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Z kvìtnových pranostik
· Bøezen - za kamna vlezem, duben - ještì tam budem,

máj - polezem na kraj.
· Bøezen - za kamna vlezem, duben - ještì tam budem,

máj - vyženem kozy v háj.
· Sníh v máji - hodnì trávy.
· Studený máj - v stodole ráj.
· Chladno a veèerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
· Není-li kvìten ani pøíliš studený, ani mokrý, naplòuje

stodoly i sudy.
· V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
· Suchý bøezen, chladný máj - bude humno jako ráj.
· Suchý bøezen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
· Mokrý máj - v stodole ráj.
· Mokrý máj - chleba hoj.
· V máji aby ani hùl pastýøova neoschla.
· Májová vlažièka - naroste travièka; májový deštíèek

- poroste chlebíèek.
· Májová kapka platí dukát.
· Na mokrý kvìten pøichází suchý èerven.
· Deštivý kvìten - žíznivý øíjen.

V Králíkách bude stát PENNY MARKET
Podle zastavovací stu-

die lokality Na Výsluní,
zpracované v loòském
roce architektem Harazí-
mem, zde má vedle no-
vých bytových domù, domu
s peèovatelskou službou a
objektù drobné obèanské
vybavenosti stát také dal-
ší „supermarket“ , a to
v tìsném sousedství sou-

èasné diskontní prodejny COOP.
V loòském roce nejprve projevili zájem o pozemek

developeøi firem stavících pro obchodní øetìzce Dis-
kont PLUS a PENNY MARKET. Po vyjednávání a na
doporuèení rady mìsta rozhodlo zastupitelstvo mìs-
ta v prosinci o zámìru prodeje èásti pozemkové par-
cely è. 1071/1 a souèasnì uložilo oslovit všechny mož-
né zájemce z øad obchodních øetìzcù, pùsobících na
území Èeské republiky. Mezitím se pùsobení v Králí-
kách vzdal øetìzec PLUS. Z oslovených po dvou le-
tech opìt projevil svùj zájem Lidl, ale protože neak-
ceptoval vybraný pozemek, vyjednávání ukonèil.

Zastupitelstvo mìsta proto 11. dubna jednalo o je-
diném zájemci, a to o firmì REWE, která projevila
svùj zájem postavit v Králíkách na dané parcele
diskontní prodejnu pro øetìzec PENNY MARKET.
Podle slov jejího zástupce Ing. Karla Reytta by nová
prodejna s parkovištìm pro 70-80 aut mohla být vy-

budována bìhem 16-18 týdnù. Protože samotné vý-
stavbì musí pøedcházet nezbytná územní a stavební
správní øízení, pøedpokládá otevøení pro zákazníky
v termínu èerven - èervenec 2007.

Investice za 25 milionù korun pøinese do Králík,
podle slov Ing. Reytta, asi 24 nových pracovních míst.
PENNY MARKET by mìl nabídnout podobný sorti-
ment jako na jiných místech v republice. Pøedpoklá-
dá se rovnìž, že by zde mohl být také pultový prodej
masa a uzenin. Prodejna bude  situována kolmo
k budovì diskontu COOP se samostatným nájezdem
od køižovatky nad èerpací stanicí Benzina a s parko-
vištìm situovaným k jihu. Firma REWE však nebu-
de investovat do stavby kruhového objezdu, který je
zde do budoucna plánovaný. Jeho výstavbu by mìl
zainvestovat vlastník prùtažní komunikace - Øedi-
telství silnic a dálnic Pardubice.

Výsledkem dubnového jednání zastupitelstva bylo
témìø jednohlasné schválení prodeje èásti zmínìné
pozemkové parcely, což bude mimo jiné znamenat
zhruba pìtimiliónový zisk pro mìstský rozpoèet. Vìø-
me, že nová diskontní prodejna posílí význam mìsta
jako regionálního centra, a že se nepotvrdí obavy
z toho, že by další možnost levnìjších nákupù mohla
výraznìji existenènì ohrozit naše obchodníky a pod-
nikatele.

Arnošt Juránek

Plánek s umístìním Penny Marketu uveøejòujeme na
stranì 3.

(pokraèování na stranì 19)

Turistické známky
V letošní turistické sezónì budou v IC pøi Mìstském mu-

zeu distribuovány turistické známky s logem mìsta (obrá-
zek sochy pøadleny z kašny na Velkém námìstí). Dále zde
budou distribuovány turistické známky s logem mìstského
muzea (budova muzea).
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TISKOVÁ ZPRÁVA ÈSOP
Ptáci: Ptaèí chøipka není problém. Problém jsou lidé, kteøí se jí bojí.

V souvislosti s výskytem ptaèí
chøipky na našem území považu-
jeme za nutné veøejnosti zdùraz-
nit známé skuteènosti:

1. Normálnì se chovající èlovìk
u nás nemá šanci se touto chøip-
kou nakazit.

2. Krmit volnì žijící ptáky, posky-
tovat jim místa pro hnízdìní a tì-
šit se z jejich pøítomnosti je nor-
mální chování èlovìka. Pøi tomto
chování èlovìk nemá šanci se pta-
èí chøipkou nakazit.

3. Je zcela zbyteèné, neefektivní
a nezákonné pod záminkou stra-
chu z ptaèí chøipky vyhánìt ptáky
z míst, kde se bìžnì vyskytují, nebo
je èi jejich hnízda likvidovat.

Jak ukazují zkušenosti z posledních
mìsícù, nakazit se ptaèí chøipkou není
vùbec jednoduché. V našich podmín-
kách je to prakticky nemožné. Tedy
pokud nìkdo nepraktikuje obyèeje
nìkterých asijských zemí - nepije sy-
rovou ptaèí krev, nevysává hleny
z nosních otvorù živým kohoutùm pøi
kohoutích zápasech èi nechodí spát se
slepicemi do jedné místnosti.

Èeský svaz ochráncù pøírody v dù-
sledku masového šíøení nejrùznìjších
„zaruèenì pravdivých“ informací
o ptaèí chøipce stále èastìji musí odpo-
vídat na dotazy veøejnosti typu – máme
odstranit ptaèí krmítko z našeho
okna? Máme dál chodit krmit labutì k
Vltavì? Máme ze zahrady odstranit
ptaèí budky? Mùžeme pouštìt ven naší
koèku? Jak zabránit, aby se jiøièky
vrátily do hnízda na našem domì? Na
naší škole je èapí hnízdo – nemìlo by
se odstranit?

Všem odpovídáme: Chovejte se tak,
jak byste se chovali, kdybyste
o ptaèí chøipce nikdy neslyšeli.
Tìšte se s pøítomnosti ptákù ve

vašem okolí a pomáhejte jim. Bu-
dete-li se chovat normálnì, nehrozí vám
žádné nebezpeèí.

Pøi nálezu zranìného èi zjevnì ne-
mocného ptáka, je normální se ho ne-
dotýkat a informovat o podrobnostech
nálezu co nejrychleji místnì pøísluš-
nou záchrannou stanici pro handica-
pované živoèichy. Kontakty na stani-
ce jsou na www.zachranazvirat.cz. Zá-
chranná stanice se ve spolupráci
s Státní veterinární správou  postará
o odborný odchyt a další vyšetøení. Je-
li takových ptákù více pohromadì èi
jsou-li ptáci mrtví, je nutné zavolat
rovnou Státní veterinární správu (tel.
227010142).

V pøípadì, že se veøejnost setká
s úmyslnou likvidací ptákù èi jejich
hnízdiš�, doporuèujeme ihned kontak-
tovat Policii ÈR, Èeskou inspekci život-
ního prostøedí (www.cizp.cz), Èeský
svaz ochráncù pøírody (tel. 222516115)
nebo Èeskou spoleènost ornitologickou
(tel.: 274 866 700).

Petr Stýblo, ÈSOP
tel. 222 51 61 15

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ÈESKÉ  REPUBLIKY
TISKOVÁ  ZPRÁVA  18. 4. 2006

Jak je tomu s preventivní vakcinací proti ptaèí chøipce v EU a v ÈR
V poslední dobì se hovoøí o možnos-

tech vakcinace drùbeže, v ÈR se hovo-
øí pouze o nouzové vakcinaci drùbeže,
která by byla možná napøíklad, kdyby
byly pøímo ohroženy zoologické zahra-
dy, popøípadì geneticky cenné chovy
(rodièovské a prarodièovské). Dosud
však Státní veterinární správa ÈR ne-
obdržela žádnou žádost ani ze zoo ani
z tìchto chovù.

Nicménì je v EU za urèitých pøesnì
stanovených podmínek preventivní
vakcinace drùbeže možná a je v sou-
èasné dobì provádìna na základì Roz-
hodnutí komise -  RK/2006/148/ES ve
Francii a na základì RK/2006/147/ES
v Nizozemsku.

Francie – vakcinace je schválena
jako pilotní projekt u hus a kachen ve
tøech departmentech (Department Des
Landes, De La Loire-Atlantique, De La
Vendée).

Ve všech vakcinovaných chovech je
nutno provádìt intenzivní monitoring
a surveillance (klinické prohlídky, sé-
rologická vyšetøování, nasazení indiká-
torových zvíøat).

Maso a masné výrobky pocházející
z vakcinované drùbeže se mohou ob-
chodovat pouze za pøedpokladu, že po-
chází z drùbeže, která:

a) pochází z hospodáøství, které bylo
pravidelnì kontrolováno a drùbež vy-
šetøována s negativním výsledkem na

vysocepatogenní aviární influenzu
H5N1 se zvláštním zamìøením na indi-
kátorové ptáky,

b) pochází z hejn, která byla klinic-
ky vyšetøena úøedním veterináøem
v prùbìhu 48 hodin pøed nakládkou,

c) pochází z hejna, které je drženo
oddìlenì od jiných hejn, která nespl-
òují podmínky èl. 4 RK/2006/147/ES,

Z vakcinovaných chovù je zakázáno
pøesunovat živou drùbež, násadová
vejce a jednodenní kuøata mimo území
Francie.

Maso a masné výrobky mohou být
odesílány mimo území Francie, pokud
je v obchodním dokladu potvrzeno spl-
nìní podmínek daných v RK/2006/148/
ES. Navíc musí Francie pøedem o zá-
silce informovat ústøední kompetent-
ní autoritu èlenského státu urèení.

Nizozemsko – vakcinace je schvá-
lena pro drobnochovatele drùbeže a pro
chovy ve volnosti pro celé území Nizo-
zemska.

Veškerá vakcinovaná drùbež v drob-
nochovech musí být individuálnì ozna-
èena a smí se pøesunovat pouze do ji-
ných vakcinovaných hospodáøství na
území Nizozemska. Vakcinovaná drù-
bež z drobnochovù, jednodenní kuøata
a násadové vejce od této drùbeže se
nesmí odesílat do jiných èlenských stá-
tù.

Vakcinovaná drùbež z volných cho-

vù se smí pøesunovat pouze na jatky
v Nizozemsku. Konzumní vejce od
vakcinované drùbeže z tìchto chovù
mohou být odesílána do jiných èlen-
ských státù pouze na základì potvrze-
ní pravidelných kontrol v chovu a pro-
vedeném vyšetøování na vysocepato-
genní aviární influenzu H5N1
s negativním výsledkem se zvláštním
zamìøením na indikátorové ptáky a
musí být odesílána pøímo do urèených
balících støedisek, kde jsou balena do
jednorázových pøepravek za zvláštní-
ho režimu podle RK/2006/147/ES.

Maso a masné výrobky získané
z drùbeže z volných chovù mohou
být odesílány do ostatních èlenských
státù za pøedpokladu splnìní stejných
podmínek, jako v pøípadì Francie.
I v pøípadì Nizozemska je uložena po-
vinnost pøedem ohlásit zamýšlený pøe-
sun ústøední veterinární autoritì stá-
tu urèení.

Oba státy mají povinnost pøedložit do
jednoho mìsíce po provedení preven-
tivní vakcinace Evropské komisi zprá-
vu a následnì podávat v mìsíèních
intervalech informaci v prùbìhu jed-
nání Stálého veterinárního výboru.

K dnešnímu dni neohlásili ani
z Francie, ani z Nizozemska, že by
odesílali drùbeží maso pocházející
z vakcinované drùbeže do ÈR.

Podle ústøedního øeditele Státní ve-
(pokraèování na následující stranì)
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Co bychom mìli vìdìt o ptaèí chøipce
První pøípady ptaèí chøipky se obje-

vily pøed tøemi lety v Asii. Od roku
2003 na ptaèí chøipku zemøelo 120 lidí,
pro srovnání na bìžnou chøipku umí-
rá roènì asi 1500 lidí. Chtìl bych upo-
zornit na to, že v médiích se nìkdy
objevují informace o nebezpeèí ptaèí
chøipky dost pøehnané. Skuteènost
není  až tak dramatická a hlavnì
v našich podmínkách nehrozí tak vel-
ké nebezpeèí pøenosu chøipky ze zví-
øete na èlovìka. Pøenos z èlovìka na
èlovìka ještì nebyl zaznamenán.

Ptaèí chøipku pøenášejí skoro ve
všech pøípadech vodní, volnì žijící ptá-
ci, zejména labutì a kachny. Náhlý
pøenos nemoci na velkou vzdálenost
v dobì tahu vodního ptactva je ome-
zen tím, že infikovaný pták není ve
velice krátké dobì schopen letu. Drav-
ci a zpìvné ptactvo nejsou k této vi-

rové nemoci tak náchylní. Nemoc se
pøenáší hlavnì trusem, peøím a pøí-
mým kontaktem. Z domácích zvíøat
jsou k nemoci nejvíce náchylné krù-
ty, poté slepice a kachny. Inkubaèní
doba je 3 – 7 dní. Pøíznaky jsou po-
mìrnì zøetelné, drùbež pøestane pøi-
jímat potravu, vlivem horeèky více
pije, ustává snùška vajec, vejce jsou
deformovaná a mají tenkou skoøáp-
ku. Poté se objevují otoky hlavy, nì-
kdy i nohou, høebínku, a také  krvá-
ceniny.

Pøi nálezu víc jak 4 uhynulých ptá-
kù v jedné lokalitì a nebo i jednoho
ptáka, který vykazuje výše popsané
pøíznaky nemoci, je nutné nález na-
hlásit na Mìstský úøad Králíky, odbor
životního prostøedí, tel. 465 670 885,
nebo krizové øízení tel.465 670 878,
mob. 724 192 903. Také je možné in-

formovat Policii Èeské republiky a
Hasièský záchranný sbor, stanici
v Králíkách.

Drùbež je tøeba chránit pøed ptaèí
chøipkou zastøešením výbìhu (ochra-
na proti spadu infikovaného trusu).
Slepice, krùty, perlièky nedržet spo-
leènì s vodní drùbeží.

Pøíznaky této chøipky u lidí jsou –
vysoké horeèky, bolesti hlavy, kašel a
obtíže pøi dýchání. Èím døívìjší je  ná-
vštìva  doktora, tím vìtší je úspìšnost
léèení. Úspìšnost léèení je zatím 40%.
Virus ptaèí chøipky není moc odolný,
pøi zahøátí na 70 stupòù celsia staèí
na jeho likvidaci pár vteøin.

V pøípadì, že by se v našem regio-
nu nebo v blízkém okolí vyskytla ptaèí
chøipka, Státní veterinární správa vy-
hlásí povinnost obcím, aby provedly
sèítání drùbeže na celém správním
území dané obce. A to z dùvodu ná-
hrady škod pro chovatele, pokud by
vzhledem k okolnostem bylo naøízeno
utratit veškerou domácí drùbež.

Na závìr bych chtìl dodat, že není
dùvod k pøehnaným reakcím, ale je
tøeba sledovat informace odborníkù
z veterinární správy, která se celou si-
tuací intenzivnì zabývá a popøípadì
vèas vyhlásí nutná opatøení.

Václav Matoulek
Odbor vnitøních vìcí MÚ Králíky

Situaèní plánek umístìní Penny Marketu s plánovaným kruhovým objezdem

terinární správy, Milana Maleny, je jas-
né, že preventivní vakcinace drùbeže
pøináší celou øadu problémù a
v podmínkách ÈR není vhodné o ní
uvažovat. To, co by bylo u nás možné,
je pouze nouzová vakcinace. Tuto mož-
nost Evropská komise schválila. Zájem

ani ze zoo ani z geneticky cenných
chovù však Státní veterinární správa
nezaznamenala.

Josef Duben, tisk. mluvèí SVS ÈR

Další informace z oblasti Státní ve-
terinární správy lze získat na interne-
tových stránkách SVS ÈR: ww.svscr.cz.

Jak je tomu s preventivní vakcinací
proti ptaèí chøipce v EU a v ÈR

(dokonèení z pøedchozí strany)
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

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

mùžete objednat veškeré kamenické práce.

Tyto kamenické práce vám provedeme
i na okolních høbitovech.

Pøíjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

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

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)

Rozhovor s Mgr. Radko Martínkem
 ministrem pro místní rozvoj

Dne 7. 4. 2006 se mìl v Králíkách (Hotel
Beseda) uskuteènit semináø poøádaný Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj ÈR na téma
Vzdìlávání v cestovním ruchu za úèasti pana
ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Mar-
tínka. Organizátoøi akce pøipravili i prostor
pro dotazy zástupcù regionálního tisku.
Semináø byl z dùvodu nièivých záplav pøe-
sunut na jiný termín mimo region Králicka.
Tohoto semináøe se pracovníci redakce
z pracovních dùvodù nemohli zúèastnit (tis-
kovou zprávu o této konferenci pøinášíme
na stranì 5). Pan ministr  nám na naše
dotazy odpovìdìl elektronickou formou. Tyto
dotazy se netýkaly pouze tématu seminá-
øe, ale byly zamìøeny na konkrétní problé-
my našeho regionu.

Vážený pane ministøe, jak hodnotí-
te možnosti rozvoje regionu Králicka
v oblasti turistického ruchu?

Bìhem své nedávné návštìvy Králického
mikroregionu jsem se seznámil s chystaný-
mi projekty zamìøenými na rozvoj turistic-
ké infrastruktury v této oblasti. Domnívám
se, že využitím vynikajících pøíležitosti pro

zimní i letní horskou turistiku v oblasti Krá-
lického Snìžníku je možné napomoci øešení
souèasných strukturálních problémù na
Králicku.

Velkým problémem v rozvoji ces-
tovního ruchu je dopravní obslužnost
našeho regionu.

Je obecnì známo, že dopravní dostup-
nost je jedním z hlavních faktorù posuzová-
ní významu turistické destinace a že mo-
dernizace a rozvoj dopravní infrastruktury
významnì pøispívají k rozvoji cestovního
ruchu v regionech. Takové projekty, jako je
napøíklad pøipravovaná elektrifikace želez-
nièní trati z Letohradu do polského Miêdzy-
lesie, ale napøíklad i budování nových cyk-
lotras, zvýší podíl cestovního ruchu na hos-
podáøské prosperitì Králického mikroregi-
onu a pøispìjí rovnìž k vytvoøení nových pra-
covních pøíležitostí pro zdejší obyvatele.

Jednou z možností snížení nezamìst-
nanosti je i rozvoj agroturistiky. Jaká
je v souèasné dobì možnost podpory
tohoto druhu podnikání?

Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR pova-
žuje rozvoj agroturistiky za jednu z priorit
v oblasti cestovního ruchu, což bude zohled-
nìno v pøipravované Státní koncepci pro roz-
voje cestovního ruchu v ÈR na léta 2007-
2013. Finanèní prostøedky na realizaci této
priority byly dosud èerpány pøedevším ze
strukturálních fondù EU, a to v rámci SROP
- Podpora regionální a místní infrastruktu-
ry cestovního ruchu, kdy koneènými pøíjem-
ci jsou jednotlivé kraje ÈR. V pøíštím pláno-
vacím období EU 2007 - 2013 bude finanè-
ní podpora rozvoje ubytovacích kapacit øe-
šena v rámci regionálních operaèních pro-
gramù.

Jednou z možností rozvoje regionu
je i pøeshranièní spolupráce. Jak hod-
notíte tyto aktivity?

Pøeshranièní projekty jsou realizovány
v programu INTERREG IIIA, kdy projekty
naplòují spoleènou strategii èesko-polské-
ho pohranièí a jsou vybírány spoleèným vý-
borem, jehož èleny jsou zástupci z tohoto

pohranièí. Z vybraných projektù z tohoto
programu pro cestovní ruch bych ve Vaší
oblasti rád uvedl projekt „Rozhledna na Køí-
žové hoøe v Èervené Vodì“. Rovnìž projekt
„Evropký dùm“ v Králíkách bude mít vý-
znam i pro cestovní ruch v této oblasti, pro
nìj tak pøíznivé.

Vzhledem k velkému zájmu o tento pro-
gram jsou na èeské stranì jeho finanèní pro-
støedky již vyèerpány, také díky velkému
zájmu o øešení problematiky cestovního ru-
chu v celém èesko-polském pohranièí. Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ÈR pøipravuje
na pøíští období 2007 - 2013 obdobný pro-
gram v rámci Cíle 3, kde rovnìž budeme
podporovat jeho významné zamìøení na ces-
tovní ruch.

Rozvoj turistického ruchu by nemìl
poškozovat životní prostøedí, jak lze
podle Vás zajistit rozvoj turistického
ruchu v návaznosti na ochranu pøíro-
dy?

Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR øeší
podporu rozvoje cestovního ruchu v chránì-
ných krajinných oblastech a národních par-
cích ve spolupráci s Ministerstvem životní-
ho prostøedí ÈR. Obì ministerstva byla po-
vìøena usnesením vlády ÈR è. 457 ze dne
20. dubna 2005 pøedložit do 1. bøezna. 2007
akèní plán „Národního systému certifikace
šetrných služeb cestovního ruchu“. Návrh
Systému je koncipován jako jeden z mož-
ných nástrojù vedoucí k dosažení udržitel-
nosti cestovního ruchu v souladu s pøipra-
vovanou Koncepcí státní politiky cestovní-
ho ruchu pro období 2007 - 2013.

V návaznosti na zmínìné usnesení vlády
bylo také zadáno zpracování výzkumného
úkolu „Socio-ekonomický pilíø trvale udrži-
telného rozvoje cestovního ruchu“, jehož cí-
lem je provést komplexní analýzu všech
aspektù socio-ekonomického pilíøe trvale
udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Èes-
ké republice a na základì výstupù zhotove-
né analýzy pak identifikovat základní fak-
tory, které ovlivòují vztah cestovního ruchu
a životního prostøedí, a indikátory udržitel-
ného rozvoje cestovního ruchu na úrovni stá-
tu.

Cestovní ruch se mùže úspìšnì rozvíjet
i v chránìných územích, ovšem ve svých „eko-
logicky šetrných“ formách tak, aby docháze-
lo k minimalizaci jeho negativních vlivù na
místní ekosystémy, krajinný ráz i život míst-
ních obyvatel. Podaøí-li se tedy napøíklad
v ptaèí oblasti Králický Snìžník, která úze-
mím zaøazeným do soustavy Natura 2000,
realizovat nìkterý z produktù „ekologické-
ho“ cestovního ruchu (to znamená produktù
šetrných k životnímu prostøedí, založených
na pozorování pøírody), mùže to znamenat
dlouhodobý ekonomický pøínos a zároveò
významné oživení pro celý Králický mikro-
region. Zámìrem Ministerstva pro místní
rozvoj ÈR je snahy o provozování cestovního
ruchu zpùsobem šetrným k pøírodním i kul-
turním hodnotám podporovat.

Za zodpovìzené dotazy dìkujeme panu
ministru pro místní rozvoj Mgr. Radko Mar-
tínkovi

Za redakci KZ se ptal J. Divíšek
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Projekty z prostøedkù Evropského sociálního fondu urèené
pro vzdìlávání v oblasti cestovního ruchu v regionech

Èeské republiky pomohou pøilákat více turistù
Praha, 28. února 2006:  Ministerstvo

pro místní rozvoj bude prostøednictvím
své pøíspìvkové organizace Èeské cen-
trály cestovního ruchu - CzechTouris-
mu realizovat ètyøi systémové progra-
my zamìøené na rozvoj vzdìlávání
v oblasti cestovního ruchu v regionech
v hodnotì pøesahující 250 milionù Kè.

Prostøedky na realizaci plynou z Ope-
raèního programu Rozvoje lidských
zdrojù (OP RLZ), opatøení 4.2, tedy
Specifického vzdìlávání. V souèasné
dobì byly schváleny ètyøi systémové
projekty v hodnotì pøes 250 milionù
Kè. Jsou to projekty:

· Školení a vzdìlávání pracovníkù
v cestovním ruchu;

· Vzdìlávání pracovníkù veøejné sprá-
vy v cestovním ruchu;

· Informace v cestovním ruchu;
· Destinaèní management a vytváøe-

ní produktù v cestovním ruchu.
Projekty jsou zamìøeny na školení

pracovníkù v cestovním ruchu s cílem

jejich dalšího vzdìlávání a zvyšování
úrovnì služeb nabízených v cestovním
ruchu v rámci jednotlivých regionù.
Mechanismus školení bude probíhat
formou distanèního vzdìlávání, tedy e-
learningu, i formou prezenèního stu-
dia, pøípadnì kombinací obou. Poèítá
se s vybudováním elektronické knihov-
ny pro potøeby frekventantù kurzù. Na
jednotlivé èásti projektù jsou vypiso-
vána výbìrová øízení. Návrhy projek-
tù musejí být zamìøeny na cílové sku-
piny a èinnosti pro tyto skupiny vybra-
né. V pøípadì opatøení 4.2. jsou cílový-
mi skupinami malé a støední podniky,
veøejná správa, veøejné instituce, vèet-
nì škol a nestátní neziskové organiza-
ce. Koneènými cílovými skupinami jsou
podnikatelé, zamìstnanci a manage-
ment podnikù, pracovníci veøejné sprá-
vy a veøejných institucí (i školy) a úèast-
níci vzdìlávacích a informaèních akcí.

OP RLZ tvoøí základ pro èerpání pod-
pory z Evropského sociálního fondu

v oblasti rozvoje lidských zdrojù v ÈR
na období 2004-20061. Je zamìøen na
celé území Èeské republiky, s výjim-
kou Prahy. Cílem OP RLZ je podporo-
vat vysokou a kvalitní úroveò zamìst-
nanosti založenou na kvalifikované a
flexibilní pracovní síle, vèetnì integra-
ce ohrožených skupin sociální exkluzí,
rovné pøíležitosti pro muže a ženy, roz-
voj celoživotního uèení a adaptabilitu
zamìstnancù a zamìstnavatelù na
zmìny ekonomických a technologic-
kých podmínek. Operaèní program roz-
voje lidských zdrojù obsahuje specific-
ké cíle, které byly pøipojeny k jednotli-
vým prioritám programu. V rámci pri-
ority 4 (Adaptabilita a podnikání) je de-
finováno opatøení 4.2. jako Specifické
vzdìlávání.

Operaèní program Rozvoje lidských
zdrojù je spolufinancován Evropským
sociálním fondem.

1 Finanèní prostøedky lze èerpat až
do konce roku 2008.

Informace o dávkách sociální péèe a o dávkách sociální podpory
Každý z nás se mùže v životì ocitnout

v nepøíznivé sociální situaci. Bohužel ne kaž-
dý se orientuje v systému dávek a podpory.
O dávkách sociální péèe rozhodují obecní
úøady (viz. dále), dávky sociální podpory vy-
øizují kontaktní místa úøadu státní sociál-
ní podpory (spadá pod úøad práce). Pro naše
ètenáøe jsme z portálu ministerstva práce
a sociálních vìcí zpracovali krátký pøehled
o tìchto dávkách.

1. Dávky sociální péèe
Systém dávek sociální péèe reaguje na

individuální situace obèanù, vázané na vìk,
zdravotní stav èi jiné vážné dùvody. Rozho-
dování o jednotlivých dávkách je svìøeno
obecním úøadùm, povìøeným obecním úøa-
dùm a úøadùm obcí s rozšíøenou pùsobnos-
tí. Dávky sociální péèe jsou pøíslušnými
obecními úøady poskytovány v rámci výko-
nu státní správy v pøenesené pùsobnosti a
penìžní prostøedky na jejich výplatu jsou
poskytovány ze státního rozpoètu. V rámci
samostatné pùsobnosti (tj. z prostøedkù
samosprávy) se poskytuje také bezúroèná
pùjèka a jednorázový penìžitý pøíspìvek.

Dávky sociální péèe se poskytují podle:
· zákona è. 482/1991 Sb., o sociální po-

tøebnost i
· zákona è. 100/1988 Sb., o sociálním za-

bezpeèení
· zákona è. 114/1988 Sb., o pùsobnosti

orgánù ÈR v sociálním zabezpeèení
· vyhlášky MPSV è. 182/1991 Sb.
Dávky z dùvodu sociální potøebnosti - jed-

norázové nebo opakující se (penìžité nebo
vìcné) dávky urèené k zabezpeèení základ-
ních životních potøeb jsou poskytovány
v pøípadì, že èisté penìžní pøíjmy obèana,
resp. domácnosti (spoleènì posuzovaných
osob) nedosahují životního minima a není
možné je zvýšit vzhledem k vìku, zdravot-
nímu stavu nebo z jiných vážných dùvodù
vlastním pøièinìním.

Doplòují nedostateèný pøíjem domácnos-

ti zpravidla do výše jejího životního mini-
ma, a to na základì individuálního posou-
zení sociální a ekonomické situace (vè. ma-
jetkových pomìrù). Mohou však být posky-
továny i v nižší úrovni, nebo naopak i nad
úroveò životního minima, pokud jsou pro-
kázány odùvodnìnì vyšší základní životní
potøeby související napø. s lékaøsky doporu-
èeným dietním stravováním, vyššími nákla-
dy na bydlení apod.

Dávky poskytují povìøené obecní úøady
podle zákona o sociální potøebnosti na zá-
kladì písemné žádosti o jejich pøiznání.
Obèan s nedostateènými pøíjmy musí dolo-
žit potøebné doklady nejen o všech pøíjmech,
ale i o úhradì nákladù na bydlení apod.

Odvolání proti rozhodnutí pøíslušného
správního orgánu o dávce sociální péèe se
podává k pøíslušnému krajskému úøadu
prostøednictvím obecního úøadu, který
o dávce rozhodoval.

A) Dávky sociální péèe pro rodi-
ny a dìti

Žádost o dávky sociální péèe pro rodiny
a dìti se podávají u pøíslušného obecního
úøadu.

1. Pøíspìvek na výživu dítìte
Pøíspìvek na výživu dítìte je penìžitá

dávka, na kterou má nárok nezaopatøené
dítì, které se považuje za sociálnì potøeb-
né, vùèi nìmuž povinná osoba nežijící s dí-
tìtem v domácnosti neplní vyživovací po-
vinnost, stanovenou jí rozhodnutím soudu.
Pokud by pøíspìvek na výživu v penìžité
formì nebyl využíván ve prospìch dítìte,
poskytne se ve vìcné formì.

Dávka se poskytuje se výši stanoveného
výživného, nejvýše však ve výši rozdílu mezi
pøíjmem dítìte a jeho životním minimem,
zvýšeným pøípadnì z dùvodu potøeby diet-
ního stravování nebo držení prùkazu mi-
moøádných výhod ZTP/P. Dávka se posky-
tuje opakovanì mìsíènì po dobu plnìní pod-
mínek nároku. (Obecní úøad s rozšíøenou

pùsobností).
2. Penìžité a vìcné dávky rodièùm

nezaopatøených dìtí, tìhotným ženám
a nezaopatøeným dìtem

Penìžitá nebo vìcná nenároková dávka
poskytovaná k uhrazení jednorázových mi-
moøádných výdajù rodiny, jejíž jednotliví
èlenové na jejich úhradu nemají dostateèné
finanèní prostøedky. Posuzuje se pøíjmová
situace rodièù nezaopatøených dìtí, tìhot-
ných žen nebo nezaopatøených dìtí v rodi-
nì, tj. zda z penìžních prostøedkù, které
má rodina k dispozici, není možné uhradit
jednorázové mimoøádné výdaje. Penìžitou
dávku lze poskytnout do výše 15.000 Kè.
Vìcnou dávku lze poskytnout do výše 8.000
Kè, ve výjimeèných pøípadech do výše
15.000 Kè. Dávka se poskytuje jednorázo-
vì. (Povìøený obecní úøad).

3. Pøíspìvek pøi uzavøení manželství
Penìžitá nenároková dávka poskytova-

ná pøi uzavøení manželství na hrazení vý-
dajù spojených s vybavením domácnosti dí-
tìte, které bylo v pìstounské péèi. Pìstoun-
ská péèe konèí dosažením 18 let vìku dítì-
te. Dávku lze poskytnout do výše 10.000
Kè. Dávka se poskytuje jednorázovì. (Obec-
ní úøad s rozšíøenou pùsobností).

4. Pøíspìvek na poøízení základní-
ho vybavení dítìte pøed jeho pøevze-
tím do pìstounské péèe

Penìžitá nenároková dávka poskytova-
ná obèanùm, kteøí se ujali dítìte se souhla-
sem pøíslušných orgánù v dobì pøedcházejí-
cí rozhodnutí soudu o svìøení tohoto dítìte
do jejich pìstounské péèe, popø. do péèe
poruèníka. Pokud pøed touto péèí žilo dítì
v zaøízení pro výkon ústavní výchovy, po-
skytne se tato dávka vždy. Dávka se posky-
tuje jednorázovì do výše 4.500 Kè u dítìte
pøedškolního vìku a do výše 6.000 Kè
u ostatních dìtí. Poskytnutí této dávky ne-
vyluèuje poskytnutí pøíspìvku pøi pøevzetí

(pokraèování na stranì 6)
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dítìte, poskytovaného v rámci systému stát-
ní sociální podpory. (Obecní úøad s rozšíøe-
nou pùsobností).

