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Z dubnových pranostik

(pokraèování na stranì 8)

· Bøezen - za kamna vlezem; duben - ještì tam budem.
· Ranní déš� a dubnový èas jest stejný.
· V dubnu èas a panský kvas.
· Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
· Sníh dubnový hnojí, bøeznový tráví.
· Dubnový sníh rodí trávu.
· Dubnový sníh pole hnojí a déš� jim požehnání pøináší.
· Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
· Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
· Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
· Mokrý duben pøislibuje dobrou sklizeò.
· Je-li v dubnu teplý déš�, hojné požehnání jest.
· Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu pøístup žádný.
· Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
· Na mokrý duben - suchý èerven.
· Teplé deštì v dubnu, teplé dny v øíjnu.
· Duben hojný vodou - øíjen vínem.
· Jaký duben - takový øíjen.
· Hodnì-li v dubnu vítr duje, stodola se naplòuje.
· Je-li duben pìkný, bude kvìten ještì lepší.

Pøijde nový investor do Králík?
Již od minulého øíjna probíhají intenzivní jednání

s firmou Autoliv, která projevila zájem vystavìt svoji
poboèku v prùmyslové zónì v Králíkách. Jedná se
o výrobce bezpeènostních prvkù do automobilù – bez-
peènostní pásy, airbagy, sedaèky aj. Firma má své
sídlo ve Švédsku, její poboèky se ale objevují všude

tam, kde se daøí automobilovému prùmyslu, novì
tedy i v ÈR. Zámìrem potencionálního investora je
zapoèít s výrobou v pronajaté hale a v prùbìhu 1 -
2 let vystavìt na „zelené louce“ nový objekt. Zde by
mohlo najít práci zpoèátku 200  a ve finále až 500
zamìstnancù. pøedpokládaná investice je ve výši cca
330 mil Kè.

V našem regionu, kde nezamìstnanost výraznì
pøevyšuje celostátní prùmìr, by byla realizace tako-
véto investice nesmírnì dùležitým impulzem, který
by odstartoval veškerý další rozvoj. Zatím o ní není
definitivnì rozhodnuto, ale vyhlídky na výstavbu nové
továrny v Králíkách jsou pomìrnì dobré. Vìøím, že
rozhodnutí padne nejpozdìji v horizontu 1 – 2 mì-
sícù.

D. Krabec

Provoz poutního domu
na Hoøe Matky Boží

Poutní dùm v areálu kláštera v Dolní Hedeèi je již od
loòského podzimu zavøený. Pùvodnímu nájemci skonèila
nájemní smlouva. Na nìkolika jednáních se sešli králové-
hradecký biskup Mons. D. Duka s pøedstaviteli redempto-
ristù a zástupci Nadace F. Jentschkeho  a øešili otázky  dal-
šího provozu. Dùm potøebuje pomìrnì masivní investici do
zastaralého vybavení pokojù a opravu zamìøenou na sníže-
ní provozních nákladù (zamezení únikù tepla okenními
rámy, oddìlení jednotlivých vìtví vytápìní ap.). Nadace pana
Jentschkeho, která již v minulosti výraznì pøispìla na ob-
novu poutního domu (z celkových nákladù pøes 14 mil Kè.
uhradila pøes 8 mil Kè.) je pøipravena i tentokrát pomoci.
Na oplátku žádá záruku, že dùm bude øádnì sloužit úèelùm,
k nimž byl zøízen, tj. poskytnutí kvalitních ubytovacích a
stravovacích služeb poutníkùm, turistùm a všem návštìv-
níkùm našeho krásného poutního místa. Pokud vše pùjde
dobøe, bude s opravami brzy zapoèato a dùm by mìl být již
v létì v provozu.

D. Krabec

S pøáním veselých velikonoc se pøipo-
juje i redakce Králického zpravodaje. Na
stranách 10 a 11 jsme pro vás pøipravili
povídání o tomto svátku jara.
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Vyhlášení grantového a pøíspìvkového
programu Mìsta Králíky pro rok 2006

Z povìøení RM Králíky è.j. 2006/12/
151 vypisuje odbor školství, kultury
a tìlovýchovy dotaèní øízení pro ne-
státní neziskové subjekty zabývající
se spolkovou a zájmovou èinností na
území mìsta Králíky. Pro úèely do-
taèního a pøíspìvkového øízení (dále
jen dotaèní øízení) se nestátními ne-
ziskovými subjekty rozumí  obèanská
sdružení, církevní právnické osoby,
obecnì prospìšné spoleènosti a fyzic-
ké osoby vyvíjející veøejnì prospìš-
nou èinnost. Úèelem dotaèního øíze-
ní je zajistit podporu mìsta výše uve-
deným subjektùm v jejich aktivitách.

I. Granty
Granty (dotace) jsou finanèní pro-

støedky poskytnuté z rozpoètu mìsta
v souladu se zákonem è. 250/2000 Sb.,
o rozpoètových pravidlech územních
rozpoètù a dle § 35 odst. (1) zákona
è. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znìní (dále jen zákon o obcích). Tyto
finanèní  prostøedky jsou urèeny
k podpoøe aktivit na území mìsta.

II. Základní oblasti grantové
podpory a rozdìlení grantù

Odbor školství, kultury a tìlový-
chovy z povìøení RM Králíky vyhla-
šuje v oblasti poskytování dotací spol-
kùm, školám, zájmovým sdružením,
fyzickým a právnickým osobám pù-
sobícím na území mìsta Králíky nebo
reprezentující mìsto Králíky dotaèní
programy s uvedením maximální výše
pøíspìvku. Tyto aktivity jsou realizo-
vány dle ustanovení zákona a dalších
obecnì závazných  právních pøedpisù
(napø. zákon è. 59/2000 Sb., o veøejné
podpoøe, zákon è. 40/2004 Sb., o ve-
øejných zakázkách). Dotace jsou ur-
èeny zejména pro tyto oblasti:

– dìti a mládež
– volnoèasové aktivity
– spoleèenský život
– sociální èinnosti.

Rozdìlení grantù podle oblastí:
1. Sportovní aktivity a školství
A1) Pøíspìvek na dopravu mlá-

dežnických družstev na soutìže
a turnaje (pouze organizované –
TJ, Hasièi, zájmové spoleèenské
organizace)

– spoluúèast mìsta do  70 % celko-
vých nákladù projektu

– pøíspìvek je urèen na spolufinan-
cování dopravy dìtí a mládeže na
sportovní turnaje a soutìže

– žadateli mohou být pouze subjek-
ty organizované ve spoleèenských a
zájmových organizacích. Jedná se
o sportovní oddíly TJ Jiskra Králíky,
dìtské oddíly pøi hasièských organi-

zacích vyvíjejících èinnost na území
mìsta

– žadateli nesmí být pøíspìvkové or-
ganizace zøizované Mìstem Králíky

A2) Podpora sportovních tur-
najù  a sportovních aktivit repre-
zentujících mìsto

– spoluúèast mìsta do 50 % celko-
vých nákladù projektu

– pøíspìvek je urèen na poøádání
sportovních turnajù a organizovaný-
mi i neorganizovanými subjekty, pøí-
spìvek je možno použít i na skupino-
vé a individuální sportovní aktivity re-
prezentující mìsto, pøíspìvek je mož-
né použít i na náklady spojené s úèastí
na tìchto akcích (dopravu, startov-
né, náklady na ubytování)

– žadateli nesmí být pøíspìvkové or-
ganizace zøizované Mìstem Králíky
a školy a školské organizace vykoná-
vající èinnost na území mìsta

A3) Podpora sportovních tur-
najù poøádaných školami a škol-
skými zaøízeními pùsobícími na
území mìsta Králíky

– spoluúèast mìsta do 30 % celko-
vých nákladù projektu

– žadateli mohou být školy a škol-
ská zaøízení pùsobící na území mìsta
za podmínky, že turnaj je urèen pro
ostatní školy, pøípadnì je otevøen
soutìžícím z øad veøejnosti

– žadateli nesmí být fyzické osoby,
spoleèenské organizace

2. Zájmové organizace, kultur-
ní aktivity, ekologické aktivity

(z této kategorie jsou vylouèe-
ny pøíspìvkové organizace zøizo-
vané  a osadní výbory zøizované
zastupitelstvem mìsta)

B1) Aktivity oživující kulturní
a spoleèenský život ve mìstì a na
vesnicích

– spoluúèast mìsta do 50 % celko-
vých nákladù projektu

– veškeré kulturní a spoleèenské
akce zamìøené na kulturní a spole-
èenský život ve mìstì a na vesnici

– z této kategorie jsou vylouèeny
akce zamìøené na dìti a mládež

B2) Akce pro dìti a mládež
– spoluúèast mìsta do 50 % celko-

vých nákladù projektu
– žadateli mohou být fyzické osoby,

spolky, spoleèenské organizace
– projekty jsou cílenì zamìøeny na

dìti, mládež, volnoèasové aktivity
(napø. den dìtí, sportovní odpoledne
pro dìti).

B3) Podpora èinnosti zdravot-
nì postižených obèanù (pouze
pro organizace vyvíjející èinnost

na území mìsta)
– spoluúèast mìsta do 100 % (maxi-

málnì 6.tis.)
– žadateli mohou být pouze organi-

zace pùsobící na území mìsta sdru-
žující zdravotnì postižené obèany,
projekt musí být zamìøen na celoroè-
ní èinnost organizace.

B4) Ekologické aktivity s dopa-
dem na zlepšování životního pro-
støedí na území mìsta Králíky

– spoluúèast mìsta do 50 % celko-
vých nákladù projektu

– žadateli mohou být fyzické osoby,
spolky, spoleèenské organizace pùso-
bící na území mìsta a projekt musí
mít dopad na zlepšování životního
prostøedí na území mìsta.

3. Spolky, zájmová sdružení a
fyzické osoby (z této kategorie
jsou vylouèeny osadní výbory
zøizované zastupitelstvem mìs-
ta)

C1) Podpora spolkových aktivit
– spoluúèast mìsta do 50 % celko-

vých nákladù na projektu
– pøíjemci dotace mohou být spol-

ky, zájmová sdružení, fyzické osoby
– pøíspìvek není urèen na sportov-

ní aktivity (napø. pronájmy sportov-
ních zaøízení)

– pøíspìvek je urèen i na projekty
v oblasti protidrogových aktivit, pre-
vence kriminality, podpory rodiny.
Projekty v této oblasti jsou vymeze-
ny zejména takto: jasnì definované
cíle projektu; jasnì vymezená cílová
skupina; popis dílèích aktivit a har-
monogram realizace projektu v pøí-
lo ze; podrobný  rozpoèe t projektu
(v èlenìní podle jednotlivých rozpoè-
tových položek nákladù); zhodnocení
významu projektu v regionu a dopa-
du na cílové skupiny; aktuálnost a
potøebnost øešení daného problému;
pøimìøenost požadovaných finanèních
prostøedkù a úèelnost jejich využití.

– pøíspìvek je urèen i na podporu
spolkové èinnosti (provozní náklady,
nájmy atd.).

III. Podmínky dotaèního  øíze-
ní, pravidla pro poskytování fi-
nanèních pøíspìvkù z rozpoètu
mìsta

– veøejnì prospìšné aktivity obèa-
nù, sdružení a organizací jsou urèe-
ny nejen jejich èlenùm a speciálním
cílovým skupinám, ale i široké veøej-
nosti. K typickým charakteristikám
tìchto aktivit patøí vysoký podíl dob-
rovolné práce a neziskovost

– dotaèní program je vázán na or-

(pokraèování na stranì 3)
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ganizace a fyzické osoby vyvíjející èin-
nost na území mìsta Králíky, pøípad-
nì na akce prezentující mìsto Králí-
ky mimo území regionu tìmito sub-
jekty

– žádosti žadatelù posuzuje rada
mìsta, souèástí žádosti je stanovisko
odboru školství, kultury a tìlovýcho-
vy

– žádosti ostatních žadatelù mimo
vyhlášený dotaèní program projedná-
vá odbor vnitøních vìcí a odbor škol-
ství. Tyto žádosti schvaluje rada mìs-
ta na základì stanoviska obou odbo-
rù individuálnì mimo vyhlášené gran-
tové programy

– poskytnuté finanèní prostøedky
budou sloužit vybraným subjektùm
jako podpora rozvoje jejich èinnosti.
V rámci podpory je dùležité vnímat
celkový prospìch a pøínos jednotli-
vých projektù organizovaných dotèe-
nými subjekty na život v našem mìs-
tì, zejména pak na využití volného
èasu dìtí a mládeže

– grant se poskytuje úèelovì a lze
jej použít jen na úhradu nezbytnì nut-
ných výdajù realizovaného programu,
což znamená, že do rozpoètu nesmí
být zakalkulován zisk

– z grantu lze hradit výdaje nezbyt-
né na realizaci programu, které jsou
identifikovatelné, úèetnì zaevidova-
né, ovìøitelné a podložené originál-
ními dokumenty

– žádost o poskytnutí finanèních
prostøedkù z dotaèního programu
musí být pøedložena na pøedepsaném
formuláøi. Formuláø je možné vyzved-
nout na odboru vnitøních vìcí nebo
na odboru školství, kultury a tìlový-
chovy MÚ Králíky a zároveò je ke
stažení na webových stránkách Mìs-
ta Králíky: www.kraliky.cz

– poskytnutí grantu je vázáno na
finanèní spoluúèast žadatele, která je
uvedena u každé kategorie a na po-
vinnost pøíjemce sjednaným zpùso-
bem prezentovat Mìsto Králíky pøi
realizaci podpoøené aktivity. Pokud
není stanoveno jinak, je povinen
výslovnì vždy uvádìt, že realiza-
ci aktivity podpoøilo Mìsto Krá-
líky

– o dotaci ve výši nad 50.000,- Kè
rozhoduje na návrh rady zastupitel-
stvo mìsta (§ 85 písm. c)  zákona
o obcích)

– upøesòující informace k dotaèním
titulùm jsou uveøejnìny ve formulá-
øi k žádosti o dotaci

– žadatel nesmí mít žádné  závazky
vùèi mìstu. Použití pøidìlených fi-
nanèních prostøedkù kontroluje po-
vìøený odbor MÚ a finanèní výbor za-

Vyhlášení grantového a pøíspìvkového
programu Mìsta Králíky pro rok 2006

stupitelstva mìsta. Pøi této kontrole
jsou oprávnìni požadovat pøedložení
všech dokladù k celkovému vyúèto-
vání akce. Pøíjemce dotace v urèeném
termínu poskytne zprávu o projektu,
provede vyúètování na pøedepsaném
formuláøi a umožní kontrolu plnìní
ve smyslu zákona è. 320/2001 Sb.,
o finanèní kontrole

– v rámci vyhlášeného programu
mùže jeden žadatel podat i více žádostí
na podporu rùzných aktivit. V jednot-
livých žádostech pak žadatel vyznaèí
poøadí priorit

– pøíjemce grantu nesmí z finanè-
ního pøíspìvku poskytovat prostøed-
ky jiným právnickým nebo fyzickým
osobám, pokud se nejedná o úhradu
spojenou s realizací programu, na
který byly poskytnuty; na použití po-
skytnutých prostøedkù pøíjemcem se
vztahuje zákon  è. 40/2004 Sb., o ve-
øejných zakázkách

– výše poskytnuté dotace s uveøej-
nìním jména pøíjemce, názvu akce
bude uveøejnìna v dokumentech a na
webové stránce mìsta. Pøíjemce do-
tace vhodným zpùsobem zveøejní
podporu mìsta (propagace) pøi poøá-
dání akce

– vyúètování poskytnuté dotace
bude provedeno zpravidla do 30 dnù
po ukonèení akce, nejpozdìji do 15.
12. 2006 Vyúètování musí být pøedlo-
ženo na pøedepsaném formuláøi od-
boru školství, kultury a tìlovýchovy
MÚ Králíky nejpozdìji v termínu do
15. 12. 2006 Nedodržení lhùty je po-
važováno za nedodržení podmínek
poskytnutí grantu

– v pøípadì, že se program neusku-
teèní, je ukonèen v prùbìhu roku
nebo je realizován èásteènì, je nutné
tyto skuteènosti ohlásit na odbor škol-
ství, kultury a tìlovýchovy. Penìžní
prostøedky odsouhlasené RM na rea-
lizaci grantu budou kráceny pomìr-
nou èástí

– každé neoprávnìné použití nebo
zadržení poskytnutých finanèních
prostøedkù je považováno za poruše-
ní rozpoètové káznì ve smyslu usta-
novení § 22 odst. 2 zákona è. 250/2000
Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù a
Mìsto Králíky je oprávnìno øešit po-
rušení rozpoètové káznì ve smyslu
ustanovení §22 uvedeného zákona

– finanèní prostøedky budou pro-
pláceny zpìtnì na základì øádnì do-
ložených úèetních dokladù, jedno-
znaènì odpovídajícím úèelu dotace

– rada mìsta má právo tato dotaèní
øízení zrušit v pøípadì, že v rámci
rozpoètových zmìn nedojde ke schvá-
lení dostateèných finanèních pro-
støedkù v kapitole 3419 (dotace na

sport, kulturu, spoleèenský život)
v rozpoètu mìsta na pøíslušný kalen-
dáøní rok nebo v pøípadì jakýchkoli
nepøedvídatelných okolností. Rada
mìsta má právo zmìnit výši vyèlenì-
ných finanèních prostøedkù pro jed-
notlivé kategorie dotaèních titulù
z dùvodù nerovnomìrného èerpání
v jednotlivých kategoriích

– na pøiznání dotace není právní ná-
rok.

