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3. Setkání Králíkù v Králíkách
V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3.

Setkání Králíkù v Králíkách. Organizátoøi této recesistní
akce - mìsto Králíky a obèanské sdružení Patriot CZ -
slibují úèastníkùm pestrý, témìø sedmihodinový program.

Centrem dìní bude Velké námìstí. Od 9.00 hod. se zde
mohou její úèastníci - lidé s pøíjmením Králík nebo Králí-
ková - zapsat ve speciálním stánku do prezenèní listiny,
kde za startovné 100,- Kè (dìti do 15 let 50,- Kè) obdrží
tašku se znakem mìsta a v ní poukázky na obèerstvení,
notový part s hymnou „Jak nám dupou Králíci“ (v samo-
statném pásmu ji zazpívají dìti z mateøské školy Morav-
ská), propagaèní materiál mìsta, poukázku na knihu z
Knižního trhu zdarma, lístek do tomboly a další pøekvape-
ní.

Na námìstí, ve stínu stromoví i sluneèníkù, se bude to-
èit pøedevším hanušovické pivo, k dostání však bude také
jiné obèerstvení. Návštìvníci srazu si jistì vyberou ze sor-
timentu celé øady stánkù (cukrová vata, popcorn apod.).
Dìti potìší nafukovací hrad i malý kolotoè. Pro dobrou
náladu budou po celý den na pódiu hrát kapely ve stylu
folk a country - napø. Kapky z Èervené Vody a Holátka ze
Šumperka.

V mìstském muzeu, vedle stálých expozic, bude ke zhléd-
nutí výstava Zuzany Krajèovièové a Kateøiny Kušiakové
(obrazy, textilní originály, kovový nábytek). Mìstská
knihovna pøipravuje tradièní Knižní trh, knižní výprodej
starých knih za jednotnou symbolickou cenu. Návštìvníci
si mohou samostatnì prohlédnout poutní místo na Hoøe
Matky Boží, nedaleké vojenské muzeum i samotné mìsto.

V jednu hodinu pro poledni je pro nì pøipraven vyhlídkový
autobus, tentokrát s trasou ve smìru na Dolní Moravu
pod Králický Snìžník, s vycházkou k mramorovému lomu.

Na samotném námìstí v pravé poledne bude „Králickou
vodkou“ køtìn nefalšovaný, originální „Králický tuzemák“,
vyrobený s láskou a citem. Ve tøi hodiny budou úèastníci
setkání pøijati v obøadní síni králické radnice starostou
mìsta, který již v 10.00 hod. bude 3. Setkání Králíkù v
Králíkách z pódia na Velkém námìstí zahajovat. Po slav-
nostním pøijetí se bude konat pøímo v obøadní síni malá
beseda s hlavní celebritou letošního setkání, panem Radi-
mem Králíkem, øeditelem spoleènosti Grapo Olomouc,
vyhlášenému Technologickým podnikatelem roku 2005.

Vydáno bylo pamìtní razítko, ke koupi budou trièka s
logem setkání. Každý úèastník obdrží pamìtní list a speci-
ální diplom si odnese také nejmladší, nejstarší a nejzatou-
lanìjší Králík. Lístky do bohaté tomboly budou k mání za 5
Kè, øada losù ihned vyhrává cenu. Deset hlavních cen se
losuje v závìru setkání, v rámci slavnostního zakonèení v
16.00 hod.

Podrobný program bude postupnì aktualizován na we-
bových stránkách mìsta Králíky a poté i zveøejnìn na vý-
vìskách v místì konání akce na Velkém námìstí v Králí-
kách. Bližší informace v prùbìhu pøíprav podá místosta-
rosta mìsta Arnošt Juránek na tel. è. 465 670 703 nebo
e-mailu: a.juranek@orlicko.cz

Poøadatelé opìt zdùrazòují, že akce je urèena nejen Krá-
líkùm, ale také všem návštìvníkùm a hlavnì obèanùm
mìsta.

Z èervnových pranostik
· Chladný kvìten, èerven vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
· Èerven studený - sedlák krèí rameny.
· Když v èervnu severní vìtry vìjí, tu se bouøky opozdìjí.
· Netøeba v èervnu o déš� prositi, pøijde, jak zaène kositi.
· Jestli èerven mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
· Pláèe-li èerven a neoschne žitko, v zajících,

koroptvích budem mít øídko.
· V èervnu deštivo a chladno zpùsobí rok neúrodný snadno.
· Èerven mokrý a studený - bývají žnì vždy skaženy.
· Èasto-li se v èervnu hrom ozývá, kalné léto potom pøicházívá.
· Høímá-li v èervnu, zvede se obilí.
· Èervnové veèerní hømìní - ryb a rakù nadìlení.
· Èerven-li více sucho než mokro bývá, urodí se

hojnost dobrého vína.
· Co v èervnu nedá do klasu, èervenec nažene v èasu.
· Jak èerven teplem záøí, takový bude i mìsíc záøí.
· Jaký èerven, takový i prosinec.
· Je-li èerven mírný, nebude v prosinci mráz silný.
· Èerven stálý - prosinec dokonalý.
· Jaká parna se v èervnu dostaví, tak se

i prosincové mraky postaví.
· Èerven èervený jako z rùže kvìt

(pokraèování na stranì 2)
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Tìšíme se na návštìvu

Z èervnových
pranostik

(dokonèení ze strany 1)

Autoliv - další informace

Pranostiky podle církevních svátkù
8. èerven
Medardova kápì, ètyøicet dní kape.
Když prší na Medarda namokne

každá brázda.
Když na Medarda prší, nebudou toho

roku houby rùst.
Po Medardovi ostrá zima už necho-

dí, ani mráz vinici víc neuškodí.
Medardovy mrazy vinné révy nepo-

kazí.
Když na Medarda prší, voda bøehy

vrší.

15. èerven
Déš� na Víta - špatná budou žita.
Pohoda na svatého Víta, to dobrota

na žita.
Prší-li na svatého Víta, jest úrodný

rok, ale žádný jeèmen.
Svatý Vít dává trávì pít.

21. èerven
Na svatého Aloise, poseè louku ne-

boj se.

Èlenové nového králického obèan-
ského sdružení - Partnerského spol-
ku, o jehož vzniku jsme vás už infor-
movali, se letos už podruhé sešli. Hlav-
ním bodem programu schùzky, která
se konala v pondìlí 22. kvìtna, byla
pøíprava programu jednotlivých dnù
návštìvy nìmeckých pøátel, kteøí
k nám pøijedou koncem záøí.

Vztahy mezi Villmarem a naším mìs-
tem byly navázány díky iniciativì nì-
mecké strany pøed 10 lety a proto by-
chom rádi k tomuto výroèí pøipravili
malý sborníèek, který by pøipomínal
události uplynulých deseti let – ale spíš
pohledem neformálním.

Snažíme se shromáždit co nejvíce
fotografií z rùzných spoleèných akcí.
Proto se s prosbou obracíme na všech-
ny, kteøí by nám mohli fotografie ze
svých „archivù“ zapùjèit k naskenová-
ní, aby je doruèili do 30. 6. 2006 Ivanì
Mareèkové do Mìstské knihovny
v Králíkách. Prosba je urèena nejen
pro dospìlé, ale i pro studenty gymná-
zia, èleny pìveckého sboru Králíèci a
další. Na rub fotografie prosím doplòte

datum jejího poøízení a struèný popis.
Po zpracování vám fotografie v po-

øádku samozøejmì vrátíme.
Partnerský spolek je otevøené sdru-

žení a rádi mezi sebou pøivítáme další
zájemce – staèí se pøihlásit u Ivany Ma-
reèkové osobnì nebo mailem na adre-
su IMareckova@seznam.cz.

Za Partnerský spolek
Ivana Mareèková

V pøedminulém èísle KZ jsme pøinesli
základní informace o probíhajících jedná-
ních vedení mìsta s potencionálním za-
mìstnavatelem. Pøi uvedení základní in-
formace o možném poètu pracovních míst
jsme vycházeli z prvotních pøedstav obou
jednajících stran. V prùbìhu pøíprav došlo
ze strany zájemce o vytvoøení nových pra-
covních míst k upøesnìní pøedstav.

Požádali jsme Mgr. Dušana Krabce,
starostu mìsta Králíky, o sdìlení ak-
tuální informace z uskuteènìných jed-
nání.

„Firma Autoliv Inc., Švédsko potvr-
dila zájem na vybudování provozovny
v Králíkách, výstavba bude realizová-
na prostøednictvím dceøiné spoleènos-
ti Norma AS. Zároveò firma upøesnila

celkový poèet novì vytvoøených pracov-
ních míst pro cca 250 - 260 zamìst-
nancù. Nový provoz se zamìøením na
výrobu komponent pro automobilový
prùmysl (bezpeènostní prvky) bude vy-
budován do jednoho roku v pøiprave-
né prùmyslové zónì (za objektem fir-
my Novalamp). Dle sdìlení pøedpoklá-
dá firma vybudování závodu do konce
pøíštího roku. V souèasné dobì firma
pøipravuje zahájení výroby v menším
poètu zamìstnancù od mìsíce srpna
2006. Pro tyto úèely si firma zajistila
pronájem volných kapacit (haly) v pod-
niku Incot Králíky. Zámìrem firmy je
zahájit provoz v tìchto pronajatých
prostorách s poètem cca 50 pracovní-
kù. Ke konci roku 2006 firma pøedpo-
kládá rozšíøení výroby a tím zvýšení
poètu pracovních míst na 80.“

I když pùvodní zprávy hovoøily o vy-
tvoøení cca 500 pracovních míst, jde
bezpochyby o významný poèin v otázce
zamìstnanosti v našem regionu.

Za redakci KZ Jan Divíšek

M Ì S T O   K R Á L Í K Y
Rada mìsta ve funkci valné hromady

se sídlem Velké námìstí 5, 561 69 Králíky

VYHLAŠUJE VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
na obsazení pracovního místa øeditele a jednatele

spoleènosti Služby mìsta Králíky s.r.o.
Pøedpoklady: státní obèanství ÈR, u cizího státního obèana trvalý pobyt v ÈR,

dosažený vìk 18 let,
zpùsobilost k právním úkonùm a bezúhonnost,
ovládá jednací jazyk.

Požadujeme: støední vzdìlání s maturitou, samostatnost a flexibilitu,
spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, komunikativnost.

Nabízíme: možnost dalšího vzdìlávání a osobního rùstu.

Uchazeè pøedloží písemnou pøihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, pøíjmení a titul, - datum a místo narození,
- státní pøíslušnost, - místo trvalého pobytu,
- datum a podpis uchazeèe, - kontaktní spojení,
- èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu u cizince.

K pøihlášce uchazeè pøipojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních

zamìstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících
se správních èinností,

- výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce, u cizince
obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským státem
(pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnos
èestným prohlášením),

- ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání,
- prohlášení na ochranu osobních údajù podle zákona

è. 101/2000 Sb., v platném znìní.

Pøedpokládaný termín nástupu: dohodou.

Místo výkonu práce: SMK  s.r.o. Králíky.

Pracovní pomìr: na dobu neurèitou

Písemné pøihlášky zasílejte do 15.6.2006 vèetnì na adresu:
Mìsto Králíky, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky.

Obálku oznaète: „Neotvírat – výbìrové øízení – øeditel
a jednatel spoleènosti SMK  s.r.o. Králíky“
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Informace o dávkách sociální péèe a o dávkách sociální podpory
Díl druhý – dávky sociální

podpory
V kvìtnovém èísle KZ jsme našim ètená-

øùm pøedstavili systém dávek sociální péèe.
V druhé èásti tohoto miniseriálu pøinášíme
základní informaci o systému dávek sociál-
ní podpory.

Státní sociální podpora – obecné in-
formace

1. Systém státní sociální podpory je upra-
ven zákonem è. 117/1995 Sb., o státní soci-
ální podpoøe, ve znìní zák.è. 137/1996 Sb.,
zák.è. 132/1997 Sb., zák. è. 242/ 1997 Sb.,
zák.è. 91/1998 Sb., zák.è. 158/1998 Sb.,
zák.è. 360/1999 Sb., zák.è. 118/2000 Sb.,
zák.è. 132/2000 Sb., zák.è. 155/2000 Sb.,
zák.è. 492/2000 Sb., zák. è. 271/2001 Sb.,
zák. è. 151/2002 Sb., zák. 309/2002 Sb.,
zák. è. 320/2002 Sb., zák. è. 125/2003 Sb.,
zák. è. 362/2003 Sb., zák. è. 424/2003 Sb.,
zák. 438/2003 Sb., zák. è. 453/2003 Sb.,
zák. è. 53/2004 Sb., zák. è. 237/2004 Sb.,
zák. è. 315/2004 Sb., zák. è. 436/2004 Sb.,
zák. è. 562/2004 Sb., zák. è. 124/2005 Sb.,
zák. è. 168/2005 Sb., zák. è. 204/2005 Sb.,
zák. è. 218/2005 Sb., zák. è. 377/2005 Sb.
a zák. è. 381/2005 Sb., kde je možné získat
další podrobné informace.

2. Nárok na dávky má pouze obèan a
s ním posuzovaní èlenové domácnosti, kteøí
mají trvalý pobyt na území Èeské republi-
ky a obèané Evropské unie, krytí Naøíze-
ním Rady (EEC) 1408/71 a 1612/68. U ci-
zince se za trvalý pobyt na území Èeské
republiky považuje pobyt po uplynutí 365
dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365
dnù pobytu na území Èeské republiky se
nezapoèítává doba, kdy je osoba žadate-
lem o azyl v pobytovém zaøízení MV.

3. Pøi posuzování nárokù na státní soci-
ální podporu (SSP) se netestuje majetek
rodiny, pouze pøíjmy obèanù, a to také pou-
ze u nìkterých dávek.

4. Systém SSP chápe rodinu jako soužití
rodièù a nezaopatøených dìtí ve spoleèné
domácnosti. Za nezaopatøené dítì je pova-
žováno dítì do skonèení povinné školní do-
cházky a dále, pokud se buï pøipravuje na
budoucí povolání, nebo je zdravotnì posti-
žené, nejdéle však do 26 let.

V závislosti na pøíjmu rodiny jsou posky-
továny tyto dávky SSP - pøídavek na dítì,
sociální pøíplatek, pøíspìvek na bydlení.

Bez ohledu na pøíjem rodiny lze poskyto-
vat tyto dávky SSP - rodièovský pøíspìvek,
dávky pìstounské péèe, porodné, pohøeb-
né.

5. Základem pro stanovení nároku a výši
dávek vèetnì urèení hranice pøíjmù obèana
èi rodiny je životní minimum.

6. Dávky SSP na rozdíl od pùvodního sys-
tému mnohem více zohledòují jak pøíjmo-
vou tak i sociální situaci rodiny. Èím je
v rodinì více nepøíznivých sociálních udá-
lostí, tím více a vyšších dávek je rodinì po-
skytováno. Rodina tedy mùže pobírat více

dávek SSP soubìžnì.
7. Pøíjmy rozhodné pro nárok na dávky

SSP zahrnují pøedevším pøíjmy ze závislé
èinnosti, pøíjmy z podnikání nebo jiné sa-
mostatné výdìleèné èinnosti a dále dávky
nemocenského a dùchodového zabezpeèení
a podpora v nezamìstnanosti vè. obdobných
pøíjmù z ciziny. Do rozhodného pøíjmu se
zapoèítávají tzv. „èisté“ pøíjmy, tj. pøíjmy po
odpoètu pojistného na sociální zabezpeèe-
ní, pøíspìvku na státní politiku zamìstna-
nosti, pojistného na veøejné zdravotní po-
jištìní a po odpoètu danì z pøíjmu, pøíp.
výdajù vynaložených na jejich dosažení,
zajištìní a udržení podle zákona o daních
z pøíjmù.

Taxativní výèet rozhodných pøíjmù je uve-
den v § 5 zákona è. 117/1995 Sb., v plat-
ném znìní.

8. Nejvýhodnìjším zpùsobem je bezhoto-
vostní vyplácení dávek prostøednictvím úètu
u nìkterého z penìžních ústavù - banka,
spoøitelna.

9. Žádosti o poskytování dávek SSP vyøi-
zují kontaktní místa pøíslušných úøadù dle
místa trvalého pobytu osoby, která uplat-
òuje svùj nárok na dávky. Od 1. 4. 2004
jsou zmínìnými pøíslušnými úøady úøady
práce. V hlavním mìstì Praze vykonávají
SSP úøady mìstských èástí. Odvolacím mís-
tem proti rozhodnutí pøíslušných úøadù jsou
krajské úøady, v Praze Magistrát hlavního
mìsta Prahy.

10. Adresy, telefony a úøední hodiny jed-
notlivých pracoviš� naleznete na stránce
http://portal.mpsv.cz/ssp/local.

11. Žádosti o dávky se podávají na tisko-
pisech pøedepsaných MPSV.

12. Nárok na výplatu dávek státní soci-
ální podpory zaniká uplynutím 3 mìsícù
ode dne, za který dávky náleží. U dávek
jednorázových (porodné, pohøebné, pøíspì-
vek pøi pøevzetí dítìte, pøíspìvek na zakou-
pení motorového vozidla) zaniká nárok uply-
nutím 1 roku ode dne, za který dávka nále-
ží.

Dávky státní sociální podpory

Pøídavek na dítì
Nárok na pøídavek mají rodiny s pøíjmem

do trojnásobku èástky svého životního mi-
nima. Pøídavek na dítì je základní dlouho-
dobou dávkou poskytovanou rodinám s dìt-
mi. Je poskytován ve tøech úrovních, které
závisí na pøíjmu rodiny zjiš�ovaném za pøed-
chozí kalendáøní rok. Za pøíjem se považuje
i rodièovský pøíspìvek a zaopatøovací pøí-
spìvek. Jeho výše je stanovena násobkem
èástky životního minima na osobní potøeby
dítìte.

Nezaopatøené ditì má Výše pøídavku vyjádøená násobkem èástky Pøíjem rodiny vyjádøený násobkem
mìsíèní nárok na pøídavek: životního minima na osobní potøeby dítìte: èástky životního minima

ve zvysene výmìre 0,32 do 1,1

v základní výmìøe 0,28 nad 1,1 do 1,8

ve snížené výmìøe 0,14 nad 1,8 do 3,0

Rodièovský pøíspìvek
Rodièovský pøíspìvek náleží ve výši 1,54

násobku èástky životního minima na osob-
ní potøeby rodièe. Nárok na rodièovský pøí-
spìvek má rodiè, jestliže po celý kalendáøní
mìsíc osobnì celodennì a øádnì peèuje o dítì
do 4 let vìku nebo do 7 let, je-li dítì dlouho-
dobì zdravotnì postižené. Podmínkou je,
že dítì mladší 3 let nenavštìvuje jesle,
mateøskou školu nebo jiné zaøízení pro dìti
pøedškolního vìku déle než 5 kalendáøních
dnù; dítì, které dovršilo 3 roky vìku, mùže
pravidelnì navštìvovat mateøskou školu
nebo jiné obdobné zaøízení v rozsahu ne-
pøevyšujícím 4 hodiny dennì. Pøíjmy rodièe
nejsou sledovány. Rodiè mùže pøi nároku
na výplatu rodièovského pøíspìvku zlepšo-
vat sociální situaci rodiny výdìleènou èin-
ností, ale musí v této dobì zajistit péèi o dítì
jinou zletilou osobou.

Sociální pøíplatek
Cílem této dávky je pomáhat rodinám

s nízkými pøíjmy krýt náklady spojené se
zabezpeèováním jejich potøeb. Nárok na
sociální pøíplatek je vázán péèí o nezaopat-
øené dítì a na stanovenou hranici pøíjmù
v rodinì, která v pøedchozím kalendáøním
ètvrtletí musí být nižší než 1,6 násobek
životního minima rodiny. Se zvyšujícím se
pøíjmem rodiny se pøíplatek postupnì sni-
žuje.

Pøíspìvek na bydlení
Touto dávkou stát pøispívá na náklady

na bydlení rodinám a jednotlivcùm s nízký-
mi pøíjmy. Nárok na pøíspìvek na bydlení
má vlastník èi nájemce bytu pøihlášený
v bytì k trvalému pobytu, jestliže pøíjem
osob v bytì trvale hlášených byl v uplynu-
lém kalendáøním ètvrtletí nižší než 1,6 ná-
sobek životního minima tìchto osob. Pøí-
spìvek se poskytuje bez ohledu na to,
v jakém bytì oprávnìná osoba bydlí, zda
jde o byt obecní, družstevní, v soukromém
vlastnictví, nebo jde o byt ve vlastním domì,
a jaké jsou skuteèné náklady na bydlení.