5. Pøíspìvek na úhradu za užívání
bytu nezaopatøeného osiøelého dítìte

Penìžitá nenároková dávka poskytova-
ná k úhradì za užívání bytu osiøelým neza-
opatøeným dítìtem. Podmínkou pro pøizná-
ní dávky je pøechod nájmu bytu na nezao-
patøené osiøelé dítì žijící v náhradní péèi
nebo zletilé nezaopatøené osiøelé dítì pøi-
pravující se na povolání. Základní podmín-
kou je nepostaèující vlastní pøíjem dítìte.
Dávka se poskytuje ve výši úhrady za uží-
vání bytu a služby s tím spojené, snížené
o èástku, o kterou pøíjem dítìte vèetnì pøí-
davku na dítì pøevyšuje èástku životního
minima dítìte na osobní potøeby a podíl
spoleèných nákladù na domácnost. Dávku
lze poskytnout také ve výši potøebné k úhra-
dì dluhu, který již nezaopatøenému osiøelé-
mu dítìti vznikl. Dávka se poskytuje opa-
kovanì po dobu plnìní podmínek. (Obecní
úøad s rozšíøenou pùsobností).

6. Pøíspìvek na rekreaci dìtí dù-
chodce

Penìžitá, nenároková dávka poskytova-
ná na úhradu nákladù spojených s rekreací
dítìte dùchodce. Podmínkou pro pøiznání
dávky je potøeba úhrady nákladù rekreace
vlastního nebo osvojeného dítìte dùchodce
nebo dítìte pøevzatého do péèe nahrazující
péèi rodièù, a to ve vìku do skonèení povin-
né školní docházky. Dùchodce musí splòo-
vat podmínky sociální potøebnosti. Pøíspì-
vek lze poskytnout i v pøípadì, že dùchodce
nesplòuje podmínky sociální potøebnosti,
ale jeho rodina má zvýšené životní náklady
v dùsledku déletrvající nemoci nebo invali-
dity nìkterého z èlenù rodiny, popø. dùchod-
ce je úèastníkem odboje. Dávka se poskytu-
je jednorázovì ve výši 80 % celkových ná-
kladù na rekreaci, výjimeènì až do plné výše
nákladù. (Povìøený obecní úøad).

7. Pøíspìvek pøi péèi o blízkou nebo
jinou osobu - náleží:

· obèanovi peèujícímu osobnì, celodennì
a øádnì o blízkou osobu, která je pøevážnì
nebo úplnì bezmocná, nebo starší 80 let a
èásteènì bezmocná. V pøípadì péèe o jinou
než blízkou osobu musí být splnìna pod-
mínka spoleèné domácnosti. Poživatelùm
plného invalidního dùchodu a starobního
dùchodu nárok na dávku nevzniká (nárok
vznikne pouze, pokud by výše dùchodu ne-
byla nižší než výše pøíspìvku);

· rodièi, prarodièi, popø. jinému obèanovi,
který pøevzal dítì do péèe nahrazující péèi
rodièù na základì rozhodnutí pøíslušného
orgánu, který peèuje o nezletilé dítì starší
jednoho roku, které je podle zvláštního práv-
ního pøedpisu dlouhodobì tìžce zdravotnì
postižené vyžadující mimoøádnou péèi.

Podmínka osobní, celodenní a øádné péèe
se považuje v nìkterých situacích za splnì-
nou (napø. doba výuky u dìtí plnících povin-
nou školní docházku, doba, kdy si osoba
peèující vyøizuje nezbytné osobní záležitos-
ti nebo vykonává výdìleènou èinnost a za-
jistí péèi jinou zletilou osobou apod.).

Pobírání pøíspìvku nebrání omezená vý-
dìleèná èinnost, tj. výdìleèná èinnost, která
zakládá úèast na nemocenském pojištìní
nebo samostatná výdìleèná èinnost. Výše
pøíspìvku je dána pevnou èástkou, a to

2,25násobkem èástky životního minima
potøebné k zajištìní výživy a ostatních zá-
kladních osobních potøeb obèana a 3,85ná-
sobku pøi péèi o dvì nebo více osob. (Povìøe-
ný obecní úøad.)

B) Dávky sociální péèe pro staré
obèany

- Jednorázové nenárokové dávky
1. Jednorázové penìžité dávky obèa-

nùm v ústavu sociální péèe, psychiatrické
léèebnì nebo léèebnì pro dlouhodobì nemoc-
né na úhradu závazkù krátkodobé po-
vahy. (Obecní úøad.)

2. Pøíspìvek na rekreaci a lázeòskou
péèi nepracujícím dùchodcùm, kteøí hradí
poukazy na rekreaci a lázeòskou péèi
z vlastních prostøedkù. Výše pøíspìvku je
vázána na výši dùchodu. (Povìøený obecní
úøad).

3. Pøíspìvek na výdaje spojené
s dopravou hromadnými dopravními
prostøedky sociálnì potøebným úèastní-
kùm rekreace a lázeòské péèe, a to až do
výše skuteèných nákladù. (Povìøený obecní
úøad).

4. Jednorázové penìžité a vìcné dáv-
ky sociálnì potøebným obèanùm na úhra-
du mimoøádných nutných výdajù, kte-
ré nemohou uhradit ze svých bìžných pøí-
jmù. (Obecní úøad).

5. Vìcné dávky sociálnì potøebným ob-
èanùm na jejich bìžné životní potøeby, kte-
ré si pro svùj zdravotní stav, vìk nebo
osamìlost nemohou zabezpeèit sami.
(Obecní úøad).

6. Pøíspìvek na zøízení telefonní
úèastnické stanice sociálnì potøebným
obèanùm, kteøí jsou poživateli zvýšení dù-
chodu pro bezmocnost, a to až do výše 1.000
Kè. (Obecní úøad).

7. Pøíspìvek na zmìnu pøipojení te-
lefonní úèastnické stanice sociálnì po-
tøebným obèanùm, kteøí jsou poživateli zvý-
šení dùchodu pro bezmocnost, a to až do
výše 1.000 Kè. (Obecní úøad).

- Opakující se nenárokové dávky
1. Pøíspìvek na spoleèné stravová-

ní, urèený k úhradì èásti nákladù vydáva-
ných sociálnì potøebným starým obèanem
na spoleèné stravování, ve výši 12 Kè na
jeden obìd, resp. v mimoøádných pøípadech
zvýšený až o 15 %. (Obecní úøad).

2. Pøíspìvek na zvýšené životní ná-
klady obèanù, trvale používajících ortope-
dické, kompenzaèní nebo jiné pomùcky, po-
kud jim vznikají v souvislosti s používáním
tìchto pomùcek zvýšené výdaje. Výše pøí-
spìvku èiní až 200 Kè mìsíènì. (Povìøený
obecní úøad).

3. Pøíspìvek na provoz telefonní
úèastnické stanice obèanùm starším 70
let, kteøí žijí osamìle. Výši pøíspìvku lze
stanovit až do výše plné úhrady základní
mìsíèní sazby za používaní telefonní stani-
ce. (Povìøený obecní úøad).

C) Dávky sociální péèe pro tìžce
zdravotnì postižené obèany

- Jednorázové a nárokové dávky
1. Pøíspìvek na úpravu bytu, urèený

obèanùm s tìžkými vadami nosného nebo
pohybového ústrojí a obèanùm úplnì nebo
prakticky nevidomým k odstranìní bariér
v rámci jejich bytu. Pøíspìvek lze poskyt-
nout ve výši 70 % prokázaných nákladù na
úpravu, nejvýše však ve výši 50.000 Kè.

(Obecní úøad s rozšíøenou pùsobností).
2. Pøíspìvek na individuální dopra-

vu, urèený obèanùm s tìžkou vadou nosné-
ho nebo pohybového ústrojí, úplnì nebo prak-
ticky nevidomým a rodièùm nezaopatøených
dìtí léèených pro onemocnìní zhoubným ná-
dorem nebo hemoblastózou, kteøí nevlastní
motorové vozidlo nebo nejsou dopravováni
vozidlem, na které je pøiznán pøíspìvek na
provoz motorového vozidla. Výše pøíspìvku
èiní 6.500 Kè roènì. (Obecní úøad).

3. Pøíspìvek na zakoupení motoro-
vého vozidla, urèený obèanùm s tìžkou
vadou nosného nebo pohybového ústrojí a
rodièùm nezaopatøených dìtí, které mají tìž-
kou vadu nosného nebo pohybového ústrojí,
které jsou úplnì nebo prakticky nevidomé
nebo tìžce mentálnì postižené. Výše pøí-
spìvku èiní až 100.000 Kè. (Obecní úøad
s rozšíøenou pùsobností).

4. Pøíspìvek na celkovou opravu
motorového vozidla, urèený obèanùm
s tìžkou vadou nosného nebo pohybového
ústrojí a rodièùm nezaopatøených dìtí, kte-
ré mají tìžkou vadu nosného nebo pohybo-
vého ústrojí, které jsou úplnì nebo praktic-
ky nevidomé nebo tìžce mentálnì postiže-
né. Výše pøíspìvku èiní až 60.000 Kè. (Obec-
ní úøad s rozšíøenou pùsobností).

5. Pøíspìvek na zvláštní úpravu mo-
torového vozidla, urèený obèanùm s tìž-
kou vadou nosného nebo pohybového ústro-
jí, kteøí sami øídí motorové vozidlo a s ohle-
dem na své postižení úpravu vozidla potøe-
bují. Pøíspìvek se poskytuje v plné výši ceny
úpravy, pokud tomu nebrání výše soubìhu
tøí pøíspìvkù, poskytnutých v prùbìhu 10
po sobì jdoucích kalendáøních rokù, která
èiní 200.000 Kè. (Obecní úøad s rozšíøenou
pùsobností).

6. Pøíspìvek na provoz motorového
vozidla, urèený provozovatelùm (držitelùm)
motorového vozidla, jejichž zdravotní stav
odùvodòuje pøiznání mimoøádných výhod II.
a III. stupnì, kteøí používají toto motorové
vozidlo ke své pravidelné dopravì, provozo-
vatelùm, kteøí používají motorové vozidlo k
pravidelné dopravì svých blízkých osob, je-
jichž zdravotní stav rovnìž odùvodòuje pøi-
znání mimoøádných výhod II. a III. stupnì,
a rodièùm nezaopatøených dìtí léèených pro
onemocnìní zhoubným nádorem nebo he-
moblastózou. Výše pøíspìvku èiní u jednos-
topých vozidel 4.200 Kè, resp. 2.300 Kè
(ZTP/P a ZTP) a u dvoustopých vozidel
9.900 Kè, resp. 6.000 Kè  (ZTP/P a ZTP).
(Obecní úøad s rozšíøenou pùsobností).

- Opakující se nároková dávka
1. Pøíspìvek na úhradu za užívání

bezbariérového bytu, urèený obèanùm
s tìžkými vadami nosného nebo pohybové-
ho ústrojí, kteøí obývají byt s charakterem
bytu zvláštního urèení. Výše pøíspìvku èiní
až 400 Kè mìsíènì. (Rozhoduje povìøený
obecní úøad).

- Opakující se nenároková dávka
1. Pøíspìvek na zvýšené životní ná-

klady, urèený obèanùm trvale používajícím
ortopedické, kompenzaèní nebo jiné pomùc-
ky, pokud jim vznikají v souvislosti
s používáním tìchto pomùcek zvýšené vý-
daje. Výše pøíspìvku èiní až 200 Kè mìsíè-
nì. (Rozhoduje povìøený obecní úøad).

2. Pøíspìvek na zvýšené životní ná-
klady, urèený úplnì nebo prakticky nevido-

Informace o dávkách sociální péèe a o dávkách sociální podpory
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mým obèanùm, kteøí jsou soustavnì pracovnì èinní nebo se pøipra-
vují na pracovní uplatnìní soustavným výcvikem nebo studiem.
Výše pøíspìvku èiní mìsíènì 200 Kè. (Rozhoduje povìøený obecní
úøad).

3. Pøíspìvek na provoz telefonní úèastnické stanice,
urèený sociálnì potøebným tìžce zdravotnì postiženým obèa-
nùm. Výši pøíspìvku lze stanovit až do výše plné úhrady základ-
ní mìsíèní sazby za používaní telefonní stanice. (Rozhoduje po-
vìøený obecní úøad).

4. Pøíspìvek na úhradu za užívání garáže, urèený obèa-
nùm s tìžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, kteøí
obývají byt s charakterem bytu zvláštního urèení. (Rozhoduje
povìøený obecní úøad).

5. Pøíspìvek úplnì nebo prakticky nevidomým obèa-
nùm, urèený na krmivo pro vodícího psa ve vlastnictví tohoto
obèana. Výše pøíspìvku èiní 800 Kè mìsíènì. (Rozhoduje povìøe-
ný obecní úøad).

- Mimoøádné výhody pro obèany se zdravotním po-
stižením

1. Mimoøádné výhody pro obèany tìžce zdravotnì po-
stižené, urèené obèanùm, kteøí mají podstatnì omezenou pohy-
bovou nebo orientaèní schopnost. Jsou stanoveny ve tøech stup-
ních - TP, ZTP a ZTP/P. Mimoøádné výhody se prokazují prùka-
zem mimoøádných výhod. (Rozhoduje obecní úøad s rozšíøenou
pùsobností).

2. Bezúroèné pùjèky tìžce zdravotnì postiženým obèa-
nùm v nepøíznivé životní situaci, kterou mohou pomocí pùjè-
ky pøekonat, a nemohou pùjèku získat jiným zpùsobem. Maxi-
mální výše pùjèky èiní 20.000 Kè. V pøípadì, že tìžce zdravotnì
postižený obèan splòuje podmínky pro poskytnutí pøíspìvku na
zakoupení motorového vozidla, lze poskytnout bezúroènou pùjè-
ku až do výše 40.000 Kè. Jde o jednorázový nenárokový institut
sociální péèe v kompetenci pøíslušné obce s rozšíøenou pùsob-
ností, poskytovaný z finanèních prostøedkù obce. (Rozhoduje obec-
ní úøad s rozšíøenou pùsobností).

- Jednorázové a nenárokové dávky
1. Pøíspìvek na výdaje spojené s dopravou hromad-

nými dopravními prostøedky, urèený sociálnì potøebným
úèastníkùm rekreace a lázeòské péèe, a to až do výše skuteè-
ných nákladù. Jde o jednorázovou a nenárokovou dávku. (Roz-
hoduje povìøený obecní úøad).

2. Jednorázové pøíspìvky na opatøení zvláštních po-
mùcek, urèené tìžce zdravotnì postižným obèanùm k odstranì-
ní, zmírnìní nebo pøekonání následkù jejich postižení. Maxi-
mální výše pøíspìvku je stanovena procentní èástkou z ceny
pomùcky. (Rozhoduje obecní úøad s rozšíøenou pùsobností).

3. Pøíspìvek na úhradu výdajù spojených s výcvikem
a odevzdáním vodícího psa úplnì nebo prakticky nevidomým
obèanùm. Pøíspìvek lze poskytnout až do výše obvyklých nákla-
dù, tj. v souèasné dobì až do výše 210.000 Kè. (Rozhoduje obec-
ní úøad s rozšíøenou pùsobností).

4. Pøíspìvek na zøízení telefonní úèastnické stanice,
urèený sociálnì potøebným obèanùm, kterým byly poskytnuty
mimoøádné výhody III. stupnì, a to až do výše 1.000 Kè. (Rozho-
duje obecní úøad.)

Pøíspìvek na zmìnu pøipojení telefonní úèastnické stanice,
urèený sociálnì potøebným obèanùm, kterým byly poskytnuty
mimoøádné výhody III. stupnì, v pøípadì pøemìny skupinového
pøipojení na stanici se samostatným nebo podvojným pøipoje-
ním, a to až do výše 1.000 Kè. (Rozhoduje obecní úøad).

5. Jednorázové penìžité dávky urèené obèanùm, kteøí jsou
umístìni v ústavu sociální péèe, psychiatrické léèebnì nebo lé-
èebnì pro dlouhodobì nemocné, na úhradu závazkù krátko-
dobé povahy. (Rozhoduje obecní úøad).

6. Pøíspìvek pøi odchodu ze zaøízení, urèený svìøen-
cùm ústavù pro tìlesnì postiženou mládež , pro mládež
tìlesnì postiženou s pøidruženým mentálním postižením, pro
tìlesnì postiženou mládež s více vadami a pro obèany se zmìnì-
nou pracovní schopností, kteøí absolvovali pøípravu na pracovní
uplatnìní. Výše pøíspìvku èiní 7.000 Kè, ve výjimeèných pøípa-
dech až 15.000 Kè. (Rozhoduje obecní úøad).

7. Jednorázové penìžité a vìcné dávky urèené obèanùm,

kteøí jsou sociálnì potøební, na úhradu mimoøádných nutných
výdajù, které nemohou uhradit ze svých bìžných pøíjmù. (Rozho-
duje obecní úøad).

8. Vìcné dávky urèené obèanùm, kteøí jsou sociálnì
potøební, k uspokojování jejich bìžných životních potøeb, které
si obèané pro svùj zdravotní stav, vìk nebo osamìlost nemohou
zabezpeèit sami. (Rozhoduje obecní úøad).

