)
Toto poøadí dùležitých vìcí je zachováno jak ve skupinì mužù,

tak ve skupinì žen, také ve skupinách podle vzdìlání i ekonomic-
kého postavení s následujícími výjimkami: ve vìkové kategorii 55-
64 let je na prvním místì bydlení, na druhém místì pøíroda a na
tøetím dobré vztahy. Tato výjimka je i u kategorie lidí se základním
vzdìláním. U zamìstnancù je za pøírodou na druhém místì za-
mìstnání. U dùchodcù se vymìnilo poøadí zamìstnání a památky.
Aktivní práce zastupitelstva v obci zùstává vždy na pøedposled-
ním místì, uvedlo tuto položku 14% respondentù.

Poøadí u vìcí, které lidem na Králicku nejvíc vadí, je následující:
1. Málo pøíležitostí k zamìstnání. (83%)
2. Nedostateèné možnosti vzdìlávání jak pro dìti, tak pro do-

spìlé (napø. rekvalifikace). (44%)
3. Špatné dopravní spojení za prací nebo do školy, za nákupy,

službami, a tak podobnì. (42%)
4. Chybìjící možnosti kulturního, sportovního a spoleèenského

života. (39%)
5. Vztahy mezi lidmi. (25)
6. Špatná situace v bydlení.(23)
6. Práce zastupitelstva ve Vaší obci. (23)
Málo pøíležitostí k zamìstnání uvedli témìø všichni respondenti

a v jednotlivých socio-demografických skupinách je tato vìc vždy na
prvním místì. Srovnatelný poèet respondentù pak uvedl odpovìdi
na 2. až 4. místì. Poslední tøi místa jsou také srovnatelná co do
poètu odpovìdí. Zdá se, že jak situace v bydlení, tak vztahy mezi

(dokonèení  na stranì 3)
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lidmi jsou spíše dobré. Jsou dùležité pro život lidí na Králicku a na
jejich špatný stav si stìžuje jenom málo lidí. Ani práce zastupitel-
stev obcí mikroregionu nevadí.

Odpovìdi na otázky, co je pro lidi na Králicku dùležité a co jim
tady vadí, a odpovìdi na pøedcházející otevøenou otázku se potvr-
zují. Opìt tady zaznívá refrén „krásná pøíroda a klid a souèasnì
málo pøíležitostí k zamìstnání“. Odpovìdi respondentù stanovily
poøadí, ale my víme o vzájemné podmínìnosti jednotlivých nabíd-
nutých odpovìdí. Usilování o zlepšení situace v jedné vìci, povede
ke zlepšení situace ve vìci druhé.

Strategie pro rozvoj Králicka
Co je dùležité pro rozvoj Králicka a kdo to mùže zaøídit?

V anketním lístku bylo nabídnuto sedm strategií a také sedm
aktérù, kteøí mohou pro rozvoj Králicka nejvíc udìlat. Jak strate-
gie, tak aktéry mìli respondenti seøadit podle dùležitosti, kterou
jim pøisuzují. Podle toho, jak byly strategie umis�ovány respon-
denty na 1., 2. nebo 3. místo (èísla v závorce), zaujímají strategie
rozvoje následující poøadí:

- Podpora malého a støedního podnikání. (65%)
- Možnosti slušného a pohodlného bydlení. (64%)
- Rozšíøení støedních škol a vzdìlávání dospìlých. (53%)
- Budování nových sportovních a turistických pøíležitostí (31%)
- Podpora zemìdìlských podnikù. (31%)
- Dopravní spojení do vnitrozemí i pøes hranici. (31%)
- Udržování tradic a památek Králicka. (24%)
Pøestože každá ze strategií znamená rozšiøování pracovních

pøíležitostí, uvedlo ještì 20% respondentù „jinou strategii“ a vìtši-
nou znìla „rozšíøení pracovních pøíležitostí“.

Podobnì mùžeme seøadit aktéry rozvoje:
- Starostové obcí a mìst Králicka. (79%)
- Krajské zastupitelstvo (v Pardubicích). (68%)
- Soukromí podnikatelé a živnostníci. (41%)
- Sami obyvatelé, obèané osad, obcí, mìst. (39%)
- Ministerští úøedníci. (32%)
- Spolky a jiné dobrovolné organizace (vèetnì církevních). (27%)
- Evropská unie. (23%)
Zdá se, že poøadí strategií i aktérù dobøe odpovídá jedno druhé-

mu a že lidé mají docela odpovídající pøedstavu o tom, kdo rozho-
duje o dùležitých záležitostech veøejného života. Postavení Evrop-

Anketa Sociologického ústavu Akademie vìd Èeské
republiky mezi obèany Mikroregionu Králicko

(pokraèování ze strany 2) ské unie mezi aktéry mùže naznaèovat postoj respondentù, který
odpovídá principu subsidiarity v EU a dá se lapidárnì vyjádøit
„co si neudìláš, nemáš“. V každém pøípadì je zde patrná velká
dùvìra voleným pøedstavitelùm obcí i kraje, kterou je možné pozo-
rovat i v jiných výzkumech.

Já a svìt kolem
Posledním tématem v anketì byly postoje, z nichž mùže prame-

nit chování lidí ve veøejných záležitostech, jejich aktivit a ochota
vstupovat do veøejných záležitostí se svým názorem. Postoj vyjád-
øený výrokem „Nìkdy mám pocit, že jsem bezmocný/bezmocná vùèi
tomu, co se kolem mne dìje.“ indikuje, jak moc doléhají na jednot-
livého èlovìka politická rozhodnutí, a� k nim dochází na centrální
nebo na lokální úrovni. Zdá se, že respondenti všech socio-demo-
grafických skupin se cítí všichni stejnì podrobeni dopadùm rozhod-
nutí, k nimž dochází neznámo kde a která se øídí neèitelnými
zájmy neznámých lidí. Výskyt tohoto postoje „bezmocnosti“ je
v souboru respondentù vysoký; s výše uvedeným výrokem nesou-
hlasí pouhých 13%.

Další výrok „Lidé jako já, mohou sice hlasovat v obecních vol-
bách, ale jinak nemohou rozhodování o místních záležitostech ovliv-
nit.“, získal podobnì vysoký souhlas i nesouhlas respondentù jako
výrok pøedchozí: 17% nesouhlas, 41% souhlas. V tomto výroku je
zachycen urèitý realismus, ale podíl oné bezmoci z výroku pøed-
cházejícího je zde stále zøetelný. Poslední výrok „Je lepší starat se
o své vlastní vìci a nemíchat se do veøejných záležitostí.“, který
indikuje skepsi vùèi veøejným záležitostem má však jiné zastoupe-
ní. Nesouhlasí s tímto výrokem 38% respondentù a jenom 14%
souhlasí. Ani pocit bezmoci, ani tvrdý realismus nezbavuje naše
respondenty odpovìdnosti za spoleèné záležitosti. A tak by mohli
starostové, kteøí jsou nejdùležitìjšími aktéry rozvoje regionu najít
zpùsob, jak využít potenciál skrytý v postoji demonstrovaném ne-
souhlasem s výše uvedeným výrokem.

Závìrem
Doufáme, že výsledky ankety poslouží jako první orientace o

názorech obèanù mikroregionu a také jako povzbuzení k trvalému
zájmu o tyto názory. O peníze jde vždy až v první øadì, ale když
nezbývá nic jiného, je tøeba se obrátit na lidi.

PhDr. Zdenka Vajdová,
Sociologický ústav AV ÈR

Mlhovky - oblíbený nešvar øidièù
Podzimní sychravé poèasí a pøíchod

zimy s sebou pøináší sníženou viditel-
nost. V takové situaci je nutné použít
mlhová svìtla. Jenže až pøíliš èasto se
na silnicích v našem regionu setkává-
me s jejich zneužíváním. Mlhovky totiž
èasto rozsvìcejí ti co chtìjí být za kaž-
dého poèasí vidìni. Ovšem narozdíl od
povinného a prospìšného celodenního
svícení je tohle nejen bezohlednost vùèi
ostatním, ale i pøestupek, protože tato
svìtla smíme použít jen v nìkolika pøí-
padech.

Nejhorší situace je nyní v zimì, kdy
si mnozí „øidièi“ zvyšují sebevìdomí roz-
svícenými pøedními mlhovými svìtly
i za jasných nocí nebo v situaci, kdy sem
tam obèas padne nìjaká vloèka. Ve své
bezohlednosti nevidí, že se svìtlo odrá-
ží od snìhu a oslòuje v protismìru
ostatní úèastníky silnièního provozu.
Tento nešvar provozují jak místní „fra-
jeøi za volantem“ tak i návštìvníci na-
šeho regionu (vìtšinou øidièi z velkých
mìst). Bohužel tato nekázeò úèastní-
kù silnièního provozu není policií po-
stihována.

Co øíkají dopravní pøedpisy, konkrét-
nì zákon èíslo 361/2000 Sb. v paragra-
fu 32:

odst. 2) vozidlo musí mít za jízdy pøi
snížené viditelnosti rozsvícena obryso-
vá a potkávací nebo dálková svìtla, po-
kud je jimi vybaveno podle zvláštního
právního pøedpisu 2).

odst. 3) Øidiè nesmí užít dálková svìt-
la, je-li vozovka dostateènì a souvisle
osvìtlena nebo mohl-li by být oslnìn
øidiè protijedoucího vozidla, øidiè vozi-
dla jedoucího pøed ním nebo jiný úèast-
ník provozu na pozemních komunika-
cích, strojvedoucí vlaku, øidiè jiného
drážního vozidla nebo øidiè plavidla. Pøi
zastavení vozidla pøed železnièním pøe-
jezdem nesmí øidiè užít ani potkávací
svìtla, pokud by jimi mohl oslnit øidièe
vozidla v protismìru.

odst. 4) Pøední svìtla do mlhy smí
øidiè užít jen za mlhy, snìžení nebo hus-
tého deštì. Zadní svìtla do mlhy musí
øidiè za mlhy, snìžení nebo hustého
deštì užít vždy.

„Mlhová svìtla se smìjí použít,
tedy a� už pøední nebo zadní, pou-

ze ve tøech pøípadech. Tedy za
mlhy, snìžení nebo hustého deštì,
ale vždy samozøejmì spoleènì s
pøedepsanými svìtly. To znamená
vpøedu se svìtly potkávacími, ni-
kdy však dálkovými, protože dál-
ková svìtla v takovémto pøípadì
oslòují. Vzadu to jsou potom svìt-
la koncová,“.

V pøípadì, že by se pøi pøípadné ne-
hodì prokázalo, že øidiè neoprávnìnì
rozsvícenými pøedními mlhovkami nì-
koho oslnil nebo zadními nìkoho zmátl
(v první chvíli si je snadno mùžeme
splést s brzdovými svìtly), mohla by
tato skuteènost øidièi pøi pøípadném
postihu pøitížit. Zákon u nás nepama-
tuje na snížení povolené maximální
rychlosti pøi jízdì s mlhovými svìtly
za snížené viditelnosti. Napøíklad v nì-
meckých pøedpisech, která jsou v tom-
to pøípadì pøísnìjší a pøesnìjší, je sta-
noveno, že jakmile klesne viditelnost
pod 50 metrù, musí jet øidiè maximál-
ní rychlostí 50 km/h nebo dokonce
i nižší.

Za redakci Jan Divíšek
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Vážení spoluobèané,
zkontrolujte si váš obèanský prùkaz. U níže vypsaných èísel obèanských

prùkazù konèí jejich platnost k 31. 12. 2005.
172407/LR62 370310/HP
172667/LR62 370864/HP
172668/LR62 373944/HP
176074/AA81 374310/HP
176245/BL62 374311/HP
204215/LR62 374779/HP
207453/LR62 375998/HP
208910/HD 377998/HP
215406/AB 379438/HP
215888/AB 379894/HP
216007/AB 380186/HP
220240/AU77 380188/HP
222449/AH 380357/HP
242972/LR63 381570/HP
319462/LR63 382099/HP
320849/LR63 384916/HP
343704/LU53 385644/HP
357234/AY77 385753/HP
366514/HP 387060/HP
367913/HP 388111/HP
368436/HP 388900/LR64
369313/SU78 388984/CE53
369470/HP 389110/CE53

413515/LR64 562631/LR68
413952/LR64 564904/HB74
413953/LR64 578714/LK
414004/LR64 579502/LK
414683/LR64 583128/LU53
415842/VK 592733/LU53
416790/VK 626898/LR70
437157/AK 641975/CU78
451215/LR66 642097/LR70
451803/LR66 644365/ER54
451899/AD 645370/HB75
453924/LR66 690310/LR70
453935/LR66 722525/VK
490847/LR66 724494/CE53
491741/HD 724708/CE53
499310/LR66 725186/CE53
520323/LR66 726031/CE53
520663/LR66 726222/CE53
524044/AH 728325/LU53
524348/AH 728359/CE53
525202/AH 728832/CE53
525516/AH 728926/CE53
527859/AH 731556/CE53

736991/LU53 916033/NJ82
790379/NJ82 929441/LR74
868286/SM70 930917/LR74
893361/AH 940290/CU80
914705/NJ82
Výmìna obèanských prùkazù není

nutná u obèanù narozených pøed
1. lednem 1936. Výmìna se doporuèu-
je z dùvodu neaktuálnosti fotogra-
fie.na obèanském prùkazu.

Výše uvedené informace jsou zveøej-
nìny v souladu se zákonem è. 101/2000
Sb., o ochranì osobních údajù a o zmì-
nì nìkterých zákonù, v platném znì-
ní.

Dìkuji, že jste si prohlédli platnost
obèanského prùkazu.

Jana Panchártková
referent evidence obyvatel

a obèanských prùkazù
odbor vnitøních vìcí Mìstského

úøadu Králíky

Chcete maturitu?
Ze ZŠ vstupuje do maturitních obo-

rù více než 60% všech absolventù. Roè-
nì absolvuje maturitní zkoušky zhru-
ba 90 - 100 tisíc støedoškolákù. Je to
zhruba o polovinu více, než tomu bylo
pøed deseti lety. Nárùstu zájmu o ma-
turitní obory odpovídá i znaèná pest-
rost nabídky maturitních oborù, nároè-
nosti a kvality vzdìlávání a související
možnosti uplatnìní po absolvování
støední školy. Možnosti jsou tyto:

1. Gymnázia
2. Lycea
3. Konzervatoø
4. Støední odborná škola
5. Uèební obor s maturitou
6. Tøíletý uèební obor + nástavbo-

vé studium
1. Gymnázium

V ÈR existuje okolo 350 gymnázií,
z toho zhruba 80 škol je soukromých èi
církevních. Gymnázia poskytují vzdì-
lání ve studiu ètyøletém, (urèeném ab-
solventùm 9. tøídy ZŠ), šestiletém (pro
absolventy 7. tøíd ZŠ) a studium osmi-
leté (pro absolventy 5. tøídy ZŠ). Do
gymnázií je každoroènì pøijímáno 25 -
26 tisíc uchazeèù. Více než polovina
z nich je pøijata na tzv. víceletá, tj. osmi-
a šestiletá gymnázia. z 5., resp. 7. Tøí-
dy základní školy.

Prùmìrný pøevis poptávky (pomìr
pøihlášených ku pøijatým) v prvním
kole pøijímacích zkoušek je 1,83 : 1 tzn.,
že se na gymnázia hlásí v prùmìru
o 83% uchazeèù více, než školy pøijí-
mají v prvním kole pøijímaèek.

4letá pøevis poptávky v prvním kole:
1,4 : 1 poèet pøijatých: 13 400

6letá pøevis poptávky v prvním kole:
3,0 : 1 poèet pøijatých: 1 900

8letá pøevis poptávky v prvním kole:
2,2 : 1 poèet pøijatých: 9 800

Pøi výbìru gymnázia mìjte na mysli,
že rozdíly v jejich kvalitì jsou velké.
V nìkterých ukazatelích kvality (napø.
úspìšnost v pøijímání na VŠ, výsledky
maturantù v testech sond MATURANT
apod.) øada gymnázií výraznì zaostala
za kvalitními SOŠ.

2. Lyceum

Lyceum je v èeské veøejnosti po-
mìrnì neznámý pojem. Jeho cha-
rakteristickým znakem je spojení
gymnaziálního vzdìlání s „lehkou“
odbornou profilací. V souèasné
dobì existuje 51 SOŠ, které nabíze-
jí vzdìlávání v oborech ekonomic-
ké lyceum, technické lyceum a pe-
dagogické lyceum. Studuje v nich
pøes 1100 studentù a v loòském
roce bylo pøijato ètyøi sta uchaze-
èù.

3. Konzervatoø

Konzervatoø je tradièní, velmi speci-

fickou studijní možností. Studium je
urèeno talentovaným žákùm se zá-
jmem o umìlecké obory. Jde tedy
o odbornì velmi úzce zamìøenou školu
na dramatické umìní, tanec, hudbu a
zpìv.

V souèasné dobì existuje 16 konzer-
vatoøí. Z pátých tøíd je do taneèních
konzervatoøí pøijímáno pøes sto ucha-
zeèù, z devátých tøíd okolo 320 absol-
ventù ZŠ. Výhodou je nespornì kvalit-
ní pøíprava na výkon umìleckých po-
volání, nevýhodou je vysoká míra
„pøedurèenosti“, a to jednak z pohledu
uplatnìní na pracovním trhu, jednak
na VŠ èi VOŠ. Studium na konzerva-
toøi je zakonèeno absolutoriem. Stu-
denti však mají možnost si v prùbìhu
studia složit rovnìž maturitní zkouš-
ku (je zákonnou podmínkou pro pøí-
padné pokraèování studia na vysoké
èi vyšší odborné škole).

Vzdìlávací systém umožòuje násle-
dující možnosti studia:

- osmiletá taneèní konzervatoø, ur-
èená žákùm 5. tøíd ZŠ; studium je ukon-
èeno absolutoriem nebo maturitou

- šestiletá konzervatoø, urèená ab-
solventùm 9. tøíd ZŠ; studium je ukon-
èeno absolutoriem; studenti mají mož-
nost složit po ètvrtém roèníku studia
maturitní zkoušku.

4. Støední odborná škola
SOŠ jsou velmi tradièním prvkem

èeského vzdìlávacího systému. Od 90.
let se výuka na SOŠ velmi dynamicky
mìní. Ve vìtšinì oborù se stále více
prosazuje všeobecnì vzdìlávací èást
(výuka cizích jazykù, informaèní a po-
èítaèové pøedmìty apod.). SOŠ se stá-
vají plnohodnotnou cestou k dalšímu
studiu na VŠ èi VOŠ. Postupnì se bou-
rá pùvodnì ostrá hranice mezi gymná-
ziem a SOŠ. Od roku 1997 je poèet ucha-
zeèù o vysokoškolské studium ze SOŠ
vyšší než poèet uchazeèù z gymnázií.

