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Listopad 2006/èíslo 11     Roèník IV. (Králicko XVI.)     Cena 7 Kè

Z listopadových pranostik

(pokraèování na stranì 7)

· V listopadu hømí - sedlák vesnou sní.
· Když ještì v listopadu hømívá, úrodný rok nato bývá.
· Listopadové hømìní pšenici ve zlato mìní.
· Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáøi.
· Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
· Padá-li listí v listopadu, jistì brzy pøijde led, ale dlouho nepobude.
· Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se pøikrádá.
· Když se v listopadu hvìzdy tøpytí, mrazy se brzo uchytí.
· Studený listopad - zelený leden.
· Listopadové snìžení neškodí vùbec osení.
· Jestliže sníh listopadový dlouho zùstane, více než hnùj
polím prospìje.

· Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
· V listopadu pøíliš mnoho snìhu a vody, to známka pøíští neúrody.
· Jaké povìtøí jest v listopadu, takové má býti mìsíce
bøezna roku budoucího.

· Jaký listopad, takový bøezen.

Pranostiky podle církevních svátkù
1. listopad - Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martinì zima; je-li zima
o Všech svatých, bývá o Martinì léto. Když o Všech svatých
zima nemá moci, tak o svatém Martinì o pùlnoci. Nepøijde-li
sníh na Vše svaté v noci, pøijde o svatém Martinì se vší mocí.
O Všech svatých vìtry-li jsou, znamenají zimu promìnlivou;
pøijdou-li ale s Ondøejem, dobré zimy se nadìjem. Jak na Vše
svaté, tak mìsíc po nich. Když na Všech svatých mrazivo,
bude zima teplivo; když déš� tu je tøeba za pecu vlézt. Jíní
o všech svatých vìští tuhé mrazy o vánocích. Sedláci utnou
1. listopadu z dubového anebo bukového stromu tøísku: Jestli
je tøíska suchá, tedy oèekávají levnou zimu; jestli ale vlhká
a zaostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima. Je-li tøís-
ka ze zeleného buku na den Všech svatých vy�atá suchá,
následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá.

POZVÁNKA
na zasedání

zastupitelstva mìsta

Vážená paní,
vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na
zasedání zastupitelstva
mìsta, které svolávám na
pondìlí  6. listopadu 2006 v
18.00 hodin do velkého sálu
Klubu Na Støelnici.

Program:

1. Slib èlenù zastupitelstva

2. Volba ovìøovatelù zápisu

3. Volba starosty mìsta

4. Volba místostarosty

5. Volba èlenù Rady mìsta

Tìším se na Vaši úèast.
Mgr. Dušan Krabec

starosta

Výsledky voleb do Mìstského
zastupitelstva Králíky pro
následující volební období

Poøadí jednotlivých stran podle poètu platných hlasù (v %):
1. „NAŠE MÌSTO“, SNK 22.66 % 4 mandáty
2. Moravané 22,17 % 4 mandáty
3. Obèanská demokratická strana 17,98 % 3 mandáty
4. Komunistická str.Èech a Moravy   9,45 % 1 mandát
5. Køes�.demokr.unie-Ès.str.lid.   8,82 % 1 mandát
6. ZELENÍ PRO ZMÌNY,sdruž. SZ, NK   7,35 % 1 mandát
7. Èeská str. sociálnì demokratická   7,13 % 1 mandát
8. SNK Evropští demokraté   4,41 % bez mandátu
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Jména a pøíjmení náhradníkù jednotlivých volebních stran:
(uvádíme prvních pìt náhradníkù z každé strany, strany jsou øazeny dle vylosovaného poøadí pro volby)
Zelení pro zmìny: R. Podolský, P. Jungvirt, A. Krabcová, L. Podzimková, V. Wanèa; ODS: I. Pecháèek, P. Barták, M.

Èernohous, L. Hejkrlík, J. Pauk; ÈSSD: J. Bažant, P. Šverák, L. Lekeš, B. Šturc, M. Pražáková; KDU-ÈSL: K. Hlava, V.
Danielová, I. Hejkrlíková, B. Novotný, J. Dobrohruška; KSÈM: J. Procházka, A. Vyšohlíd, E. Èerný, Z. Kubíèek, P. Šiko;
Naše Mìsto: P. Strnad, I. Musilová, D. Hrda, M. Hudetz, E. Holubcová; Moravané: M. Špièková, J. Holèapek, P. Marek,
N. Zezulková, V. Vavruša.
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Klub Na Støelnici
vyhlašuje

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
na pronájem nebytového prosto-
ru - kavárny. Podrobné informa-
ce na tel. 603 849 460 (specifi-
kace prostor vèetnì prohlídky,
náklady na pronájem ad.).
Pøihlášky se pøijímají do konce
listopadu 2006, prostory budou
k dispozici od 5. 1. 2007.
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Sociální dávky od 1. 1. 2007
K datu 1. 1. 2007 nabývají úèinnosti

nové právní pøedpisy (Parlamentem ÈR
schválené v bøeznu 2006)  upravující
oblast sociálního zabezpeèení. Chceme
Vás s nìkterými, podle našeho názoru
zásadními zmìnami, touto cestou
v mírném pøedstihu seznámit.

Øízení ve vìci pøiznání a výplaty so-
ciálních dávek bude nadále provádìt
Mìstský úøad Králíky, odbor sociálních
vìcí a zdravotnictví, ul. K. Èapka 316.

Zákon è. 110/2006 Sb. o životním a
existenèním minimu  nahrazuje zákon
o životním minimu è. 463/1991 Sb..

Zákon stanoví pojmy životní mini-
mum - jako minimální hranici penìž-
ních pøíjmù k zajištìní výživy a  ostat-
ních základních osobních potøeb a po-
jem existenèní minimum – jako mi-
nimální hranici pøíjmù osob, která se
považuje za nezbytnou k zajištìní výži-
vy a ostatních základních osobních po-
tøeb na úrovni umožòující pøežití.
Výsledek porovnání èástek stanove-
ných podle zákona a skuteèných pøí-
jmù jednotlivce nebo spoleènì posu-
zovaných osob /manželù,  rodièù a
dìtí, jiných osob spoleènì užívajících
byt/ urèuje, zda posuzovaná osoba, oso-
by, mají nárok na pomoc podle zákona
o hmotné nouzi - zákon è. 111/2006 Sb.,
úèinný od 1. 1. 2007, který nahrazuje
zákon è. 482/1991 Sb., o sociální potøeb-
nosti.  Zpìt k životnímu a existenèní-
mu minimu.

Životním minimem je minimální
hranice penìžních pøíjmù osob k zajiš-
tìní výživy a ostatních základních osob-
ních potøeb. U jednotlivce èiní životní
minimum  3126,- Kè mìsíènì, jedná se
o osobu žijící v domácnosti samostatnì
(do 31.12.2006  èástka 2.400,- Kè + sku-
teèné nezbytné náklady na domácnost).
V pøípadì, že osoba v domácnosti neži-
je sama, je životní minimum poèítáno
pro spoleènì posuzované osoby, viz.
výše spoleènì posuzované osoby.

Model spoleènì posuzovaných osob
– rodina ve složení manželé, dvì  neza-
opatøené dìti ve vìku  13 a 17 let (stu-
dent):

1. manžel /resp. první spoleènì po-
suzovaná osoba/ 2880,- Kè

2. manžel /resp.druhá spoleènì po-
suzovaná osoba / 2600,- Kè

3. dítì  13 let    1960,- Kè
4. dítì  17 let    2520,- Kè
životní minimum modelové rodiny od

1. 1. 2007             9.960,- Kè
èástka na zajištìní výživy do 31. 12.

2006                         9.640,- Kè + skuteèné
náklady na  domácnost

V souèasné dobì je životní minimum
koncipováno jako souèet dvou èástek
– èástky na zajištìní výživy a èást-
ky na zajištìní nezbytných nákla-
dù na domácnost (… + skuteèné ná-
klady na domácnost v modelovém
pøíkladu). Od roku 2007 zákon o život-
ním a existenèním minimu pøedpoklá-
dá, že náklady na domácnost budou

hrazeny z životního minima a pokud
po úhradì nákladù na domácnost ne-
zbude  osobì, spoleènì posuzovaným
osobám tzv. existenèní minimum, bude
možno pøiznat nìkterou z dávek soci-
ální péèe. Toto tvrzení platí obecnì a
má øadu výjimek, viz. níže  zvýšení èást-
ky živobytí.

Existenèní minimum je minimál-
ní hranice pøíjmù osob, která se pova-
žuje za nezbytnou k zajištìní výživy a
ostatních základních osobních potøeb
na úrovni umožòující pøežití,  èást-
ka existenèního minima  èiní 2020 Kè.
Existenèní minimum se nepoužije u ne-
zaopatøeného dítìte (studující, pøipra-
vující se na budoucí  povolání nejpoz-
dìji však do 26 let vìku), u poživatele
starobního dùchodu, plnì invalidních
osob a osob starší 65 let. U tìchto osob
se kalkuluje s èástkou životního mini-
ma, tedy èástkou vyšší.

Podle zákonem stanovených hranic
životního a existenèního minima, a po-
rovnání pøíjmù posuzované osoby, osob,
dospìje odbor sociálních vìcí  a  zdra-
votnictví   k tomu, zda má jednotlivec,
pøíp. spoleènì posuzované osoby, ná-
rok na pomoc v hmotné nouzi podle
zákona è. 111/2006 Sb. o pomoci v hmot-
né nouzi.  Pomoc bude poskytována
formou dávek. Velmi zjednodušenì
øeèeno  bude pomoc v hmotné nouzi
spoèívat v dorovnání  pøíjmù osoby, pøíp.
spoleènì posuzovaných osob, do hra-
nice existenèního minima, eventuelnì
zvýšeného, viz. níže Zvýšení èástky
živobytí…

Zákon è. 111/2006 Sb., o  pomoci
v hmotné nouzi, vymezuje stav, kdy se
osoba nachází v hmotné nouzi. V hmot-
né nouzi je ten, jehož pøíjem po odeète-
ní pøimìøených nákladù na bydlení ne-
dosahuje èástek existenèního minima
(pøípadnì zvýšeného, viz níže) a nemù-
že si pøíjem zvýšit vzhledem ke svému
vìku, zdravotnímu stavu nebo z jiných
vážných dùvodù  vlastním pøièinìním,
Souèasnì je vážnì ohroženo zabezpe-
èení jeho základních životních podmí-
nek. Požadavek na zvýšení pøíjmu vlast-
ní prací se nezkoumá u osob starších 65
let, poživatelù starobního dùchodu, osob
plnì invalidních, rodièù  peèujících o dítì
do ètyø let vìku nebo dítì dlouhodobì
tìžce  zdravotnì postižené, dítì vyžadu-
jící mimoøádnou péèi a u osob závislých
na péèi jiné osoby.  Dále se možnost zvý-
šit si vlastní pøíjem nezkoumá u nezao-
patøených dìtí a u osob doèasnì práce
neschopných.

Další pøípady, kdy mùže povìøený
obecní úøad považovat osobu za osobu
v hmotné nouzi, stanoví zákon. V ta-
kovém pøípadì záleží na posouzení si-
tuace, jejích dopadech a možnostech
jiného øešení (napø.: nárok na pomoc
mùže být pøiznán osobì, kterou postih-
la mimoøádná událost, a která není
schopna takovou situaci pøekonat
vlastními silami (živelní pohroma, po-
žár, havárie), nemá dostateèné pro-

støedky k zaplacení správního poplat-
ku pøi ztrátì dokladù, vydání dupliká-
tu rodného listu).

Pomoc v hmotné nouzi bude zajištì-
na prostøednictvím tøech dávek – pe-
nìžitých pøíspìvkù -, a to pøíspìvku
na živobytí,  doplatku na bydlení
a dávky mimoøádné okamžité po-
moci.

Na pøíspìvek na živobytí bude mít
nárok osoba, jejíž pøíjem nedosahuje
èástky na živobytí. Èástka živobytí
je vypoèítávána rùznì u rùzných sku-
pin obyvatel.  U nezaopatøeného dítìte
je èástka na živobytí rovna èástce  život-
ního minima (dle vìku nezaopatøené-
ho  dítìte v rozmezí od 1600,- Kè do
2600,- Kè). U poživatele starobního dù-
chodu, plnì invalidních osob a osob star-
ších 65 let je to èástka 2573,- Kè (exis-
tenèní minimum 2020,- Kè + 553,- Kè,
tj. polovina rozdílu mezi životním mini-
mem a existenèním minimem -  3126
(ŽM) – 2020 (EM) = 1106 : 2 =  553,-
Kè). U ostatních osob je èástkou živo-
bytí èástka existenèního minima (2020,-
Kè).  Pøíspìvek na živobytí tedy
bude náležet tomu, jehož pøíjmy
nebudou dosahovat èástky živoby-
tí, a to do výše èástky živobytí.

Zvýšit si èástku živobytí bude
moci žadatel napø. svou aktivitou pøi
hledání zamìstnání. V takovém pøípa-
dì bude možno pøiznat zvýšení až 50 %
rozdílu  mezi životním minimem a exis-
tenèním  minimem, tj. o 553,- Kè v pøí-
padì jednotlivce, èástka  živobytí tak
bude èinit 2573,- Kè. Jako další dùvody
pro zvýšení èástky živobytí zákon  vy-
mezuje nutnost dietního stravování,
nemožnost  využití vlastního majetku
(nelze prodat majetek ke zvýšení život-
ní úrovnì),  neexistence nárokù a po-
hledávek (napø. žadatel nemá pohle-
dávku za bývalým  zamìstnavatelem).

Nárok na doplatek na bydlení
bude mít  vlastník nebo nájemce
bytu, jehož pøíjem po úhradì  odùvod-
nìných nákladù na bydlení bude nižší
než èástka na živobytí. Podmínkou po-
skytnutí doplatku na bydlení bude
nárok na poskytnutí pøíspìvku na živo-
bytí a pøíspìvku na bydlení od kontakt-
ního místa státní sociální podpory (zá-
kon è. 117/1995 Sb.). Osobì, která ne-
bude mít nárok na pøíspìvek na živo-
bytí, mùže být doplatek na bydlení po-
skytnut tehdy, jestliže její  pøíjmy ne-
pøesahují 1.3 násobek životního mini-
ma. Nárok na doplatek na bydlení ne-
vznikne, jestliže žadatel  odmítne mož-
nost levnìjšího pøimìøeného bydlení
nabídnuté obcí, v níž je žadatel hlášen
k trvalému pobytu.

Nárok na mimoøádnou okamži-
tou pomoc má osoba, která je v hmot-
né nouzi, a to k doplnìní pøíjmù do výše
existenèního minima, v pøípadì nezao-
patøeného dítìte do výše životního mi-
nima.

V pøípadì vážné  mimoøádné situace

(pokraèování na stranì 5)
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Sociální dávky od 1. 1. 2007
(povodeò, vichøice…) mùže výše mimo-
øádné pomoci èinit maximálnì patnác-
tinásobek èástky životního minima jed-
notlivce. V pøípadì potøeby uhradit jed-
norázové výdaje spojené se ztrátou
dokladu, vydáním duplikátu rodného
listu, dokladù potøebných k pøijetí do
zamìstnání, s úhradou jízdného v pøí-
padì ztráty penìžních prostøedkù,
v pøípadì nezbytné potøeby s úhradou
noclehu, se pomoc v hmotné nouzi po-
skytuje do výše skuteèných nákladù.

Mimoøádnou okamžitou pomoc lze
poskytnout i na úhradu nákladù spo-
jených s poøízením nezbytných základ-
ních pøedmìtù dlouhodobé potøeby a
na základní vybavení domácnosti a
odùvodnìných nákladù souvisejících
se vzdìláním. Souèet dávek poskytnu-
tých  z tohoto dùvodu nesmí pøekroèit
v rámci kalendáøního roku desetiná-
sobek životního minima jednotlivce.

Na zletilé dìti, tedy i tzv. absolven-
ty - dìti, které ukonèily støední a ná-
sledující stupeò školního vzdìlání a
budou v evidenci uchazeèù o zamìst-
nání,  bude novì nahlíženo jako na
spoleènì posuzované osoby v domác-
nosti. Dítì s ukonèeným stupnìm
školního vzdìlání bude posuzováno
jako jeden èlen spoleèné domácnosti.

Do 31. 12. 2006 je takové dítì posuzo-
váno samostatnì. Zaøazení dìtí, a to
i zletilých, obývajících spoleènou do-
mácnost s rodièi mezi spoleènì posu-
zované osoby znamená, že takové dítì
nebude mít samostatnì nárok na so-
ciální dávku.

Osamìlý rodiè  spoleènì užívající
byt se svými rodièi se posuzuje i se
svým dítìtem spoleènì s rodièi. Jiný-
mi slovy - osamìlá matka bydlící u ro-
dièù bude od 1. 1. 2007 považována za
spoleènì posuzovanou osobu spoleè-
nì s rodièi. Její životní minimum bude
stanoveno  jako další v poøadí ze spo-
leènì posuzovaných osob.

Tímto textem jsme se snažili pøiblí-
žit nìkteré zmìny v oblasti poskyto-
vání sociálních dávek po 1. 1. 2007.
V každém jednotlivém pøípadì žada-
tele o sociální dávku  bude vedeno
správní øízení, v nìmž bude posuzo-
vána situace konkrétní osoby nebo
spoleènì posuzovaných osob.

V pøíštím vydání Králického zpra-
vodaje se pokusíme pøiblížit nìkteré
zásadní zmìny v oblasti poskytování
sociálních služeb, jak upravuje zákon
o poskytování sociálních služeb od 1.
1. 2007.

za odbor sociálních vìcí
a zdravotnictví B. Strnad

(pokraèování ze strany 4)

KRÁLICKÝ
KARNEVAL

2007
Sdružení pro králický karneval pøi-

pravuje další roèník tradièního zimní-
ho králického karnevalu. Rádi bychom
ve spolupráci s vámi urèili ráz karne-
valu v roce 2007. Námìty na tématic-
ké zamìøení výzdoby a masek zasílejte
na emailovou schránku sdružení kar-
neval.kraliky@seznam.cz. Nejlepší ná-
pad „potrestáme“ volnou vstupenkou
na sobotní koncert skupiny Katapult,
který bude souèástí karnevalu.