9. Pøíspìvek na spoleèné stravování ve výši 12 Kè na
jeden obìd, resp. v mimoøádných pøípadech zvýšený až o 15 %.
(Rozhoduje obecní úøad).

10. Pøíspìvek na rekreaci a lázeòskou péèi, urèený ne-
pracujícím dùchodcùm, kteøí hradí poukazy na rekreaci a lázeò-
skou péèi z vlastních prostøedkù. Výše pøíspìvku je vázána na
výši dùchodu. (Rozhoduje povìøený obecní úøad).

D) Dávky sociální péèe ve zvláštních pøípadech
- Nenárokové dávky obèanùm, kteøí potøebují zvlášt-

ní pomoc
1. Penìžité a vìcné dávky obèanùm, kteøí se pøechod-

nì ocitli v mimoøádnì obtížných pomìrech nebo v nich
žijí, urèené k pøekonání nepøíznivých životních situací,
zejména pøi získání zamìstnání, pøi zvyšování kultury bydlení,
pøi péèi o výchovu a vzdìlání dìtí, pøi využívání volného èasu a
kulturním rozvoji. Výše dávky je závislá na posouzení správního
orgánu. Jde o dávky jednorázové i mìsíènì se opakující, za pøed-
pokladu splnìní podmínek sociální potøebnosti.

2. Penìžitá dávka obèanùm, kteøí se pøechodnì ocitli v mi-
moøádnì obtížných pomìrech z dùvodù živelní pohromy nebo
požáru, urèená k okamžité pomoci k pøekonání následkù tìchto
událostí. Výše dávky se poskytuje se zøetelem na majetkové
pomìry obèana a jeho rodiny až do výše 30.000 Kè. Jde o dávku
jednorázovou, která není vázána na sociální potøebnost.

- Nenárokové dávky obèanùm spoleèensky nepøi-
zpùsobeným

1. Penìžité a vìcné dávky k zabezpeèení jejich život-
ních potøeb pøi splnìní podmínky sociální potøebnosti, urèené
jako první pomoc obèanùm propuštìným z výkonu trestu odnìtí
svobody, obèanùm, proti nimž je vedeno trestní øízení, popøípa-
dì jimž byl výkon trestu odnìtí svobody odložen, obèanùm závis-
lým na alkoholu a drogách, obèanùm žijícím nedùstojným zpù-
sobem života a obèanùm propuštìným ze školských zaøízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Dávka se poskytuje až do
výše 1.000 Kè.

2. Bezúroèné pùjèky obèanùm, kteøí jsou v nepøíznivé
životní situaci.

- Nenárokové dávky obèanùm, jimž je poskytována
sociální péèe ve zdravotnickém zaøízení

Jednorázová a opakující se penìžitá dávka sociálnì
potøebným obèanùm, urèená k úhradì základních osobních
potøeb obèana. O výši dávky rozhoduje obecní úøad obce s rozší-
øenou pùsobností. Dávka je nenároková.

- Jednorázový penìžitý pøíspìvek poskytovaný obcí
v samostatné pùsobnosti

Obec mùže ve své samostatné pùsobnosti poskytnout obèa-
nùm, kteøí se ocitli v mimoøádnì nepøíznivých sociálních pod-
mínkách, jednorázový penìžitý pøíspìvek.

V pøíštím èísle pøineseme pokraèování seriálu - dávky sociální
podpory.

Z portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz)
zpracoval J. Divíšek
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Nová služba pro obyvatele Králík
Vážení spoluobèané.
Jedna z tìch pøíjemných novinek

pro obyvatele je, že Služby mìsta Krá-
líky s.r.o. zakoupily cisternu vhodnou
k vyvážení obsahu septikù a žump.
Bližší informace vèetnì možnosti ob-
jednání této služby získáte v sídle fir-
my  SMK nebo na tel. 465 631 320.

K zakoupení cisterny nás vedlo pøe-
devším zjištìní, že firma Dokoupil
pøestala tuto  službu zaj iš�ovat  a
v Králíkách tedy v souèasné dobì ne-
byl nikdo, kdo by mìl oprávnìní sep-
tiky a žumpy vyvážet. Je nám známo,
že v minulosti byly septiky vyváženy
soukromníkem, dokonce byl jako sou-
èást ceny údajnì požadován poplatek
za zneškodnìní fekálií na èistírnì od-
padních vod. Protože jsme ze zákona
povinni vést evidenci všech majitelù
nemovitostí, kteøí si nechají obsah

septiku dovést na èistírnu prohlašuji,
že mimo firmy Dokoupil a Zeos nikdo
jiný s fekáliemi z Králík na èistírnì
nebyl.

V této souvislosti upozoròuji všech-
ny obèany, že pøi pøedávání svého od-
padu ke zneškodnìní jsou povinni se
pøesvìdèit, zda pøejímající osoba má

oprávnìní k nakládání s odpady. Po-
kud tedy pøedáte svùj odpad osobì,
která oprávnìní nemá, porušujete
Zákon o odpadech. To se samozøejmì
týká všech odpadù, nejen fekálií.

Vìøím, že novì zavedená služba
bude pøínosem pro obèany Králík.

Langhans J.; jednatel SMK

Služby mìsta Králíky s.r.o.

Nabízí pro všechny zákazníky:

Prodej plechových 120 l popelnic
za

výhodnou cenu 785,50 Kè

Cena vèetnì DPH       tel. 465 631 320

Pravidla pro ukládání odpadù do mobilních sbìrných dvorù
Vzhledem k množícím se dotazùm

ohlednì ukládání odpadù do kontejne-
rù v rámci právì probíhajících mobil-
ních sbìrných dvorù zpracoval odbor
ŽP MìÚ Králíky pokyny pro tento sys-
tém sbìru.

Pravidla pro ukládání odpadù do
mobilních sbìrných dvorù jsou uvede-
na ve vyhlášce è. 2/2001, která stano-
vuje systém nakládání s odpady na úze-
mí mìsta v èlánku 3, písmeno f):

Èl.  3
Místa urèená k ukládání  ko-

munálního odpadu
(zmìna viz vyhl. è. 6/2004, plat-

nost zmìny k 1. 1. 2005)

f) sbìrné dvory ve mìstì slouží
k shromažïování velkoobjemové-
ho odpadu, vìtších plastových pøed-
mìtù, kovù, kompostovatelného od-
padu, textilu. Místa a termíny koná-
ní sbìrných dvorù jsou uvedeny v sa-
mostatné pøíloze è. 3 této vyhlášky.

Z výše uvedeného vyplývá, že do
kontejnerù umís�ovaných v rámci

mobilního sbìru v Králíkách mo-
hou obèané ukládat pouze:

Velkoobjemový odpad (nábytek
apod.)

Kovy
Kompostovatelný odpad (tráva, listí,

vìtve apod.)
Textil
Velké pøedmìty z plastu (pøedmìty,

které se nevejdou do nádob urèených
ke sbìru vytøídìných plastù)

Do tìchto kontejnerù nepatøí a ani
nebudou pøebírány následující
odpady:

Nebezpeèné odpady (autobaterie,
baterie, lednièky, televize, zbytky ba-
rev, chemických látek, záøivky, oleje
apod.). Tyto odpady je možno odevzdat
ve sbìrném dvoøe firmy SMK s.r.o.

Vytøídìný odpad (papír, plasty, sklo)
Tyto odpady se ukládají do zelených
nádob na tøídìný odpad a je rovnìž
možno tyto odpady odevzdat ve sbìr-
ném dvoøe SMK nebo v areálu sbìrné-
ho dvora firmy Vydrus s.r.o.

Komunální odpad (zbytkový odpad
z domácností po vytøídìní využitelných
a nebezpeèných  složek), tento odpad
se ukládá do plechových popelnic nebo
k tomu urèených kontejnerù.

Pneumatiky, elektropøístroje atd.,
tyto odpady se ukládají rovnìž ve sbìr-
ném dvoøe SMK.

Stavební odpady nepatøí vùbec do
systému nakládání s komunálním od-
padem, za úplatu je lze v menším množ-
ství uložit ve sbìrném dvoøe SMK popø.
lze domluvit pøistavení kontejneru za
úplatu.

Sbìrný dvùr SMK je otevøen
v období od 15. dubna do 15. øíjna
takto:

pondìlí - ètvrtek 6:00 - 14:00
                  pátek 6:00 - 17:00
                 sobota 8:00 - 12:00.

Prosíme obèany o dodržování výše
uvedených pravidel.

Pavel Brandejs
Odbor ŽP MìÚ Králíky
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Kvíz pro pozorné ètenáøe
 Svùj dnešní pøíspìvek zaènu ma-

lým kvízem pro pravidelné a pozorné
ètenáøe Kralického zpravodaje. Nech�
zkusí uhodnout autory následujících
citátù. Správné odpovìdi budou na
konci tohoto èlánku.

Citát 1. „Jen dobøe informovaný ob-
èan se dobøe orientuje v mìstské pro-
blematice.“

2. „Podmínkou všech uskuteèòova-
ných krokù je nalezení vìtšinové pod-
pory v zastupitelstvu i mezi obèany.
Budeme o nich co nejotevøenìji infor-
movat.“

3. Se zmìnou grafické stránky by
se tu mìl návštìvník dostat nejen na
základní informace o mìstì a nejbliž-
ším okolí, ale také na informace o ško-
lách, samosprávì a státní správì, vy-
hláškách a naøízeních povìøeného
úøadu, zápisy z jednání zastupitel-
stev ...“

4. Snažili jsme se udìlat všechno pro
to, aby se otevøely všechny dostupné
informaèní kanály mezi radnicí a mìs-
tem, abychom naši èinnost maximál-
nì zprùhlednili.“

Tolik citace. A proè vám je vlastnì
pøipomínám? Jistì jste si všimli, že zá-
pisy ze zastupitelstev doznaly podstat-
ných zmìn. Místo zápisu, by� z dùvo-
du úspory místa, papíru a tím i penìz,

zkráceného, si mùžete na obvyklém
místì pøeèíst pouze anonymizovaná
usnesení s hlasováním zastupitelù. A
mnoho takto zapsaných usnesení èlo-
vìku, který nebyl na zastupitelstvu,
nic neøeknou. A vzniknou i takové
„perly“, jako usnesení è. ZM/2006/02/
036 a usnesení è. ZM/2006/02/037, kte-
ré jste si mohli pøeèíst v bøeznovém
zpravodaji. Tomu, komu se nechce hle-
dat pøedminulé èíslo zpravodaje, pøi-
pomenu, že se jednalo o prodeji jedno-
ho bytu a ve zpravodaji si mùžete pøe-
èíst dvì naprosto stejná usnesení
s naprosto opaèným hlasováním za-
stupitelù o nich.

Takto vylepšené zápisy pro úèely zve-
øejnìní ve zpravodaji a na webových
stránkách mìsta odsouhlasilo zastupi-
telstvo na návrh p. Juránka. A dùvod?
Prý je pøed volbami a mìsto nebude
dávat prostor ve svém zpravodaji pro
zveøejòování politických proklamací!
Na výzvu a� uvedou nìjaký pøíklad
politického prohlášení na zastupitel-
stvu, starosta ani místostarosta nebyl
schopen øíci vùbec nic. A také vám øek-
nu proè. Protože na zastupitelstvu ni-
kdo žádné politické prohlášení neèiní.
Pouze obèané, kteøí sice nemají man-
dát a chodí na zastupitelstvo z vlastní-
ho zájmu o vìci veøejné, èasto kritizují

kroky radnice. Uznávám, že ta kritika
je obèas dosti tvrdá a ani jazyk, kterým
je pronášena není leckdy nejdiploma-
tiètìjší. Nicménì reakcí na kritiku by
mìly být argumenty. Tìch se však ve-
dení zøejmì nedostává, proto radši zvo-
lilo cenzuru, aby si lidé žádné kritické
pøipomínky k jejich práci nemohli pøe-
èíst ani ve zpravodaji, ani na webových
stránkách, kde byly jinak zápisy zve-
øejòovány od ledna 1996.

A to, že kritických pøipomínek v po-
slední dobì na zastupitelstvu pøibývá,
má velmi prozaický dùvod. Tím dùvo-
dem nejsou volby, ani vìtší „drzost“
kritikù. Je to prostì tím, že pøibývá
chybných krokù. Nic víc, nic míò.

Na závìr vám prozradím autory ci-
tátù, které jsem použil na zaèátku to-
hoto èlánku (tedy pokud jste je nepo-
znali sami). Autorem citátu è. 1 a 2 je
pan starosta Krabec v èlánku „Z èeho
vycházíme a kam smìøujeme“, Krá-
lický zpravodaj, leden 2003, citát è. 3
jsem použil z èlánku „Máme doménu
„kraliky.cz““ pana místostarosty Ju-
ránka z Králického zpravodaje taktéž
z ledna 2003 a koneènì citát è. 4 je
opìt od pana starosty Krabce z èlánku
„Rok po komunálních volbách“ z Krá-
lického zpravodaje z prosince 2003.

Èestmír Doubrava

Cizí jazyky nám nejsou cizí
Je známo, že soupeøení mezi ško-

lami probíhá nejen ve sportu, ale
i v porovnávání vìdomostí a doved-
ností. Èastá úèast Gymnázia Králíky
na rùzných soutìžích není výjimkou..
Ministerstvo školství jich vypisuje
každý rok celou øadu, v rùzných ka-
tegoriích pro základní školy, nižší roè-
níky gymnázií a støední školy. Kro-
mì biologické, matematické, fyzikál-
ní, mineralogické, zemìpisné olym-
piády, se také zapojujeme do soutìží
v konverzaci v cizích jazycích. I úèast
na krajských kolech je pro malou
školu z pohranièí velkým úspìchem.
Je to jistì zhodnocení práce uèitele,
aktivní pøípravy žáka i podpory rodi-
èù.

V nìmèinì patøí Gymnázium Krá-
líky dlouhodobì k nejlepším v okrese
a  rozhodnì se neztrácí ani na úrovni
kraje. Po loòském 2. místì v katego-
rii støedních škol, kdy Ivanu Bílému
unikl postup do celostátního kola
o pouhý jeden bod, byl letos v kraji
„až“ ètvrtý z  celkového poètu 12 úèast-
níkù. Aby byla zachována jistá kon-
kurence v Pardubickém kraji, který
má jen 4 okresy, postupují od roku
2003 tøi nejlepší, døíve postupovali
pouze vítìzové okresních kol.

Do  krajského kola konverzaèní
soutìže v angliètinì, v kategorii SŠ
se úspìšnì probojoval v letošním
i loòském školním roce Marek Kož-
nar.

A že komunikativní dovednosti sou-
tìžících ze støedních škol v kraji jsou
takové, za které by se nemuseli sty-
dìt i nìkteøí uèitelé, mohou potvrdit
i žáci králického gymnázia, kteøí na
této úrovni školu reprezentovali v mi-
nulosti a rozhodnì nikdy nepatøili
k outsiderùm: E. Kleknerová (97, 98,
99), H. Dušková (98, 00), J. Harnych
(01, 02), T. Mareš (03), P. Prokopová
(02, 03), J. Fáberová (05), I. Bílý (05,
06). Mì, jako uèitelku ale tìší to, že

v každé tøídì jsou nebo byli i další,
kteøí mohli dosáhnout srovnatelných
výsledkù jako jejich spolužáci, ale sys-
tém soutìže neumožòuje vìtší poèet
soutìžících z jedné školy.

Mgr. Alena Krabcová
Popis k fotografii:
V krajském kole se sešli i bývalí

spolužáci Ivan Bílý (vlevo) a Zuza-
na Kohoutová (druhá stojící zprava).
Dnes navštìvuje Gymnázium Lito-
myšl.
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Oznámení o dobì a místì konání voleb do
Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Starosta Mìsta Králíky dle § 15 odst. 1
zákona èíslo 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a
doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákona
o volbách do Parlamentu Èeské republi-
ky“).

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké snìmovny Par-
lamentu Èeské republiky se uskuteèní dne
2. 6. 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 3. 6. 2006 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.