IV. Rozdìlení finanèních pro-
støedkù na jednotlivé programy

Program A1 -  90 tis. Kè
Program A2 -  30 tis. Kè
Program A3 -  10 tis. Kè
Program B1 -  10 tis. Kè
Program B2 -  20 tis. Kè
Program B3 -  10 tis. Kè
Program B4 -  10 tis. Kè
Program C1 -  20 tis. Kè

Finanèní prostøedky jsou pøidìle-
ny do prvního kola. V pøípadì jejich
nevyèerpání bude vyhlášeno druhé
kolo.

V. Podání žádosti
Žádost ve dvou vyhotoveních (je-

den originál a jedna kopie) je nutno
doruèit v uzavøené obálce, která bude
oznaèena „Dotaèní program – „Ka-
tegorie dle èlenìní vyhlašovate-
le a název programu žadatele“ a
na uzavøení opatøena razítkem a pod-
pisem žadatele na adresu:

Mìstský úøad Králíky
Odbor školství, kultury a tìlový-

chovy
Velké námìstí 5
561 69 Králíky

Jiná forma podpory organizací, kte-
rá podléhá grantovému øízení, nebu-
de mìstem podpoøena (žádosti mimo
termín, žádosti mimo pøedepsaný for-
muláø, žádosti podávané mimo odbor
školství, kultury a tìlovýchovy).

VI. Termíny uzávìrek pøihlášek
Rada mìsta Králíky vyhlašuje pro

rok 2005 termíny pro podání žádosti
o dotaèní titul. Žadatelé mohou podá-
vat své žádosti na pøíslušné období do:

1. kolo: 20. 4. 2006
2. kolo: 31. 8. 2006 (pouze v pøípadì

vyhlášení 2. kola).

V pøípadì zaslání poštou je roz-
hodující datum poštovního razít-
ka.

Bc. Jan Divíšek
vedoucí odboru školství, kultury

a tìlovýchovy

(dokonèení ze strany 2)
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

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

mùžete objednat veškeré kamenické práce

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

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)

Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro politickou stranu,
politické hnutí, koalici a nezávislé kandidáty, jejichž kandidátní

listina, popøípadì pøihláška k registraci, byla zaregistrována
Volby do Poslanecké snìmovny

Parlamentu Èeské republiky se
konají dne 2. a 3. èervna 2006 (viz.
Rozhodnutí prezidenta republiky ze
dne 30. ledna 2006, publikované ve
Sbírce zákonù pod. è. 31/2006 Sb.,
èástka 15).

Nejpozdìji 30 dnù pøede dnem voleb
(tj. do 3. kvìtna 2006) mùže každá po-
litická strana, politické hnutí nebo ko-
alice, jejichž kandidátní listina byla za-
registrována, delegovat (delegováním
èlenù a náhradníkù se rozumí doru-
èení jejich seznamu starostovi obce)
jednoho èlena a jednoho náhradníka
do každé okrskové volební komise (tzn.
10 volebních okrskových komisí = 10
èlenù + 10 náhradníkù), a to doruèe-
ním seznamu na podatelnu Mìstské-
ho úøadu Králíky, Velké nám. 5 nebo
pøímo odboru vnitøních vìcí, ul. Karla
Èapka 316.

Seznam musí obsahovat (viz. §
14e odst. 4  zákona o volbách):

- jméno a pøíjmení,
- rodné èíslo,
- místo, kde je èlen nebo náhrad-

ník pøihlášen k trvalému pobytu,
- podpis zmocnìnce politického

subjektu, v pøípadì nezávislého kan-
didáta podpis tohoto kandidáta.  (pozn.
Podpis zmocnìnce je podmínkou plat-
né delegace, je tedy nutné, aby byl se-
znam podepsán zmocnìncem politic-
ké strany, politického hnutí nebo koa-
lice. Osoba, která je na seznamu èle-
nù a náhradníkù delegovaných do
okrskové volební komise podepsána
jako zmocnìnec, musí být identická
s osobou, která je jako zmocnìnec
oznaèena na kandidátní listinì téže
politické strany, politického hnutí
nebo koalice zaregistrované v tom
volebním kraji, jehož souèástí je vo-
lební okrsek, do nìhož se provádí de-
legace. Pokud má napø. politická stra-
na, politické hnutí nebo koalice pro
každý volební kraj, ve kterém jí byla
zaregistrována kandidátní listina ji-
ného zmocnìnce, bude i na seznamu

èlenù a náhradníkù delegovaných do
okrskové volební komise podepsán
v každém kraji jiný zmocnìnec. Zá-
sadnì není možné, aby zmocnìnec
zmocnil nìjakou další osobu
k podepisování seznamù èlenù a ná-

Sídla volebních okrskù

hradníkù delegovaných do okrskové
volební komise. Tento seznam nemù-
že podepsat ani osoba, která je na kan-
didátní listinì uvedena jako náhrad-
ník zmocnìnce, pokud nebyl zmocnì-
nec odvolán.)

- Seznam mùže obsahovat i údaj, do
které okrskové volební komise mají být
delegovaní èlenové a náhradníci zaøa-
zeni. (pozn. Pokud tento nepovinný
údaj chybí, zaøadí je do okrskových
volebních komisí starosta.)

Tato informace je zveøejnìna na
základì ustanovení § 14c písm. f)
zákona èíslo 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu Èeské republiky a

o zmìnì a doplnìní nìkterých dal-
ších zákonù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù (dále jen „zákon o vol-
bách“).

Dušan Krabec
starosta

Ohlédnutí za
kralickým

karnevalem
Patøím mezi ty, kteøí se každo-

roènì tìší a pøipravují na kralický
karneval. Nebylo tomu jinak ani
tento rok. Protože chodíme za mas-
ky již nìkolik let, musím konsta-
tovat, že letošní karneval byl per-
fektnì pøipravený. Všude se pøís-
nì kontrolovalo vstupné, organizá-
tory bylo vidìt èasto v pracovním
nasazení, pracovala pøedem urèe-
ná porota a ceny byly také lákavé.
Trochu mì mrzelo, že i pøes polo-
vièní vstupné, bylo v ulicích i na
Støelnici vidìt  málo masek. Já
jsem si karneval i se svými pøáte-
li užila a chtìla bych touto cestou
podìkovat všem organizátorùm,
kteøí se na organizaci letošního
karnevalu podíleli a pøeji jim hod-
nì sil a chuti k poøádání dalších
roèníkù.

Musilová Iva
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MOBILIZACE – CIHELNA 2006
Ve dnech 18. – 20. srpna 2006 probìhne

akce MOBILIZACE – CIHELNA 2006 –
KRÁLÍKY – letos s podtitulem „Chtìli há-
jit svobodu“. Hlavní ukázkový den pro ve-
øejnost se chystá na sobotu 19. srpna 2006.

Pøedpokládaný program:
Zahájení pro veøejnost – v pátek 11. 8.

2006
· dopolední spanilá jízda historické vo-

jenské techniky obcemi a mìsty kolem Krá-
lík

· odpolední veøejné nácviky hlavního pro-
gramu

· v podveèer na námìstí v Králíkách kul-
turní program

Hlavní program pro veøejnost – v sobotu
19. 8. 2006 v dobì od 10.00 do 17.00 ho-
din na pøedvádìcí ploše u Vojenského mu-
zea Králíky a pìchotního srubu K – S 14
„U Cihelny“

Výbìr z programu:
· Stacionární ukázky historické a souèas-

né vojenské techniky z expozic muzeí a sbí-
rek soukromých sbìratelù

· Dynamické ukázky historické vojenské
techniky a jednotek – prezentace klubù

· Historické polní vojenské ležení
· Dvì bojové ukázky – „Tak to bylo…“ a

„Tak to mohlo být…“ – historické bitvy

Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojù
vzala na svém zasedání 7. bøezna na

vìdomí memorandum, které podepsali
zástupci krajských rad pro rozvoj lid-
ských zdrojù jako výzvu k diskusi nad
dalším vývojem vzdìlávací soustavy s
ohledem na trh práce. Impulsem ke
spoleènému setkání a pøijetí memo-
randa byla pro kraje politika minis-
terstva školství, které propaguje ná-
rùst poètu tøíd gymnázií bez ohledu na
potøeby zamìstnavatelù a nedostatek
pracovníkù v technických profesích,
které v naší republice citelnì chybìjí.
Zástupci krajù, které memorandum
podepsaly, byla jednáním s Radou vlá-
dy povìøena èlenka Rady Pardubické-
ho kraje zodpovìdná za rozvoj lid-
ských zdrojù, celoživotní vzdìlávání a
zamìstnanost a pøedsedkynì Krajské

v prostoru èeskoslovenského pevnostního
pásma – èasovì zasazené do léta a podzi-
mu roku 1938

V rámci akce budou ve dnech 18. až 20.
8. 2006 zpøístupnìny všechny vojensko-his-
torické expozice v pevnostních objektech z let
1935–1938 na Králicku. Na dìlostøeleckou
tvrz Bouda bude v sobotu 19. 8. 2006 zøíze-
na speciální autobusová linka Králíky – tvrz
Bouda.

Poøadatelé chystají øadu atrakcí a pøe-
kvapení, o kterých bude postupnì pøíprav-
ný štáb akce CIHELNA veøejnost informo-
vat. Aktuální informace, upøesnìní, detaily
a informace o pøípadných zmìnách budou k
dispozici rovnìž na internetové adrese http:/
/www.armyfort.com/cihelna.

„CIHELNA 2006“ je tøídenní vzpomínko-
vou akcí s bohatým programem, urèená
všem pøíznivcùm vojenské historie, zájem-
cùm o tématiku obrany státu, ale i tìm,
kteøí si chtìjí v mimoøádné atmosféøe akce
pøipomenout 70. výroèí zahájení výstavby
ès. opevnìní na Králicku. Tìm, kteøí si chtì-
jí v klidu vychutnat a prožít celou progra-
movou nabídku doporuèujeme úèast na akci
od pátku do nedìle. V Králické pevnostní
oblasti (KPO) je dostateèná kapacita uby-
tovacích a stravovacích možností (mìsta

Králíky, Èervená Voda, Jablonné nad Orli-
cí, Klášterec nad Orlicí, Žamberk a okolní
obce: http://www.orlicko.cz/ubytovani/
?&trmn=0|). Budete tak mít v pátek pøíle-
žitost navštívit dìlostøeleckou tvrz Bouda a
vychutnat si v poklidu kompletní prohlídku
tohoto v nejvìtším rozsahu zpøístupnìného
objektu ès. opevnìní z let 1935–1938 (http:/
/ww w.ar myfo r t . co m/c z / in f o c e nt -
rum.php?id=15), uskuteènit prohlídku Vo-
jenského muzea Králíky a veèer se úèastnit
kulturního programu na námìstí v Králí-
kách. V sobotu pak máte možnost plnì se
vìnovat bojovým ukázkám a bohatému pro-
gramu na pøedvádìcí ploše u Vojenského
muzea Králíky, po jeho ukonèení ještì stih-
nete návštìvu nìkterého z pevnostních mu-
zeí, která zøejmì i letos ve vìtšinì pøípadù
prodlouží provozní dobu (vìtšinou do 19.00
hodin). Celou nedìli pak mùžete vìnovat
návštìvám a prohlídkám všech dalších pev-
nostních muzeí v KPO, která na sezónu
2006 chystají celou øadu novinek a pøekva-
pení.

„CIHELNA 2006“ je velkou koncentrací
historické vojenské techniky, zbraní, unifo-
rem, výstroje a veøejnosti pøístupných pev-
nostních objektù z let 1935–1938 – je to
velká podívaná.

rady pro rozvoj lidských zdrojù Jana
Smetanová.

„Všechny kraje v naší republice øeší
stejný problém – pøíchod nových in-
vestorù, boom automobilového prù-
myslu a nedostatek kvalifikovaných
pracovníkù. Zámìry MŠMT jsou v roz-
poru se snahami, které máme – zajis-
tit nejen dostatek pracovních míst a
tím snižovat nezamìstnanost, ale pro
zamìstnavatele také zajistit dostatek
pracovníkù potøebných profesí. Pro-
tože se jedná o závažný problém, kte-
rý je potøeba øešit v souèinnosti s mi-
nisterstvy, obrátili jsme se se žádostí o
navázání dialogu a zahájení spoluprá-
ce na Radu vlády pro rozvoj lidských
zdrojù, kde jsou zastoupena jednotli-
vá ministerstva i zamìstnavatelé, pro-

tože i v krajích øešíme tyto problémy
spoleènì se vzdìlavateli i zamìstna-
vateli. Problém je složitý a Rada vlády
pøislíbila, že se jím zaène zabývat a
bude s kraji spolupracovat. Memoran-
dum nepodpoøili zástupci MŠMT, ale
èlenové Rady z øad zamìstnavatelù a
zástupci j iných ministerstev snahy
krajských rad uvítali a projevili zájem
o spolupráci. Na podzim by mìl být
svolán spoleèný semináø pro Radu vlá-
dy a zástupce krajských rad, abychom
zaèali na øešení nedostatku kvalifiko-
vaných pracovních sil spoleènì praco-
vat,“ uvedla krajská radní Jana Sme-
tanová.

Oddìlení komunikace s veøejností
a vnìjších vztahù Krajského úøadu
Pardubického kraje
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KLUB MAMINEK OSLAVÍ PRVNÍ NAROZENINY
MILÉ MAMINKY,
V DUBNU UŽ TO BUDE ROK OD

CHVÍLE, KDY JSME SE POPRVÉ
SPOLEÈNÌ SETKALY. MÁM VEL-
KOU RADOST, ŽE DO KLUBU CHO-
DÍ SAMÉ ŠIKOVNÉ A FAJN MAMIN-
KY. PROTO VÁM TOUTO CESTOU
DÌKUJI, PROTOŽE VY A VAŠE DÌTI
JSTE PRO KLUB TO NEJDÙLEŽI-
TÌJŠÍ. JE KRÁSNÉ SLEDOVAT, JAK
SE „DÌTI KLUBU“ RODÍ, JAK ROS-
TOU, JAK SE VY  RADUJETE Z NICH,
Z POVEDENÉ PRÁCE A JAK PRAVI-
DELNÌ S KLUBEM POÈÍTÁTE. I JÁ
POÈÍTÁM S VÁMI A TÌŠÍM SE NA
VŠECHNA DALŠÍ PØÍŠTÌ...