Za organizaèní výbor J. Hlava, Mgr.
J. Souèek, J. Divíšek, Mgr. H. Morav-
cová

Vzpomínka
Dne 24. 11. 1996 zemøel dìkan a

dlouholetý duchovní správce poutního
místa na Hoøe Matky Boží v Králíkách
P. František Koláø.

Narodil se 24. 9. 1910 v Bílé Tøemeš-
né v poèetné rolnické rodinì. Na knì-
ze byl vysvìcen v èervnu roku 1936.
Ve svém pohnutém životì zažil v obdo-
bí po 2.svìtové válce mnoho ústrkù,
ponížení vèetnì vìzení. Všechny rány
osudu snášel s trpìlivostí a s vírou
v dobro èlovìka. Od roku 1966 vyko-
nával službu duchovního správce pout-
ního místa na Hoøe Matky Boží, kde
peèoval i o duchovní potøeby sester Ne-
poskvrnìného Poèetí Panny Marie.

Pøednáška o biopotravinách
a výrobcích zdravé výživy

Dne 25. 10. 2006 se za pomìrnì vel-
kého zájmu obyvatel uskuteènila ve
školní jídelnì Moravská pøednáška
zamìøená na zdravou výživu, která-
byla spojena i s ochutnávkou. Pøed-
nášející Ing. Jana Lukešová, majitel-
ka vegetariánské jídelny a bio pro-
dejny Bazalka seznámila zájemce
s možnostmi využití bio potravin a vì-
novala se  informacím o zdravém
životním stylu. Spoustu dalších infor-
mací, podnìtù mohou dále zájemci
nalézt na webových stránkách bio
prodejny Bazalka Hradec Králové
http : //www.hka.cz /bazalka/stran-

ka.asp, èlánky o zdravé výživì nalez-
ne zájemce na http://www.hka.cz/_zi-
vot/bazalka/frame.html, pøípadnì:

www.probio.cz a www.biolinie.cz.
Podìkování za zorganizování akce

patøí  Ing. Ditì Michalièkové,  paní
Jarmile Venzarové i vedoucímu ŠJ
Králíky za poskytnutí vhodných pro-
stor pro konání pøednášky.
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Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í

Mìstský úøad Králíky dle Pravidel pro pronajímání
bytù v majetku Mìsta Králíky oznamuje, že Mìsto

Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T

oznaèení bytu: è. 33
bytový dùm èp: 662/1       ulice: V Bytovkách

obec: Králíky
velikost bytu a jeho vybavení: 2+1, obytná

plocha 43,45 m2, vytápìní ústøední, sociální
zaøízení v bytì, kuchyòská linka

pøedpis mìsíèního nájemného: 1.458,- Kè
pøedpokládaná mìsíèní záloha na služby/1 osoba:

1.095,- Kè
prohlídka bytu: po dohodì se správcem

bytového fondu – Služby mìsta Králíky, s.r.o.,
tel.: 465631580

termín uzavøení nájemní smlouvy: 1. 12. 2006
koneèný termín pøijímání žádostí: 24. 11. 2006

žádosti pøijímá majetkový odbor MìÚ
Pøednost budou mít zájemci, kteøí jsou v sezna-
mu žadatelù o nájem mìstského bytu. O koneè-
ném nájemci bytu rozhodne Rada mìsta Králíky.

Senioøi z Prahy 10
opìt v Králíkách

V letošním roce jsme mìli opravdu štìstí u vás
v Králíkách. Dne 17. 6. 2006 byl sjezd všech obèanù
s pøíjmením Králík nebo Králíková. Zúèastnili jsme
se ho na Velkém námìstí jako diváci a potom i pøi
slavnostním zápisu ve vaší pøekrásné obøadní síni.
Cena z tomboly – hlávka zelí – skonèila v polévce
hotelu Beseda, který byl jako obvykle naším doèas-
ným domovem. Slavnost se opravdu vydaøila a byli
jsme rádi, že jsme mohli být zrovna pøi tom.

Další týden, tak zvaný „Podzimní“, jsme si užívali
v dobì od 16. 9. do 23. 9. 2006 pøi krásném sluneè-
ném poèasí, které vybízelo k výletùm. Byli jsme ve
Štítech, ve Velkých Losinách, na hradì Bouzov a
v Jablonném nad Orlicí. Beseda s panem Linhartem
s promítnutím kazety o Kralicku se jako vždy vydaøi-
la a byl o ni veliký zájem. Také prohlídka muzea a
souèasná výstava fotografií „Srnèí v èeské krajinì“ se
všem moc líbila. Nechtìlo se nám ani domù do Pra-
hy. Každý øíkal, že by to chtìlo ještì tak 3 dny!

Podìkování vám všem, kteøí vytváøíte pohodu, klid
a spokojenost jak pro obèany vašeho mìsta, tak pro
turisty a hosty, kteøí k vám pøijedou a znovu se k vám
chtìjí vracet.

Dana Viternová
vedoucí zájezdu 38 seniorù z Prahy 10

Rodinné sportovní hry
Králíky 2006

Dne 18. 10. 2006 se v prostorách víceúèelového stadionu
pøi ZŠ Moravská uskuteènil 2. roèník Rodinných sportov-
ních her. Hlavním organizátorem opìt byla agentura Happy
Time, ZŠ Moravská a odbor školství MÚ. Letošní roèník se
oproti minulému roku uskuteènil až nyní z organizaèního
dùvodu – do soutìže se pøihlásilo mnohem více mìst a obcí
(agentura neèekala tak velký zájem). Další roèník probìh-
ne opìt v letních mìsících. Ménì pøíjemnou zkušeností bylo
„nasazení“ software pro vyhodnocování jednotlivých soutì-
ží a pro stanovení celkového poøadí, kdy došlo k podstatnému
zdržení pøi zadávání dat do PC. Rodinné týmy v minimálním
poètu 2 soutìžily v celkem 6 disciplínách, pro každou disci-
plínu bylo stanoveno samostatné poøadí. Dále bylo vypoèí-
táno celkové poøadí. Dodaný program mìl nastaveny para-
metry pro provádìní automatické korekce výsledkù podle
vìku soutìžících. Dále byl provádìn prùmìrný pøepoèet
dosažených výsledkù z celkového poètu závodníkù v rodin-
ném týmu. Nejvìtší vliv na celkový pøepoèet bodù mìlo
vìkové zaøazení závodníkù, kdy docházelo ke korekcím v
dosažených výsledcích jak u nejmladších závodníkù, tak i u
starších vìkových kategorií. Zde se projevila drobná kos-
metická chyba, kdy program pøi tisku kategorií „tvrdošíjnì“
závodníkùm ubíral jeden rok vìku (i když byly jednotlivé
vìkové kategorie nastaveny v programu správnì). Napøí-
klad v kategorii „Mimina“ bylo datum narození stanoveno
pro rozmezí 2004 – 2006, program pøidìlil této kategorii
interval 2005-2007. Pøi konzultaci s autorem programu jsme
zjistili, že toto nemá vliv na výpoèet výsledkù, který je pro-
vádìn z vìku závodníka. Pevnì doufáme, že pøíští roèník již
probìhne s opraveným poèítaèovým vybavením bez zdržo-
vání pøi zpracování výsledkù.

Bìh na 40 metrù: 1. Batman, 2. Draci, 3. Bolek a Lolek,
4. Norové, 5. Hasièi.

Basketbal: 1. Lvíèata, 2. Holky, 3. Draci, 4. Norové, 5.
Lvíèata.

Hod medicinbalem: 1. Finové, 2. Batman, 3. Koníèci, 4.
Draci, 5. Veverky.

Kroužky: 1. Vèely, 2. Adéla, 3. Snowborïáci, 4. Zaldové,
5. Vèely.

Skok z místa: 1. Bolek a Lolek, 2. Kosíci, 3. Hasièi, 4.
Veverky, 5. Draci.

Slalom na èas: 1. Batman, 2. Kosíci, 3. Sluníèka II, 4.
Norové, 5. Draci.

Celkové poøadí: 1. Batman, 2. Draci, 3. Hasièi, 4. Bolek
a Lolek, 5. Finové, 6. Sluníèka II, 7. Koníèci, 8. Berušky II, 9.
Zaldové, 10. Èmeláci, 11. Norové, 12. Dvojèátka, 13. Páni
prstenù, 14. Vèely, 15. Koèky, 16. Blesk, 17. Kosíci, 18. Ve-
verky, 19. Matýsci, 20. Adéla, 21. Hejl, 22. Karkulky, 23.
Mar�ani, 24. Lvíèata, 25. Rùžový blesk, 26. Hrouïáci, 27.
Tygøíci, 28. Medvíïata, 29. Jen Poèkej, 30. Snowborïáci, 31.
Draci II, 32. Sluníèka, 33. Hešáci, 34. Skej�áci, 35. Automa-
tická smeèka, 36. Rychlíci, 37. Kobra 11, 38. Holky, 39. Lací-
ci, 40. Soptíci, 41. Žirafy, 42. Brouèci, 43. Mates.

Fotografieuveøejòujeme na zadní stranì obálky.
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Je-li Všech svatých bouøka, bývá zima mìnivá; je-li suchá z buku
tøíska, èasto v zimì pršívá. Utni z buku tøísku: je-li suchá, bude
zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá. Je-li na Vše svaté
buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však
blána mokrá, bude zima též dosti mokrá.

2. listopad - Když na Dušièky jasné poèasí panuje, pøíchod zimy
to oznamuje.

9. listopad - Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.
11. listopad - Na svatého Martina bývá dobrá peøina. Na svaté-

ho Martina kouøívá se z komína. Když o Všech svatých zima nemá
moci, tak o svatém Martinì o pùlnoci. Nepøijde-li sníh na Vše svaté
v noci, pøijde o svatém Martinì se vší mocí. Padá-li první sníh toho
dne, øíkáme, že svatý Martin pøijel na brùnì. Svatý Martin rád jezdí
na brùnì. Padá-li sníh toho dne neb v noci, øíká se, že svatý Martin
pøijel na bílém koni. Svatý Martin pøijíždí na bílém koni. Pøijede-li
na šedém (mlhy), bude zima støídavá; pøijede-li na žlutém (sucho),
pøijde zima tuhá a suchá. Pøijede-li Martin na bílém koni, metelice
za metelicí se honí. Když svatý Martin se snìhem pøibìžel, bude
v nìm celý mìsíc ležet. Martin a Kateøina na blátì - vánoce na ledì.
Martinùv led bude vodou hned. Jde-li husa o Martinì po ledu, bude
se po nìm jistì dlouho koupat. O Martinì po ledu - o vánocích po
blátì. Pùjde-li husa na Martina po ledì, pøíští rok dlouhé léto bude.
Na svatý Martin - ještì se vrátím, ale na svatý Mikuláš mì tu
najisto máš. Po svatém Martinì zima nežertuje; pøichází sníh i mráz
kvaltem. Jaký den svatého Martina, taková též bude zima. Jestli
na svatého Martina jest vlhko, bude nestálá zima; pakli na týž den
slunce svítí, bude tuhá zima. Na svatého Martina souditi, že když
mokrý den mírnou a pohodlnou zimu, jasný ale tuhou zimu zname-
nati mìl. Jestli na den svatého Martina ve dne v noci oblaèno, tedy
bude nestálá zima; jestli jasno a èisto, tedy následuje tuhá zima;
jestli ale mlhavo, tedy též taková zima pøijde. Na svatého Martina
sluneèno - dlouhá zima. Na svatého Martina pod mrakem - nestálá
zima. Je-li zamraèeno na svatého Martina, bude zima levná; je-li
jasno, bude zima tuhá. Jsou-li na Martina mraèna, zima je levná;
jestli je noc jasná, zima je mastná. Jižní vítr na Martina - mírná
zima. Zùstane-li listí až do Martina na stromech, èeká se dlouhá a
tuhá zima. Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleï na hruï
i na kosti, poznáš, jaká zima se pøihostí. Je-li kobylka martinské
husy hnìdá, bude málo snìhu a na holo mrznout; je-li však bílá,
bude hodnì snìhu.

16. listopad - Na svatého Otomara neuvidíš komára.
19. listopad - Z ledu Alžbìta má brod, u Kateøiny znám Ond.

Poèasí o svaté Alžbìtì povídá, jak bude v létì.
21. listopad - Jaký den na Obìtování Panny Marie, taková pak

zima je. Když je na Obìtování Panny Marie noc jasná, èistá, krutá
zima se v lednu chystá.

22. listopad - Svatá Cecílie snìhem pole kryje.
23. listopad - Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí. Svatý

Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.
25. listopad - Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na

Kateøinu. Na svatou pannu Kateøinu sluší se schovati pod peøinu;
pak na svatého Mikuláše tu� jest zima všecka naše. Na svatou

Z listopadových pranostik

MUDr. Monika Kotrlá

KOŽNÍ ORDINACE
Èervená Voda

Oznamujeme novou mož-
nost vyšetøení mateøských
znamének. Diagnostika
moderní pøístrojovou der-
matoskopickou metodou.

Navštivte nás
v ordinaèních hodinách:

úterý   9 – 13 hod
ètvrtek 9 – 13  hod
nebo se objednejte
na tel. 736 672 136

Sociální komise pøi MìÚ Králíky
vás zve na

„Posezení starší generace“
které se koná dne 16. 11. 2006 v 16.00 hod. ve velkém sále KD

Støelnice v Králíkách.

Hudba - tanec - obèerstvení.
Svoz je zajištìn zdarma autobusovými linkami p. Pinkase:
Prostøední Lipka ( odboèka k želez. zastávce ) 15.22 hod.
Horní Lipka ( hasièská zbrojnice ) 15.35 hod.
Heømanice ( koneèná ) 15.25 hod.
Dolní Lipka ( železnièní stanice ) 15.51 hod.
Dolní Boøíkovice ( knihovna ) 15.43 hod.
Dolní Boøíkovice ( u mostu ) 15.45 hod.
Èervený Potok ( u kostela ) 15.55 hod.
Dolní Hedeè ( koneèná ) 16.12 hod.
Odvoz bude zajištìn individuálnì dle dohody.

Srdeènì zvou poøadatelé

Kateøinu schováme se pod peøinu. Zima-li na Kateøinu, pøilož sobì
o peøinu. Svatá Kateøina pøichází bíle odìna. Hrozí-li Kateøina snì-
hem, pøinese jej Ondøej. Sníh na svatou Kateøinu vìští vysoké obilí.
Svatá Kateøina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí. Je-li Ka-
èenka nemocná, bývá Barborka naškrobená. Je-li Kaèenka ucoura-
ná, je Baruška naškrobená. Martin a Kateøina na blátì - vánoce na
ledì. Když Kateøina po ledì už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Chodí-li svatá Kateøina po ledì, chodí svatý Štìpán po blátì. Den
Kateøiny povìtøí ledna pøedpovídal. Jaké poèasí na svatou Kateøi-
nu, takové jest v pøíštím lednu. Kateøina na blátì, Vánoce na ledì.
Jaká svatá Kateøina, taková je celá zima.

28. listopad - Když na první adventní nedìli nastane daleko
široko krutá zima, potrvá ètyøi nedìle. Zaène-li zima až s adventem,
potrvá deset týdnù. Je-li prvního adventu mrazivo, bude zima trvat
osmnáct nedìl. Jaké poèasí na svatou Barboru, takové bývá celý
advent. Chodí-li se v adventì bez kožicha, bude se v postì jistì nosit.
Adventní sníh doèká-li marcového, nebudeš jídat, sedláèku, chleba
režného.

29. listopad - Na Saturnina skuèí meluzína.
30. listopad - Na svatého Ondøeje konec pocení. Na svatého

Ondøeje se nìkdy èlovìk ohøeje. Na svatého Ondøeje ještì se nám
ohøeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše. Na svatého
Ondøeje mruz, chystej sedláèe vùz. Hrozí-li Kateøina snìhem, pøine-
se jej Ondøej. Když na Ondøeje snìží, sníh dlouho poleží. Ondøejùv
sníh zùstane ležet sto dní. Sníh svatého Ondøeje, oziminám nepøeje.
Sníh na svatého Ondøeje, vzešlému žitu mnoho nepøeje. Sníh na
svatého Ondøeje, žitu velmi prospìje. O Všech svatých vìtry-li jsou,
znamenají zimu promìnlivou; pøijdou-li ale s Onøejem, dobré zimy
se nadìjem. Svatý Ondøej tichý - nebude len lichý. Poletují-li na
svatého Ondøeje vèely, bude neúrodný rok. Má-li Ondøej na stromech
kapky, bude pøíští rok hodnì ovoce. Svatého Ondøeje slzice, naplní
ovocem truhlice. Svatý Ondøej dìlá led a savtý Jiøí jej láme. Ondøej
mosty staví, Jiøí je doplaví. Vlhký rok nebo suchý tak poznáš: skle-
nici plnou vody míti máš, na den svatého Ondøeje to èinívej. Pøebíhá-
li vrchem voda, to znej, vlhký rok ten; stane-li se zároveò, suchý a
vyprahlý bude rok ten. Na svatého Ondøeje hoï døívko na vodu:
Pøeplyne-li, bude mokrý rok; zùstane-li na povrchu tiše, bude suchý
rok.
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Informace Èeských drah
Od 1. záøí 2006 jsou cestujícím Èeských

drah vydávány nové bezkontaktní èipové
In-karty, které nahrazují døíve vydávané
slevové prùkazy (Zákaznickou kartu, Ju-
nior pas, Senior pas) a rovnìž i papírovou
modifikaci In-karty. Nová èipová In-karta
nabízí aplikace In-zákazník (pro využití zá-
kaznického jízdného), In-junior (pro mladé
do 26 let), In-senior (pro dùchodce nad 70
let) a In-gold (roèní sí�ová jízdenka 1. tøí-
dy), které umožòují cestování spoji Èes-
kých drah za zvýhodnìné jízdné. Souèástí
In-karty je i mezinárodní sleva Rail plus –
sleva 25 % na mezinárodní jízdenky plat-
ná ve 25 zemích Evropy. Kromì aplikace
moderních technologií a výhodnìjšího ces-
tování pøinášejí èipové In-karty novì i sle-
vy na nákup zboží a služeb v cca 7000
obchodech a provozovnách v ÈR a SR, kte-
ré jsou èleny sítì Sphere. Èleny sítì Sphere
jsou napøíklad obchody s odìvy, sportovní-
mi potøebami, obuví a dalšími typy zboží.