2. Místo pro konání voleb do Poslanecké
snìmovny Parlamentu Èeské republiky

ve volebním okrsku è. 1
je volební místnost Základní škola,

ulice 5. kvìtna 412, Králíky
pro volièe bydlící v:
Berlínská èp. 405, 406, 525, 526
Dolní èp. 184, 185, 237, 238, 240, 241,

242, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 389, 511, 512,
513, 514, 515, 516

Hradecká èp. 195, 197, 198, 201, 202,
224, 229, 386, 633, 634, 652

Høbitovní èp. 226, 227, 228, 230, 231,
232, 233, 234, 236, 390, 530, 638, 639,
654

Kosmonautù èp. 521, 522, 860, 861,
862, 863, 864, 865, 868, 869, 870, 871,
873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 881,
882

Luèní èp. 235, 373, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 463, 464

Moravská èp. 418, 421, 481, 647
Na Køižovatce èp. 188, 190, 191, 192,

193
Na Mokøinách èp. 665, 666, 667, 668,

669, 940, 942
Na Pøíkopì èp. 244, 246, 249
Nádražní èp. 395, 476, 477, 479, 480,

482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489,
490, 653,841, 842, 843, 844, 845

Pivovarská èp. 158, 160, 161, 163, 261
Plynárenská èp. 420, 425, 567, 568, 569,

570, 573
Pod Dìt. Domovem èp. 459, 574, 575,

576
Pøedmìstí èp. 208, 209, 211, 213,  221,

223, 225
Tkalcovská èp. 183, 187, 655, 656
Tovární èp. 166, 167, 168, 169, 170,

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 413, 415, 419, 649, 670

U Zastávky èp. 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 407, 408

5. kvìtna èp. 372, 383, 385, 388, 391,
410, 411, 416, 417, 433, 435, 444, 465,
466, 491, 518, 519, 523, 524, 571, 572,
577

ve volebním okrsku è. 2
je volební místnost Gymnázium, Vel-

ké námìstí 367, Králíky
pro volièe bydlící v:
Èervenovodská èp. 302, 461
Dlouhá èp. 278, 281, 282, 284, 285, 286,

287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296,
297, 298, 300, 301, 340, 342, 343, 344,
345, 346, 348, 349, 350, 351, 353

Hluboká èp. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 265,
266, 267, 268, 269

J. Opletala èp. 19, 20, 21, 22, 23, 45,
90, 92, 116, 117, 118, 121, 126, 127, 128,
129, 132, 360, 361

Ke Skalce èp. 1001, 1002, 111
Malé námìstí èp. 322, 338
Moravská èp. 292
Na Pískách èp. 131, 134, 135, 136, 137,

138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 378,
549, 650

Na Skøivánku èp. 149, 150, 152, 153,
154, 381, 517

Nábøežní èp. 125, 375
Pivovarská èp. 146, 147, 148, 151
Pøíèní èp. 352
Rùžová èp. 293, 462
Slunná stráò èp. 155, 156, 157, 159,

162
Valdštejnova èp. 323, 324, 325, 326,

327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 347, 359, 914

V Bytovkách èp. 658, 659, 660, 661, 662,
663, 664

Velké námìstí èp. 1, 2, 3, 4, 6, 272, 274,
275,  276, 277, 354, 355, 356, 357, 358,
362, 363, 364, 366

Zahradní èp. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 468, 469

Ztracená èp. 9, 10, 631, 632
17. listopadu èp. 44, 89, 114, 115, 123,

320, 321, 467

ve volebním okrsku è. 3
je volební místnost Mìstský úøad Krá-

líky, Karla Èapka 316, Králíky
pro volièe bydlící v:
A. Jiráska èp. 450, 554, 555, 556, 557,

596, 598, 599, 626, 627, 628, 629, 630
A. Dvoøáka èp. 769, 770, 771, 772, 773,

774, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782,
783

B. Smetany èp. 558, 559, 562, 563, 564,
565, 566

Èervenovodská èp. 695
F. Palackého èp. 445, 448, 451, 456,

581, 583, 584, 622
Hedeèská èp. 73, 93, 97, 98, 99, 102,

103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 119,
120

Husova èp. 452, 454, 455
J. Nerudy èp. 600, 601, 602, 603, 604,

605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 614,
615, 616, 617, 618, 619, 623, 624, 751,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758,760,
761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768,
784

J. Švermy èp. 690, 694, 696, 697, 698,
699, 700, 701, 714, 715

K Parku èp. 496
Karla Èapka èp. 303, 305, 306, 307,

308, 309, 311, 317, 475, 492, 494, 501,
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
541, 542, 543, 550, 746, 747

Leoše Janáèka èp. 804, 805, 806, 807,
808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815,
816, 817, 818

Lidická èp. 535, 539, 540
Malé námìstí èp. 304

Nové Domovy èp. 591, 592, 593, 594,
595

Orlická èp. 473, 493, 495, 497, 498,
499, 500, 531, 532, 533, 534, 538, 546,
676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683,
684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692,
748, 749, 750, 759

Polní  èp. 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 74, 75, 78, 79,547, 890,
891, 892, 893

Pøíkrá èp. 40, 42, 315, 424
Rùžová èp. 470, 471, 472, 474, 693, 645
Sadová èp. 318, 319
Sportovní èp. 536, 544, 545, 675, 738,

739, 740, 741, 742, 743, 744, 745
V Aleji èp. 313, 446, 453, 457, 458, 551,

552, 553, 612, 613, 778
V. Vanèury èp. 702, 703, 704, 705, 706,

707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 716,
717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732,
733, 734, 735, 736, 737, 920

Z. Fibicha èp. 786, 787, 788, 789, 790,
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798,
799, 800, 801, 802, 803

Za Pilou èp. 95, 96, 100, 101, 105, 108,
122, 671, 672, 673, 674, 820, 821, 822,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830,
831, 832, 833, 834

17. listopadu èp. 37, 38, 113

ve volebním okrsku è. 4
je volební místnost Mateøská škola,

Èervený Potok 78, Králíky
pro volièe bydlící v:
Èervený Potok èp. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 16,

17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 36, 40,
56, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 76, 79, 80, 81,
82, 83

Horní Hedeè èp. 2, 3

ve volebním okrsku è. 5
je volební místnost Restaurace, Dolní

Boøíkovice 108, Králíky
pro volièe bydlící v:
Dolní Boøíkovice èp. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 43, 50, 56,
58, 59, 60, 72, 74, 76, 83, 95, 96, 97, 100,
101, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124,
125, 127, 129, 132, 136, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 158, 159, 161, 163, 170,
171, 172, 175, 177, 181, 182, 183, 186,
187, 188, 189, 190

Horní Boøíkovice èp. 3, 10, 11, 27, 28,
167

ve volebním okrsku è. 6
je volební místnost Hotýlek Kaèenka,

Dolní Hedeè 120, Králíky
pro volièe bydlící v:
Hedeèská èp. 76, 80, 81, 82, 84, 85, 86,

87, 88, 91, 94
Dolní Hedeè èp. 3, 6, 10, 14, 16, 17, 19,

22, 26, 30, 35, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
51, 52, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
73, 74, 78, 85, 89, 91, 100, 101, 112, 114,
117, 119

(pokraèování na stranì 12)
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Kopeèek èp. 1, 2
ve volebním okrsku è. 7
je volební místnost Kulturní dùm,

Dolní Lipka 35, Králíky
pro volièe bydlící v:
Pøedmìstí èp. 205, 426, 428
Dolní Lipka èp. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15,

16, 20, 24, 26, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53

ve volebním okrsku è. 8
je volební místnost Mateøská škola,

Prostøední Lipka 2, Králíky
pro volièe bydlící v:
Prostøední Lipka èp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 27,
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42,

Oznámení o dobì a místì konání voleb do
Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

45, 47, 48, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 85, 92,
93, 98, 99, 105, 113, 116, 117, 119, 125

ve volebním okrsku è. 9
je volební místnost Pohostinství , Hor-

ní Lipka 72, Králíky
pro volièe bydlící v:
Horní Lipka èp. 2, 5, 8, 9, 11, 16, 18,

23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 47, 52,
56, 65, 68, 70, 77, 80, 93, 100, 115, 128,
129, 131, 132, 138, 143, 153

ve volebním okrsku è. 10
je volební místnost Rekreaèní zaøíze-

ní, Heømanice u Králík 101, Králíky
pro volièe bydlící v:
Heømanice èp. 3, 6, 8E, 9, 11, 12, 16,

17, 18, 20, 21, 30, 44, 58, 59, 60, 61, 63,
67, 70, 73, 83, 99, 100, 101

3. V souladu s ustanovením §19 odst. 3
a 4 zákona o volbách do Parlamentu Èes-
ké republiky, bude umožnìno hlasování
volièi, který prokáže svou totožnost a stát-
ní obèanství Èeské republiky platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním
pasem Èeské republiky anebo cestovním
prùkazem nebo platným obèanským prù-
kazem. Neprokáže–li voliè svou totož-
nost a státní obèanství Èeské republi-
ky, nebude mu hlasování umožnìno.

4. V souladu s ustanovením §38 odst. 4
zákona o volbách do Parlamentu Èeské re-
publiky, budou každému volièi dodány nej-
pozdìji 3 dny pøede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech konání voleb mùže voliè ob-
držet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Králíkách dne 12. 4. 2006
Mgr. Dušan Krabec, starosta mìsta

Pravidla pro pronajímání
nebytových prostorù v majetku Mìsta Králíky

Základní ustanovení
1. Pøedmìtem pravidel je stanovení pod-

mínek a zpùsobu pronájmu nebytových pro-
storù v majetku Mìsta Králíky (dále jen
mìsta).

2. Tato pravidla stanoví rozdìlení Mìsta
Králíky do pásem podle výhodnosti polohy
nebytového prostoru s pøihlédnutím k atrak-
tivitì prostøedí a souèasnì stanoví základ-
ní minimální výši nájemného dle úèelu uží-
vání.

3. Podle tìchto pravidel se urèuje základ-
ní uspoøádání nájemních vztahù mezi Mìs-
tem Králíky jako pronajímatelem a nájem-
ci, které jsou pøesnì urèeny nájemními
smlouvami.

4. Pronájem nebytových prostorù se sjed-
nává na základì rozhodnutí Rady mìsta
Králíky (dále jen RM), tìchto pravidel a pí-
semné dohody.

5. Odchylky od tìchto pravidel èi pøípady
v pravidlech neuvedené podléhají schválení
RM.

6. Pravidla se nevztahují na pronajímá-
ní nebytových prostorù pøíspìvkových orga-
nizací mìsta, a na pronájem kratší než 30
dnù.

Èl. I
Zásady pronajímání nebytového pro-

storu
1. Nebytovým prostorem se rozumí pro-

stor vymezený v § 1 odst. a) a b) zákona
è. 440/2005 Sb., o nájmu a podnájmu ne-
bytových prostor, nacházející se v nemovi-
tosti, která je v majetku mìsta.

2. Volný nebytový prostor mùže vzniknout:
a) ukonèením nájmu se stávajícím ná-

jemcem (výpovìdí, dohodou, zánikem ná-
jemce, ..)

b) vytvoøením nového nebytového prosto-
ru buï novou výstavbou nebo zmìnou vyu-
žití stávajícího prostoru

c) pøevzetím objektu s nebytovým prosto-
rem mìstem (pøevodem, koupí, ..)

3. Volný nebytový prostor je možné pro-
najmout:

a) na základì zveøejnìné nabídky proná-
jmu nebytového prostoru

b) pøímým urèením nájemce (ve zvlášt-
ních pøípadech, napø. školská zaøízení, ..).

Èl. II
Zveøejnìní nabídky pronájmu neby-

tového prostoru
1. Nebytový prostor, který je možno na-

bídnout k pronájmu na základì tìchto pra-
videl, se neprodlenì zveøejní na úøední des-
ce na dobu 30-ti dnù, dále uveøejnìním na
oficiální webové stránce Mìsta Králíky a v
mìsíèníku Králický zpravodaj, s tìmito úda-
ji:

> urèení nemovitosti, v níž se prostory
nacházejí

> popis umístìní v nemovitosti vèetnì
vybavení

> minimální èástka mìsíèního nájemné-
ho a lhùty jeho úhrad

> stanovení vhodného druhu podnikání
> termín pøípadné prohlídky nebytových

prostor
> pøijímání žádostí o pronájem nebytové-

ho prostoru s nejzazším termínem k podání
žádosti.

2. Žádost o nájem nebytového prostoru
se nepodává na pøedepsaném formuláøi.

3. Je-li zájemcù o nájem nebytového pro-
storu více, bude zájemce, s nímž bude uza-
vøena nájemní smlouva, vybrán na jednání
RM s pøihlédnutím k nabízené výši nájem-
ného a k pøedmìtu a úèelu podnikání.

Èl. III
Podmínky pro podání žádosti o pro-

nájem
1. O pronájem nebytových prostorù

v majetku mìsta mùže požádat každý,
s výjimkou žadatelù, kteøí mají nevypoøá-
dané závazky vùèi Mìstu Králíky.

2. Žádost o pronájem nebytového prosto-
ru musí obsahovat:

a) identifikaèní údaje fyzické osoby, pod-
nikající fyzické osoby nebo právnické osoby

b) specifikaci pøedmìtu nájmu dle zada-

né nabídky
c) pøedmìt a úèel podnikání
d) prohlášení, že žadatel nemá vùèi Mìs-

tu Králíky žádné nevypoøádané závazky
e) souhlas se stanovenými nájemními

podmínkami
f) nabídku nájemného (minimálnì ve výši

stanovené RM).
3. Žádá-li zájemce o pronájem o sjednání

podmínek pronájmu odlišných od tìchto
pravidel, pøedloží majetkový odbor vìc
k rozhodnutí RM, a to spoleènì s pøedchá-
zejícím vyjádøením odboru VTS a odboru
RR a správce bytového fondu.

Èl. IV
Rozhodování o uzavøení nájemní

smlouvy
1. O tom, s kterým žadatelem o nájem

nebytového prostoru bude tato smlouva
uzavøena, rozhoduje RM po vyhodnocení
nabídek všech uchazeèù.

2. Nabídky pøedávají žadatelé osobnì,
pøíp. prostøednictvím povìøeného zástupce,
do jednání RM. Hodnocení nabídek probíhá
dále bez úèasti uchazeèù.

3. RM posoudí pøedložené nabídky podle
kritérií stanovených v zadávacích podmín-
kách a stanoví poøadí uchazeèù.

4. Na základì rozhodnutí RM oznámí
majetkový odbor žadateli o pronájem neby-
tového prostoru, který se umístil první
v poøadí, že došlo k rozhodnutí a vyzve ho
k uzavøení nájemní smlouvy ve lhùtì nej-
pozdìji do 15-ti dnù ode dne pøevzetí výzvy
u správce bytového fondu, tj. Služby mìsta
Králíky, s.r.o.

5. Zùstane-li žadatel po tuto dobu bez
vážného dùvodu neèinný, osloví majetkový
odbor dalšího žadatele v poøadí dle rozhod-
nutí RM.

Èl. V
Stanovení výše nájemného
1. Výše minimálního nájemného se sta-

noví dle umístìní nebytového prostoru vzhle-

(pokraèování ze strany 11)

(pokraèování na stranì 13)
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Pravidla pro pronajímání
nebytových prostorù v majetku Mìsta Králíky
dem ke stanoveným pásmùm a dle úèelu užívání.

Sazba/Kè/m2/rok
Stanovení pásem:
I. pásmo - centrum mìsta, tj. Velké námìstí, Malé námìstí,

ul. Dlouhá a ul. Valdštejnova
II. pásmo - ostatní èásti mìsta
III. pásmo - integrované obce

Rozlišení skupin (dle úèelu užívání)
Skupina A - obchody, restaurace, kanceláøe, reprezentaèní

prostory, banky, smìnárny,   pojiš�ovny, herny, zdravotnické a hygi-
enické zaøízení, lékárny, služby (kadeønictví, holièství, opravny,
apod.) a další prostory podobných užitných vlastností

Skupina B - skladové, výrobní, dílenské prostory, garáže a
ostatní prostory podobných užitných vlastností

2. Výše nájemného se stanoví dohodou, jež schvaluje RM.
3. Na žádost podnikatele, jehož pøedmìt èinnosti v projatých

nebytových prostorech lze oznaèit jako vyhledávaný nebo spoleèen-
sky významný, mùže RM rozhodnout o slevì z nájmu, a to do
celkové výše až 20% z pùvodního nájemného.

4. Nájemné za vybavení nebytového prostoru a technická zaøíze-
ní pronajatá s nebytovým prostorem je zahrnuto ve výši nájemné-
ho.

5. Smluvní nájemné se vždy k 1. èervenci kalendáøního roku
valorizuje tak, že se povýší o míru inflace za bezprostøednì pøede-
šlý kalendáøní rok zjištìnou a publikovanou Èeským statistickým
úøadem.

Èl. VI
Zásady pro uzavírání nájemních smluv
1. Základní náležitosti nájemní smlouvy:
- písemná nájemní smlouva je s žadatelem uzavírána na dobu

neurèitou
- nájemní smlouva musí obsahovat pøedmìt a úèel nájmu, výši

nájemného a úhrady za plnìní poskytovaná v souvislosti s užívá-
ním nebytového prostoru

- jde-li o nájem sjednaný k úèelu podnikání, musí nájemní smlouva
obsahovat také údaj o pøedmìtu podnikání

- výpovìdní lhùta je tøi mìsíce; poèítá se od prvého dne mìsíce
následujícího po doruèení výpovìdi

- nájemné spolu s úhradou za plnìní poskytovaná v souvislosti
s užíváním nebytového prostoru se platí v mìsíèních splátkách
pøedem vždy k pátému dni pøíslušného kalendáøního mìsíce

2. Úprava práv a povinností pronajímatele a nájemce:
- pronajímatel odevzdává nebytový prostor nájemci v takovém

stavu, ve kterém se ke dni uzavøení nájemní smlouvy nachází
- v pøípadì, že nebytový prostor není ke dni pøedání ve stavu

zpùsobilém ke smluvenému úèelu nájmu, je nájemce povinen pro-
vést zmìny a úpravy nebytového prostoru na své vlastní náklady,
zároveò je nájemce povinen v tomto stavu nebytový prostor svým
nákladem udržovat

- hodlá-li nájemce zmìnit v provozovnì umístìné v pronajatém
nebytovém prostoru pøedmìt podnikání, je povinen oznámit to
pronajímateli a vyžádat si pøedchozí písemný souhlas RM

- jakékoliv stavební úpravy pronajímaných nebytových prostor
provádí vždy nájemce na své náklady po pøedchozím písemném
souhlasu pronajímatele, a to za pøedpokladu, že k úpravám
z hlediska stavebního zákona dá souhlas pøíslušný orgán státní
správy; provedené stavební úpravy pøevede nájemce dohodou
o bezúplatném pøevodu s pøesnou specifikací investice pøedem se
stanovením pøechodu vlastnického práva ke dni ukonèení realizace
úprav

3. Nájemce je oprávnìn pøenechat nebytový prostor nebo jeho
èást do podnájmu pouze na dobu urèitou a jen s pøedchozím písem-
ným souhlasem RM.