(pokraèování na stranì 6)
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V souèasné dobì existuje zhruba 800
SOŠ. Do maturitních oborù SOŠ na-
stupuje roènì okolo 48 000 absolven-
tù ZŠ. V prvním kole pøijímacích zkou-
šek dosahuje prùmìrný pøevis poptáv-
ky po studiu hodnoty 1,33 : 1, tj. o tøe-
tinu více.

5. Uèební obory s maturitou na
støedních odborných uèilištích

Uèební obory s maturitou jsou nabí-
zeny SOU. Pùvodnì pìtileté, nyní ètyø-
leté, kombinují teoretickou a praktic-
kou odbornou pøípravu s omezeným
objemem všeobecné složky vzdìlání.
Absolvent získá kromì maturitního

Chcete maturitu?
(dokonèení ze strany 5) vysvìdèení i výuèní list.

Poèet škol, nabízejících tento druh
studia, klesá, podobnì klesá i poèet pøi-
jímaných do tìchto oborù. Mezi vý-
znamné dùvody poklesu patøí široká
nabídka SOŠ a existence nástavbové-
ho studia. V roce 1999 organizovalo
tento typ studia 230 škol a celkem bylo
pøijato pøes 8 100 absolventù ZŠ.

6. Tøíletý uèební obor a poté ná-
stavbové studium

Volba tøíletého uèebního oboru, na
jehož konci úspìšné èeká výuèní list,
nemusí znamenat koneènou možnost
získat maturitu. Pro absolventy tøíle-
tých uèebních oborù je zøízeno nástav-
bové studium, které je možné vykonat
dvouletým denním studiem nebo
tøíletým studiem pøi zamìstnání.
Nástavbové studium je vìtšinou orga-
nizováno pøi SOU, ménì SOŠ. V rámci
nástavbového studia si student doplní
teoretické odborné základy oboru, ve

kterém se vyuèil. Ménì pozornosti je
již vìnováno všeobecné složce matu-
ritního vzdìlání.

Ještì v roce 1996 pøedstavovali ma-
turanti v nástavbovém studium pomìr-
nì významnou èást všech maturantù.
V posledních dvou letech byl poèet pøi-
jatých do nástavbového studia omezen.
Pøesto lze oèekávat, že této možnosti
využije zhruba 8 - 10 tisíc vyuèencù
v denním studiu a zhruba 5 - 7 tisíc ve
studiu pøi zamìstnání.

Výhodou nástavbového studia je be-
zesporu to, že dává vyuèencùm šanci
získat bìhem dvou let maturitu a
tím i možnost studia na VOŠ èi VŠ. Zís-
kání maturity bude pro budoucí stu-
denty nástaveb nepomìrnì rizikovìjší
záležitost, než je tomu dnes, a bude
vyžadovat pomìrnì znaèné studijní
úsilí.

Z dostupných internetových zdrojù
vybral Jan Divíšek

Výbìr z 23. jednání Rady Pardubického kraje
Zpráva è. 3 – Grantové programy

v oblasti kultury a památkové péèe
Rada Pardubického kraje schválila zá-

sady a podmínky grantových programù
v oblasti kultury a památkové péèe na
pøíští rok a rozhodla o vyhlášení tìchto
programù 2. prosince 2005. Konkrétní výše
finanèních prostøedkù bude známa až po
schválení rozpoètu Pardubického kraje na
rok 2006.

V oblasti kultury budou vyhlášeny pro-
gramy na podporu kulturních aktivit
v Pardubickém kraji (uzávìrka 27. ledna
2006), dále na podporu preventivní péèe
o sbírky muzeí v Pardubickém kraji (uzá-
vìrka 15. bøezna 2006) a na podporu in-
ternetizace knihoven (uzávìrka 31. bøez-
na 2006). V oblasti památkové péèe jde
o programy na podporu vlastníkù kultur-
ních památek v Pardubickém kraji a dále
na podporu nejvýznamnìjších kulturních
památek v Pardubickém kraji (uzávìrky
1. února 2006).

Zásady a podmínky jednotlivých granto-
vých programù budou vyvìšeny na interne-
tových stránkách Pardubického kraje
www.pardubickykraj.cz, informace podají
také pracovníci odboru kultury a památ-
kové péèe Krajského úøadu Pardubického
kraje.

Zpráva è. 15 – Grantové programy
v oblasti územního plánování, cestovního
ruchu a regionálního rozvoje

Celkem pìt grantových programù v ob-
lasti územního plánování, cestovního ru-
chu a regionálního rozvoje schválila Rada
Pardubického kraje. Do 21. listopadu by
tak mìly být vyhlášeny grantové programy
na podporu poøízení územnì plánovací do-
kumentace, na podporu budování infra-
struktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji, na podporu tvorby propagaèních ma-
teriálù pro zvýšení cestovního ruchu v Par-
dubickém kraji, na podporu tvorby produk-
tù cestovního ruchu v Pardubickém kraji a
na podporu realizace rozvojových projektù
v problémových mikroregionech Pardubic-

kého kraje.
„Vzhledem k právì probíhajícímu proce-

su pøípravy programových dokumentù pro
èerpání strukturálních fondù v období
2007 – 2013 bude v poøadí šestý program
„Podpora zpracování dokumentace pro roz-
vojové projekty“ vyhlášen až po upøesnìní
podmínek pro èerpání tìchto fondù. Pøed-
pokládáme, že se tak stane v prvním polo-
letí 2006,“ doplnil Roman Línek, I. námìs-
tek hejtmana zodpovìdný za regionální a
investièní politiku a problematiku EU.

Podrobnìjší informace budou opìt zve-
øejnìny na www.pardubickykraj.cz.

Zpráva è. 16 – Prioritní projekty re-
gionálního rozvoje a cestovního ruchu
v oblasti Králicka

Králická kotlina je jedním
z území, které si z nìkolika dùvodù
zasluhuje zvláštní pozornosti kraje.
Nejedná se jen o zhoršené podmínky
dostupnosti kotliny pøes høeben Su-
chého vrchu, ale také vysokou mírou
nezamìstnanosti a fenoménu pøíhra-
nièního pásu území bývalých Sudet.

O zájmu krajské samosprávy o toto
území svìdèí podpora øady rozvojo-
vých projektù obcí jak z krajských,
tak i evropských zdrojù. Napøíklad
v  rámci programu INTERREG III A
zamìøeného na rozvoj pohranièí
s Polskem získají dotaci projekty
„Evropský dùm v Králíkách“ a „Roz-
hledna na Køížové hoøe. Pardubický
kraj s využitím dotace programu
PHARE CBC realizuje nejvìtší inves-
tièní projekt tohoto programu „Mo-
dernizace silnic v pøíhranièní oblas-
ti s Polskem“. Pøipravují se další pro-
jekty s významným pøínosem pro
dotèenou oblast i širší okolí i ve vaz-
bì na možnosti získání finanèních
prostøedkù ze strukturálních fondù
EU v novém plánovacím období od
roku 2007. Pøípravu tìchto projektù
a zámìrù vèetnì možností jejich pod-
pory je  nutné vzájemnì koordino-

vat.
Rada se proto pøi svém jednání za-

bývala námìty projektù dotèené ob-
lasti.

„Nejvyšší prioritu z velkých projek-
tù má projekt Lyžaøský areál Buková
hora – Èervená Voda, k dalším vel-
kým projektùm patøí napøíklad pro-
jekt pevnostní turistiky a muzea Krá-
líky. Výèet obsahuje také nìkteré ná-
mìty provozního charakteru, napøí-
klad otázky problematiky fungování
kláštera na Hedeèi a obnovy souvise-
jících památek, øešení systémové
údržby lyžaøských bìžeckých stop,
zajištìní provozu ski a cyklobusù
apod.,“ øekl Roman Línek, I. námìs-
tek hejtmana zodpovìdný za regionál-
ní a investièní politiku a problemati-
ku EU.

Zpráva è. 21 – Podpora jednotkám Sbo-
rù dobrovolných hasièù Pardubického kra-
je

Rada Pardubického kraje schválila roz-
pis neinvestièních dotací v požární ochra-
nì na výdaje jednotek Sborù dobrovolných
hasièù obcí Pardubického kraje na rok
2005. Tato již druhá èást dotací je ve výši
1.575.000,- Kè.

„Státní neinvestièní dotace v požární
ochranì, kterou obcím pøidìluje Pardubic-
ký kraj na základì podkladù Hasièského
záchranného sboru Pardubického kraje,
v roce 2005 èiní celkem 4.150.000,- Kè.
Tato druhá èást dotace ve výši cca 1,5
mil. Kè je urèená pøedevším na krytí vý-
dajù souvisejících s odbornou pøípravou
velitelù a strojníkù jednotek SDH, dále
se zásahy jednotek na výzvu územnì pøí-
slušného operaèního støediska HZS mimo
územní obvod obce èi na poøízení vìcného
vybavení,“ øekl Petr Šilar, radní zodpo-
vìdný za životní prostøedí, zemìdìlství a
rozvoj venkova.

Oddìlení komunikace s veøejností
a vnìjších vztahù

Krajského úøadu Pardubického kraje
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Nová pravidla pro pronajímání bytù v majetku Mìsta králíky
Zastupitelstvo mìsta Králíky na svém

zasedání dne 8. 11. 2005 schválilo nová
pravidla pro pronajímání bytù v majetku
mìsta. Tato pravidla s úèinností od 1. 1.
2006 zcela novì upravují pronajímání bytù
v nástavbách v bytových domech v ul.
V Bytovkách v Králíkách. Základním prin-
cipem je zveøejnìní nabídky pronájmu vol-
ného bytu na dobu 30-ti dnù na úøední
desce MìÚ a o pronájem tohoto bytu mùže
požádat prakticky každý.

Další zmìnou v nových pravidlech je vy-
mezení osob oprávnìných podat žádost
o nájem mìstského bytu. Žadatelé, kteøí
byli za posledních 12 mìsícù vedeni jako
dlužníci Mìsta Králíky, nemají šanci. A dále
budou vyøazeni ze seznamu žadatelù žada-
telé, kteøí jsou vedeni déle jak 3 mìsíce
v seznamu dlužníkù Mìsta Králíky a pøes
písemnou výzvu dluh nesplatili.

Za majetkový odbor
Bc. Vìra Kubíèková

Pravidla pro pronajímání bytù
v majetku Mìsta Králíky

Základní ustanovení
1. Pøedmìtem pravidel je stanovení pod-

mínek a zpùsobu posuzování žádostí o uza-
vøení nájemní smlouvy k bytùm, které jsou
ve vlastnictví Mìsta Králíky. Tato pravi-
dla se rovnìž vztahují na byty v domech
s peèovatelskou službou a na novì vybu-
dované byty v nástavbách.

2. Byty v domech s peèovatelskou služ-
bou ve smyslu tìchto pravidel se rozumí
byty ve vlastnictví Mìsta Králíky, které se
nalézají v èp. 193 v ul. Na Køižovatce a
v èp. 583 v ul. Františka Palackého v Krá-
líkách.

3. Za novì vybudované byty v nástav-
bách ve smyslu tìchto pravidel se rozumí
byty ve vlastnictví Mìsta Králíky, které se
nalézají v èp. 658, 660 a 662 v ul. V Bytov-
kách v Králíkách.

4. Tyto byty budou pronajímány postu-
pem stanoveným tìmito pravidly.

A) Pronajímání bytù v majetku
Mìsta Králíky

Èl. I Podání  žádosti
1. Žádost o uzavøení nájemní smlouvy k

bytu ve vlastnictví Mìsta Králíky mùže
podat každý, s výjimkou:

a) osob mladších 18-ti let
b) žadatelù, kteøí byli za posledních 12

mìsícù vedeni v seznamu dlužníkù Mìsta
Králíky

c) žadatelù,  kteøí mají uzavøenu nájem-
ní smlouvu k bytu na dobu neurèitou

d) žadatelù, kteøí mají uzavøenou ná-
jemní smlouvu k bytu na dobu urèitou ve
vlastnictví Mìsta Králíky

e) žadatelù, kteøí mají vlastnické nebo
spoluvlastnické právo k bytovému domu,
rodinnému domu nebo bytu a mohou v nich
prokazatelnì bydlet.

2. Žadatel o nájem mìstského bytu podá
žádost na formuláøi, který si vyzvedne na
Majetkovém odboru Mìstského úøadu Krá-
líky (dále majetkový odbor).

3. Vyplnìný formuláø „Žádost o nájem
mìstského bytu“ (se všemi náležitostmi a
pøílohami) pøedá žadatel do podatelny nebo
pøímo na majetkový odbor. Povìøený pra-

covník majetkového odboru žádost doplní,
ovìøí správnost uvedených údajù, zajistí
vyjádøení dalších odborù MìÚ a bodovì
ohodnotí podle bodového systému v Èl. II
tìchto pravidel. K tìmto úkonùm si mùže
žadatele pozvat k ústnímu projednání jeho
žádosti. Pokud zjistí dùvody pro nepøijetí
žádosti, doloží je k žádosti a pøedloží
k projednání Radì mìsta Králíky (dále jen
rada mìsta).

4. Žadatel uvede ve své žádosti dùvod
podání žádosti.

5. Zmìní-li se údaje èi dùvody uvedené
v  žádosti žadatele,  je povinen tyto zmì-
nyoznámit do 30-ti dnù ode dne, kdy tato
skuteènost nastala, majetkovému odboru.
Neoznámení zmìn, které mají vliv na bo-
dové ohodnocení žádosti, mùže být dùvo-
dem k vyøazení ze seznamu žadatelù
o nájem mìstského bytu.

6. V souladu s Èl. II tìchto pravidel zpra-
covává majetkový odbor prùbìžnì  seznam
žadatelù o uzavøení nájemní smlouvy a
vede jej v aktuálním stavu.

Tento seznam žadatelù zveøejòuje 4x
roènì na úøední  desce mìsta vèetnì celko-
vého poètu dosažených bodù žadatele.

Èl. II Rozhodování  o uzavøení ná-
jemní smlouvy

1. O tom, s kterým žadatelem o uzavøe-
ní nájemní smlouvy k bytu bude tato smlou-
va uzavøena, rozhoduje rada mìsta s pøi-
hlédnutím k aktuálnímu poøadí žadatelù
podle poètu dosažených bodù a situaci žada-
tele ve vztahu k možnostem Mìsta Králí-
ky.

2. Pro bodové ohodnocení žádosti je sta-
noven následující bodovým systém:

Bodový systém

3. Rada mìsta mùže uzavøít nájemní
smlouvu s osobou, která není vedena v se-
znamu žadatelù o uzavøení nájemní smlou-
vy, nebo bez ohledu na bodový systém:

> ve veøejném zájmu, který musí být
v jejím rozhodnutí specifikován

> v naléhavých pøípadech zpùsobených
živelnou pohromou

> na návrh sociální komise v jiných
zvláštních pøípadech, který musí být  zdù-
vodnìn.

4. Na základì rozhodnutí rady mìsta
oznámí majetkový odbor žadateli o uza-
vøení nájemní smlouvy, že došlo k tomuto
rozhodnutí a vyzve ho k uzavøení nájemní
smlouvy ve lhùtì nejpozdìji  do 15-ti dnù
ode dne pøevzetí výzvy u správce bytového

fondu, tj. Služby mìsta Králíky, s.r.o.
5. Zùstane-li  žadatel po tuto dobu bez

vážného dùvodu neèinný, rozhodne rada
mìsta o uzavøení nájemní smlouvy s jiným
žadatelem.

Èl. III Vyøazení žadatele ze sezna-
mu žadatelù o uzavøení nájemní
smlouvy

1. Žadatele ze seznamu žadatelù o uza-
vøení nájemní smlouvy rada mìsta vyøadí
v tìchto pøípadech:

a) uvede-li nepravdivé nebo neúplné úda-
je ve své žádosti o nájem mìstského bytu

b) je-li veden déle jak 3 mìsíce v sezna-
mu dlužníkù Mìsta Králíky a pøes písem-
nou výzvu dluh nesplatil

c) odmítne-li podepsat nájemní smlouvu
na byt, který splòoval velikostní podmín-
ku (dle bodového systému – podmínky stá-
vajícího bydlení)

d) nepøevzal-li byt ani po vyzvání
e) z dùvodu porušení Èl. I, odst. 5 tìchto

pravidel
f) z jiného závažného dùvodu, mající vliv

na uzavøení nájemní smlouvy.
2. O vyøazení ze seznamu žadatelù

o uzavøení nájemní smlouvy rozhoduje rada
mìsta. Vyøazení ze seznamu musí být žada-
telùm do 15-ti dnù ode dne rozhodnutí rady
mìsta o vyøazení písemnì oznámeno.

3. K vyøazení dojde i tehdy, pokud se
zásilka obsahující rozhodnutí o vyøazení
vrátí zpìt po uplynutí úložní doby.

Èl. IV Zásady pro uzavírání nájem-
ních smluv

1. Nájemní smlouva je s žadatelem
uzavírána na dobu urèitou v délce 1 roku.
V pøípadì, že nájemce nebo ti, kdo s ním

bydlí, nebudou hrubì porušovat dobré mra-
vy v domì anebo nájemce nebude hrubì
porušovat své povinnosti vyplývající z náj-
mu, zejména tím, že nezaplatí nájemné
nebo úhradu za plnìní poskytovaná s uží-
váním bytu, se nájemní smlouva automa-
ticky prodlouží vždy o jeden rok, a to uza-
vøením nové nájemní smlouvy.

2. Smìnu bytù lze provádìt v souladu
s pøíslušnými ustanoveními  obèanského
zákoníku. Výmìnu  bytu, který je vlastnic-
tvím mìsta Králíky,  schvaluje rada  mìs-
ta individuálnì.

3. Smlouvu o podnájmu v bytì, který je
vlastnictvím mìsta, schvaluje rada mìsta
individuálnì.

(pokraèování na stranì 8)
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4. V bytech nebudou povolovány staveb-
ní úpravy, kterými by došlo ke zmìnì uží-
vání bytu k jiným úèelùm než k bydlení.

5. Nájemce nemá nárok na bytovou ná-
hradu, jestliže nájem skonèí uplynutím
doby, na kterou byla nájemní smlouva uza-
vøena a nedojde k prodloužení doby náj-
mu.

6. Na pronájem mìstského bytu není
právní nárok – rada mìsta mùže tedy roz-
hodnout o tom, že s žadatelem nebude uza-
vøena nájemní smlouva.