Pøíspìvek na školní pomùcky
Nová dávka je urèena ke krytí mimoøád-

ných výdajù rodin s dìtmi, které zaèínají
plnit povinnou školní docházku. Výše pøí-
spìvku na školní pomùcky èiní 1.000 Kè.
Nárok na tuto jednorázovou dávku vzniká
k 1. èervnu dítìti nastupujícímu do první
tøídy, pokud bylo pøihlášeno k zápisu k po-
vinné školní docházce a má nárok na pøída-
vek na dítì za mìsíc kvìten.

Porodné
Touto dávkou se matce jednorázovì pøi-

spívá na náklady, související s narozením
dítìte. Jestliže žena, která dítì porodila,
zemøela a porodné jí nebo jiné osobì nebylo

Poèet narozených dìtí Výše porodného (násobek životního minima
na osobní potøeby dítìte od 1. 4. 2006)

1 dítì 1 x 10,0
dvojèata 2 x 15,0
trojèata 3 x 15,0
ètyøèata 4 x 15,0

(pokraèování na stranì 4)
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

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

mùžete objednat veškeré kamenické práce.

Tyto kamenické práce vám provedeme
i na okolních høbitovech.

Pøíjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

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

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)

Oèkovat nejen pøed cestou do svìta
Pøestože je naše republika uznána za

zemi prostou vztekliny, stále platí povin-
nost každoroènì vakcinovat psy, koèky a fret-
ky. U nás, pravda, je riziko nakažení mini-
mální, vzteklina byla v ÈR zjištìna napo-
sledy pøed zhruba ètyømi lety, nelze ale vy-
louèit proniknutí napøíklad nemocných li-
šek z okolních zemí. Proto se také proti
vzteklinì u nás populace volnì žijících zví-
øat stále vakcinuje.

Ti, kdo hodlají cestovat za hranice do zemí
EU se svými zvíøecími miláèky, tedy psy,
koèkami nebo fretkami, musejí mít pro ten-
to úèel schválenými soukromými veterináøi
vydaný pas pro malá zvíøata, kde je rubri-
ka pro vyplnìní údajù o povinné vakcinaci
proti vzteklinì. Pakliže cestovatelé zamíøí
do zemí mimo EU, musejí poèítat s tím, že
i zde vyžadují potvrzení o vakcinaci, popøí-
padì musejí splnit nìkteré další požadav-
ky konkrétních zemí. Proto je vhodné se vèas
na zastupitelských úøadech tìchto zemí o

podmínkách vakcinace informovat.
Podmínkou vydání pasu je i oznaèení zví-

øete - musí být tetováno (èitelnì), nejlépe
však je, je-li opatøeno elektronickým èipem,
což všechno provede soukromý veterinární
lékaø. Dále zvíøe musí být vakcinováno pro-
ti vzteklinì v souladu s naším veterinárním
zákonem, tudíž i s legislativou EU, to zna-
mená, že první oèkování pro úèely cestování
musí mít zvíøe jakmile dosáhne stáøí tøí
mìsícù.

Velká Británie, Severní Irsko, Malta a
Švédsko požadují potvrzení z EU uznané
laboratoøe (takovou máme v Liberci a v Pra-
ze) o úèinnosti vakcinace proti vzteklinì. Do
Británie, Irska a na Maltu je potøeba toto
vyšetøení mít 6 mìsícù pøedem (mìsíc po
oèkování a 6 mìsícù pøed vstupem na úze-
mí jmenovaných státù). Švédsko požaduje
vyšetøení hladiny protilátek proti vztekli-
nì provedené minimálnì 120 dní a maxi-
málnì 365 dní po oèkování proti vzteklinì.

Británie, Irsko, Malta, a Kypr též poža-
dují 24 až 48 hodin pøed vstupem ošetøit
psa, koèku nebo fretku prostøedkem proti
echinokokóze a klíš�atùm. Švédsko poža-
duje ošetøení proti echinokóze maximálnì
10 dní pøed vstupem, Finsko maximálnì
30 dní pøed vstupem. Opìt aplikuje na po-
žádání soukromý veterinární lékaø. Podrob-
nosti viz www.svscr.cz.

Turisté, kteøí smìøují do nìkteré z ne-
èlenských zemí pas pro malá zvíøata potøe-
bují pøi návratu na území EU. Navíc pak
musejí splnit veterinární podmínky pro
vstup do dané neèlenské zemì. V pøípadì
Chorvatska, nejèastìjšího cíle, musí mít
majitel pro své zvíøe potvrzení o vakcinaci
proti vzteklinì a potvrzení o identifikaci –
tetování, nebo oznaèení èipem – to vše je
obsaženo v pasu pro malá zvíøata. Jde-li o
mladého psa s prvním oèkováním, tak musí
být provedeno nejménì 6 mìsícù pøed vstu-
pem. Navíc pak musí mít cestovatel potvr-
zení od soukromého veterinárního lékaøe
o tom, že zvíøe je zdrávo a potvrzení z míst-
nì pøíslušné krajské, popøípadì mìstské
veterinární správy, že v místì je tzv. pøízni-
vá nákazová situace (tzv. kulaté razítko).

Kromì toho je také vhodné nechat psa
oèkovat i proti lymeské borrelióze, popøípa-
dì proti leptospiróze èi parvoviróze, bez ohle-
du, zda majitel se psem hodlá vycestovat,
èi nikoli. Zde je vhodné se poradit se sou-
kromým veterinárním lékaøem.

Urèitì je na místì pøipomenout, že jaké-
koli cesty se zvíøaty by mìli turisté podni-
kat za chladu ráno, popøípadì naveèer, vždy
mít s sebou vodu, oblíbenou hraèku a deku
a v pøípadì veder chladit napøíklad høbet èi
tlapky zvíøete mokrým hadrem. A nenechat
tøeba psa za jízdy vyhlížet z oken, mimo
jiné hrozí napøíklad nebezpeèí zánìtu spo-
jivek. Cestu je vhodné pøerušovat a nechat
psa probìhnout, napít se a vyvenèit.

Josef Duben, tisk. mluvèí SVS ÈR
Další informace z oblasti Státní veterinární

správy lze získat na internetových stránkách
SVS ÈR: www.svscr.cz

Informace o dávkách sociální péèe a o dávkách sociální podpory
vyplaceno, má na nìj nárok otec dítìte.
Nárok na porodné má rovnìž osoba, která
pøevzala dítì mladší jednoho roku do trvalé
péèe nahrazující péèi rodièù.

Pohøebné
Výše pohøebného je stanovena pev-

nou èástkou 5.000 Kè. Na pohøebné má
nárok osoba, jež vypravila pohøeb oso-
bì, která mìla ke dni úmrtí trvalý po-
byt na území ÈR, nebo byl-li pohøeb
vypraven v ÈR.

Dávky pìstounské péèe
Tìmito dávkami se pøispívá na potøe-

by spojené s péèí o dítì, o které se rodi-
èe nemohou nebo nechtìjí starat, a které
je svìøené do pìstounské péèe. S vý-
jimkou sociálního pøíplatku mùže pìs-
tounovi a dítìti svìøenému do pìstoun-
ské péèe vzniknout nárok i na další dáv-
ky státní sociální podpory, napø. na pøí-
davek na dítì, rodièovský pøíspìvek
apod.

Pøíspìvek na úhradu potøeb dí-
tìte

(pokraèování ze strany 3) Nárok na dávku má dítì svìøené do
pìstounské péèe a po jejím skonèení (po
18. roce vìku) nejdéle do 26 let, zùsta-
ne-li dítì nezaopatøené a ve spoleèné
domácnosti s bývalým pìstounem.

Odmìna pìstouna
Tato odmìna je projevem urèitého

spoleèenského uznání osoby peèující
o cizí dítì v pìstounské péèi. Výše od-
mìny èiní souèin èástky na osobní po-
tøeby pìstouna a koeficientu 0,50 za
každé svìøené dítì. Peèuje-li pìstoun
alespoò o 3 svìøené dìti, èiní koeficient
3,00, pøièemž za ètvrté a každé další svì-
øené dítì nebo pøi zdravotním postižení
svìøeného dítìte se odmìna dále zvy-
šuje. S úèinností od 1. 6. 2005 platí, že
peèuje-li pìstoun alespoò o 3 svìøené
dìti, èiní koeficient 3,00, pøièemž za ètvr-
té a každé další svìøené dítì nebo pøi
zdravotním postižení svìøeného dítìte
se odmìna dále zvyšuje.

Pøíspìvek pøí pøevzetí dítìte
Výše pøíspìvku je 4násobek èástky

životního minima na osobní potøeby dí-

tìte. Jeho úèelem je pøispìt na nákup
potøebných vìcí pro dítì, pøicházející do
náhradní rodinné péèe.

Pøíspìvek na zakoupení motoro-
vého vozidla

Náleží pìstounovi, který má v pìs-
tounské péèi nejménì ètyøi dìti. Pod-
mínkou nároku dále je, že vozidlo ne-
smí pìstoun používat pro výdìleènou
èinnost. Pøíspìvek je poskytován ve výši
70 % poøizovací ceny vozidla, resp. ceny
opravy vozidla, nejvýše však 100.000
Kè.

Pøíspìvek na péèi o dítì v zaøízení pro
dìti vyžadující okamžitou pomoc

S úèinností od 1. øíjna 2005 má neza-
opatøené dítì svìøené do péèe zaøízení
pro dìti vyžadující okamžitou pomoc
nárok na pøíspìvek. Pøíspìvek na péèi
o dítì v zaøízení pro dìti vyžadující oka-
mžitou pomoc za kalendáøní mìsíc ná-
leží ve výši 9,0 násobku èástky na osob-
ní potøeby dítìte.

Z portálu MPSV (http://por-
tal.mpsv.cz) zpracoval J. Divíšek
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Zpìtný odbìr elektrozaøízení
Novely zákona o odpadech a jeho prová-

dìcí vyhlášky zavádí pojem zpìtného od-
bìru elektrozaøízení. Velmi zjednodušenì
lze celý novì zavádìný systém popsat tak,
že se výrobci a dovozci elektrozaøízení sdru-
žují v kolektivních systémech, které øeší
problémy zpìtného odbìru a zpracování
tìchto elektrozaøízení.

V praxi funguje celý systém tím zpùso-
bem, že pøi koupi jakéhokoliv zaøízení za-
platí zákazník urèitou èástku do tohoto
systému a z takto získaných penìz se pak
následnì financuje celý systém bezplatné-
ho sbìru a zpracování tìchto zaøízení. Po-
dobným zpùsobem funguje již delší dobu

firma EKO-KOM s.r.o., která z poplatku
vybraného za každý vyrobený nebo dove-
zený obal financuje systém jejich zpìtného
sbìru a zpracování.

Mìsto Králíky uzavøelo se tøemi spoleè-
nostmi, které zatím byly akreditovány Mi-
nisterstvem životního prostøedí k plnìní
zákonem požadovaných povinností výrob-
cù a dovozcù elektrozaøízení smlouvy. Jed-
ná se o firmy ASEKOL s.r.o., EKOLAMP
s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. V mìsíci èerv-
nu bude sbìrný dvùr firmy SMK s.r.o. na
náklady tìchto firem vybaven kontejnery
pro zpìtný odbìr jednotlivých druhù elek-
trozaøízení a následnì budou tato elektro-

zaøízení jmenovanými firmami bezplatnì
odvážena a dále zpracovávána.

K jakým zmìnám dojde zavedením sys-
tému pro obèany Králík? Vyøazená elektro-
zaøízení bude možno i nadále bezplatnì
odevzdávat v areálu sbìrného dvora SMK
s.r.o. nebo v rámci sbìrných dvorù. Zásad-
ní zmìnou však je, že odevzdávaná za-
øízení musí obsahovat všechny kon-
strukèní èásti a souèástky, jinak ne-
budou akreditovanými firmami pøe-
bírána. V praxi to znamená, že tìmito
firmami budou pøebírána pouze kom-
pletní zaøízení, není napøíklad mož-
no z lednièky vymontovat kompresor
apod. S nekompletními zaøízeními bude
nakládáno jak s odpadem a za jeho likvi-
daci bude mìsto i nadále platit nemalé
èástky. Žádáme proto všechny obèany,
aby vyøazená elektrozaøízení odevzdá-
vali do sbìrného dvora pokud možno
kompletní.

Pavel Brandejs
Odbor ŽP MìÚ Králíky

Nové ceny
tepla v Králíkách

Spoleènost  Služby mìsta Králík s.r.o.
zajiš�uje v mìstì veškeré komunální
služby. Mimo tìchto èinností  také i pro-
vozovaní tepelného hospodáøství.
V roce 2005  se spoleènost musela vy-
poøádat s vìtšími investièními výdaji pro
rozjetí firmy. I pøes nìkteré nepøíznivé
ukazatele po provedení ukonèení fi-
nanèního hospodaøení roku má spoleè-
nost vyrovnané hospodaøení. V oblasti
výroby tepla SMK zmìnila nìkteré
subdodavatele a snažila se co v nejvìt-
ší míøe provádìt potøebné práce vlast-
ními pracovníky.

Také proto se cena pro rok 2006  sni-
žuje z 360,51 Kè na 356,43 Kè za GJ
tepla a spoleènost se bude dále snažit
tuto cenu pøes rùst pøímých cen ener-
gií udržet.

Langhans J.
jednatel spoleènosti

Po dlouhé zimì nastává èas ,kdy je
nutný úklid všech travnatých ploch ve
mìstì. Proto se spoleènost SMK s.r.o.
rozhodla pro letošní rok využít mož-
nosti práce sezónních pracovníkù pøi
obnovì a údržbì travnatých ploch.
Nìkteré travnaté plochy je nutné za-
rovnat a novì zasít, aby jejich násled-
ná údržba novou technikou probíhala
bez komplikací. To se týká pøedevším
ploch u bytovek, okolo høbitova, ale
i ostatních  parkových ploch. Vìøím, že
tato èinnost pøispìje k lepšímu vzhle-
du našeho mìsta.

Langhans J.
jednatel spoleènosti SMK s.r.o.

Jarní úklid
zelenì

Zimní údržba komunikací
Letošní zima byla stejnì jako i v ji-

ných místech naší republiky hodnì
dlouhá a štìdrá na sníh. Poprvé vyjela
mechanizace 16. listopadu 2005, a pak
v rùzných intervalech celou zimu èisti-
la  spoleènost SMK s.r.o. a dodavatelé
urèené úseky komunikací.

Údržba komunikací byla ukonèena
až na konci bøezna 2006.

Celkové náklady na zimní èištìní èi-
nily 2.286.000,- Kè, což je proti loò-

skému roku nárùst o jeden milion. Le-
tošní zima byla bez oblev a sníh byl
z centra mìsta nìkolikrát vyvážen.
I pøes vyhlašování snìhových kalamit
v kraji bylo naše mìsto prùjezdné a
pøívaly snìhu nepøinesly vážnìjší
komplikace. Za zvládnutí celé zimní
údržby patøí uznání všem, kteøí se na
ni podíleli.

Langhans J.
jednatel spoleènosti SMK s.r.o.
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Finanèní úøad v Žamberku
Pionýrù 1360, tel:465678111, fax:465678398, PSÈ 564 01

Vyhlašuje výbìrové øízení na pøijetí

pracovníka vymáhacího referátu

Pøedpoklady:
- vzdìlání právnického smìru
- spoleèenská bezúhonnost
- uživatelská znalost práce s PC
- øidièské oprávnìní
- slušné vystupování
- 100% profesní zájem

Nabízíme:
- možnost povìøení vedením referátu
- odmìòování podle z. 143/1992 Sb., tø. 9-12
- osobní ohodnocení, zvláštní pøíplatek, pøíplatek za vedení
- pravidelná odborná školení

Uchazeèi doruèí žádost o pøijetí do pracovního pomìru a struèný
životopis na níže uvedenou adresu nejpozdìji do 16. 6. 2006

Informace: Finanèní úøad v Žamberku, Pionýrù 1360, 564 01  Žamberk
tel. 465678301, fax 465678398, E-mail: podatelna@zam.hk.ds.mfcr.cz

Potøebují Králíky další diskont právì „vedle“?
Zastupitelstvo našeho mìsta nedávno

schválilo prodej velkého pozemku za pìt
milionù korun pro stavbu diskontní pro-
dejny firmy Penny Market.

Nevím, zda si ti, kteøí o tomto prodeji
rozhodovali, pøed tím položili nìkolik lo-
gických otázek a našli na nì odpovìï. Já
si je však kladu, a to pøed vámi – ètenáøi:
Jak ovlivní nový diskont kvalitu nakupo-
vání v Králíkách? Proè má být právì hned
vedle Coopu, a ne tøeba u bývalé Hedvy?
Bude nabídka Penny Marketu skuteènì tak
široká a levnìjší ve srovnání s Coopem? Co
se stane s místními obchodníky? Posílí
druhá diskontní prodejna s témìø stejným
sortimentem význam mìsta jako regionál-
ního centra? Pokud ano, jak? Jak budou
dva diskonty vypadat na místì, kde se do
budoucna poèítá s mìstskou obèanskou
zástavbou?

Co to pøinese?
Penny Market je podle svých interneto-

vých stránek „tvrdý diskont, což znamená,
že sortiment je užší, pøesto obsahuje všech-
no bìžné zboží každodenní potøeby“. I podle
ustáleného názvosloví je diskont prodejna
pod 2500 metrù ètvereèních prodejní plo-
chy - v tom se podobá supermarketu (hy-
permarket uvedenou hranici pøekraèuje).
Hlavním znakem diskontu je omezený sor-
timent, zamìøený na rychloobrátkové zbo-
ží a nízké ceny – cena rozhoduje, kvalita je
podružná. Penny Market je mezi diskonty
podle obratu v roce 2005 na druhém místì
za Lidlem (naštìstí nemá jeho skandály),
kvalita zboží je ovšem srovnatelná. Nej-
vìtším problémem je „anonymní“ pùvod
zboží - na obalech je vìtšinou uveden pou-
ze distributor, konkrétního výrobce lze zjis-
tit u ménì než poloviny zboží.

Na dubnovém zasedání zastupitelstva
jsem se zeptal zástupce Penny Marketu,
jak odlišný resp. pestøejší sortiment bude
mít nový diskont stojící hned vedle toho
starého. Odpovìï mì pøíliš nepotìšila –
z 95% stejný jako stávající Coop Diskont!!

Nová prodejna má údajnì pøinést až 24
nových pracovních míst – to bude platit
v pøípadì, že bude vybavena i masným pul-

tem, jehož provoz není potvrzen. Nebudou
nová pracovní místa vyvážena úbytkem
dosavadních pracovních míst v již existu-
jících místních obchodech vèetnì Coopu?

„Jak jste pøijala zprávu o výstavbì Pen-
ny Marketu?“ zeptal jsem se paní poklad-
ní v Coopu. Pokrèila rameny, moc do øeèi jí
nebylo, odpovìdìla otázkou: „Kde se tu
vezmou každý mìsíc další miliony na trž-
by, aby se uživil další diskont?“ – Zdá se
mi, že Penny Market bude mít minimálnì
vzhledem ke své otevírací dobì výhodu, a
že tedy vyhlídky Coopu nejsou rùžové.
V dùsledku toho mùže dokonce v budouc-
nu nastat situace, kdy vedle sebe budou

stát jeden diskont a jedna opravdu veli-
kánská hala, ve které bude tržnice, v hor-
ším pøípadì sklad – a to témìø ve støedu
mìsta.

O co tedy jde?
„Otázky umí pokládat každý blbec, tepr-

ve odpovìdi jsou znakem skuteèného
muže!“ øekl ponìkud šovinisticky Oscar
Wilde. Pøiznávám, že neumím na všechny
otázky v tomto textu odpovìdìt. Ale snad
jsem alespoò laskavého ètenáøe podnítil
k malému zamyšlení. Obyvatelé spodní
èásti Králík dlouho volají po možnosti na-
kupovat blízko jejich domovù - tøeba by
mohl velký market stát i jinde než jen
u benzínové pumpy. Anebo by vedení mìs-
ta mohlo podpoøit místního potravináøské-
ho podnikatele nìjakou investièní pobíd-
kou, aby napø. u bývalé Hedvy otevøel vlast-
ní obchod. Náš Berlín je, jak všichni víme,
„hlavním mìstem“ diskoték, ale pro rohlík
musíte jít kilometr.