PANE ØEDITELI (ZŠ MORAVSKÁ),
I VÁM DÌKUJI ZA STÁLOU PØÍZEÒ
A VSTØÍCNOST, PROTOŽE BEZ
DOBRÉHO ZÁZEMÍ BY NÁM TAK
DOBØE NEBYLO.

VÁM VŠEM DÌKUJE
KRISTINA BRÙNOVÁ

Policie Èeské republiky Obvodní oddìlení Králíky informuje
V tomto našem pøíspìvku bychom se rádi obrátili

pøedevším na naše seniory. V souèasné dobì po celém
území naší republiky došlo ke zvýšenému poètu trest-
né èinnosti na starších lidech, kdy pachatelé využívají
pøedevším jejich dùvìøivosti. Scénáø tìchto trestných
èinù je vždy velmi podobný. Skupinka žen romské ná-
rodnosti se dotazuje starších lidí, jestli nemají na pro-
dej nìjaké kožky nebo peøí, nabízejí k prodeji deky
nebo prosí o vodu èi možnost zajít si na WC. V pøípa-
dì, kdy jako pachatelé této trestné èinnosti figurují
muži, používají legendu o nutnosti odeèíst elektromìr,
vodomìr nebo plynomìr. Jakmile jsou vpuštìni do
domu èi bytu, nìkterá z osob odvádí pozornost poško-

zeného a ostatní byt prohledají za úèelem odcizení fi-
nanèní hotovosti nebo šperkù.

 Apelujeme tedy na naše starší spoluobèany, aby byly
co nejvíce obezøetní pøi jednání s osobami, které ne-
znají. V žádném pøípadì, aby takové osoby nevpouštì-
li do svých obydlí a na místì je i možnost zvážit za-
bezpeèení vchodových dveøí kovovým øetízkem, kukát-
kem, pøíp. dalšími bezpeènostními prvky. Pokud se již
bohužel stanou obìtí takového trestného èinu, je nut-
no co nejdøíve vyrozumìt policii na bezplatné lince tís-
òového volání 158. Pokud možno si zapamatovat po-
pis osob nebo si všímat vozidla, se kterým pachatelé
pøijeli apod.

prap. Karel Straka

ÚØAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VÌCECH MAJETKOVÝCH

KODAÒSKÁ 1441/46, 100 10 PRAHA 10
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTÌ Hradec Králové, Horova 180, 502

06 Hradec Králové

Vìc: Výpùjèka – ukonèení k 31. 12. 2006
Dnem úèinnosti zákona è. 229/2001 Sb., ze dne 14. èervna

2001, kterým byl novelizován zákon è. 219/2000 Sb., ve znì-
ní pozdìjších pøedpisù, došlo ke zmìnì trvalého užívání dle
§ 70 hospodáøského zákoníku na výpùjèku, a to na dobu
urèitou v trvání do 31. 12. 2006 vèetnì. V pøípadì, že nedo-
jde k zákonnému prodloužení uvedeného termínu, budou
práva užívacích vztahù k majetku ÈR upravena  podle § 59
odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

To znamená, že dosavadní bezúplatné užívání majetku
státu po 1. 1. 2007 ze zákona zanikne. Bude tedy nezbytné
upravit právní vztah k tìmto nemovitostem jiným zpùso-
bem (napø. nájemní smlouvou, kupní smlouvou, smlouvou
o bezúplatném pøevodu, popø. výpùjèkou v souladu se zák.è.
219/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù).

Z tìchto dùvodù žádáme dotèená obèanská sdružení, spol-
ky, organizace apod. o vèasné kontaktování Úøadu pro za-
stupování státu ve vìcech majetkových. Odlouèené praco-
vištì Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, 562 16 Ústí nad Orlicí
ve vìci úpravy právních vztahù k majetku ÈR po 1. 1. 2007
ve smyslu zákona 219/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpi-
sù.

MUDr. Ivan Týèe
øeditel Odlouèeného pracovištì Ústí nad Orlicí
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Informace z odboru školství – regionální školství
V mìsíci únoru probìhly na školách

našeho regionu zápisy do prvních tøíd
ZŠ, nyní se pøipravují øeditelky mateø-
ských škol k zahájení pøijímání dìtí
do mateøských škol.

Ve tøetím týdnu mìsíce bøezna  byla
v denním tisku uveøejnìna informa-
ce ÈSÚ, že se v roce 2005 narodilo
v ÈR nejvíce dìtí od roku 1995, cituji
zdroj ÈSÚ: „V prùbìhu roku 2005 se
v ÈR živì narodilo 102,2 tisíce dìtí, což
bylo o 4,5 tisíce více než v roce pøed-
chozím a nejvíce od roku 1995 (vèet-
nì), kdy poèet živì narozených poprvé
klesl pod sto tisíc.“

Tuto relativnì optimistickou zprávu
je zajímavé porovnat v delší èasové
ose, kdy opìt vycházíme z demografic-
kých údajù ÈSÚ, cituji: „V roce 1990 se
v Èeské republice narodilo nìco pøes
130 tisíc dìtí, v roce 2000 to bylo jen 90
tisíc dìtí, tedy skoro o tøetinu ménì.
Ve srovnání s rokem 1975, kdy se na-
rodilo na 192 tisíc dìtí, se v posledních
letech rodí v Èeské republice sotva po-
lovina dìtí.“

Tabulka è. 1 Poèet narozených dìtí
v ÈR (1950 – 2000)

Pohled na èísla poètu narozených dìtí
v našem regionu není tak optimistic-
ký v porovnání s celostátními údaji.
Pøes drobné výkyvy pokraèuje postup-
ný pokles poètu narozených dìtí, zvy-
šuje se  migrace obyvatel – mladí lidé
(i celé rodiny) se „stìhují za prací“.

Protože školní rok zaèíná vždy

v mìsíci záøí pøíslušného kalendáøní-
ho roku, pøipravili jsme malou statisti-
ku regionu vypovídající o rozložení
vìku dìtí podle jednotlivých školních
rokù (viz. tabulka poèet dìtí na Králic-
ku), dále jsme v jednoduché formì pøi-
pravili údaje o financování škol ze stát-
ního a z obecního rozpoètu.

(pokraèování na stranì 8)

Statistika odboru školství Pardubického kraje

Zde je zajímavé porovnání s údaji
v rámci Pardubického kraje. Z pøilože-
né tabulky vyplývá, že neustále dochá-
zí k poklesu poètu dìtí v základních
školách. Tento pokles se v dohledné
dobì projeví i na støedních školách. Re-
lativní je nárùst poètu dìtí v MŠ. Ten-
to nárùst není zpùsoben vìtším poètem
narozených dìtí, ale snahou zapojit do
pøedškolní docházky více dìtí. V tìchto

zaøízeních není povinná docházka a
èást dìtí zùstávala doma. Protože došlo
ke zpøísnìní normativù pro stanovení
úvazkù i u zamìstnancù pøedškolních
zaøízení, projevuje se zde snaha ma-
teøských škol o naplnìní kapacity kaž-
dé školky na povolenou mez. Pøi sledo-
vání ekonomického provozu škol je
nutné u pøedškolních zaøízení sledo-

vat i  tzv. prùmìrnou docházku do MŠ
(uvedené poèty dìtí totiž vychází ze
zahajovacích výkazù škol). Pro tyto
úèely sleduje odbor školství MÚ Králí-
ky jednak poèty odebrané stravy, jed-
nak jsou zpìtnì kontrolovány výkazy
docházky. Zde je nutné vzít v úvahu
rùzné vlivy na skuteènou docházku dìtí

do pøedškolních zaøízení
 -  nemocnost dìtí, kdy se v dìtských

kolektivech výraznì projeví každá malá
epidemie

 - obèasné výpomoci prarodièù atd.
V porovnání s jinými regiony je  prù-

mìrná docházka dìtí do mateøských
škol na dobré úrovni.

Prùmìrná docházka do MŠ:

Odpovìï na snahu øeditelù škol na-
plnit školu  co nejvyšším poètem dìtí
dává další tabulka, kde jsou uvedeny
finanèní prostøedky, které na školu
pøicházejí ze státního rozpoètu úèelové
finanèní prostøedky na platy zamìst-
nancù (vèetnì stanovení poètu úvaz-
kù na škole). Tyto finanèní prostøedky
jsou na školu pøidìlovány z rozpoètu
MŠMT prostøednictvím krajského úøa-
du na základì rozpisu pøipraveného
pøíslušným odborem školství obce
s rozšíøenou pùsobností.

Republikový limit na jedno dítì:

Na školu dále pøicházejí další finanè-
ní prostøedky ze státního rozpoètu pøi-
dìlované prostøednictvím obce (zøizo-
vatele), v loòském roce to bylo 1.254,-
Kè na žáka. Tyto finanèní prostøedky
jsou souèástí rozpisu pøíspìvku na pro-
voz dané školy (obecní rozpoèet).

Ze státního rozpoètu dále mùže škola
obdržet rùzné dotace na nìkteré pro-
gramy vyhlašované MŠMT.

Finanèní prostøedky na provoz školy
poskytuje pøíslušné škole její zøizova-
tel. Pro porovnání uvádíme údaje od
roku 2003. Na nìkterých školách se
náklady snižují o úhradu nákladù na
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Sbìr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasièù Èech, Moravy
a Slezska Králíky poøádá sbìr železného
šrotu v Králíkách, Dolní Hedeèi a Èerve-
ném Potoku. Akce bude uskuteènìna dne
29. 4. 2006 v dopoledních hodinách.

Informace z odboru

školství – regionální školství · Co duben našetøí, to kvìten spálí.

· Jasný mìsíc v dubnu škodí kvìtu stromù.

· Když se ozve v dubnu hrom, chy� si kámen nebo strom.

· Jak prvnì zahømí, fialka víc nevoní.

· Hømí-li v dubnu, konec mrazùm.

· V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.

· Bouøky v dubnu zvìstují dobré léto.

· Kam se nese první bouøka, tam ostatní za ní táhnou.

Pranostiky podle církevních svátkù
1. duben
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
13. duben
Je-li Zelený ètvrtek bílý, tak je léto teplé.
14. duben
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Velký pátek deštivý - dìlá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hømí, na poli se urodí.
15. duben
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo tøešní.
Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
16. duben
Prší-li o velikonoèním Hodu, bude v létì nouze o vodu.
Déš� velikonoèní suchou potravu pøináší, ale èas pìkný,

hojnì sádla a potrav.
Když na velikonoèní nedìli prší, na každé pondìlí až do

svatého Ducha pršeti bude.
Na Boží hod velikonoèní prší, sucho úrodu poruší.
Velikonoèní a velkopáteèní déš� zøídka pøináší žním po-

žehnání.
Hezky-li na Boží hod velikonoèní, s prací na poli zèerstva

poèni.
Jasné poèasí o velikonocích - nastane léto o letnicích.
Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne,

louky sucho mají.
Vítr, který od velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se

celý rok.
23. duben
Prší-li na svatého Vojtìcha, neurodí se švestky.
24. duben
Ondøej mosty staví, Jiøí je odplaví.
Jiøí a Marek - mrazem nás zalek.
Když je na svatého Jiøí mráz, bude i pod køovím oves.
Mrazy neuškodí, co po Jiøím chodí.
Kolik mrazù do svatého Jiøí, tolik do svatého Václava.
Pršelo-li pøed svatým jiøím, bude po nìm ještì více pršet.
Svatý Jiøí støíkne-li, jeden obrok pryè.
Pøed Jiøím sucho, po nìm mokro.
Je-li na svatého Jiøí krásnì, bude po nìm jistì ošklivo.
Jasný Jiøí - pìkný podzimek.
Hømí-li pøed Jiøím, bude sníh po nìm.
Pøijde-li pøed Jiøím bouøe, bude dlouho za kamny dobøe.
Když pøed Jiøím rosa, to pøed Michalem mráz.
Na svatého Jiøí vylézají hadi a štíøi.
Na svatého Jiøí rodí se jaro.
Jiøí s teplem, Mikuláš s pící.
25. duben
Svatého Marka deštivo - sedm týdnù blátivo.
Po teplém Marku se èasto ochlazuje.
Na svatého Marka, brambor plná øádka.
28. duben
Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještì 40 dní.

Z dubnových pranostik
(dokonèení ze strany 1)

(dokonèení ze strany 7)

Za odbor školství, kultury a tìlovýchovy Bc. Jan Divíšek
vedoucí odboru

vzdìlávání za žáky z obcí, které nespadají do školského
obvodu zøizovatele. Tyto náklady jsou poèítány dle poètu
tìchto žákù na jednotlivých školách, v rozpoètu mìsta jsou
uvedeny v pøíjmové stránce kapitoly školství.

Z pøedložených údajù vyplývá jednak pokles poètu dìtí

v regionu, jednak zvyšující se výdaje na zabezpeèení provo-
zu jednotlivých škol. Na základì tìchto skuteèností byla
v prosinci roku 2005 radou mìsta zøízena komise k vytvo-
øení koncepce školství v regionu se zamìøením na pøed-
školní a základní školství s návazností na støední školství.
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KARNEVAL PO INDIÁNSKU
„Tam v horách nad strží, kde nikdy

nemlží, tam vìèný oheò plá, tam není
zima zlá, tam sídlí Indián, všem zná-
mý rudý pán,…. “

Snad každý z Vás si vzpomíná na své
dìtství èi mládí, kde jej okouzlovali hrdí
Indiáni z filmù o Vinnetuovi a jeho bí-
lém bratru Old Shatterhandovi. Snad
každý si pøál prohánìt se na koni pré-
rií, støílet z luku, lovit bizony, prostì,
zažít rùzná dobrodružství.

A snad si ještì vzpomenete na náš
loòský èlánek o výletì naší školky do
indiánské osady u Dolních Libchav.

Nespoètné množství zážitkù z této
návštìvy nám utkvìlo v hlavì do té
míry, že když jsme letos spoleènì pøe-
mýšleli, v jakém duchu uspoøádat náš
karneval, bylo to najednou jednoznaè-
né: „Udìláme si karneval po indián-
sku!“ Po vyhlášení vypuklo pravé nad-
šení a jásání – nápady pøicházely je-
den za druhým, stále bylo co vylepšo-
vat a vymýšlet…….

Dìvèata si splétala èelenky, pásky,
náramky z barevných bavlnìných
proužkù, chlapci si zase vyrobili èelen-
ky z kartonu a ozdobili je kresbou a
opravdovými ptaèími péry.

Pøichystat si indiánské obleèení, to
byl domácí úkol pro dìti a jejich rodièe.

A to byste nevìøili, co všechno se
doma vymyslelo a uskuteènilo!

Taky jsme se museli pojmenovat
pravými indiánskými jmény - mìli
jsme Rudou krásku, Bílou hvìzdu, Bílý
kvìt, Bílou holubici, Tanèící hvìzdu,
Silného býka, Kaktusový kvìt, Rych-
lého šípa, Malého bobra, Rudého bu-
vola,….

Nauèili jsme se indiánskou ukolé-
bavku, hrát na tam – tamy, tanèit, støí-
let z luku, vyrobili jsme si spoleènì to-
tem, povídali jsme si o životì pravých
Indiánù.

Dny pøed karnevalem ubíhaly, nad-
šení dìtí neustávalo, stále jsme nìco
zlepšovali a doplòovali.