B) Pronajímání bytù v domech s pe-
èovatelskou službou v majetku Mìsta
Králíky

Èl. I Pravidla pro pøijímání obèanù
do bytù v domech s peèovatelskou
službou

1. Byty v domech s peèovatelskou služ-
bou (dále DPS) jsou urèeny obèanùm pøe-
devším s trvalým pobytem ve správním ob-
vodu povìøeného úøadu Králíky s rozšíøe-
nou pùsobností, tj. s trvalým pobytem
v obcích Lichkov, Mladkov, Vlèkovice, Pet-
rovièky, Dolany, Èervená Voda, Bílá Voda,
Dolní Orlice, Horní Orlice, Mlýnice, Mlýnic-
ký Dvùr, Moravský Karlov, Šanov, Dolní
Morava, Velká Morava, Horní Morava,
Dolní Hedeè, Horní Hedeè, Dolní Lipka,
Horní Lipka, Prostøední Lipka, Heømani-
ce, Èervený Potok, Dolní Boøíkovice, Horní
Boøíkovice, Králíky:

a) se sníženou sobìstaèností, pøedevším
dùchodového vìku

b) kteøí potøebují nìkterý z peèovatel-
ských úkonù

c) u kterých je pøedpoklad, že vzhledem
k vìku nebo zdravotnímu stavu budou pøi
pobytu v DPS úkony peèovatelské služby
pøijímat

d) kteøí žijí v nepøíznivých sociálních pod-
mínkách (jsou osamìlí, pøíbuzní žijí mimo
trvalé bydlištì žadatele, pøíbuzní se o žada-
tele øádnì nestarají).

2. Vyjádøením praktického lékaøe je nut-
no doložit, že zdravotní stav žadatele
o nájem bytu mu umožní samostatné byd-
lení v DPS.

Èl. II Podání žádosti a rozhodování
o uzavøení nájemní smlouvy v DPS

1. Žádost o uzavøení nájemní smlouvy
pøijímá Odbor sociálních vìcí a zdravotnic-
tví Mìstského úøadu Králíky (dále sociál-
ní odbor), a to prostøednictvím podatelny.
Sociální odbor žadatele zaeviduje v sezna-
mu žadatelù o byty v DPS.

2. Sociální odbor doplní žádost o sociál-
ní šetøení a další potøebné doklady – pí-
semnosti. Podle pravidel uvedených v Èl. I
a závìrù sociálního šetøení pracovníkù so-
ciálního odboru sestaví poøadí žádostí
o uzavøení nájemní smlouvy.

3. Na základì sestaveného poøadí bude
radì mìsta pøedložen návrh na uzavøení
nájemní smlouvy na byt v DPS.

4. Na základì rozhodnutí rady mìsta
oznámí sociální odbor písemnì žadateli
o uzavøení nájemní smlouvy na byt v DPS,
že došlo k tomuto rozhodnutí a vyzve ho
k uzavøení nájemní smlouvy ve lhùtì nej-
pozdìji do 15-ti dnù ode dne pøevzetí vý-
zvy u správce bytového fondu, tj. Služby
mìsta Králíky, s.r.o.

5. Zùstane-li žadatel po tuto dobu bez
vážného dùvodu neèinný, návrh sociálního
odboru bude zrušen a radì mìsta pøedlo-
žen návrh na uzavøení nájemní smlouvy
s dalším žadatelem v poøadí.

Èl. III Zásady pro uzavírání nájem-
ních smluv

Pro uzavírání nájemních smluv k bytùm
v DPS platí stejné zásady uvedené v Èásti
A), Èl. IV tìchto pravidel.

C) Pronajímání novì vybudovaných
bytù v nástavbách v domech v ma-
jetku Mìsta Králíky

Èl. I Zásady pro pronajímání bytù
1. Z dùvodu pružnìjšího obsazování vol-

ných novì vybudovaných bytù v nástavbách
a dále proto, že se jedná o malometrážní
byty s vyšším nájemným (dvojnásobek zá-
kladního mìsíèního nájemného), se pro-
najímají tyto byty odlišným zpùsobem.

2. Základním principem je zveøejnìní
nabídky pronájmu volného bytu.

Èl. II Zveøejnìní nabídky pronájmu
bytu

Nová pravidla pro pronajímání bytù v majetku Mìsta králíky
(dokonèení ze strany 7) 1. Byt, který je možno nabídnout k pro-

nájmu na základì tìchto pravidel, se ne-
prodlenì zveøejní na úøední desce na dobu
30-ti dnù, dále uveøejnìním na oficiální
webové stránce Mìsta Králíky a v mìsíè-
níku Králický zpravodaj, s tìmito údaji:

> pøesná adresa, èíslo popisné, èíslo bytu
> velikost bytu a jeho vybavení
> èástka mìsíèního nájemného a pøed-

pokládaná mìsíèní záloha na služby spo-
jené s užíváním bytu v pøepoètu na 1 oso-
bu

> kdy je možno si byt prohlédnout
> termín uzavøení nájemní smlouvy
> nejzazší termín k podání žádosti o pro-

nájem mìstského bytu .
2. O pronájem tohoto mìstského bytu

mùže požádat každý, s výjimkou žadatelù
uvedených v èásti A), Èl. I, bodu 1. tìchto
pravidel.

3. Žádost o nájem mìstského bytu se
nepodává na pøedepsaném formuláøi.

4. Žadatel uvede ve své žádosti dùvod
podání žádosti.

Èl. III Rozhodování o uzavøení ná-
jemní smlouvy

1. O tom, s kterým žadatelem bude
uzavøena nájemní smlouva k bytu v ná-
stavbì, rozhoduje rada mìsta následují-
cím zpùsobem:

a) poøadí žadatelù o nájem mìstského
bytu podle poètu dosažených bodù (dle èásti
A), Èl. II)

b) ostatní žadatelé podle dùvodu podá-
ní žádosti.

Èl. IV Zásady pro uzavírání nájem-
ních smluv

Pro uzavírání nájemních smluv k bytùm
v nástavbách v domech v majetku Mìsta
Králíky platí stejné zásady uvedené v Èásti
A), Èl. IV tìchto pravidel.

Pøechodná  a závìreèná ustanovení
Tato pravidla se vztahují i na žádosti

podané žadateli do dne její úèinnosti.
Pravidla schválilo Zastupitelstvo mìsta

Králíky na svém zasedání dne 8. 11. 2005
usnesením ZM/2005/10/212 a nabývají
úèinnosti dnem 1. 1. 2006.

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
25. 10.
- doporuèuje schválení nových Pra-

videl pro pronajímání bytù v majetku
Mìsta Králíky a ukládá MO pøedložit
tento bod na jednání ZM

- schvaluje Pravidla pro pronájem
pozemkù ve vlastnictví Mìsta Králíky
a ukládá MO se podle tìchto pravidel
øídit

- schvaluje pøedložený Operaèní
plán zimní údržby místních komuni-
kací na zimní období 2005–2006 pro
mìsto Králíky

1. 11.
- povìøuje MO v obvyklém termínu

vyhlásit zámìr pronájmu èásti Velké-
ho námìstí pro termín konání Michal-
ské poutì v øíjnu roku 2006

- schvaluje poskytnutí pøíspìvku na

organizaci 37. roèníku ankety „O nej-
úspìšnìjší sportovce, trenéry, cvièite-
le, rozhodèí a kolektivy okresu Ústí
nad Orlicí“  Kè 1.000,-

- schvaluje uzavøení dohody s pa-
nem Èeòkem Berouskem na organi-
zování vánoèních trhù na Velkém ná-
mìstí v Králíkách v termínu 16. 12.
2005 od 8:00 do 19:00

- schvaluje užití mìstského znaku
na internetových stránkách
www.kraliky.net

- schvaluje pøíspìvek Zvláštní škole
Králíky na poøádání turnaje ve flor-
bale ve výši 1000,- Kè proti doloženým
nákladùm

- ukládá odboru VTS zadat projek-
tovou dokumentaci na využití èásti
høbitovní budovy za úèelem vybudo-
vání sociálního zaøízení

15. 11.
- bere na vìdomí informaci o vyhlá-

šení volného dne 18. 11. na základních
školách v Králíkách

- schvaluje pøíspìvek ve výši 2000,-
Kè pro SDH Heømanice jako odmìnu
za pomoc pøi organizaci akce „1. kul-
turní setkání Králíky – Miêdzylesie
2005“

- schvaluje soupis ploch, o které
bude peèováno z rozpoètu mìsta v roce
2006. Celková výmìra tìchto pozem-
kù èiní 9,7080 ha

- schvaluje finanèní pøíspìvek do
5.000,- Kè proti doloženým nákladùm
na úhradu nákladù na dopravu žákov-
ského mužstva TJ Jiskra Králíky na
Turniej Gwiazdkowy, který se koná ve
dnech 15.-19. 12. 2005 v Brzegu Dol-
nym (Polsko)
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K Vánocùm pro dìti i rodièe
V rámci 40. let vysílání Veèerníèkù

vydalo nakladatelství Albatros nád-
hernou knihu:

„To nejlepší z veèerníèkù“. Obsa-
huje 20 veèerníèkových pøíbìhù a kaž-
dý uvádí Veèerníèek napø.: 

Jak Rákosníèek vyhnal z Brèálníka
lenost, Jak dal Rumcajs Mance sluneè-
ní prstýnek, Bob a Bobek v restauraci,
Maxipes Fík ve škole, Mach a Šebesto-
vá, Jak našla kámen mutáèek,...

Kniha by mohla být pro dìti pøíjem-
nou vzpomínkou na dìtství, až vyros-
tou.

Cena je 250 Kè, bohatì ilustrova-
ná, k dispozici v prodejnách s kniha-
mi, na www.albatros.cz, v reprezentaè-
ní prodejnì Èeského rozhlasu v Praze
tel. 224 218 350 a k nahlédnutí, za-
pújèení popø. k objednání v mìstské
knihovnì.  

Pro rodièe by mohla být podnìtným
a inspirujícím dárkem kniha „Proè
jsou š�astné dìti š�astné“, utor Ste-
ve Biddulph, nakladatelství Portál, vy-
dáno v roce 2000.

Nikdo z nás neprošel kurzem a ško-
lou pro budoucí rodièe, každý z nás vy-
chovává dìti jak nejlépe umí. Èasto
mùžeme dìlat chyby, aniž bychom si je
uvìdomovali a hlavnì si uvìdomovali
následky našeho konání a pøístu-
pu. Ètením této knihy se urèitì mù-
žeme pouèit èi naopak potvrdit ve svém
postoji. Vybíráme z názvù kapitol a pod-
kapitol:

Semínka v mysli - Svým dìtem nìco
sugerujete den co den. Proè to rovnou
nedìlat poøádnì?

Proè rodièe dìti ponižují? Øíkáte to,
co øíkali vám.

Záleží na tom, jak se øíká - Pozitivní
formulace pøipraví dìti pro život.

Co dìti skuteènì chtìjí - Je to lev-
nìjší než videohry a zdravìjší než zmrz-
lina!

Rozhovor s dítìtem je potravou pro
jeho mozek

Dìti zlobí protože se nudí. Dìti zlobí,
protože se cítí odmítnuté. Dìti zlobí, aby
získaly vaši pozornost.

Jak být otcem - spoleènì nìco podni-
kat.

Aktivní naslouchání - Jak dìtem po-
mùžeme vyrovnávat se s nevlídným
svìtem.

Dìti a emoce - Co se v dítìti vlastnì
odehrává?

Jak zvládat hnìv. Jak zvládat smu-
tek. Jak zvládat strach. Jak zvládat
vztek.

Asertivní rodiè - Trvejte na svém.
Udìlej to, a hned teï. A o agreivních a
pasivních rodièích.

Struktura rodiny - Táta? Kdo je to
táta?

Nemusíte být pøíbuzní, staèí se na-
dchnout pro totéž! Narušené vztahy.

Matka, která je na výchovu sama.
Chvíle jen pro dva - deset minut, kte-

ré mohou zachránit vaše manželství.
Vìková období - Je to normální?
Dìti a televize - stálá diskuse.
Strava a chování dìtí.
Energie a jak si ji šetøit - Dobrá zprá-

va: vaše dìti potøebují, abyste byli
zdraví a š�astní

Zvláštní situace -  Jak mùžete po-
moci, jste-li uèitel, politik, pøíbuzný,
soused nebo pøítel.

Smutné a osamocené dítì. Sebekri-

tické dítì. Výsmìch a ponižování od
uèitelù. Dìtská šikana, ....

Kniha je k dispozici k zapùjèení popø.
k zakoupení v mìstské knihovnì.

Vyšel i druhý díl.
Iniciativa Š�astné dìtství

viz. také vývìska naproti KB
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 10
konaného dne 8. listopadu 2005

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9)
Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špièková (10)
Mgr. Jan Holèapek (3) Mgr. Jarmila Berková (11)
Josef Knettig (5) Mgr. Karel Hlava (13)
Mgr. Alena Krabcová (6) Pavel Kalianko (14)
Antonín Vyšohlíd (7) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15)
Bedøich Novotný (8)

Hlasování zastupitelù: +  pro,   -  proti,   o  zdržel se hlaso-
vání,   x  nepøítomen.

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven: Ev-
žen Èerný (4), nepøítomen:  Ing. Roman Kosuk (12).

Za MìÚ: Bc. Vìra Kubíèková, Bc. Jan Divíšek, pí Pecháèková,
p. Èuma, Ing. Miroslav Bouška.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Urèení ovìøovatelù zápisu
3. Zprávy z jednání rady mìsta
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Nová pravidla pro pronajímání bytù v

majetku mìsta Králíky
4.3. Darovací smlouva - Mìsto Králíky a

Franz Jentschke, Nadace Hory Matky Boží
4.4. Komunitní plánování
4.5. Nástavba bytù na èp. 841 – 843 v ul. Nádražní
4.6. Úvìr na realizaci 1. etapy regenerace

sídlištì V Bytovkách
4.7. Volba nového pøedsedy kontrolního výboru
4.8. Zmìna jednacího øádu zastupitelstva

mìsta Králíky
5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

1. Zahájení a prezence
Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání pøivítáním pøí-

tomných èlenù a navrhl vypuštìní bodu 4.3. Pravidla pro proná-
jem pozemkù v majetku mìsta – toto rozhodnutí pøísluší RM a v
programu se objevilo chybnì. Zároveò navrhl rozšíøení programu
o bod 4.3. Darovací smlouva - Mìsto Králíky a Franz Jentschke,
Nadace Hory Matky Boží. Mgr. Krabcová navrhla doplnìní pro-
gramu o bod Školství na Králicku. Mgr. Holèapek navrhl hlasovat
o doplòujících bodech samostatnì.

ZM/2005/10/188: ZM schvaluje vložení bodu 4.3. Darova-
cí smlouva - Mìsto Králíky a Franz Jentschke, Nadace
Hory Matky do programu jednání ZM.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2005/10/189: ZM schvaluje vložení bodu 4.2. Škol-
ství na Králicku do programu jednání ZM.

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

ZM/2005/10/190: ZM schvaluje pøednesený návrh pro-
gramu jednání ZM è. 10.

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

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne 11. 10. 2005 Mgr. Krab-

cová a Mgr. Nìmeèek nevznesli pøipomínky. Ovìøovateli tohoto
zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Berková a Mgr. Hlavu.

ZM/2005/10/187: ZM schvaluje ovìøovateli tohoto zápi-
su Mgr. Karel Hlava a Mgr. Jarmila Berková.

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

3. Zprávy z jednání rady mìsta
Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl místostarosta

p. Juránek.

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
Mgr. Krabec – navrhl pøesunutí bodu „Odstranìní hygienic-

kých závad v nemovitosti èp. 61 v k.ú. Prostøední Lipka“, na
zaèátek Majetkových operací.

4.1.01. Odstranìní hygienických závad v nemovi-
tosti èp. 61 v k.ú. Prostøední Lipka

Obsah: Nájemce nebytového prostoru v Pohostinství v Prostøední
Lipce paní Suchomelová žádá mìsto o odstranìní hygienických
závad. Stavebnì technický stav provozovny neodpovídá hygienic-
kým pøedpisùm. Nájemci nebytového prostoru bylo uloženo Kraj-
skou hygienickou stanicí podat písemné vyjádøení k odstranìní
závad, a proto žádá vlastníka o odstranìní závad. Pokud mìsto
nepøistoupí k odstranìní závad, navrhuje øešení ze strany nájem-
ce. Úpravy provede na vlastní náklady s tím, že s mìstem uzavøe
dohodu, že v pøípadì prodeje nemovitosti se náklady nájemci
proplatí na základì pøedložených dokladù. Pokud závady odstra-
nìny nebudou, KHS v mìsíci prosinci 2005 provozovnu uzavøe.
Pokud mìsto nevyøídí kladnì závady, je nájemce nucen podat
dvoumìsíèní výpovìï.

Paní Suchomelová má s mìstem uzavøenou nájemní smlouvu
na nebytové prostory na dobu neurèitou s šestimìsíèní výpovìdní
lhùtou. Nájemní vztah lze tedy v mìsíci prosinci ukonèit pouze
dohodou. Zároveò se nájemce v nájemní smlouvì zavázal, že je
povinen hradit veškeré náklady spojené s hostinskou èinností.
Nemovitost je v režimu prodeje, je nabízena k prodeji pøes realit-
ní kanceláø, nabídková kupní cena byla ponížena na èástku
538.970,- Kè. Vážný zájemce o koupi zatím není. Správu nemovi-
tosti provádí správce Služby mìsta Králíky, s.r.o. RM uložila od-
boru VTS zjistit pøedpokládané náklady na odstranìní závad.
Pøedpokládané náklady stavebních prací by zahrnovaly zøízení
soc. zaøízení pro personál, úprava dispozice stávajícího WC pro
ženy, rozvod teplé vody, osazení baterií a ohøívaèe teplé vody,
oprava elektroinstalace). RM uložila MO pøedložit bod na jednání
ZM a pozvat paní Suchomelovou.

sl. Suchomelová – pokud se neprovedou potøebné opravy
bude muset provozovnu zavøít na konci listopadu.

Mgr. Krabec – nyní je objekt nabízen k prodeji pøes realitní
kanceláø.

p. Juránek – Pokud opravy zaplatí mìsto, dojde k povýšení
ceny objektu, o èemž realitní kanceláø neví. V pøípadì, že zaplatí
opravu sl. Suchomelová, je možné sepsat smlouvu, aby v pøípadì
prodeje nemovitosti nìkomu jinému, jí byla èástka vložená do
oprav vrácena?

Bc. Kubíèková – takovou smlouvu možné sepsat je. Radou
mìsta bylo pøijato obecné usnesení ve smyslu, aby si nájemci,
pokud jim bude RM vyhovìno, úpravy hradili na vlastní náklady
s tím, že vzniklé výdaje budou mìstu darovat.

Mgr. Krabec – navrhuje odstranit závady na náklady mìsta,
ale jen to nejnutnìjší.

Mgr. Krabcová – Pokud se dùm prodává, není zaruèeno, že
v nìm bude i po prodeji zøízeno pohostinství.

Mgr. Hlava – Je výhodnìjší prodat objekt sl. Suchomelová a
nevkládat do nìj další peníze.

Ing. Strnad – pokud ZM bude chtít objekt prodat za sníženou
cenu, je nutné znovu nabídnou objekt všem zájemcùm.