Že je spodní èást Králík nevýhodná po-
loha pro Penny Market? No a co! Jde
o dobro Penny Marketu, nebo o dobro oby-
vatel mìsta!? Mnì se spíše zdá, že jde
o nìkolik milionù do pokladny za pozemek,
bez ohledu na dùsledky! Rozpoèet mìsta
je totiž decimován nadmìrnými výdaji na
vlastní správu a Služby. Osobnì vidím prá-
vì peníze za prodej pozemku jako hlavní a
snad i jedinou výhodu z budoucí existence
Penny Marketu v Králíkách. A to je hodnì
málo.

Pavel Strnad

Výzva k poskytnutí
informací o

investièních zámìrech
Obce mikroregionu Králicko žádají

v rámci pøípravy „Studie možnosti fi-
nancování projektù z prostøedkù EU v
mikroregionu Králicko“ o poskytnutí
informací o plánovaných investicích (v
jakékoliv fázi). Jedná se o investice re-
alizované jak v oblasti cestovního ru-
chu, tak v oblasti prùmyslu a podnikání
v horizontu 10 let s investièními nákla-
dy vyššími než 100.000 Kè. Zahrnutí jed-
notlivých investièních zámìrù do této
studie mùže mít významný vliv na mož-
nost realizace tohoto projektu v budouc-
nu s využitím finanèních zdrojù Evrop-
ské unie! Informace mùžete poskytnout
na níže uvedené kontakty do 30. 6. 2006.

Za mikroregion Králicko
Mgr.Dušan Krabec

starosta mìsta Králíky
Kontakt:

redea@orlicko.cz, d.krabec@orlicko.cz

Dobrá vìc se podaøila
Dìkujeme Mìstu Králíky za pomoc

pøi rekonstrukci høištì v „Berlínì“. Po
dlouhých letech chátrání máme díky
obìtavé práci místních obyvatel a do-
danému materiálu od Mìsta Králíky
opìt funkèní a upravené høištì v této
odlehlé èásti Králík.

Obyvatelé místní èásti Králík
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Dotaèní program mìsta Králíky pro rok 2006
schválené žádosti a výše podpory

pøehled žádostí z 1.kola
(Žadatel - název akce - pøiznaná procenta z požadované èástky - max. do výše Kè)

A1 Pøíspìvek na dopravu mládežnických družstev na soutìže, turnaje (organizované)
Žadatel: Projekt: Podíl mìsta v % Max.èástka Kè
TJ Jiskra - oddíl kopané Doprava: podzim 2006 60 17.100,00
TJ Jiskra - oddíl kopané Doprava: jaro - léto 2006 60 30.000,00
TJ Jiskra - oddíl ledního hokeje Doprava - mládež. oddíl 60 25.800,00
TJ Jiskra - lyžaøský oddíl Doprava - dìtský oddíl 60 12.000,00
Èeský rybáøský svaz MO Králíky Doprava mládežnické organizace 60   3.000,00

A2 Podpora sportovních turnajù (mimo školy)
Žadatel: Projekt: Podíl mìsta v % Max.èástka Kè
TJ Jiskra - oddíl Staøí páni Zájezd do Schleife – výmìnný 20   2.400,00
TJ Jiskra - oddíl ASPV Všesokolský slet 30 14.758,50
TJ Jiskra - lyžaøský oddíl Vánoèní bìh pro dìti a dospìlé 30   1.800,00
TJ Jiskra - oddíl kopané Memoriál J. Šmolíka + pohár starosty 50   5.000,00
TJ Jiskra - tenisový oddíl Otevøený tenisový turnaj 30   1.500,00
TJ Sokol  Dolní Boøíkovice Memoriál F. Kubíèka 20      600,00
TJ Sokol  Dolní Boøíkovice Turnaj staøí páni 25      500,00
TJ Sokol  Dolní Boøíkovice Turnaj v minifotbale 25      500,00
Pøátelé cyklistiky Cyklistika - okolo Králík 1.roè. 36   5.400,00
Pøátelé cyklistiky Králická èasovka - 4.roèník 30   3.000,00
Èeský rybáøský svaz MO Králíky 4.roèník - rybáøské závody 30   1.500,00
SDH Heømanice Turnaj v požár.útoku 30      300,00
SDH Heømanice Fotbalový turnaj 20      400,00
SDH Heømanice Turnaj v šipkách 30      405,00
Komise pro integrované obce Turnaj v malé kopané 20      400,00
Komise pro integrované obce Pohár venkova - malá kopaná 40      266,00
Komise pro integrované obce Pohár venkova - kopaná 30      240,00
Komise pro integrované obce Pohár venkova - hokejbal 30      240,00
Komise pro integrované obce Pohár venkova - floorbal 30      240,00
Lukáš Klíma II. RedBull letecký den 20   1.000,00
SDH Prostøední Lipka Lipecký pohár - požární sport mužù 20   1.200,00

A3 Podpora sportovních turnajù poøádaných školami pùsobícími v Králíkách
Žadatel: Projekt: Podíl mìsta v % Max.èástka Kè
Základní škola Moravská Školní olympiáda 30   1.500,00
Základní škola 5. kvìtna Florbalový turnaj dívek 50      300,00
Mateøská škola Moravská Dìtská sportovní olympiáda 20      600,00

B1 Aktivity oživující kulturní a spoleèenský život na vesnicích
Žadatel: Projekt: Podíl mìsta v % Max.èástka Kè
Základní škola Moravská Vánoèní výstava 50   4.000,00
SDH Heømanice Pálení èarodejnic 30      450,00

B2 Akce pro dìti a mládež (volnoèasové aktivity)
Žadatel: Projekt: Podíl mìsta v % Max.èástka Kè
Gymnázium Králíky Školní projekt 5   2.000,00
TJ Sokol Dolní Boøíkovice Dìtský den 30      900,00
SDH Heømanice Mikulášská besídka 30      450,00
SDH Heømanice Dìtský den 30      450,00

B3 Podpora èinnosti handicapovaných obèanù
Žadatel: Projekt: Podíl mìsta v % Max.èástka Kè
Svaz tìlesnì postižených MO Králíky Podpora èinn. tìl. postižených - 2006 100   6.000,00

B4 Ekologické aktivity s dopadem na zlepšování životního prostøedí na území mìsta
Žadatel: Projekt: Podíl mìsta v % Max.èástka Kè
ZŠ praktická Králíky Ekologický týden 50   4.000,00

C1 Podpora spolkové èinnosti
Žadatel: Projekt: Podíl mìsta v % Max.èástka Kè
Klub maminek Maminky na cestách 50   1.000,00
Pìchotní srub K-S14 Pøíprava výstavy a realizace výstavy 30   3.000,00

Neschválené projekty
Kategorie B1 Kategorie C1
Gymnázium Králíky Školní projekt Èeský rybáøský svaz - MO Pøíspìvek na èinnost
TJ Sokol Dolní Boøíkovice Sportovní ples TJ Jiskra - lyžaøský oddíl Materiální vybavení

– oprava snìžného skútru

Schváleno Radou mìsta Králíky dne 2. 5. 2006 è. j. RM/2006/08/241
Vedoucí odboru školství, kultury a tìlovýchovy Bc. Jan Divíšek
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Platnost nových pravidel silnièního provozu se blíží!
Od 1. èervence 2006 nabude úèinnosti

zákon è. 411/2005 Sb., o silnièním provo-
zu, který novelizuje v souèasnosti platný
zákon è. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích a o zmìnách nì-
kterých zákonù. Novelizace pravidel sil-
nièního provozu byla vyvolána zejména
nutností zvýšit bezpeènost na našich sil-
nicích, dále v souladu s vládou schvále-
nou Národní strategií bezpeènosti silniè-
ního provozu snižovat poèet usmrcených a
zranìných v dùsledku dopravních nehod
a v neposlední øadì aktualizovat èeskou
právní úpravu ve vztahu k právu Evrop-
ských spoleèenství.

Novelizace pravidel silnièního provozu
je v zásadì postavena na nových preven-
tivních opatøeních (povinné používání dìt-
ských zádržných systémù na všech dru-
zích pozemních komunikací, povinné pou-
žívání cyklistických pøileb do 18 let, celo-
denní svícení za dne za nesnížené viditel-
nosti po celý rok) doplnìných opatøeními
v oblasti represe smìøované zejména na
ty øidièe, kteøí se opakovanì dopouštìjí
dopravních pøestupkù. Tito øidièi musí od
1. èervence poèítat nejenom s bodovým sys-
témem hodnocení øidièù, ale i s podstatnì
vyššími penìžitými sankcemi za doprav-
ní pøestupky. Souèasnì nový zákon dává
nové pravomoci Policii ÈR, která bude moci
ve vybraných pøípadech na místì zadržet
øidièský prùkaz, zabránit øidièi v další jíz-
dì, pøípadnì vyžadovat kauci. Mìstské a
obecní policie budou moci mìøit dodržová-
ní nejvyšší dovolené rychlosti.

Ve struènosti vás seznámíme s nìkte-
rými hlavními zmìnami v tomto zákonì.

1. Novela zavedla povinnost celoden-
ního a celoroèního svícení. Dosud tato
povinnost platila pouze v zimním období
a konèila dnem, kdy jsme se zaèínali øídit
tzv. letním èasem. V tomto roce tato po-
vinnost s ukonèením tzv. zimního èasu (26.
bøezna 2006) byla ještì zrušena, ale od
1. èervence je znovu zavedena.

2. Øízení pod vlivem alkoholu patøí
mezi nejèastìjší pøíèiny ovlivnìní øidièe mo-
torového vozidla, které vede k dopravním
nehodám, èasto s velmi závažnými dùsled-
ky. Z tìchto dùvodù i novelizace pravidel
silnièního provozu pøináší vyšší sankce za
jízdu pod vlivem alkoholu a ostatních (ji-
ných) návykových látek (drogy, léky).

Øidiè se vystavuje zadržení øidièského
prùkazu v následujících pøípadech:

· že požil alkoholický nápoj nebo užil
jinou návykovou látku,

· odmítl se na výzvu policisty podrobit
zkoušce ke zjištìní, není-li ovlivnìn alko-
holem,

· odmítl se podrobit na výzvu policisty v
pøípadì, že dechová zkouška byla pozitiv-
ní, lékaøskému vyšetøení ke zjištìní, není-
li ovlivnìn alkoholem,

· pokud odmítl podrobit se lékaøskému
vyšetøení, že není ovlivnìn návykovou lát-
kou.

V tìchto pøípadech mùže policista øidièi
i zabránit v další jízdì použitím technic-
kých prostøedkù. To platí novì i pro uèite-

le autoškoly. Novinkou je, že øízení pod
vlivem alkoholu se stává novým trest-
ným èinem v trestním zákonì (kon-
krétnì § 201). Za tento trestný èin hrozí
trest odnìtí svobody až na jeden rok, pe-
nìžitý trest nebo zákaz èinnosti. Vyšší
trestní sazba – 6 mìsícù až 3 roky nebo
zákaz èinnosti – hrozí recidivistùm nebo
napøíklad øidièùm hromadných dopravních
prostøedkù. Na øízení pod vlivem alkoho-
lu a jiných návykových látek (drog) samo-
zøejmì pamatuje vysokými sazbami v roz-
pìtí 3–7 bodù i bodový systém hodnocení
øidièù.

Poslední novinkou v této oblasti je, že
zákon è. 379/2005 Sb. umožòuje strážní-
kùm obecní policie v pøípadì podezøení
provést orientaèní dechovou zkoušku na
ovlivnìní alkoholem.

3. Zavádí se povinnost použít ochran-
nou pøilbu schváleného typu pro cyklisty
mladší 18-ti let (do 1. 7. 2006  pouze 15
let).

4. Øidiè musí dát znamení o zmìnì smì-
ru jízdy pøi pøedjíždìní cyklisty.

5. Øidiè nesmí pøi jízdì vozidlem držet
v ruce nebo jiným zpùsobem telefonní pøí-
stroj nebo jiné hovorové nebo záznamové
zaøízení. Novela upøesòuje dosavadní zá-
kaz, který teoreticky mohl být obcházen
tím, že øidiè vzal mobil mezi rameno a
hlavu a nedržel ho v ruce. Pokud nìkdo
telefonuje za jízdy, porušuje ovšem sou-
èasnì jednu se základních povinností øi-
dièe – „vìnovat se plnì øízení vozidla“.

6. Kruhový objezd. Pokud se na nìj
motorista chystá vjet, nedává znamení o
zmìnì smìru. Dosud to nebyla povinnost,
nyní je to zakázáno! Má to logiku i vý-
znam. Pøi najíždìní automobilista nemì-
ní vlastnì smìr a navíc nemá kam jinam
uhnout než vpravo. Hlavní význam tkví
ovšem v tom, že leckdy své „blikání“ po
najetí na objezd motorista okamžitì ne-
zruší a mùže tak uvést v omyl motoristu,
který se chystá najet z následující odboè-
ky, která zejména na menším kruhovém
objezdu bývá vzdálena jen nìkolik metrù.

 Pøi vyjíždìní z kruhového objezdu je
øidiè povinen dát znamení o zmìnì smì-
ru jízdy. Totéž platí i pøi pøejíždìní z jed-
noho jízdního pruhu do druhého uvnitø kru-
hového objezdu.

7. Aby byl pøi dopravních zácpách na
dálnicích a silnicích pro motorová vozidla
zajištìn plynulý prùjezd vozidel s právem
pøednostní jízdy (vozidel s modrými ma-
jáky), zákon novì stanovuje zpùsob vy-
tváøení tzv. prùjezdného jízdního pru-
hu o šíøce nejménì 3 metry na dálni-
cích a rychlostních silnicích (tj. silni-
cích pro motorová vozidla). Øidièi jsou po-
vinni ještì pøed zastavením vozidla v zá-
cpì vytvoøit takový jízdní pruh, do které-
ho jiná vozidla než vozidla s právem pøed-
nostní jízdy nesmìjí vjíždìt.

8. Bodový systém. Bodový systém hod-
nocení øidièù je jedním z mnoha opatøení
ke snížení poètu a následkù dopravních
nehod v Èeské republice do roku 2010,
která jsou obsažena v rámcové Národní

strategii bezpeènosti silnièního provozu.
Bodový systém hodnocení øidièù patøí

k osvìdèeným opatøením, jejichž cílem je:
- formou odrazení pøedcházet porušo-

vání pravidel provozu na pozemních        ko-
munikacích, a to hrozbou ztráty øidièské-
ho oprávnìní

- eliminovat ty øidièe, kteøí se opakova-
nì dopouštìjí závažných dopravních
pøestupkù, a tím se stávají nespolehlivý-
mi k øízení motorového vozidla

- vytvoøit èitelný systém postihu pøe-
stupcù, který je jednoznaènì definovaný
(konkrétní pøestupek má pøidìlen konkrét-
ní poèet bodù); tím systém pøispívá k eli-
minaci pøípadné korupce.

Bodový systém hodnocení øidièù je pou-
žíván v souèasné dobì mimo jiné v násle-
dujících evropských státech:

Spolková republika Nìmecko,  Francie
(odeètový systém; tj. øidiè má pøidìlenu
sumu bodù, od které se za pøestupky body
odeèítají až k dosažení 0. Poté pøichází
o øidièské oprávnìní. Jedná se v Evropì
o ojedinìlý systém), Velká Británie, Irsko,
Polsko, Maïarsko, Španìlsko, Itálie, Ra-
kousko, Øecko, Finsko, Portugalsko.

Pravidla bodového systému:
· pokud se na øidièovì kontì objeví 12

bodù, je mu odebrán øidièský prùkaz
· obecní úøad, který vydal øidièský prù-

kaz, zaznamená body do 5 dnù od doruèe-
ní informace o uložení pokuty nebo pravo-
mocného rozhodnutí o uložení trestu

· øidiè musí na požádání obdržet výpis
o stavu svého konta – obecní úøad však
nemá povinnost v pøípadì zmìny bodové-
ho konta automaticky øidièe informovat

· po roce bez bodového pøestupku mu
bude stav snížen o 4 body, po dalším roce
znovu o 4 body

· pokud neporuší pøedpisy tøi roky, bude
mít zaruèenì èisté konto

· pokud byl øidiè potrestán zákazem øí-
zení a má na svém kontì trestné body,
lhùty pro odpoèet mu zaènou bìžet až po
skonèení zákazu øízení

· o dosažení (pøekroèení) hranice 12 bodù
musí být øidiè neprodlenì informován

· na odevzdání øidièského prùkazu má
od doruèení oznámení pìt dnù

· podmínkou pro vrácení øidièského
oprávnìní je doklad o pøezkoušení z od-
borné zpùsobilosti k øízení motorových
vozidel.

V souèasné dobì probíhají ve všech sdì-
lovacích prostøedcích  akce na podporu no-
vých pravidel tak, aby  všichni, jichž se
tyto zmìny týkají, mìli možnost se s nimi
seznámit. Pøevážná èást zde uvedených
informací byla èerpána z internetového
por tálu Ministerstva dopravy
www.novapravidla.cz., kde lze najít
další podrobnosti k novému zákonu (ob-
sáhlá tabulka s body za jednotlivé pøe-
stupky). Jak bude vypadat nový systém
pøezkušování øidièù si mùžete vyzkoušet
na webové stránce http://etesty.mdcr.cz.

Za úsek dopravy odboru vnitøních vìcí
MìÚ Králíky ing. Luboš Hejkrlík
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
25. 4.
- RM doporuèuje nákup èásti pozem-

ku p.p.è. 1138 v k.ú. Prostøední Lipka za
kupní cenu v místì a èase obvyklou od
Lesù ÈR, s.p. na Mìsto Králíky a uklá-
dá MO pøedložit bod na jednání ZM.

- RM schvaluje pronájmu pozemku
p.p.è. 154/1 v k.ú. Králíky, využití seká-
ní trávy a údržba pozemku, a to:

   - pozemku panu Kylarovi, Králíky
   - pozemku panu Sedláèkovi, Králí-

ky.
- RM doporuèuje odkoupení pohledáv-

ky za spoleèností PROKEN, Králíky
panu Kalouskovi, Èervená Voda a uklá-
dá pøedložit bod na jednání ZM.

- RM doporuèuje revokaci usnesení
ZM/2005/10/198 a doporuèuje bezúplat-
ný pøevod pozemku p.p.è. 3204 v k.ú.
Králíky ve vlastnictví Mìsta Králíky na
Pardubický kraj, Pardubice.

Zároveò doporuèuje bezúplatný pøe-
vod pozemku p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králí-
ky od Pardubického kraje na Mìsto
Králíky a ukládá MO pøedložit bod na
jednání ZM.

- RM schvaluje návrh pøedložené kup-
ní smlouvy vypracovaný firmou Turis-
tické známky s.r.o., Janovice, Rýmaøov
a povìøuje starostu mìsta podpisem
smlouvy.

- RM neschvaluje objednání inzerce
do rubriky Cestujeme Pardubickým
krajem.

- RM posoudila pøedložené cenové
nabídky na opravu støechy muzea a
navrhuje, aby zakázku provedla firma
Pario s.r.o., Hradec Králové. Zároveò
povìøuje místostarostu mìsta podpisem
smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou.

- RM se seznámila se zprávou o po-
souzení a hodnocení nabídek na stavbu
„Evropský dùm v Králíkách“ a pøidìlu-
je veøejnou zakázku firmì AGILE spol.
s r.o. Ústí nad Orlicí. Zároveò povìøuje
starostu mìsta podpisem rozhodnutí o
pøidìlení veøejné zakázky a souèasnì
podpisem smlouvy o dílo è. 10/2006 s
výše uvedeným dodavatelem.

- RM schvaluje Pøílohu ke smlouvì o
dílo – Úklid mìsta Králíky 2006 a povì-
øuje starostu jejím podpisem.

- RM schvaluje vydání naøízení Mìs-
ta Králíky o vyhlášení zámìru zadat
dopracování lesních hospodáøských os-
nov v k.ú. Dolní Morava a Velká Mora-
va a povìøuje starostu podpisem.

- RM souhlasí s uzavøením písemné
dohody o zpracování døevní hmoty ze 3
javorù a 4 jasanù rostoucích na p.p.è.
263/1 a z 35 m2  náletových døevin ros-
toucích na p.p.è. 266/1 266/2, vše v k.ú.
Králíky s panem Mackem, Králíky. Veš-
keré práce spojené se zpracováním døev-
ní hmoty a úklidem  klestu provede žada-
tel ve vlastní režii.

- RM schvaluje smlouvu s Mìstem
Králíky a firmou MÚZO Praha s.r.o.,
Praha 1, údržby a aktualizace software
PC výkaznictví JASU a povìøuje sta-
rostu k podpisu.

- RM souhlasí s tím, aby bylo mìsto
Králíky spolupoøadatelem akce s ná-
zvem „3. setkání Králíkù v Králíkách“.
Souhlasí s úhradou tisku pamìtních lis-
tù, oznaèení a pohoštìní úèastníkù se-
tkání, nákladù na vystoupení hudebních
tìles a pronájem pódia proti doloženým
nákladùm a povìøuje místostarostu
Juránka zajištìním poøadatelských zá-
ležitostí.