Cena za vydání èipové karty In-junior je
600 Kè za rok, In-senior pøijde na 600 Kè
za rok a  In-zákazník stojí 600 Kè na tøi
roky. Aplikace In-gold za 22 000 Kè umož-
òuje neomezené cestování 1. a 2. tøídou
všech vlakù ÈD a bezplatnou pøepravu spo-
luzavazadla po celý rok.

Bonus pro vìrné zákazníky
Každý držitel papírové modifikace

In-karty vydávané od 1. èervna 2006
si mùže kartu zdarma vymìnit za no-
vou bezkontaktní èipovou In-kartu
v kterékoliv osobní pokladnì ÈD vy-
bavené zaøízením pro elektronický
výdej jízdenek (UNIPOK). Jako bonus
pro stálé zákazníky, kteøí si požádají
o výmìnu stávající papírové In-karty
za novou èipovou verzi do 31. prosin-
ce 2006, prodlouží Èeské dráhy plat-
nost In-karty o již ubìhlé období plat-
nosti pùvodní papírové verze. První
den platnosti plastové In-karty s èi-
pem tak bude stanoven na den, kdy
cestující požádá o výmìnu. Uživatelé
nové èipové verze In-karty navíc novì
získají i slevy na nákup zboží a služeb
v obchodech zaøazených do sítì Sphe-
re, které lze výhodnì uplatnit tøeba
už pøi pøedvánoèních nákupech.

Jak si požádat o vydání èipové In-karty
Od 1. záøí 2006 lze žádost podat ve všech

železnièních stanicích vybavených zaøíze-
ním UNIPOK (naprostá vìtšina železniè-
ních stanic – vèetnì Žst. Králíky) s tím, že
cestující si mohou urèit jako stanici výdeje
kteroukoliv železnièní stanici v síti ÈD vy-
bavenou zaøízením UNIPOK (u požadav-
ku na aplikaci In-gold pouze z vybraných
železnièních stanic). K vyøízení žádosti je
zapotøebí fotografie a osobní identifikaèní
doklad, pøípadnì jiné doklady pro pøizná-
ní slevy (prùkaz ZTP, dùchodový výmìr
atd.). Žádost o vydání In-karty si mùžete
pøipravit již doma po vytištìní formuláøe,
který naleznete na webových stránkách ÈD.

Po zanesení údajù o držiteli karty do
systému je mu na tiskopis jízdenky vytiš-
tìna tzv. „Pøedbìžná In-karta“ nebo „Po-
tvrzení žádosti“.

Pokladník požádá cestujícího o kontrolu
jeho osobních údajù vytištìných na „Potvr-
zení žádosti“ a požádá ho o podpis (potvr-
zení, že údaje souhlasí).

Pokladník cestujícímu pøedá „Pøedbìž-
nou In-kartu“, která mu v dobì její plat-
nosti slouží k prokazování nároku na zvo-
lenou vnitrostátní slevu.

Hotová In-karta je pak pøibližnì po 30
dnech pøipravena k vyzvednutí v zákazní-
kem zvolené železnièní stanici, datum a
stanice vyzvednutí jsou uvedeny na „Pøed-
bìžné In-kartì“. Pokladník pak vydá ces-
tujícímu hotovou In-kartu na základì pøed-
ložení „Pøedbìžné In-karty“ vèetnì 1 ks
plastového obalu na kartu, leták Sphere
Card, pøíp. další informaèní materiály.

Upozoròujeme, že o výmìnu lze požádat
pouze v rámci vyhlášené otevírací doby vý-
dejny jízdenek. Zároveò upozoròujeme na
skuteènost, že v období od 18. prosince
2006 bude znaènì omezena otevírací doba
vìtšiny výdejen jízdenek, nebo budou pro
výdej jízdenek pøes vánoèní a novoroèní
svátky zcela uzavøeny.

zdroj www.cd.cz
Poznámka redakce k  bonusu pro vìrné

zákazníky:
Tento bonus vlastnì znamená prodlouže-

ní platnosti stávajícím majitelùm papírové
In-karty.

Pøíklad, papírová In-karta vydaná dne
02. 06. 2006 má platnost 3 roky, tzn. do
01. 06. 2009. Cestující si pøijde vymìnit
papírovou IK za plastovou 20. 12. 2006.

Plastová In-karta bude mít platnost od 20.
12. 06 do 19. 12. 09.

Výhoda je tedy v prodloužní platnosti do-
kladu, což je  pro ty co jezdí èasto (rozdíl
mezi plnou cenou a zákaznickým jízdným)
výhodné. Takže je vhodnìjší si výmìnu pro-
vést v mìsíci prosinci.

Vymìna se týká pouze papírové In-karty.
Ostatních prùkazù se výmìna netýká (Kar-
ta Z, Junior pas, Senior pas). Tyto prùkazy
platí do dne uvedené na tìchto prùkazech,
nejpozdìji do 31. 05. 2007.

Informace o In-kartì naleznete na strán-
ce www.inkarta.cz

Krok zpátky
v hygienì?

Sdružení obrany spotøebitelù ÈR upo-
zoròuje a varuje, že nìkteré zmìny v hygi-
enické vyhlášce, která má platit od 1. lis-
topadu tohoto roku, mohou znamenat sní-
žení úrovnì ochrany zdraví spotøebitelù.

Od poèátku listopadu mají platit zmìny
vyhlášky, které do budoucna neukládají
provozovatelùm restaurací povinnost od-
dìlovat toalety pro personál a pro hosty,
dokonce ani oddìlené toalety pro muže a
ženy. Už také nebude nutné odvíjet poèet
tìchto zaøízení od poètu míst v restauraci.
Dále nebude povinností mít v umyvadle
na WC tekoucí teplou vodu. Vyhláška
è.107/2001 Sb., v níž byla podobná povin-
nost zakotvena a byla zopakována ve vy-
hlášce 137/2004 Sb., nebyla výmyslem
Evropské unie, ani dùsledkem zavádìním
evropské legislativy. Každá zemì EU má
právo si stanovit vlastní pravidla v urèi-
tém oblasti, a tato k nim patøí.

„Jsme pøesvìdèeni, že spoleèná toaleta
pro hosty a personál, který pøichází do sty-
ku s jídlem, je výrazným krokem zpìt. Ni-
kdo nemùže zaruèit, že do tìchto míst ne-
pøijde osoba nakažená nìjakou chorobou a
ani zdaleka nesplòující hygienické požadav-
ky, které musí (zatím) splòovat personál,“
zdùrazòuje mluvèí SOS Ivana Picková.

 SOS není proti zmírnìní vyhlášky, kte-
rá stanovila velmi pøísná pravidla pro nì-
které pokrmy a jejich uchovávání v restau-
raèních zaøízeních. „Dejme tomu stanovení
24 hodin k jejich možné konzumaci bychom
považovali za rozumnou hranici. Není mož-
né sklouznout do druhého extrému s tím,
že guláše a podobné pokrmy se budou
v restauracích ohøívat nìkolik dní,“ upozor-
òuje Ing. Jarmila Hubená, CSc., která se
problematickou hygieny a potravin v SOS
zabývá. „Zároveò považujeme za krok zpìt
zrušení povinnosti používání pákových ba-
terii. Hygieny v tìchto zaøízeních není nikdy
dost, jde o zdraví jak hostù, tak personá-
lu,“ zdùrazòuje Ing. Hubená, CSc.
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Významné ocenìní pro ZŠ praktickou Králíky
Dne 24. 10. 2006 se v Pardubi-

cích konala již 6. krajská konferen-
ce o ekologické výchovì Pardubic-
kého kraje. Souèástí programu bylo
vyhlášení výsledkù 2. roèníku sou-
tìže Zelený ParDoubek. Tato sou-
tìž byla vyhlášena pro všechna

školská zaøízení Pardubického kra-
je a mapovala stav ekologické vý-
chovy a vzdìlávání na školách.

Naše škola obsadila 1. místo
v kategorii Speciální školy, 3. místo
v hodnocení všech škol (1. místo ZŠ
Èeperka, 2. místo Gymnázium Èes-

ká Tøebová) a titul „Ekologická škola
Pardubického kraje 1. stupnì“. Zís-
kaný titul je pro nás nejlepším oce-
nìním za naše dosavadní ekologic-
ké aktivity a je nám motivací pro
další práci v této oblasti.

Žáci a uèitelé ZŠ praktické Králíky

SNK Evropští demokraté dìkují volièùm za
podporu v komunálních volbách. Pøestože jsme
nezískali žádný mandát, velice si ceníme vaší
podpory.

Za SNK Evropští demokraté
Zdenìk Pohl

Oznámení
Vedoucí školní jídelny informoval

odbor školství, kultury a tìlovýcho-
vy o pøípravì “elektronického“ sys-
tému objednávání obìdù. S ohledem
na rozšiøující se poèet uživatelù in-
ternetu je pøipravována a testová-
na možnost dálkového pøístupu ke
stávajícímu systému objednávání
obìdù. Na webové stránce smluv-
ního provozovatele bude mít mož-
nost strávník (zákonný zástupce)
prostøednictvím dálkového pøístu-
pu provádìt na základì zveøejnì-
ného jídelníèku objednávání, ruše-
ní obìdù. Rozšíøení stávajícího sys-
tému objednávání stravy bude pøi-
praveno k provozu v mìsíci prosin-
ci, podmínky provozu vèetnì webo-
vé adresy budou upøesnìny a zve-
øejnìny s dostateèným pøedstihem
ve školách, na vývìsce a webových
stránkách mìsta Králíky. Stávající
objednávkový systém prostøednic-
tvím kartièek zùstává nezmìnìn.

Za redakci KZ J. Divíšek

Návrh jízdního
øádu ÈD

Koneèný návrh jízdního øádu ÈD
na období 10. 12. 2006 – 8. 12.
2007 je uveøejnìn na webových
stránkách Krajského úøadu Pardu-
bického kraje: http ://
www.pardub i ckykra j .c z / a r t i c -
le.asp?thema=3472&item=36769,
pøípadnì jej naleznete na této we-
bové stránce http://gvd.kvalitne.cz/
index.htm
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SMK - Nìjak bylo, jak bude?
Vážení spoluobèané,
od léta tohoto roku jsem jednatelem

spoleènosti Služby mìsta Králíky s.r.o.
a jedním z úkolù, které jsem si pøi ná-
stupu do firmy pøedsevzal, byla zvýše-
ná propagace spoleènosti smìrem
k veøejnosti. Proè? Protože podle mého
názoru  ne každý obèan Králík a okol-
ních obcí (a mì osobnì se to donedáv-
na týkalo také) zná dùvody vzniku a
fungování spoleènosti, ne každý ví, èím
vším se naši zamìstnanci zabývají, co
mùže naše spoleènost nabídnout vám,
obèanùm našeho mìsta. Mnohé jistì
zajímá ekonomická situace spoleènos-
ti, finanèní toky ve vztahu k Mìstu
Králíky anebo budoucí plány týkající
se dalšího rozvoje firmy. Já bych vás
nyní, po mém tøímìsíèním pùsobení ve
firmì, chtìl postupnì seznamovat
s tìmito základními skuteènostmi,
pøedstavit naše zamìstnance, okruh
našich èinností, pochlubit se s úspìchy,
zmínit se o tom, co nás trápí, pøípadnì
nabídnout naše služby potenciálním zá-
jemcùm. Vìøím, že mi Králický zpra-
vodaj na svých stránkách poskytne
nìjaký ten prostor a tajnì doufám, že
jen malá èást z vás mé èlánky pøeskoèí
a pøelistuje rovnou na poslední stranu
se sportovními výsledky.

Èást 1
Technické služby, SMK, Knettig,

Langhans, Morong - kdo se v tom
má vyznat!?

 „Proè zakládat novou samostatnou
spoleènost místo stávající, kterou si
mùžeme sami øídit, hlídat její výdaje,
využívat výnosù z její èinnosti a ovliv-
òovat její strategii? Nebudou tam za-
mìstnáni zbyteèní lidé, budou nám
schopni zajistit dostateènou kvalitu slu-

žeb, nebudou ubírat z mìstského roz-
poètu víc penìz než TS, nehrozí vytu-
nelování, zkrátka nebudou pro nás
drazí?“, ptali se jedni. „Jako samostat-
ná spoleènost budou mít lepší pøedpo-
klady rozvoje, budou vystaveni konku-
renènímu prostøedí a tím tlaku na ceny
svých služeb, pøi investicích (a tìch je
èeká dost) si budou moci uplatnit odpo-
èet DPH, což znatelnì sníží náklady, a
pøedevším si budou nuceni hledat další
zdroje pøíjmù mimo penìz za služby
vykonávané pro mìsto“, argumento-
vali druzí. Mìsto Králíky po delším zva-
žování kladù a záporù zaèátkem roku
2004 založilo 100% vlastnìnou obchod-
ní spoleènost s názvem Služby mìsta
Králíky s.r.o., která mìla za úkol pøe-
vzít soubor èinností vykonávaný dosud
mìstskou pøíspìvkovou organizací
Technické služby. Do funkce jednatele
byl jmenován pan Jaroslav Langhans,
jeho úkolem bylo nastartování chodu
spoleènosti v rámci tržních principù,
pøevod majetku a zamìstnancù z bý-
valých Technických služeb, pozdìji i ze
spoleènosti Démos, spravující mìstský
bytový fond  a zajištìní ekonomického
fungování nové spoleènosti. Pan Josef
Knettig, dosavadní øeditel pøíspìvko-
vé organizace Technické služby, ve spo-
leènosti nadále pracoval díky svým
dlouholetým zkušenostem a výborným
technickým znalostem mìstských in-
ženýrských sítí, v neposlední øadì také
díky organizaèním schopnostem v rám-
ci vedení  pracovního kolektivu.

„Potøebuje vùbec spoleènost o cca 25
zamìstnancích dva šéfy? Co tam ten
Langhans vlastnì dìlá a proè tam tedy
dál je Knettig?“, ptali se obèané Králík.
Kdo podniká ve službách se širokým
zábìrem èinností, kdo se snaží

o maximalizaci výnosù a rozvoj firmy,
kdo øídí vìtší kolektiv zamìstnancù
i ten, kdo by se alespoò na jeden den
pøišel do SMK podívat, pochopí, že je-
den èlovìk, by� schopný, nemùže celou
problematiku nejen znalostmi, ale ani
èasovì zvládnout. By� oba pánové za ty
dva roky existence udìlali velký kus
práce, nìkteré dlouhodobì neøešené
problémy a špatná komunikace jedna-
tele s odbory MÚ nakonec vyústily
v kvìtnu t.r. v odvolání p. Langhanse.
V následnì vypsaném výbìrovém øíze-
ní byl vybrán do funkce jednatele a øe-
ditele spoleènosti Pavel Morong. Kdo je
to? SŠ, 35let, svobodný, zkušenosti z fi-
nanènictví, nìjaké ty jazyky, zhruba tak
se to píše v životopisu, ale králiètí mì
jistì znají dobøe. Otec øidiè autobusu,
matka dlouhá léta pracovala jako hos-
podáøka ve školní jídelnì, mì osobnì
jste dlouho potkávali v místní poboèce
Komerèní banky.

S mým pøíchodem do SMK byla spo-
jena urèitá oèekávání, pøedevším v ob-
lasti zvýšení efektivity práce, zlepšení
komunikace s vlastníkem spoleènosti
(tedy Mìstem Králíky) a vùbec zajiš-
tìní budoucí perspektivy vykonáva-
ných èinností. Nejednou padly názo-
ry, jestli by nebylo lepší pøedat odpa-
dové hospodáøství mìsta specializova-
né firmì, zda neprodat veøejné osvìt-
lení subjektu, který slibuje razantní
obnovu svítidel ve mìstì atd. Vìøím,
že Vás ve svých èláncích pøesvìdèím
o tom, že mnou nastavená strategie
naší (potažmo samozøejmì i vaší) fir-
my zaruèuje postupnou revitalizaci fir-
my a co je hlavní, výsledky budou vi-
dìt v ulicích mìsta!

Èást 2
Èím jsme zaèali?
Jak už jsem øekl, dùležitá je podle

mì viditelnost firmy, její propagace a
hlavnì dobøe odvedená práce, která
je nejlepší vizitkou. Abychom vám byli
blíž, rozšíøili jsme provozní hodiny.
Abychom lépe nabídli naše služby,
umístili jsme na budovu vývìsku, kam
umís�ujeme aktuální informace. Zjed-
nodušili jsme organizaèní uspoøádání
firmy s cílem maximálnì zefektivnit
chod spoleènosti. Výsledkem je sníže-
ní celkového poètu zamìstnancù z 23
na 20 ke konci øíjna 2006. Na základì
detailního propoètu provozních nákla-
dù jsme pøipravili strategii obnovy vo-
zového parku a zaèínáme ji uskuteè-
òovat (celková oprava vozu AVIA a
plánovaný nákup nového vozidla).
Zvyšujeme podíl služeb poskytova-
ných tøetím subjektùm. To vše s cílem
omezit náklady a zvýšit výnosy. Moji
zamìstnanci mì pøesvìdèili, že se na
nì mohu do budoucna spolehnout,
doufám, že mnì se podaøí pøesvìdèit
vás… Držte nám palce.