ZM/2005/10/191: ZM schvaluje vyvolání jednání mezi
majitelem nemovitosti èp. 61 v Prostøední Lipce tj. Mìs-
tem Králíky a Krajskou hygienickou stanicí ve smyslu
posunutí možné doby provozování pohostinství za souèas-
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ných hygienických podmínek a to do 31. 3. 2006.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.02. Prodej bytu oprávnìnému nájemci v èp. 349
v Králíkách

Obsah: Na základì usnesení ZM zaslal MO nabídky na prodej
bytù dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù,
oprávnìným nájemcùm v bytovém domì èp. 349 v ul. Dlouhá v
Králíkách. O koupi bytové jednotky è. 4 v èp. 349 projevila zájem
paní Riznièová.

ZM/2005/10/192: ZM schvaluje prodej bytu è. 4 v èp. 349
v ul. Dlouhá a spoluvlastnického podílu ve výši 187/1000
na st.p.è. 200 a spoleèných èástech domu vše v k.ú. Králí-
ky dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpi-
sù, a to oprávnìnému nájemci paní Zdeòce Riznièové,
Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.03. Prodej pozemku st.p.è. 240 v k.ú. Dolní Boøí-
kovice

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Ptáèníkovi za úèe-
lem scelení pozemkù. Jedná se o pozemek – zboøeništì o výmìøe
147 m2. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn.

ZM/2005/10/193: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
240 v k. ú. Dolní Boøíkovice manželùm Jaroslavu a Lence
Ptáèníkovým, Jablonné nad Orlicí.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.04. Prodej pozemku p.p.è. 459/1 v k.ú. Horní Lip-
ka

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Kutláková z Horní
Lipky za úèelem užívání zahrady, pozemek má žadatelka v pro-
nájmu. Jedná se o pozemek o výmìøe 593 m2, který je oplocen.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn.

ZM/2005/10/194: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
459/1 v k.ú. Horní Lipka manželùm Jiøímu a Kateøinì
Kutlákovým, Horní Lipka.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.05. Prodej pozemku st.p.è. 166 v k.ú. Heømanice
u Králík

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Bartoníèek za úèelem
legalizace stavby na pozemku. Jedná se o zastavìnou plochu pod
èerpací stanicí podzemní vody o výmìøe 12 m2, okolní pozemky
má žadatel v pronájmu. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn.

ZM/2005/10/195: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
166 v k.ú. Heømanice u Králík panu Jiøímu Bartoníèkovi,
Heømanice.

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

4.1.06. Prodej pozemku p.p.è. 928/2 v k.ú. Dolní Bo-
øíkovice

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Holubová za úèelem
užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výmìøe 380 m2, který
žadatelka užívá. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn.

ZM/2005/10/196: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
928/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice paní Ilonì Holubové, Škvo-
rec.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.07. Prodej pozemku st.p.è. 777/1 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Látalovi. Jedná se

o pozemek o výmìøe 23 m2 pod stavbou garáže v ul. V Bytovkách.
Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn.

ZM/2005/10/197: ZM schvaluje prodej pozemku st.p.è.
777/1 v k.ú. Králíky manželùm Miroslavu a Magdì Látalo-
vým, Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.08. Smìna pozemku p.p.è. 3204 za pozemek p.p.è.
1295/8 v k.ú. Králíky

Obsah: Smìna se týká pozemku p.p.è. 3204 v k.ú. Králíky
o výmìøe 6134 m2 ve vlastnictví Mìsta Králíky za pozemek p.p.è.
1295/8 v k.ú. Králíky o výmìøe 5841 m2  ve vlastnictví Pardubic-

kého kraje, ve správì Støedního odborného uèilištì opravárenské-
ho, Králíky 427. Zámìr smìny byl schválen a zveøejnìn s tím, že
se cena pozemkù vzájemnì zapoète.

ZM/2005/10/198: ZM schvaluje smìnu pozemku p.p.è.
3204 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Mìsta Králíky za poze-
mek p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Pardubic-
kého kraje, ve správì SOU opravárenského, Králíky 427
s tím, že se cena pozemkù vzájemnì zapoète.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.09. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 95/3, 95/9, 95/10
a 96/2 v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Makulovi za úèe-
lem scelení pozemkù a užívání zahrady. Jedná se o pozemky
o celkové výmìøe 731 m2, které navazují na nemovitosti žadatelù.
Dle odboru VTS na hranici pozemkù p.p.è. 95/3 a 95/10 vede
odvodòovací pøíkop. Jiná podzemní zaøízení se nevyskytují. Dle
odboru RR je podle ÚP pozemek veden jako zeleò obytné zástav-
by. Odbor ŽP nemá pøipomínky. RM doporuèila prodej a navrhla
kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/10/199: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 95/3, 95/9, 95/10 a 96/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu
50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

4.1.10. Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 2072/3
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi èásti pozemku požádal pan Zerzán za úèelem
zajištìní pøístupové cesty a èást jako manipulaèní plocha. Jedná
se o pozemek o výmìøe cca 279 m2 a je veden jako ostatní komu-
nikace. Dle odboru VTS je pozemek využívaný jako pøístup k
nemovitosti žadatele, nutno oddìlit GP. Dle odboru RR je ÚP
zpracován, pozemek je veden jako zeleò obytné zástavby. V pøí-
padì prodeje prodat pozemek u potoka celý (zbytek pozemku by
byl neudržovatelný), nebo prodat zbytkovou èást sousednímu vlast-
níkovi èp. 106 v k.ú. Králíky. RM doporuèila prodej èásti pozemku
a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/10/200: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti po-
zemku p.p.è. 2072/3 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

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

4.1.11. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 455/1 a st.p.è.
63 v k.ú. Heømanice u Králík

Obsah: O koupi pozemkù požádal pan Temòák za úèelem vý-
stavby domu. Jedná se o pozemky – zboøeništì o výmìøe 245 m2

a t.t. porost o výmìøe 559 m2. Pozemky nikdo neužívá.  Dle odbo-
ru VTS jsou na pozemku umístìny trvalé porosty. Dle odboru RR
není ÚP zpracován, pozemek byl v minulosti zastavìn, nyní zbo-
øeništì. Odbor ŽP nemá pøipomínky. RM doporuèila prodej a na-
vrhla kupní cenu u p.p. 10,- Kè/m2 a u st.p. 50,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem.

ZM/2005/10/201: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 455/1 za kupní cenu 10,- Kè/m2 a st.p.è. 63 za kupní
cenu 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem vše v k.ú.
Heømanice u Králík a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.12. Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 738/1 v k.ú.
Dolní Boøíkovice

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Tluèhoøovi z Prahy
za úèelem užívání louky u nemovitosti a scelení pozemku. Jedná
se o pozemek o výmìøe 2015 m2, èást pozemku obklopuje nemovi-
tost jiného vlastníka na st.p.è. 92 v k.ú. Dolní Boøíkovice. Poze-
mek má v pronájmu Rolnická spoleènost. Dle odboru VTS pøes
pozemek nevedou zaøízení mìsta, parcela obklopuje nemovitost
jiného vlastníka. Dle odboru RR není ÚP zpracován, pozemek je
v pøírodním parku Buková hora-Suchý Vrch. Odbor ŽP nemá pøi-
pomínky (na pozemku je volejbalové høištì). MO navrhuje poze-
mek rozdìlit GP. RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 20,-
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Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem.
ZM/2005/10/202: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku

p.p.è. 738/1 v k.ú. Dolní Boøíkovice za kupní cenu 20,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje
zveøejnit.

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

4.1.13. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 231/1 a 231/2
v k.ú. Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Bìlkovi z Týništì
nad Orlicí za úèelem scelení pozemkù v okolí vlastní nemovitosti.
Jedná se o pozemky o výmìøe 2147 m2, pozemky nejsou v proná-
jmu. Dle odboru VTS se jedná o nevyužívané pozemky, na pozem-
cích nejsou zaøízení mìsta. Dle odboru RR není ÚP zpracován,
nový ÚP je ve fázi projednávání zadání. Odbor ŽP nemá k prodeji
pøipomínky. RM doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 20,- Kè/
m2 + náklady spojené s pøevodem.

ZM/2005/10/203: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 231/1 a 231/2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 20,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr pro-
deje zveøejnit.

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

4.1.14. Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 498 a èásti p.p.è.
2074/8 v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemkù požádali pan Tuè a pan Teplý z Brna
za úèelem užívání zahrady. Jedná se o pozemky, které navazují
na pozemky žadatelù, pozemek p.p.è. 498 má výmìru 465 m2,
pozemky nejsou v pronájmu. Dle odboru VTS na pozemku nejsou
zaøízení mìsta, na pozemku p.p.è. 498 jsou trvalé porosty a poze-
mek je oplocen. Èást pozemku p.p.è. 2074/8 je nutno oddìlit GP.
Dle odboru RR je ÚP zpracován, pozemek veden jako zeleò obyt-
né zástavby, v minulosti neúspìšnì žádáno o koupi jinými sou-
sedními vlastníky (neprodáno z dùvodu prùchodu). Odbor ŽP nemá
pøipomínky (na pozemích ochranné pásmo vodního zdroje 2. stup-
nì).

MO v roce 1999 neúspìšnì jednal s panem Kubù o užívání
pozemku p.p.è. 498 v k.ú. Králíky. Mìsto nabízelo smìnu tohoto
pozemku s pozemky v ul. Za Pilou ve vlastnictví paní Kubù. RM
doporuèila prodej a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem.

ZM/2005/10/204: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemkù
p.p.è. 498 a èásti p.p.è. 2074/8 v k.ú. Králíky za kupní cenu
50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

4.1.15. Zámìr prodeje bytového domu èp. 132 na
st.p.è. 401/1 v k.ú. Králíky – aktualizace usnesení  ZM/
2004/10/178

Obsah: ZM dne 14.09.2004 schválilo zámìr prodeje bytového
domu èp. 132 v ul. Jana Opletala v Králíkách.  Bytový dùm se 4
b.j. se zatím nepodaøilo prodat. MO navrhuje opìtovnì nabízet
k prodeji bytový dùm jako celek. Nemovitosti se nabízely za na-
bídkovou kupní cenu 183.530,- Kè. Pøedmìtem prodeje je nemo-
vitost èp. 132 na st.p.è. 401/1, st.p.è. 401/1 o výmìøe 257 m2,
kolna na st.p.è. 400/3 a st.p.è. 400/3 o výmìøe 56 m2 vše v k.ú.
Králíky. RM doporuèila aktualizaci usnesení.

Ing. Strnad - Objekt by bylo lepší prodávat bez nájemníkù.
Mgr. Krabec - Mìsto nemá náhradní bydlení pro nynìjší ná-

jemníky bytového domu èp. 132.
ZM/2005/10/205: ZM schvaluje zámìr prodeje bytového

domu èp. 132 na st.p.è. 401/1, st.p.è. 401/1, kolny na st.p.è.
400/3 a st.p.è. 400/3 vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kup-
ní cenu 183.530,- Kè a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

 Hlasování: 12:0:0 (schváleno, p. Vyšohlíd nehlasoval)

4.1.16. Zámìr prodeje pozemku st.p.è. 1078 a garáže
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Lopuchovský za úèelem

majetkoprávního vypoøádání pozemku pod garáží. Zároveò o kou-
pi tohoto pozemku a garáže požádali manželé Maèalíkovi za úèe-
lem získání garáže blízko vlastní nemovitosti. Jedná se o zasta-
vìnou plochu o výmìøe 16 m2 pod garáží a mìsto má na garáž
nabývací listinu. V roce 2004 si o koupi pozemku požádal rovnìž
pan Lopuchovský s tím, že garáž koupil a je jeho. Listiny, které
pøedložil (rozhodnutí o povolení drobné stavby – kolny ve pro-
spìch pana Skaly, prohlášení o pøedání kolny panu Schneiderovi
a prohlášení o pøedání kolny panu Lopuchovskému) neprokazují
vlastnictví garáže. Na základì usnesení RM ze dne 30. 9. 2005
požádal MO právního zástupce mìsta o posouzení vlastnictví
garáže na st.p.è. 1078 v k.ú. Králíky. Z dostupných podkladù
vyplývá, že v souèasné dobì je jako vlastník evidováno Mìsta
Králíky. Nabývacím titulem je HS ze dne 19. 6. 1991 ve spojení se
zákonem è. 172/1991 Sb. Pokud v souèasné dobì uplatní své
vlastnické právo k uvedené nemovitosti jakákoli tøetí osoba, je
jediným zpùsobem jak dosáhnout zmìny zápisu vlastnického prá-
va v KN podat žalobu o urèení vlastnického práva. V tomto øízení
však bude dùkazní bøemeno na nìm a bude výhradnì on povinen
prokazovat zpùsob nabytí vlastnického práva k nemovitosti. Pod-
le názoru právního zástupce pøedložené doklady v žádném pøípa-
dì vlastnické právo panu Skalovi, resp. panu Lopuchovskému
jednoznaèným zpùsobem neprokazují. Dne 12. 10. 2005 se do-
stavil na MO pan Skala ze Šumperka a sdìlil, že se cítí být
vlastníkem garáže na st.p.è. 1078 v k.ú. Králíky. Nepøedložil
však žádné jiné doklady prokazující vlastnické právo. Zároveò
požádal mìsto, aby se zdrželo jakýchkoli právních krokù k od-
stranìní stavby, pøípadnì pøevodu na tøetí osobu, a to do
31.12.2005. RM proto v souèasné dobì nedoporuèuje prodej gará-
že na st.p.è. 1078 a st.p.è. 1078 v k.ú. Králíky a doporuèuje
projednání zámìru prodeje obou nemovitostí odložit na jednání
v lednu 2006.

ZM/2005/10/206: ZM odkládá projednání zámìru prode-
je garáže na st.p.è. 1078 a st.p.è. 1078 v k.ú. Králíky na
jednání ZM v lednu 2006.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.17. Prodej nebytové jednotky è. 101 v èp. 349 v ul.
Dlouhá v Králíkách

Obsah: Jedná se o vyèlenìnou nebytovou jednotku podle záko-
na è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, è. 349/101
o podlahové ploše 1,79 m2. Smìrnice o prodeji bytù, nebytových
prostor a bytových domù z vlastnictví Mìsta Králíky neupravuje
kupní cenu pøi prodeji nebytového prostoru. MO navrhuje stano-
vit kupní cenu ve výši 2.500,- Kè/m2 nebytového prostoru vèetnì
spoluvlastnického podílu  na st.p.è. 200 v k.ú. Králíky.

Až pøi vypracování prohlášení vlastníka se zjistilo, že nebytový
prostor (WC) je zaklínìn do nemovitosti èp. 349 a je užíván pa-
nem Loufkem. Zároveò zákon è. 72/1994 Sb., neupravuje pøed-
kupní právo u nebytového prostoru. MO proto navrhuje nabíd-
nout nebytový prostor panu Loufkovi a kupní cenu povýšit o ušlé
nájemné za poslední 3 roky. RM doporuèila kupní cenu + náhradu
za ušlé nájemné. Zároveò RM schválila nabídnout nebytovou jed-
notku è. 101 vyèlenìnou dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù, manželùm Jaroslavu a Anežce Loufkovým,
Lichkov. Nabídka prodeje pøedmìtné nebytové jednotky je závaz-
ná do 31. 12. 2005.

ZM/2005/10/207: ZM schvaluje kupní cenu nebytové jed-
notky è. 101 v èp. 349 na st.p.è. 200 vèetnì spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 5/1000 na st.p.è. 200 a spoleèných
èástech domu vše v k.ú. Králíky + náhradu za ušlé nájem-
né.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.18. Aktualizace usnesení ZM/2001/05/077 – úplat-
ný pøevod garáží na st.p.è. 787/1 a 787/2 v k.ú. Králíky

Obsah: ZM dne 23. 4. 2001 schválilo úplatný pøevod nemovi-
tostí – garáže na st.p.è. 787/1 a 787/2 a pozemku st.p.è. 787/2
vše v k.ú. Králíky od ÈR – Úøadu pro zastupování státu ve vìcech
majetkových, Praha. Jedná se o garáže v ul. Valdštejnova a poze-
mek pod èástí garáží o výmìøe 44 m2. Mìsto požádalo o úplatný
pøevod vzhledem k dalšímu využití území dle schváleného ÚP.
RM doporuèila úplatný pøevod nemovitostí a uložila MO zahrnout
nákup do rozpoètu na rok 2006.

ZM/2005/10/208: ZM schvaluje požádat o úplatný pøe-
vod nemovitostí - garáží na st.p.è. 787/1, 787/2 a pozemku
st.p.è. 787/2 vše v k.ú. Králíky od ÈR – Úøadu pro za-
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stupování státu ve vìcech majetkových, Praha na Mìsto
Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.19. Supermarket PENNY – dlouhodobý proná-
jem

Obsah: Na RM se obrátil Ing. Gregor zastupující firmu REWE
v Èeské republice, která je vlastníkem obchodního øetìzce Penny
market s nabídkou výstavby diskontní prodejny tohoto typu
v Králíkách, a to vedle benzinového èerpadla na pozemku p.p.è.
1071/1 v k.ú. Králíky. Jednalo by se o standardní market tak,
jak jej známe z jiných lokalit s obdobnou nabídkou a v podobných
cenových relacích. RM urèila jako minimální cenu pro odkup èásti
pozemku 1071/1 èástku 1.000,- Kè/m2. Po probìhlém jednání
navrhuje Ing. Gregor možnost dlouhodobého pronájmu pozemku
(30 let) s pevnou sazbou za 1m2/rok s tím, že na poèátku by bylo
jednorázovì uhrazeno nájemné ve výši 10 let nájmu. Pøestože
nájem náleží do kompetencí RM, navrhla RM vzhledem k pomìr-
nì zásadnímu rozhodnutí pøedložit materiál k diskuzi ZM, které
by doporuèilo RM zveøejnit zámìr dlouhodobého pronájmu. RM
zároveò požádala právního zástupce o právní názor. Stanovisko
pøeèteno. Dne 7. 11. 2005 zaslala spoleènost A+R s.r.o., Jirny
(dceøiná spoleènost firmy REWE) doplòující informace, že jako
investor je pøipravena si èást výše uvedeného pozemku o výmìøe
cca 5 000 m2 koupit. Zároveò požádala o projednání žádosti
v pøíslušném orgánu mìsta.

Mgr. Krabec – Dnešní usnesení je pouze o tom, zda tu chceme
mít další market.

p. Vyšohlíd – Kolik supermarketù je ve høe?
Mgr. Krabec – Nyní pouze jeden - „Penny“.
Mgr. Berková - Byla jim nabídnuta i jiná lokalita než jen

u benzínové pumpy?
Mgr. Krabec - Byla, ale obchodní øetìzce vyžadují umístìní u

hlavního tahu silnice a soustøeïují se k autobusovým nebo vla-
kovým nádražím.

p. Juránek – Podle novì pøipravovaného územního plánu se
poèítá se stavbou diskontní prodejny hned vedle diskontu COOP.
Proto se jedná o tomto místì.