2. 5.
- RM bere na vìdomí oznámení o vstu-

pu na pozemky p.p.è. 653/3 a 1297/3 v
k.ú. Králíky za úèelem výøezu døevin
nacházejících se o ochranném pásmu
NN, VN dle zák.è. 458/2000 Sb. (ener-
getický zákon).

- RM doporuèuje prodej pozemku p.p.è.
442/2 a pozemkù ve zjednodušené evi-
denci p.è. (870/1), (870/2), (870/3), (867/
2) a (839) vše v k.ú. Èervený Potok,
návrh kupní ceny 10,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem.

Zároveò RM nedoporuèuje prodej
pozemku p.p.è. 851/10 v k.ú. Èervený
Potok a ukládá MO pøedložit bod na jed-
nání ZM.

- RM nedoporuèuje prodej pozemkù
p.p.è. 755/2, 463/1, 463/2, 463/4, 463/6,
785/1, 773/1, 773/2, 777, 778, 782/1, 612/
2, 620/2, 741/1, 772/3, 624 a pozemkù ve
zjednodušené evidenci p.è. (733), (753),

(754), (760) vše v k.ú. Dolní Hedeè a
ukládá MO pøedložit na jednání ZM zá-
mìr prodeje.

- RM schvaluje konání marketingové
akce Pivovaru Holba, a. s. dne 28. 6.
2006 od 11.00 do 17.00 hod. v prostoru
Velkého nám. v Králíkách.

- RM schvaluje doplnìk è.1 mezi  Mìs-
tem Králíky a provozovatelem       kana-
lizace Služby mìsta Králíky s.r.o. o od-
vádìní odpadních vod veøejnou       ka-
nalizací z objektu èp. 367 Gymnázium
Králíky a povìøuje starostu mìsta
podpisem doplòku è.1 ke smlouvì è. 90.

- RM bere na vìdomí informace o
nesplnìní úkolu uloženého jednateli
spoleènosti SMK s.r.o. usnesením RM
èíslo RM/2006/10/119 ze dne 7. 3. 2006.

- RM schvaluje objednání prezentace
mìsta v „Obrazovém atlase architektu-
ry, technických památek a zajímavostí
v ÈR EUROBEDS 2007“ v cenì 7.000,-
Kè za polovinu tiskové strany a ukládá
místostarostovi ve spolupráci s OŠKT
zajistit potøebné podkladové materiály.

- RM navyšuje na základì § 102, odst.
2, písm. j) zákona è. 128/2000 Sb. v plat-
ném znìní poèty zamìstnancù obce
v obecním úøadu pro rok 2006 o 1 mís-
to.

- RM schvaluje rozpis finanèních pro-
støedkù v rámci Dotaèního a pøíspìv-
kového programu mìsta pro rok 2006

9. 5.
- RM schvaluje zøízení vìcného bøe-

mene pro oprávnìnou Východoèeskou
plynárenskou, a.s., Hradec Králové spo-
èívající v oprávnìní zøízení a provozo-
vání stavby PZ vèetnì pøíslušenství na
pozemcích p.p.è. 661/1, 670/3, 748/2 a
2121/1 v k.ú. Králíky, a to na dobu neu-
rèitou a za úplatu.

- RM schvaluje znìní smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvì mezi Mìstem Krá-
líky a spoleèností A+R s.r.o., Jirny
v pøedloženém znìní.

- RM posoudila pøedložené cenové
nabídky na technický dozor investora
stavby „Evropský dùm v Králíkách“ a
navrhuje, aby mandátní smlouva byla
uzavøena s firmou p. Chrásky a záro-

(pokraèování na stranì 10)
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Z pracovního kalendáøe
vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
(pokraèování ze strany 9)

veò starostu mìsta povìøuje jejím pod-
pisem.

- RM schvaluje Smlouvu o dílo na zho-
tovení projektu: Nástavba bytového
domu Králíky èp. 841-843 – PD pro vý-
bìrové øízení na zhotovení stavby a po-
vìøuje starostu jejím podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o poskytnutí
grantu v rámci programu podpory pre-
ventivní péèe o sbírky Pk na rok 2006 a
povìøuje starostu podpisem smlouvy.

- RM bere na vìdomí materiál „Kon-
cepce školství na Králicku“ a ukládá sta-
rostovi jej pøedložit na jednání ZM.

- RM bere na vìdomí pøedbìžnou sprá-
vu o hospodaøení firmy SMK, s.r.o. za
rok 2005.

16. 5.
- RM doporuèuje prodej pozemkù

st.p.è. 1282/4 a p.p.è. 110/1 v k.ú. Králí-
ky, návrh kupní ceny u st.p. 110,- Kè/
m2, u p.p. 50,- Kè/m2 + náklady spojené
s pøevodem, a ukládá MO pøedložit na
jednání ZM zámìr prodeje.

- RM doporuèuje prodej èásti pozem-
ku p.p.è. 783 v k.ú. Dolní Hedeè, návrh
kupní ceny 20,- Kè/m2 + náklady spoje-
né s pøevodem, a ukládá MO pøedložit
na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM nedoporuèuje prodej pozemkù
st.p.p.è. 195/1, 787/1 a p.p.è. 339, 340 v
k.ú. Králíky a ukládá MO pøedložit na
jednání ZM zámìr prodeje.

- RM doporuèuje prodej pozemku p.p.è.
2074/9 v k.ú. Králíky, návrh kupní ceny
50,-Kè/m2 + náklady spojené s pøevo-
dem, a ukládá MO pøedložit na jednání
ZM zámìr prodeje.

- RM neschvaluje zámìr pronájmu
èásti pozemkù p.p.è. 97/2, 97/3, 97/4 v
k.ú. Èervený Potok.

- RM schvaluje zámìr pronájmu èásti
pozemku p.p.è. 651/18 v k.ú. Králíky za
úèelem užívání zahrady a ukládá MO
zámìr pronájmu zveøejnit.

- RM neschvaluje zámìr pronájmu
èásti pozemku p.p.è. 651/28 v k.ú. Králí-
ky za úèelem užívání zahrady.

- RM bere na vìdomí oznámení o vstu-
pu na pozemky p.p.è. 670/3 a 748/2 v
k.ú. Králíky za úèelem výøezu døevin
nacházejících se v ochranném pásmu
NN, VN dle zák.è. 458/2000 Sb. (ener-
getický zákon).

- RM schvaluje pronájem pozemkù
p.p.è. 225, 248, 592/2, 592/3 a 589/3 v
k.ú. Horní Lipka za úèelem zemìdìl-
ského hospodaøení panu Øezníkovi,
Horní Lipka.

- RM schvaluje výpùjèku ocelové kol-
ny na pozemku p.p.è. 73/2 v k.ú. Pro-
støední Lipka na dobu neurèitou za úèe-
lem uskladnìní movitých vìcí a materi-
álu Sboru dobrovolných hasièù Pro-
støední Lipka.

- RM schvaluje smlouvu o nájmu ne-
movitostí è. HUOU/527/06 Sp 63/2005
Ja mezi Mìstem Králíky a ÈR – Úøa-
dem pro zastupování státu ve vìcech
majetkových, Praha 2, v pøedloženém

znìní a povìøuje starostu podpisem.
RM schvaluje zámìr pronájmu èásti

pozemku p.p.è. 317 v k.ú. Horní Lipka
za úèelem zastavìné plochy pod kolnou
a ukládá MO zámìr pronájmu zveøej-
nit.

- RM jako orgán pøíslušný rozhodo-
vat ve vìcech obce jako jediného spo-
leèníka obchodní spoleènosti podle ust.
§ 102 odst. 2 písm. c) zák. è. 128/200 Sb.,
o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
rozhodla podle ust. § 125 odstavec 1 pís-
meno e) a ust. § 132 odst. 1 zák. è. 513/
1991 Sb., obchodní zákoník, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a ve spojení s usne-
sením zastupitelstva mìsta è. ZM/2006/
03/059 ze dne 14. 3. 2006 o zvýšení zá-
kladního kapitálu spoleènosti Služby
mìsta Králíky s.r.o., se sídlem Králíky,
Rùžová 462, o èástku 1,600.000,- Kè na
celkovou výši 1,800.000,- Kè. Zvýšení
základního kapitálu bude provedeno
penìžitým vkladem jediného spoleèní-
ka Mìsta Králíky ve výši 1,600.000,- Kè.

Závazek ke zvýšení vkladu musí být
jmenovaným spoleèníkem pøevzat nej-
pozdìji do 31. 5. 2006. Správcem novì
pøevzatého vkladu se ustanovuje spo-
leèník Mìsto Králíky.

Pohledávka spoleènosti Služby mìs-
ta Králíky s.r.o. vùèi Mìstu Králíky na
splacení nového vkladu spoleèníka Mìs-
ta Králíky do základního kapitálu ve výši
1,600.000,- Kè se ve smyslu ust. § 108
odst. 2 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v plné výši zapoèítává s pohle-
dávkou Mìsta Králíky vùèi spoleènosti
Služby mìsta Králíky s.r.o. ve výši
1,603.889,- Kè z titulu úhrady kupní
ceny movitých vìcí prodaných na zá-
kladì kupní smlouvy ze dne 31. 12. 2004.

Rada mìsta souèasnì povìøuje sta-
rostu mìsta Mgr. Dušana Krabce k pod-
pisu rozhodnutí jediného spoleèníka pøi
výkonu pùsobnosti valné hromady a ke
všem s tím souvisejícím úkonùm nut-
ným k provedení zápisu zvýšení zá-
kladního kapitálu v obchodním rejstøí-
ku.

- RM schvaluje zøízení menšího psího
útulku v Èervené Vodì a ukládá odbo-
ru životního prostøedí pøipravit ve spo-
lupráci s OÚ Èervená Voda návrh
smlouvy. Souèasnì ukládá odboru ŽP
pøipravit pro jednání ZM revokaci pù-
vodního usnesení ZM è. ZM/2006/03/
075.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny
noèního klidu na 24.00 hodin, a to v sou-
vislosti s poøádáním koncertu dne 20. 5.
2006 v kavárnì Sport bar v Klubu Na
Støelnici v Králíkách. Zamýšlená pro-
dukce nesmí svým prùbìhem narušo-
vat veøejný poøádek a noèní klid. Pan
Jungvirt pøed uskuteènìním akce pro-
mluví s obèany, kteøí sousedí bezpro-
støednì se zaøízením, aby pøedešel pøí-
padným stížnostem.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny
noèního klidu na 24.00 hodin, a to v sou-
vislosti s poøádáním taneèní zábavy dne
27. 5. 2006 v restauraci Hospoda na
høišti v Králíkách. Zamýšlená produk-
ce nesmí svým prùbìhem narušovat
veøejný poøádek a noèní klid. Pan Jun-
gvirt pøed uskuteènìním akce promlu-
ví s obèany, kteøí sousedí bezprostøed-
nì se zaøízením, aby pøedešel pøípad-
ným stížnostem.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny
noèního klidu na 2.00 hodin, a to v sou-
vislosti s poøádáním kulturní akce
„Drum and Base + Jungle“ dne 19. 5.
2006 v restauraci Formanka v Králí-
kách. Zamýšlená produkce nesmí svým
prùbìhem narušovat veøejný poøádek
a noèní klid. Poøadatel akce pøed jejím
uskuteènìním promluví s obèany, kteøí
sousedí bezprostøednì se zaøízením, aby
pøedešel pøípadným stížnostem.

- RM schvaluje smlouvu o dílo mezi
Mìstem Králíky s obcí Èervená Voda a
firmou REDEA Žamberk, s. r. o., a po-
vìøuje starostu jejím podpisem.

- RM schvaluje vedení cyklistické stez-
ky Letohrad - Dolní Lipka s pøechodem
na znaèenou cyklotrasu v úseku Dolní
Lipka - Prostøední Lipka - Králíky.

Jednání
2. 5. - starosta na jednání o rozvoji

cestovního ruchu v Moravské Tøebové
(poøádalo Ministerstvo pro místní roz-
voj, úèast ministra Martínka),

5. 5. - místostarosta na zasedání val-
né hromady Euroregionu Glacensis v
Ústí nad Orlicí,

10. 5. - starosta se zástupcem firmy
Autoliv, p. Grossem, o èasovém har-
monogramu investièního zámìru v
Králíkách,

12. 5. - starosta na správní radì Sdru-
žení obcí Orlicko v Žamberku,

16. 5. - starosta na jednání dozorèí
rady firmy VaK Jablonné nad Orlicí,

16. 5. - místostarosta na jednání o
cyklostezkách Letohrad - Králíky a
Králíky Èervená Voda v Jablonném
nad Orlicí,

29. 5. - starosta a místostarosta na
plánovací konferenci na akci Cihelna
2006.

Návštìvy
18. – 19. 5. - starosta na pozvání euro-

spolankynì J. Bobošíkové ve Strasbour-
gu v sídle Evropského parlamentu,

22. 5. - starosta na setkání Partner-
ského spolku Králíky,

26. 5. - starostové Mikroregionu Krá-
lovství u Olomouce, výjezdní semináø
v rámci POV.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 5
konaného dne 9. kvìtna 2006

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)
Evžen Èerný (4) Mgr. Karel Hlava (13)
Josef Knettig (5) Pavel Kalianko (14)
Mgr. Alena Krabcová (6) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15)
Bedøich Novotný (8)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:  omluven:
Antonín Vyšohlíd (7), nepøítomen: Ing. Roman Kosuk (12).

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

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 Koncepce školství v Králíkách
4.3 Výkaz závazkù a pohledávek

spoleènosti SMK s.r.o.
5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

1. Zahájení a prezence
ZM/2006/05/096: ZM schvaluje pøednesený návrh

programu jednání ZM è. 5/2006.
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
ZM/2006/05/095: ZM schvaluje ovìøovateli dnešního

zápisu jednání paní Venzarovou a Mgr. Krabcovou.
Hlasování: 11:0:2 (schváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
+   +  +   +   +   o   x   +  o     +     +      x      +      +     +

3. Zprávy z jednání rady mìsta
Nebylo pøijato žádné usnesení.

4. Hlavní jednání

4.1  Majetkové operace
ZM/2006/05/097: ZM schvaluje prodej bytové jednot-

ky è. 3 v èp. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického po-
dílu ve výši 120/1000 na pozemku st.p.è. 200 a spoleè-
ných èástech domu vše v k.ú. Králíky paní Stolínové,
Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/05/098: ZM schvaluje prodej bytové jednot-
ky è. 6 v èp. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického po-
dílu ve výši 289/1000 na pozemku st.p.è. 200 a spoleè-
ných èástech domu vše v k.ú. Králíky manželùm To-
mešovým, Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/05/099: ZM schvaluje prodej pozemku
p.p.è. 492/2 v k.ú. Králíky manželùm Schmockovým,
Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/05/100: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 81 v k.ú. Prostøední Lipka za kupní cenu 10,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
prodeje zveøejnit.

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

ZM/2006/05/101: ZM schvaluje zámìr smìny pozem-
ku p.p.è. 294/7 v k.ú. Èervený Potok ve vlastnictví
Mìsta Králíky za kupní cenu 10,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem za èást pozemku p.p.è. 141/2 v
k.ú. Èervený Potok ve vlastnictví pana Paøízka,
Èervený Potok  za kupní cenu 10 Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem, a ukládá zámìr smìny zveøej-
nit.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/05/102: ZM schvaluje smìnu pozemkù p.p.è.
392/6, 393/2 a st.p.è. 1618 v k.ú. Králíky ve vlastnictví
Mìsta Králíky za pozemek p.p.è. 2285 v k.ú. Králíky ve
vlastnictví Hasièského záchranného sboru Pardu-
bického kraje, Pardubice, a to bez doplatku kupní
ceny.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/05/103: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/
2005/10/198 a schvaluje zámìr bezúplatného pøevodu
pozemku p.p.è. 3204 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Mìs-
ta Králíky na Pardubický kraj, Pardubice, a ukládá
zámìr zveøejnit.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/05/104: Zároveò ZM schvaluje bezúplatný
pøevod pozemku p.p.è. 1295/8 v k.ú. Králíky ve vlast-
nictví Pardubického kraje, Pardubice na Mìsto Krá-
líky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/05/105: ZM schvaluje nákup èásti pozem-
ku p.p.è. 1138 v k.ú. Prostøední Lipka za kupní cenu
v místì a èase obvyklou od Lesù ÈR,  na Mìsto Krá-
líky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/05/106: ZM schvaluje úplatný pøevod nemo-
vitosti èp. 364 na st.p.è. 223, st.p.è. 223 a p.p.è. 244 vše v
k.ú. Králíky od Èeské spoøitelny, a.s., Praha na Mìsto
Králíky.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2006/05/107: ZM schvaluje odkoupení pohledáv-
ky za spoleèností PROKEN s.r.o., Králíky panu Ka-
louskovi, Èervená Voda.

 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2 Koncepce školství v Králíkách

ZM/2006/05/108: ZM schvaluje navržený model fun-
gování MŠ s tím, že od 1. 9. 2006 budou spojeny MŠ
Pivovarská a MŠ Prostøední Lipka, nástupnickou
organizací bude Mateøská škola Pivovarská, Králí-
ky, okres Ústí nad Orlicí.

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

ZM/2006/05/109: ZM bere na vìdomí materiál vypra-
covaný komisí pro stanovení koncepce školství na
Králicku a ukládá komisi dopracovat tento materiál
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Zveøejnìný zápis z jednání zastupitelstva mìsta je anonymizo-
ván, originál zápisu je uložen na sekretariátì u sleèny Faltusové
k nahlédnutí obèanùm.

v návaznosti na støední školství.
Hlasování: 1:7:4 (neschváleno, p. Èerný se již neúèast-

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

ZM/2006/05/110: ZM schvaluje spojení obou ZŠ do 1
subjektu se zachováním výuky v obou budovách a
pøi dalším poklesu poètu žákù v budoucnosti násled-
né slouèení škol do jedné budovy.

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

ZM/2006/05/111: ZM schvaluje ponechat souèasný
model základních škol.

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

ZM/2006/05/112: ZM schvaluje navržený model fun-
gování dvou ZŠ, konkrétnì se jedná o zachování sou-
èasného modelu 2 základních škol, tedy 2 samostat-
ných subjektù ve 2 budovách s pøedpokladem bu-
doucího slouèení obou škol do 1 subjektu v jedné
budovì. Kritériem pro možné slouèení škol je po-
kles celkového poètu žákù na obou školách pod 400
žákù.

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

4.3 Výkaz závazkù a pohledávek spoleènosti
SMK s.r.o.

ZM/2006/05/113: ZM bere na vìdomí pøedbìžnou zprá-
vu jednatele spoleènosti SMK s.r.o. o vývoji hospoda-
øení za rok 2005.

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

5. Vstupy obèanù
ZM/2006/05/114: ZM schvaluje výši mìsíèní odmì-

ny pro neuvolnìné èleny zastupitelstva za výkon
funkce èlena výboru, komise rady nebo zvláštního
orgánu a to od 11. 4. 2006 MUDr. Špièkové a pí. Ven-
zarové.

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

6. Vstupy zastupitelù
Nebylo pøijato žádné usnesení.

Starosta ukonèil jednání v 22:50 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Upozornìní na druhou zmìnu
vlakového jízdního øádu

Zmìna je platná od 28. 5. 2006.
Na základì èetných pøipomínek cestujících byla pro-

vedena úprava èasu odjezdu u vlaku èíslo 20006, který
odjíždìl z Králík do Letohradu v 09.35 hod. Tento spoj
totiž pøijíždìl do Letohradu až po odjezdu vlaku do Ústí
nad Orlicí a cestující se do Ústí nad Orlicí dostal až
v 11.48 hod. Proto nebyl tento spoj v souèasné dobì vy-
užíván, ze strany cestujících byla oprávnìnì kritizová-
na špatná návaznost spojù.

Od 28. 5. 2006 tento spoj odjíždí z Králík již v 09.24
hod., pøíjezd do Letohradu je v 10.01 hod.. Na tento
spoj navazuje pøípoj do Ústí nad Orlicí, který z Leto-
hradu odjíždí v 10.03 hod., pøíjezd do Ústí nad Orlicí je
v 10.25 hod., pøípadnì do Pardubic v 11.20 hod.
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Byla u nás Saxana
Duben se pomalu chýlil ke konci a

my jsme si pøipomnìli svátek èarodìj-
nic, který každoroènì oslavují lidé pá-
lením ohòù.