4. Na pronájem nebytového prostoru není právní nárok – RM
mùže tedy rozhodnout o tom, že s žadatelem nebude uzavøena
nájemní smlouva.

Èl. VII
Pøechodná a závìreèná ustanovení
1. Nájemní vztahy vzniklé na základì smluv o nájmu nebyto-

vých prostor uzavøených pøede dnem úèinnosti tìchto pravidel bu-
dou upraveny dodatky nájemních smluv, které uvedené  smlouvy
uvedou  do souladu s tìmito pravidly s výjimkou èl. V odst. 1.

2. Pravidla schválila Rada mìsta Králíky na svém zasedání
dne 18. 4. 2006 usnesením RM/2006/16/193 a nabývají úèinnosti
dnem 1. 5. 2006.

Vážení obèané Králicka,
jménem kandidátù Obèanské demokratické stra-

ny Pardubického kraje pro volby do PS Parlamentu
ÈR si Vás dovoluji pozvat ve støedu 24. kvìtna
2006 od 19:30 hodin do Klubu Na Støelnici, kde
jsme pro Vás pøipravili velkou módní show s ko-
lekcemi svìtoznámých znaèek Bruno Banani, Trico-
line, Axcent of Skandinávia a dalších. Na pøehlídce
vystoupí mimo jiných Èeská Miss 2006 Renata Lang-
manová, Miss východní Èechy Romana Pavelková èi
Miss Pardubického kraje Lenka Drahokoupilová.

Na pátek 26. kvìtna 2006 jsme pro Vaše dìti pøi-
pravili zábavné odpoledne Modrá pou�, které se usku-
teèní od 14 do 17 hodin na námìstí v Králíkách. Na
stejném místì od 17 hodin také vystoupí na folko-
vém koncertu skupina Pádlo, na jejíž vystoupení Vás
srdeènì zveme.

Ladislav Libý, lídr kandidátky ODS Pk
pro volby do PS PÈR

Rozdìlení výtìžku
z PLESU 2006

V letošním roce, 11. bøezna, byl za úèasti senátorky L.
Müllerové ve velkém sále Klubu na Støelnici v Králíkách
poøádán již dvanáctý roèník plesu, tentokrát pod názvem
PLES 2006. Zárukou dobré zábavy a plného sálu se již tra-
diènì stala oblíbená hudba Klassic z Kromìøíže a bohatá
tombola. Dìkujeme celému týmu poøadatelù, kteøí pomohli
zajistit celkový prùbìh plesu a hlavnì všem malým, velkým
i hlavním sponzorùm, s pomocí kterých mùžeme vìnovat
nemalou èástku na kulturní a sportovní èinnost pøedevším
dìtí a mládeže v Králíkách:

- taneèní kroužek pøi ZUŠ 6 000 Kè
- fotbalový oddíl mládeže 2 000 Kè
- hokejový oddíl žákù 5 000 Kè
- lyžaøský oddíl 3 000 Kè
- oddíl stolního tenisu 2 000 Kè
- oddíl volejbalu 1 500 Kè
- kroužek keramické dílny ZŠ praktická 2 000 Kè
- triatlon 1 500 Kè
- Rallye POHODA 1 000 Kè

Teï už zbývá si jen øíct tradièní „Snad nìkdy pøíštì“.
Hlavní poøadatelé
Antonín Neterda

Ladislav Tóth
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Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
28. 3.
- RM nedoporuèuje prodej pozemku

p.p.è. 1046/11 v k.ú. Králíky a ukládá
MO pøedložit na jednání ZM zámìr pro-
deje.

- RM doporuèuje prodej èásti pozem-
ku p.p.è. 705/2 v k.ú. Dolní Hedeè
o výmìøe cca 131 m2 a ukládá MO pøed-
ložit na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM schvaluje zámìr pronájmu po-
zemku p.p.è. 154/1 v k.ú. Králíky za
úèelem údržby pozemku a sekání trá-
vy, a ukládá MO zámìr zveøejnit.

- RM souhlasí jako vlastník pozem-
kù s vydáním povolení k odstranìní
stavby na st.p.è. 1374 v k.ú. Králíky ve
vlastnictví spoleènosti NOVALAMP,
s.r.o., a zároveò souhlasí se zásahem
demolièních prací do pozemku p.p.è.
1820/31 v k.ú. Králíky.

- RM bere na vìdomí informaci o roz-
sudku Krajského soudu v Hradci Krá-
lové ze dne 2. 2. 2006 ve vìci žaloby
o urèení neplatnosti zástavní smlouvy
ze dne 9. 11. 1992.

- RM schvaluje smlouvu o umístìní
technického zaøízení na sbìr a další
zpracovávání dat pro cestovní pasy se
strojovì èitelnými údaji a s nosièem dat
s biometrickými údaji, zároveò povì-
øuje starostu podpisem smlouvy.

- RM schvaluje udìlení plné moci
Pardubickému kraji, Pardubice k tomu,
aby jej v plném rozsahu zastupoval a
èinil za nìho všechny právní úkony
v celém správním øízení vedeném or-
gánem ochrany pøírody a krajiny - MìÚ
Králíky, ve vìci vydání povolení ke
kácení døevin na akci „Modernizace sil-
nice III/312 27 Èervený Potok – Horní
Morava, úsek stanièení 0,000 – 0,430
km“ - a to na pozemcích ve vlastnictví
Mìsta Králíky - p.p.è. 97/2 a 97/3 v k.ú.
Èervený Potok. Plná moc se tímto udì-
luje i pro pøebírání písemností, práva
vyjádøení se k podkladùm pro rozhod-
nutí pøed jeho vydáním a práva odvo-
lání se proti vydanému rozhodnutí, zá-
roveò povìøuje starostu podpisem plné
moci.

- RM nemá námitek vùèi povolení
pøejezdu vozidel pøepravujících surové
døíví pøes hranièní pøechod Dolní Lip-
ka – Bobozsów, provozovaných fy
LESS&FOREST s.r.o., Bohdaneè a do-
poruèuje udìlit povolení k pøejezdu
výše uvedeného hranièního pøechodu.

4. 4.
- RM nedoporuèuje prodej pozemkù

p.p.è. 286/18 a 516/2 v k.ú. Dolní Lipka
a ukládá MO pøedložit na jednání ZM
zámìr prodeje.

- RM doporuèuje prodej èásti pozem-
ku p.p.è. 1071/1 v k.ú. Králíky za kup-
ní cenu 1.000,- Kè/m2 spoleènosti A+R,
s.r.o., Jirny, a ukládá MO pøedložit bod
na jednání ZM.

Zároveò RM doporuèuje do doby vy-
dání územního rozhodnutí uzavøít
smlouvu o budoucí kupní smlouvì.

A dále RM ukládá starostovi pozvat

na jednání ZM dne 11. 4. 2006 zástupce
spoleènosti A+R, s.r.o.

- RM se seznámila se zprávou o po-
souzení a hodnocení nabídek na stav-
bu „Dostavba areálu Základní školy,
ulice Moravská v Králíkách“ a pøidìlu-
je veøejnou zakázku firmì AGILE spol.
s r.o. Ústí nad Orlicí . Zároveò povìøu-
je starostu mìsta podpisem rozhodnu-
tí o pøidìlení veøejné zakázky a sou-
èasnì podpisem smlouvy o dílo s výše
uvedeným dodavatelem.

- RM Králíky schvaluje uzavøení
Smlouvy o zajištìní zpìtného odbìru
elektrozaøízení s firmou ASEKOL s.r.o.
a povìøuje starostu jejím podpisem.

- RM/2006/14/175: RM Králíky schva-
luje uzavøení Smlouvy o zajištìní zpìt-
ného odbìru elektrozaøízení s firmou
ELEKTROWIN a.s. a povìøuje staros-
tu jejím podpisem.

- RM/2006/14/176: RM Králíky
schvaluje uzavøení Dohody o spolu-
práci a zøízení místa zpìtného odbìru
použitých svìtelných zdrojù pocháze-
jících z domácností s firmou EKO-
LAMP s.r.o. a povìøuje starostu jejím
podpisem.

- RM souhlasí se skácením 2 ks javo-
rù na p.p.è. 447/3 v k.ú. Králíky.

- RM zamítá žádost Mateøské školy,
Moravská, Králíky, okres Ústí nad Or-
licí a ukládá øeditelce pøíslušné MŠ øí-
dit se pøi øízení organizace platnými
právními pøedpisy ÈR a platnými pøed-
pisy resortu školství.

- RM schvaluje doplnìní kritérií pro
pøijímání do MŠ a ukládá øeditelkám
MŠ zøizovaných mìstem Králíky tato
kritéria zapracovat do podmínek pro
pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlává-
ní pro školní rok 2006/2007 a tyto kri-
téria zveøejnit na místì obvyklém.

- RM ukládá odboru školství, kultu-
ry a tìlovýchovy projednat s obcí Malá
Morava úhradu neinvestièních nákla-
dù obcí.

11. 4.
- RM schvaluje pøíkazní smlouvu

mezi Mìstem Králíky a Lesním závo-
dem Hanušovice, s.r.o., Hanušovice na
zajištìní provedení majetkových pøe-
vodù lesních pozemkù na LV Mìsta
Králíky.

- RM doporuèuje úplatný pøevod ne-
movitosti èp. 364 na st.p.è. 223, st.p.è.
223 a p.p.è. 244 vše v k.ú. Králíky od
Èeské spoøitelny, a.s., Praha na Mìsto
Králíky.

Zároveò doporuèuje povìøit staros-
tu podat novou písemnou nabídku na
koupi nemovitostí a ukládá MO pøed-
ložit bod na jednání ZM.

- RM doporuèuje schválení znìní da-
rovací smlouvy è. 61835 1826 mezi
Mìstem Králíky a ÈR-Ministerstvem
obrany na bezúplatný pøevod bývalé
vojenské pevnosti K-S14 na st.p.è. 237,
238 a 239 v k.ú. Prostøední Lipka podle
zákona è. 174/2003 Sb.

- RM souhlasí s uzavøením písemné

dohody o zpracování døevní hmoty ze
dvou javorù rostoucích na p.p.è. 447/3
v k.ú. Králíky s panem Boháèem, by-
tem Králíky. Veškeré práce spojené se
zpracováním døevní hmoty a úklidem
klestu provede žadatel ve vlastní režii
a povìøuje starostu podpisem písemné
dohody.

- RM schvaluje podání žádosti „Tu-
ristická trasa mìstskou památkovou
zónou“ do programu Interreg IIIA.

- RM bere na vìdomí, návrhy pøelo-
žek silnic II. a III.tøídy v obci.

RM schvaluje objednávku prezenta-
ce mìsta Králíky v mapovém prùvodci
„Turistické regiony ÈR“, vydávaném
firmou PLANstudio s. r. o., Praha.

- RM schvaluje Pravidla pro pronají-
mání nebytových prostor v majetku
mìsta v pøedloženém znìní s úèinností
od 1. 5. 2006 a ukládá MO se tìmito
pravidly øídit.

18. 4.
- RM schvaluje pronájmu pozemku

p.p.è. 220/1 v k.ú. Králíky, využití jako
zahrada, paní Jandejskové, Králíky.

- RM schvaluje pronájem èásti neby-
tového prostoru o výmìøe cca 15 m2

v bývalé truhlárnì v ul. Hluboká v Krá-
líkách na období od 1. 6. 2006 do 30. 11.
2006 panu Filipovi, Králíky, za úèelem
umístìní dopravního prostøedku, a to
formou dodatku k nájemní smlouvì ze
dne 6. 12. 2005.

- RM bere na vìdomí pøedání žádosti
o pøevod èásti pozemku p.p.è. 1208/1
v k.ú. Králíky na Mìsto Králíky.

- RM schvaluje zámìr výpùjèky oce-
lové kolny na pozemku p.p.è. 73/2 v k.ú.
Prostøední Lipka na dobu neurèitou za
úèelem uskladnìní movitých vìcí a
materiálu SDH Prostøední Lipka a uklá-
dá MO zámìr výpùjèky zveøejnit.

- RM schvaluje zøízení vìcného bøe-
mene – podzemní umístìní liniové stav-
by vodovodního øadu a práva vstupu
na pozemek za úèelem opravy a údrž-
by vodovodního øadu na pozemku st.p.è.
196 v k.ú. Prostøední Lipka, jehož spo-
luvlastníky jsou:

- paní Prchalová, Prostøední Lipka,
spoluvlastnický podíl 1/4

- manželé Moravcovi, Prostøední Lip-
ka, spoluvlastnický podíl 1/4

- manželé Vycudilíkovi, Prostøední
Lipka, spoluvlastnický podíl 1/4

- paní Kratochvílová, Mýto, spo-
luvlastnický podíl 1/6

- pan Jakeš, Prostøední Lipka, spo-
luvlastnický podíl 1/24

- pan Jakeš, Králíky, spoluvlastnic-
ký podíl 1/24.

pro oprávnìné Mìsto Králíky. Vìc-
né bøemeno se zøizuje na dobu neurèi-
tou a bezúplatnì.

Zároveò RM souhlasí do doby kolau-
dace stavby uzavøít smlouvu o budoucí
smlouvì o vìcném bøemeni.

- RM schvaluje dohodu o užívání èásti
pozemku st.p.è. 330 v k.ú. Králíky mezi

(pokraèování na stranì 15)
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Z pracovního kalendáøe
vedení mìsta

Výpis z jednání Rady mìsta Králíky
Mìstem Králíky a manžely Hudetzo-
vými, Králíky 303 za úèelem umístìní
pískovcové sochy.

- RM doporuèuje prodej bytové jed-
notky è. 3 v èp. 349 v ul. Dlouhá a spo-
luvlastnického podílu ve výši 120/
1000 na pozemku st.p.è. 200 a spoleè-
ných èástech domu vše v k.ú. Králíky
paní Stolínové a ukládá MO pøedložit
na jednání ZM prodej.

- RM doporuèuje prodej pozemku
p.p.è. 294/7 v k.ú. Èervený Potok, ná-
vrh kupní ceny 10 Kè/m2 + náklady spo-
jené s pøevodem, a ukládá MO pøedlo-
žit na jednání ZM zámìr prodeje.

Zároveò RM ukládá MO projednat
s panem Paøízkem, vlastníkem  pozem-
ku p.p.è. 141/2 v k.ú. Èervený Potok,
prodej èásti tohoto pozemku u státní
silnice.

- RM doporuèuje prodej pozemku
p.p.è. 81 v k.ú. Prostøední Lipka, návrh
kupní ceny 10 Kè/m2 + náklady spoje-
né s pøevodem, a ukládá MO pøedložit
na jednání ZM zámìr prodeje.

Zároveò RM ukládá MO ve spolu-
práci s odborem VTS zamìøit na po-
zemku p.p.è. 81 v k.ú. Prostøední Lip-
ka zaøízení ve vlastnictví mìsta.

- RM schvaluje dodatek è. 1 nájemní
smlouvy mezi Mìstem Králíky a panem
Luèanem, Horní Lipka ze dne 18. 8.
1999 z dùvodu zmìny pøedmìtu náj-
mu, novì je pøedmìtem pronájmu èást
pozemku p.p.è. 317 a 318 v k.ú. Horní
Lipka o výmìøe cca 150 m2.

- RM schvaluje zámìr pronájmu po-
zemkù p.p.è. 225, 248, 592/2, 592/3 a
589/3 v k.ú. Horní Lipka za úèelem
zemìdìlského hospodaøení, a ukládá
MO zámìr pronájmu zveøejnit.

- RM schvaluje zámìr pronájmu ne-
bytových prostorù v pøízemí a ve sklep-
ní èásti v èp. 275 na Velkém námìstí
v Králíkách, a to na dobu 30-ti dnù ob-
dobnì jako ve schválených Pravidlech
o pronajímání nebytových prostorù
v majetku Mìsta Králíky a za stejných
podmínek.