Až nastal ten den, kdy jsme se na-
posledy promìnili na Indiány a zasedli
u „poradního ohnì“, abychom spoleè-

nì vykouøili „kalumet“.
Bylo to v první bøeznový pátek – kar-

neval byl tu!!!
Na zahájení karnevalu jsme spoleè-

nì vyhodili do vzduchu „ohòostroj“ zla-
tých hvìzdièek, sluníèek a mìsíèkù.
Pak jsme zasedli k našemu „poradní-
mu ohni“, Indiánka Rùže z Texasu

zvedla „kalumet“, poslala „kouø“ ke
všem ètyøem svìtovým stranám,
všechny pøivítala, pøedstavila se a po-
dala kalumet dále. Jeden po druhém
se všichni pøedstavili svými indiánský-
mi jmény. Dalším úkolem bylo vybub-
novat své jméno na tam – tamy, pak
jsme si spoleènì pøi zvucích bubnù
zatanèili. Také jsme utvoøili dvojice,
kdy jeden hrál a druhý tanèil, kluci
pøedvedli své váleènické a bojové tan-
ce, dìvèata si zahrála na indiánské
taneènice. Pro uklidnìní jsme opìt
usedli na zem a dávali jsme si hádan-
ky – co je totem, tý–pí, tomahavk, ka-
lumet, tam–tamy, kde žili Indiáni, co
dìlali,…

Zazpívali jsme si i indiánskou uko-

lébavku „Ho ho watanay“, samozøej-
mì za doprovodu bubnù. Dopoledne
ubìhlo jako voda a po obìdì a krát-
kém odpoèinku pokraèoval karneval
dále. Odpoledne zaèalo sladkým pøe-
kvapením – naše paní školnice pøipra-
vila pro všechny Indiány a Indiánky
spoustu malých sladkých indiánkù –
jen se po nich zaprášilo ! Odpolední
program byl už zasvìcen spíše soutì-
žím, tanci, prostì, tomu pravému kar-

nevalovému dovádìní. Na závìr èeka-
lo na dìti ještì jedno milé pøekvapení
– každý dostal balíèek sladkostí.

I když by dìti pokraèovaly dále, ne-
dalo se nic dìlat, karneval konèil a na-
stal èas pøevléci se, rozlouèit se se svými
kamarády a rozjet se do svých domo-
vù….

Však se zase mùžeme tìšit na další!
Chceme podìkovat manželùm Lá-

talovým z Králík, vždy uèiní našim dì-
tem velkou radost – tentokrát vìno-
vali spoustu sladkostí do balíèkù.

Také chceme podìkovat paní Janì
Trnkové z Dolní Moravy, která celý
karnevalový rej pro nás nafotografo-
vala.

Paní uèitelky z MŠ Èervený Potok
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Velikonoèní tradice
Velikonoèní pomlázka
Tradice velikonoèní pomlázky je ve-

lice stará. Zmiòuje se o ní už pražský
kazatel Konrád Waldhauser, žijící ve 14.
století. O velikonoèním pondìlí a úterý
se prý šlehali manželé, milenci a ospal-
ci, i lenivci se èasnì z rána házeli do
vody nebo alespoò polévali, aby se pro-
brali.

A co si každý z nás pøedstaví pod po-
jmem pomlázka? Tento název oznaèu-
je svazek spletených vrbových prout-
kù, který slouží jako nástroj ke šlehá-
ní. Pomlázkou je však nazýván také
výsledek z koledování.

Plést pomlázku mìl umìt každý
muž. Do rùznì velkých pomlázek
z rùzného poètu vrbových proutkù (3,
4, 6, 8, 9, 10, 12) se vplétala èervená
stuha. Malé pomlázky se nosily stoèe-
né v kapse (pro všechny pøípady...), se
støednì velkými se chodilo na koledu a
tìm témìø dva metry dlouhým se øíka-
lo obøadní.

O Velikonoèním pondìlí vstávali dìti,
chlapci a muži èasnì zrána, aby vyšli s
pomlázkou na koledu. Šlehali dìvèata,
aby byla zdravá, pilná, a veselá po celý
rok, pøedávali jim tím svìžest, mladost,
ohebnost a zdraví mladého proutku.
Svobodná dìvèata jim za to zavìšovala
na pomlázky barevné stuhy. Vdané
ženy koledníci vyšlehali proto, aby jim
vyhnali zlý jazyk. Nechodili však do
domù sousedù, s nimiž nebyli zadobøe.

Také hospodáø vyšlehal èeládku, aby
nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila a
ovocné stromky, aby se probudily ze
zimního spánku k další úrodì.

Døíve se šlehalo pomlázkou i další
den, o takzvaném „odplatném úterý“,
kdy dìvèata oplácela hochùm. Nìkde
se místo pomlázky ujímala úkolu pomla-
dìní studená voda. Tomuto zvyku se øí-
kalo „oblévaèka“. Øíkávalo se, že „praši-
vý bude ten, kdo nebyl politý vodou“.

Názvy a podoby pomlázek
binovaèka a vinovaèka (z prutù vin-

né révy); dynovaèka (z Chodska); ho-
dovaèka, houdovaèka (odvozené od
hodu - velkého svátku spojeného
s hostinou); koleda (z jihomoravského
Vranovska); karabáè, korbáè (z Mora-
vy - slovo pochází z tureckého kyrbáè -
tj. biè, dùtky); kyèka, kyèkování, kyè-
kovanka (z Opavska); mrskaèka,
mrskanda, mrskot, mrskut, mrskút
(z jižní a støední Moravy); pamihod, po-
mihod, pomrhod (ze støedních Èech -
zkratka støedovìkého popìvku Pomni
hody do provody); sekaèka (ze Žïár-

ska); šlahaèka, šlehaèka, šlahání, vy-
plácání (z j ihovýchodní Moravy);
šmekústr, šmekustr, šmerkous, šmer-
kust, šmigrust, šmirgust, šmykustr (ze
severní Moravy a východních Èech);
tatar, tatarec (ze støední Moravy); bøe-
zové metlièky, èugár, dingus, kanèúch,
metla, mrzkouz, rouèaèka, švihaèka,
šihaèka, šihota, žíla, žila,...

Velikonoèní vajíèka
Pravdìpodobnì jako první zavedli

zvyk darování vajec v období svátkù
jarní rovnodennosti Egyp�ané. Vejce se
pak odpradávna zdobila nejen u Slova-
nù, ale i u Litevcù, Nìmcù, Švédù, na
Kavkaze, v Asii i u jiných národù. Nej-
starší nalezená kraslice je prý stará
2300 let.

U nás dávaly dívky chlapcùm vajíè-
ka odmìnou za šlehání a za odøíkání
hezké koledy. Vajíèka musela být plná
a barevná. Èasem se zaèala zdobit
i prázdná vyfouknutá vejce (tzv. pou-
chy nebo vejdumky), která sloužila
pøedevším jako dekorace. Tradice ma-
lování kraslic se v našich krajích rozvi-
nula jako nikde jinde na svìtì. Nyní je
zvykem koledníkùm dávat i dárky a
starším hlavnì alkohol.

Barvení vajec
Za typické barvy pro Velikonoce se

považují èervená, žlutá, zelená, èerve-
nohnìdá, hnìdá a èerná, protože se
daly získat z pøírodních zdrojù. Kon-
cem 19. století tyto zdroje nahradila
chemie. Èervená barva ochraòovala
podle povìr pøed démony a zároveò
symbolizovala lásku a život. A právì
èervenì obarvená vejce se pùvodnì
oznaèovala za kraslice.

Pøírodní barvy
žlutá: odvar z cibulových slupek (ale

jen krátce); šafrán
èervená: odvar ze slupek èervené ci-

bule a octa; èervené zelí nebo š�áva
z èervené øepy; š�áva z borùvek nebo
bezinek

svìtle zelená: lipový kvìt; kmín;
šafrán

tmavì zelená: mladé žito; voda ze
špenátu; odvar z olšové kùry

fialová: lipový kvìt; kmín; šafrán
hnìdá: odvar z dubové nebo olšové

kùry; odvar z cibulových slupek (déle);
èaj

èerná: roztok sazí, na jehož dnì je
nìkolik rezavých høebíkù; odvar z ol-
šové kùry

Potøeme-li hotová (obarvená a na-
zdobená) vajíèka špekem, jsou krásnì
lesklá

Symbol vejce
Vejce je symbolem nového života (už

od pohanských dob); plodnosti, úrod-
nosti, života a vzkøíšení (protože obsa-
huje zárodek života); životní síly, naro-
zení, nesmrtelnosti, slunce, návratu
jara; bezpeèí (díky skoøápce) a zárodeè-
ného chaosu, ze kterého vznikl svìt.
Vejce se také pøirovnává k hrobu, kte-
rý skrývá život (symbolické spojení
s Ježíšovým zmrtvýchvstáním).

Hry
V dobì Velikonoc se døíve také hrály

rùzné hry, dnes již víceménì zapome-
nuté. Jednou z nich bylo házení kudly
na kudrnu a vejce. Chlapci celou zimu
peèlivì støádali volské chlupy, z nichž
na jaøe vytvoøili míè (kudrnu) a házeli
na nìj nožem. Komu se podaøilo nùž
zabodnout nejblíže kudrny, jako první
se pak kudrnou strefoval do natvrdo
uvaøených vajec rozestavìných na tráv-
níku do øady. Kdo jich zasáhl nejvíce,
mohl jich také nejvíce sníst. Také se
�ukalo vejcem o vejce a komu døíve
prasklo, ten prohrál a musel dát své
vajíèko vítìzi. Nebo se vajíèky koulelo
po naklonìné ploše „na valbisku“ a vy-
hrával ten, komu se odkoulelo nejdále.

Velikonoèní beránek
Symbol beránka byl velmi rozšíøený

už za doby pohanù, a to pøedevším
v celém Støedomoøí, ovládaném po ti-
síciletí pastevci. U židù pak byly ovce
symbolem Izraelity jako èlena „Božího
stáda“, o nìž se stará jejich pastýø –
židovský Bùh. Židé také beránka zabí-
jeli na památku vyvedení Izraele
z egyptského otroctví. V køes�anství be-
ránek symbolizuje památku Krista,
„Beránka Božího“, který byl právì jako
nevinný, èistý a poslušný beránek obì-
tován na køíži a jeho krev zachránila
pokøtìné od høíchu a smrti.

Beránek jako obøadní pokrm je
znám už od støedovìku. Nevíme však,
zda se jedlo pøímo beránèí maso, které
si jen málokdo mohl dovolit, nebo jen
peèivo v podobì beránka.

Velikonoèní zajíèek - aneb nosiè vají-
èek

Symbol velikonoèního zajíèka náš
národ pøevzal z Nìmecka – a dìti si ho
velice oblíbily, nebo� právì jim o Veli-
konocích pøináší vajíèka, a to hlavnì
èokoládová.

Ale proè právì zajíèek? Tajné rozná-
šení vajíèek mu bylo pøisuzováno snad
proto, že na jaøe býval vídán u lidských
obydlí, kde vyhledával potravu. Lidé
také døíve do chleba upeèeného ve tvaru
zajíce pokládali vajíèko, z èehož si èa-
sem nejspíše vydedukovali, že vajíèka
nosí – a ne-li rovnou snáší – právì za-

jíc. Dalším starým zvykem bylo honit
„velikonoèního zajíce“, což znamenalo
hledat ukrytá vajíèka na poli.

Avšak vajíèka všude nenosil jen zají-

(pokraèování na stranì 11)
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èek o Velikonoèním pondìlí. Napøíklad
ráno o Zeleném ètvrtku hledaly olo-
moucké dìti na zahradì vajíèka od
„Pámbíèkových slepièek“ a zápodeèes-
ké dìti týž den nacházely po zahradì
èervená vajíèka od kohouta, který je
snášel jen jednou za rok. Ve støedních
Èechách nadìlovala liška. Na Slezsku
pøi první obchùzce polí o Velikonoèním
pondìlí dìti hledaly v brázdách sladké
dobroty, jež jim tam nadìloval skøivá-
nek – škovránek. Ve skuteènosti je tam
tajnì ze zástìry vkládala maminka.

A co vùbec zajíc symbolizuje?
- V mytologii øecké, egyptské i èín-

ské je symbolem štìstí, plynoucího
èasu a krátkosti života.

- V Bibli je  symbolem chudých,
skromných a pokorných, ale také sym-
bolem smyslnosti. A pøestože je maliè-
ký, je považován za velmi moudrého,
„moudøejšího nad mudrce“.

- V Byzanci byl symbolem Krista.
- V lidovém pojetí je považován za

atribut zmrtvýchvstání, nebo� zajíc prý
nespí – to se zdá z toho dùvodu, že nemá
oèní víèka.

- Zajíèek je také symbolem kolobì-
hu života.

Velikonoèní dáreèky
Lidé se obdarovávají i o Velikonocích

– to aby je prý „nepokakal beránek“.
Toto obdarovávání mìlo být výrazem
radosti nad Ježíšovým vzkøíšením.
Mìly se odpouštìt dluhy a nemìla se
vyžadovat otrocká práce. Posílala se
také rùzná pøání spolu s rùznými dár-
ky (napøíklad pomlázky z proutí nebo
jídla – mazance, beránci, vajíèka, jidáš-
ky s medem...).

Velikonoèní oheò a svíce
Svìtlo, tedy i svìtlo zapálené svíce,

je všeobecnì chápáno jako symbol živo-
ta. Bílá barva svíce symbolizuje èisto-
tu, nadìji a nový život. Velikonoèní sví-
ce pak znamená vítìzství nad zimou
(jako jarní slunce), ale pro køes�any je
spíše symbolem svìtla spojeného s Je-
žíšovým zmrtvýchvstáním, kdy Ježíš
Kristus zvítìzil nad smrtí. Stalo se
tomu tak o Velké noci (z Bílé soboty na
Boží hod velikonoèní), a proto se v tu
dobu v tmavém kostele za tøikrát opa-
kovaného zpìvu „Svìtlo Kristovo“ za-
palují svíce od posvìceného velikonoè-
ního ohnì, èímž se celý kostel prozáøí
svìtlem. Zapálí se také køestní svíce a
slaví se slavnost Vzkøíšení. Svíce se
zapalují také pøi pohøbech a køes�ané
se za mrtvého modlí, aby také on „vstal“
k novému životu – s Bohem.

Køíž
Symbol køíže je mnohem starší než

køes�anství. Znali ho už staøí Egyp�a-
né, Èíòané èi Kré�ané. Stal se symbo-
lem vìènosti a pøedevším symbolem
propojení božského (svislé rameno) a
pozemského svìta (vodorovné rame-
no). Zárovìò je nejdùležitìjším sym-
bolem køes�anství, nebo� Kristus byl
odsouzen ke smrti ukøižováním na køíži

(tento trest patøil k nejkrutìjším a byl
urèen pro nejtìžší zloèince zasloužilé
pohrdání).

Existuje nìkolik druhù køížù: anto-
ninský (ve tvaru písmene T), køíž sv.
Ondøeje (ve tvaru písmene X), øecký
køíž (rovnoramenný) a latinský (delší
svislé rameno) – to je klasický køes-
�anský køíž, na nìmž byl ukøižován
Ježíš Kristus.

Jidáše
Název jidáše oznaèuje peèivo z ky-

nutého tìsta stáèené do rùzných mo-
taných tvarù. Nejèastìji se s tímto pe-
èivem však setkáme ve tvaru váleèku,
který symbolizuje provaz, na kterém
se obìsil zrádce Jidáš. Toto peèivo se
totiž peèe na Zelený ètvrtek jako pøi-
pomínka na apoštola Jidáše, který Kris-
ta pøed jeho popravou zradil.

Puèálka
Celé velikonoèní období provázel

naklíèený hrách zvaný „puèálka“. Jeho
pøíprava byla taková: v široké nádobì
se hrách zalil na dva prsty vlažnou vo-
dou a nechal se stát dva dny na teplém
místì, až napuèel. Potom se slila pøe-
byteèná voda – jen tak, aby byly hráš-
ky èásteènì ponoøeny. Po tøech dnech
mu zaèínaly rašit klíèky. Takto pøipra-
vená puèálka se pak nejèastìji zprud-
ka opékala na rozehøátém másle v pán-
vi. Jídala se hlavnì solená a pepøená,
ale také na sladko s rozinkami – to když
byl v postním velikonoèním období oèe-
káván k námluvám ženich.

Koèièky
Ježíše pøijíždìjícího do Jeruzaléma

lidé vítali palmovými ratolestmi. Coby

Velikonoèní tradice
„posly jara“ je u nás nahradily svìcené
koèièky, což jsou puèící pruty z jív. Svì-
tí se v kostelech o Kvìtné nedìli a spa-
lují následující rok o Popeleèní støedì.