A tu si nìkdo vzpomnìl, že vloni
u nás byla na návštìvì èarodìjnice Sa-
xana, která dìti tehdy obdarovala pìk-
nými knížkami. A tak jsme se rozhod-
li, že jí napíšeme dopis a pozveme ji,
aby se u nás zastavila na své každo-
roèní okružní cestì. Jak jsme si øekli,
tak jsme i udìlali – dopis s pozváním
jsme dali do èarodìjné láhve, postavili
pøed hlavní dveøe a èekali, co bude…..

Ještì jsme se domluvili, že se i my
tentokrát pøevleèeme za poøádné èa-
rodìjky a vyrobíme si koš�átka, aby-

chom Saxanu pøekvapili i potìšili.
Ve ètvrtek dopis zmizel a my jsme

poznali, že se Saxana u nás zastaví.
Koš�átka byla už pøipravena a tak

jsme se v pátek ráno oblékli do na-
chystaných pøevlekù a èekali na slí-
benou návštìvu.

Saxana se totiž ohlásila, že pøiletí
kolem desáté hodiny dopoledne - a tak
se i stalo. Asi o pùl jedenácté nìco za-
huèelo a Saxana byla tu i se svým no-
vým koštìtem a ohromnou taškou pl-
nou dárkù.

Nejdøíve si trochu postìžovala na
dlouhou cestu, pak na nové koštì, kte-
ré ji cestou zlobilo. Chvíli si odpoèinu-
la na pøistaveném køesle a dìti jí za-

zpívaly nìkolik svých oblíbených pís-
ní. Na oplátku je zase Saxana nauèila
lítat na koštìti - nejprve slalom, pak
pøes pøekážky….

Byla z toho spousta legrace, smí-
chu a dovádìní. Unavená Saxana se
pak opìt posadila na køeslo a zaèalo
velké nadìlování. To bylo radosti a
dìkování!

Èarodìjnice se chvíli potìšila z na-
šeho radování a pak už se s námi roz-
louèila, protože ji ještì èekala cesta za
dìtmi do Hanušovic.

Mìj se hezky, Saxano, a pøíští rok
tøeba zase nashledanou.

Dìkujeme Obecnímu úøadu v Dol-
ní Moravì, který každoroènì vìnuje
našim dìtem finanèní pøíspìvek na
hraèky.

MŠ Èervený Potok

Hledáme velikonoèní poklad
Jak Vánoce, tak i Velikonoce mají

svou zvláštní osobitou atmosféru, kte-
rá podnìcuje naši fantazii…

Zvláštì patrné je to v období veliko-
noèních svátkù – a� už je to Modré pon-
dìlí pøes Škaredou støedu, Zelený ètvr-
tek a Velký pátek až k Velikonoènímu
pondìlí, kdy se chodí koledovat.

Hlavnì Velký pátek skrývá jedno
velké tajemství – øíká se, že v tento
den se otvírá zemì a vydává své pokla-
dy.

O tom všem jsme si spoleènì vyprá-
vìli pøed odchodem na velikonoèní
prázdniny a slíbili si, že až se po prázd-
ninách sejdeme, zkusíme prohledat
okolí naší školky, jestli náhodou nìja-
ký poklad nìkde neobjevíme.

A tak hned v úterý, když jsme se zase
sešli ve školce, vydali jsme se na velký

prùzkum v okolí budovy MŠ.
Po chvíli hledání si najednou nìkdo

všiml, že jsou otevøeny dveøe místního
kostelíku a zevnitø se line svìtlo, což
jindy nebývá zvykem. A tak, puzeni
zvìdavostí, vypravili jsme se prozkou-
mat, proè tomu tak je…….

A uvnitø kostelíku, na hlavním i ved-
lejším oltáøi, stál velikonoèní beránek
s oveèkami a u každého oltáøe ležel py-
tel – co se v nìm asi skrývá? A vìøte
nebo ne, pro každého kluka i holèièku
tam byl schovaný krásný plyšový med-
vídek!

S medvídky v náruèi jsme se vrátili
na naši školní zahradu a tam mezi stro-
my byla ukryta další èást pokladu - pøe-
kvapení pro dìvèata (malá mikrovln-
ka, koèárky golfáèe a dvì panenky).

To bylo radosti!

Po obìdì jsme pak ještì objevili po-
slední èást pokladu - pøekvapení pro
chlapce (byly to hrady s rytíøi a zbranì-
mi, bojovníci od Tróje s trojským ko-
nìm a safari se zvíøátky a džípy.)

Ale to už bylo opravdu všechno, nic
víc jsme už nenašli.

Medvídky si dìti odvezly domù, aby
se s nimi pochlubily rodièùm a ještì
dlouho pak vzpomínaly, jak jsme hle-
dali a našli poklad.

A z ostatních hraèek se spoleènì tì-
šíme každý den, když se ve školce se-
jdeme. Za spoustu dìtské radosti
dìkujeme Honební spoleènosti
z Hanušovic, jehož sponzorský dar
jsme na tuto velikonoèní akci pou-
žily.

Ještì jednou upøímnì dìkují
uèitelky a dìti z MŠ Èervený Potok

INTERNET, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Praha, 2. kvìtna 2006 - Jen pìt procent

èeských domácností má podle údajù Èes-
kého statistického úøadu vysokorychlostní
pøipojení k internetu. Pøíèinou nízké pene-
trace je zejména to, že obèanùm chybí do-
statek informací o možnostech pøipojení a
o využití internetu. Podle prùzkumu agen-
tury STEM/MARK si lidé nepoøizují poèí-
taèe a internet proto, že nevidí jejich smys-
luplné využití a poøizovací náklady se jim
zdají vysoké.

Na tuto situaci se rozhodla reagovat fir-
ma COMPUTER HELP spol. s r.o. projek-
tem „Internet, široký a bystrozraký“.
Projekt si klade za cíl zvednout obecnou
informovanost obèanù o internetu a zpù-
sobu pøipojení k nìmu, speciálnì se zamì-
øením na vysokorychlostní pøipojení. Inter-
net, široký a bystrozraký, je jedním z ètyøi-
ceti sedmi projektù, které získaly dotaci
Ministerstva informatiky Èeské republiky
na podporu rozšíøení vysokorychlostního
pøipojení.

Projekt má tøi èásti.  První budou kur-
zy, které laickou veøejnost srozumitelnou
formou seznámí s možnostmi pøipojení k
internetu (vytáèené versus vysokorychlost-
ní pøipojení; výhody a nevýhody jednotli-
vých typù pøipojení; modelové situace pøi-

pojení) vèetnì bezpeènostních pravidel pøi-
pojení. Kurzy se zamìøí také na praktické
informace: jak internet využívat: jak vy-
hledávat informace, stahovat soubory, na-
kupovat, pracovat se svým bankovním
úètem èi se po internetu vzdìlávat.

Druhou èástí projektu je vytvoøení sa-
mostatného interaktivního portálu, kte-
rý klientovi doporuèí pro nìj vhodný typ
pøipojení a vyhledá poskytovatele pøipoje-
ní co nejblíže jeho bydlišti. Na portálu bu-
dou k dispozici všechny dostupné informa-
ce, aplikace a odkazy na další informaèní
zdroje, rozdìlené podle stupnì znalosti uži-
vatelù – od zaèáteèníkù po pokroèilé. Ti se
budou moci podílet na obsahu webové pre-
zentace a sdílet své zkušenosti s ostatní-
mi úèastníky.

A koneènì tøetí èástí projektu je CD, kte-
ré bude shrnovat první dvì èásti projektu:
texty pøíruèek dodávané úèastníkùm kur-
zù, statickou èást webu a také interaktiv-
ní konfigurátor, který po nastavení základ-
ních parametrù o klientovi ukáže konkrét-
ní pøíklady využití vysokorychlostního pøi-
pojení formou videoklipù.

Kurzy budou probíhat zdarma ve vy-
braných školicích støediscích po celé Èeské
republice. Úèastníci získají, kromì péèe

zkušených lektorù, tištìnou pøíruèku s nej-
dùležitìjšími informacemi a zmínìné in-
teraktivní CD. Kurzy budou spuštìny v èerv-
nu 2006. Zájemci se mohou pøihlásit na
bezplatné telefonní lince 800 800 028 nebo
na portálu projektu. Aktuální informace lze
získat na http://www.computerhelp.cz.

Firma COMPUTER HELP spol. s r.o. je
jedním z realizátorù Národního programu
poèítaèové gramotnosti, který Ministerstvo
informatiky realizuje již ètyøi roky. Ve èty-
øech kurzech (Jak na poèítaè; Texty v poèí-
taèi; Internet a e-mail; Sám sobì úøední-
kem) bylo proškoleno již více než 100.000
lidí. COMPUTER HELP disponuje více než
80 školicími støedisky rozmístìnými po celé
Èeské republice a dennì eviduje kolem
pìti set nových zájemcù o kurzy NPPG.
Každý z dvouhodinových kurzù stojí
úèastníky pouhou stokorunu, zbytek
nákladù hradí za absolventy MI ÈR for-
mou dotace.

Kontakt:
COMPUTER HELP spol. s r. o.
Irena Mikotová, dipl. ek., vedoucí

marketingového oddìlení
Telefon: 606 552 199
E-mail: mikotova@computerhelp.cz
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Vyhlášení rozvojového programu ministerstva školství, mládeže
a tìlovýchovy na rok 2006 ze dne 15. 5. 2006, è.j. 12 458/2006-23

„Rozvojový program na podporu zvý-
šení poètu žákù støedních škol ve všeo-
becném vzdìlávání“

Ministerstvo školství, mládeže a tìlový-
chovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje
rozvojový program ve vzdìlávání podle § 171
odst. 2 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškol-
ním, základním, støedním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdìlávání (školský zákon)
„Podpora støedního všeobecného vzdì-
lávání“.

Cíle Programu:
Cílem tohoto rozvojového programu je,

docílit ve školním roce 2010/2011 stavu, kdy
podíl pøijímaných žákù do všeobecného vzdì-
lávání[1] dosáhne cca 35% mezi pøijímaný-
mi støedoškoláky v denním studiu, (což pøi
oèekávaném populaèním vývoji znamená
zøízení nových cca 5 700 studijních míst pro
tyto žáky do roku 2010/2011) ve školách,
které nevybírají školné:

- zvýšit poèet studijních míst a tím
otevøít možnost studia ve všeobecném vzdì-
lávání pro vìtší poèty uchazeèù, které jim
umožní získat široký všeobecnì vzdìlávací
základ a v rámci diferencovaného školního
kurikula zaøadit i vybrané, odbornì orien-
tované obsahy vzdìlávání (ICT, jazyky,
matematika další),

- doplnit a zlepšit vybavení gymná-
zií a støedních škol poskytujících vzdì-
lání v oborech vzdìlání lyceum v sou-
vislosti se vznikem nové školy nebo
navýšením poètu žákù v oborech gym-
názium nebo lyceum.

Program pøispívá na náklady vzniklé
v kalendáøním roce 2006 a 2007 zøizovate-
li na zøízení nových žákovských míst pro
školní rok 2006/2007.

Žádat mohou:
Zøizovatelé právnické osoby vykonávající

èinnost støední školy s kmenovým oborem
vzdìlání 78-42-M (lyceum) a 79-41-K (gym-
názium), (dále jen „žadatel“) jimiž jsou obce,
kraje, církve a náboženské spoleènosti a
MŠMT.

Program se vztahuje pouze na vzdì-
lávání žákù po ukonèení povinné škol-
ní docházky.

Postup  žadatele:
Žádosti o zaøazení do rozvojového pro-

gramu se podávávají v listinné formì a na
technických nosièích dat krajskému úøadu
do 15. 7. 2006.

Obce a kraje podávají žádosti prostøed-
nictvím pøíslušného krajského úøadu MŠMT.

Církve a náboženské spoleènosti a školy
zøízené ministerstvem podávají žádosti pøí-
mo MŠMT.

Žadatel k žádosti uvede poèty nových
míst, která se zøizují spolu s návrhem od-
povídající zmìny v rejstøíku škol a školských
zaøízení.

Návrh se podává v souladu se zámìrem
posílit rozvoj všeobecného vzdìlání a do
školního roku 2010/2011 a zvýšit tak podíl
pøijímaných žákù v oborech gymnázium a
lyceum mezi žáky støedních škol na 35%
(resp. na 40% v následujících pìti letech).

Krajský úøad zpracuje žádosti krajù a
obcí do souhrnné tabulky podle pøílohy
k tomuto vyhlášení rozvojového programu,

kterou spolu zašle ministerstvu v listinné
podobì i elektronicky do 31. 7. 2006; žádo-
sti církví a náboženských spoleèností a škol
zøízených ministerstvem zpracovává MŠMT
obdobnì.

Výše a zpùsob pøevodu  poskytnuté
dotace:

Výše poskytnuté dotace bude urèena podle
poètu nových míst ve vzdìlávacích progra-
mech všeobecnì vzdìlávacího zamìøení (ve
ètyøletých oborech vzdìlání gymnázium a
lyceum) v souladu se zápisem v rejstøíku
škol a školských zaøízení.

Na každé nové místo mùže být pøi jeho
zøízení poskytnuto až 25 tis. Kè., z toho 15
tis. Kè v prvém roce pøijetí žáka, 10 tis. Kè
v druhém roce.

Èástka se pøidìluje pøi zøízení místa
v návaznosti na zapsání pøíslušných zmìn
v rejstøíku škol a školských zaøízení.

Dotace bude žadatelùm poskytnuta na
základì výbìrového øízení jako úèelovì vá-
zaná.

K zajištìní efektivního využití prostøed-
kù poskytnutých v rámci rozvojového pro-
gramu se finanèní prostøedky pøidìlují pro-

støednictvím krajských úøadù, v pøípadì,
kdy bude žadatelem kraj nebo obec. Dotace
bude poskytnuta prostøednictvím krajské-
ho úøadu podle sídla školy. Ministerstvo po-
skytne finanèní prostøedky formou rozhod-
nutí dle § 163, odst. 1 písm. a) a § 171 odst.
2 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním,
základním, støedním, vyšším odborném a
jiném vzdìlávání (dále jen „školský zákon“).

V pøípadì, kdy zøizovatelem bude církev
nebo náboženská spoleènost, pøidìluje pro-
støedky MŠMT pøímo právnické osobì vy-
konávající èinnosti školy formou rozhodnutí
dle a § 163, odst. 1 písm. b) a § 171 odst. 2
zákona è. 561/2004 Sb.

Pøíjemce dotace:
Pøíjemce dotace je povinen ji s poskyto-

vatelem finanènì vypoøádat v termínech
stanovených vyhláškou MF ÈR è. 551/2004
Sb., kterou se stanoví zásady a termíny fi-
nanèního vypoøádání vztahù se státním roz-
poètem, státními finanèními aktivy nebo
národním fondem.

Pøíjemce dotace pøedá poskytovateli do-
tace též vìcné vyhodnocení užití finanèních
prostøedkù zpracované k 31. 12. 2006.

Zápis do ZUŠ
Základní umìlecká škola v Králíkách

poøádá zápis žákù pro školní rok 2006 – 2007
K zápisu do hudebního, taneèního, výtvarného a literárnì-dramatické-
ho oboru mohou kromì dìtí z posledních roèníkù mateøských škol pøijít
i dìti z 1. a 2. tøíd škol základních.

V hudebním oboru vyuèujeme hru na klavír, housle, violoncello, kyta-
ru, akordeon, zobcovou a pøíènou flétnu, klarinet, trubku a sólový a
sborový zpìv.

Vìøíme, že nabídku k výuce vašich dìtí v umìleckých oborech  plnì
využijete.

Zápis nových žákù pro všechny obory se uskuteèní v pátek 16. èervna
2006 v dobì od 15.00 do 17.00 hodin v øeditelnì školy.

Telefonicky si lze dohodnout v pøípadì potøeby i náhradní termín. Infor-
mace na telefonním èísle: 465 631 242.

Mgr. Olga Zajacová, øeditelka školy

Zveme vás k zápisu a prohlídce mateøské školy
v Èerveném Potoce a v Prostøední Lipce

Co nabízíme?

Chcete zdravé a bezpeèné prostøedí?

Vyhovuje vašemu dítìti menší kolektiv?

Potøebujete pro svoje dítì individuální pøístup?

Pak je naše jednotøídní MŠ ideální místem pro vaše dítì.

Navštívit nás mùžete kdykoliv bìhem mìsíce èervna, kdy
probìhne vlastní zápis do mateøských škol.
Pøijeïte si s námi pohrát, zazpívat, zacvièit…
Mùžete si prohlédnout celý areál MŠ, všichni zamìstnanci
vám rádi odpoví na vaše pøípadné dotazy.

       Tìšíme se na vás
   kolektiv MŠ v Èerveném Potoce
    kolektiv MŠ v Prostøední Lipce
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Pozvánka do èítárny
Plníme slib, který jsme vám dali

v kvìtnovém vydání, a pøinášíme na-
bídku èasopisù, které odebíráme pro
ženy (ale nejen pro nì) v èítárnì Mìst-
ské knihovny v Králíkách.

 Praktická moderní žena
mìsíèník, rozsah 98 stran
cena 49,- Kè
www.praktickazena.cz
Èasopis inspirující ženy k aktivnímu

tvoøivému využívání volného èasu.
Stálé rubriky jsou vìnovány bydlení,
módì, vaøení a ruèním pracím. Oblíbe-
ný je také speciál èasopisu Praktická
žena – Kreativ, který vychází jednou
za ètvrt roku.

Burda
mìsíèník, rozsah 98 stran

cena 99,- Kè
www.burda.cz
Jeden z nejznámìjších èasopisù pro

ženy na svìtì vychází od r.1991 i v Èes-
ké republice. Èasopis poskytuje rady
z oblasti svìtové módy, informuje o
módních trendech pro jednotlivá roèní
období a rùzné pøíležitosti. Jako pøílo-
hy nepravidelnì vycházejí Burda spe-
ciály – Burda speciál pro dìti, Burda
speciál pro plnoštíhlé, Køížková výšiv-
ka a Burda Verena pletená móda.

Sandra
mìsíèník, rozsah 48 stran
cena: 60,-Kè

Èasopis zamìøený na pletení a ple-
tenou módu. Podle návodù a støihù
vytvoøí šikovné ruce modely pro každé
roèní období. Jednou za ètvrt roku vy-
chází  zvláštní vydání zamìøené na ple-
tenou módu pro dìti.

Dorka

mìsíèník, rozsah 50 stran
cena 30,- Kè
Èasopis vycházející na Slovensku je

urèen pøedevším ženám, které se rády
vìnují šití, vyšívání, háèkování a plete-
ní. Obsahuje nápady a inspirace pro
výrobu dekorativních doplòkù a dár-
kù. Další pravidelné rubriky pøinášejí
informace o životním stylu, zdraví, va-
øení a bydlení.

V pøíštím èísle zveøejníme poslední
èást miniseriálu z èítárny, která nabíd-
ne èasopisy urèené hlavnì pro muže –
ze svìta poèítaèù, mobilních telefonù a
èasopisy pro kutily.

Ivana Mareèková

Králicko bylo opìt štìdré aneb
Kvìtinový den 10. kvìtna 2006

Ve støedu 10. kvìtna 2006 rozkvet-
lo opìt po roce celé Králicko kvìty mì-
síèku lékaøského.Studenti králického
gymnázia a žákù Základní školy 5.
kvìtna od 9 hodin nabízeli ke koupi
kytièky a rozdávali letáky s informa-
cemi o prevenci vzniku nádorových
onemocnìní.

V letošním roce jsme Kvìtinový den
uspoøádali  nejen v Králíkách ale
i v Boøíkovicích, Èervené Vodì, Dolní
Lipce, Dolní Moravì, Horní Lipce, Li-
chkovì, Mladkovì a Prostøední Lipce.

Sbírku jsme letos organizovali už po-
osmé a od roku 1999 do roku 2006
jsme z Králicka na konto Ligy pro-
ti rakovinì poslali úctyhodných

291.567,80 Kè!!
I letošní výsledek je pìkný – prode-

jem 1903 kytièek jsme získali

39. 906,50 Kè!
Z toho:
Boøíkovice 654,- Kè,Èervená Voda

10905,50 Kè, Dolní Lipka 1180,- Kè,
Dolní Morava 1280,- Kè, Horní Lipka
210,- Kè, Králíky 21453,- Kè, Lichkov
1494,- Kè, Mladkov 1631,- Kè, Pro-
støední Lipka 1099,- Kè.

Moc dìkujeme všem prodávajícím
dìvèatùm a chlapcùm, se kterými se
nám krásnì spolupracovalo.

A stejnì jako vloni pøinášíme dlou-
hý seznam jmen všech pomocníkù.