Pøíštì vám povím o „by�áku“.
A nezapomeòte! Jsme tu pro vás!

Pavel Morong, jednatel SMK
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
26. 9.
- RM schvaluje Dodatek èíslo 1 ke smlou-

vì o dílo èíslo 10/2006 s firmou AGILE
spol. s r.o. Ústí nad Orlicí na dodávku stav-
by „Evropský dùm v Králíkách“ a povìøuje
starostu jeho podpisem.

- RM doporuèuje prodej bytových jedno-
tek dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù, oprávnìným nájem-
cùm:  - manželùm Vítkovým, Králíky èp.
148 bytovou jednotku è. 27 a spoluvlast-
nický podíl ve výši 421/10000 na st.p.è.
258/1 a spoleèných èástech domu - manže-
lùm Suchomelovým, Králíky èp. 148 byto-
vou jednotku è. 24 a spoluvlastnický podíl
ve výši 458/10000 na st.p.è. 258/1 a spo-
leèných èástech domu  - manželùm Krsko-
vým, Králíky èp. 148 bytovou jednotku è.
18 a spoluvlastnický podíl ve výši 326/
10000 na st.p.è. 258/1 a spoleèných èás-
tech domu a ukládá MO pøedložit bod na
jednání ZM.

- RM doporuèuje prodej pozemkù p.p.è.
664, 716/1 a 716/2 v k.ú. Dolní Hedeè a
souèasnì nedoporuèuje prodej p.p.è. 667,
668 v k.ú. Dolní Hedeè. Zároveò ukládá
MO pøedložit na jednání ZM zámìr prode-
je.

- RM doporuèuje prodej èásti pozemku
p.p.è. 933/2 v k.ú. Horní Lipka, návrh kupní
ceny 20 Kè/m2 + náklady spojené s pøevo-
dem, a ukládá MO pøedložit na jednání
ZM zámìr prodeje.

- RM schvaluje zámìr pronájmu pozem-
ku p.p.è. 207/2 v k.ú. Králíky za úèelem
zøízení zahrady za roèní nájemné 390,- Kè
a ukládá MO zámìr pronájmu zveøejnit.

- RM žádost vlastníkù bytových jedno-
tek v èp. 595 v ul. Nové domovy v Králí-
kách o proplacení nákladù na likvidaci drob-
né stavby na pozemku p.p.è. 651/30 v k.ú.
Králíky zamítá.

- RM revokuje usnesení RM/2006/33/490
ze dne 29. 8. 2006 a schvaluje zámìr pro-
nájmu èásti pozemku p.p.è. 651/28 v k.ú.
Králíky o výmìøe cca 140 m2 (pouze oploce-
ná èást) za úèelem zøízení zahrádky za roè-
ní nájemné ve výši 350,- Kè a ukládá MO
zámìr zveøejnit.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny
noèního klidu na 2.00 hodin, a to v souvis-
losti s poøádáním koncertu dne 6. 10. 2006
v restauraci Afromanka v Králíkách. Za-
mýšlená produkce nesmí svým prùbìhem
narušovat veøejný poøádek a noèní klid.
Poøadatel akce pøed jejím uskuteènìním
promluví s obèany, kteøí sousedí bezpro-
støednì se zaøízením, aby pøedešel pøípad-
ným stížnostem.

- RM schvaluje pøedložený návrh smlou-
vy o poskytnutí úèelové dotace ve výši
96.000,- Kè z rozpoètu mìsta Králíky Kon-
gregaci Nejsvìtìjšího Vykupitele – Praž-
ské provincii, Pøíbram, a povìøuje staros-
tu jejím podpisem.

- RM schvaluje Smlouvu o propagaci mezi
mìstem Králíky a organizací Virgin, klub
v AÈR, zastoupený panem Liborem Pavla-
tou a povìøuje starostu mìsta jejím podpi-
sem.

- RM schvaluje dotaci na provoz SKIBU-
Su v sezónì 2006/2007 ve výši Kè 20.000,-
organizaci Snìžník, a.s., Brno-Zábrdovice.

- RM ukládá odboru školství, kultury

tìlovýchovy zajistit kontrolu využití dota-
ce na provoz autobusových linek.

- RM ukládá odboru VTS zabezpeèit or-
ganizaci Snìžník, a.s. podmínky pro umís-
tìní doèasného oznaèení autobusové za-
stávky u nádraží ÈD v období od 25. 12.
2006 – 25. 3. 2007.

- RM schvaluje bezplatný pronájem pro
školní rok 2006/2007 organizaci Jednota
bratrská Ústí nad Orlicí pro zajištìní pro-
jektu Klub EXIT 316. RM ukládá øediteli
PO Klub Na Støelnici zajistit podmínky
pro realizaci projektu.

- RM schvaluje rozpis finanèních pro-
støedkù v rámci Dotaèního a pøíspìvkové-
ho programu mìsta pro rok 2006 s prove-
denými úpravami.

- RM souhlasí se skácením 2 ks jablonì
a 2 ks švestky na p.p.è. 261 v  k.ú. Králí-
ky.

- RM souhlasí se skácením 1 ks naklo-
nìné lípy na p.p.è. 1142 v  k.ú. Prostøední
Lipka.

- RM ukládá vedoucímu OŠKT vyžádat
si zprávu z jednání Rady školy ZŠ 5. kvìt-
na a pøedložit ji na pøíštím jednání RM.

- RM ukládá øediteli PO Klubu Na Støel-
nici, na základì opakovaných stížností na
rušení noèního klidu, okamžitì vypovìdìt
smlouvu na pronájem kavárny s panem
Jungvirtem.

3. 10.
- RM schvaluje pøedložené znìní kupní

smlouvy è. 2006/2312/0665 mezi Mìstem
Králíky a Èeskou spoøitelnou, a.s., Praha
4 na pøevod nemovitosti èp. 364 na st.p.è.
223, st.p.è. 223 a p.p.è. 244 vše v k.ú.
Králíky a povìøuje starostu podpisem
smlouvy. Zároveò RM schvaluje pøedání
nemovitosti èp. 364 v Králíkách pod sprá-
vu správce bytového fondu Služby mìsta
Králíky, s.r.o., Králíky.

- RM schvaluje prodej plynovodní pøípoj-
ky umístìné na pozemcích p.p.è. 278/2,
1071/1, 1082/2, 1082/11, 1083/1, 1083/2,
1083/4, 1083/7 a 1084/2 v k.ú. Králíky a
zároveò schvaluje znìní pøedložené kupní
smlouvy è. 141/05/2006 mezi Mìstem Krá-
líky a Východoèeskou plynárenskou, a.s.,
Hradec Králové, a povìøuje starostu pod-
pisem smlouvy.

- RM schvaluje pronájem nebytového
prostoru – uèebny è. 2 v pøízemí v èp. 367
na Velkém námìstí v Králíkách (Gymnázi-
um Králíky) v rozsahu jednoho dne v týd-
nu panu Mgr. Bergmanovi, Králíky.

- RM doporuèuje prodej pozemkù st.p.è.
20 a p.p.è. 65 v k.ú. Dolní Hedeè, návrh
kupní ceny u st.p.è. 50 Kè/m2  a u p.p.è.
10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem,
a ukládá MO pøedložit na jednání ZM zá-
mìr prodeje.

- RM schvaluje zámìr pronájmu pozem-
ku p.p.è. 498 v k.ú. Králíky za úèelem uží-
vání zahrady za roèní nájemné ve výši
1.163,- Kè a ukládá MO zámìr pronájmu
zveøejnit.

- RM schvaluje pronájem pozemku p.p.è.
2210/4 a èásti pozemku p.p.è. 1932/39
v k.ú. Králíky od paní Kubù, Králíky a to
na dobu neurèitou.

- RM doporuèuje prodej bytových jedno-
tek oprávnìným nájemcùm v bytovém

domì èp. 148 v ul. Pivovarská v k.ú. Králí-
ky podle zákona è. 72/1994 Sb.:- paní Mo-
ravcové, Králíky  byt è. 20 a spoluvlastnic-
ký podíl na st.p.è. 258/1 a spoleèných èás-
tech domu vše v k.ú. Králíky - manželùm
Mazánkovým, Králíky  byt è. 22 a spo-
luvlastnický podíl na st.p.è. 258/1 a spo-
leèných èástech dmu vše v k.ú. Králíky.

- RM schvaluje znìní pøedloženého na-
hrazeného dodatku è. 2 smlouvy o dílo mezi
Mìstem Králíky a spoleèností Služby mìs-
ta Králíky, s.r.o., Králíky týkající se úhra-
dy øádnì vyèíslených nákladù na spotøebu
vody v roce 2006 na náklady Mìsta Králí-
ky.

- RM schvaluje smlouvu o dílo è. 4604/
06 s firmou PROPLAST, spol. s r.o. na do-
dávku a montáž oken v kulturním domì
v Králíkách a povìøuje starostu jejím pod-
pisem.

- RM schvaluje, ve smyslu ustanovení  §
16 zákona è. 250/2000 Sb. o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové
opatøení KÚ PK èíslo 10027, kterým se
zvyšuje schválený rozpoèet v pøíjmech a
výdajích o èástku  5.207.000,- Kè.

- RM schvaluje interní rozpoètové opat-
øení na pøesun prostøedkù v rámci schvá-
leného rozpoètu a zvýšení rozpoètu ve vý-
dajích a financování o schválené úvìry.

Pøíjmy po úpravì budou èinit:
97 834 527  Kè

Výdaje po úpravì budou èinit:
          115 862 527  Kè

Financování: 18 028 000  Kè
- RM schvaluje zmìnu v rozpisu finanè-

ních prostøedkù v rámci Dotaèního a pøí-
spìvkového programu mìsta pro rok 2006
dle pøedloženého návrhu – revokace schvá-
leného pøíspìvku pro Gymnázium Králíky
na projekt „Tøi cizí jazyky na Králicku a
jejich osudy“.

- RM bere na vìdomí pøedložený zápis
z jednání Školské rady pøi ZŠ Králíky,
5.kvìtna 412, okres Ústí nad Orlicí.

- RM ukládá øediteli PO Klubu Na Støel-
nici podat výpovìï v souladu s nájemní
smlouvou  tj. s dvoumìsíèní výpovìdní lhù-
tou a souèasnì RM ukládá øediteli PO Klu-
bu Na Støelnici vyhlásit výbìrové øízení na
pronájem prostor kavárny.

- RM schvaluje Smlouvu o spolupráci pøi
výrobì DVD - Králíky z cyklu „Poznej svou
vlast“ na digitální pohlednici, uzavøenou
podle ust. § 536 a násl. obchodního záko-
níku v platném znìní mezi Mìstem Králí-
ky a Mouèkou, Moravská Tøebová a povì-
øuje starostu jejím podpisem. Zároveò uklá-
dá FO zahrnout položku do pøípravy roz-
poètu pro rok 2007.

- RM schvaluje spolupoøadatelství Mìs-
ta Králíky koncertu Pìveckého souboru
Rastislav „Dvoøák: Stabat Mater“ dne 29.
10. 2006 ve farním kostele sv. Michaela
Archandìla v Králíkách, schvaluje pøíspì-
vek na zajištìní koncertu 10.000,- Kè a
ukládá místostarostovi spolupracovat pøi
technickém zajištìní koncertu.

- RM schvaluje žádost Osadního výboru
Dolní Boøíkovice na nákup køovinoøezu pro
potøeby obce Dolní Boøíkovice.

- RM schvaluje dodatek mezi Mìstem
Králíky a Mgr. Bernardem Urbanem, Ad-

(pokraèování na stranì 13)
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vokátní kanceláø Lanškroun a povìøuje
starostu podpisem dodatku.

- RM navrhuje do funkce øeditele pøíspìv-
kové organizace Centrum sociálních služeb
pana Hejkrlíka, Králíky, a ukládá tajem-
níkovi oznámit mu výsledky výbìrového
øízení a sjednat s ním bližší podmínky jeho
nástupu.

10. 10.
- RM souhlasí se skácením 7 ks náleto-

vých olší na p.p.è. 340/3 v k.ú. Èervený
Potok.

-  RM souhlasí se skácením 5 ks suchých
olší na p.p.è. 168 a 175/1 v k.ú. Horní Lip-
ka.

- RM souhlasí s uzavøením písemné do-
hody o zpracování døevní hmoty z 1 bøízy
rostoucí na p.p.è. 1820/7 v k.ú.  Králíky s
panem Mareèkem, bytem, 561 69 Králíky.
Veškeré práce spojené se zpracováním døev-
ní hmoty a úklidem  klestu provede žada-
tel ve vlastní režii.

- RM schvaluje Dodatek èíslo 1 ke smlou-
vì o dílo èíslo 012/2006 s firmou AGILE
spol. s r.o. Ústí nad Orlicí na dodávku stav-
by „Dostavba ZŠ Moravská v Králíkách“ a
povìøuje starostu jeho podpisem.

-  RM schvaluje smlouvu o pøipojení šaten
v areálu ZŠ Moravská Králíky k distribuè-
ní soustavì mezi Mìstem Králíky a VÈP
a.s. Hradec Králové a povìøuje starostu
jejím podpisem.

- RM posoudila pøedložené cenové na-
bídky na dodávku studie „Rekonstrukce
kanalizace a ÈOV v Králíkách“  a rozhod-
la, že projekt studii provede BKN Vysoké
Mýto. Zároveò povìøuje odbor VTS k pøed-
ložení návrhu smlouvy s výše uvedenou fir-
mou.

- RM posoudila pøedložené cenové na-
bídky na dodávku projektu pro stavební
povolení a zadávací dokumentace „Rekon-
strukce koupalištì v Králíkách – II. eta-
pa“  a rozhodla, že projekt provede BKN
Vysoké Mýto. Zároveò povìøuje odbor VTS
k pøedložení návrhu smlouvy s výše uvede-
nou firmou.

- RM schvaluje Dodatek èíslo 1 ke smlou-
vì o dodávce stavebních prací è. 841/RD/
071/2006 na opravu místních komunikací
v Králíkách s firmou Strabag a.s. Rychnov
nad Knìžnou a povìøuje starostu jeho pod-
pisem.

- RM schvaluje pronájem nebytových pro-
storù – zasedací místnosti ve 3. n.p. v ne-
movitosti povìøeného úøadu èp. 316, ul.
Karla Èapka v Králíkách spoleènosti Ag-
roKonzulta Žamberk spol. s r.o., Žamberk
a to ve dnech 17. a 18. 10. 2006, 31. a 1.
11. 2006, 15. a 16. 11. 2006, 21. a 22. 11.
2006 a 23. 11. 2006, tj. celkem 9 dní.

- RM schvaluje pronájem nebytových pro-
storù – zasedací místnosti ve 3. n.p. v ne-
movitosti Povìøeného úøadu èp. 316, ul.
Karla Èapka v Králíkách spoleènosti Ka-
belová televize Pøerov, a.s, Pøerov a to ve
dnech 02. a 03. 11. 2006, 13. a 14. 11.
2006, tj. celkem 4 dny.

- RM schvaluje pronájem nebytových pro-
storù – zasedací místnosti ve 3. n.p. v ne-
movitosti Základní školy èp. 647, ul. Mo-

ravská v Králíkách spoleènosti Kabelová
televize Pøerov, a.s., Pøerov  a to ve dnech
19. a 20. 10. 2006.

- RM jmenuje pana Hejkrlíka, bytem
Králíky, do funkce øeditele PO „Centrum
sociálních služeb“ s nástupem ke dni 1.
12. 2006.

- RM ukládá starostovi oslovit firmy RWE
Group s žádostí o pøíspìvek na vydání do-
pisnice ke 100. výroèí mìstské plynárny
a schvaluje její vydání na náklady mìsta
Králíky.

- RM schvaluje dohodu o náhradì škody
mezi mìstem Králíky a Èeskou republi-
kou - Ministerstvem obrany, zastoupeným
Náèelníkem VZ 8521 Brno, plukovníkem
Ing. Jozefem KAPRA¼EM, Brno a povìøu-
je místostarostu podpisem dohody.

17. 10.
- RM bere na vìdomí oznámení o rekon-

strukci vrchního vedení NN a schvaluje
Smlouvu è. IE-12-2001379/VB/1 o smlou-
vì budoucí o zøízení vìcného bøemene, tý-
kající se umístìní zaøízení rozvodu elektøi-
ny na pozemcích p.p.è. 651/28, 651/30,
651/1, 675/15 a st.p.è. 788 v k.ú. Králíky,
pro oprávnìnou ÈEZ Distribuce, a.s., Dì-
èín.

- RM schvaluje pronájem èásti pozemku
p.p.è. 1900/6 v k.ú. Králíky o výmìøe cca
100 m2 za úèelem doèasného složení sta-
vebního materiálu panu Darebnému, Li-
chkov.

- RM schvaluje pronájem nebytového
prostoru – garáže (první stání) v nemovi-
tosti na st.p.è. 1157/1 v k.ú. Králíky panu
Bartikovi, Králíky.

- RM doporuèuje prodej bytových jedno-
tek oprávnìným nájemcùm v bytovém
domì èp. 148 v ul. Pivovarská v k.ú. Králí-
ky podle zákona è. 72/1994 Sb.:- manže-
lùm Walterovým, Králíky  b.j. 25 a ukládá
MO pøedložit bod na jednání ZM.

- RM jako vlastník pozemkù p.p.è. 468,
469 a 767/4 v k.ú. Dolní Hedeè souhlasí se
zásahem demolièních prací na objektu èp.
20 na st.p.è. 89 v k.ú. Dolní Hedeè do tìch-
to pozemkù za podmínky, že pozemky bu-
dou uvedeny do pùvodního stavu.