- RM schvaluje dodatek è. 3 ke smlou-
vì s Mìstem Králíky a firmou Alberon
Letohrad, s.r.o., na zajištìní zvýšení

konektivity datového pøipojení a povì-
øuje starostu k podpisu.

- RM souhlasí s užitím mìstského
znaku na propagaèních materiálech,
vydaných v prùbìhu roku 2006, spol.
ISCAREX, s.r.o. a Èeskotøebovským
bìžeckým klubem ISCAREX.

- RM souhlasí, aby firma PK Adamec,
s.r.o. Letohrad zpracovala zadávací do-
kumentaci stavby „Nástavba bytového

domu èp. 841-843 v Králíkách“ dle pøed-
ložené cenové nabídky a povìøuje od-
bor VTS, aby pøedložil návrh smlouvy
o dílo.

- RM schvaluje Dodatek è.1 ke
Smlouvì o dílo è.: SEVER/PA/2005/071
ze dne 13. 10. 2005 uzavøenou mezi
Mìstem Králíky a firmou Colas CZ,
a.s., Praha a povìøuje starostu jejím
podpisem.

Jednání
3. 4.
- starosta se starostou Miêdzylesie

Mgr. Korczakem a místostarostou
Mgr. Kiensickým o spoleèném projek-
tu vycházkových tras mìstskou pa-
mátkovou zónou v Králíkách a po pa-
mátkách Miêdzylesie do Fondu mik-
roprojektù Interreg IIIA.

6. 4.
- starosta na pracovním semináøi o

pøipravovaných dotacích ve struktu-
rálních fondech EU na roky 2007 –
2013.

- místostarosta na prezentaèní akci
švédské firmy HAGS, zabývající se vý-
robou a výstavbou dìtských høiš�.

10. 4.
- místostarosta s M. Pøíhodou (Vlè-

kovice) a P. Jonem (Šumperk) o pro-
jektu vybudování hyppostezky Olo-
mouc - Pastviny v návaznosti na pol-
ské pøíhranièí.

14. 4.
- starosta na jednání dozorèí rady

firmy Ekola Èeské Libchavy, s.r.o.
18. 4.
- starosta s vedoucím odboru škol-

ství na vyhodnocení Programu Rege-
nerace mìstských památkových zón
v Praze (Španìlský sál  Pražské-
ho hradu).

- místostarosta s pøednostou žst. Li-
chkov o jízdních øádech Èeských drah
po 3. zmìnì a novém grafikonu pro
pøíští rok.

20. 4.
- starosta na odborném setkání sta-

rostù a místostarostù v Pardubicích

Návštìvy
1. 4.
- starosta se zástupci ZŠ 5. kvìtna

na velikonoèní výstavì Zemì kladské
ve Sczytné (PL)

3. 4.
- místostarosta na vernisáži Veliko-

noèní výstavy ZŠ 5. kvìtna.
13. 4.
- starosta na pozvání karnevalového

výboru na vyhodnocení letošního roè-
níku králického karnevalu

21. 4.
- neformální setkání vedení mìst

Králíky a Miêdzylesie v Boboszowie.

Podìkování
Srdeèné podìkování panu
Martinu Brùnovi z Pro-
støední Lipky za nález a
paní Vìrce Malé za zpro-
støedkování a vrácení ztra-
cené vìci. Ještì jednou
dìkuji a pøeji pevné zdra-
ví Trejtnarová Milena.

(pokraèování ze strany 14)
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 4
konaného dne 11. dubna 2006

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Dušan Krabec (1) Bedøich Novotný (8)
Arnošt Juránek (2) Jarmila Venzarová (9)
Mgr. Jan Holèapek (3) MUDr. Marie Špièková (10)
Evžen Èerný (4) Mgr. Jarmila Berková (11)
Josef Knettig (5) Mgr. Karel Hlava (13)
Mgr. Alena Krabcová (6) Pavel Kalianko (14)
Antonín Vyšohlíd (7) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: nepøíto-
men:  Ing. Roman Kosuk (12).

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

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

4.1 Výstavba marketu – prodej pozemku
4.2 Majetkové operace
4.3 Regenerace památkové zóny
4.4 Hospodaøení  fy SMK s.r.o. v roce 2005
4.5.Sdružení obcí Hanušovicko – auditorská zpráva

5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

1. Zahájení a prezence
ZM/2006/04/077: ZM schvaluje pøednesený návrh

programu jednání ZM è. 4.
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

2. Urèení ovìøovatelù zápisu

ZM/2006/04/076: ZM schvaluje ovìøovateli dnešního
zápisu jednání pana Knettiga a Mgr. Nìmeèka.

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

3. Zprávy z jednání rady mìsta
Nebylo pøijato žádné usnesení

4. Hlavní jednání

4.1 Výstavba marketu – prodej pozemku
ZM/2006/04/078: ZM schvaluje prodej èásti pozemku

p.p.è. 1071/1 v k.ú. Králíky spoleènosti A+R, s.r.o., Jir-
ny. Zároveò ZM schvaluje do doby vydání územního
rozhodnutí o umístìní stavby uzavøít smlouvu o
budoucí kupní smlouvì.

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

4.2 Majetkové operace
ZM/2006/04/079: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti

pozemku p.p.è. 705/2 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu
20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá
zámìr prodeje zveøejnit.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2006/04/080: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemkù p.p.è. 286/18 a 516/2 v k.ú. Dolní Lipka.

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

ZM/2006/04/081: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 286/18 a 516/2 v k.ú. Dolní Lipka.

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

ZM/2006/04/082: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku p.p.è. 1046/11 v k.ú. Králíky.

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

ZM/2006/04/083: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM/
2004/10/185 ze dne 14.09.2004 a ZM/2005/01/006 ze dne
11.01.2005 a schvaluje zámìr smìny pozemkù p.p.è.
392/6, 393/2 a st.p.è. 1618 v k.ú. Králíky ve vlastnictví
Mìsta Králíky za pozemek p.p.è. 2285 v k.ú. Králíky ve
vlastnictví Hasièského záchranného sboru Pardu-
bického kraje, Pardubice, a to bez doplatku kupní
ceny.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2006/04/084: ZM schvaluje bezúplatný pøevod
pozemkù p.p.è. 1925/7 a 2205/1 v k.ú. Králíky dle § 5
odst. 1 písm. d) zákona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìj-
ších pøedpisù, od Pozemkového fondu Èeské republi-
ky na Mìsto Králíky.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2006/04/085: ZM schvaluje úplatný pøevod nemo-
vitosti èp. 364 na st.p.è. 223, st.p.è. 223 a p.p.è. 244 vše v
k.ú. Králíky od Èeské spoøitelny, a.s., Praha 4 na Mìs-
to Králíky. Zároveò doporuèuje povìøit starostu po-
dat novou písemnou nabídku na koupi nemovitostí.

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

ZM/2006/04/086: ZM schvaluje znìní darovací smlou-
vy è. 61835 1826 mezi Mìstem Králíky a ÈR-Minister-
stvem obrany, na bezúplatný pøevod bývalé vojen-
ské pevnosti K-S14 na st.p.è. 237, 238 a 239 v k.ú. Pro-
støední Lipka podle zákona è. 174/2003 Sb., o pøevodu
nìkterého nepotøebného vojenského majetku a ma-
jetku, s nímž je pøíslušné hospodaøit Ministerstvo
vnitra, z vlastnictví Èeské republiky na územní sa-
mosprávné celky.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3 Regenerace památkové zóny
ZM/2006/04/087: ZM schvaluje finanèní podíly z roz-

poètu mìsta pro rok 2006 na opravy kulturních pa-
mátek dle navrženého rozpisu.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.4 Hospodaøení fy SMK s.r.o. v roce 2005
ZM/2006/04/088: ZM bere na vìdomí pøedbìžnou zprá-

vu o hospodaøení fy SMK s.r.o. v roce 2005 a ukládá
jednateli spoleènosti pøedložit na pøíští jednání ZM
výkaz závazkù a pohledávek spoleènosti.

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

4.5 Sdružení obcí Hanušovicko – auditorská zpráva
ZM/2006/04/089: ZM bere na vìdomí Zprávu o výsled-

cích pøezkoumání hospodaøení svazku obcí mikro-
regionu Hanušovicko za rok 2005, a to bez výhrad.

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

5. Vstupy obèanù
ZM/2006/04/090: ZM revokuje usnesení ZM/2006/03/

072 ze dne 14.3.2006 a schvaluje uzavøení leasingové
smlouvy na nákup vhodného vozidla pro potøeby
peèovatelské služby do hodnoty 370.000,-Kè a prodej
vozu Felicie.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

6. Vstupy zastupitelù

ZM/2006/04/091: ZM schvaluje MUDr. Marii Špièko-
vou za èlena kontrolního výboru.

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

ZM/2006/04/092: ZM schvaluje pí Jarmilu Venzaro-
vou za èlena kontrolního výboru.

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

ZM/2006/04/093: ZM ukládá kontrolnímu výboru, aby
dokonèil kontrolu revize usnesení RM za roky 2003 a
2004 a využití fin. prostøedkù schválených RM v èerv-
nu 2005 na dovybavení sportovního areálu.

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

ZM/2006/04/094: ZM ukládá RM, aby zaujala stano-
visko k jednotlivým bodùm zjištìných nedostatkù v
materiálech revize usnesení RM za roky 2003 a 2004.

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

Starosta ukonèil jednání v 21:52 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í

Mìstský úøad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Mìsto Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T

èíslo popisné: 275 - Velké námìstí
katastrální území: Králíky

velikost nebytového prostoru: provozovna o
výmìøe 84 m2 v pøízemí, sklady a kanceláø o

výmìøe 117 m2 ve sklepní èásti
vybavení: sklady a kanceláø - závìsný kotel a
radiátory, umyvadlo; provozovna - WAF 1 ks,

karma, 2x dvoudøez, umyvadlo 1 ks
minimální èástka nájemného: 900,- Kè/m2/rok, splat-

nost k 5. dni pøíslušného kalendáøního mìsíce
vhodný druh podnikání: obchod

termín prohlídky: po dohodì se správcem Služby
mìsta Králíky, s.r.o., Králíky 462, tel.: 465631580

termín uzavøení nájemní smlouvy: nejdøíve od 1. 6. 06
koneèný termín pøijímání žádostí: 20. 5. 06

žádosti pøijímá majetkový odbor MìÚ
Podle výše citovaného zákona mají obèané možnost
po dobu 30-ti  dnù od vyvìšení tohoto oznámení se

vyjádøit nebo podat své pøipomínky a nabídky.

ØÁDKOVÁ INZERCE
Prodám garáž v Králíkách, cena k jednání 75.000,-

Kè, lokalita u høbitova, volná od mìsíce 07/2006. In-
formace na tel. 604 100 647.

Koupím byt 2+1 v os. vlastnictví. Tel: 604 635 172.

Prodám motocykl MZ ETZ 150 – modrá barva, su-
per stav, 10,5 kw, cena 15.000,- na tel.: 777/32 80 54.

Plán výletù odboru KÈT
Jiskra Králíky na kvìten

13. 5. - Pivovarská ètvrtka - Hanušovice

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

26. - 28. 5. - Cyklo Glacensis 2006 -
cykloakce

28. 5. - Hanušovice - Potùèník - Kaple
sv. Anny

4. 6. - Znaèkaøská nedìle

11. 6. - Svatá Trojice (pou�)
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Supermarkety pøipomenou tøídìní odpadu
Olympionik Pollert rozjíždí na pokladních pásech kampaò na tøídìní odpadù

Z 5 sklenic ozdobná váza, z 10 èasopi-
sù krabice na televizi a z 30 PET lahví
fleecová bunda. Od nynìjška si budou ob-
èané pøipomínat dùležitost tøídìní odpadu
mnohem více než dosud. Výzvu ke tøídìní
odpadù budou mít totiž dennì na oèích na
pokladních pásech v nìkterých supermar-
ketech.

Kampaò na tøídìní odpadu vstoupila le-
tos do tøetího roku. Po televizních spotech,
kreslených seriálech v novinách a barev-
ných dnech v regionech je tu další zpùsob,
jak lidem pøipomenout dùležitost ekolo-
gického chování ve vlastní domácnosti. I
v našem kraji se už brzy v nìkterých vy-
braných supermarketech místo tradièních
èerných pokladních pásù objeví pásy pest-
robarevnì potištìné. Fungovat by mìly tak
trochu jako zdvižený prst nebo uzel na ka-
pesníku. Slovem i obrazem každému na-
kupujícímu pøipomenou, jak zatíží a sou-
èasnì ochudí životní prostøedí, když zakou-
penou sklenici, èasopis nebo PET láhev od-
hodí jinam než do barevného sbìrného kon-
tejneru.

Autorizovaná obalová spoleènost EKO-
KOM, která kampaò organizuje, si pro do-
sud originální zpùsob oslovení veøejnosti
vybrala sí� menších a støednì velkých su-
permarketù, zejména tìch tzv. „na rohu“.
Do nich chodí zákazníci nejen na velké ví-
kendové nákupy, takže budou mít možnost
vidìt reklamu èastìji a navíc si ji úplnì
nepøekryjí velkým nákupem. Tváøí kam-
panì se stali Lukáš Pollert, zlatý a støíbr-

ný olympionik ve vodním slalomu, a tele-
vizní a rozhlasová moderátorka Martina
Vrbová. „Z tøídìného odpadu lze vyrobit
øadu užiteèných a smysluplných vìcí jako
napøíklad toaletní papír. Byla by pøece ob-

rovská škoda na tuto vìc kácet krásné lesy.
Nebo noviny. Já tak miluji denní tisk, ale
stejnì, za strom bych ho nevymìnil. Z prázd-
né sklenìné lahve od laciného destilátu se
dá vyrobit nová láhev, tøeba pro francouz-
ské šampaòské, nebo èervené z Bordeaux.
Z umìlé hmoty se vyrábí umìlá vlákna,
která se používají do teplých bund a spa-
cákù. A v tom všem vidím smysl tøídìní
odpadù “, øíká Pollert. „Pøi èastých ces-
tách po svìtì vidím, jak obrovským pro-
blémem jsou odpady; tøeba v Indii jsem se
doslova brodila papíry a PET lahvemi. Pøe-
sto je i u nás stále hodnì lidí s klapkami
na oèích,“ dodává Vrbová.

Ochota lidí ke tøídìní odpadù rok od roku
narùstá. Loni v prùzkumech uvádìlo 87
procent obèanù, že je tøídìní dùležité, a 67
procent lidí samo odpad tøídilo. Nová fáze
kampanì si klade za cíl oba ukazatele ješ-
tì zvýšit. Barevné pokladní pásy se objevi-
ly bìhem mìsíce bøezna v supermarketu
COOP diskont v mìstì Králíky v Morav-
ské ulici.
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Pozvánka do èítárny
V dnešním èísle vás seznámíme s èaso-

pisy, které v èítárnì mìstské knihovny mají
k dispozici ti, kteøí se zajímají o kulturu
bydlení: 

DOMOV
mìsíèník, rozsah 112 stran
cena: 59,- Kè
www.casopisdomov.cz
Èasopis se vìnuje všemu, co souvisí

s poøízením bydlení, se zaøízením bytù,
dává praktické rady a nápady.

Pravidelné jsou rubriky napø. Novinky a
trendy, Pro mladé, Pohled do svìta aj.

Èasopis Domov vychází již 46 let!

MÙJ DÙM
mìsíèník, rozsah 170 stran
cena: 88,- Kè
www.bertelsmann.cz,
www.dumabyt.cz
Jeden  z øady èasopisù o bydlení v rodin-

ných domech. Zabývá se individuálními
i typovými novostavbami a vhodnými re-
konstrukcemi. Seznamuje s moderními
stavebními technologiemi i s vkusným in-
teriérovým vybavením. Pro lepší pøedsta-
vu o skladbì èísla uvádíme názvy nìkte-
rých pøíspìvkù: Vícegeneraèní domy, Zatep-
lení fasády, Solární panely, Pøesazování
vzrostlých stromù.

MODERNÍ BYT
mìsíèník, rozsah 210 stran
cena: 79,- Kè
www.bertelsmann.cz,
www.dumabyt.cz
Magazín, který chápe bydlení v šir-

ších souvislostech jako souèást život-
ního stylu. Sleduje trendy, nabízí inspi-
raci, nahlíží do bytù známých osobnos-
tí, seznamuje s názory odborníkù. Nì-
která èísla èasopisu obsahují tématic-
ky zamìøené pøílohy, které reagují na
aktuální témata.

SVÌT KOUPELEN
SVÌT KUCHYNÍ
ètvrtletníky, rozsah 98 stran
cena: 49,- Kè
www.bertelsmann.cz,
www.dumabyt.cz
Oba magazíny vycházejí støídavì

jako ètvrtletníky èasopisu Moderní byt.
Speciály se do hloubky vìnují zvolené-
mu tématu, sledují novinky na trhu
i možnosti modernizace koupelen a ku-
chyní.

NÁŠ ÚTULNÝ BYT
mìsíèník, rozsah 54 stran
cena: 32,- Kè
www.burda.cz
Poskytuje informace o zahranièních a

našich trendech bydlení, praktické rady a
tipy, informace o možnostech nákupu ná-
bytku, bytových doplòkù i výbìru domá-
cích spotøebièù..