BOØÍKOVICE:
Patricie Mrázková a Dominika Ur-

banová.

ÈERVENÁ VODA (vèetnì Šanova a
Moravského Karlova):

Veronika Hegerová, Tereza Ježko-
vá, Marie Kandráèová, Simona Koub-
ková, Vìra Kováøová, Monika Kozo-
vá, Lucie Krejèí, Nikola Málková, Pav-
la Mìchurová, Václav Nosek, Vìra
Pauková, Pavlína Pospíšilová, Marké-
ta Prokopcová, Kristýna Sonntagová,
Kateøina Špaèková, Tereza Špaèková,
Nikola Valíková, Sandra Vanìèková,
Kristýna Víchová a Markéta Víchová.

DOLNÍ LIPKA:
Tomáš Kacálek a Michaela Pacano-

vá.
DOLNÍ MORAVA:
Jana Bednáøová a Julie Stará.
HORNÍ LIPKA:
Richard Záleský a Petra Zatlouka-

lová.
KRÁLÍKY:
Michaela Andrlová, Lukáš Babic,

Ladislava Beòová, Anna Bílá, Veroni-
ka Bílá, Radim Bittner, Nela Boroviè-
ková, Kamila Cacková, Tereza Coufa-
lová, Jakub Fabián, Lenka Faltová,
Eva Filipová, Filip Glazar, Marika Go-
lianová, Lucie Halanièová, Zuzana He-
gerová, Lenka Horáková, Michaela Ji-
rásková, Daniela Jungvirtová, Matouš
Kainek, Miroslava Kandráèová, Bára
Kopecká, Bára Kožnarová, Pavel Krej-
èí, Veronika Kubíèková, Lenka Le
Qui, Petr Macošek, Andrea Maèalíko-
vá, Michaela Malá, Pavla Mertová, Jan
Nìmec, Martin Opravil, Klára Pávko-
vá, Václav Pospíšil, Zuzana Reichlová,

Lucie Revusová, Veronika Sedláková,
Kristýna Schweidlerová, Tereza Ská-
celová, Veronika Smrèková, Pavel Str-
nad, Lenka Strnadová, Jana Temòá-
ková, Zuzana Ullrichová, Dagmar Ul-
richová, Dominik Unzeitig, Markéta
Urbanová, Michael Vavruša, Vendula
Vencová,Jitka Vrbická a Denisa Žebe-
rová.

LICHKOV:
Michaela Bielèíková, Lada Juránko-

vá,  Monika Moravcová,  Michaela
Richtrová a Barbora Venclová.

MLADKOV:
Stanislav Faltus, Martina Faltuso-

vá, Adéla Liebichová a David Vostrèil.
PROSTØEDNÍ LIPKA:
Lucie Brùnová a Hana Moravcová.

Celých osm rokù se na dobré poho-
dì Kvìtinového dne podílejí naši spon-
zoøi – Pekárna pana Falty, Zelenina
pana Zezulky a Papírnictví paní Krát-
ké.

Králicko, které se ve strohých sta-
tistických pøehledech nachází na žeb-
øíècích „bohatosti“ hodnì nízko, opìt
dokázalo, že tady žijí lidé, kteøí sice
nejsou tak bohatí, ale mají dobré srd-
ce a štìdré ruce!

Všem takovým ještì jednou MOC A
MOC DÌKUJEME!

za organizátory sbírky
Ivana Mareèková

Marie Èumová
Eva Holubcová
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Z BABIÈÈINÝCH VYPRÁVÌNÍ
Kniha nìmeckých povìstí z Orlických hor a Králicka, která

vychází  poprvé kompletní, se pøedstaví v Králíkách 23. èervna
Po nìkolika publikacích povìstí

z Orlických hor, pøípadnì i z Podorlic-
ka, které vyšly od roku 2002, pøichází
na náš knižní trh titul další - „Z babièèi-
ných vyprávìní“. Ètenáø, který pohád-
kovou a povìs�ovou literaturu sleduje,
se zarazí – vždy� knihu s podobným
názvem vydalo pøed tøemi lety nakla-
datelství OFTIS v Ústí nad Orlicí. Ne-
jde o omyl ani o špatnou kalkulaci vy-
davatelství BOR a Arbor vitae, která
letos spoleènì tuto knihu vydávají, je
to trochu složitìjší.

Z knihy povìstí „Grossmutter
erzählt“ (Babièka vypravuje), která
vyšla roku 1940 v Lanškrounì,  byly již
døíve v rùzných titulech publikovány
jednotlivé povìsti. Již zmiòovaná pub-
likace, vydaná nakladatelstvím OFTIS
roku 2003, pak z celkových 177 povìs-
tí, obsažených v originálu, seznámila
ètenáøe jen s 83. Spolu s povìstmi, uve-
øejnìnými již døíve, bylo do èeštiny pøe-
loženo dosud 114 povìstí. Teï  tedy vy-
chází kniha poprvé kompletní. Zahr-
nuje povìsti z míst, obývaných døíve
našimi spoluobèany nìmecké národ-
nosti, od Olešnice v Orl. h. na severo-
západì až po oblast Suchého vrchu a
Králického Snìžníku na jihovýchodì.
A právì Králicku pøináší kniha øadu
povìstí poprvé v èeštinì. Ze  27  povìstí
z Králicka, které obsahuje originál,
vyšly v èeském pøekladu knižnì dopo-
sud jenom ètyøi.

Knihu pøipravila k vydání PhDr. Eva
Koudelková z Technické univerzity
v Liberci, která se systematicky vìnu-
je publikování povìstí ze severního a
severovýchodního pohranièí naší vlas-
ti (se zvláštní pozorností povìstem nì-
meckým). Povìsti z Jablonecka, Libe-
recka, Broumovska, Polièska, Náchod-
ska èi Novomìstska již byly vydány,
z Orlických hor vycházejí nyní a vydá-
ní dalších se pøipravuje. Pøipomeòme
také,  že pøed ètyømi lety vydala knihu,
v níž vyèerpávajícím zpùsobem sezná-
mila veøejnost s povìstmi o Krakono-
šovi. Je samozøejmé, že k citlivému a
poetickému pøevyprávìní textu povìstí
z Orlických hor pøipojila Dr. Koudel-
ková zasvìcený folkloristický komen-
táø.

Kniha obsahuje rovnìž to, co dosa-
vadní publikace postrádaly – místopis-
ný rejstøík a popis míst, kde se jednot-
livé povìsti odehrávají. Práce, pøi níž
autoru této pasáže, Janu Hégrovi, po-
máhaly snad dvì desítky znalcù hor,
pøinesla výsledek v tom, že neurèených
zùstalo opravdu jen málo míst. Bez
nadsázky se dá øíci, že s touto knihou
v ruce je možno projít celé naše hory a
na konkrétních místech si jednotlivé
povìsti pøipomenout. Zdùraznit se musí
rovnìž zodpovìdný pøeklad pasáží, psa-
ných místním nìmeckým dialektem,

který se od spisovné nìmèiny opravdu
podstatnì liší. Tuto èást práce zajistila
pí. Eva Schediwá z Rychnova n. Kn.

Kniha  Z babièèiných vyprávìní, bude
mít nejen kvalitnì zpracovaný text,
bude i malým umìleckým dílem po
stránce výtvarné. Knihu totiž ilustro-
vala Eva Švankmajerová, známá ilu-
strátorka a filmová výtvarnice, která
zesnula loni na podzim. Byla držitel-
kou Èeského lva za výtvarnou filmaø-
skou práci, kde spolupracovala úzce se
svým manželem, známým režisérem
Janem Švankmajerem. Kniha, která
vyjde s celobarevnými ilustracemi a
v kvalitní úpravì, je tak posledním dí-
lem této významné výtvarnice. Je jen
pøirozené, že je vìnována její památce.

Kniha bude pøedstavena veøejnosti
v nìkolika knihovnách vìtších mìst
v podhùøí Orlických hor pøi tzv. „au-
torském ètení“. Svùj „køest“ èi slavnost-
ní uvedení na trh však bude mít v Ro-
kytnici v O. h. ve støedu 21. èervna.
Této výsady se Rokytnici dostalo jako
významnému sponzoru knih. Ze šesti
mìst a obcí totiž jen ona a ještì Èerve-
ná Voda byly ochotny na vydání knihy
finanènì pøispìt.

V Králíkách bude kniha pøedstave-
na pøi autorském ètení v pátek 23. èerv-
na v 18,00 hod v Mìstském muzeu.

Vážení milovníci povìstí tohoto kra-
je, velmi srdeènì Vás zveme na tento
významný akt.

Jan Hégr

Dovìtek redakce KZ:
Dr. Eva Kou-

delková pracuje
jako vysokoškol-
ská pedagožka na
Pedagogické fa-
kultì Technické
univerzity v Liber-
ci, kde vyuèuje
meziváleènou èes-
kou literaturu a

literaturu svìtovou. Ve svých odbor-
ných pracích i edièní èinnosti se místnì
zamìøuje pøevážnì na náchodský a li-
berecký region, tematicky na proble-
matiku lidových vyprávìní èeských
i nìmeckých obyvatel obou regionù.

Dosud vyšlo osm souborù povìstí,
jež pøevyprávìla podle starších prame-
nù: Turov (Liberec 1995), Ze starých
vyprávìní (Praha 1997), Z dávných
èasù (Hronov 1999) a Povìsti z Brou-
movska (Liberec 2000) – první titul
jejího vlastního Nakladatelství Bor.
V roce 2001 vyšel soubor s názvem Po-
vìsti z Liberce a Liberecka, který ob-
sahuje pøevyprávìní lidových vyprá-
vìní nìmeckých obyvatel tohoto regi-
onu. Knihu vydalo nakladatelství Ka-
lendáø Liberecka. V roce 2002 vydalo
Nakladatelství Bor sbírku Police nad

Metují a okolí v lidových vyprávìních
(2., rozšíøené vydání 2005). V roce 2004
vydala Mìstská knihovna v Novém
Mìstì nad Metují další soubor povìstí
Nové Mìsto nad Metují a okolí v po-
vìstech a vyprávìních. Zatím posled-
ní sbírku zvanou Povìsti z kraje sklá-
øù vydalo v roku 2004 opìt Naklada-
telství Bor.

Z její odborné èinnosti jmenujme
spolupráci s východoèeským regionál-
ním èasopisem Rodným krajem, kte-
rý otiskuje nìkteré její studie, dále vy-
dání edice s názvem Alois Jirásek, Jo-
sef Šára: Korespondence (Liberec
1996), monografii Literární ztvárnìní
lidových povìstí z Náchodska (Bosko-
vice 1999) a edièní pøípravu knihy
Marty Šárové Na Chocholouši (Libe-
rec 2001).

V posledních letech pro Nakladatel-
ství Bor ediènì pøipravuje sborníky
odborných a popularizaèních studií:
Blateòákovi v Liberci aneb Panu pro-
fesorovi s láskou (2002), Ètení o Kra-
konošovi (2002), Práce zahání démo-
ny (2003), Souèasnost literatury pro
dìti a mládež (2004, 2005), Amálie Ku-
tinová, Marie Kubátová: Krakonošùv
rok  (2005), Dagmar Klímová:  To
všechno jsem já (2006).

Pro brnìnský èasopis Ladìní, zamì-
øený na literaturu pro dìti a mládež,
již nìkolik let recenzuje soubory po-
vìstí a pohádek, v roce 2000 navázala
spolupráci s polským èasopisem Zie-
mia K³odzka, pro který pøipravuje
èlánky zamìøené na problematiku
kladského pomezí. V roce 2003 zahá-
jila recenzní èinnost pro èasopis Tvar.

Je èlenkou Obce spisovatelù.
zdroj: http://www.naklbor.cz/auto-

ri.html

Pøijïte na
Knižní trh do

Mìstské knihovny
I když jsme již v minulém èísle pøi-

nesli informaci o tom, že v Mìstské
knihovnì v Králíkách chystáme na
sobotu 17. èervna, kdy bude v Králí-
kách 3. roèník Setkání Králíkù v Krá-
líkách, Knižní trh, pro jistotu tuto
zprávu opakujeme ještì jednou.

Za pouhých 10,- si budete moci od
9:00 do 17:00 hod. nakoupit knihy,
které dostáváme jako dary od ètenáøù.

Máte-li doma knihy, které vám pøe-
kážejí, mùžete nám je ještì do ètvrtka
15. èervna pøinést a my je zaøadíme do
nabídky.

Na štìdré dárce a spokojené zákaz-
níky s e tìší pracovnice Mìstské
knihovny Králíky
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Králíky kolem roku 1900    (5. a 6. díl)
Ke svobodným akademickým povoláním,

jejichž nositelé mìli úplné nebo alespoò èás-
teèné univerzitní vzdìlání, ale ve svém po-
stavení nebyli závislí na státu jako svém
zamìstnavateli, náleželi ve mìstì chirur-
gus a dva lékaøi. K technicky vzdìlaným
lidem tu patøil místní stavitel a jeho kres-
liè. Dále pak øeditelé zdejších textilek. Oba
dva byli relativnì mladí. Ten, který øídil
firmu rodiny Walter pøišel do Králík z Li-
berce a bylo mu 29 let, šéf továrny bratøí
Steinerù pocházel ze Dvora Králové nad
Labem a bylo mu ve stejné dobì 31 let.
Protože i oba lékaøi pøišli do mìsta z jiných
oblastí, jeden z Litomìøic a druhý z Opavy,
ponìkud se vnucuje otázka proè lidé s vyš-
ším vzdìláním do Králík pøicházeli odjinud,
když stejnì vzdìlaní místní rodáci se cel-
kem dobøe uplatòovali jinde. Jedním z vy-
svìtlení by mohlo být, že lidé znalí zdejšího
prostøedí bìhem svých studií okusili poho-
dlnìjší život, a� už v pøíznivìjších klimatic-
kých podmínkách nebo blíže centrùm a ne-
mìli chu� se do vzdálených hor vracet.

Lékárníci byli v této dobì profesí ponì-
kud na pomezí, protože museli být vyuèení
v oboru, vyšší vzdìlání mohli získat jenom
v nìkterém z pøíbuzných oborù. Ovšem je-
jich pøestiž v malých venkovských mìstech
v té dobì byla znaèná. V Králíkách byly
jako majitelky lékárny registrovány sestry
Körberovy, ale pronajímaly ji lékárníku Lu-
keschovi, který zamìstnával dalšího kva-
lifikovaného zamìstnance. Ve mìstì pùso-
bil i zvìrolékaø, což bylo rovnìž profese
nevyžadující v této dobì vysokoškolské vzdì-
lání.

Zemìdìlství nesloužilo v Králíkách
k obživì tak velkého poètu lidí jako v pøíz-
nivìji položených lokalitách. Nejvìtším ze
zemìdìlcù byl althanovský velkostatek,
který ovšem hospodaøil více v rozsáhlém
lesním komplexu, provozoval parní pilu a
cihelnu. V jeho èele stál správce, úèetnictví
vedl dùchodní. Lesní správu velkostatku
vedl polesný, o chod althanovských lesù se
dále staral lesní inženýr, kontrolor lesní
správy, nìkolik lesních, adjunktù a haj-
ných. Vìtšina zamìstnancù lesní správy
však nebydlela v Králíkách, ale na pole-
sích ve Velké Moravì, v Lichkovì, Horní
Orlici, Horní Moravì a v Prostøední Lipce.
Pøímo v Králíkách sídlil koèí lesní správy,
jehož manželku správa zamìstnávala jako
úøedního sluhu. Na parní pile byl zamìst-
nán kromì pilaøe, také strojník a topiè,
obsluha parního stroje. V rámci této pily
pracoval i výrobce šindelù, který mìl ovšem
ve mìstì konkurenci v podobì dalších dvou
výrobcù stejného zboží. Cihelna velkostat-
ku zøejmì nebyla v této dobì pøíliš vy-
znamným podnikem, zamìstnávala pouze
nìkolik málo dìlníkù.

Ostatních rolníkù, pro které bylo obhos-
podaøování pùdy základním zdrojem obži-
vy, bylo ve mìstì 53, kromì toho minimál-
nì 10 dalších obyvatel považovalo zemì-
dìlství za vedlejší zdroj pøíjmù, vìtšinou
pro manželku. V rodinách králických rolní-
kù bylo obecnì jen málo personálu, práci
vìtšinou museli zastat domácí lidé. To
však neznamenalo, že by dìti nutnì muse-
ly zùstat v hospodáøství. Naopak právì
z tohoto prostøedí pocházela øada lidí s vyš-

ším vzdìláním a leckterá dcerka se pro-
vdala do výraznì jiné socioprofesní skupi-
ny.

K celému místnímu zemìdìlství náleže-
lo 21 èeledínù, 20 dìveèek a zcela ojedinì-
le se vyskytující pasák. V této socioprofes-
ní skupinì bylo jen velmi málo osob, které
by mìly rodinu a právì touto prací ji živily.
Šlo jen o ètyøi èeledíny ze všech uvedených.
Dùvodem byla pøedevším pro muže dost
nepøíznivá ekonomická situace související
s touto prací, která jim neumožòovala od-
povídajícím zpùsobem pøípadnou rodinu
zabezpeèit.

Pokud seèteme všechny osoby nìjakým
zpùsobem zainteresované v zemìdìlství ve
mìstì, vèetnì rodinných pøíslušníkù a tìch,
kteøí to považovali za vedlejší zdroj pøí-
jmù, pak dojdeme k hodnotì jen nepatrnì
vyšší než 7% ze všeho obyvatelstva regis-
trovaného v Králíkách sèítáním lidu v roce
1900. A to bylo ménì než kolik lidí živil
napøíklad poutní provoz související s Ho-
rou Matky Boží.

Obchodníkù všeho druhu pùsobilo ve
mìstì 26 a nìkteøí z nich náleželi mezi
ekonomickou elitu mìsta. Ovšem neexis-
tovalo zde žádné obchodní nebo prodejní
družstvo, která se jinak v této dobì už
docela rozmáhala. Sedm králických obchod-
níkù mìlo obchod se smíšeným zbožím, tøi
se støižním zbožím, dva obchodovali s ga-
lanterií, což v praxi znamenalo, že byli vel-
mi úzce napojeni na poutní provoz, o kte-
rém ještì bude zmínka. Dále zde pùsobil
obchodník ze zemìdìlskými produkty, se
šicími stroji, s vínem a koøalkou, s koloni-
álním zbožím, s módním zbožím, s kùže-
mi, s ovocem, dva obchodníci se zlatým a
støíbrným zbožím a ètyøi se blíže nepoda-
øilo vymezit. Tøi z tìchto obchodníkù byli
izraelité, šest obchodù vedly ženy, v jed-
nom pøípadì byl dokonce manžel bez vlast-
ní profese. V tìchto obchodech bylo pomìr-
nì dost personálu jako prodavaèi a proda-
vaèky, krámské, obchodvedoucí, pokladní-
ci i uèòové. Kromì toho služebné v domác-
nosti, jejichž pùsobení zøejmì nešlo od ob-

chodního provozu striktnì oddìlit.
Zøejmì nejvìtší èást ekonomiky mìsta a

jeho obyvatel náležela textilu a profesím s
ním spojených. Jako majitel továrny bylo
sice oznaèeno jenom nìkolik málo osob, ale
øada dalších byla kvalifikována jako „vý-
robce“. To mohlo znamenat dost rozdílný
rozsah podnikání i velikost majetku. Té-
mìø vždy se však takové podnikání týkalo
nìjakého textilu. Prokazatelnì ještì men-
ší byli živnostníci z této sféry. Barvíøi bav-
ny, provozovatelé bìlidla.

V celé této sféøe byly zamìstnány jed-
nak velmi kvalifikované pracovní síly, jed-
nak velké množství dìlnictva. Ke kvalifi-
kovaným silám doby patøili strojníci a to-
pièi parních strojù, strojní zámeèníci, nej-
rùznìjší dílovedoucí a podobnì. Kromì toho
ovšem také specifické profese továrního
provozu, které nebyly žádným zvláštním
zpùsobem pøedøazovány, jako byly balièky
zboží, postøihaèi, ale tøeba i vrátný, do-
movník nebo noèní hlídaè.

Marie Macková
pokraèování pøíštì

POZVÁNKA
Dne 25. èervna od 13:30 se
bude poøádat koncert v za-
hradì na Šanovì (è.p. 84),
kde budou úèinkovat dìti
z Králík, Èervené Vody a
pìvecký sbor z Jablonného
nad Orlicí. Kromì zpívání
bude koncert také zahrno-
vat taneèní vystoupení, hru
na hudební nástroje a ètení
poezie. Všichni jste srdeènì
zváni.