- RM jako budoucí pronajímatel nebyto-
vých prostorù v è.p. 364 – objekt obèanské
vybavenosti na Velkém námìstí v Králí-
kách schvaluje zámìr pronájmu nebytových
prostorù - v 1. NP – ostatní a ve 2. NP –
bankovní hala a ostatní o celkové výmìøe
207,20 m2 a ukládá zámìr zveøejnit. Záro-
veò RM souhlasí se znìním návrhu smlou-
vy o nájmu nebytových prostor.

-RM schvaluje znìní smlouvy o bezúplat-
ném pøevodu pozemkù è. 1006980650, è.
1007980650 a è. 1008980650 mezi Mìs-
tem Králíky a Pozemkovým fondem ÈR,
Územním pracovištìm Ústí nad Orlicí.

- RM schvaluje znìní kupní smlouvy è.
1006940650 mezi Mìstem Králíky a Po-
zemkovým fondem ÈR, Územním pracoviš-
tìm Ústí nad Orlicí.

-  RM schvaluje smlouvu o dílo è. 841/
RD/109/2006 s firmou STRABAG a.s.,
Rychnov nad Knìžnou na provedení díla
„Oprava místní komunikace Králíky –
Dolní Lipka“ a povìøuje starostu jejím pod-
pisem.

- RM schvaluje Plán zimní údržby míst-
ních komunikací na zimní období 2006 –
2007 pro mìsto Králíky a integrované obce

-  RM schvaluje smlouvu o dílo è. 3177/
2006 s firmou BKN spol. s r.o. Vysoké
Mýto na vypracování projektové dokumen-
tace pro stavební povolení a výbìr doda-
vatele na akci „Rekonstrukce koupalištì
mìsta Králíky – II. etapa“.  a povìøuje
starostu jejím podpisem.

-  RM schvaluje dodatek è. 1 ke smlouvì
o dílo è. 30/DIK/06 s firmou DIK, dodava-
telsko inženýrská kanceláø, spol. s r.o.,
Jeseník pro stavbu „Technická vybavenost
obytné zóny Na Skøivánku v Králíkách –
1. etapa“ a povìøuje starostu jeho podpi-
sem.

- RM schvaluje rozpoètovou zmìnu zvý-
šení o 400 tis. Kè v položce opravy komu-
nikací.

-RM schvaluje zvýšení nezaplacených
místních poplatkù ze psù, a to o 50 %
hodnoty.

-  RM schvaluje dodatek è. 1 ke smlouvì
o dílo è. 11/2006 s firmou Stavofin, s.r.o.,
Králíky na zhotovení pøekladištì kompos-
tu v Králíkách a povìøuje starostu jejím
podpisem.

-  RM schvaluje smlouvu o dílo è. 3213/
2006 s firmou BKN spol. s r.o. Vysoké
Mýto na vypracování studie na akci „Re-
konstrukce kanalizace a ÈOV ve mìstì
Králíky“a povìøuje starostu jejím podpi-
sem.

-  RM souhlasí se skácením  34 ks nále-
tových døevin v druhové skladbì javor, ja-
san a bøíza na p.p.è. 544/1, 544/2, 544/
10, 544/11, 544/15, 544/21 a 545, vše
v k.ú. Prostøední Lipka.

-  RM souhlasí se skácením 5 ks náleto-
vých døevin v druhové skladbì javor, ja-
san a bøíza na p.p.è. 583/3 v k.ú. Horní
Lipka.

-  RM/2006/40/645: RM bere na vìdomí
pøedložený zápis z kontroly OŠKT na ZŠ
Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad
Orlicí

- RM bere na vìdomí pøedložený zápis
z kontroly OŠKT na ZŠ Králíky, 5. kvìtna
412, okres Ústí nad Orlicí a ukládá OŠKT
provést následnou kontrolu zda byly zjiš-
tìné nedostatky v evidenci odstranìny.

- RM schvaluje pøíspìvek ve výši Kè
1.500,- na nákup vìcných cen pro soutìží-
cí v rámci akce RSH. Nákup cen zajistí
OŠKT a vyúètování bude provedeno podle
doložených nákladù.

- RM schvaluje platový výmìr øediteli
PO „Centrum sociálních služeb“Mgr. Hej-
krlíkovi. Tento výmìr je platný od 1. 12.
2006.

- RM bere na vìdomí žádost obèanù síd-
lištì V Bytovkách a ukládá odboru VTS
zapracovat opravu pláš�ù a výmìnu oken
domù èp. 658, 660, 662 do rozpoètu roku
2007.

- RM souhlasí s pøipravovanou akcí „MS
veteránù v bìhu do vrchu 2008“ poøáda-
nou v Dolní Moravì a je pøipravena po-
skytnout organizaèní, mediální a pøimì-
øenou finanèní pomoc.

- RM ve funkci valné hromady bere na
vìdomí informaci jednatele a øeditele spo-
leènosti Služby mìsta Králíky s.r.o.

(dokonèení ze strany 14)
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 9
konaného dne 10. øíjna 2006

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9)
Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špièková (10)
Evžen Èerný (4) Mgr. Jarmila Berková (11)
Josef Knettig (5) Mgr. Karel Hlava (13)
Mgr. Alena Krabcová (6) Pavel Kalianko (14)
Bedøich Novotný (8) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven:
Antonín Vyšohlíd (7), Mgr. Jan Holèapek (3), z èásti jedná-
ní omluven: Bedøich Novotný (8), nepøítomen:  Ing. Roman
Kosuk (12).

Za MìÚ: Ing. Bouška, pí Ma�ašovská, pí Pecháèková, p.
Èuma, Ing. Orlita, p. Macháèek, pí Nosková, Bc. Strnad, Bc.
Divíšek, p. Mlynáø.

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 Výstavba domu s peèovatelskou

službou v Králíkách
5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

1. Zahájení a prezence
ZM/2006/09/186: ZM schvaluje pøednesený návrh

programu jednání ZM è. 9/2006.
Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
ZM/2006/09/187: ZM schvaluje ovìøovateli dnešního

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

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

4. Hlavní jednání

4.1  Majetkové operace
ZM/2006/09/188: ZM schvaluje prodej bytových jed-

notek dle zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù, oprávnìným nájemcùm:

-manželùm Krskovým, Králíky bytovou jednotku
è. 18 a spoluvlastnický podíl ve výši 326/10000 na st.p.è.
258/1 a spoleèných èástech domu;

-paní Moravcové, Králíky bytovou jednotku è. 20 a
spoluvlastnický podíl ve výši 269/10000 na st.p.è. 258/
1 a spoleèných èástech domu;

-manželùm Mazánkovým, Králíky bytovou jednot-
ku è. 22 a spoluvlastnický podíl ve výši 487/10000 na
st.p.è. 258/1 a spoleèných èástech domu;

 -manželùm Suchomelovým, Králíky bytovou jed-
notku è. 24 a spoluvlastnický podíl ve výši 458/10000
na st.p.è. 258/1 a spoleèných èástech domu;

-manželùm Vítkovým, Králíky bytovou jednotku è.
27 a spoluvlastnický podíl ve výši 421/10000 na st.p.è.
258/1 a spoleèných èástech domu.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/09/189: ZM schvaluje prodej pozemkù ve
zjednodušené evidenci p.è. (1091)GP a (1090)GP v k.ú.
Horní Lipka manželùm Kabeláèovým, Rudná.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/09/190: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
294/7 v k.ú. Èervený Potok manželùm Paøízkovým,
Èervený Potok.

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

ZM/2006/09/191: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
651/21 v k.ú. Králíky a to do podílového spoluvlast-
nictví: -manželùm Mrklovským, Králíky spoluvlast-
nický podíl ve výši 305/1000;

- paní Švorcové, Králíky spoluvlastnický podíl ve
výši 362/1000;

- manželùm Nesvadbovým, Králíky spoluvlastnic-
ký podíl ve výši 333/1000.

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

ZM/2006/09/192: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
40/1 paní Svobodové, Èervený Potok.

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

ZM/2006/09/193: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
359/5 panu Bartoníèkovi, Heømanice.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/09/194: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
23/26 v k.ú. Králíky a to do podílového spoluvlastnic-
tví: -paní Scholzové, Králíky èp. 775 spoluvlastnický
podíl ve výši ideální 1 a -panu Slodièákovi, Èenkovi-
ce spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/09/195: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è.
851/1, 738/3 a st.p.è. 92 vše v k.ú. Dolní Boøíkovice a to
do podílového spoluvlastnictví: -manželùm Telco-
vým, Olomouc spoluvlastnický podíl ve výši ideální
1/3 -manželùm Valešovým, Brno spoluvlastnický po-
díl ve výši ideální 1/3 a -paní Rakovièové, Brno spo-
luvlastnický podíl ve výši ideální 1/3.

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

ZM/2006/09/196: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st.p.è. 20 a p.p.è. 65 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní
cenu u st.p. 50,- Kè a u p.p. 10,- Kè/m2 + náklady spoje-
né s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/09/197: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 26/5, 28 a 1178/1 v k.ú. Heømanice u Králík za
kupní cenu 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a
ukládá zámìr zveøejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/09/198: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 469, 470/1, 470/2, 782/2 a èásti p.p.è. 468 v k.ú.
Dolní Hedeè za kupní cenu 20,- Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem a ukládá zámìr zveøejnit.

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

ZM/2006/09/199: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 664, 716/1 a 716/2 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní
cenu 10,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a uklá-
dá zámìr zveøejnit.

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

ZM/2006/09/200: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemkù p.p.è. 667 a 668 v k.ú. Dolní Hedeè.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/09/201: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p.p.è. 933/2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu
20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr zveøejnit.

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

Zveøejnìný zápis z jednání zastupitelstva mìsta je anonymizo-
ván, originál zápisu je uložen na sekretariátì u sleèny Faltusové
k nahlédnutí obèanùm.

Úèast zvolených zástupcù na jednáních
zastupitelstva mìsta ve volebním období 2002/2006

4.2 Výstavba domu s peèovatelskou službou v
Králíkách

ZM/2006/09/202: ZM souhlasí s výstavbou peèova-
telského domu s kapacitou cca 42 bytù. Dùm bude
umístìn v lokalitì „Na Výsluní“ v Králíkách na po-
zemcích mezi sportovním areálem a Plynárenským
potokem a nad domem èp. 844-845.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

5. Vstupy obèanù
Nebylo pøijato žádné usnesení.

6. Vstupy zastupitelù
Nebylo pøijato žádné usnesení.

Starosta ukonèil jednání v 20:36 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

V tomto volebním období probìhlo celkem 50 jednání za-
stupitelstva, bìhem tohoto období došlo i k nìkterým zmì-
nám v personálním obsazení zastupitelstva.

- Jan Škarka 30 úèastí z 36 možných (83%), od 12. 7.
2005 jej nahradil Evžen Èerný 11/14

možných (79%);

- Mgr. Jiøí Stejskal 31/32 možných (97%) po nabytí úèin-
nosti zák. 96/2005 Sb. jej od 12. 4. 2005 nahradil Josef Knet-
tig 16/17 možných (94%) - pozn. mandát zastupitele až od

následujícího jednání ZM;

- Mgr. Zdenìk Nìmeèek 46/50 možných (92%);

- Ing. Anton Zima 7/7 možných (100%), od 10. 6. 2003 jej
nahradila Pavlína Kubáòová 6/8 možných (75%), od 9.
12. 2003 ji nahradila Jarmila Venzarová 34/35 možných
(97%);

- Oldøich Švéda 3/4 možných (75%), od 11. 3. 2003 jej
nahradil Antonín Vyšohlíd 41/46 možných (89%);

- MUDr. Marie Špièková 50/50 možných (100%);

- Jaroslav Martinec 8/10 možných (80%), od 9. 9. 2003
jej nahradil Mgr. Jan Holèapek 37/40 možných (93%);

- Mgr. Jarmila Berková 45/50 možných (90%);

- Pavel Kalianko 48/50 možných (96%);

- Ing. Ladislav Tóth 10/10 možných (100%), od 9. 9.
2003 jej nahradil Ing. Pavel Strnad 23/23 možných (100%)
po nabytí úèinnosti zák. 96/2005 Sb. jej od 10. 5. 2005 nahra-
dil Bedøich Novotný 14/16 možných (88%) - - pozn. man-
dát zastupitele až od následujícího jednání ZM ;

- Arnošt Juránek 49/50 možných (98%);

- Mgr. Karel Hlava 40/50 možných (80%);

- Mgr. Dušan Krabec 50/50 možných (100%);

- Ing. Roman Kosuk 18/50 možných (38%);

- Mgr. Alena Krabcová 46/50 možných (92%).

NOVÁ PRODEJNA HRAÈEK

Hraèky pro naše nejmenší – panenky,
auta, stavebnice, plyšové hraèky, puzzle,
nauèné a spoleèenské hry, hlavolamy, zá-
bavná pyrotechnika...

To vše najdete v Nádražní ulici v Králíkách

Prodejní doba:  Po – Pá  8.30 hod. – 11.30 hod.
            a 13.30 hod. – 17.00 hod.
           So 8.00 hod. – 11.00 hod.

Hraèky Temnyaková
Nádražní 479, 561 69 Králíky
telefon 737 174 304; IÈ: 73767557



 16 - Králický zpravodaj 11/2006

Proè poskytnout první pomoc?
Poskytnutí první pomoci je jedním ze

základních úkonù, který by mìl ovládat
každý èlovìk. Každý z nás se mùže ocit-
nout v situaci kdyby znalost první pomoc
uplatnil. Jde o vysoce stresující situace, ve
kterých vìtšina lidí nakonec neví co dìlat.
Proto doporuèujeme všem, aby si osvìžili
své znalosti první pomoci..

Poskytování první pomoci není složité,
mnoho úkonù lze zautomatizovat. Tyto

Integrovaný záchranný systém

malièkosti však dokážou zachránit lidský
život. Nejtìžší chvílí je rozhodování zda
pomùžu. V lidském mozku jsou zakódová-
ny dvì protichúdné reakce - útok nebo útìk.
Útìk pøed pøesilou nepøátel Vám zachrání
život. Útìk pøed poskytnutím první pomo-
ci nikomu život nezachrání. Mnoho lidí o
sobì v rozhodujícím okamžiku zapochybu-
je a první pomoc neposkytne. Negativní roli
hraje též lidská lhostejnost. Pomoc èlovì-

ku v ohrožení života je zároveò vìcí vysoce
etickou a lidskou.

Kdo neposkytne první pomoci porušuje
též zákon o péèi o zdraví lidu è. 20/1966
Sb.(soubor ve formátu doc) a vystavuje se
trestnímu stíhání. U pracovníkù ve zdra-
votnictví je to § 207 a § 208 trestního záko-
na zákona è. 140/1961 Sb.

ZÁVÌR: Poskytnutí první pomoci je vìcí
morálky. Poskytnutí první pomoci je povin-
ností vyplývající ze zákona.

Jde o státem garantovaný komplex
ochrany bezpeènosti a obrany pøed mi-
moøádnými událostmi. Integrovaný zá-
chranný systém (IZS) zajiš�uje spolu-
práci mezi záchrannými, pohotovostní-
mi a odbornými složkami státní správy
a samoaprávy, fyzických a právnických
osob. Dále pøi likvidaci havárií, hromad-
ných neštìstí a katastrof s hromadným
výskytem zranìných, postižených, mrt-
vých, nebo rozsáhlých ekologickým ha-
váriích a tìžkých ztrátách na majetku.
Garantem celého IZS je Ministerstvo

vnitra ÈR. Telefonní èíslo je 112.
V rámci IZS spolupracují:

Hasièské záchranné sbory (HZS) -  te-
lefon 150 poskytují technickou pomoc;
jsou vybaveny k tomu urèenou techni-
kou; mají vycvièené specialisty pro prá-
ci ve výškách, v podzemí, ve vodì, v za-
moøeném prostøedí, pøi požárech, pøi
dopravních nehodách (vozidla první
technické pomoci); èinnost je øízena
operaèním støediskem HZS

Po technickém zabezpeèení prostoru
havárie mají povolen vstup další složky
IZS.

Zdravotnické záchranné služby (ZZS)
- telefon 155 poskytují odbornou lékaø-
skou pomoc

- skupiny rychlé zdravotnické pomo-
ci (RZP) - minimálnì 2 záchranáøi, ve
velkém autì, zasahují u lehèích pøípa-
dù

- skupiny rychlé lékaøské pomoci
(RLP) - øídiè (záchranáø), zdravotní se-
stra (záchranáø) a lékaø ve velkém autì,
zasahují u život ohrožujících stavù, pro-
vádìjí transport s dohledem lékaøe

- skupiny letecké záchranné služby
(LZS) - pilot, zdravotní sestra (záchra-
náø), lékaø ve vrtulníku; zasahují u nej-
tìžších pøípadù s potøebou co nejrych-
lejšího transportu

- lékaøské služby první pomoci (LSPP)
- øidiè (záchranáø) a lékaø v malém autì;
v pøípadì nutnosti si mohou pøivolat do-
dateènì druhé velké auto (Randez-vous
systém)

- oddíly lékaøské pomoci - pøi kata-
strofì velkého rozsahu svolá referát
okresního úøadu podle stanoveného
plánu lékaøe primární péèe k úèasti na
záchranné akci; svolání probìhne ma-
ximálnì do 2 hodin od vziku katastrofy;
èinnost výjezdových skupin je øízena
operaèním støediskem okresní, èi územ-
ní záchranné služby.

Policie ÈR - telefon 158 zajiš�uje ob-
last mimoøádné události pøed vstupem
nepovolaných osob, vykrádáním, dran-
cováním; v pøípadì potøeby zabezpeèu-
je postižené; zajiš�uje hladkou prùjezd-
nost záchranných vozidel na pøíjezdo-
vých a odsunových trasách; èinnost Po-
licie ÈR je øízena operaèním støediskem.