Vysévání obilí
Vysévání obilí znamená poèátek ze-

mìdìlských prací. Lidé si obilí vysévají
i doma, do misek a talíøù, aby rostoucí
zelená travièka pøivedla pøicházející
jaro i do jejich domovù a spoleènì s
dalšími jarními kvìtinkami a ozdoba-
mi navodila tu pravou jarní atmosféru.
Zelená je barvou jara, a tak spolu
s dalšími høejivými a jasavými odstíny
žluté, oranžové, a jasnì modré pøíjem-
nì oživí po zimì ještì prochladlé byty.

Velikonoèní kaktus
Snad každý zná vánoèní kaktus, kve-

toucí právì o svátcích vánoèních. Avšak
slyšeli jste už i o jeho „bratranci“?
O kaktusu velikonoèním? Ten má na-
rozdíl od vánoèního èervené nebo oran-
žovoèervené pravidelné kvìty a jeho
zelené èlánky listù jsou obroubené ná-
padným èerveným lemem. Pochází
z Brazílie, ze státu Santa Catarina. Ros-
te na stinnìjších místech, v pralesích –
èasto i v korunách stromù.

Øehtaèky
Jelikož od Zeleného ètvrtku po Bílou

sobotu zvony mlèely („odlétaly do
Øíma“), ke svolání k bohoslužbám lidem
musely posloužit jiné nástroje: rùzné
øehtaèky, klapaèky, mlýnky, trakáøky a
všechno jiné, co vydávalo rámus.

Cerpáno z internetu: www.pension-
u-lipy.cz

Zákon o sociálních službách
Od 1. ledna 2007 vejde v platnost zá-

kon o sociálních službách, který se
dotkne témìø každého zdravotnì po-
stiženého obèana. Jestli se chcete do-
vìdìt o nastávajících zmìnách více,
mùžete se informovat na bezplatné te-
lefonní lince poradny „Paragrafík“ - 800
100 250 nebo na www.ligavozic.cz.

Leoš Spáèil, Liga za práva vozíèkáøù

Podìkování za pomoc
Manželé Petrovi dìkují všem zainte-
resovaným osobám a institucím za
obìtavou pomoc pøi odstraòování
následkù havárie støechy. Zejména
dìkujeme pøíslušníkùm HZS Králíky,
vedení mìsta, pracovníkùm odboru
VTS a stavebního odboru MÚ.

Podìkování
Touto formou chceme podìkovat
panu Skalickému a všem jeho za-
mìstnancùm, že se starali po ce-
lou nároènou zimu o prùjezd naší
vesnicí a o vjezdy k naším domo-
vùm.

Za obèany Heømanic
Mikuláš Josef

VCC Èervená Voda
poøádá burzu
auto-moto pøíslušenství

pro historická i souèasná vozidla
burza se koná  dne 6. 5. 2006

v areálu koupalištì Èervená Voda

(dokonèení ze strany 10)

Pøipomínka obèanù
Redakce Králického zpravodaje ob-

držela podnìt urèený vedení mìsta.
Obèané navrhují umístìní nápojového
automatu do budovy zdravotního støe-
diska. Zejména starší obèa-
né by tuto možnost obèer-
stvení pøi delším èekání na
ošetøení uvítali. V Králí-
kách je instalován nejbližší
nápojový automat v budovì ÈD.
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UÈÍME SE PLAVAT
„Skonèil druhý roèník pøedplaveckého vý-

cviku našich dìtí, a� žije další, v poøadí již
tøetí roèník!“ Ale nepøedbíhejme, vra�me
se na zaèátek…..

Letošní výuku absolvovala naše MŠ v
období od listopadu 05 do února 06. Nì-
které dìti jezdily již podruhé, nìkteré byly
úplnými nováèky.

Musíme však s potìšením øíci, že letos
se nám sešla skvìlá parta, která se na
výuku vždy moc tìšila. Dìti plavaly, s chu-
tí se potápìly i skákaly do vody, prostì
byly úplnì chtivé nìèemu novému se nau-
èit. A že bylo èemu se uèit - vylovit z vody
kroužek, uplavat urèitou vzdálenost, pla-
vat znak, plavat s oblièejem ve vodì,……

Byla to pro nás radost, pozorovat jejich
nadšení a elán, sledovat jejich pokroky.

Èasto jsme ani nemohli uvìøit tomu, jak
nìkteré dìti odhazovaly rukávky a plavaly
jen s pásem (ve velkém bazénu!), v men-
ším bazénu pak nìkdo plaval i bez pásu. A
protože všem dìtem to tak pìknì šlo, roz-
hodli jsme se, že poslední hodina plavání
bude ukázková. Pozveme rodièe i ostatní
dìti, aby se jeli podívat s námi. Na posled-
ní hodinu jsme odjíždìli za veliké chume-
lenice, snìžení nás provázelo celou cestu,
ale na dobré náladì nám to neubralo. Do
Zábøehu jsme dojeli v poøádku, i když po-
nìkud opoždìnì.

Obèerstvili jsme se a pak hurá do vody!
V poslední hodinì dìti už jen opakovaly,

èemu se za deset lekcí nauèily.
Rodièe je sledovali s pýchou a dojetím ze

sedátek kolem bazénu, jejich kamarádi ne-
plavci jim vesele fandili a tleskali.

Na ukonèení výcviku si dìti zahrály oblí-
benou hru „Rybièky, lovte se“ a pak již paní
instruktorky svolaly všechny absolventy na
bøeh k tomu nejdùležitìjšímu – pøedání
plaveckého „Mokrého vysvìdèení“, tvaru
rybky nebo žabky. Všichni spoleènì jsme
se na památku vyfotografovali.

Malý dáreèek – frkaèku s bombóny ob-
držely dìti od nás za svou šikovnost a od-
vahu.

A pak už nám nezbylo než se rozlouèit,
vyjádøit své velké díky, a se svou zaslouže-
nou odmìnou se vrátit zpátky domù, poch-
lubit se ostatním. Teï už se mùžeme jen
tìšit na podzim, kdy se rozbìhne další kolo
výcviku nových dìtí.

MŠ Èervený Potok

Doteky jara ve SKI centru SNÌŽNÍK DOLNÍ MORAVA
Každý z nás urèitì cítí, že jaro se svý-

mi tenkými prstíky dotýká svého žezla a
snaží se pøevzít vládu paní Zimy i pøes to,
že se všude ještì válí hromady snìhu. Neji-
nak tomu je i v našem lyžaøském støedis-
ku SKI centrum SNÌŽNÍK Dolní Morava,
kde si stále ještì mùžete v této jarní ná-
ladì pøíjemnì zalyžovat. Èeká tu na Vás
spousta zábavy a pøekvapení ve stylu sen-
zaèních akèních slev, anketních soutìží s
malými dáreèky, od zaèátku dubna si uži-

jete lyžovaèku za velice lákavé a pøíjemné
ceny. Dospìlí zaplatí za celodenní perma-
nentku pouze 200 korun a dìti jen pøí-
jemných  100 korun. Zároveò Vás chceme
pozvat na rozlouèení se zimní sezónou v
našem areálu. Startujeme 8. dubna, kdy
se na svahu odehraje pøed velikonoèní rej
se soutìžemi, výborným obèerstvením a
celkovou atmosféru dne bude dobarvovat
dívèí kapela - Bosorky, která vystoupí pøí-
mo na svahu. V tomto pøíjemném duchu

se poneseme až do veèerních hodin. Nao-
pak 15. dubna si mùžete pøijet zvýšit adre-
nalin v tìle. V našem støedisku probìh-
ne, jako již každoroènì, veøejný závod v
obøím slalomu a pøipraveny jsou i další
atrakce. Užijte si jedny z posledních zá-
chvìvù zimy, kdy hutné vrstvy snìhu po-
malu, ale jistì mizí pod hladivými doteky
sluneèních paprskù, už témìø pod aprílo-
vou oblohou. Zapomeòte na starosti všed-
ních dnù a ponoøte se do požitku z jízdy
na lyžích nebo snowboardu v našem støe-
disku SKI centrum SNÌŽNÍK Dolní Mo-
rava.

Mgr.Eva Janoèková
SKI centrum SNEŽNÍK

Dolní Morava

Projekt nástavby 9 bytových jednotek èp. 841-843
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
28. 2.
- RM schvaluje ukonèení nájemní-

ho vztahu na pronájem èásti pozem-
ku p .p .è . 651/18 v  k .ú . Králíky
s paní Marií Špinlerovou, Králíky, a
to dohodou k 28.02.2006.

 Zároveò RM schvaluje zámìr pro-
nájmu èásti pozemku p.p.è. 651/18
v k.ú. Králíky, zahradu za roèní ná-
jemné 1.026,- Kè a ukládá MO zámìr
zveøejnit.

- RM schvaluje ukonèení nájemní-
ho vztahu na pronájem èásti pozem-
kù p.p.è. 286/13 a 286/14 v k.ú. Dol-
ní Lipka s manžely Miroslavem a
Alžbìtou Ješinovými, Dolní Lipka, a
to dohodou k 28. 2. 2006.

 Zároveò RM schvaluje zámìr pro-
nájmu èásti pozemkù p.p.è. 286/13 a
286/14 v k.ú. Dolní Lipka, zahradu
za roèní nájemné 650,- Kè a ukládá
MO zámìr zveøejnit.

- RM schvaluje pronájem nebyto-
vého prostoru – kosmetiky v èp. 352
v ul. Pøíèní v Králíkách paní Petøe
Šestákové, Králíky, a to na dobu ne-
urèitou za roèní nájemné.

Zároveò RM udìluje souhlas s pod-
nájmem pro provozování pedikúry,
masáží a modeláøe nehtù, a to na dobu
urèitou po dobu trvání nájemního
vztahu mezi Mìstem Králíky a paní
Petrou Šestákovou, Králíky.

-RM schvaluje smlouvu o výpùjèce
na nebytové prostory – klubovny, ga-
ráže v èp. 621 v Králíkách pro SDH
Králíky – mezi Mìstem Králíky a ÈR-
Hasièským záchranným sborem Par-
dubického kraje, a to na dobu urèi-
tou od 28. 2. 2006 do 31. 12. 2010.

- RM schvaluje dodatek è. 3 Smlou-
vy o nájmu tepelných zaøízení ze dne
3. 8. 2004 mezi mìstem Králíky a spo-
leèností Služby mìsta Králíky s.r.o.,
Králíky, který stanoví nájemné pro
rok 2006.

- RM schvaluje zøízení vìcného bøe-
mene spoèívající v právu uložení ve-
dení vodovodní pøípojky a vstupu na
pozemky za úèelem oprav a údržby
na pozemcích p.p.è. 455/2, 455/3, 1175/
3, 1219, 1220, 1226, 1288/1 a p.p.è.
1308 vše v k.ú. Heømanice u Králík,
které je vyznaèeno GP è. 118-222/2005
pro oprávnìné spoluvlastníky spoleè-
ného vodovodu uvedení v rozhodnutí
vodoprávního úøadu Mìstského úøa-
du Králíky pod è.j. 8074/2005/ŽP/DG/
231.2 ze dne 14. 2. 2006, kteøí jsou
zastoupeni panem Jiøím Bartoníè-
kem, Heømanice.

Vìcné bøemeno se zøizuje na dobu
neurèitou a bezúplatnì.

- RM schvaluje poplatek za ubyto-
vání na chatì Amálce ve výši 150,-
Kè na osobu a den s platností od 1. 3.
2006.

- RM schvaluje poskytnutí finanè-
ního pøíspìvku Sdružení pro ochra-
nu a záchranu zvíøat v tísni EFAS,

 reg.  Ministe rstvem vnitra
ÈR,Olomouc ve výši 5.000,- Kè,  pøe-
vodem na úèet spoleènosti.

- RM schvaluje poskytnutí finanè-
ního pøíspìvku obèanskému sdruže-
ní „Náš domov“ Koclíøov, a to v èástce
1.500,- Kè.

- RM  souhlasí s prodloužením ho-
diny noèního klidu na 04.00 hodin, a
to v souvislosti s poøádáním Plesu CØ
Hradec  Králové  dne  3. 3.  2006
v Klubu Na Støelnici v Králíkách.
Toto povolení se vztahuje na produk-
ce ve velkém sále Klubu Na Støelnici
v Králíkách.

- RM schvaluje pronájem èásti po-
zemku p.p.è. 2075 v k.ú. Králíky –
Velké námìstí za úèelem konání tra-
dièní Michalské pouti po dobu 7 dnù
panu Milanu Lagronovi Pøelouè za
smluvní nájemné.

7. 3.
- RM doporuèuje bezúplatný pøevod

pozemku p.p.è. 1479/2 v k.ú. Dolní
Boøíkovice – ostatní komunikace od
ÈR – Úøadu pro zastupování státu ve
vìcech majetkových na mìsto Králí-
ky a ukládá MO pøedložit bod na jed-
nání ZM.

- RM bere na vìdomí informaci o
zájemcích o výstavbu supermarketu
v Králíkách a zároveò doporuèuje
povìøit starostu mìsta dalším jedná-
ním se zástupci obou spoleèností o
dalších podmínkách výstavby super-
marketu.

RM dále ukládá MO pøedložit bod
na jednání ZM.

- RM doporuèuje revokaci usnese-
ní ZM/2005/04/073 ze dne 12. 4. 2005
a ZM/2005/11/250 ze dne 13. 12. 2005
a doporuèuje schválit  usnesení
v tomto znìní:

a) ZM schvaluje poskytnutí pùjèky
ve výši 500.000,- Kè spoleènosti Služ-
by mìsta Králíky, s.r.o., IÈ 26007959,
na f inancování hyg ienizace  kalù
z ÈOV.

b) ZM schvaluje provedení zvýšení
základního kapitálu spoleènosti Služ-
by mìsta Králíky, s.r.o., IÈ 26007959,
z dosavadní výše 200.000,- Kè na
1.800.000,- Kè. Zvýšení základního
kapitálu bude provedeno penìžitým
vkladem jediného spoleèníka spoleè-
nost i – Mìsta Králíky ve  výši
1.600.000,- Kè.

Zároveò RM ukládá MO zaøadit oba
body na jednání ZM do majetkových
operací.

- RM bere na vìdomí likvidaci mo-
vitých vìcí z èp. 61 v k.ú. Prostøed-
ní Lipka z dùvodu nefunkènosti.

Zároveò schvaluje prodej movité
vìci - kotle DOR 24 kW (inv.è. 1) umís-
tìného v èp. 61 v k.ú. Prostøední
Lipka panu Miroslavu Štaiglovi, Krá-
líky.

- RM bere na vìdomí zprávu odbo-

ru ŽP týkající se návrhu nového sys-
tému tøídìní a nìkterých dalších ná-
vrhù firmy SMK s.r.o., které se týka-
jí odpadového hospodáøství a zároveò
ukládá jednateli SMK v termínu do
konce mìsíce dubna 2006 vyøídit sou-
hlas KÚ k provozování sbìrného dvo-
ra.

- RM/2006/10/120: RM ukládá jed-
nateli spoleènosti SMK pøedložit RM
pøedbìžné výsledky hospodaøení spo-
leènosti za rok 2005 na jednání RM
dne 28. 3. 2006.

- RM ve smyslu § 102 odstavec (2)
písmeno b) zákona èíslo 128/2000 Sb.
o obcích, schvaluje výsledky hospo-
daøení pøíspìvkových organizací mìs-
ta Králíky za rok 2005 a schvaluje fi-
nanèní vypoøádání  pøíspìvkových or-
ganizaci za rok 2005 takto:

- Nedoèerpané mzdové prostøedky
organizací Mìstská knihovna Králí-
ky, Mìstské muzeum Králíky, Klub
Na Støelnici Králíky ponechává or-
ganizacím ke krytí zvýšených provoz-
ních výdajù.