Rodney Smith
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Spoleèenská  kronika

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

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

91 let - Anna Langrová
85 let - Anna Šabatová
78 let - Vítìzslav Koller
77 let - Karel Sršeò,

- Milada Urbanová
76 let - Marie Pražáková
75 let - Marie Špinlerová,

- Gerhard Schweidler,
- Anna Mikulášová

73 let - Miroslav Nosakovský,
- Vìra Koèová,
- Zdenìk Weindlich,
- Anna Skulová

72 let - Zbynìk Mareš,
- Zdeòka Feèková

71 let - Eva Jirásková,
- Marie Švorcová

70 let - Jan Ïurovský

Alena Dostálková, Tereza Moravíková, Diana Skalická, Jan Vaníèek

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Karel Fiala, Bedøiška Balíková, František Hrdina, Emilie Hrmová

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
03. 06. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
04. 06. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
10. 06. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
11. 06. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
17. 06. So MUDr. Kobza Lanškroun Dvoøákova 328 465 387 352
18. 06. Ne MUDr. Kobza Lanškroun Dvoøákova 328 465 387 352
24. 06. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Kvìtna 2 465 322 897
25. 06. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Kvìtna 2 465 322 897

  Termíny stomatologických pohotovostí na 3. ètvrtletí 2006 nebyly v dobì
uzávìrky zpravodaje redakci doruèeny.

Dne 9. èervna 2006 uplyne 5 let od doby, kdy
nás opustila naše milovaná maminka, manželka
a babièka,

paní Alena Jurzová.
Kdo jste ji znali a mìli ji rádi, vzpomeòte s námi.

Dcery Helena, Iveta, Táòa
s rodinami a syn René

Humanitární sbírka ošacení
Nepotøebné, ale èisté ošacení mùžete pøinést

do Základní školy 5.kvìtna
11. 7., 12. 7., 13. 7. vždy od 9.00 hod do 17.00 hod.

Sbírka bude odeslána do Broumova.

Za sociální komisi dìkuje J. Berková

Zajímavý projekt
pro nezamìstnané

se zdravotním postižením
Snad každý èlovìk se snaží hledat smysl

života a sní, že nìco velkého dokáže. Nì-
kdo svého snu dosáhne plnì, jiný ne.
Všichni však nemají možnost svùj život
ovlivnit vlastními silami, i kdyby chtìli
sebevíc …a to bývá i pøípad zdravotnì
postižených.

Vždy bude jejich život provázen rùzný-
mi omezeními, nemají pokaždé možnost
zabývat se èinností, která by je zcela uspo-
kojovala a ve vìtšinì pøípadù mají velké
problémy najít zamìstnání, které by je
alespoò èásteènì zaèlenilo do spoleènosti.

Do našeho Výtvarného centra Snìžen-
ka pøijíždìjí zejména postižené dìti na
vícedenní pobyty s výtvarným zamìøením.
Prostøednictvím výtvarné èinnosti a ná-
sledné prezentace jejich tvorby (kalendá-
øe, výstavy, pohlednice aj.), pomáháme
tìmto dìtem zapojit se do svìta zdravých
a nalézt pozitivní vztah k životu. Vzhle-
dem k naší dlouholeté zkušenosti s pra-
cí s postiženými dìtmi a mládeží jsme se
stali jedním z partnerù projektu „Rozvo-
je dovednosti nezamìstnaných zdra-
votnì postižených obèanù pro uplat-
nìní na trhu práce“.

Projekt je zamìøen na dlouhodobì ne-
zamìstnané obèany se zdravotním posti-
žením ve ètyøech krajích Èeské republiky
(Støedoèeský, Královéhradecký, Liberecký
a Pardubický kraj).

Hlavním cílem projektu je nalézt a ovì-
øit postupy, které umožní zamìstnání ZP
osob. Chce zlepšit jejich možnost uplat-
nìní na trhu práce, chce je motivovat
k vìdomému rozhodnutí celoživotnì se
vzdìlávat.

Celková délka realizace projektu je 40
mìsícù. Po skonèení projektu (tj. v r. 2008)
budou ovìøené metodiky, postupy a tech-
nická øešení rozšiøovány a uvádìny do pra-
xe v ostatních regionech ÈR.

Z prvních výzkumù u firem, které za-
mìstnávají ZP, vyplývá, že by potøebova-
ly z jejich strany zlepšení znalostí bìžné
práce s výpoèetní technikou, lepší znalost
cizích jazykù, znalost administrativy aj.

V rámci projektu budou vytvoøeny vzdì-
lávací programy(poèítaèové kurzy aj.),
vzniknou místní pø ístupové body
k internetu, které postiženým umožní
pøístup k informacím a ke vzdìlání. Po-
èítaèové kurzy budou probíhat v mìstech
Pardubice, Liberec a Smržovka(Jizerské
hory) od poèátku r. 2007. Projekt je finan-
cován Evropskou unií a MPSV, nositelem
projektu je firma S-COMP. Veškeré vzdì-
lávání budou mít ZP zdarma.

Tímto èlánkem chceme informovat o pro-
jektu postižené i zamìstnavatele a záro-
veò chceme získat konkrétní pøedstavu,
jak velký je o nabízené možnosti zájem.

Další informace o projektu mùžete zís-
kat na:

www.scomp.cz, tel.: 226 205 460
www.smrzovka.cz/snezenka, e-mail:

snezenka.vytvarne@centrum.cz
 J. Bachtíková
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Policie Èeské republiky
Obvodní oddìlení Králíky informuje
Po dlouhé a tuhé zimì nastoupilo jaro.

S tímto obdobím také zaèíná „chalupáøská
sezóna“. Majitelé rekreaèních chat a cha-
lup opìt zaèínají své objekty pravidelnì
navštìvovat a starat se o nì. Bohužel
v tomto období se k chatám a chalupám
dostanou i osoby, které navštìvují chaty a
chalupy bez svolení jejich majitelù. Násle-
dující øádky jsou urèeny tedy zejména tìm,
kteøí jsou vlastníky takových chat a cha-
lup a jsou základními radami pro ochranu
jejich majetku.

- Zabezpeète si rekreaèní objekt pøede-
vším certifikovanými mechanickými zábra-
nami (dokonalý bezpeènostní zámek, odol-
né dveøe, møíže, uzamykatelné okenice).

- Vìnujte pozornost zejména stavebním
otvorùm (vstupní dveøe, okna, verandy).

- Objekt mìjte správnì pojištìný nejen
proti krádeži, ale i proti požáru.

- Nechlubte se pøed neznámými lidmi
majetkem uloženým v objektu.

- Pro pøípad vloupání si poøiïte fotodo-
kumentaci cenných vìcí. Poznamenejte si
výrobní èísla elektrických pøístrojù a dal-
ších vìcí.

- Velmi cenné vìci rozhodnì nenechávej-
te v objektu, ale odvážejte je do bezpeèí.

- Pøi pobytu na chatì èi chalupì si vší-

mejte pohybu neznámých osob a vozidel.
I pøípadné svìdectví je dùležitým vodítkem
pro práci policie. Nebuïte neteèní
k majetku dalších osob.

- Pøi podezøení z vykradení zásadnì ne-
vstupujte do objektu, neuklízejte po zlodì-
jích a vše oznamte neprodlenì policii.

- Vše dùležité pro vypátrání odcizených
vìcí a dopadení pachatele oznamte do po-
licejního protokolu.

- Policie uvítá i informace o zmìnì maji-
telù rekreaèních objektù a kontakty na nì,
nebo na osoby, které mají objekt na sta-
rost.

Není v silách Policie ÈR, která má jen
omezené možnosti, aby uhlídala všechny
objekty. Starost o zabezpeèení tìchto ob-
jektù musí mít pøedevším jejich majitelé.

prap. Straka

Základní umìlecká škola

v Králíkách

Vás zve na

Klavírní recitál
Terezy Kováøové

Tereza Kováøová je bývalou žákyní
naší školy, nyní studentkou 3. roèníku
brnìnské konzervatoøe, ze tøídy Mgr. Evy
Horákové.

Program jejího
recitálu, který je
složen výhradnì
ze sk ladeb Fr.
Chopina, není vy-
brán náhodnì. Te-
reza se s ním zú-
èastní  Chopinov-
ské klavírní soutì-

že v Mariánských Lázních na pøelomu
mìsíce èervna.

Spoleènì s ní se Vám pøedstaví její spo-
lužák, violoncellista, Robert Kružík, kte-
rý bude hostem koncertu.

Pedagogové základní umìlecké školy
zvou všechny pøíznivce romantické hud-
by, a to nejen klavíristy, do sálu ZUŠ, dne
16. èervna 2006 v 18.30 hod., na pøí-
jemné chvíle „s panem Chopinem a Tere-
zou“.

Olga Zajacová

TANÈÍME PRO RADOST 2006

14. roèník poøadu taneèního oboru ZUŠ
 
I tento rok se vám pøedstaví všichni žáci taneèního oboru ZUŠ.
Žáci se pøipravovali na svá závìreèná vystoupení v Králíkách a
Èervené Vodì. Letos dochází i na prknech jevištì k rozdìlení ta-
neèníkù.
Ve ètvrtek 22. 6. se vám pøedstaví žáci z Èervené Vody, kde vyu-
èují uèitelky Monika Altmanová a Soòa Kalianková.
V pátek 23. 6. roztanèí jevištì taneènice a taneèníci z králického
oddìlení uèitelek Ivy Musilové a Soni Kaliankové.
Úplnou novinkou bude sobotní pøedstavení 24. 6., které je vìnová-
no pouze absolventkám I. a II. cyklu.
Zaèátky pøedstavení vždy od 18.30 hodin ve velkém sále kulturní-
ho zaøízení Klub Na Støelnici.
 

ABSOLVENTKY
 
I. cyklus Králíky: Borovièková Nela, Ježková Bar-
bora, Jungvirtová Daniela, Sedláèková Katrin, Sta-
rá Julie,Švédová Vendula, Revúsová Lucie, Val-
èíková Erika
 
I. cyklus Èervená Voda: Andrlová Michaela, Do-
bešová Simona, Hegerová Zuzana, Hnátnická
Radka, Mìchurová Michaela
 
II. cyklus Králíky: Andrlová Klára, Bílá Veronika,
Sedláková Ivana, Strnadová Lenka
 

Na vaši návštìvu se tìší
všichni úèinkující se svými uèitelkami.

Základní umìlecká škola
v Králíkách

si Vás dovoluje pozvat na

ZÁVÌREÈNÝ ŽÁKOVSKÝ
KONCERT

který se koná ve ètvrtek 15. 6.
2006 v 18.00 hodin v sále zá-
kladní umìlecké školy.

Srdeènì zvou žáci a uèitelé

Upozornìní pro
majitele nemovitostí

Pøi distribuci volebních lístkù bylo
zjištìno, že nìkteøí obèané nemají své
domy oznaèeny èísly popisnými. Tímto
se dopouštìjí pøestupku, který je øe-
šen podle pøestupkového zákona èíslo
200/1990 Sb. Podle tohoto zákona lze
viníkovi uložit pokutu až do výše
10.000,- Kè.

Odbor vnitøních vìcí MÚ Králíky

Cihelna 2006 - upozornìní
Organizátoøi akce upozoròují ná-

vštìvníky, že s nejvìtší pravdìpodob-
ností dojde ke zmìnì termínu konání
letošního roèníku. Dùvodem zmìny
termínu je konání obdobné akce v ji-
ném regionu bez ohledu na døíve do-
hodnutý termín Cihelny. Koneèný ter-
mín bude stanoven v prùbìhu mìsíce
èervna, organizátoøi pøedpokládají po-
sunutí termínu na 11. - 12. 8. 2006.
Téma letošního roèníku: „Chtìli hájit
svobodu“ (ukázky bojù o opevnìní s té-
matem roku 1938).

Jak vyjdeme o prázdninách
Upozoròujeme ètenáøe a pøispìva-
tele na skuteènost, že o prázdni-
nách vyjdeme pouze v èervenci
jako dvojèíslo i pro mìsíc srpen.
Dùvodem jsou termíny dovole-
ných v tiskárnì a v redakci zpra-
vodaje. Pøíspìvky pro toto dvoj-
èíslo zasílejte do 23. 6. 2006.
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Program na ÈERVEN

pátek  2.   TYGR A SNÍH   zaè. ve 20.00 hod
Pøed osmi lety získal italský herec a režisér Roberto Be-

nigni Oscara za nejlepší zahranièní film – jeho tragikomedie
z koncentraèního tábora „Život je krásný“ slavila velké úspì-
chy na mezinárodní scénì. Podobné téma, tentokrát z války
v Iráku, rozvíjí v nové inteligentní komedii o velké osudové
lásce.

sobota   3.   U KONCE S DECHEM   (Projekt 100)
zaè. ve 22.00 hod
Stìžejní dílo francouzské nové vlny dodnes neztratilo nic

ze své zvláštní vnitøní energie, jíž fascinovalo už pøed sedm-
aètyøiceti lety. Existenciálnì ladìné vyprávìní na téma zlo-
èinu a trestu a nejistých peripetií milostného života natoèil
jako svùj debut Jean-Luc Godard s Jeanem-Paulem Bel-
mondem v hlavní roli.

úterý  6.   ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
zaè. v 17.00 hod
Fantastický dobrodružný film pro školáky ve stylu Ju-

manji se odehrává ve vesmíru. Rozhádaní bratøi – desetile-
tý Walt a šestiletý Danny - objeví ve sklepì starou deskovou
hru a Danny udìlá první tah. Tím se ocitnou s celým do-
mem i se sestrou ve vesmíru a nezbývá jim nic jiného, než
se usmíøit a hru dohrát.

pátek   9.   ZKROCENÁ HORA   zaè. ve 20.00 hod
Psychologický snímek o síle lásky a komplikacích, které

pøináší vztah mezi dvìma muži v naprosto puritánském pro-
støedí, v nìmž se o homosexualitì nedá ani promluvit. Vyni-
kající herecké výkony obou hlavních pøedstavitelù vìrnì
vystihují rozpolcenost dvojího života a nutnost tajit své city.

støeda   14.   SUPER SIZE ME   zaè. ve 20.00 hod
Americký dokumentarista Morgan Spurlock se rozhodl

k experimentu, pøi nìmž se celý mìsíc stravoval pouze
u McDonald´s. Upozornil tak na epidemii obezity, která je
typická pro Spojené státy a jejíž hlavní pøíèinou je stravová-
ní ve fast foodech. Po uvedení tohoto snímku v kinech revi-
dovala firma svùj jídelníèek.

pátek   16.   ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU   zaè. ve 20.00 hod
Podle stejnojmenného bestselleru Michala Wievegha na-

toèil režisér Jiøí Vejdìlek prázdninovou komedii o ponìkud
nesourodé skupinì výletníkù na cestì k Jaderskému moøi.
Letní milostná vzplanutí i divoké prázdninové vášnì se od-
rážejí v pøíbìhu plném humoru a jemné vieweghovské iro-
nie.

sobota  17.   MOTOCYKLOVÉ DENÍKY   (Projekt 100)
zaè. ve 20.00 hod
Životopisný snímek vychází vstøíc neutuchajícímu kultu

zdánlivì idealistického revolucionáøe Ernesta Che Gueva-
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ry (1928-1967), jenž je zejména vLatinské Americe dosud
považován za idol. Tvùrci ovšem nezachycují jeho neúpros-
nou zkázonosnou èinnost profesionálního revolucionáøe,
nýbrž dobu studií a zrání.

úterý   27.   DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
zaè. v 17.00 hod
Volné pokraèování úspìšné a vtipné animované kome-

die, ve které skupina zvíøat prchá pøed povodòovou vlnou,
zpùsobenou masivním táním ledovcù. Jenže za všechno stej-
nì mùže krysoveverka - její honba za vysnìným žaludem je
pøíèinou øetìzce gigantických katastrof.

pátek   30.   UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEÈKA
zaè. ve 20.00 hod
Komorní èerná komedie se odehrává v idylické anglické

vesnièce Cornwallu. Do domácnosti tamního vikáøe (pøe-
kvapivì umìøený herecký výkon Rowana Atkinsona) pøi-
chází nová hospodynì a s vervou se pustí do práce, ovšem
nejen v domácnosti – její „úklid“ ukonèí život nìkolika li-
dem a jednomu psovi.

Klub Na Støelnici Králíky
ÈERVEN 2006

sobota 10. èervna - zaè. ve 20.00 hodin
ROBERT THOMAS: TURECKÁ KAVÁRNA
Autorský zámìr Roberta Thomase je jasný a pùsobivý -

pobavit diváka a dát mu pøekvapivou pointu. Zdánlivì všed-
ní situace ze zdánlivì všedního dne se odehrávají v útulné
paøížské kavárnièce. Postavy jsou napsané brilantnì a
s velkou láskou. A� už patøí na stranu dobra èi zloèinu, jsou
plné humoru a èlovìèenství. Zejména poslední pøíbìh, na-
zvaný „ZLATÝ PAN MINISTR“, �al pøímo do naší žhavé sou-
èasnosti, diváky samozøejmì pobaví také první dva pøíbìhy
„USTRAŠENÝ SVÌDEK“ a „PES A KOÈKA“. Úèinkují:
Václav Vydra, Naïa Konvalinková, Jana Boušková a

Matìj Hádek.
Hned první hra souèasného francouzského dramatika

Roberta Thomase „Past na osamìlého muže“ mìla okamži-
tì fantastický úspìch a autorská práva se prodala prakticky
do všech zemí svìta. Dokonce i slavný režisér Hitchcok pøi-
jel do Paøíže, aby se na ni mohl podívat a použil ji jako scé-
náø pro svùj detektivní film. Díky tomu autor za pouhý
mìsíc pøeskoèil od sendvièe rovnou ke kaviáru a z naivního
chlapce se stal muž, který napsal øadu dalších her a takto se
dostal skuteènì do celého svìta. O své práci øíká: „Pøi psaní
nové hry mám pocity jako kuchaø, když vaøí svou tajnou
specialitu. Jako základ, na dno hrnce, dávám kriminální
zápletku, která je ovšem v pozadí. Není to kriminální zá-
pletka jako v Anglii nebo v New Yorku, není to jenom dìs a
hrùza, pøi níž vstávají vlasy na hlavì, ale pøedevším v globá-
lu typická paøížská komedie. K tomu pøidávám postavy a
charaktery pochopitelnì komické, trochu vtipu a ducha a
taky špetku fantazie a pak dám tìsto do vyhøáté pece, v níž
se všechno krásnì spojí. Hotový koláè vrhám s radostí pøí-
mo do tváøe publika. Chci tím øíct, že se snažím lidi za-
ujmout napìtím a pobavit humorem. A tak vznikla dnes již
typická paøížská detektivní komedie. Nároènìjší divák hle-
dá nitky a zápletky, ménì nároèní se pøicházejí zasmát situ-
aèní komice postav a humoru. To je moje kuchaøská speci-
alita.“

støeda  21. èervna – zaè. v 19.00 hod
VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
Tradièní hudební matiné - první letní den koncertují hu-

debníci po celé Evropì, aby oslavili Svátek hudby. Koncert
se koná ve vestibulu Støelnice a pøedstaví se žáci a uèitelé
ZUŠ a další hosté.

ètvrtek 22. èervna – zaè. v 18.30 hod
TANÈÍME PRO RADOST 2006
První díl patnáctého roèníku oblíbeného taneèního poøa-

du. Úèinkují taneènice a taneèníci z TO ZUŠ v Èervené
Vodì.

pátek 23. èervna  – zaè. v 18.30 hod
TANÈÍME PRO RADOST 2006
Druhý veèer se pøedstaví všechny roèníky z taneèního

oboru ZUŠ v Králíkách.

sobota 24. èervna  –  zaè. v 18.30 hod
TANÈÍME PRO RADOST 2006
Závìreèný taneèní koncert je vyhrazen absolventkám

prvního a druhého cyklu taneèního oboru.
Pøedprodej vstupenek na všechny tøi veèery zaèíná v pon-

dìlí 12. èervna 2006 v kanceláøi Støelnice vždy od 13:00 do
16:00 hodin, vstupné jednotné 40,- 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

Již po ètvrté se první èervencovou sobotu
koná malý hudební festival

PASAT.KRALIKY.COM
tentokrát z technických dùvodù v exilu.

GUNTER CAPITAL (Králíky)
VOICELESS (Letohrad)
NO ENTRY (Králíky)
BEZTÍŽE (Praha)
SEBASTIAN (Letohrad)
STANDA BANDA (Praha)
NEKUØ TOHO TYGRA (Opava)
MELMAC SPACE ORCHESTRA (Letohrad)

1. èervence 2006 - 14:00 hodin
park u Støelnice - vstupné dobrovolné
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Seznam kulturních a sportovních akcí
v blízkém okolí na mìsíc ÈERVEN

1. 6. 2006

FOFR (Lanškroun)
Letohrad, 19:00, Kaple sv. Jana Nepo-

muckého, Kopeèek, Letohrad.