V pøípadì mimoøádné události je zøí-
zeno jedno operaèní støedisko, které øídí
veškeré záchranné akce, vèetnì nasa-
zení sil a prostøedkù.

Za redakci KZ Jan Divíšek

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)
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Paumer v Králíkách
V sobotu v poledne 14. øíjna 2006 pøijel

do Králík nenápadný starší prošedivìlý muž
a zavítal pøímo do Muzea na Pìchotní srub
K-S 14 „U cihelny“ prohlédnout si výstavu.
Na první pohled situace, která se opakuje
dennì, jenomže pøíchod tohoto pána nebyla
náhoda. V doprovodu spoluautora výstavy
„Lidé proti lidem“ pana Svobody totiž pøijel
do Králík Milan Paumer. Komu toto jméno
nic neøíká, možná si vybaví, když upøes-
ním, že to byl „ten tøetí“ od bratrù Mašínù.
Jako jediný z trojice, která se úspìšnì a
pohromadì probojovala v padesátých letech
do Západního Berlína, se vrátil do Èech.
Dnes jezdívá po besedách, cítí to jako svùj
úkol vysvìtlovat èiny své a svých druhù.
Tento pøípad dodnes u nìkterých budí údiv,
u nìkterých obdiv, nìkteøí jej odsuzují a
nìkterým se nechce vìøit, že se události teh-
dy sebìhly tak neobvykle dramaticky…

Dnes již bereme jako samozøejmost, že
proti nedemokratickému režimu je legitim-
ní se postavit. Pochopitelnì, že ne každý
najde v sobì sílu vzdorovat a nikdo to snad
ani nemá právo od kohokoli oèekávat. Kdo
je Milan Paumer a jaké byli okolnosti jeho
návštìvy Králík?

Milan Paumer (nar. 7. 4. 1931) byl jako
úèastník III. odboje navržen dne 24. kvìt-
na 2006 Senátním Podvýborem na vysoké
státní vyznamenání. Nebyl sám. Dalšími
byli Václav ŠVÉDA in memoriam (26. 4. 1921
– popraven 2. 5. 1955), Zbynìk JANATA in
memoriam (1. 2. 1932 – 12. 5. 1955), kpt.
Ctibor NOVÁK in memoriam (25. 10. 1902
- 12. 5. 1955), Ctirad MAŠÍN (11. 8. 1930)
a Josef MAŠÍN (8. 3. 1932).

Ve zprávì k návrhu je velmi struènì zahr-
nut tento pøípad, který se zapsal do dìjin
totalitního režimu v Èeskoslovensku takto.

„Cílem bratøí Mašínù a jejich spolupra-
covníkù bylo škodit nastupujícímu totalitní-
mu režimu stejným zpùsobem a stejnými me-
todami, jako to èinila odbojová skupina „Tøí
králù“, kde byl jejich otec, pøedchozí totalitì
nacistické. Léta 1948, 1949 a zaèátek pade-
sátých let byla léty lidských tragedií, léty hrù-
zy, léty totalitních vrahù, léty intelektuální-
ho holocaustu a morální genocidy. Proti to-
muto systému, který decimoval vlastní ná-
rod a zapøíèinil statisíce lidských tragedií se
rozhodli vystoupit, tøeba i se zbraní v ruce.
Zejména bratøi Mašínové se cítili být vždy
vojáky a stejnì jako otec byli odhodláni polo-
žit život za vlast, za svobodu a demokracii.
Po nìkolika zatèeních a propuštìní Ctirada
Mašína z uranových dolù v Jáchymovì se
rozhodli, že opustí republiku. V r. 1953 pøe-
kroèili hranici s NDR a v øadì incidentù za-
støelili nìkolik pøíslušníkù Volkspolizei a tøem
se podaøilo probít do svobodného svìta. Tam
vstoupili do americké armády, kde setrvali
do r. 1959. Je tøeba podotknout, že bratøi
Mašínové byli v r. 1946 vyznamenáni prezi-
dentem Benešem „Medailí za chrabrost“ za
èiny vykonané bìhem druhého odboje. Bylo
jim tehdy 14 a 15 let.“

Milan Paumer je v souèasné dobì obèa-
nem USA a v ÈR žije poslední 4 roky. Na-
vštìvuje kamarády, vìnuje se rodinì.

Host s pohnutou minulostí si prohlédl
stálou expozici v pìchotním srubu K-S 14
v pøítomnosti autorù výstavy „Lidé proti li-

dem“ R. M. Sichy a P. Svobody a zavítal i do
podzemí, kde je výstava „Lidé proti lidem“
instalována. V tu chvíli zaèalo zajímavé
vyprávìní. Pan Paumer se zaujetím èetl in-
formace o internaèním klášteøe v Králíkách
a pøi pohledu na oprátku, jako exponát do-
kumentující trest smrti, zavzpomínal na
svého kamaráda Švédu, který byl chycen
pøi útìku a záhy na to popraven v Praze na
Pankráci.

Došlo i na naše podrobné dotazy ohlednì
støelby pøi útìku. Snad každý, kdo kdy o
pøípadu slyšel, si klade otázku, jestli bylo
nutné støílet a jak by se v takové situaci
zachoval on sám. Paumer popsal pøi té pøí-
ležitosti nejdøíve popsal nejdøíve své neob-
vyklé zranìní.

„…když se ten východonìmecký policista
dostal pravou rukou ke zbrani a vystøelil…
nedošlo mi to hned, ale za chvíli jsem poznal,
že jsem to dostal vlevo do bøicha, pozdìji se
tam dal strèit celý prst, ale støela nezasáhla
dùležité orgány. Pøi chùzi to ale bylo stále
horší, krev mi tekla do bøicha a nevìdìl jsem
jestli vùbec zvládnu pokraèovat v cestì…“
Ke zranìní bøicha se ve vyprávìní Paumer
ještì vrátil. „… když už jsme byli na cestì do
západní zóny cítil jsem obrovské množství
krve v bøiše a byl jsem zesláblý, øekl jsem
Pepíkovi, že tady poèkám a on a� pro mì
pošle pomoc, bylo to už opravdu kousek. Nešlo
to dál. No jo, ale my jsme byli domluvení, že
když nìkdo už nebude moct chodit a mohl
by padnout do rukou nepøíteli, tak se zastøe-
lí nebo mu ten druhý pomùže. A v tu chvíli se
mì mì Pepík zeptal, jestli to skonèím sám
nebo mì má pomoct.. V tu ránu jsem vìdìl,
že to prostì dojdu stùj co stùj…to mì úplnì
probralo!...“ pokraèoval Paumer.

Na mùj dotaz, jak to bylo s poš�ákem,
odpovìdìl nekompromisnì. „S poš�ákem? To
není zcela pøesné, byl to pøílušník lidových
milicí, s jeho horlivostí jsme však nepoèítali,
pøi rvaèce se svalil do pøíkopu poblíž vozu –
to jsme neèekali. Došlo ke zmáèknutí spouštì
a ten se pøestal hýbat…bylo to hrozný, po-
chopili jsme, že to jednouchý útìk nebude“…
„Vìdìli jsme, že i nepøítel bude mít zbranì,
postupovali jsme jak to tehdy šlo – ozbojení,
kdyby to nìkdo chtìl pochopit nìjak jinak,
øeknìte jasnì, že jsme se museli prostøílet, na
tom trvám!“… pokraèoval ve vyprávìní pan
Paumer.

Setkání bylo dlouhé a ne všechna témata
byla natolik vážná, ale naše zvìdavost vel-
ká. Cesta pokraèovala na obìd do hotelu
Zlatá Labu�, kde se host zapsal do pamìt-
ní knihy hotelu. Odbojáø vzpomínal dále na
svoji situaci po emigraci do USA. Tam
i v souvislosti se získáním obèanství vstou-
pil do armády. Byl vycvièen u speciálních
jednotek a vyslán do války v Koreji, kde
pùsobil. Pozdìji žil v Miami a snažil se žít,
jak jen to šlo. Na dotaz proè se nechce vrátit
zpìt do USA, øíká „…jsem tady doma a
s komunismem jsem ještì neskonèil…“. Pan
Paumer je i nadále aktivní a stýká se
s politickými vìzni, mimo jiné i se sestrou
bratrù Mašínových Zdenou. Smutek necítí,
jen jej mrzí, že mu v ÈR neplatí øidièský
prùkaz ze Spojených státù, ale nebere to
nijak tragicky.

Vyprávìní ještì pokraèovalo a bylo dlou-
hé, téma je ale již literárnì zpracováno, tak-
že se lze se složitým pøípadem seznámit.
Host ještì navštívil Klášter Redemptoristù
na Hoøe Matky Boží, rozlouèil se a odjel
z Králík.

Zážitek to byl bezesporu zajímavý. Aè-
koli mùže být celý pøípad útìku bratøí
Mašínù jakkoli kontroverzní, stal se, a já
považuji za dùležité o nìm psát. Èasto
slýchávám, když pracuji s historickými
fakty nejrùznìjší argumenty, jak ti, co hlí-
dali hranici, mìli dìti a pøíslušníci SNB
mìli taky rodiny atd.  Na druhou stranu
jsem konfrontován s tvrdou realitou me-
tod vyšetøování v 50. letech. Jen pro ilu-
straci mohu uvést cvièení do bezvìdomí,
mlácení obuškem pøes chodidla, pálení
elektrickým proudem, nekoneèné bití a
psychické muèení. Tím vším prošli muži
i ženy. Nejen ti, kdo se postavili tehdejší-
mu režimu tvrdì na odpor, ale i jejich ro-
diny, blízcí a známí. Kdo si troufne použít
jako argument proti odbojáøùm za druhé
svìtové války to, že jejich obìti mìly rodi-
ny, dìti? Tam je každému jasné, že zlu je
tøeba vzdorovat. U nás máme Zákon
o protiprávnosti komunistického režimu.
Tedy i parlament a prezident jasnì øekli,
že režim byl protiprávní. O jeho zloèinech
se mùže dozvìdìt každý, kdo nemá klap-
ky na oèích. Pøesto jsou hrdinové, kteøí se
mu postavili na odpor, èasto zatracováni
a pomlouváni. To už si ale musí každý
ujasnit sám … tøeba v klidu doma u tele-
vize, nebo u ètení knih. Dnes už totiž žádné
nejsou zakázány.
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Dùm pokojného stáøí
sv. Kryštofa a denní stacionáø

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
provozuje Dùm pokojného stáøí
sv.Kryštofa v Kerharticích. Je ur-
èen pro trvalý pobyt èásteènì sobì-
staèných seniorù èi osob se zdravot-
ním postižením, z mìsta Ústí nad
Orlicí. V domì není 24 hodinová
služba. Mimo provozní hodiny, kdy
je personál pøítomen pøímo v budo-
vì, drží pracovníci pohotovost a jsou

k dispozici na zavolání signalizaèním zaøízením nebo
telefonicky. Obyvatelé žijí v samostatných malometráž-
ních bytových jednotkách. Zajištìna je komplexní péèe.

Pøi Domì pokojného stáøí funguje denní stacionáø,
který nabízí denní pobyty èásteènì sobìstaèným seni-
orùm a osobám zdravotnì postiženým, kteøí nemohou
èi nechtìjí být pøes den sami doma. Pro klienty je ve
stacionáøi zajištìn dohled, stravování, program pøi-
zpùsobený jejich zdravotnímu stavu a náladì, dále od-
poèinek, pomoc pøi hygienì atd. Za poplatek nabízíme
též svoz a odvoz klientù.

Kontakt:
Dùm pokojného stáøí sv. Kryštofa

Sokolská 68, 562 04  Ústí nad Orlicí
tel.: 465 522 375, 731 402 341

www.uo.caritas.cz     dps.ustino@seznam.cz

Výlet s Krulišákem
Letošní krásné babí léto patøí už minulosti a pomalu si zvyká-

me na králický podzim. Zaruèeným prostøedkem ke zlepšení nála-
dy jsou vzpomínky na pìknì prožitý den.

Pro tøicítku dìtských ètenáøù z knihoven v Jablonném nad Orlicí
a Králíkách a desítku organizátorù ( knihovnice obou knihoven a
rodinní pøíslušníci ) takovým dnem je urèitì sobota 16. záøí.

Vydali jsme se spoleènì na Tajný výlet, jehož cíl se na rozdíl od
jiných zaruèenì tajných akcí podaøilo utajit.

Pøed osmou hodinou èekalo na nádraží králické dìti první pøe-
kvapení v podobì paní Rozvodnice (paní Koželové), která se chtìla
blíž seznámit s dìtmi ze svého království a rozhodla se s nimi
strávit celý den. Byla sice trochu nesvá, protože jí chybìl partner

Krulišák (pan Hejtmanský), vládce Králického Snìžníku, ale vše
se pozdìji vysvìtlilo.

Na zastávce v Mladkovì na nás už èekala parta Jabloòákù. Aby
se dìti rychleji seznámily, pøipíchly si jmenovky a namíchaly se do
družstev tak, aby v každém byly dìti z obou mìst.

Potìšitelné pro organizátory bylo, že po odtajnìní cíle výletu,
kterým byla Kašparova chata na Adamu, se ozvalo jen pár dìtí,
které tam už nìkdy byly.

Cestou na hranièní pøechod øešila družstva kvizové otázky,
které byly poschovávané poblíž cesty. Dìti odbíhaly do lesa a
naplòovaly košík paní Rozvodnice houbami.

U hranièní závory èekalo na dìti další pøekvapení.Rozjasnila se
i tváø paní Rozvodnice, protože se na nás už zdálky smál pan
Krulišák, který jako správný vládce hor pohrdl veøejnou dopravou.

Dìti dostaly potvrzení o tom, že pøešly státní hranice s Pol-
skem. Krulišák je pak zavedl na nedaleké krásné místo – k
døevìnému kostelíku sv. Michala v polské vesnièce Kamienczik.

Po návratu „ze zahranièí“, kde mnohé dìti byly poprvé, vyšlá-
ply poslední kopec a byl tu cíl – Kašparova chata na Adamu.

Nebýt silného vìtru, opékaly by se párky na ohništi. Ochotný
pan správce chaty našel lehce náhradní  øešení – páreèky se opéka-
ly v krytém krbu, takže o tradièní souèást výletu dìti nepøišly.

V útulném prostøední horské chaty si pak dìti odpoèinuly, po-
silnily se, namalovaly obrázky a nabraly síly.

Do Mladkova jsme se vraceli jinou cestou, na louce se dìti
vyøádily pøi hrách, na asfaltu silnièky vznikla bìhem chvilky gale-
rie krásných maleb barevnými køídami.

Houbaøi si odskakovali i nadále do lesa pro další úlovky a
strmý sestup kolem pevnostních srubù rychle utíkal.

„Žaluzie“ (tak dìti pojmenovaly závory) byly už sice spuštìny,
když jsme dorazili na zastávku, ale rozdat drobné dáreèky, vymì-
nit si èísla telefonù a adresy si dìti ještì stihly.

A jak se výlet dìtem líbil?
Posuïte sami z autentických zápisù dìti ze Sešitu dojmù, pøá-

ní a nápadù, který je dìtem k dispozici v našem oddìlení pro
mládež:

„Výlet byl opravdu pìkný. Dìcka z Jabloného nad Orlicí byli
úplnì suprový a soutìže byli taky dobrý. Pøíroda byla pìkná a
rozhled za takzvaného Adama byl moc pìkný.“

„Výlet se mi líbil. Krásnì jsem se prošel a užil si to. Veèer jsem byl
krásnì unavený a myslel jsem na to co jsem prožil. Ráno jsem se
nemohl vzbudit.“

„Výlet byl super a ani mi nevadilo, že jsme se tak prošli. A taky
byly super hry. Doufám, že se pøíští rok pojede znova, protože už teï
se tìším.“
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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
04. 11. So MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212
05. 11. Ne MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212
11. 11. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
12. 11. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
17. 11. Pa MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
18. 11. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
19. 11. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
25. 11. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
26. 11. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
02. 12. So MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
03. 12. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787

Králíky kolem roku 1900 - IX.
Provoz poutního místa však po-

tøeboval naprosto specifické zboží,
které v Králíkách vyrábìli specia-
listé jinde se prakticky nevyskytu-
jící. Kolem roku 1900 tu pracovalo
25 samostatných øezbáøù, kteøí
dále zamìstnávali pìt pomocníkù
a tøi uènì. K øezbáøùm je tøeba asi
volnì pøiøadit soustružníky døeva,
který tu bylo 14, v jejich živnos-
tech bylo zamìstnáno pomìrnì dost
kvalifikovaného personálu nejenom
z øad jejich vlastních rodin. Jeden
z nich byl oznaèován jako soustruž-
ník galanterie, což jednoznaènì od-
kazovalo na specifický sortiment
poutního místa. Výrobce døevìných
køížkù zamìstnával kromì svého
vlastního syna ještì ètyøi další sou-
stružníky a ètyøi uèedníky. Truhlá-
øù bylo ve mìstì 35 a v jejich živ-
nostech dalších 15 zamìstnancù a
stejný poèet uèedníkù. Pùsobily tu
tøi malíøky a jeden malíø døevìné-
ho zboží a jedna specializovaná
malíøka plechového zboží.