ZM/2005/10/209: ZM souhlasí s výstavbou standardního
marketu v k.ú. Králíky a ukládá RM zajistit podklady pro
projednání zámìru prodeje èásti pozemku p.p.è. 1071/1
v k.ú. Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.20. Prodej nemovitostí v roce 2006
Obsah: MO v souvislosti s pøípravou rozpoètu na rok 2006

pøedkládá návrh na prodej nemovitostí v roce 2006:
Bytový dùm èp. 148 - 27 bytových jednotek, I. kat, a jeden

nebytový prostor - garáž
- v pøípadì prodeje tohoto bytového domu MO navrhuje prodej

dle zákona è. 72/1994 Sb., tj. prodej jednotlivých bytù oprávnì-
ným nájemcùm.

Nemovitost èp. 414 - bývalé zdravotní støedisko - nebytové
prostory - 23 nájemcù

- v pøípadì prodeje této nemovitosti MO navrhuje pouze prodej
jako celek - právnické nebo fyzické osobì, a to z dùvodu že neby-
tové prostory (jednotky) by byly obtížnì vymezitelné v pøípadì
prodeje dle zákona è. 72/1994 Sb., jelikož nìkteré nebytové pro-
story jsou užívány jen nìkterými nájemci anebo naopak více ná-
jemci. Dále v pøípadì schválení prodeje je nutné nemovitost vyvá-
zat ze zástavy.

RM doporuèila prodej bytového domu èp. 148 v k.ú. Králíky dle
zákona è. 72/1994 Sb. a zároveò nedoporuèila prodej nemovitosti
èp. 414 v k.ú. Králíky.

Mgr. Krabec – Dùm èp. 148 je již starší. V poslední dobì se
investovalo do kotelny a o tyto finanèní prostøedky by mìla být
povýšena prodejní cena.

MUDr. Špièková – navrhuje hlasovat o èp. 148 a èp. 414
zvláš�.

ZM/2005/10/210: ZM schvaluje zámìr prodeje bytového
domu èp. 148 na st.p.è. 258/1 a st.p.è. 258/1 v k.ú. Králíky,
a to dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpi-
sù.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
ZM/2005/10/211: ZM neschvaluje zámìr prodeje nemo-

vitosti èp. 414 na st.p.è. 558/1 a st.p.è. 558/1 v k.ú. Králíky.
Hlasování: 11:1:1 (schváleno)

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

4.2. Nová pravidla pro pronajímání bytù v ma-
jetku mìsta Králíky

Obsah: Na základì usnesení RM pøedkládá MO nová pravidla
pro pronajímání bytù v majetku Mìsta Králíky. Jedná se o ná-
vrh na ucelenou úpravu pravidel pro pronájem bytù a tato pravi-
dla se rovnìž vztahují na byty v domech s peèovatelskou službou
a na novì vybudované byty v nástavbách. Pravidla novì vymezují
osoby oprávnìné podat žádost o nájem mìstského bytu, novì
stanovují pronajímání bytù v domech s peèovatelskou službou a
zpùsob pronajímání bytù v nástavbách v domech v ul. V Bytov-
kách. RM doporuèuje schválení nových pravidel v pøedloženém
znìní.

V souvislosti s pøijetím nových pravidel pro pronajímání bytù
se navrhuje zrušení obecnì závazné vyhlášky è. 4/2003 o pronají-
mání bytù v bytových domech v majetku mìsta ze dne 10. èervna
2003.

Mgr. Krabec – zdùraznil, že zásadní zmìnou oproti pùvodní
vyhlášce je umís�ování do bytù v nástavbách a do domù s peèova-
telskou službou.

ZM/2005/10/212: ZM schvaluje nová Pravidla pro prona-
jímání bytù v majetku Mìsta Králíky s úèinností od
01.01.2006 a ukládá pravidla zveøejnit. Zároveò ZM schva-
luje Obecnì závaznou vyhlášku è. 6/2005, kterou se zrušu-
je obecnì závazná vyhláška è. 4/2003 o pronajímání bytù
v bytových domech v majetku mìsta s úèinností od
01.01.2006.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.3. Darovací smlouva - Mìsto Králíky a Franz
Jentschke, Nadace Hory Matky Boží

Obsah: Dne  18. 10. 2005 RM pøedjednala návrh darovací
smlouvy mezi Mìstem Králíky a panem Franzem
Jentschkem, Nadace Hory Matky Boží zastoupeným panem
J. Venclem. RM uložila odboru školství pøedložit tento bod
k projednání ZM. Finanèní dar  èiní  Kè 130.000,- na opravy
vnitøních omítek v ambitech kláštera na Dolní Hedeèi, kte-
rý pan Vencl jako dárce složil na úèet mìsta dne 14. 10.
2005.

ZM/2005/10/213: ZM schvaluje darovací smlouvu
mezi Mìstem Králíky a panem Franzem Jentschkem
z Nadace Hory Matky Boží a povìøuje starostu mìs-
ta jejím podpisem.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.4. Komunitní plánování
Obsah: V souèasné dobì je stále vìtší dùraz kladen na dlouho-

dobé plánování rozvoje sociálních služeb v celém státì. Komunit-
ní plánování je metoda, která umožòuje obcím plánovat sociální
služby tak, aby odpovídaly místním specifikùm a potøebám celku
i jednotlivcù. Je to dlouhodobý proces zjiš�ování potøeb a zdrojù a
hledání nejlepších øešení v sociálních službách. Komunitní pláno-
vání umožòuje zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb, roz-
šiøuje jejich nabídku a zajiš�uje, aby sociální služby odpovídaly
místním potøebám. Také napomáhá co nejefektivnìji vynakládat
finanèní prostøedky na sociální služby. V neposlední øadì jde také
o to, že pokud obec nebude mít vytvoøen komunitní plán, nemá
v podstatì šanci v budoucnu dosáhnout na finanèní zdroje z gran-
tù a jiných podpùrných oblastí finanèních dotací na zkvalitnìní a
rozšíøení sociálních služeb. Za poskytování sociálních služeb je
odpovìdna obec, pøípadnì kraj. Zastupitelé jako volení reprezen-
tanti veøejnosti by mìli vytváøet podpùrné politické klima pro
realizaci komunitního plánu. Je dùležité, aby obec usnesením
rady a zastupitelstva deklarovala své rozhodnutí rozvíjet sociální
služby. Bez tohoto projektu politické vùle nelze o vytváøení komu-
nitního plánu vùbec uvažovat. K tomu, aby mohl vùbec komunit-
ní plán sociálních služeb vznikat, je potøeba vytvoøit triádu,
která se skládá ze: zadavatele - to je ten, který je odpovìdný za
zajištìní sociálních služeb,  tedy obec nebo kraj, poskytovatele -
mùže to  být všeobecnì nestátní nezisková organizace, fyzická oso-
ba, která poskytuje sociální služby nebo organizace zøízená obcí,
uživatele - èlovìk v nepøíznivé sociální situaci. Tuto triádu je pak
vzhledem k nároènosti vytváøení komunitního plánu nutno vyško-
lit. Krajský úøad poøádá výcvik komunitního plánování sociálních



 14 - Králický Zpravodaj 12/2005

služeb, ale k pøihlášce k výcviku triády je nutno doložit souhlas
rady  a pozdìji i zastupitelstva mìsta o rozhodnutí vyslat triádu
na tento výcvik.

ZM/2005/10/214: ZM schvaluje podporu komunitního
plánování v oblasti sociálních služeb v obci pro zabezpe-
èení rozvoje sociálních služeb, aby došlo ke zkvalitnìní
sociálních služeb a tyto co nejvíce odpovídaly místním
potøebám.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.5. Nástavba bytù na èp. 841 – 843 v ul. Nádražní
Obsah: Odbor VTS na základì usnesení RM pøedkládá ZM na

zvážení zámìr nástavby domu èp. 841–843, ul. Nádražní v Krá-
líkách. Zámìr pøedkládáme s ohledem na množství žádostí
o pronájem bytù ve mìstì, stav støešní krytiny domu a dále reál-
nou možnost èerpat na jeden byt státní dotaci ve výši 550 tis. Kè.
Po pøedbìžném posouzení by nástavbou vzniklo 9 nových byto-
vých jednotek pøi nákladech cca 1 mil. Kè/bytová jednotka. Mìsto
by za tohoto pøedpokladu uhradilo 450 tis. Kè/byt, tj. cca 4.000
tis. Kè celkem. Na základì informace starosty mìsta je možnost
èerpat dlouhodobý hypotéèní úvìr (15 – 20 let), pøièemž splátky
by byly z velké èásti kryty pøíjmem z nájmu z tìchto bytových
jednotek. Finanèní zatížení mìsta by bylo minimální.

Mgr. Krabcová – Kolikáté patro vznikne?
Mgr. Krabec – Vznikne 4. patro, výtah tam - podle normy - být

ale nemusí.
ZM/2005/10/215: ZM souhlasí s nástavbou 9 bytových jedno-

tek na domu èp. 841–843, ul. Nádražní v Králíkách s použitím
státní dotace ve výši 4.950 tis. Kè od Státního fondu rozvoje
bydlení a úvìru ve výši 4.000 tis. Kè.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4. 6. Úvìr na realizaci 1. etapy regenerace síd-
lištì V Bytovkách

Obsah: Finanèní odbor pøedložil zastupitelstvu mìsta ke schvá-
lení pøijetí investièního úvìru od Èeské spoøitelny, a.s. ve výši
2.100.000,- Kè na financování vlastních výdajù spojených s akcí
Regenerace panelového sídlištì ulice V Bytovkách. Pøed-
pokládaná hodnota výdajù na tuto akci dle sdìlení odboru VTS
bude èinit zhruba 6.500.000,- Kè. Z toho dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj èiní 4.404.000,- Kè. Zbývající èástku cca
2.096.000,- Kè nelze uhradit z rozpoètu mìsta vzhledem k nena-
plnìní pøedpokládaných rozpoètovaných pøíjmù za rok 2005.
V souladu s ustanovením § 85 písmeno j) zákona è. 128/2000
Sb., o obcích je rozhodování o uzavøení smlouvy o pøijetí úvìru
vyhrazeno zastupitelstvu obce.

Podmínky ÈS týkající se ceny úvìru poskytovaného obcím vèet-
nì všech poplatkù jsou následující: 

- projednání úvìru: 0 (nula) Kè
- placený úrok: kolem 3 % - podle toho, kdy dojde k podpisu

úvìrové smlouvy
- vedení úvìrového úètu: 300 Kè mìsíènì tj. 3.600 Kè roènì
- zástava úvìru: budoucími rozpoètovými pøíjmy
Mgr. Krabec – Tato akce nebyla souèástí rozpoètu mìsta na

rok 2005.
Mgr. Krabcová – Co bude s osvìtlením, které svítí v této ulici

nahoru?
p. Èuma – V ulici jsou standardní svìtelné body.
p. Knettig – Tyto svìtelné body jsou umístìny i pøed ZŠ a

zcela vyhovují úèelu.
Mgr. Krabec – Byl tu podnìt od obèanù, že tato svìtla nespl-

òují všechny náležitosti. Osobnì se domnívám, že svìtla svítí
spíše vzhùru než na chodník. Diskutovat by se ale mìlo o pøijetí
úvìru.

ZM/2005/10/216: ZM schvaluje pøijetí investièního úvì-
ru od Èeské spoøitelny, a.s. ve výši 2.100.000 Kè s dobou
splatnosti do 6 let na Regeneraci panelového sídlištì uli-
ce V Bytovkách. Zároveò ZM schvaluje zástavu úvìru roz-
poètem mìsta Králíky tj. budoucími rozpoètovými pøíjmy.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.7. Volba nového pøedsedy kontrolního výboru
Mgr. Krabec – Pan Novotný byl požádán, zda by se chtìl stát

novým pøedsedou kontrolního výboru. Jak mi osobnì sdìlil, tuto
výzvu pøijal.

ZM/2005/10/217: ZM schvaluje pana Bedøicha Novotné-

ho za pøedsedu kontrolního výboru ZM.
Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +   +   x   +   +   +   o    +     +      +      x      +      +     +

4.8. Zmìna jednacího øádu zastupitelstva mìsta
Králíky

Obsah: Rada mìsta se dne 4. 10. 2005 zabývala právním
posouzením Mgr. Bernarda Urbana, právního zástupce mìsta
Králíky, problematiky zveøejòování zápisù a usnesení s ohledem
na platná ustanovení zákona è. 101/2000Sb, o ochranì osobních
údajù. Z nìj vyplynula nutnost zmìnit pøístup k rozsahu zveøej-
òovaných údajù a zakotvení této skuteènosti v Jednacím øádu ZM
Králíky. Rada mìsta svým usnesením ze dne 1. 11. 2005 doporu-
èila pøijetí zmìny znìní § 9 „Hlasování“, v bodu 9: „Zveøejnìní
usnesení ZM se provádí vyvìšením na úøední desce ve mìstì,
v Králickém zpravodaji a na webových stránkách mìsta. K tomu-
to úèelu jsou údaje v zápise anonymizovány tak, aby nebyl poru-
šen zákon è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù. Z jednání je
poøizován zvukový záznam pro úèely poøízení písemného zápisu a
archivace.“ V první vìtì je z pùvodního textu vypuštìn dovìtek „a
jednotlivých integrovaných obcích“, protože z praxe není možné se
stávající kapacitou zasklených vitrín vyvìšování zajistit. Druhou
vìtou je dostateènì pojmenováno omezení, které zcela vychází
z platného znìní zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních
údajù. V praxi to bude znamenat, že zveøejòované zápisy z jedná-
ní zastupitelstva mìsta budou upraveny tak, aby napø. u majet-
kových operacích bylo uvedeno pouze èíslo parcely, její výmìra a
lokalizace (zjistitelné bìžnì z katastru nemovitostí), majetková
operace a jména a pøíjmení úèastníka smluvního vztahu (nìkteré
obce jdou ještì dál a zveøejòují jenom monogram, napø. J. N.).
Novì se již nebudou ve zveøejòovaném zápise objevovat èástky za
1m2, kolik èiní kupní cena (v pøípadì soukromých osob je tak
odhalována solventnost a majetkové pomìry smluvního partne-
ra) a adresa trvalého èi pøechodného bydlištì. Již nyní je zavede-
na praxe, že zvláštì citlivé osobní údaje (napø. o dlužnících mìs-
ta) nejsou zveøejòovány ani ve výpisech z jednání rady mìsta.
Takovouto anonymizací osobních údajù nebude porušeno právo
obèanù dané zákonem o obcích è. 128/2000 Sb., o obcích (obecních
zøízeních), § 95, odst. 2, a to do originálního zápisu na mìstském
úøadì, kde je uložen, nahlédnout. Dalším okruhem problematiky
je poøizování zvukového záznamu veøejného jednání ZM. Na ve-
øejných jednáních zastupitelstva mìsta zaznívají osobní údaje
osob a poøizováním zvukového záznamu za úèelem jeho dalšího
šíøení mùže, podle nìkterých výkladù, dojít k šíøení chránìných
osobních údajù a tím i k porušování zákona è. 101/2000 Sb. Proto
rada mìsta navrhuje závìreènou vìtu § 9, odst. 9. formulovat
tak, že zvukový záznam slouží pouze jako pomùcka k poøizování
písemného zápisu a k následné archivaci.

Ing. Strnad – Znamená to, že již nebude možno si zakoupit
CD se zvukovým záznamem z jednání ZM?

p. Juránek – Nebude možné si jej zakoupit, ale bude možné si
nechat záznam pøehrát pøímo na MìÚ, tak jako je zde ze zákona
možné nahlédnout do neupraveného znìní zápisu z jednání ZM a
RM.

Mgr. Krabcová – požádala o vypuštìní slovíèka „mùže“ v § 9,
odstavec 7. – „Hlasování pouze zvednutím ruky si mùže vyžádat
starosta nebo øídící jednání pouze jako orientaèní nebo v pøípadì
poruchy hlasovacího zaøízení.“

ZM/2005/10/218: ZM schvaluje zmìnu Jednacího øádu
Zastupitelstva mìsta Králíky, a to v § 9, odstavec 7. takto:
„Hlasování pouze zvednutím ruky si vyžádá starosta nebo
øídící jednání pouze jako orientaèní nebo v pøípadì poru-
chy hlasovacího zaøízení.“

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

Mgr. Krabcová – Upozornila, že v pøedloženém Jednacím øádu
v „§ 18“ je špatné datum schválení.

Mgr. Hlava – v § 3, odstavec 2 by se též mìla vypustit slova
„pøednosta okresního úøadu“.

ZM/2005/10/219: ZM schvaluje zmìnu Jednacího øádu
Zastupitelstva mìsta Králíky, a to v § 9, odstavec 9. takto:
„Zveøejnìní usnesení ZM se provádí vyvìšením na úøední
desce ve mìstì, v Králickém zpravodaji a také na webo-
vých stránkách mìsta. K tomuto úèelu jsou údaje v zápise
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anonymizovány tak, aby nebyl porušen zákon è. 101/2000
Sb. o ochranì osobních údajù. Z jednání je poøizován zvu-
kový záznam pro úèely poøízení písemného zápisu a ar-
chivace.“, v § 3, odstavec 2 kde se vypustí slova pøednosta
okresního úøadu a v § 18.

 Hlasování: 11:0:0 (schváleno, nehlasovali p. Novotný a Mgr.
Krabcová)

5. Vstupy obèanù
p. Pauk – byl osloven nejmenovanou pojiš�ovnou, zda je pojiš-

tìn proti úrazu tøetí osoby, která by si mohla ublížit na chodníku
pøed jeho domem. Kdo bude v pøípadì ublížení na zdraví tøetí
osoby potrestán?

JUDr. Ježek – Za úraz tøetí osoby odpovídá majitel nebo spo-
lumajitelé nemovitosti.

p. Knettig - V operativním plánu zimní údržby jsou vyjmeno-
vány chodníky, které udržuje mìsto.

JUDr. Ježek – Pokud chodník udržuje mìsto, pak za nìj pøe-
vzalo i odpovìdnost. Má RM také svùj jednací øád? Proè neuveøej-
òuje své usnesení na internetové stranì mìsta nebo ve vìtší míøe
v Králickém zpravodaji?

Mgr. Krabec – Všichni zastupitelé dostávají celé zápisy RM a
v nejbližší dobì se budou usnesení RM v anonymizované podobì
také zveøejòovat.

p. Juránek – Jednací øád RM mít nemusí, zákon o obcích to
nenaøizuje. Vìtšina usnesení RM se týkají majetkových operací,
které se znovu projednávají na ZM a objevují se v zápise z jedná-
ní. Výpis z jednání RM v Králickém zpravodaji vytváøí redakèní
rada KZ.

p. Doubrava – doslechl se, že byl vytvoøen prùzkum na svoz
komunálního odpadu.

Mgr. Krabec – Ano, byla provedena cenová poptávka nìkolik
firem zabývajících se svozem komunálního odpadu. Ta mìla za cíl
porovnt možnou cenovou relaci na svoz komunálního odpadu, a to
u firem SMK, EKOLA Èeské Libchavy a SITA-MORÁVIA Rapotín.
Závìry  budou zveøejnìny na pøíštím jednání ZM.