2. 6. 2006
Orientální sen
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Divadelní, orientální a taneèní show.
Uvádí spolek divadelních ochotníkù Diviš
Žamberk ve spolupráci s DDM Animo. Cena:
60,- Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

LETRANDO (Letohrad)
Letohrad, 19:00, Kaple sv. Jana Nepo-

muckého, Kopeèek, Letohrad.

V rytmu tance
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál,

A. Hanuše, Jablonné nad Orlicí. Taneèní
obor, ZUŠ, pøedprodej: 465 641 371.

3. 6. 2006
Orientální sen
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Divadelní, orientální a taneèní show.
Uvádí spolek divadelních ochotníkù Diviš
Žamberk ve spolupráci s DDM Animo. Cena:
60,- Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

Prime
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. USA – komedie. Èerstvì rozvedená
37letá žena si najde mladého milence. Její
psycholožka má úžasného a dokonalého
syna. Co se stane, když obì zjistí, že se jed-
ná o stejného muže? Hrají: Uma Thurman a
Meryl Streep, titulky, 105 min., od 15. let,
cena: 70,- Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

Fotbal - Divize C: Letohrad - Pøed-
mìøice

Letohrad, 17:00, Fotbalové høištì FK
OEZ, Šedivská 538, Letohrad.

RUMPÁL (Rokytnice v Orlických
horách)

Letohrad, 19:00, Kaple sv. Jana Nepo-
muckého, Kopeèek, Letohrad.

Zámecká slavnost - Den otevøených
dveøí

Žampach, 13:00, Domov pod hradem.
Kulturní program, nabídka výrobkù dílen
domova, atrakce pro malé i velké, obèerst-
vení, hudba k tanci a poslechu.

Okresní kolo v požárním sportu, SDH
Jablonné nad Orlicí, 09:00, Stadion, Jab-

lonné nad Orlicí, Pøedprodej: 465 641 371.

4. 6. 2006
Prime
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. USA – komedie. Èerstvì rozvedená
37letá žena si najde mladého milence. Její
psycholožka má úžasného a dokonalého
syna. Co se stane, když obì zjistí, že se jed-
ná o stejného muže? Hrají: Uma Thurman a
Meryl Streep, titulky, 105 min., od 15. let,
Cena: 70,- Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

Doba ledová II. - obleva
Letohrad, 17:00, Dùm kultury - kino-

sál, Družstevní 597. A chládek je fuè. Pøí-
stupný 0 - 99 let. Žánr: animovaná kome-
die (91 min.). Cena: 60,- Kè. Pøedprodej:
465 622 092.

Varhanní koncert
Jablonné nad Orlicí, 19:00, Kostel sv.

Bartolomìje. Alessandro Bianchi (Itálie) -
koncert je souèástí Mezinárodního hudeb-
ního festivalu - Letohrad 2006. Pøedpro-
dej: 465 641 371.

Závody extraligy v požárním útoku
Letohrad – Kunèice, Høištì u kostela.

6. 6. 2006
Základní instinkt 2
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA, VB, SRN, Španìlsko
- krimi thriller. Další setkání s Catherine
(Sharon Stone), autorkou nejprodávanìj-
ších krimi bestsellerù, jejichž hrùzu nahá-
nìjící smyšlené zloèiny se až záhadnì sho-
dují s tìmi skuteènými... Širokoúhlý, titul-
ky, 114 min., od 15. let, Cena: 60,- Kè,
pøedprodej: tel: 465 614 583.

7. 6. 2006
Základní instinkt 2
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39.

8. 6. 2006

Zlomené kvìtiny
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Pøedstavení FK. USA – 2005,
režie: Jim Jarmusch. Cena od 35,- Kè do
60,- Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

Gejša
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A.

Hanuše. Film USA - Rob Marschall (Chica-
go) se v inspiraci románovým bestsellerem
Arthura Goldena zanoøil do ztraceného svì-
ta legendárních japonských spoleènic. Díven-
ka Èijo se ve vizuálnì úchvatném vyprávìní
mìní v krásnou gejšu, kterou musejí milovat
všichni muži. Nemìla by se zamilovat, jejím
osudem se však stává právì zapovìzená lás-
ka. 146 min., titulky, pøístupný od 12 let,
Cena: 64,- Kè, pøedprodej: 465 641 371.

9. 6. 2006
Jablonský medvídek
Jablonné nad Orlicí, areál koupalištì.

XII. roèník folk a country festivalu, poøádá:
Obèanské sdružení Kamarádi. Vystoupí
skupiny: Hop-Trop, Lokálka, Cop, Hluboké
Nedorozumìní, Lístek, Vespol, Pouta, Pidi-
lidi, Marien a další. Bližší informace o pro-
gramu na www.jablonneno.cz. Pøedprodej
v IC Jablonné nad Orlicí, tel: 465 641 371
a u prodejcù v síti www.vstupenky.cz

Sborový a varhanní koncert
Letohrad, 20:00, Kostel  Nanebevzetí

P. Marie, Orlice. Henning Dembski - var-
hany (SRN), Pìvecký sbor Familia Canto-
rum (ÈR).

Koncert ANNY K.
Letohrad - Kunèice, 20:00, Høištì u kos-

tela.

10. 6. 2006
Jablonský medvídek
XII. roèník folk a country festivalu. V

sobotu pøes den - Umìlecké dílny (kováø,
drátkování, ruèní výroba svíèek atd.). Dále
soutìže pro dìti i pro dospìlé - mnoho cen.
Ukázka dravých ptákù, jízda na koni.

Doba ledová II - Obleva
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - animovaná komedie.
Cena: 60,- Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

Taneèní zábava
Letohrad, 20:00, Ostrov na Orlici.

11. 6. 2006

Jablonský medvídek - XII. roèník folk
a country festivalu

Doba ledová II - Obleva
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - animovaná komedie.
Cena: 60,- Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

Hobby sprint motocyklù a automo-
bilù na 1/8 míle

Letohrad, U Nového dvora, Šedivská.

12. 6. 2006

V jako Vendeta
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA/Nìmecko. Natalie
Portmanová a Hugo Weaving bojují proti
totalitní vládì fiktivní Británie budoucnosti
v comicsové adaptaci z dílny tvùrcù Matri-
xu. 132 min., titulky, pøístupný od 12 let,
pøedprodej: 465 641 371.

13. 6. 2006

Úèastníci zájezdu
Žamberk, 17:00, jinak zaèíná: 20:00, Di-

višovo divadlo, Nádražní 39. Film ÈR –
komedie.  Cena: 70,- Kè, pøedprodej: tel:
465 614 583.

14. 6. 2006

Úèastníci zájezdu
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ÈR – komedie.  Cena: 70,-
Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

Fimfárum 2
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - kino-

sál, Družstevní 597. Pohádky: Moøe, strýè-
ku, proè je slané?, Tøi sesty a prsten, Hr-
báèi z Damašku, Paleèek. Mládeži pøístup-
ný. Žánr: animovaný rodinný (90 min.),
cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465 622 092.

15. 6. 2006

Hostel
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA. Hostel vypráví pøí-
bìh dvou kamarádù z americké vysoké
školy, kteøí se v touze po netradièních zá-
žitcích vydají na cestu napøíè Evropou. V
prùbìhu výletu se k nim pøipojuje Islan-
ïan Oli, jenž oba dobrodruhy pøemluví, aby
zamíøili na místo, které je považováno za
opravdové nebe všech amerických turistù -
do jisté ubytovny v odlehlém slovenském
mìstì plném zoufalých, ale zároveò pøe-
krásných východoevropských dívek. Zdán-
livì pohodový bìh událostí však brzy vy-
støídá kruté procitnutí. Oba cestovatelé si
uvìdomí, že se rychle noøí do èím dál tím
dìsivìjší situace, která je stejnì nebezpeè-
ná a temná jako nejzvrácenìjší zákoutí lid-
ské duše. 94 min., titulky, pøístupný od 18
let, cena: 64,- Kè, pøedprodej: 465 641 371.

Závìreèný koncert
Letohrad, 17:00, ZUŠ – sál.
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16. 6. 2006

Závìreèný koncert všech oborù
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Základní umìlecká škola Petra
Ebena v Žamberku. Cena od 30,- Kè do
40,- Kè. Pøedprodej: tel: 465 614 583.

17. 6. 2006
Spojenec
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA – thriller. Newyorský
detektiv Keith Miller (Denzel Washington)
je typický drsný polda otøískaný životními
zkušenostmi. Nyní se musí utkat s nejchy-
tøejším zloèincem, kterého kdy potkal...
Širokoúhlý, titulky, 128 min., od 15. let,
cena: 60,- Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

Fotbal - Divize C: Letohrad - Dobro-
vice

Letohrad, 15:00, Fotbalové høištì FK
OEZ, Šedivská 538.

18. 6. 2006
Spojenec
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA – thriller.

Závìreèný koncert
Letohrad, 15:00, Kostel sv. Václava,

Václavské námìstí. Iva Fleischhansová -
housle (Velká Británie), Jindøich Kaulfers
– kytara.

19. 6. 2006

Úèastníci zájezdu
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Cena: 64,- Kè. Pøedprodej: 465
641 371.

20. 6. 2006
10. roèník Bìhu TERRYHO FOXE
Žamberk, 14:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Program: 14:00 soutìž dìtí v malová-
ní na asfalt, 15:00 slavnostní zahájení (vy-
stoupí:  mažoretky, junior aerobic Elixír, Che-
erleaders - roztleskávaèky, taneèní skupina
Neon), 15:30 pøivítání oficiálních hostù (Mgr.
Tomáš Kalous, Josef Fousek, Tomáš Kraus,
Ludìk Zelenka, prof. MUDr. Zdenìk Dienst-
bier, DrSc.), 16:00 start cyklistù (pøilba je
povinná) - trasa 3 km, start bìžcù, chodcù,
koèárkù, vozíkù...- trasa 3 km nebo 1 km,
16:30 po skonèení bìhu beseda s hosty v
Divišovì divadle, moderuje PaedDr. Èeslav
Vanèura. Souèástí programu je také: auto-
gramiáda hostù, tombola, obèerstvení, pro
úèastníky nápoj zdarma, podpora zdravotní
prevence ZÚ a ÈÈK - mìøení tlaku a tìlesné-
ho tuku, správný životní styl... Podmínkou
úèasti na bìhu Terryho Foxe je složení libo-
volného pøíspìvku na výzkum rakoviny.

21. 6. 2006
Mission: Impossible III
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Fil USA – akèní. Moderní akèní film,
který nabízí divákùm kromì zvýšené hladi-
ny adrenalinu i chytrou zápletku s øadou
zvratù. V hlavní roli: Tom Cruise. Širokoúh-
lý, titulky, 125 min., od 12. let, cena: 60,-
Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

Základní instinkt 2
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - kino-
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sál, Družstevní 597. Nevhodný do 15 let.
Cena: 60,- Kè. Pøedprodej: 465 622 092.

22. 6. 2006
Mission: Impossible III
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA. Pøístupný od 12 let.
Cena: 59,- Kè. Pøedprodej: 465 641 371.

23. 6. 2006

Na tý louce zelený
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál,

A. Hanuše. Opereta v podání DS - Kolár
Letohrad. Pøedprodej: 465 641 371.

24. 6. 2006
V jako Vendeta
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - komiksová adapta-
ce. Širokoúhlý, titulky, 132 min., od 12. let,
cena: 70,- Kè. Pøedprodej: tel: 465 614 583.

Country veèer
Letohrad, 20:00, Ostrov na Orlici, Orlice.

25. 6. 2006

V jako Vendeta
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - komiksová adapta-
ce. Širokoúhlý, titulky, 132 min., od 12. let,
cena: 70,- Kè. Pøedprodej: tel: 465 614 583.

Pivní slavnosti
Dlouhoòovice, 19:00, Kluzištì.

26. 6. 2006

Žena mého muže
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A.

Hanuše. Film Francie. Catherine (Fanny
Ardantová) objeví nevìru svého muže (Gé-
rard Depardieu) a najme si prostitutku, kte-
rá ho má svést a podìlit se s ní o své zážit-
ky... Citový trojúhelník podle Anne Fontai-
neové. 106 min., titulky, pøístupné od 15
let, cena: 64,- Kè. Pøedprodej: 465 641 371.

Školní akademie
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. SOU a Odborná škola
v Žamberku. Cena: 30,- Kè. Pøedprodej:
tel: 465 614 583.

27. 6. 2006

Dìsnej doják
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA – komedie. Hlavní
postavou pøíbìhu je Julia Jones, jejíž pøí-
zvisko je kombinací jmen herecké supers-
tar Julie Roberts a fiktivní postavy Bridget
Jones. V samotné postavì se pak tyto dvì
dámy prolínají... Titulky, 82 min., od 12. let,
cena: 60,- Kè. Pøedprodej: tel: 465 614 583.

28. 6. 2006

Kousek nebe
Žamberk, Divišovo divadlo, Nádražní 39.

Film pro ZŠ a Gymnázium v Žamberku -
dopoledne. Pøedprodej: tel: 465 614 583.

Úèastníci zájezdu
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - kino-

sál, Družstevní 597. Pøístupný, žánr: ko-
medie (113 min.), cena: 70,- Kè. Pøedpro-
dej: 465 622 092.

Dìsnej doják
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA – komedie. Titulky,

82 min., od 12. let, cena: 60,- Kè. Pøedpro-
dej: tel: 465 614 583.

Hraje a zpívá celá rodina
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kino - sál,

A. Hanuše. Poøádá: ZUŠ. Pøedprodej: 465
641 371.

29. 6. 2006
Galakoncert – Jabloòka
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál,

A. Hanuše. Podorlický dìtský pìvecký sbor.
Pøedprodej: 465 641 371.

30. 6. 2006

Indián a sestøièka
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film ÈR. Režijní debut Dana
Wlodarczyka je pøíbìhem lásky bílého in-
diána Františka a romské sestøièky Ma-
rie. Pøekážkou jejich vztahu ale nebude
jen lidská nesnášenlivost, ale i jejich cito-
vá nezralost. 91 min., pøístupný, cena: 54,-
Kè. Pøedprodej: 465 641 371.

VIP Cup
Letohrad, 16:00, Sportovní areál - ho-

kejbalové høištì, Šedivská.

Dlouhodobé akce a výstavy:
Divišovo divadlo v Žamberku (pøed-

sálí)
Výstava – Práce studentù Gymnázia v

Žamberku, otevøeno: od 12. 5. do 13. 6.
2006. Ke zhlédnutí je bìhem provozní doby
kanceláøe Divišova divadla a pøed každým
pøedstavením.

Mìstské muzeum v Žamberku
Výstava – Mince, medaile a plakety

Zdeòka Koláøského ( u pøíležitosti autoro-
va významného životního jubilea). Otevøe-
no: od 6. 5. do 15. 6. 2006.

Kulturní a informaèní centrum v
Jablonném nad Orlicí

Výstava – Keramika – Silvie Bednáøo-
vá. Damascenská ocel – umìlecký kováø
Marcel Bednáø. Otevøeno: od 25. 6. do 27.
8. 2006.

Kaskády výtvarného umìní v Leto-
hradì (27. 5. – 4. 6. 2006)

Mìstské muzeum v Letohradì
Výstava – Jiøina Rejentová – Svatební a

spoleèenské šperky z palièkované krajky.
Jan Friml – øezbáø. Otevøeno: dennì 9:00
– 17:00 hod.

Zámek v Letohradì
Výstava – Práce žákù výtvarného oboru

ZUŠ. Otevøeno: dennì 14:30 – 17:00 hod.
Oranžérie v zámeckém parku v Letohra-

dì
Výstava – Jana Trantírková – zahradní

keramické objekty. Vladimír Filáèek – ob-
razy. Ing. Tomáš Diblík – obrazy. Otevøe-
no: dennì 14:30 – 17:00 hod.

Grotta v zámeckém parku v Letohradì
Výstava – Ivana Majvaldová – ryté sklo.

Otevøeno: dennì 14:30 – 17:00 hod.

Galerie pod kaplí Na kopeèku v Le-
tohradì

Výstava – Radka Hauslerová – obrazy.
Vìra Nutzová – obrazy. Zuzana Žváèková –
obrazy. Otevøeno: dennì 17:00 – 19:00 hod.



 24 - Králický zpravodaj 6/2006

KRÁLICKÝ ZPRAVODAJ (Králicko) - Mìsíèník mìsta Králíky. Vydává Mìsto Králíky, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky.
Reg. è. 17/91. Odpovìdný redaktor: Bc. Jan Divíšek, tel. è. 465 670 721, 465 631 101, e-mail: j.divisek@orlicko.cz,

l.faltusova@orlicko.cz (pøíjem pøíspìvkù). Redakce neodpovídá za názory a stylistické chyby pøispìvatelù. Nevyžádané rukopisy
zpìt nevracíme. Redakèní rada: Jaroslav Vacek, Lenka Faltusová. Náklad mìsíèníku 800 ks. Tisk GRANTIS, Tøebovská 109, Ústí

nad Orlicí, hlavièka - Viktor Vavruša. Uzávìrka tohoto èísla byla 24. 5. 2006, pøíštího èísla 26. 6. 2006.

Èeský rybáøský svaz místní organizace KRÁLÍKY
4. roèník rybáøských závodù dne 29. 4. 2006

v lovu kaprovitých ryb na plavanou pro dìti do 15 let
Závod se uskuteè-

nil za velice chlad-
ného, deštivého a
vìtrného poèasí,
které mìlo patrnì
velký vliv na úèast
dalších pøihláše-
ných závodníku.

Pøesto se našlo 11 nadšencù, kteøí se pøi-
šli poprat s nepøízni poèasí a zkusit ry-
báøské štìstí. Vzhledem tomuto poèasí byl
závod zkrácen organizátory na dvì hodi-
ny a to se projevilo i na celkové úlovkovos-
ti jednotlivých závodníkù. Navázat jemný
návazec a háèek bylo v tomto chladném
poèasí otázkou šikovnosti jednotlivých zá-
vodníkù. Nadšení mladých závodníku ale
nebralo meze a jejích nelíèená radost z
ulovených ryb a následnì získaných za-
sloužených vìcných cen, které byly pøipra-

Mìstské muzeum
výstava J. Šuhájka

1. èervence otvíráme výstavu skláøe
Jiøího Šuhájka, rodáka z Pardubic, na které
budou kromì sklenìných soch vystaveny
také jeho obrazy. Jeho sklenìné umìní je
estetické, soustøedí se na hru s jevem a
stavem, èili se svìtlem a prostorem. Využí-
vá nedefinovatelného množství možností
jejich kombinací, které pak spoleènì se zvo-
lenými barevnými odstíny vzbuzují nejrùz-
nìjší emoce.

Jiøí Šuhájek *1943, VŠUP u profesora
Stanislava Libenského (1964-1971), Royal
College of Art v Londýnì (1968-1971).
Mimo jiné byl výtvarníkem sklárny Moser
v Karlových Varech a spolupracovníkem
Crystalexu v Novém Boru. Od zaèátku 90.
let do roku 2002 byl umìleckým øeditelem
Sklárny BAG Vsetín. V souèasnosti pùso-
bí jako pedagog SUPŠ ve Valašském Mezi-
øíèí. Vìnuje se skláøskému designu, tvorbì
sklenìných plastik a malbì.

veny pro všechny zúèastnìné závodníky,
bylo velkou odmìnou pro poøadatele toho-
to závodu. Škoda jen, že tyto rozzáøené
oèi mladých nadšencù nevidìli  jejích rodi-

èe. Jednotlivé ceny pøedal pøedseda MO
ÈRS Králíky pan Rychetský Milan.

Momentky z tohoto závodu jsou umístì-
ny na internetové stránce MO ÈRS Králíky.

Výsledková listina

Poøadí Pøíjmení Jméno Organizace Poèet bodù
1.-2. Krejèí Stanislav Tìchonín 12
1.-2. Chromec Zdenìk Králíky 12
3. Beranová Lucie Zábøeh 11
4. Matoušek Tomáš Králíky 6
5. Fuchs Ladislav Králíky 6
6. Toman Jan Králíky 2
7. Aberman Lubomír Štíty 2
8. Pavelka František Králíky 2
9. Ruèka Daniel Králíky 0
10. Korálek Miroslav Králíky 0
11. Topiè Martin Králíky 0

Zpracoval: Pišl Zdenìk

Za organizaci
Kylar Ivo – vedoucí kroužku mládeže

Ivos.kylar@seznam.cz