V dané dobì pomìrnì obvyklá
profese modistky byla v Králíkách
spojená s výrobou kvìtin, která
pøesahovala zdobení kloboukù
z vlastního závodu a sloužila jako
samostatný artikl. I ten mj. vyku-
povala firma Wilhelm Katzer, ob-
chodník s galanterním zbožím, kte-
rý mìl výslovné oprávnìní obcho-
du i pøi poutích a lidových missi-
ích a sám zamìstnával, kromì lidí
v obchodì, další øezbáøe, malíøky
a blíže nespecifikované dìlnice i
dìlníky pøi výrobì pou�ového zbo-
ží. Co nevyrobila pøímo firma, to
bylo vykupováno do dalších drob-
ných výrobcù. V Králíkách byl dal-
ší vìtší firmou této specializace,
vèetnì vlastní výroby Josef Junek.
Ovšem o zájem poutníkù se tyto

velké firmy musely nutnì dìlit ne-
jenom s malými prodejci, ale také
se srovnatelnì velkými firmami,
které sídlily pøímo v Hedèi. Byly
tam ve sledovaném období mini-
málnì tøi. Výroba tohoto typu pro-
cházela ve mìstì sice ne drama-
tickými, ale pøesto zaznamenatel-
nými zmìnami. Mezi léty 1880 -
1900 zcela zmizela samostatná
výroba stuh, právì tak jako vos-
kaøství, které se zøejmì stalo sou-
èástí nìkteré z galanterních firem.
Obchod s pøedmìty tohoto typu byl
v malém provozován buï jako hau-
sírování, tedy podomní obchod,
nebo jako kramáøství. Navíc to
byla do jisté míry èinnost sezónní,
podle úøednì stanovené poutní se-

Šel zajíèek brázdou,
mìl kapsièku prázdnou…

zóny od dubna do øíjna každého
roku.

Bezprostøednì kolem roku 1900
bylo v Králíkách s poutním provo-
zem spojeno minimálnì 189 samo-
statnì èinných nebo zamìstnaných
osob. Na jejich práci a výdìlcích
záviselo dalších minimálnì 132
lidí. To èinilo bezmála 9% ze vše-
ho tehdy napoèítaného obyvatel-
stva mìsta.  Jak už podotknuto na
jiném místì, bylo to vyšší procen-
to, než kolik se zdejších obyvatel
primárnì živilo zemìdìlstvím. Jen
pro srovnání: v Dolní Hedèi se ve
stejné dobì tímto zpùsobem živilo
19% obyvatel.

Marie Macková
pokraèování pøíštì

Sluníèko zachází za hory, pasáè-
ci peèou brambory.

Sluníèko zachází za kostel, pa-
sáèci lezou na postel.

Peèené brambory pøímo z ohýn-
ku, to je dobrota! Kdepak je ale
v dnešní dobì mùžete ochutnat?
Naše dìti ano.

Téma vzdìlávacího programu
naší MŠ je „Putování  zaj íèka
Ušáèka za duhou“a ten nás pro-
vází celý rok. Vítá nové dìti, chodí
s námi na obìd i odpoèívat, roz-
dává sladké odmìny. Plní s námi
bìhem roku úkoly. Uèí se s námi
barvièky: ta èervená barvièka -
jako zralá jablíèka; a ta žlutá bar-
vièka - jak paprsek sluníèka; a ta
modrá barvièka - jako v øece vo-
dièka; ta zelená barvièka - jak na

louce travièka; a ta hnìdá barviè-
ka - jako hlína z políèka atd. Na
podzim chodíme se zajíèkem opé-
kat brambory a pouštìt draky a
kdo chce, mùže jít s námi.

16. øíjna pøišly dìti do MŠ jako
každý jiný den. Ve schránce byl
dopis, ve kterém stálo,že se dìtem
zajíèek Ušáèek schoval a že ho pù-
jdou hledat. Cestou, která byla
oznaèena šipkami, plnily na osmi
stanovištích veselé úkoly. V cíly
našly ukrytého zajíèka a kupu ope-
èených brambor. Nad tím lítali
i draci.

Byl krásný podzimní den, poèa-
sí nám pøálo a tak jsme se pìknì
unavili. To se to pak odpoèívalo.
Už se tìšíme, až se zase vydáme
se zajíèkem do polí.

Náš zajíèek šel brázdou, ale kap-
sièku nemìl prázdnou, byla plná
brambor.

Dìti a pani uèitelky z MŠ Pivovarská

Základní umìlecká
škola v Králíkách

si Vás dovoluje pozvat na

koncert žákù,
který se koná

ve ètvrtek 23.11.2006
v 18.00 hodin
v sále ZUŠ.

Srdeènì zvou žáci a uèitelé.
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Spoleèenská  kronika

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

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

92 let - Marie Berková
89 let - Matylda Klohnová
84 let - Ludmila Makarová
82 let - Jiøí Èerný,

- Vìra Nìmcová
81 let - Karel Harvalík
80 let - Vìra Peøinová
78 let - Marie Kohoutková
77 let - Jaroslav Špinler,

77 let - Vlasta Tomková,
- Marie Hochmanová

76 let - Imrich Tóth
75 let - Maria Kiselová,

- Anna Vašátková
73 let - Marie Fojtíková
72 let - Marie Kainová,

- Josef Gábler
71 let - Valeria Rakašová

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Petr Dostál, Oldøich Kaplan, Dobromila Diblíková

Ondøej Ješina, Nikol Mašková, Lukáš Zippe, Tomáš Zippe, Jaroslava Theimerová

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Øádková inzerce
Vymìním zdìný byt 3+1 s vlastním

plynovým vytápìním + garáž v os. vlast-
nictví za vìtší garsonieru (2+kk) v os. vlast-
nictví v Králíkách. Tel. 736 142 775.

Nabízím k pronájmu byt 3+1 v obci
Malá Morava. Nájem 2.500 Kè + inkaso.,
tel. 602 779 995.

Aleš Štogryn – Dagmar Franková      Stanislav Hetflajš – Petra Gronychová

Den
rekvalifikace
V rámci II. roèníku Týdne vzdìlá-

vání dospìlých, který poøádá Kraj-
ský úøad Pardubického kraje, se na
Úøadu práce v Ústí nad Orlicí dne
7. listopadu 2006 od 14 do 17 ho-
din uskuteèní  Den rekvalifikace. Pro
zájemce budou zveøejnìny informa-
ce o možnosti rekvalifikace, prohlíd-
ky kurzù a poradenství k dané pro-
blematice, ale i k souvisejícím èin-
nostem – zprostøedkování, právní
servis, informace o EURES aktivi-
tách a informace o trhu práce. Zá-
jemci o výše uvedené aktivity bu-
dou mít možnost individuální kon-
zultace s odbornými pracovníky úøa-
du práce.

Policie Èeské republiky Obvodní
oddìlení Králíky informuje

Pøi dopravní kontrole v mì-
síci záøí byl mimo jiné hlídkou
policie kontrolován øidiè osob-
ního motorového vozidla zn.
Sierra. Jeho kontrolou bylo
zjištìno, že øidiè není držitelem
pøíslušného øidièského opráv-
nìní a øízením vozidla se do-
pouští trestného èinu. Smutné
na tom je, že tento øidiè byl od
zaèátku èervence 2006 pro stej-
ný trestný èin policií vyšetøo-
ván již sedmkrát. Od jeho jed-
nání ho neodrazuje ani pøípad-
ný trest v podobì odnìtí svo-
body v délce až jednoho roku.

Dva pachatelé v mìsíci èervenci
2006 vnikli do areálu firmy na
Králicku odkud odcizili cca 600 kg
železa. Odcizené železo pak pro-
dali ve sbìrnì a utržil i èástku
1.800,-. V souèasné dobì byl je-
jich pøípad pøedán k potrestání a
mimo jiné je èeká hrazení èástky
nejménì 18.900,- Kè, protože ta-
ková byla skuteèná hodnota odci-
zeného železného materiálu.

Stejný sortiment se zalíbil
i dvìma pachatelùm, kteøí nì-
kolikráte vnikli do areálu tech-
nických služeb v Èervené Vodì.
Postupnì odvozili osobním vo-
zidlem cca 600 – 700 kg rùzné-
ho kovového odpadu. K tomu
však pøibrali i pár drobností,
které odcizili z uzamèené haly.
V souèasné dobì je jejich jed-
nání posouzeno jako trestný èin
krádeže a protože používali ke
krádežím osobní motorové vo-
zidlo a ani jeden z nich není dr-
žitelem øidièského oprávnìní,
dopustil i  se  hned i dalšího
trestného èinu.

prap. Karel Straka

Pozvání
do Pardubic

Zástupci  MŠ Moravská, MŠ Miedzy-
lesie  a zástupce OŠKT MìÚ Králíky v
rámci 15-leté èesko - polské spoluprá-
ce v oblasti pøedškolního školství pøi-
jali pozvání KÚ PKr.

Setkání se uskuteènilo 10. 10. 2006
v Pardubicích s následujícím progra-
mem:

- Oficiální pøijetí a neformální bese-
da s pøedstaviteli odboru školství, mlá-
deže a sportu  KÚ PKr.

- Návštìva MŠ Kamínek Pardubice
- Prohlídka historického jádra mìsta

Pardubice
- Spoleèné posezení a vyslovení pøá-

ní nadále prohlubovat vzájemné vzta-
hy v oblasti pøedškolního èesko - pol-
ského vzdìlávání mezi MŠ Moravská a
MŠ Miedzylesie.

Mateøská škola Moravská Králíky
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Program na LISTOPAD
pátek   3.   MIAMI VICE   zaè. ve 20.00 hod
Akèní policejní thriller využil názvu úspìšného TV

seriálu z osmdesátých let, ale pøíbìh je nový. Detek-
tivové Sony a Rico se dostanou tajnì do gangu moc-
ného narkobarona a zkouší odhalit pozadí nelegál-
ních transakcí. Situaci jim však komplikuje pùvabná
Isabella a následné prozrazení jejich mise.

úterý   7.  ROZCHOD!   zaè. ve 20.00 hod
Hoøká komedie o zbyteèné hádce, která vedla

k rozchodu. Jenže jak se rozejít, když spolu oba byd-
lí a ani jeden se nechce odstìhovat? Nikoliv bìžný
romantický snímek s Jennifer Anistonovou a Vincem
Vaughnem v hlavních rolích je v podstatì realistic-
ký a divákovi asi pøipomene jeho vlastní zážitky.

sobota   11.   VOLVER   zaè. ve 20.00 hod
Volver znamená ve španìlštinì „vrátit se“ a slavný

režisér Pedro Almodóvar se ve stejnojmenném sním-
ku vrací do kraje svého dìtství La Mancha, kde je
podle statistik nejvíce šílencù na poèet obyvatel. Sní-
mek o životì žen tøí generací, které pojí krevní pouto,
schopnost pøežít a øešit nepøíznì osudu.

pátek   17.   DÙM U JEZERA   zaè. ve 20.00 hod
Zvláštní milostná romance s fantastickými prvky a vy-

tøíbenou vizuální stránkou vypráví pøíbìh o vztahu dvou
lidí, kteøí žijí v jednom domì, ovšem každý v jiném èase!
Sandra Bullocková a Keanu Reeves se poprvé setkali pøed
mnoha lety v Nebezpeèné rychlosti a nyní dokazují, že zvlá-
dají i romantický žánr.

úterý   21.   ŽENA VE VODÌ   zaè. ve 20.00 hod
Režisér M. Night Shyamalan (Znamení, Vesnice) pokra-

èuje v natáèení pøíbìhù, v nichž hlavní roli hrají tajem-
nost, mystika a prazvláštní bytosti. Vytváøí zastøenou atmo-
sféru a pozvolna odkrývá tajemství o spojení svìta lidí a
Modrého svìta, odkud pochází mladá bledá dívka – moøská
víla Story.

pátek   24.   KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLADÁNÍ
zaè. ve 20.00 hod
Co kdyby šel život ovládat dálkovým ovladaèem? Archi-

tekt Michael (Adam Sandler) je workoholik, nemá èas na
manželku ani na dìti, takže mu pøijde vhod univerzální
ovladaè, kterým mùže ovládat své okolí… Až do té doby, než
ovladaè zaène ovládat jeho a ze života mu udìlá peklo.
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1. 11.

Super náhradník
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA

- romantická komedie. Svìží komedie nabitá bøitkým hu-
morem, komickými situacemi a spoustou bláznivých nápa-
dù. Nic není tak, jak se na první pohled zdá....Duke touží po
Olivii, která miluje Sebastiana, který je ve skuteènosti Vio-
la... Titulky, 105 min., pøístupný, cena: 60,- Kè, pøedprodej:
465 614 583.

Pøehlídka støedních škol a uèiliš�
Žamberk, od 14:00 do 17:00, ZŠ Nádražní 743. Pøehlídky

se zúèastní zástupci asi 35 škol pøevážnì z okresù UO, RK,
PU, SY, pracovníci Úøadu práce Ústí nad Orlicí a novì bude
pøehlídka doplnìna o prezentaci vybraných firem našeho
regionu.

2. 11.

Faktótum
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA,

Norsko - 2004. Režie: Bent Hamer. Pøedstavení Filmového
klubu. Cena od 35,- Kè do 60,- Kè. Pøedprodej: 465 614 583.

3. 11.

Beseda o cestì pìveckého souboru Corale do USA
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Pìvecký

sbor Gymnázia Žamberk Corale. Pøedprodej: 465 614 583.

4. 11.

Strážce
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA

úterý    28.   MRAVENÈÍ POLEPŠOVNA
zaè. v 17.00 hod
Desetiletý Lucas je nespokojený s novým bydlištìm i s

rodièi a tak si vybíjí vztek na bezmocných mravencích. Když
jim hadicí vyplaví mraveništì, má toho zoufalý hmyz už
plná kusadla a rozhodne se k odplatì. Animovaný (3D) ro-
dinný snímek o síle pøátelství a potøebì ohleduplnosti nejen
k mravencùm.

Klub Na Støelnici Králíky
LISTOPAD 2006

LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ
pátek 10. 11. – zaè. v 16.00 hodin
Mìstský úøad - odbor školství, kultury a tìlovýchovy a

odbor sociálních vìcí a zdravotnictví ve spolupráci s Klubem
Na Støelnici pøipravily pro seniory odpoledne plné krás-
ných melodií ze známých operet. V komponovaném hu-
debnì zábavném programu „Láska brány otevírá“ se ve
velkém sále Klubu Na Støelnici pøedstaví sólisté operety
Moravskoslezského národního divadla z Opavy. Poøad je
koncipován jako smìs veselého vyprávìní, tance a zpìvu
na motivy nejznámìjších operet. Vstupné dobrovolné.

Bližší informace o programu na stranì 25.

TANEÈNÍ VEÈER
pátek 10. 11. – zaè. v 19.00 hodin
Závìr taneèního kurzu pro dospìlé s hudebním dopro-

vodem bratøí Bílých. Taneèní veèer je veøejnì pøístupný i pro
dvojice, které se kurzu neúèastnily (v tomto pøípadì vstup-
né 30,- Kè).

SETKÁNÍ STARŠÍ GENERACE
ètvrtek 16. 11. – zaè. v 16.00 hodin
Tradièní setkání seniorù s kulturním programem, ob-

èerstvením a tancem. Vstupné dobrovolné.

SATURNIN
sobota 25. 11. – zaè. ve 20.00 hodin
Slavný humoristický román Zdeòka Jirotky byl zfilmo-

ván i pøeveden na divadelní jevištì. Známou zápletku o tom,
co se stane, když vás vìrný sluha pøestìhuje na loï, kterou
navštíví teta Kateøina s Miloušem, inscenuje divadelní sou-
bor Tyl z Rakovníka. Vstupné 60,- Kè.

NADÌJE KLASICKÉ HUDBY
ètvrtek 30. 11. – zaè. v 19.00 hodin
Koncert mladých umìlcù – studentù pražské konzerva-

toøe - se koná v sále ZUŠ. Úèinkují Markéta Mátlová –
zpìv, Ondøej Valenta – violoncello, Marie Mátlová – housle,
Michaela Malá – klavír. Na programu 72. koncertu Kruhu
pøátel hudby jsou skladby G. F. Händela, J. S. Bacha, A.
Vivaldiho, W. A. Mozarta, A. Dvoøáka, L. Janáèka a J. J.
Ryby. Vstupné 50,- Kè. Dìti a mládež zdarma.

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

Mìstské muzeum Králíky
Spoleènost pøátel pøírodì blízkého lesa

Správa CHKO Jeseníky
za finanèní podpory KÚ Pardubice

POZVÁNKA
Na cyklus pøednášek

Program:
 2. 11. - Mgr. Jindøich Chlápek - Jeseníky

 9. 11. - Ing. Josef Rusòák - Skrytá krása rostlin

16. 11. - Mgr. Vlastimil Peøina - Støípky mozaiky
z Blízkého východu
(Sýrie, Turecko, Jordánsko)

23. 11. - RNDr. Helena Faltysová - Kréta

30. 11. - RNDr. Vladimír Vrána
- Bìlovìžský prales

pøednášky s obrázky (diapozitivy, dataprojekce)
Zaèátek v 18.00 hodin.
Mìstské muzeu Králíky

Vstupné: zdarma
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- thriller. Ve 141 leté historii Tajné služ-
by nikdy nikdo nebyl zrádce...až do teï.
Pete Garisson kdysi zachránil život pre-
zidentovi, nyní øídí ochranu první dámy.
Pøi podezøení na útok na prezidenta se
na vlastní pìst pokusí odhalit zrádce.
Širokoúhlý, titulky, 108 min., od 12. let,
cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Fotbal muži: 1. FC Žamberk - T.
Pardubice

Žamberk, 14:00.
Fotbal dorost: 1. FC Žamberk -

Jevíèko
Žamberk, 10:45.

5. 11.

Strážce
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39.

Benefièní koncert - Uèedníci
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kino - sál,

A. Hanuše. Souèástí koncertu bude
sbírka pro humanitární organizaci
ADRA urèená na podporu potravinové
pomoci bengálským dìtem. Poøádají
Adventisté. Pøedprodej: 465 641 371.

Eva Henychová
Nekoø, 14:00, Kulturní dùm.

Taneèní podveèer
Letohrad, 16:00, Dùm kultury - ta-

neèní sál, Družstevní 597.

6. 11.

Harry Potter a Ohnivý pohár
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Ètvrtý rok Harryho Pot-
tera v Bradavicích. Ohnivý pohár urèí
jako soutìžícího do Turnaje tøí èarodì-
jù i Harryho Pottera. 150 min. Pøed-
prodej: 465 614 583.