JUDr. Ježek – Je již znám náhradník za Mgr. Holèapka a Mgr.
Hlavu do dozorèí rady SMK? Vypracoval Mgr. Holèapek pøi ukon-
èení své èinnosti v dozorèí radì nìjakou zprávu?

Mgr. Krabec – Dozorèí rada pøed ukonèením èinnosti pøedsedy
Mgr. Holèapka výstup vypracovala. Po ukonèení èinnosti celé do-
zorèí rady nikoliv.

JUDr. Ježek – Mgr. Urban mìl pøedložit ZM své stanovisko
k prùbìhu prodeje nemovitosti tzv. „Sluníèka“ pøes realitní kan-
celáø. Uèinil Tak?

Mgr. Krabec – Mgr. Urban jej pøedložil na minulém jednání
ZM.

Mgr. Krabcová – Kontrolní výbor zjistil, že bývalý starosta
podepsal smlouvu døíve, než byla schválena zastupitelstvem
mìsta. Kontrolní výbor se nezabýval koneèným prodejem nemovi-
tosti, ale jeho prùbìhem. Mgr. Urban se vyjadøoval ke konci pro-
cesu prodeje, nikoli k prùbìhu schvalování prodeje.

p. Pauk – Kdo bude rozhodovat o výbìru spoleènosti na svoz
komunálního odpadu?

p. Juránek – Ten, kdo bude rozhodovat o výši poplatku za
svoz odpadu rozhodne i o spoleènosti, která jej bude schopna za
jeho výši provozovat. To tedy znamená - zastupitelstvo mìsta.

Ing. Strnad – požádal o diskuzi na téma Školství na Králicku
ve srovnání dvou usnesení ZM a jednání starosty mìsta. Na jed-
nání zastupitelstva Pk vystoupila Mgr. Krabcová. V návaznosti
na její pøíspìvek do diskuze reagovali radní Pk p. Brýdl, pí Mál-
ková a pí Smetanová. Tito zastupitelé se odkazovali na návrh na
usnesení, který jim zaslal starosta mìsta. A to ve smyslu, že
Králíky nenašly øešení a že pøijímají variantu ètyøletého gymná-
zia. Žádné usnesení ZM Králíky takto neznìlo.

Mgr. Berková – Všichni vìdí jaký byl výsledek jednání zastu-
pitelstva Pk. Není nutné tento bod opìt øešit na pùdì zastupitel-
stva.

Mgr. Krabec – Stanovisko kraje znìlo jako krajní varianta
ètyøleté gymnázium, pokud nebude navrženo jiné øešení. Možné
øešení bylo spojení obou králických základních škol a gymnázia.
Bohužel, tento zpùsob by znamenal velké finanèní zatížení roz-
poètu mìsta. Radním Pardubického kraje opravdu zaslal stejný
materiál jako èlenùm ZM Králíky, a to vèetnì jeho návrhu na
usnesení. Posléze druhý den ráno byl všem radní Pk odeslán
výpis usnesení z obou jednání ZM. Dále pak pøednesl výpis

z debaty jednání zastupitelstva Pk a vyjádøil svùj nesouhlas
s nìkterými výroky radní pí Málkové.

Mgr. Krabcová – Materiál, který p. starosta zaslal na kraj,
ovlivnil rozhodování jeho zastupitelù. Zastupitelstvu mìsta Krá-
líky nebyl nikdy pøedložen návrh, aby mìsto doplácelo na mzdy a
provoz gymnázia.

Mgr. Krabec – Finanèní dopad na mìsto v pøípadì dotování
gymnázia na jednání ZM zaznìl. Nikdo z pøítomných zastupite-
lù se nevyjádøil, že chce dotovat gymnázium z rozpoètu mìsta.
Pro zastupitele kraje musí být pøednìjší schválené usnesení ZM,
než návrh na usnesení starosty.

Mgr. Nìmeèek – zeptal se na názor pøítomného zastupitele
Pardubického kraje Ing. Tótha, zda dopis p. starosty natolik ovliv-
nil rozhodnutí zastupitelstva kraje i pøesto, že jim bylo zasláno
i usnesení ZM.

Ing. Tóth – Dopis p. starosty zpùsobil zásadní obrat v myšlení
Rady Pk.

Mgr. Krabec – Radní Pk obdrželi pøed svým zasedáním obì
schválené usnesení ZM Králíky.

Mgr. Nìmeèek – Jak je možné, že radní Pk berou v potaz
dopis p. starosty a ne usnesení ZM?

Mgr. Krabcová – Všichni radní Pk se odkazovali na návrh
usnesení p. starosty.

Mgr. Krabec - Dopis byl pouze informace, že mìsto nenašlo
žádnou možnost na zachování osmiletého gymnázia.

Mgr. Krabcová – Navrhla usnesení: „ZM ukládá starostovi
mìsta obnovit jednání s Radou Pk tak, aby byla v souladu
s usnesením ZM ze dne 13. 9. a 11. 10. 2005, a to do lednového
jednání ZM“.

Bc. Divíšek – Obec zajiš�uje ze zákona plnìní povinné školní
docházky. K tomu úèelu zøizuje základní školy. Støední školy jsou
v kompetenci kraje.

ZM/2005/10/220: ZM ukládá starostovi mìsta obnovit jed-
nání s Radou Pk tak, aby byla v souladu s usnesením ZM
ze dne 13. 9. a 11. 10. 2005, a to do lednového jednání ZM.

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

Mgr. Krabec - Ukonèil diskuzi na toto téma.
Ing. Bouška - pøedložil ZM návrh na schválení mìsíèní odmì-

ny neuvolnìným èlenùm RM dle ust. §2 odst. 2 naøízení vlády è.
37/2003 Sb., o odmìnách za výkon funkce èlenùm zastupitelstev
ze dne 22. 1. 2003, ve výši 1.560,-Kè a to od 1. 1. 2005 Mgr.
Nìmeèkovi, p. Kaliankovi, p. Škarkovi a od 12. 7. 2005 Mgr.
Holèapkovi.

ZM/2005/10/221: ZM schvaluje výši mìsíèní odmìny pro
neuvolnìné èleny RM a to od 1.1.2005 Mgr. Nìmeèkovi, p.
Kaliankovi, p. Škarkovi a od 12.7.2005 Mgr.Holèapkovi ve
výši 1.560,-Kè.

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

Ing. Bouška - ZM schválilo dne 8. 3. 2005 odmìny èlenùm ZM.
Na základì provedené kontroly lze neuvolnìným èlenùm ZM po-
skytnout mìsíèní odmìnu do výše stanovené v pøíloze è. 1 naøíze-
ní vlády  è. 37/2003 Sb., o odmìnách za výkon funkce èlenùm
zastupitelstev ze dne 22. 1. 2003. ZM schvaluje jednorázovou
odmìnu ve výši 550,- Kè jmenovaným zastupitelùm:

Mgr. Stejskalovi, Ing. Strnadovi, pí. Venzarové, MUDr. Špièko-
vé, Mgr. Holèapkovi.

ZM/2005/10/222: ZM revokuje usnesení ZM/2005/03/041
ze dne 08.03.2005 a zároveò schvaluje jednorázovou od-
mìnu ve výši 550,- Kè jmenovaným zastupitelùm: Mgr.
Stejskalovi, Ing. Strnadovi, pí. Venzarové, MUDr. Špièko-
vé, Mgr. Holèapkovi.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

6. Vstupy zastupitelù
Ing. Strnad – znovu otevøel téma zachování osmiletého gym-

názia. Nechápe dnešní rozhodnutí ZM, které neschválilo návrh
na usnesení Mgr. Krabcové.

Mgr. Hlava – hlasoval proti usnesení Mgr. Krabcové z dùvodu,
že hájí zájmy základního školství. V žádném pøípadì není proti
osmiletému gymnáziu.
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Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì
u sleèny Faltusové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání je poøizován
digitální záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe)
si nechat záznam z jednání nahrát u Ing.  Romana Švédy (pøíze-
mí radnice na Velkém námìstí èp. 5).

Mgr. Berková – Podle poètu narozených dìtí není možné udr-
žet osmileté gymnázium.

Bc. Divíšek – Problém ohlednì existence gymnázia není nic
nového. Již zaèátkem roku 2003 byl neoficiální cestou informován
Ing. Malinou, což byl vedoucí ekonomického oddìlení odboru škol-
ství KrÚ, o velice špatné situaci Gymnázia Králíky z hlediska
poètu žákù v regionu. O této situaci bylo údajnì informováno
i vedení králického gymnázia.

Mgr. Berková – byla pøítomna u jednání, kdy pan starosta
Zima usiloval o víceleté gymnázium. V té dobì to možné podle
poètu dìtí bylo. Ten, kdo nyní vynaložil velké úsilí byl p. starosta
a nikoli p. øeditel gymnázia. Nyní by se mìl p. øeditel snažit a
dokázat, že je možné udržet ètyøleté gymnázium na úrovni. Myslí
si, že pan starosta udìlal pro gymnázium hodnì a že není prav-
da, že by za nìj nebojoval.

Jednání opustila Mgr. Krabcová.
p. Vyšohlíd – na pøíštím jednání zastupitelstva pøedloží

zprávu z jednání finanèního výboru.
Mgr. Krabec – 6. 12. 2005 navštíví mìsto Králíky prezi-

dent republiky Václav Klaus. Pozval všechny pøítomné na
jeho setkání s ním v Klubu Na Støelnici. Èas bude upøes-
nìn.

Starosta ukonèil jednání ve 23:15
Zapsala: Lenka Faltusová

Obec Orlièky prodá les
Výmìra cca 28 ha (prodej pouze jako celek).

Vìkové zastoupení:

0 - 53 let – 25,96 ha

87 - 105 let – 2,75 ha

Pøevažující døevina: SMRK
Informace na tel.: 465 649 222, mobil 603 314 074

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

VÝROBA A OPRAVY POMNÍKÙ
Pøíjem zakázek: 605 94 64 68

Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)

HZS Pardubického kraje – požární stanice Králíky
Základním posláním Hasièského

záchranného sboru Èeské republiky
je chránit životy a zdraví obyvatel a
jejich majetek pøed požáry a posky-
tovat úèinnou pomoc pøi mimoøád-
ných událostech.

Jednotky požární ochrany se vedle
hašení požárù podílejí na záchran-
ných a likvidaèních pracích pøi ekolo-
gických haváriích, technických zása-
zích, ale napøíklad i na zabezpeèení
úkolù, souvisejících s pøepravou ja-
derného paliva, zamezení šíøení slin-
tavky, kulhavky a nemocí BSE, ochra-
nou obyvatelstva pøed možnými ná-
sledky teroristických útokù nebo se
zvládnutím kalamitních stavù, zpùso-
bených mimoøádnì nepøíznivým po-
èasím.

Ne jinak je tomu i v èinnosti jed-
notky HZS, která zabezpeèuje ochra-
nu životù a zdraví spoluobèanù v Krá-
lickém regionu.

Práce hasièù však nespoèívá pouze
v represivních èinnostech, což je øe-
šení a likvidace již vzniklých mimo-
øádných událostí, ale intenzivnì se
zabývá požární prevencí jejímž hlav-
ním úkolem je pøedcházení vzniku
požárù a snižování požárního rizika.

Myslím si, že nejvìtší význam pre-
ventivnì výchovné èinnosti spoèívá
v besedách s dìtmi ze základních
škol a se studenty místního gymná-
zia. Bìhem besed se žáci a studenti
dozví, jak se zachovat v pøípadì požá-
ru èi jiné mimoøádné události. Velký
dùraz  je kladen na seznámení
s telefonními èísly tísòového volání,
jak správnì oznamovat mimoøádnou
událost a naopak -  jaké mohou být
následky jejího zneužití.

Dále se seznámí s èinnostmi, kte-
ré hasièi vykonávají – zásahy pøi do-
pravních nehodách, likvidace požárù,
technické zásahy, práce na vodì, od-

stranìní následkù vìtrných smrští
apod.

Besedy jsou doprovázeny  i obráz-
ky ze zásahù.Nejvíce malé poslucha-
èe zpravidla zaujme prohlídka hasiè-
ské techniky, vozidel, zásahových
oblekù èi dýchacích pøístrojù, které
si mohou i vyzkoušet.

V letošním roce jsme v prostorách
naší požární stanice pøivítali 124 žákù
ze  zák ladních a mateøských škol
z Králík a okolí se svými uèiteli, 47
gymnazistù, navštívili jsme se svoji
technikou základní školu v Èervené
Vodì, zde se zúèastnilo 280 žákù a 12
uèitelù.

Velký význam též pøikládám ukáz-
kám záchranných prací pro širokou
veøejnost, jakou byla napøíklad ukáz-
ka èinnosti složek Integrovaného zá-
chranného systému pøi øešení mimo-
øádné události na akci Cihelna 2005.

Námìtem ukázky byla dopravní
nehoda autobusu s osobním vozidlem
s následným vznikem požáru – ha-
šení požáru, vyproštìní a záchrana
osob, ukázka spolupráce složek IZS.

Myslím si, že tìmito prezentacemi
si lidé uvìdomují, jaké široké spekt-
rum èinností jsme schopni zabezpe-
èit.

Od poèátku letošního roku do 25.lis-
topadu vyjíždìli Kraliètí pøíslušníci
Hasièského záchranného sboru cel-
kem k 84 pøípadùm, což je o 53 vý-
jezdù ménì než bylo v loòském roce
ke stejnému datu.

Z tohoto poètu se jednalo o 41 tech-
nických zásahù, 27 dopravních ne-
hod, 7 požárù, tøikrát museli hasièi
likvidovat únik nebezpeèné látky a
šestkrát vyjeli na planý poplach.

Pøi tìchto zásazích bylo zachránì-
no 9 obèanù, kteøí byli bezprostøednì
ohroženi na životì.

Vezmu-li v úvahu fakt, že práce ha-
sièù je témìø vždy spojena s lidským
utrpením nebo se vznikajícími ško-
dami, myslím, že nižší poèet zásahù
je spíše pozitivní výsledek. Možná, že
se zde promítá dobrá preventivní èin-
nost, kterou jsem již zmiòoval. To bu-
deme moci objektivnì posoudit až
v prùbìhu budoucích let.

Velitel požární stanice HZS Králíky
npor. Venc Václav
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Nový jízdní øád
V nedìli dne 11. 12. 2005 zaène platit

nový jízdní øád ÈD. V novém jízdním
øádu došlo v naší oblasti k nìkterým
zmìnám. Pùvodní tra� Dolní Lipka –
Štíty (èíslo 025) je nyní vedena jako  tra�
Týništì nad Orlicí – Štíty (èíslo 021).

Nepøíjemnou zmìnou je zrušení noè-
ního mezinárodního spoje R 253, který
do Lichkova pøijíždìl ve 22.15 hod. Toto
zrušení je èásteènì kompenzováno za-
vedením nového spoje Praha – Poznaò.

Bohužel v novém jízdním øádu ujíždí
poslední autobus z Jablonného nad Or-
licí do Králík (odjezd 22.20 hod.) po-
slednímu vlakovému pøípoji do Jablon-
ného nad Orlicí (22.29 hod.). Pøedpo-
kládáme, že tato skuteènost bude pøed-
mìtem dalšího jednání zodpovìdných
pracovníkù s cílem zlepšení dopravní
obslužnosti regionu.

Námìtem na zmìnu v jízdním øádu
(možné zvýšení poètu spojù) jistì bude
i nová skuteènost u spoje èíslo 20040.
Tento vlak odjíždí z Lichkova v 06.54
smìrem do Letohradu. Dle souèasné-
ho jízdního øádu tento spoj ráno pøijel
do Lichkova jako souèást vlaku èíslo
20021 a dále pokraèoval jako služební
spoj pro odvoz smìny do pøechodové
stanice Miêdzylesie (PL). Po zpìtném
pøíjezdu do Lichkova tento vlak s èís-
lem 20040 pokraèoval  v 06.54 jako
øádný spoj do Letohradu s pøíjezdem
do Letohradu v 07.22 hod.

Obèané Králík a okolí se na tento
pøípoj mohli dostat jedinì použitím au-
tobusové linky s odjezdem z Králík
v 06.10 hod. nebo v 06.30 hod.

Od nového jízdního øádu tento spoj
již do pøechodové stanice Miêdzylesie

nezajíždí, po pøíjezdu vlaku 20021 se
oddìlí, zùstává v Lichkovì, v 06.54 se
vrací zpìt do Letohradu. Kompetentní
pracovník mìsta Králíky zodpovìdný
za dopravní obslužnost regionu by pøi
jednání s pracovníky krajského úøadu
a ÈD mìl prosadit na  vypravení toho-
to spoje až z Králík (pøíjezd do Králík
v 06.18 na vlaku è. 20001). Tento pøípoj
by jistì pomohl jak studentùm pøi ces-
tách do školy v Letohradu, tak všem
obyvatelùm pøi cestách smìrem na Ústí
nad Orlicí, Pardubice, Hradec Králové.

Redakce KZ

Dne 16. 12. 2005
probìhnou na králickém námìstí

VÁNOÈNÍ TRHY
Poøadatelem trhù je na základì
rozhodnutí Rady mìsta Králíky
pan Èenìk Berousek.
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ZASTAVENÍ U SOUSEDÙ
(Poznávejme své sousedy, kulturu,

krásy a zajímavosti jejich domova)

Dým z milíøù
(Zastavení 12.)

Vznáší se lehce a línì nad str-
mými stránìmi a hlubokými doli-
nami, aby chránil pomalé vypalo-
vání døevìného uhlí, voní prysky-
øicí a borovými lesy, v kterých se
dodnes potulují medvìdi hnìdí, osa-
mìlí rysy a tlupy vlkù, poèetná stá-
da divokých kancù a spousta jiné
zvìøe, kterou už jinde nepotkáte.
Travnaté plochy a stránì pokrývá
bílý koberec pomalu se sunoucích
ovèích stád. To je èást východních
Karpat-polských Bieszczad. Roz-
kládají se na hranicích se Sloven-
skem a Ukrajinou, leží v samém ji-
hovýchodním cípu Polska. Jsou to
hory pohádkové krásy se zádumèi-
vou tváøí.

Mají zvláštní èlenìní flóry, které
Bieszczady charakterizuje. Nìkdejší
kolonizátoøi vymýtili pásmo kosodøe-
vin, aby získali plochy pro rozsáhlé
pastviny. Proto pásmo jehliènanù støí-
dají poloniny, nad kterými se vypína-
jí nejvyšší høebeny s Tarèicou (1346
m.n.m.). Horské høebeny sahají až do
obou sousedních zemí.

Bieszczady byly ještì velmi dlouho
po 2. svìtové válce opuštìnou a zao-
stalou krajinou. Nìmecká vojska a

hlavnì bandy ukrajinských naciona-
listù UPA napáchaly tolik nesèetných
zloèinù na obyvatelstvu, že bylo buï
vyvraždìno, nebo lidé utekli do vnit-
rozemí. Dlouho bylo vidìt tabule s
názvem obce a místo domù jen vyho-

øelé základy a vysokou travou zarost-
lé ovocné stromy, jako napø. v Ustrzy-
kach Górnych a øadì jiných.