- Zlepšený hospodáøský výsledek
ponechává, v souladu  s ustanovením
§ 29 a 30 zákona èíslo 250/2000 Sb.
o rozpoètových pravidlech územních
rozpoètù v platném znìní, organiza-
cím Mateøská škola Pivovarská Krá-
líky, Mateøská škola Moravská Krá-
líky, Mateøská škola Prostøední Lip-
ka, Základní škola Moravská Králí-
ky, Základní škola  5. kvìtna Králíky,
Mìstské muzeum Králíky a Klub Na
Støelnici Králíky k pøevedení  do re-
zervního fondu své organizace.

- Organizaci Školní jídelna Morav-
ská Králíky ponechává zlepšený hos-
podáøský výsledek k rozdìlení do
fondu odmìn a fondu rezervního
v souladu  s ustanovením § 29,30 a
32 zákona èíslo 250/2000 Sb. o roz-
poètových pravidlech územních roz-
poètù v platném znìní.

- Organizaci Mìstská knihovna
Králíky schvaluje, v souladu se znì-
ním § 30 odst. (3) písm. d) zákona è.
250/2000 Sb. o rozpoètových pravi-
dlech územních rozpoètù v platném
znìní, uhradit ztrátu hospodaøení
roku 2005 ze svého rezervního fon-
du.

- Organizaci Mateøská škola Èer-
vený Potok ukládá zhoršený hospo-
dáøský výsledek hospodaøení roku
2005 uhradit ze zlepšeného hospodáø-
ského výsledku v roce 2006.

- RM schvaluje  dodatek è. 6 ke
smlouvì o dílo mezi Mìstem Králíky
a Službami mìsta Králíky s.r.o., jehož
pøedmìtem je zmìna v èásti B. Zim-
ní údržba komunikací, èlánku V.,
v bodu 3.

- RM souhlasí s užitím mìstského
znaku pro úèely umístìní na pohled-
nice, které budou vydány vydavatel-

(pokraèování na stranì 10)
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Z pracovního kalendáøe vedení mìsta
Jednání
1. 3.
- setkání starostù Králicka s radním

Pardubického kraje Bc. Macelou na
téma „Turistická oblast Králický Snìž-
ník“ na radnici v Králíkách.

2. 3.
- starosta na jednání v HK s Mons.

Dukou, biskupem královéhradeckým,
a zástupci Nadace p. Jentschkeho o
budoucnosti poutního domu na Hoøe
Matky Boží.

6. 3.
- starosta s Ing. Vávrou z Pozemko-

vého fondu ÈR o startu komplexní po-
zemkové úpravy v katastrech Horní

Lipka a Èervený Potok.
7. 3.
- místostarosta na valné hromadì

Sdružení obcí Orlicko v Èervené Vodì.
10. 3.
- starosta s Ing. Reyttem, develope-

rem pro firmu Penny Market.
17. 3.
- místostarosta na školení pro úspìš-

né žadatele z programu Interreg IIIA v
Hradci Králové (grant na 2. kulturní

setkání pøíhranièí Miêdzylesie - Králí-
ky).

- starosta s Ing. Vojtìchem, øedite-
lem SOU a SOŠ automobilní v Ústí
nad Orlicí o úèasti mìsta v projektu

z prostøedkù EU.
22. 3.
- starosta a místostarosta s Ing. A.

Fialou, managerem Sdružení obcí Or-
licko, a  M. Švestkou, starostou ÈV
o koordinaci velkých regionálních pro-
jektù, na nìž se bude žádat dotace
z prostøedkù EU.

Návštìvy
7. 3.
- na radnici pøijetí zástupcù škol po-

dílejících se na projektu Euroschul-
news (Comenius) z Gymnázia Králíky,
Giesenu/ Nìmecko, La Ville de Bois/
Francie.

stvím Ing. Rudolfa Ropka.
- RM schvaluje zplnomocnìní p. Ja-

roslava Langhanse k uzav írání
smluv o pronájmu hrobových míst a
povìøuje starostu podpisem plné moci.

- RM bere na vìdomí informace
o novele naøízení vlády è. 50/2006 a
ukládá tajemníkovi pøedložit bod na
jednání ZM.

- RM bere na vìdomí požadavek na
leasingové smlouvy a ukládá tajem-
níkovi pøedložit bod na jednání ZM.

- RM bere na vìdomí zprávu o vý-
sledku hospodaøení obcí mikroregio-
nu Hanušovicko za rok 2005 a uklá-
dá místostarostovi její vyvìšení na
úøední desce mìsta.

14. 3.
- RM schvaluje dohodu o partner-

ství mezi Mìstem Králíky a SŠ a SOU
automobilní  Ústí nad Orlicí v projek-
tu vybudování E-Centra a povìøuje
starostu jejím podpisem.

- RM schvaluje podání žádosti Mìs-
ta Králíky na pøidìlení neinvestièní
dotace na èinnost a provoz Turistic-
kého informaèního centra.

- RM schvaluje  podání žádost i
o grant z prostøedkù Pardubického
kraje pro Mìstské muzeum Králíky,
název  projektu „Restaurování komo-
dového sekretáøe“.

- RM schvaluje dohodu o narovná-
ní mezi mìstem Králíky a spol. AVO
s.r.o., Lukavice, a povìøuje starostu
jejím podpisem.

21. 3.
- RM schvaluje pronájem pozemku

p.p.è. 666/21 v k.ú. Králíky, využití
jako zahrada, manželùm Petru a Rù-
ženì Laczkovým, Králíky.

- RM schvaluje pronájem èásti po-
zemku p.p.è. 113/1 o výmìøe cca 1700
m2 v k.ú. Prostøední Lipka k zemì-
dìlskému využití panu Zdeòku Ber-
kovi, Prostøední Lipka.

- RM schvaluje zámìr pronájmu po-

zemku p.p.è. 220/1 v k.ú. Králíky, vy-
užití jako zahrada a ukládá MO zá-
mìr pronájmu zveøejnit.

- RM schvaluje ukonèení nájemní-
ho vztahu na nebytový prostor – kan-
celáø ve 2 n.p. v èp. 414, v ul. 5 kvìt-
na v Králíkách s panem JUDr. Mi-
kulášem Papouškem, Tìchonín 11, a
to dohodou k 30. 4. 2006.

Zároveò RM schvaluje zámìr pro-
nájmu nebytového prostoru – kance-
láøe ve 2 n.p. v èp. 414 v ul. 5. kvìt-
na v Králíkách za roèní nájemné450,- Kč/m2/rok a ukládá MO zámìr
zveøejnit.

- RM schvaluje zámìr pronájmu
èásti nebytového prostoru o výmìøe
cca 15 m2 v bývalé truhlárnì v ul.
Hluboká v Králíkách na období od 1.
6. 2006 do 30. 11. 2006 za symbolické
nájemné ve výši 100,- Kè/mìsíc za
úèe lem umístìní dopravního pro-
støedku a ukládá MO zámìr proná-
jmu zveøejnit.

- RM schvaluje zámìr pronájmu
ocelové kolny na pozemku p.p.è. 73/2
v k.ú. Prostøední Lipka na dobu ur-
èitou do 30. 6. 2007 za nájemné ve
výši 105,- Kè/mìsíc za úèelem usklad-
nìní paliva a ukládá MO zámìr pro-
nájmu zveøejnit.

- RM doporuèuje revokaci usnese-
ní ZM/2004/10/185 ze dne 14. 9. 2004
a ZM/2005/01/006 ze dne 11. 1. 2005 a
doporuèuje smìnu pozemkù p.p.è.
392/6, 393/2 a st.p.è. 1618 v k.ú. Krá-
líky ve vlastnictví Mìsta Králíky za
pozemek p.p.è. 2285 v k.ú. Králíky
ve vlastnictví Hasièského záchranné-
ho sboru Pardubického kraje, Pardu-
bice s tím, že mezi hodnotami nemo-
vitostí není rozdíl.

- RM doporuèuje bezúplatný pøevod
pozemkù p.p.è. 1925/7 a 2205/1 v k.ú.
Králíky dle § 5 odst. 1 písm. d) záko-
na è. 95/1999 Sb, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, od PF ÈR na Mìsto Králíky
a ukládá MO pøedložit bod na jednání
ZM.

- RM souhlasí se zajištìním majet-

kového pøevodu lesù Lesním závo-
dem Hanušovice, s.r.o., Hanušovice
a ukládá MO pøipravit podmínky
smluvního zajištìní.

- RM schvaluje dodatek è. 2 ke
„Smlouvì licenèní è. CNS_SSL_03_32
MeUKraliky k užití nových verzí soft-
warového dílo SPISOVÁ SLUŽBA“ a
povìøuje starostu podpisem dodatku.

- RM  bere na vìdomí pøedloženou
zprávu s vyèíslenými náklady na
provádìní zimní údržby v zimním
období 2005/2006 a ukládá odboru
VTS ve spolupráci s odborem finanè-
ním navrhnout øešení financování ví-
cenákladù na zimní údržbu rozpoèto-
vou zmìnu.

- RM schvaluje poskytnutí finanè-
ního pøíspìvku obèanskému sdruže-
ní „Kontakt“, a to v èástce 2.000,- Kè.

- RM schvaluje vyhlášení a prove-
dení sbìru železného šrotu Sbor dob-
rovolných hasièù Èech, Moravy a
Slezska v Králíkách dne 29. 4. 2006,
a to v Králíkách, Dolní Hedeèi a Èer-
veném Potoku.

- RM schvaluje pøedložený Dotaèní
a pøíspìvkový program mìsta pro rok
2006 a povìøuje vedoucího odboru
školství, kultury a tìlovýchovy vyhlá-
šením programu.

-  RM ukládá odboru VTS ve jít
v jednání s øeditelem ZŠ praktické
a zjistit jeho prioritu  oprav v areálu
ZŠ praktické Králíky pro rok 2006.

- RM schvaluje volební øád pro vol-
by do osadních výborù, platný pro vo-
lební období 2006-2010.

- RM jmenuje místostarostu mìsta
Arnošta Juránka jako osobu povìøe-
nou pro záležitosti osadních výborù a
oprávnìnou podepisovat úèetní do-
klady, pøedkládané osadními výbory
k proplacení.

- RM schvaluje  podání žádost i
o grant na interne tizaci  Mìstské
knihovny Králíky - poboèky Dolní
Lipka a povìøuje starostu jejím pod-
pisem.

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
(dokonèení ze strany 9)
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 3
konaného dne 14. bøezna 2006

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

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: z jednání
omluveni: Mgr. Alena Krabcová (6), Mgr. Jarmila Berková
(11); nepøítomen: Ing. Roman Kosuk (12), Evžen Èerný (4).

Za MìÚ: Bc. Vìra Kubíèková, Ing. Miroslav Bouška, Marie
Pecháèková, Dana Nosková, Ing. Josef Orlita, Miroslav
Macháèek, Bc. Jan Divíšek, Martin Mlynáø Dis., Jan Èuma,
Jan 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 Zmìna jednacího øádu ZM
4.3 Rozpoèet mìsta na rok 2006
4.4 Schválení zadání ÚP mìsta
4.5 Pravidla pro zøizování a financování

osadních výborù
4.6 Delegování zástupce mìsta na valné hromady

spol. EKOLA Èeské Libchavy s.r.o.
5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

1. Zahájení a prezence
ZM/2006/03/048: ZM schvaluje program jednání ZM

s navrženými zmìnami.
 Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
ZM/2006/03/047: ZM schvaluje ovìøovatele dnešní-

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

3. Zprávy z jednání rady mìsta
- nebylo pøijato žádné usnesení.

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
ZM/2006/03/049: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.

1248/1 v k.ú. Horní Lipka panu Milanu Chybovi, Hor-
ní Lipka.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/050: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
1153/1 v k.ú. Horní Lipka panu Jiøímu Smetanovi,
Vermìøovice.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/051: ZM schvaluje prodej pozemkù st.p.è.
330, 331 a p.p.è. 382, 383/4 vše v k.ú. Králíky manželùm
Michaelu a Andree Hudetzovým, Králíky.

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

ZM/2006/03/052: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
1822/51 v k.ú. Králíky manželùm Antonínu a Boženì
Beranovým, Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/053: ZM revokuje usnesení ZM/2006/02/
027 ze dne 14.02.2006 a schvaluje prodej pozemku p.p.è.
1281/3 v k.ú. Horní Lipka manželùm Karlu a Michae-
le Èermákovým, Horní Lipka.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/054: ZM schvaluje smìnu pozemku p.p.è.
1071/25 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Mìsta Králíky za
pozemek p.p.è. 1071/26 v k.ú. Králíky ve vlastnictví
spoleènosti BENZINA, s tím, že mezi hodnotami ne-
movitostí není rozdíl.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/055: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 492/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,- Kè/m2
+ náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prode-
je zveøejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/056: ZM neschvaluje bezúplatný pøevod
pozemku p.p.è. 1479/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice – ostat-
ní komunikace od ÈR – Úøadu pro zastupování státu
ve vìcech majetkových na mìsto Králíky.

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

ZM/2006/03/057: ZM bere na vìdomí informaci o zá-
jemcích o výstavbu supermarketu na èásti pozemku
p.p.è. 1071/1 v k.ú. Králíky a zároveò ZM povìøuje sta-
rostu mìsta dalším jednáním se zástupci obou spo-
leèností o dalších podmínkách výstavby supermar-
ketu.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/058: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/
2005/04/073 ze dne 12. 4. 2005 a schvaluje poskytnutí
pùjèky ve výši 500.000,- Kè spoleènosti Služby mìsta
Králíky, s.r.o., na financování hygienizace kalù z ÈOV.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/059: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/
2005/11/250 ze dne 13. 12. 2005 a schvaluje provedení
zvýšení základního kapitálu spoleènosti Služby mìs-
ta Králíky, s.r.o., z dosavadní výše 200.000,- Kè na
1.800.000,- Kè. Zvýšení základního kapitálu bude pro-
vedeno penìžitým vkladem jediného spoleèníka spo-
leènosti – Mìsta Králíky ve výši 1.600.000,- Kè.

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

ZM/2006/03/060: ZM neschvaluje zámìr prodeje ob-
jektu garáže na st.p.è. 1078 a st.p.è. 1078 v k.ú. Králí-
ky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/061: ZM schvaluje demolici objektu ga-
ráže na st.p.è. 1078 v k.ú. Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
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Zveøejnìný zápis z jednání zastupitelstva mìsta je anonymizo-
ván, originál zápisu je uložen na sekretariátì u sleèny Faltusové
k nahlédnutí obèanùm.

ZM/2006/03/062: ZM schvaluje stanovení kupní ceny
u bytové jednotky è. 6 v èp. 349 v ul. Dlouhá na st.p.è.
200 vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 289/1000
na st.p.è. 200 a spoleèných èástech domu vše v k.ú.
Králíky.

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

4.2  Zmìna jednacího øádu ZM
ZM/2006/03/063: ZM schvaluje zmìnu jednacího øádu

v § 7, odst. 11 a v § 8 odst. 1 a souèasnì se mìní datum
schválení JØ v § 18.

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

4.3  Rozpoèet mìsta na rok 2006
ZM/2006/03/064: ZM schvaluje rozpoèet Mìsta Králí-

ky na rok 2006 v tìchto závazných ukazatelích: Pøí-
jmy ve výši: 91.211.200 Kè; Výdaje ve výši: 102.139.200
Kè; Financování ve výši: 10.928.000 Kè.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.4 Schválení zadání ÚP mìsta
ZM/2006/03/065: ZM schvaluje návrh zadání územ-

ního plánu mìsta Králíky.
Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.5 Pravidla pro zøizování a financování osad-
ních výborù

ZM/2006/03/066: ZM schvaluje „Pravidla pro zøizo-
vání a èinnost osadních výborù v integrovaných
obcích mìsta.“

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/067: ZM schvaluje „Pravidla financová-
ní pro osadní výbory.“

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.6 Delegování zástupce mìsta  na valné  hro-
mady spol. EKOLA Èeské Libchavy  s.r.o.