Klik - život na dálkové ovládání
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA, 108 min., pøí-
stupný, cena: 64,- Kè, pøedprodej: 465
641 371.

7. 11.

Harry Potter a Ohnivý pohár
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39.

Prachy dìlaj èlovìka
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film ÈR - krimikomedie.
Natoèeno podle scénáøe Radka Johna.
Tøi kamarádi na život a na smrt se dá-
vají dohromady, aby spoleènì získali
miliony. A jaké k tomu volí cesty ve
spoleènosti, kde o peníze jde pøede-
vším? Hrají: T. Hanák, O. Vetchý, M.
Suchánek, A. Šišková, M. Vašut, G.
Partyšová. 110 min., cena: 70,- Kè, pøed-
prodej: 465 614 583.

8. 11.

Strašpytlík
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. I malé kuøátko se mùže
stát velkým hrdinou. 77 min., pøedpro-
dej: 465 614 583.

Prachy dìlaj èlovìka
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39.

9. 11.

Karlík a továrna na èokoládu
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Chudý chlapec Charlie se
dostane do úžasné èokoládovny, kde se
setká s èokoládovými skøítky. 106 min.,
pøedprodej: 465 614 583.

10. 11.

Andìl pánì
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Humorný i poetický pøí-
bìh o napravení nešikovného andìla
Petronela. 90 min., pøedprodej: 465 614
583.

11. 11.

Bílá Masajka
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film SRN - milostný, psy-
chologický. Natoèeno podle autobiogra-
fického bestselleru Corinne Hofman-
nové. Líèí peripetie milostného vztahu
bìlošky a masajského bojovníka z kme-
ne Samburu. Širokoúhlý, titulky, 130
min., od 12. let, cena: 60,- Kè, pøedpro-
dej: 465 614 583.

Fotbal Divize C: Letohrad - Par-
dubice

Letohrad, 14:00, fotbalové høištì FK
OEZ, Šedivská 538.

Hokejbal extraliga mužù: Leto-
hrad - Hradec Králové

Letohrad, 16:00, Sportovní areál -
hokejbalové høištì, Šedivská.

Koncert Ženského komor. pìvec-
kého sboru Canzonetta

Letohrad, 18:00, Dùm kultury - ki-
nosál, Družstevní 597.

12. 11.

Bílá Masajka
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film SRN - milostný, psy-
chologický.

Hokejbal extraliga st. dorostu:
Letohrad - Vsetín

Letohrad, 14:30, Sportovní areál -
hokejbalové høištì, Šedivská.

Hokejbal extraliga ml. dorostu:
Letohrad - Vsetín

Letohrad, 12:00, Sportovní areál -
hokejbalové høištì, Šedivská.

13. 11.

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

A. Hanuše. Film ÈR. Asi tøicetiletý por-
týr v hotelu Ještìd vede samotáøský

život plný frustrací a poviných rituálù.
To je Fleischman, nesmìlý introvert a
vášnivý amatérský meteorolog. Pøe-
hled o poèasí v minulosti i budoucnosti
je také tím, o co se v životì mùže oprav-
du opøít. Fleischman taky miluje no-
vou hotelovou servírku Ilju, která však
chodí s Patkou - èíšníkem, který pro-
dává HappyLife, americký prostøedek
na všechno. Aby pøekonal nudu, po-
máhá starému studentskému Nìmci
vrátit popel jeho spolužákù na místo,
kde se narodili a tajnì staví balon, kte-
rý ho koneènì odnese za hranice mìs-
ta, kde v životì nikdy nebyl. Grandho-
tel je pøíbìhem o lásce, samotì, nejis-
totì, frustracích a touze splnit si své
sny, ale i o obavách z toho, co se stane,
až se to podaøí. 96 min., pøístupný, cena:
59,- Kè, pøedprodej: 465 641 371.

14. 11.

Let´s dance
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film USA - taneèní. Pøí-
bìh, v nìmž se do støetu dostane tra-
dièní tanec a moderní hip hop. Mladý
Tyler se kvùli pøestupku ocitne jako
uklízeè v prestižní umìlecké škole. Je
vášnivým vyznavaèem hip hopu a jeho
talentu si všimne nadaná studentka
Nora. Širokoúhlý, titulky, 104 min., od
12. let, cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465
614 583.

15. 11.

Prachy dìlaj èlovìka
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - ki-

nosál, Družstevní 597.

Let´s dance
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39.

16. 11.

Mravenèí polepšovna
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA. Pøedprodej: 465
641 371.

Žena ve vodì
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA. Cena: 64,- Kè,
pøedprodej: 465 641 371.

Snílci
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film Francie, Itálie - 2003,
režie: Bernardo Bertolucci. Pøedstave-
ní Filmového klubu. Cena od 35,- Kè
do 60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

18. 11.

Grandhotel
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film ÈR. Cena: 60,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

Slavnostní veèer k 80. výroèí ote-
vøení divadla

Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo,
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Nádražní 39. Pøipravil Spolek divadel-
ních ochotníkù Diviš Žamberk. Pøed-
prodej: 465 614 583.

19. 11.

Grandhotel
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39.

Slavnostní veèer k 80. výroèí ote-
vøení divadla

Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo,
Nádražní 39. Pøipravil Spolek divadel-
ních ochotníkù Diviš Žamberk. Pøed-
prodej: 465 614 583.

Hokejbal MÈR ml. žáci: Leto-
hrad - Pardubice A

Letohrad, 11:00, sportovní areál - ho-
kejbalové høištì, Šedivská.

Hokejbal MÈR st. žáci: Letohrad
- Pardubice A

Letohrad, 09:30, Sportovní areál -
hokejbalové høištì, Šedivská.

20. 11.

Kráska v nesnázích
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film ÈR. Stejnojmenná
báseò Roberta Gravese inspirovala
Jana Høebejka a Petra Jarchovského
k vytvoøení milostného pøíbìhu mladé
ženy (Aòa Geislerová) øešící dilema lás-
ky ke dvìma mužùm (Roman Luknár
a Josef Abrhám), dilema mezi sexuální
závislostí a zajištìnou budoucností pro
sebe a své dìti, dilema vztahù ke své
matce (Jana Brejchová) a otèímovi (Jiøí
Schmitzer) a ke své tchýni (Emília Va-
šáryová). Film Kráska v nesnázích je
plný vypjatých zvratù i komických a
paradoxních rozuzlení se strhujícími
hereckými výkony a vynikající hud-
bou. 110 min., pøístupný od 15 let, cena:
69,- Kè, pøedprodej: 465 641 371.

21. 11.

Kráska v nesnázích
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - ki-

nosál, Družstevní 597.

Rozchod!
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film USA - romantická
komedie. Cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465
614 583.

Povídání o mašinkách
Letohrad, 18:00, Zámecká rotunda,

Václavské nám. 1.

22. 11.

Kufr
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Netradiènì pojaté panto-
mimické pøedstavení, pøi kterém vzni-
kají spontánní improvizace a pøekva-
pivé komické situace. Je jedineèným
zážitkem v dobì, kdy bývá divákovi
dovoleno jen pasivnì pøihlížet. Cena:
90,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

23. 11.

Ètyøi pokoje do zahrady
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál,

A. Hanuše. Pierre Barillet a Jean-Pier-
re Grédy. Komedie o ètyøech dìjstvích.
Ètyøi podoby lásky, ètyøi pohledy do
svìta zamilovaných, okouzlených,
podvádìjících i podvádìných. O lásce
laskavé, vášnivé, vražedné, pøekvapi-
vé a pøekvapující s detektivní záplet-
kou. Divadelní pøedstavení, ve kterém
se nám pøedstaví: Jana Brejchová, Jan
Kaèer, Pavlína Filipovská, Jiøí Ptáèník,
Jan Révai, nebo Martin Kubaèák,
Dana Morávková nebo Adéla Kaèero-
vá - Kubaèáková. Pøedprodej: 465 641
371.

25. 11.

Mravenèí polepšovna
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film USA - rodinný, ani-
movaný. Cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465
614 583.

Hokejbal II. NHbL: Letohrad -
Prachovice

Letohrad, 10:30, Sportovní areál -
hokejbalové høištì, Šedivská.

Hokejbal extraliga mužù: Leto-
hrad - Kladno

Letohrad, 14:00, Sportovní areál -
hokejbalové høištì, Šedivská.

Volejbalový turnaj ètveøic
Jablonné nad Orlicí, 09:00, tìlový-

chovný pavilon. Obèerstvení zajištìno.
Poøádá volejbalový oddíl.

26. 11.

Mravenèí polepšovna
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film USA - rodinný, ani-
movaný. Cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465
614 583.

Hokejbal extraliga mužù: Leto-
hrad - Habešovna Gladiators

Letohrad, 10:00, Sportovní areál -
hokejbalové høištì, Šedivská.

27. 11.

Prachy dìlaj èlovìka
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino -

sál, A. Hanuše. Film ÈR. Tøi kamará-
di se dávají dohromady, aby získali
miliony. Film je rekonstrukcí dvou
nejvìtších èeských loupeží. Z pošty
bylo ukradeno 28 milionù a z obrnì-
ného vozu pøevážejícího peníze do-
konce 150 milionù korun. 110 min.,
pøístupný, cena: 64,- Kè, pøedprodej:
465 641 371.

Dnes vás baví holohlaví
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Aura-Pont s.r.o. Praha.
Zábavná show se Zdeòkem Izerem a
Petrem Freundem. Skvìlé parodie
známých osobností, vtipné scénky a
bájeèná zábava. Cena: 190,- Kè, pøed-
prodej: 465 614 583.

28. 11.

Hezké chvilky bez záruky
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film ÈR - komedie. Skvìle
herecky obsazený zatím poslední film
Vìry Chytilové. Pùsobí jako kaleido-
skop nejrùznìjších komických, tragic-
kých i banálních støepù lidské existen-
ce. Hrají: J. Janìková, B. Polívka, J.
Krausová, D. Kraus, I. Bareš a další.
108 min., pøístupný, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: 465 614 583.

29. 11.

Hezké chvilky bez záruky
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film ÈR - komedie. Cena:
60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

30. 11.

Let èíslo 93
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA/VB/Francie. 11.
záøí 2001. Ètyøi letadla plná pasažérù
rolují ranvejí a nikdo netuší, že se jed-
ná o jejich poslední let a zároveò pár
okamžikù života nìkolika tisícù lidí.
Bìhem nìkolika hodin jsou letadla
unesena islámskými extrémisty z te-
roristické skupiny Al-Kajdá, jež pod
vedením Usamy Bin Ládina pøísahala
smrt Americe a všem jejím pøisluhova-
èùm (spojencùm). Tøi z unesených le-
tadel zasáhla svùj cíl. Let United 93
však ne, a toto je jeho pøíbìh. 111 min.,
pøístupný od 15 let, cena: 54,- Kè, pøed-
prodej: 465 641 371.

Luk
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo,

Nádražní 39. Film Korea, Japonsko -
2005. Režie: Kim Ki-duk. Pøedstavení
Filmového klubu. Cena od 35,- Kè do
60,- Kè. Pøedprodej: 465 614 583.

Dlouhodobé akce a výstavy:

Výstava – Fotografie – Mozaika
2005 – 2006

Kulturní a informaèní centrum v
Jablonném nad Orlicí. Petra Kuèero-
vá, Pavla Rivolová, Marta Èernická,
Josef Jeøábek, Tomáš Vojtìch. Otevøe-
no: od 22.10. 15.00 hod. do 18.11.2006.

Výstava – Keramika – Alena Mo-
serová

Kulturní a informaèní centrum v
Jablonném nad Orlicí.

Èarodìjnice, adventní vìnce –
Helena Klechová

Kulturní a informaèní centrum v
Jablonném nad Orlicí. Otevøeno: od 26.
11. 16.00 hod. do 29.12.2006.

Výstava – Krajinomalby a zátiší
v tvorbì Luboše Kosohorského

Mìstské muzeum v Žamberku. Ote-
vøeno: 21.10. 15.00 hod. do 30. 11.2006
Út - Pá   9-12 13-16 hod.
So, Ne    14-17 hod.
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Fotbalové slavnosti 2006
Jiskra Èervená Voda - posluchaèi profesionální licence ÈMFS/UEFA   1 : 4   (0:2)

È.Voda: Pasker Jakub - Zach Stanislav,
Jankù Jiøí, Stašák Pavel, Kubita Vojtìch -
Machoviè Josef, Mrázek Bronislav, Starý
Roman, Oulehla David - Jurenka Petr, Ko-
èajda Josef. Náhradníci: Motyèka Tomáš,
Meleèek Michal, Durna Roman. Trenér: Haas
Josef.

Trenéøi UEFA: Abrhám Oldøich - Látal
Radek, Kozel Luboš, Samec Petr - Horòák
Michal, Jindra Aleš, Šmejkal Daniel, Hanko
Milan - Weber Josef, Siegl Horst, Øíha Mar-
tin. Náhradníci: Lunga Ondøej, Hašek Mar-
tin, Novotný Pavel, Purkart Stanislav, Hav-
líèek Karel, Neèas Radim, Kouba Petr. Dále
byli pøipraveni: Daševský Tomáš, Hejret
Vítìzslav, Chaloupka Pavel, Chlebek Tomáš,
Kalivoda Marek, Novotný Jiøí, Saòák Jiøí.
Trenér: Kopecký Ivan.

Branky: 75.Jankù Jiøí (PK) - 8.a 56. Sa-

mec Petr, 24.Weber Josef, 69.Lunga Ondøej.
Rozhodèí: Hock David (Jablonné n.O.) -

Merta Zdenìk (È.Voda) - Pavlas Jiøí (È.Voda).
ŽK: 0:0. Divákù: 550.

Pøi pøíležitosti kurzu v Olomouci, kdy zde
výše jmenovaní byli školeni na profesionální
licenci trenérù ÈMFS - UEFA, se pøijeli na
jeden den podívat do naší malebné obce a
sehráli zde pøípravné utkání s místním
oddílem.

Pøípravy ze strany poøadatelù nebraly
konce a již dlouho pøed samotným ètvrtkem
12.10.2006 se vše na tuto událost chystalo.
Perfektnì pøipravené høištì, zajištìné obèer-
stvení, dobré poèasí a spousta divákù pøi-
spìli k nezapomenutelnému zážitku nejen
pro obèany Èervené Vody, ale pøedevším pro
hráèe jak domácí, tak i hostující.

Vše vypuklo v 15:00 hod., kdy se na míst-

ním stadiónu objevil autobus, z nìhož zaèali
vystupovat souèasní prvoligový hráèi, trené-
øi a pøedevším velké množství bývalých re-
prezentantù. Okamžitì je obklopily davy dìtí
a poøadatelé mìli plné ruce práce hosty do-
stat do kabin. Následovala asi 20ti minuto-
vá porada všech posluchaèù profilicence a
pak se již schylovalo k samotnému utkání,
které zaèalo v 16:00 hod.

Z útrob kabin na hrací plochu pøivedla
všechny hráèe trojice rozhodèích a nesmìlo
chybìt slavnostní fotografování. Utkání se
hrálo 2 x 40 minut, dle pøedem domluvené-
ho èasového harmonogramu.

Hned v 1.min. se dostal do šance Koèaj-
da, který utekl po pravém køídle, ale gólman
Abrhám lehce støelu zneškodnil. Hra se pak
odvíjela pøedevším ve støedním pásmu. Za
zmínku stojí nìkolik prudkých støel Siegla,
Jindry a Øíhy. Ale žádná neskonèila v bran-
ce domácích. 8. min. však pøinesla první gól
utkání, když se trefil Samec po pøihrávce
Šmejkala. Èervené Vodì se pak podaøilo opìt
udržet hráèe hostí ve støedním pásmu s oje-
dinìlými výpady do jejich obranných øad,
které nejprve øídil Kozel a následnì Petrouš.
Ve 24.min. byl zaznamenán druhý úspìch
hostí, když se trefil k levé tyèi prudkou støe-
lou Weber po pøihrávce do bìhu Látalem.
33.min. pøinesla centr do vápna od Horòáka
a Sieglovi vyloženou šanci zneškodnil gól-
man Pasker.

Druhý poloèas zaèal útoènì od hostù, ale v
koncovce se jim pøíliš nedaøilo. Dalekonosné
støely likvidoval Pasker a prùniky do poku-
tového území konèily na kopaèkách našich
hráèù. 56.min. a opìt Samec dává svùj dru-
hý gól, když zaváhal gólman Pasker a míè
neudržel ve svých rukavicích a aktivní útoè-
ník jej pohodovì uklidil do naší branky - 0:3.
V 69.min. se trefil naposledy hostující Lun-
ga, který dostal zajímavou pøihrávku do
Webra a zvýšil na 0:4. Následnì v 75.min.
pøišla pøíležitost i pro domácí, když se po
pravém køídle snažil utéci Machoviè a v po-
kutovém území byl faulován P. Novotným.
Naøízený pokutový kop s pøehledem pro-
mìnil Jankù a upravil skóre na 1:4.

S výsledkem i prùbìhem hry, a pøedevším
s tím, že se nikdo nezranil, byli spokojeni
nejen hráèi a trenéøi, ale také diváci, kterých
ve všední den pøišlo velké množství. Vedení
fotbalového oddílu touto cestou dìkuje všem
zúèastìným, poøadatelùm a pomocníkùm
podílejících se na pøípravì a chodu celé akce,
rozhodèím utkání, sponzorùm akce a v ne-
poslední øadì divákùm a pøíznivcùm fotba-
lu. V budoucnu se tìšíme, že se nám podaøí
podobné akce uskuteènit opìt na našem sta-
diónu a pøízeò divákù bude nadále zachová-
na našemu oddílu i v soutìžních utkáních
všech kategorií.

FO TJ Jiskra Èervená Voda
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