Postupnì  se atraktivní  region
Bieszczad zaèal rozvíjet pøedevším
díky turistickému ruchu a široké ini-
ciativì polských harcerù. Celý prostor
Bieszczad protínají dvì okružní komu-
nikace - Velký a Malý okruh. Ten menší
svírá bøehy jezera Soliny s pøehradou.

Vody nádrže se rozlévají do èetných
záøezù v horských høebenech a vytvá-
øejí zajímavá zákoutí. Cesta po Vel-
kém okruhu, dlouhém asi 150 km,
dává nahlédnout do krajiny s hustým
kobercem smíšených lesù, s jejímiž
obyvateli se mùžete setkat hned po
pøekroèení pøíkopu u silnice. Cestu
vám mùže pøehradit i tisícové stádo
ovcí.

Horské pásmo dìlí a protíná dravý
San, horská neklidná øeka, plná pstru-
hù.

Nìkolik cest po této èásti Karpat
jsme vìtšinou zaèínali v lázních Lesko-
Zdrój, odkud zaèíná Velký okruh. Po
celé jeho délce je øada útulných par-
koviš�, pøizpùsobených místními les-
níky k pohodlnému táboøení. Uvidíte
i øadu pùvodních døevìných pravo-
slavných kostelíkù a jiných lidových
døevìných staveb.

Bieszczady jsou nezvyklé, neobvyk-
le krásné a tajuplné. Stojí za dlouhé
putování do jejich nitra.

Texta foto Alexander Pelikán
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Tak bylo,
tak je

Èp. 246 (døíve 14)
Na Pøíkopì

Témìø do konce 18. století se tento
dùm, tehdy mìstský mlýn, nachá-
zel ve vlastnictví

králického právováreèného mìš-
�anstva. Nìkdy v té dobì jej mìš-
�ané prodali do dìdièného pachtu
Wenzelovi Wolfovi. Po nìm mlýn
získal Michael Bähr, dále Peregrin
Becker a také Josef Schöbel. Rodi-
na poslednì jmenovaného se tu udr-
žela témìø po celé 19. století. Nì-
kdy kolem roku 1895 se stal novým
majitelem Franz Jentschke. Krom
toho si zde svou živnost pánského
a dámského krejèovství otevøel
Franz Ardel a po nìm Heinrich Brix.
Po 2. svìtové válce sloužil dùm již
jen bytovým úèelùm.

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

Redakce

Pøechodné uzavøení
mìstského muzea

Mìstské muzeum bude z technických dùvodù za-
vøeno ve dnech 1. 11. 2005 - 26. 12. 2005. Infor-
maèní centrum bude v tomto období fungovat dál,
na zazvonìní (u vchodových dveøí vlevo): Út-Pá
9.00-11.30  12.30-16.00. So, Ne zavøeno. Normál-
ní provoz bude obnoven od 27. 12. 2005.

Rozkládací udatný èeský národ
Uživatelé Internetu, kteøí pravi-

delnì sledují webovou stránku
Mìstské knihovny v Králíkách, si
mohli v on-line katalogu v oddíle
Knižní novinky, všimnout, že jsme
do fondu koupili velmi zvláštní kni-
hu – devítimetrové leporelo Lucie
Seifertové  s  názvem Dìjiny
udatného èeského národa a pár
bezvýznamných svìtových udá-
lostí.

Èeská autorka Lucie Seifertová
je autorkou textu,ilustrací i grafic-
ké podoby leporela, které je nejvìt-

ší na svìtì. Šest let práce s perem
a štìtcem v ruce vložila do svého
výjimeèného díla.

Oboustranné, vysekávané lepore-
lo získalo pro své unikátní zpraco-
vání již nìkolik èeských i meziná-
rodních cen. Manžel autorky, zpì-
vák Petr Pancho Prchal, bez nakla-
datelské praxe a více ménì ve
vlastní režii leporelo protlaèil k nì-
kolikatisícovému nákladu.

Neobvyklá publikace je urèena
pøedevším mladším ètenáøùm.
Nejmenší zaujmou pøedevším ilu-

strace a trojrozmìrné výjevy a ti,
kteøí už trochu umìjí èíst, mohou
obrázky vnímat jako svérázný ko-
miks.

Ètenáøi mají dvì možnosti, jak
s knihou pracovat. Buï se jí dá jen
listovat, nebo ji lze rozložit do de-
vítimetrové èasové osy. Náèrt epo-
chy je na zadní stranì doplnìn fak-
tografickým výkladem.

Èeské dìjiny jsou pojímány v šir-
ším kontextu vèetnì zahranièních
souvislostí. Ve 22 dílech zábavnou
formou pøedstavuje Lucie Seiferto-
vá historii èeských zemí. Zaèíná od
pravìkých lovcù a konèí rokem
1989.

Leporelo jsme vzhledem k formá-
tu a k jeho vysoké cenì zaøadili do
knihovního fondu v oddìlení pro
mládež, který se pùjèuje pouze
v knihovnì a nelze si ho odnést
domù.

Pøijïte si tuto výjimeènou knihu
prohlédnout – stojí to za to.

Srdeènì vás zve
Ivana Mareèková
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Spoleèenská  kronika

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

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Alena Doubínková, František Brzý Pavlík, Petr Heèko

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

90 let - Marie Cabalková
84 let - Jarmila Reichlová,

- Jarmila Kosková
83 let - Kateøina Zerzánová
80 let - Marie Krejèová
79 let - Anna Belanská
77 let - Jaroslav Maixner
76 let - Jaroslav Pešek,

- Štìpán Lehký,
- Karel Fiala

75 let - Marie Kandráèová,
- Jitka Pešková,

- Vìra Srbecká,
- Josef Kopecký,
- Miroslav Frydrych

73 let - Jaroslava Litviková
72 let - Ludovít Belanský,

- Miroslav Brùna
71 let - Marie Homolová,

- Anna Stránská
70 let - Emil Ullrich,

- Marie Dušková,
- Antonín Štelbaský,
- František Hovad

Ladislav Švajlenka – Gabriela Gašparíková
Zdenìk Stejskal – Pavla Charwotová

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

Žamberka - Ordinaèní hodiny - sobota, nedìle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.:

465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétnì v
sekci: Krajský úøad/Informace z odborù/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékaø/ka obec místo telefon
10. 12. So MUDr. Jáòová Mladkov è.p. 133 465 635 441
11. 12. Ne MUDr. Jáòová Mladkov è.p. 133 465 635 441
17. 12. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
18. 12. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
24. 12. So MUDr. Jedlièková Bystøec è.p. 182 465 642 990
25. 12. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 523
26. 12. Po MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
31. 12. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
01. 01. Ne MUDr. Kobza Lanškroun Dvoøákova 328 465 387 352

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

Jasmína Honyisová, Petra Chaloupecká,
Jonáš Habas, Nikola Linhartová, Jiøí Bartoš

Obec Orlièky nabízí k pronájmu
byt 3+1 (cca 88m2)

Upøednostòujeme rodinu s menšími dìtmi.
Možnost stìhování od 7. 11. 2005.

Informace na tel: 603 314 074

MF Dnes, sobota 15.
10. 2005, Pøíloha - Par-
dubický kraj, strana 2
- tisková oprava
V páteèním vydání pardubic-
ké pøílohy MF Dnes jsme omy-
lem uvedli, že Støední odbor-
né uèil ištì opravárenské
v Králíkách od 1. 7. 2006
skonèí èinnost a bude slouèe-
no se Støední zemìdìlskou
školou v Lanškrounì. Tato in-
formace není pravdivá. Rada
Pardubického kraje odsouhla-
sila, že uèilištì bude pokraèo-
vat ve výuce dál. Dále je nut-
né uvést, že osmileté Gymná-
zium v Králíkách bude utlume-
no postupnì na gymnázium
ètyøleté a jeho studentùm ne-
hrozí návrat do základních
škol.

Podepsáni odpovìdní
redaktoøi MF Dnes

Peèovatelská služba Králíky

poøádá ZÁJEZD
Na vánoèní prohlídku Prahou

Dne 17. 12. 2005
Odjezd v 07.00 hod.

z autobusového nádraží
Cena zájezdu Kè 300,-

(zahrnuje dopravu a obìd)
Zájemci se mohou pøihlásit u

pracovnic peèovatelské služby
od 1. 12. 2005 do 10. 12. 2005

Øádková inzerce
Pronajmu nebytové prostory o roz-

loze 25 m2 na Malém námìstí v Králí-
kách. Telefon: 776201201.

Informaèní linka
Ministerstva zemìdìlství

Bezplatná linka 800 100 199 pro
podnìty spotøebitelù v oblasti kvality
prodávaných potravin. Tzv. zelená lin-
ka je k dispozici 24 hodin dennì a 7
dní v týdnu. Volajícímu jsou vymeze-
ny 3 minuty hovoru.
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Program na PROSINEC
pátek   9.   DOBLBA!   zaè. ve 20.00 hod
Vánoèní komedie pøináší bizarní osudy èlenù vypeèené

rodiny Mukových, jejichž senilní babièka záhadnì zdìdí vel-
kou hrobku rodiny Waldsteinù. Situaèní komika tìží z èer-
ného, èasto pøímo funebráckého humoru. V hlavních rolích
Jaroslav Dušek a Petr Ètvrtníèek.

pátek   16.   NOÈNÍ HLÍDKA   zaè. ve 20.00 hod
Odpradávna se na Zemi støetávají síly Svìtla a Temnoty,

pøedstavované lidmi s nejrùznìjšími nadpøirozenými vlast-
nostmi. Úspìšný a divácky kladnì pøijímaný hororový pøí-
bìh pøinesl do svìta filmu neobvyklé slovní spojení: ruský
akèní horor!

sobota   17.   ŠTÌSTÍ   zaè. v 20.00 hod
Nový èeský film režiséra Bohdana Slámy (Divoké vèely)

získal ihned po uvedení do kin velkou pozornost divákù a
také tøi prestižní mezinárodní festivalové ceny. Psycholo-
gicky ladìný obraz ze života mladých lidí z provinèního mìs-
ta s T. Vilhelmovou, A. Geislerovou a P. Liškou v hlavních
rolích.

úterý   20.   KLETBA BRATØÍ GRIMMÙ   zaè. ve 20.00 hod
Režisér Terry Gilliam (èlen slavných Monty Python´s) si

vypùjèil jména svìtoznámých sbìratelù pohádek bratøí Grim-
mù a èetné motivy z jejich knih. Pomocí své imaginace stvo-
øil zvláštní snímek, v nìmž se realita mísí s kouzly a èáry a
jenž je navzdory pohádkovému tématu urèen spíše dospì-
lým.

pátek   23.   OLIVER TWIST   zaè. ve 20.00 hod
Nové filmové adaptace klasického románu Ch. Dickense

se ujal Roman Polanski a látku zpracoval jako tradièní his-
torické vyprávìní s dùrazem na „dickensovskou“ atmosfé-
ru chudoby, pøièemž se soustøeïuje na realistické líèení teh-
dejších pomìrù. Snímek se natáèel v ÈR a mìl zde také
svìtovou premiéru.

ètvrtek   29.   WALLACE & GROMIT: PROKLETÍ
KRÁLÍKODLAKA   zaè. v 17.00 hod
Britský filmaø Nick Park se proslavil animovaným dobro-

družstvím Slepièí úlet a pøedevším krátkými filmy o roztrži-
tém vynálezci Wallaceovi a shovívavém psíku Gromitovi –
získal za nì dva Oscary. Celoveèerní „vegetariánský horor“

se toèí okolo každoroèní zelináøské soutìže, jejíž konání
ohrožuje tajemné monstrum, plundrující po nocích úrodu
na úhledných malomìstských zahrádkách.

pátek   30.   40 LET PANIC   zaè. ve 20.00 hod
I takové vìci se stávají. Skladník Andy oslavil ètyøicítku a

pøesto ještì nepoznal ženu, což mu ovšem nevadí, protože si
tak nìjak zvykl a má svého koníèka – sbírku hraèek a bar-
vení figurek. Ovšem spolupracovníkùm to nedá spát a An-
dymu pøipraví sérii seznámení; ta pravá romantická láska
se ale objednat a koupit nedá.

Klub Na Støelnici Králíky
LISTOPAD 2005

sobota   10. prosince  –   RUKOJMÍ   zaè. v 19.30 hod
Divadelní hra francouzského dramatika Paula Claudela.

Podivuhodnì aktuální drama z doby Napoleona a Fran-
couzské revoluce nás ani po dvou stoletích nepøestává
uchvacovat tøeba i malichernými detaily. Úèinkuje Obèan-
ské sdružení divadelních ochotníkù v Ústí nad Orlicí v režii
Martina Malínka (stejný soubor a režisér uvedli v Králíkách
minulý rok úspìšnou hru Zvìstování Pannì Marii). Vstup-
né 50,- Kè.

sobota   17. prosince  –  MONROE (Králíky) + BEZ-
TÍŽE (Praha)   zaè. ve 22.00 hod

Hudební veèírek ve Sportbaru Søelnice. Vstupné dobro-
volné.

nedìle   18. prosince  –  BIG BAND LETOHRAD
zaè. v 17.00 hod
Výborný letohradský big band pøijíždí s novým progra-

mem nazvaným „Melodie orchestru Karla Vlacha“. Leto-
hradští pøipravili tento program jako poctu a vzpomínku na
legendárního kapelníka, od jehož úmrtí uplyne v únoru
pøíštího roku 20 let. Zazní mnoho známých písní a melodií,
napø. Granada, Vzpomínám na San Francisco, O nás dvou,
Dívka v rytmu zrozená, Mít svùj kout, a také samozøejmì
Bílé vánoce a Š�astné vánoce. Zazpívají sólisté Lucie Nuno-
vá, Vìra Matìjù, Petr Dostálek a Vladimír Zamazal a dívèí
sbor Oktet Girls. Diriguje Rostislav Zábraha, slovem prová-
zí Martin Mimra. Vstupné 50,- Kè.

ètvrtek   22. prosince  –  VÁNOÈNÍ KONCERT ZUŠ
zaè. v 18.00 hod
Vánoèní koncert žákù Základní umìlecké školy bude spo-

jen s voòavým vánoèním obèerstvením a produkcí „Pùl-
noèního sboru“ ve vestibulu Støelnice. Vstupné 30,- Kè.

nedìle   25. prosince  –  ŠTÌPÁNSKÁ TANEÈNÍ ZÁ-
BAVA

zaè. ve 20.00 hod
Tradièní taneèní zábava se skupinou TRIAL v nové se-

stavì. Vstupné 50,- Kè.

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

Pavel Strnad,
Klub Na Støelnici Králíky

Klub Na Støelnici a paní Iva Musilová poøádají v lednu
2006 Taneèní pro manželské páry a pøátelské dvo-
jice. Výuka bude probíhat vždy ve støedu od 19.00 do
21.00 hodin ve velkém sále Støelnice. Ve tøech lekcích
se zájemci nauèí, resp. zopakují si standardní i latin-
skoamerické tance, ètvrtá závìreèná bude mít podo-
bu taneèního veèera s živou hudbou. Kurzové za pár
èiní 300,- Kè. Zahajujeme 4. ledna 2006, pøihlášky
k dispozici osobnì v kanceláøi Støelnice nebo telefo-
nicky na èísle 603 849 460.
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Støípky, støepiny
Letošní listopad pøinesl do Králík mi-

moøádné kulturní zážitky. Osobnì se
mi velmi líbilo nastudování divadelní
komedie Hrdý Budžes (autorka lite-
rární pøedlohy Irena Dousková)  v po-
dání divadelního souboru Vicena z Ústí
nad Orlicí. Mìl jsem možnost shléd-
nout záznam divadelní adaptace s Bá-
rou Hrzánovou v hlavní roli (za ztvár-

nìní této role byla v roce 2003 ocenì-
na Cenou Thálie). Takže jsem vìdìl
„do èeho jdu“ a tìšil jsem se na odde-
chový veèer. Neèekal jsem, že by diva-
delní soubor amatérù z Ústí pøekonal
pro fesionální  divadelní režii  J.
Schmiedta. To co se odehrálo dne 12.
11. 2005 na králickém jevišti mì pøe-
svìdèilo, že hranice mezi profesionál-
ním  a amatérským divadlem je velmi
tenká. Osobnì se mi nastudování di-
vadelní hry souborem Vicena v režii
Jana Štìpánského líbilo více než
shlédnutý televizní záznam. Vynikají-
cí byla nejenom hlavní pøedstavitelka
role paní Helena Lochmanová, ale
i celý soubor byl úžasný pøi realizaci
jednotlivých doprovodných scén. Za
sebe mohu prohlásit, že jsem se krá-
lovsky bavil a soudì podle ohlasu ostat-
ních divákù se domnívám, že jsme se
bavili všichni. Až po shlédnutí pøed-
stavení jsem se dozvìdìl, že paní He-
lena Lochmanová pracuje v tøísmìn-
ném provozu jako zdravotní sestra, je
matkou 4 dìtí a pøed nastudováním
této hry pùsobila v souboru pouze jako
nápovìda – obdivuhodné podmínky
pro nastudování dlouhého „skoromo-
nologu“. Na jaøe 2005 se soubor zú-
èastnil dvou soutìžních pøehlídek
(krajská pøehlídka èinoherního diva-
dla v Èerveném Kostelci, divadelní fes-
tival ve Štramberku). Na obou pøehlíd-
kách obdržela Helena Lochmanová za
ztvárnìní této role cenu za nejlepší he-
recký výkon, ve Štramberku dokonce
nejvyšší hodnocení v dìjinách festiva-

lu. Obèas v duchu stále slyším kouzel-
né slùvko hlavní pøedstavitelky –
„JENŽE…“

Jediné co mi trochu na závìr kazilo
potìšení z výborné zábavy – to sezení,
na závìr pøedstavení jsme  poposedá-
vali všichni na tìch našich „kvalitních“
sedaèkách……..

Pøed zahájením divadelního pøedsta-
vení v podání souboru Vicena došlo ješ-
tì k jedné významné spoleèenské udá-
losti. Králiètí ochotníci pozvali na pó-
dium pana Vladimíra Hejtmanského
a pogratulovali mu k získání zlatého
odznaku J. K. Tyla (viz. èlánek v listo-
padovém èísle KZ strana 20). Díky
pøipraveným kulisám (foto P. Musil)
se pøedání ocenìní neslo v humorném
duchu, tím ale význam celého aktu
nebyl snížen. Za redakci KZ bych rád
pøipomenul, že pan Hejtmanský má
mnohem širší zájmy a záliby. Mimo jiné
vyuèuje základy spoleèenského cho-
vání a taneèního umìní v rámci taneè-

ních kurzù pro mladé i pokroèilé, je
aktivním èlenem místní organizace
Klubu èeských turistù, v Rodinných
sportovních hrách konaných dne 8. 6.
2005 vybojoval spoleènì se svými
vnouèaty pohár pro nejvšestrannìjší-
ho sportovce Králík.