ZM/2006/03/068: ZM schvaluje v souladu s ustano-
vením § 84 odst. (2) g) zákona è. 128/2000 Sb. o obcích
delegování pana Pavla Brandejse (v pøípadì jeho ne-
pøítomnosti pana Arnošta Juránka) k zastupování
mìsta Králíky, jakožto spoleèníka na všech valných
hromadách spoleènosti EKOLA Èeské Libchavy s.r.o.,
a to do konce roku 2006.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

5. Vstupy obèanù
ZM/2006/03/069: ZM schvaluje výši mìsíèní odmìny

pro neuvolnìné èleny zastupitelstva za výkon funk-
ce pøedsedy výboru nebo komise rady a to od 1.3.2006
Mgr. Hlavovi, Mgr. Berkové, p. Vyšohlídovi, p. Novot-
nému.

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

ZM/2006/03/070: ZM schvaluje výši mìsíèní odmìny
pro neuvolnìné èleny RM a to od 1. 3. 2006 Mgr. Nì-
meèkovi, p. Kaliankovi, Mgr. Holèapkovi.

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

ZM/2006/03/071: ZM schvaluje výši mìsíèní odmìny
pro neuvolnìné èleny zastupitelstva za výkon funk-
ce èlena výboru, komise rady nebo zvláštního orgá-
nu a to od 1. 3. 2006 p. Èernému.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/072: ZM schvaluje uzavøení leasingové
smlouvy na nákup vozidla Škoda Fabia Combi a pro-
dej vozu Felicie.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/073: ZM schvaluje uzavøení leasingové
smlouvy na nákup dodávkového vozidla a prodej
vozu Š 1203 a ukládá tajemníkovi nalézt ekonomicky
nejvýhodnìjší model financování.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2006/03/074: ZM schvaluje uzavøení nových lea-
singových smluv za dvì vozidla, kterým konèí lea-
sing v roce 2006 a souèasnì prodej tìchto vozidel
s tím, že èástky budou vloženy jako akontace u no-
vých vozidel.

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

6. Vstupy zastupitelù
ZM/2006/03/075: ZM schvaluje navýšení pøíspìvku

mìsta Králíky na výstavbu psího útulku v Èervené
Vodì na èástku 600 000,-Kè. Realizace pøíspìvku bude
provedena rozpoètovou zmìnou.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

Starosta ukonèil jednání v 22:14 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Kosmetické centrum Petry Šestákové
Srdeènì si Vás dovoluji pozvat na den otevøených dveøí
do novì otevøeného salonu (Pøíèní 352, Králíky), který
se koná 5. 4. 2006 od 10:00 hod.

Naše nabídka:
- kosmetické ošetøení
(cena za kompletní ošetøení již od 220,-Kè)
- lymfatické drenáže - depilace
- poradenství a prodej kosmetiky - líèení
- modeláž nehtù - manikúra
- masáže celého tìla - pedikúra
- ošetøení ovocnými kyselinami (léèba akné, omlazení pleti)

Dále nabízíme:
- trvalé odstraní ochlupení pomocí laseru
- rejuvenace laserem (omlazení)
- korekce pigmentací laserem
- odstranìní kožních výrùstkù a odstranìní žilek laserem

Vše provádí odbornì proškolená a akreditovaná zdravotní
sestra firmy Artmed s.r.o.
Každá klientka si v mìsíci dubnu odnese dárek v hodnotì
kosmetického ošetøení.
Vìøíme, že budete spokojeni s naší nabídkou a pøijdete si k
nám odpoèinout.

S pozdravem Petra Šestáková
Kosmetické centrum: tel. 465 635 433; mob. 608 575 832
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Návštìva
 krmelce

V mìsíci únoru jsme se zúèastni-
li vycházky do pøírody s myslivci
z Mysliveckého sdružení Jeøáb Krá-
líky, abychom pøedali krmení pro
zdejší lesní zvìø. Myslivcùm dìku-
jeme za pìkné povídání o pøírodì a
tìšíme se na další spolupráci.

Žáci 1. stupnì a uèitelé
Základní školy praktické Králíky

UÈÍME SE LYŽOVAT
Zima – to jsou zasnìžené vrcholky

hor…
Zima -  to je jiskøivý èistý sníh, mráz,

všude ticho, bílo….
Zima - to je i sáòkování, bobování,

lyžování, snowboarding….
Lyžování – to je projet se na bìžkách

zasnìženou krajinou, bojovat se snì-
hem, mrazem, vìtrem…

Lyžování – to je vyjet vlekem na vr-
cholek sjezdovky a pak svištìt do údo-
lí….

Lyžování – to� umìní, se kterým je
nejlépe zaèít v raném dìtství, v duchu
rèení „Co se v mládí nauèíš…“

A tím se dostáváme k jádru vìci –
lyžování našich dìtí v novì vybudova-
ném a komfortnì zaøízeném areálu
„Vìtrný vrch“ na Dolní Moravì.

„Jak to vlastnì všechno zaèalo“? To
bylo tak…..

Naše MŠ obdržela speciální nabídku
lyžaøské školy SUN SKI a BOARD
SCHOOL z Olomouce. Dìtem se na-
skytla možnost získat základní lyžaø-
ské dovednosti pod vedením odborných
instruktorù.

Letáèky si dìti odvezly domù a ty
š�astnìjší je pak vrátily se souhlasem
svých rodièù a mohly se tìšit na lyžaø-
skou výuku. Vlastní výcvik pak probì-
hl v týdnu od 16. – 20. 1. 2006 v lyžaø-
ském areálu na Dolní Moravì.

Skupinka našich odvážlivcù vyráže-
la každé ráno zvláštním autobusem
z Králík spolu se spoustou dalších dìtí
z MŠ Moravská, MŠ Pivovarská a MŠ
Prostøední Lipka. Den zaèínal vždy stej-
nì – po pøíjezdu do areálu se dìti pøe-
zuly do lyžaøských bot, nasadily si hel-
my a pro lepší pøehled dostal každý pøes
obleèení vestu záøivì zelenkavé barvy.
Instruktoøi si je rozdìlili do menších
skupin podle stupnì pokroèilosti a vý-
uka mohla zaèít!

Nejprve se všichni rozehøáli pøi spo-
leèné rozcvièce a pak se drobotina roz-
prchla se svými instruktory po svahu.

Nìkteøí – ti nejmenší – zaèínali na
pojízdném pásu (je vhodný pro ty, kteøí
se ještì neumìjí udržet na klasickém
lanovém vleku).

Èást dìtí se zaøadila za 80 m dlouhý
lanový vlek (tzv. „nekoneèné lano“),
který je vytáhl výš a tam už se zaèaly
uèit pomalému sjíždìní s pøemís�ová-
ním váhy napravo, nalevo….

Po dvou hodinách výuky odcházely
dìti na obìd, který byl pro nì zajištìn v
jídelnì penzionu Moravanka. Po dob-
rém obìdì a krátkém odpoèinku se
dìti vracely zpìt do areálu, kde výuka
pokraèovala další dvì hodiny.

O pùl ètvrté pak unavení a spokoje-
ní žáèci odjíždìli spoleènì autobusem
do Králík. Vìøte nebo nevìøte, ty dìti,
které v pondìlí málem nevìdìly, jak
vypadají lyže a co se s nimi dìlá, ve
støedu už opouštìly se svými instruk-
tory prostor dìtské výukové louèky a
zaèínaly jezdit na velké sjezdovce!

V pátek jsme se o tom pøesvìdèili i my
ostatní, kteøí jsme zùstali v MŠ.

Rozhodli jsme se totiž, že si udìláme
malý výlet a pojedeme se podívat, co se
za týden dìti nauèily.

Ani jsme nevìøili svým oèím, když
jsme pozorovali, jak si všichni nasadili
lyže, nechali se vytáhnout lanem k vel-
kému vleku a pak až na konec sjez-
dovky, který zezdola nebyl ani vidìt!
Po chvíli èekání jsme pak jen sledovali,
jak se jeden po druhém nádhernými
oblouèky vraceli zpátky k nám.

Všichni jsme jim fandili, tleskali, ob-
divovali je a provolávali

„Hurá“, „Už jedou“….
Bylo to úžasné, vidìt všechny, i ty

nejmenší mròousky, co za ten krátký
týden dokázali! A klobouk dolù pøed je-
jich instruktory, kteøí je tomu všemu
nauèili!

My nelyžující jsme se pak alespoò

vydovádìli na rùzných prùlezkách, kte-
ré byly v areálu k dispozici a uspoøádali
jsme si závody na bobech, které jsme si
s sebou pøivezli.

Naši kamarádi pak dostali za celotý-
denní uèení a snažení èokoládovou
medaili a také my jsme se odmìnili
malým pamlskem.

Pak se už novopeèení lyžaøi s námi
rozlouèili a odjíždìli se svými rodièi
domù.

My jsme pak pomalu odcházeli k lin-
kovému autobusu, který nás rozvezl
zpìt do našich domovù.

Dìkujeme øediteli lyžaøské školy
panu Mgr. Martinu Palánovi za jeho
speciální nabídku pro dìti z mateøských
škol.

Také musíme podìkovat všem na-
šim instruktorùm za jejich úsilí a sna-
hu, se kterou se dìtem dennì vìno-
vali.

Dìkujeme také panu Imrichu Tótho-
vi, který dennì dìti na lyžování pøivá-
žel a zase je odvážel zpìt.

Také chceme podìkovat vedení cha-
ty Moravanka za propùjèení jídelny pro
naše dìti a osazenstvu kuchynì za dob-
ré obìdy.

Nejvìtší naše podìkování ovšem pa-
tøí panu Robertu Látalovi z Králík, kte-
rý dìtem z naší MŠ èásteènì výuku
sponzoroval.

PS: Ještì chceme podìkovat paní
Lence Grežové z Dolní Moravy za pìk-
né fotografie, které od ní na památku
dostal každý z malých lyžaøù.

Dìti a paní uèitelky
z MŠ Èervený Potok

MUDr. Monika Kotrlá

KOŽNÍ ORDINACE Èervená Voda
Oznamujeme novou možnost vyšetøení mateøských znamének.

Diagnostika moderní pøístrojovou dermatoskopickou metodou.

Navštivte nás v ordinaèních hodinách:
úterý   9-13 hod
ètvrtek 9-13 hod

nebo se objednejte na tel. 736 672 136
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KARNEVAL NA LEDÌ
V sobotu 4. 3. 2006 probìhl na klu-

zišti v Králíkách karneval na ledì. Pro
dìti byly pøipraveny veselé soutìže,
drobné ceny, obèerstvení a hudba.

Všichni, vèetnì „náctiletých“, se „vy-
øádili“ a byli spokojeni. Vše ukonèil
malinkatý ohòostroj.

Doufejme, že karneval získá oblibu
a bude se ve vìtším poètu návštìvníkù

opakovat i v pøíštích letech.
Akci poøádala ZŠ Moravská.
Zážitky dìtí:
Mnì se líbilo, když pøijel slon na brus-

lích a taky ohòostroj.
Eliška Záleská

Nejvíc se mi líbil slalom na bruslích a
jak jsme dostali balonky.

Pavlína Švédová

Aktuálnì
Aktuální stavy a prùtoky na vodních

tocích lze sledovat na www stránkách
MZE ÈR (www.voda.mze.cz). Z této
stránky je vstup na internetové strán-
ky jednotlivých povodí (Labe, Ohøe, Vl-
tava, Morava, Odra).
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POZVÁNKA  DO ÈÍTÁRNY MÌSTSKÉ KNIHOVNY
V minulém èísle jsme slíbili, že vás

v dubnu seznámíme se zemìpisný-
mi èasopisy, které odebíráme do èí-
tárny Mìstské knihovny v Králíkách.
Pro ètenáøe, kteøí Králický zpravodaj
neètou pravidelnì, opakujeme, že èa-
sopisy si  mùžete u nás v èítárnì èíst,
ale je možné si je pùjèovat i domù.

Èítárna je otevøena v pondìlí od
13,30 do 17,30 hod. a ve ètvrtek od 9,00
do 12,00 a od 13,30 do17,30 hod. a vyu-
žívat ji mùžou i neregistrovaní ètenáøi.
Jednoduše øeèeno, mùže pøijít kdoko-
liv, kdo má chu� a èas se zaèíst nebo si
potøebuje v pøíjemném prostøedí zkrá-
tit tøeba  èekání na autobus…

NATIONAL GEOGRAPHIC
cena:  95,00 Kè
www.national-geographic.cz
mìsíèník, rozsah 140 stran
NATIONAL GEOGRAPHIC je popu-

lárnì vìdecký mìsíèník, který se pøe-
vážnì vìnuje geografickým, pøírodo-
vìdným, etnologickým a cestovatel-
ským tématùm. Jeho historie sahá až
do roku 1888, kdy byla ve Washingto-
nu založena National Geographic
Society, jejímž hlavním posláním bylo
šíøit zemìpisné poznání a podporovat
vìdecké projekty.

Pravidelné rubriky: Pohledy na Zemi,
Divoká pøíroda, Archeologie, Expedi-
ce, Vìda kolem nás, Jak to vidím aj.

ZEMÌ SVÌTA cena: 40,00 Kè
www.zemesveta.cz
mìsíèník, rozsah 60 stran
ZEMÌ SVÌTA je moderní zemìpisný

a cestopisný mìsíèník urèený široké-
mu okruhu ètenáøù, kteøí chtìjí pozná-
vat pøírodu, historické a umìlecké pa-
mátky, kulturní dìdictví, tradice a zvy-
ky rùzných zemí, národù a kultur svì-
ta. Nechybí v nìm ani materiály z èes-
kých regionù. ZEMÌ SVÌTA vás zave-
dou i do zapomenutých krajù doma a
ve svìtì, které stojí za návštìvu, pøes-
tože se jim tradièní  turistické trasy
vyhýbají.

Èasto vycházejí monotématická èís-
la vìnovaná jednomu státu nebo jed-
nomu známému mìstu.

KOKTEJL – geografický magazín
cena: 69,00 Kè
www.ikoktejl.cz

mìsíèník, rozsah 130 stran
KOKTEJL je  populární magazín

o celém svìtì, poèínaje divochy z Nové
Guinee a konèe virtuální realitou. Ob-
sahuje výbìr toho nejkvalitnìjšího ète-
ní pro pøemýšlivé ètenáøe všech vìko-
vých kategorií. Z pravidelných rubrik
vybíráme napø. O èem se mluví, Cesto-
pis, Životní styl, Svìt zvíøat.

EVEREST - èasopis o horách a
lidech cena: 69,00 Kè

www.ieverest.com
ètvrtletník, rozsah 80 stran
EVEREST je urèený pøedevším ak-

tivním ètenáøùm ve vìku 20-39 let,
kteøí neváhají pro nové zážitky obìto-
vat hodnì penìz i èasu, vyhledávají
mezní situace, dobrodružství na hrani-
ci svých možností doma i ve svìtì. Ètou
je ti, kteøí  rádi poznávají svìt a láká je
pøekonávání dosud nepøekonaného.
Právì tìm EVEREST zprostøedková-
vá emoce a intenzivní zážitky z cest na
vrcholy. Pravidelné rubriky: Horopis,
Prùvodce,Lezení doma, Turistika, Por-
trét aj.

TURISTA cena: 27,50 Kè
www.literaplzen.cz/turista/
mìsíèník, rozsah 60 stran
Èasopis TURISTA se zamìøuje na

bìžné aktivity  nevyžadující speciální
výcvik èi nadprùmìrnou tìlesnou zdat-
nost -  pìší turistiku (èasto kombino-
vanou s mototuristikou) cykloturisti-
ku, turistické vodáctví, lyžaøskou tu-
ristiku a ménì nároèné formy vysoko-
horské turistiky. Poznávací obsah èa-

sopisu je z pøevážné èásti zamìøen na
vlastivìdu Èeské republiky, jejího okolí
a zemí dostupných èeskému obèanovi
s prùmìrným pøíjmem.