Za redakci KZ Jan Divíšek
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Výstavištì Flora Olomouc
srdeènì zve všechny

na tradièní vánoèní trhy

VÁNOCE FLORA 2005
Smetanovy sady, 10.  -  22. prosince  2005
(dennì 9 - 18 hodin, poslední den do 17 hodin)

· Vánoèní nákupy v pohodì a pod jednou støechou
Pestrou nabídkou  zboží - od vánoèních ozdob, cukrovinek,

hraèek, knih, galanterie, až po sportovní potøeby, obuv, textil,
konfekci, elektroniku, kosmetiku, drogistické výrobky, èi do-
mácí potøeby -  a také vlídnými cenami potìší návštìvníky trhù
výrobci a prodejci z celé ÈR

· Prodej živých kaprù a vánoèních stromkù
Ani letos nebude na Floøe chybìt nejtradiènìjší vánoèní zbo-

ží - velký výbìr smrèkù, borovic, jedlièek a støíbrných smrkù z
olomouckých lesù i okolí Bruntálu a šupináèi na sváteèní stùl
(od 19. 12.)

· Zábavný program pro dìti a dospìlé
Koledy, sváteèní aranžování, programy pro dìti -  Èert a Mi-

kuláš na Floøe (11. 12. v 16.00 hod.) i dospìlé – lašské lidové
Vánoce, tvarování staroèeských perníkù, denní ukázky lidových
øemesel – tkaní, pøedení, drátování, košikáøství, øezbáøství, pa-
lièkování, kolovrátek, výrobky ze slámy, korálkování, malování
na sklo. O víkendech mohou návštìvníci zavítat i do výjimeènì
otevøeného palmového skleníku s novou raritou výstavištì –
s 27 èerstvì vylíhnutými mláïaty kajmana brýlového

VÁNOCE FLORA 2005 – svátky pro celou rodinu!
Výstavištì Flora Olomouc, a. s., tel.: 585726111, www.flora-ol.cz

Vánoèní svatoštìpánský
šanovský koncert

Pøijïte si zazpívat do Šanova
dne 26. 12. v 15.15 hodin

Tradièní setkání žákù, studentù i dospìlých
z Èervené Vody a Králík a návštìvníkù

koncertu se stalo již tradicí kulturního života obce.

Jsou Vánoce a tak si všichni s sebou
pøineste vlastní zvoneèek na závìreèné zvonìní.

Za všechny úèinkující se na Vás tìší Marie Podalová.
Vstupným dobrovolným pøispìjete

na údržbu a opravu šanovského kostela.

V mìsíci øíjnu se uskuteènila v mìstském muzeu velmi
zajímavá výstava fotografií králického rodáka pana Ol-
døicha Podolského. Fotografie byly tématicky zamìøeny
na flóru a faunu našeho regionu. Výstava se tìšila velké-
mu zájmu obèanù našeho mìsta. Nìkteré z fotografií bu-
dou instalovány v nové pøipravované expozici našeho mu-
zea.

Za redakci KZ Jan Divíšek, foto: Jiøí Stodùlka a jiøí
Podolský

Jak budeme
pùjèovat

na konci roku
Mìstská knihovna v Králíkách nebude od 23. pro-

since 2005 do 30. prosince 2005 pùjèovat.
Oddìlení pro dospìlé a èítárna budou naposledy ote-

vøeny ještì ve ètvrtek 22. prosince od 13,30 do 17,30
hod. a oddìlení pro mládež v úterý 20. prosince 2005
od 13,00 do 17,00 hod.

Od pondìlí 2. ledna 2006 platí opìt obvyklá pùj-
èovní doba.

Pøejeme všem ètenáøùm hezkou sváteèní pohodu s
knížkami a tìšíme se na shledanou v novém roce.

Pozvánka na vánoèní koncert
27. prosince v 18 hodin

v kostele sv. Matouše v Èervené Vodì
vystoupí žes�ové trio

„FLASH BRASS“ ze Šumperka
Zazní skladby pro dechové nástroje a v podání zpì-
vaèky Hany Johnové za doprovodu klavíristky Dany
Davidové uslyšíte èeské vánoèní koledy i známé ev-
ropské melodie.

Koncert poøádá Obec Èervená Voda.
Vstupné dobrovolné.
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Králiètí fotbalisté bojují o pøední místa tabulek
Krajský pøebor I.B tøída skupina „B“

Zámrsk : Králíky 5:4 (1:0), góly: Zezulka 3 (2 z PK),
Musil, ŽK: 2:5. Sestava Králík: Leimer - Chromek (68. Po-
hanka), Durna, Khol (65. Nágl), Chládek - Ježek, Makar,
Krejèí, Hájek (59. Žerníèek) - Zezulka, Musil.

Králíky : Choceò B 1:0 (1:0), gól: Jaroslav Makar, ŽK:
2:3, diváci: 180. Sestava Králík: Leimer - Chromek, Durna,
Khol, Chládek - Jungvirt, Jaroslav Makar, Krejèí, Hájek -
Zezulka, Musil (Ježek, Nágl, Žerníèek).

Semanín : Králíky 2:1 (1:0), gól: Musil, ŽK: 3:4. Sestava
Králík:  Leimer - Chromek, Khol, Durna, Chládek - Jun-
gvirt, Jaroslav Makar, Krejèí, Hájek - Zezulka, Musil (Je-
žek, Nágl).

Králíky : Èeská Tøebová B 1:0 (1:0), gól: Musil, ŽK: 3:3,
diváci: 150. Sestava Králík: Valèík - Khol, Durna, Chládek -
Chromek, Jaroslav Makar, Krejèí, Hájek - Musil, Zezulka,
Nágl (Žerníèek, Jungvirt, Leimer).

Moravská Tøebová B : Králíky 1:2 (1:0), góly: Musil 2,
ŽK: 3:4. Sestava Králík: Valèík - Jiøí Makar, Khol, Durna,

Chládek - Jungvirt, Jaroslav Makar, Krejèí, Hájek - Musil,
Zezulka (Nágl, Chromek, Žerníèek).

Králíky : Vysoké Mýto B 3:1 (2:0), góly: Zezulka 2, Ja-
roslav Makar, ŽK: 2:4, diváci 150. Sestava Králík: Valèík -
Jiøí Makar, Holubec, Khol, Chládek - Jungvirt, Jaroslav
Makar, Durna, Hájek - Zezulka, Musil (Nágl, Krejèí, Chro-
mek).

Rváèov : Králíky 5:1 (3:0), gól: Musil, ŽK: 1:2, ÈK: 0:1.
Sestava Králík: Borovièka - Jiøí Makar, Khol, Durna, Chlá-
dek - Musil, Jaroslav Makar, Krejèí, Hájek - Zezulka, Nágl
(Žerníèek, Chromek).

Rybník : Králíky 0:0, ŽK: 1:1. Sestava Králík: Valèík -
Jiøí Makar, Durna, Khol, Chládek - Chromek, Jaroslav
Makar, Musil, Hájek - Nágl, Holubec (Žerníèek, Motyèka,
Borovièka).

Králíky : Kamenná Horka 2:0 (1:0), góly: Jaroslav
Makar, Hájek, ŽK: 2:3, diváci 200. Sestava Králík: Valèík -
Jiøí Makar, Durna, Khol, Chládek - Jungvirt, Jaroslav Ma-

(pokraèování na stranì 23)

Lyžaøský oddíl pøi
TJ Jiskra informuje
Oddíl se v rámci celoroèní pøípravy zapojil do Orlické bì-

žecké ligy mládeže 2005. V kategorii nejmladších žákù se na
9. místì umístil Daniel Halaniè se ziskem 30 bodù.V katego-
rii starších žákù se na 6. místì umístil Jakub Halaniè se
ziskem 45 bodù, na 8. místì Jan Divíšek se ziskem 25 bodù.
V kategorii nejmladších žákyò se na 10. místì umístila Ane-
ta Novotná se ziskem 21 bodù, na 13. místì Lucie Halanièo-
vá se ziskem 12 bodù, na 16. místì Karolína Coufalová se
ziskem 10 bodù. V nebodované kategorii pøedžákyò se na
pøedním místì umístila Michaela Køivohlávková a Kristýna
Køivohlávkova. Èásteèné pokrytí nákladù na dopravu dìtí
na závody zajistilo mìsto Králíky v rámci pøidìlení grantu.

Celkové výsledky všech èlenù oddílu naleznete na
www.iscarex.cz, sekce sport.

Podìkování sponzorùm
Lyžaøský oddíl pøi

TJ Jiskra Králíky dì-
kuje za finanèní po-
moc pøi vybavení od-
dílu na novou zimní

sezónu. Velmi významnou èástkou pøispìl lyžaøský svaz; Mìsto
Králíky;  organizátoøi Plesu 2005 p. Netrda a p. Tóth; Spoleènost
pro králický karneval. Za poskytnuté finanèní prostøedky bylo
zakoupeno 10 nových párù lyží vèetnì vázání a hùlek.

Velké podìkování náleží vedení firmy Sporten, a.s. Nové Mìsto
na Moravì  pøi  øešení našich požadavkù na vybavení oddílu. Díky
pøístupu této firmy k podpoøe mládežnického sportu se podaøilo
zajistit jednotné vybavení dìtského lyžaøského oddílu.

Za lyžaøský oddíl Bedøich Novotný

Vánoèní koncert ZUŠ
Základní umìlecká škola v Králí-
kách ve spolupráci s Klubem na
Střelnici vás zve ve ètvrtek 22.
prosince 2005 na tradièní vánoè-
ní koncert.
Pøedstaví se vám žáci hudebního,
taneèního, literárnì - dramatické-
ho a výtvarného oboru.
Zaèátek koncertu je v 18,00 hodin
ve velkém sále na Støelnici.
Na setkání se tìší uèitelé a žáci ZUŠ.

Vážení ètenáøi,
redakce Králického zpravodaje vám dìkuje za

Vaši pøízeò v letošním roce. Pøejeme vám všem
pøíjemné a milé prožití vánoèních svátkù.

Za redakci KZ J. Divíšek, J. Vacek a L. Faltusová
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Okresní pøebor v hokeji

Dìkujeme Mìstu Králíky za finanè-
ní pomoc (50% dopravného) pro
naše mládežnická mužstva.

Za fotbalový oddíl
trenér mládeže Jiøí Hlava

TJ Jiskra Králíky - TJ Sokol Vermìøovice 6:8 (2:1, 2:6,
2:1) Velmi vyrovnané utkání plné pìkných branek vyhráli hosté,
kterým vyšla výbornì druhá èást utkání. Fakta - branky: David
Paulus 2, Jiøí Hlava, Jakub Hlava, Milan Kubíèek, Jan Milták -
Antonín Bubeník 4, Marek Pražák, Michal Kme�, Josef Hrdina,
Lukáš Pražák. Rozhodèí Jiøí Veselý, Jiøí Èerný (oba Lanškroun),
vylouèení 4:6, využití 0:0, v oslabení 0:0, divákù 50.

TJ Jiskra Králíky - TJ Sokol Nekoø 7:2 (3:1, 0:1, 4:0) Po-
slední celek tabulky nebyl pro králické snadným soustem a dlou-
ho odolával. Poslední èást ale patøila již plnì hostùm, kteøí se
trefili ètyøikrát. Fakta - branky: Jaroslav Šponar 3, Jiøí Hlava 2,
Milan Kubíèek, Pavel Kopecký - Tomáš Kubíèek 2. Rozhodèí  Mi-
roslav Veselý, Milan Holub (oba Letohrad), vylouèení 1:3, navíc
domácí Jaroslav Kaplan a nekoøský Petr Faltus 5 + OK, využití
1:0, v oslabení 0:0, divákù 40

TJ Sokol Øetová - TJ Jiskra Králíky 9:5 (2:2, 3:1, 4:2) Už
v 17. sekundì se ujalo králické družstvo vedení brankou Z. Zezul-
ky - 0:1. Domácí otoèili výsledek bìhem minuty, když po gólech
Jiøího Hellera a F. Ma�átko vedli na konci 12. minuty 2:1. V 18.
minutì ale srovnal stav králický D. Paulus - 2:2. Do druhé èásti
lépe vstoupili domácí, když mladého brankáøe Králík P. Kalinka
pøekonal ve 25. minutì M. Vaòous - 3:2. Hosté sice opìt vyrovnali,
a to ve 27. minutì J. Šponarem, ovšem Øetová šla opìt do vedení
brankou D. Provazníka a v závìru tøetiny ještì zvýšil Jiøí Heller
na 5:3. V poslední tøetinì hosté staèili snížit ve 45. minutì D.
Paulusem na 5:4, ale za pùl minuty dokonèil svùj hattrick Jiøí
Heller - 6:4. Stejný hráè se trefil poètvrté v utkání také v 54.
minutì - 7:4. Za necelou minutu se podaøilo skórovat øetovskému

kapitánovi M. Novákovi - 8:4 a v 57. minutì zamíøil do èerného
také F. Ma�átko - 9:4. Poslední slovo mìli hosté, když v 58.
minutì upravil stav na koneèných 9:5 R. Valèík. Fakta - branky:
Jiøí Heller 4, F. Ma�átko 2, M. Vaòous, D. Provazník, M. Novák -
D. Paulus 2, Z. Zezulka, J. Šponar, R. Valèík. Rozhodèí D. Koláø
a  J. Jandík, vylouèení 4:7, navíc králický Jiøí Hlava dvakrát 10
minut, využití 2:2, divákù 75.

kar, Krejèí, Hájek - Musil, Nágl (Zezulka, Chromek, Žerní-
èek).

  1. Semanín 11 8 2 1 22:8 26
  2. Choceò B 11 8 1 2 27:12 25
  3. Dolní Újezd B 11 7 1 3 18:18 22
  4. Rváèov 11 6 3 2 34:15 21
  5. Horní Újezd 11 6 2 3 18:11 20
  6. Králíky 11 6 1 4 17:17 19
  7. Hlinsko B 11 5 1 5 22:22 16
  8. V. Mýto B 11 4 2 5 25:20 14
  9. Zámrsk 11 4 2 5 20:20 14
10. Rychnov n. M. 11 4 1 6 24:24 13
11. K. Horka 11 3 2 6 17:18 11
12. Rybník 11 2 3 6 11:26 9
13. È. Tøebová 11 1 2 8 9:32 5
14. M. Tøebová B 11 1 1 9 9:30 4

Okresní pøebor III. tøídy

Boøíkovice : Dlouhoòovice 1:0 (0:0). Fakta: branka:
70´Martin Krejèí, Ž.K.: 0:2, Diváci: 50. Sestava TJ SOKOL
Boøíkovice: Vítek - Majzlík, Stolín(C), Davídek, Pražák - M.
Kylar, Saòák (87´Václavek), Švéda - Podolský (65´Šverák),
Krejèí (80´Boháè), R. Kylar. Trenér: Miloslav Krejèí.

Èeské Heømanice : Boøíkovice 1:2 (0:2). Fakta: bran-
ky: 13. Martin Krejèí, 29. Roman Kylar, Ž.K.: 3:6, È.K.: 0:1
(85. Švéda po 2. ŽK). Sestava TJ SOKOL Boøíkovice: Vítek
- Majzlík, Stolín(C), Podolský, Pražák - Miloš Kylar, Saòák,
Švéda, Šverák - Martin Krejèí, Roman Kylar (89. Nìmec).
Boøíkovice : Brandýs 2:6 (1:4). Fakta: góly: Roman Kylar
(pen), Martin Krejèí (pen), Ž.K.: 3:3, divákù: 70.

Dolní Dobrouè : Boøíkovice 1:0 (0:0)
Helvíkovice - Boøíkovice 2:5
Boøíkovice : Dolní Èermná 4:3 (2:0). Fakta: branky:

17. Švéda, 38. R. Kylar, 53. Davídek, 58. Krejèí Martin, Ž.K.:
1:4 (u nás Davídek), diváci: 100. Sestava: Vítek - Majzlík,
Stolín, Davídek, Pražák - Miloš Kylar (71. Václavek), Sa-
òák, Podolský (48. Hnátnický) - Švéda, Kylar, Šverák (48.
Martin Krejèí).

Øetová : Boøíkovice 3:1 (2:0). Fakta: branky: R. Kylar,

Ž.K.: 2:3.

  1. Brandýs n. Orl. 11 8 1 2 40:10 25
  2. Dol. Dobrouè 11 8 1 2 25:10 25
  3. Libchavy B 11 7 0 4 26:16 21
  4. Boøíkovice 11 5 2 4 25:32 17
  5. Dobøíkov B 11 5 0 6 32:25 15
  6. Zálší 11 4 3 4 18:21 15
  7. Èes. Heømanice 11 4 3 4 23:29 15
  8. Øetová 11 4 2 5 25:23 14
  9. Dol. Èermná 11 4 1 6 17:29 13
10. Dol. Tøešòovec 11 2 4 5 22:30 10
11. Dlouhoòovice 11 3 1 7 19:28 10
12. Helvíkovice 11 2 2 7 13:32   8

Okresní pøebor IV. tøídy

Králíky B : Lichkov 5:2 (3:1), góly: Nágl 2, Kostùr, Zá-
leský, Hinkelmann, ŽK: 1:2, diváci: 100.

Kunvald : Králíky B 3:2 (1:0), góly: Pohanka, Halaniè,
ŽK: 4:3.

Králíky B : Vermìøovice B 3:0 (1:0), góly: Borovièka,
Hoøínek, Pohanka, ŽK: 3:2, diváci: 100.

Rudoltice : Králíky B 2:3 (0:3), góly: Pohanka 2, Hin-
kelmann.

Tatenice B : Králíky B 0:2 (0:1), góly: Hinkelmann,
Motyèka, ŽK: 1:3. ÈK: 0:1 (Hoøínek).

Králíky B : Žichlínek 2:2 (0:1), góly: Pohanka, Macek,
ŽK: 3:2, diváci: 100.

Mladkov : Králíky B 2:3 (1:1), góly: Jiøí Pohanka 2,
Karel Jireš, ŽK: 1:6.

  1. Kunvald 10 9 0 1 29:12 27
  2. Žichlínek 10 8 1 1 39:17 25
  3. Králíky B 10 6 2 2 26:16 20
  4. Vermìøovice B 10 6 1 3 23:21 19
  5. Klášterec n. Orl. 10 4 2 4 28:21 14
  6. Albrechtice B 10 4 2 4 24:25 14
  7. Mistrovice B 10 4 1 5 15:15 13
  8. Rudoltice 10 4 1 5 15:16 13
  9. Lichkov 10 3 1 6 25:24 10
10. Tatenice B 10 1 1 8 14:35   4
11. Mladkov 10 0 0 10 8:44   0

Králiètí fotbalisté bojují o pøední místa tabulek
(dokonèení
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Události roku 2005 ve fotografiích

Autoøi fotografií: M. Ráboò, I. Pecháèek, J. Kosek, L.
Hejkrlík, J. Vacek, J. Divíšek.