LIDÉ A ZEMÌ cena: 49,00 Kè
www.mfplus.cz/Modulas/LideAZeme/
mìsíèník, rozsah 100 stran
Lidé a Zemì je  cestopisný a zemì-

pisný èasopis. Naleznete v nìm zajíma-
vé reportáže a krásné fotografie ze
všech koutù svìta. Je urèen  milovní-
kùm cestování, pøírody a kulturních
památek. Pøibližuje zajímavá místa tak
živì, že mùžete poznat celý svìt, aniž
byste opustili pohodlí svého domova.
Pravidelné rubriky: Fotoohlédnutí,
Mozaika zajímavostí, Téma mìsí-
ce,Adrenalin, Okno do svìta, Má vlast
aj.

100+1 zahranièní zajímavost
cena: 28,00 Kè
www.stoplusjedna.newton.cz
ètrnáctideník, rozsah 60 s.
Èasopis s velmi širokým spektrem

informací z celého svìta. Pøináší no-
vinky vìdy a techniky, zajímá se
i o pøírodu, život a spoleènost. Obsahu-
je pravidelné rubriky z oblasti paleon-
tologie a archeologie, historie, zdraví a
kultury- napø. Zajímavosti, Svìt a lidé,
Vìda a technika, Unesco aj.

V pøíštím èísle se mùžete seznámit
s èasopisy o kultuøe bydlení.

Ivana Mareèková

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
08. 04. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
09. 04. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
15. 04. So MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 333 (Moviom) 465 626 460
16. 04. Ne MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 333 (Moviom) 465 626 460
17. 04. Po MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
22. 04. So MUDr. Aplová Dolní Èermná è.p. 222 465 393 266
23. 04. Ne MUDr. Aplová Dolní Èermná è.p. 222 465 393 266
29. 04. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. Slezská 41 465 642 267
30. 04. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. Slezská 41 465 642 267
01. 05. Po MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
06. 05. So MUDr. Dunglová Letohrad ul. Tyrše (žel. st.) 972 324 447
07. 05. Ne MUDr. Dunglová Letohrad ul. Tyrše (žel. st.) 972 324 447
08. 05. Po MUDr. Jáòová Mladkov è.p. 133 465 635 441

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

91 let - Anna Šveráková,
- Božena Kalousová

89 let - Leo Kosek
84 let - František David
83 let - Jan Balík,

- Anna Novotná,
- Hana Krejèová

82 let - Olga Baèovská
81 let - Markéta Školutová

78 let - Ladislav Urban
77 let - Marie Temòáková
75 let - Jiøí Pospíšil
74 let - Rùžena Mitvalská,

- Jarmila Hádková,
- Marie Chlupsová

73 let - František Maceják
72 let - Jindøich Dostál
71 let - Alena Vacková
70 let - Antonín Žižka

Denisa Machovièová, Šimon Kukla, Matìj Líbal,
Filip Vítek, Richard Kubíèek, Miroslava Malá, Jakub Kisela

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Martin Artner – Lenka Hujíèková            Jakub Tejkl – Eva Bittnerová

Øádková inzerce
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,

celé sbírky, vìtší množství i pozùsta-
lost po sbìrateli. Platím v hotovosti.
Informace na tel.: 724 229 292.

Prodám motocykl MZ ETZ 150 –
modrá barva, super stav, 10,5 kw, cena
15.000,-. Tel.: 777/32 80 54.

Pronajmu  nebytové prostory
o rozloze 25 m2 na Malém námìstí v
Králíkách. Telefon 776 201 201.

Vzpomínka
I když èas otupí nejostøejší
hrany bolesti, èlovìk se
se ztrátou nesmíøí nikdy.

23. dubna vzpomeneme 1. výroèí
úmrtí manžela, tatínka a dìdeèka,
pana Josefa Hudáka.

Vzpomíná manželka, dìti a vnouèata.

Dne 20. 4. 2006 uplyne 25 let, kdy

nás navždy opustil milý tatínek, dì-

deèek pan Jaroslav Felcman.

S láskou vzpomíná syn Jaroslav

a dcera Dáša s rodinami.

Základní umìlecká
škola v Králíkách
si vás dovoluje pozvat na

koncert žákù,
který se koná ve ètvrtek
27. 4. 2006 v 18.00 hod.

v sále školy.
Srdeènì zvou žáci a uèitelé

Peèovatelská služba v Králíkách poøádá dne 11. 4. 2006

„Vítání jara“
s písnièkami a tancem dìtí z mateøských škol, Základní školy praktické Králíky

a taneèního oboru Základní umìlecké školy Králíky

zaèátek: 15.30 hod. v sále Kulturního domu v Králíkách

Vstupné: dobrovolné - bude rozdìleno mezi úèinkující

Srdeènì zvou poøadatelé.
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Program na DUBEN
sobota 1.   AŽ PØIJDE KOCOUR   (Projekt 100)
zaè. ve 20.00 hod
Prvním filmem z Projektu 100 pro tento rok je èeskoslo-

venský snímek Vojtìcha Jasného z roku 1963. Moderní po-
hádka je satirickou komedií a podobenstvím zároveò. Po-
stava vypravìèe, komentátora a kouzelníka v podání Jana
Wericha jiskøí metaforicky hutným a dùvtipným jazykem; v
dalších rolích hrají Vlastimil Brodský, Jiøí Sovák, Emília
Vašáryová, Vladimír Menšík, Jiøina Bohdalová ad.

úterý 4.   DÙKAZ   zaè. ve 20.00 hod
Komorní psychologické drama o hledání pravdy, lásky a

geniality. Osamìlá Catherine (vynikající Gwyneth Paltrowo-
vá) opatruje pozùstalost po zemøelém otci – excelentním
matematikovi, a spolu s jeho bývalým studentem hledá
v otcových záznamech a poznámkách pøevratný matema-
tický vzorec.

sobota 8.   PANIC JE NANIC   zaè. ve 20.00 hod
První ze tøí „iniciaèních akné komedií“ (dále Experti a

Raf�áci) se snaží zopakovat úspìch Snowboarïákù
z minulého roku. Tøi šestnáctiletí Pražáci øeší o prázdni-
nách problém se svým panictvím v malé vesnièce, kde se
usídlí na zanedbaném statku. Místní dívky mají naštìstí pro
nì obdobné starosti…

pátek 14.   RESTART   zaè. ve 20.00 hod
Psychologický milostný snímek debutujícího režiséra Ju-

lia Ševèíka se soustøeïuje na popis subjektivních pocitù
mladé pohledné Sylvy, která v žertu oznámí svému partne-
rovi, že je mu již dlouho nevìrná, aby pak složitì zachraòo-
vala narušený vztah, na kterém jí záleží víc, než si myslela.

úterý 18.   DOMINO   zaè. ve 20.00 hod
Pøíbìh skuteèné modelky Domino Harveyové (v podání

Keiry Knightleyové), která opustila pùvodní kariéru a stala
se lovkyní lidí. Pøíbìh se odvíjí v retrospektivách s komen-
táøem hlavní hrdinky bìhem jejího výslechu FBI, pøièemž
samozøejmì nechybí dramatické akce v režii Tonyho Scot-
ta.

pátek 21.   HELE KÁMO, KDO TU VAØÍ?
zaè. ve 20.00 hod
„Zachutná vám to tak, že vylížete pekáè!“ Bláznivá kome-

die o frustrovaném personálu, lakomých hostech a podiv-
ném jídle. Umírnìnì nechutná i pohoršlivá podívaná zachy-

cuje jeden den v kuchyni restaurace Shenanigan´s a divák
mùže jen doufat, že pohled do zákulisí veøejného stravování
je hodnì nadsazený.

úterý 25.   JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
zaè. v 17.00 hod
Po dlouhé dobì se uznávaná režisérka a scenáristka Ma-

rie Poledòáková vrátila za kameru, aby natoèila volné po-
kraèování úspìšných snímkù Jak vytrhnout velrybì stoliè-
ku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Rodinná komedie
o tom, že nikdo nechce zùstat sám. V roli dospìlého Vaška
se pøedstaví Jiøí Mádl.

pátek 28.   PÝCHA A PØEDSUDEK
zaè. ve 20.00 hod
Nová filmová adaptace slavného románu anglické spiso-

vatelky Jane Austenové je vìrným obrazem konce osm-
náctého století a života bohatých vrstev. Romantická zá-
pletka se toèí okolo mladého svobodného pana Bingleye, na
kterého líèí svatební past pan a panní Bennetovi a jejich pìt
dcer.

sobota 29.   DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY   (Projekt 100)
zaè. ve 20.00 hod
V psychologickém snímku z roku 1991 pokraèoval svìto-

známý polský režisér Krzysztof Kieslowski v originálních
analýzách vnitøního svìta èlovìka, kde vždy zùstává mno-
ho nevyøèeného a tajemného. Zvláštní pøíbìh dvou identic-
kých dívek, Polky a Francouzky, lze vnímat v nejrùznìjších
rovinách a divákovi se tak otevírá prostor pro úvahy a re-
flexe.

Klub Na Støelnici Králíky
DUBEN 2006

pátek 7. – ZAHRADA KRÁSNÁ NEZNÁMÁ
zaè. v 19.30 hod
„…aneb Receptáø na cestách“. Zábavný i nauèný poøad

pro všechny zahrádkáøe, pìstitele, sadaøe a kutily. Veèerem
provázejí Jan Kopøiva a Ing. Ludmila Dušková, známí
z poøadu TV Prima.

úterý 11. – VELIKONOÈNÍ ZPÍVÁNÍ
zaè. v 15.30 hod
Úèinkují sbory králických mateøských a základních škol.

nedìle 16. – SVÍTÁNÍ - VELIKONOÈNÍ KONCERT
zaè. v 17.00 hod
Komorní velikonoèní koncert ve varhanním salonku

Mìstského muzea s brnìnskou skupinou SVÍTÁNÍ.
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PROJEKT 100 pro rok 2006
Tøetím rokem se kino Støelnice pøipojuje výbìrem nìkolika
filmù k Projektu 100. Jedná se o snímky, které buï již patøí
do zlatého fondu svìtové kinematografie, nebo jsou význam-
nými zástupci èeské filmové tvorby, popøípadì – u tìch sou-
èasných – aspirují na nejvyšší kvalitativní hodnocení.

1. 4. – Až pøijde kocour, r. Vojtìch Jasný
29. 4. – Dvojí život Veroniky, r. Krzysztof Kieslowski

6. 5. – Na východ od ráje, r. Elia Kazan
27. 5. – Køižník Potìmkin, r. Sergej Ejzenštejn

3. 6. – U konce s dechem, r. Jean-Luc Godard
24. 6. – Motocyklové deníky, r. Walter Salles

Vstupné 50,- Kè; na tato filmová pøedstavení není nutno
pøedkládat prùkazku èlena Filmového klubu apod. Zaèátek
promítání ve 20:00 hodin.

PETRA FIŠEROVÁ & PØÁTELÉ
Posluchaèka 3. roèníku pardubické konzer-
vatoøe ze tøídy profesora V. Zítka vás zve na
sobotní podveèer s trochou hudby.

Úèinkují:
Petra Fišerová – zpìv
Igor Khomenko – viola
Sylva Bártíková – klavír
Tereza Kováøová – klavír
Vladimír Hejtmanský – zpìv
Zdeòka Horníèková – klavír

Koncert se koná ve vestibulu Støelnice v pá-
tek dne 28. dubna od 18.00 hodin.

støeda 19. – KLASIKA VIVA
zaè. v 19.00 hodin
V rámci cyklu KLASIKA VIVA se pøedstaví hobojista Vi-

lém Veverka, fagotista Václav Vonášek a klavírista Ivo Ka-
hánek. 69. koncert Kruhu pøátel hudby se koná v sále ZUŠ.

sobota 22. –  JEŠTÌ ŽIJU S VÌŠÁKEM, ÈEPICÍ A
PLÁCAÈKOU

zaè. v 19.30 hodin
Výborná divadelní komedie z prostøedí malého èeského

nádraží v podání divadelního spolku z Kunvaldu.

pátek 28. –   PETRA FIŠEROVÁ & PØÁTELÉ
zaè. v 18.00 hodin
Koncert studentky Pardubické konzervatoøe – obor zpìv;

dále úèinkuje Igor Khomenko – viola, Sylva Bártíková -
klavír a další hosté. Koncert se koná ve vestibulu Støelnice.

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

Poznámka redakce: Petra Fišerová vystupuje v operním
pøedstavení posluchaèù pardubické konzervatoøe. Studen-
ti a pedagogové konzervatoøe nastudovali pùvodní první
èeskou operu s názvem Dráteník (autor František Škroup)
v novém aranžmá.

Operu složil F. Škroup  na libreto básníka J. K. Chme-
lenského a první provedení díla se uskuteènilo dne 2. 2.
1826.

Dílo je uvádìno v pardubickém divadle Divadlo 29, nej-
bližší termín vystoupení je 18. 5. 2006 (www.divadlo29.cz).

HOKEJOVÝ TURNAJ
ŽÁKÙ V KRÁLÍKÁCH
Na kralickém zimním stadionu se v sobotu 4.3.2006 ko-

nal turnaj starších žákù v ledním hokeji. Turnaje se zú-
èastnila družstva Sokol Nekoø, Spartak Rychnov nad  Knìž-
nou a TJ Jiskra Králíky

Výsledky byly následující:
Králíky : Nekoø 2 : 6
Nekoø : Rychnov 2 : 3
Rychnov : Králíky 2 : 0

Vítìzem se staly žáci Rychnova n. Knìžnou, druhá skon-
èila Nekoø a tøetí domácí Králíky. Bylo to louèení s letošní
sezonou, která pro naše velmi mladé družstvo v kategorii
starších žákù skonèila šestým místem v okresním pøeboru
které hrálo sedm družstev.

Koneèná tabulka okresního pøeboru starších žákù:

1. Ústí nad Orlicí 12 10 1 1 77 : 29 21
2. Dlouhoòovice 12 10 0 2 67 : 20 20
3. Semanín 12 8 1 3 73 : 27 17
4. Lanškroun 12 5 0 7 28 : 39 10
5. Svitavy 12 3 1 8 31 : 59  7
6. Králíky 12 2 1 9 42 : 84  5
7. Vermìøovice 12 2 0 10 21 : 91  4

Koneèná tabulka okresního pøeboru mužù:

1. Choceò „B“ 18 18 0 0 187: 53 36
2. Mor.Tøebová „B“ 18 14 0 4 121: 72 28
3. Øetová 18 11 0 7  93 : 91 22
4. Lanškroun 18 10 1 7 101: 89 21
5. Vodìrady 18 10 1 7 102: 111 21
6. Tisová 18 10 0 8 106: 81 20
7. Žamberk 18 9 1 8  78 : 58 19
8. Vermìøovice 17 8 0 9  73 : 90 16
9. Králíky 17 6 3 8  85 : 85 15
10. Ústí nad Orlicí 17 5 4 8  65 : 96 14
11. Semanín 17 4 2 11  60 : 108 10
12. Dlouhoòovice 17 4 0 13  65 : 97  8
13. Nekoø 17 0 0 17  30 : 135  0

Ne pøíliš vydaøená sezona skonèila koneèným devátým
místem. Je to o jednu pøíèku horší umístìní než v loòské
sezonì. V letošním roce jsme nepøihlásili pro nedostatek
financí dorostence a tak každý dorostenec který mìl zájem
dostal šanci hrát za družstvo mužù.

Plán výletù odboru
KÈT Jiskra Králíky
na rok 2006

2 .4. - Lokalita bledulí
(16. 4.) Vlèkovice - Pastviny

9. 4. - Zahájení turistické
sezóny - Žampach

17. 4. - Odpolední vycházka - Šanov

23. 4. - Postøelmov - Brníèko - Trlina - Bludov

1. 5. - Králíky - Horní Lipka - Králíky

13. 5. - Pivovarská ètvrtka - Hanušovice

14. 5. - Kocanda - Horní Studénky (pou�) - Klášterec

19. - 20. 5. - Cyklo Glacensis 2006 - cykloakce
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Letošní zima byla krásná ale i krutá...