Každé èíslo obsahuje pravidelné rubri-
ky: Inspirace, Nápady, Téma mìsíce, Pøí-
roda kolem nás a v nich øadu zajímavých
nápadù, jak celkem levnì, vtipnì a úèelnì
zaøídit byt nebo zrekonstruovat starší za-
øízení.

DÙM A ZAHRADA
mìsíèník, rozsah 175 stran
cena: 69,- Kè
www.dumazahrada.cz
Magazín vìnovaný výstavbì rodinného

domu, bydlení a  úpravì jeho okolí.
Èasopis je urèen pro každého, kdo se

zajímá o stavbu domu, úpravu zahrady a
zaøízení interiéru. Je nadèasový a všímá
si všech fází, s nimiž se stavebník a maji-
tel domu v prùbìhu stavby mùže setkat.
Pøináší celou øadu užiteèných rad a pøipo-
mínek, které mají zájemcùm o bydlení
v rodinném domì pomoci orientovat se ve
stavebnictví a zahradnictví.

Na pokraèování v pøíštím èísle se mohou
tìšit pøedevším ètenáøky, protože je sezná-
míme s èasopisy o pletení, šití a vyšívání.

Ivana Mareèková

Z kvìtnových pranostik
· Májová voda vypije víno.
· Veèerní rosy v máji hodnì sena dají.
· Je-li už máj zahradníkem, není stodol
milovníkem.
· Suchý kvìten - mokrý èerven.
· Když máj vláhy nedá, èerven se pøedá.
· Jestli v máji neprší, èerven to dovrší.
· V máji høímoty nedìlají trampoty.
· Když se v máji blýská, sedlák si výská.
· V kvìtnu-li hrom se ozývá, v èervnu zøíd-
ka mrholívá.
· Jsou-li májové høiby èervivé, bude suché
léto.
· Bujný kvìt - plný úl.
· Roj, který se v máji rojí, za plný vùz sena
stojí; ale o svatém Jánì ani za vodu džbá-
nì.

Pranostiky podle církevních svátkù
1. Kvìten
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci,

bude úrodný rok.
Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
Filipa Jakuba déš� - to zlá zvìst.
Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena

kopek.
Prší-li na prvního máje, bude pozdìji su-

cho a neurodí se seno.
Prší-li na prvního máje, bude pozdìji su-

cho a neurodí se víno.
Jestli se Filip a Jakub zasmìje, jistì se

hnedle také èoèka zaseje.
Na Filipa Jakuba chrousti huèí, o Marti-

nì studený vítr fièí.
4. Kvìten
Svatý Florián si jistì mùže nasadit snì-

hový klobouk.
Déš� svatého Floriána je ohòová rána.
Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr,

jest toho roku mnoho ohòù.
11. Kvìten
O svatém Mamertu zima je po èmertu.
Déš� na svatého Mamerta pøináší souže-

ní, nebo� v nìm nic dobrého není.
14. Kvìten
Pøed Servácem není léta, po Serváci

s mrazy veta.
Pan Serboni pálí stromy.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví

muži, Žofie je jejich kuchaøka.
Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaøe jsou

zlí chlapci.
Pakrác Urban bez deštì - hojnost vína.
15. Kvìten
Žofie vína upije.

Svatá Žofie políèka èasto zalije.
Déš� svaté Žofie švestky ubije.
25. Kvìten
Urban bývá studený pán.
Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhra-

ná.
Urban krásný, vyjasnìný - hojným vínem

nás odmìní.
Na Urbana pìkný, teplý den - bude su-

chý èervenec i srpen. Vinná réva nedbá toho
bude míti vína mnoho.

Pankrác a Urban bez deštì - hojnost vína.
Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu

vína; pakli jest pìkný èas, dobré víno bude.
Jaký den 25. máje jakožto na den Urba-

na povìtøí jest, takový podzimek následo-
vati má.

27. Kvìten
O svatém Duše choï ještì v kožiše.
Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po

svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
Déš� o letnicích - slunce na Boží tìlo.
Na svatého Ducha bláto - bude laciné

mláto.
Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána

žita.
28. Kvìten
Pohoda na svatodušní pondìlí slibuje

úrodu.
Když prší v pondìlí svatodušní, bude

zkáza na sena.

(dokonèení ze strany 1)



 20 - Králický zpravodaj 5/2006

V mìstské knihovnì je rušno
Titulek dnešního pøíspìvku možná

pøiláká senzacechtivé ètenáøe, ale ti
budou zklamáni.

V èlánku totiž pùjde „jen“ o dìti a
podporu ètenáøství dìti.

Odborníci na celém svìtì si lámou
hlavu nad tím, jak pohnout s problé-
mem neètenáøství dìti, probíhají seri-
ózní prùzkumy, výzkumy, vyèíslují se
ekonomické škody zpùsobené neète-
náøstvím.

V Mìstské knihovnì v Králíkách se
snažíme rùznými zpùsoby dìtské ète-
náøe získávat už od pøedškolního vìku,
rozvíjet a udržovat zájem dìtí o knihy.

Již poètvrté jsme uspoøádali ètenáø-
skou soutìž pro dìti. Novinkou bylo,
že letošní roèník s názvem „S Kruli-
šákem køížem krážem po Èechách
a Moravì“ probíhal zároveò i v Mìst-
ské knihovnì v Jablonném nad Orlicí.
Celkem se soutìže zúèastnilo 65 dìtí
ve vìku od 7 do 15 let - 40 v Králíkách
a 25 v Jablonném nad Orlicí.

Soutìžící byli rozdìleni do tøí vìko-
vých kategorií a od listopadu do bøezna
øešili v knihovnách soutìžní otázky.
Poznali Pardubický kraj a další ètyøi
sousední kraje a nauèili se samostatnì
využívat nejrùznìjší informaèní zdro-
je.

Odmìnou za úèast v soutìži bude pro
dìvèata a chlapce z obou knihoven
TAJNÝ VÝLET, na který se vydáme v
sobotu 3. èervna. Odtajnìné je jenom
to,. že se výletu zúèastní náš patron
Krulišák :-).

Další akcí, kterou jsme poøádali, byla
mezinárodní akce NOC S ANDERSE-

NEM. Noc z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4.
strávilo v Mìstské knihovnì v Králí-
kách 33 dìtí a 8 dospìlých.

Naše knihovna se letos už potøetí
pøipojila k této mezinárodní akci.

Podle oficiální statistiky na 487 mís-
tech v Èechách, na Moravì, Sloven-
sku, Slovinsku, Polsku a Nìmecku pøe-
spávalo v knihovnách, školách a klu-
bech 14 669 dìtí a 2590 dospìlých.

Letošní noc byla u nás v Králíkách
indiánská.

Dìti ze Základní školy praktické
v Králíkách nás inspirovaly tím, jak
krásnì vyzdobily vstupní chodbu a od-
dìlení pro mládež výrobky s indiánskou
tématikou. Vìènì živé indiánské téma
nadchlo i naše „spáèe“ a s chutí si vyrá-
bìli èelenky, lapaèe snù, zdobili totém,
tancovali, zpívali, poslouchali pohád-
ky…

Pøišla mezi nás i milá návštìva –
vládce Králického Snìžníku Krulišák
se svou partnerkou Rozvodnicí v do-
provodu starosty mìsta Dušana Krab-
ce.

A jak se dìtem noc líbila si mùžete
pøeèíst zde:

…Líbilo se mi v Knihovnì jak jsme
dìlali ty výroby…

…Také jsem byla ráda že jsem ne-
musela jít brzy spát…

…Moc mi chutnali koláèky a jabl-
ka…

…Šli jsme spát okolo pùl jedný
v noci ale vìtšina usla ve 3 ráno…

Spokojenost spáèù byla odmìnou
všem, kteøí se na pøípravì Noci s An-
dersenem podíleli – Šamanovi a jeho

pomocníkùm.
7. dubna pøijel za dìtmi z mateøských

škol a prvòáèky pohádkáø Jan Havel
z Vysokého Mýta s Pohádkami z kuf-
ru pana Pohádky. Pùldruhé stovky
dìtí vidìlo ve tøech pøedstaveních, jak
si mùžou zahrát divadlo s rekvizitami,
které má každý doma – vaøeèka.,
chòapka aj.

Ke Dni Zemì zaèala v oddìlení pro
mládež  malá soutìž, které se mùžou
dìti zúèastnit až do konce kvìtna. Ète-
náøi se zájmem odpovídají na otázky
týkající se recyklace odpadù.

Koncem dubna slaví své první na-
rozeniny stromeèky- pohádkovní-
ky, které jsme vloni vysadili v mateø-
ských školách v Králíkách, v Èerve-
ném Potoce a Prostøední Lipce. Dìtem
do mateøských škol poslali kmotøi stro-
meèkù dopisy, ve kterých jim pøipo-
mnìli narozeniny stromeèkù a dìti
s uèitelkami jim pøipravily malé osla-
vy.

V knihovnì  nezapomínáme ani na
dospìlé. Chystáme pro nì na sobotu
17. èervna, kdy bude v Králíkách 3.
roèník Setkání Králíkù v Králí-
kách, Knižní trh.

Za pouhých 10,- si budou moci na-
koupit knihy, které dostáváme jako
dary od ètenáøù.

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

S rušným jarem v mìstské knihov-
nì vás seznámila

Ivana Mareèková

Pøijï, pohrej si s námi a nauè se
správnì mluvit a vyslovovat

Vítání jara 2006
Dne 11. 4. 2006 se na Støelnici

v Králíkách uskuteènilo setkání ro-
dièù a seniorù pøi akci nazvané Ví-
tání jara 2006. Dìti z mateøských
škol, praktické školy a taneèního
oboru základní umìlecké školy pøed-
vedly svùj program písnièek a ta-
neèkù. Akce se vydaøila, dìtem se
velmi líbila a posluchaèùm v hle-
dišti ještì více. Na dobrovolném
vstupném byla vybrána èástka
2.420,50 Kè. Tato èástka bude roz-
dìlena mezi dìti z obou mateøských
školek, ZŠ praktická Králíky a ta-
neèní obor ZUŠ Králíky.

Za poøadatele tímto dìkuji panu
Souèkovi, který se ujal funkce kon-
ferenciéra, všem úèinkujícím a je-
jich uèitelkám. Pøipravily s dìtmi
krásný program, který v nás zane-
chal milou vzpomínku. Pøi akci po-
máhaly paní Hana Moravcová, Ma-
rie Èernohousová, Vlaïka Hlavová.
Za pomoc dìkuji také školní jídel-
nì, paní Krátké z papírnictví a Klu-
bu Na Støelnici.

Eva Holubcová

Logopedické prevenci a následné
péèi o správnou výslovnost budoucích
prvòáèkù se vìnuje pozornost
v Mateøské škole, Moravská, Králíky
již šestým rokem

ve speciální tøídì s vadami øeèi.
Na základì  sledování uèitelek v MŠ

bývá dítì s odchylkami ve správné
výslovnosti doporuèeno k dalšímu od-
bornému vyšetøení u speciálního pe-
dagoga – logopeda.

Tuto službu pro mateøskou školu
zajiš�uje vždy v èervnu na další školní
rok Pedagogicko- psychologická porad-
na v Ústí nad Orlicí v zastoupení lo-
gopedky Mgr. Lenky Mejdrové, která
dítì vyšetøí a následnì zaøadí do speci-
ální logopedické tøídy. Souèasnì pro
každé dítì  doporuèí individuální zpù-
sob nápravy vadné výslovnosti.

Na podkladì tìchto doporuèení uèi-
telky s odborným vzdìláním vypracují
pro každé dítì speciální výchovný vzdì-
lávací plán, který zkonzultují jak s lo-
gopedkou, tak i s rodièi.

Rodièe získávají konkrétní pøedsta-
vu jakým smìrem se bude spoleèná
spolupráce ubírat, v èem  bude potøeba
uèitelce a dítìti pomoci.

O vlastní práci v logopedické tøídì
lze øíci, že na první pohled je to tøída
jako každá jiná, ale pøi bližším pohledu
se v mnohém liší.

Zvláštní dùraz se klade na jazyko-
vou prùpravu a individuální logopedic-
kou péèi a proto v této tøídì je snížený
poèet zapsaných dìtí (maximálnì 14).

S dìtmi se pracuje nejen formou in-
dividuálního cvièení, ale i formou cvi-
èení kolektivních nebo skupinových, pøi
kterých jsou dìti rozdìleny dle poža-
dované nápravy hlásek - napø. R,Ø, se
sykavkami, mìkèením hlásek…

Oè nároènìjší je práce, o to jsou je-
jich výsledky høejivìjší.

Bližší informace podá:
MŠ Moravská Králíky



Králický zpravodaj 5/2006 - 21

Mìstské muzeum Králíky
uvádí

Zuzanu Krajèovièovou a Kateøinu Kušiakovou
na výstavì

SPOLEÈNÁ CESTA

Výstava potrvá do 30. èervna 2006.

Z. Krajèovièová se zde bude prezen-
tovat obrazy a textilními originály.
K. Kušiaková se zde bude prezen-
tovat kovovým nábytkem a renova-
cí køesel.

Základ dalšího unikátního exponátu
Vojenské muzeum Králíky na kon-

ci loòského roku získalo výmìnou a
nákupy nìkolik nových exponátù.
Mezi jinými se do Králík podaøilo zís-
kat prakticky kompletní podvozek
jednoho z legendárních tankù II. svì-
tové války.

Støední tanky typu Cromwell zaøa-
dila britská armáda do výzbroje v roce
1943 a v èervnu 1944 se tyto stroje
úèastnily vylodìní v Normandii.
Cromwelly pøedstavovaly také hlavní
výzbroj èeskoslovenské 1. samostat-
né obrnìné brigády,  které velel gene-
rál Alois Liška.

Po ukonèení války tvoøily britské
Cromwelly a sovìtské tanky T34 hlav-
ní výzbroj obnovené èeskoslovenské
armády, zbytek sestával z další spoje-
necké a koøistní (nìmeckého pùvodu)
techniky. Tanky typu Cromwell se vy-
rábìly v nìkolika verzích, naše 1. sa-
mostatná obrnìná brigáda mìla ve vý-
zbroji verze Mk. IV a Mk VI a to v po-
ètu více než 200 kusù. Ve výzbroji vy-
držely Cromwelly do zaèátku 50. let,
kdy s ohledem na nedostatek náhrad-
ních dílù a celkovou „sovìtizaci“ ar-
mády ustoupily tankùm T34.

Nìkolik málo tankù typu Cromwell
z ès. výzbroje neskonèilo v hutích –
byly demilitarizovány. Došlo k odstra-
nìní vìží a výzbroje, naèež stroje do-
staly civilní nástavbu a sloužily pak
dlouhá léta jako bagry v kamenolo-
mech.

V mìsíci dubnu jsme v Dlouhé ulici
èp. 345 otevøeli

vinotéku s možností posezení.
Nabízíme lahvová kvalitní vína z rùzných

vinièních oblastí celého svìta.
Dále nabízíme kvalitní sudová
vína (více druhù).
Otevøeno máme Po – Ne 9 – 12
hod.; 13 – 21 hod.
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Blanka Poláková, Dlouhá 345,
561 69 Králíky

Právì tento pùvod má i podvozek
získaný do expozice Vojenského mu-
zea Králíky. Pøestože jde jen o torzo,
v dalekém výhledu je plánována jeho
kompletace a rekonstrukce, stejnì
jako u torza stíhaèe tanku Jagdpan-
zer 38 (t) „Hetzer“ nìmeckého pùvo-
du, získaného pro muzeum již døíve.

Tank Cromwell Mk IV mìl pìt èle-
nù osádky (øidiè, pomocník, støelec,
nabíjeè, velitel), hmotnost 27,9 tun. Vy-
zbroj tvoøil kanón ráže 75 mm, dva
tìžké kulomety a granátomet. Jeho
celková délka dosahovala 6,42 m,
tlouš�ka pancíøe 32–101 mm (dle mís-
ta). Pohonnou jednotku tvoøil zážeho-

vý dvanáctiválec Rolls-Royce Meteor
o výkonu 600 koní, s nímž tank do-
sahoval rychlosti (dle typu pásù) na
silnici 55-64 km za hodinu.

Foto: Marek Bartoš, Armyfort, s. r. o.
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Silnice R35 „Sever proti Jihu“?
Bouølivou atmosféru, tak jako ostatnì

vždy, když se jedná o vedení silnice R 35,
mìlo poslední jednání Zastupitelstva Par-
dubického kraje. Vybudování rychlostní sil-
nice R35 má zásadní význam nejen pro
øešení dopravní situace v Pardubickém
kraji, ale pøedevším umožní vytvoøení dru-
hého páteøního tahu (vedle pøetížené D1)
ve smìru západ-východ.

Do doby tohoto zasedání platilo loòské
usnesení zastupitelstva, které preferovalo
severní variantu. Rozhodnutí tehdy vyvo-
lalo vlnu odporu jak obyvatel a ekologù,
tak nebylo pøijato ani Ministerstvy dopra-
vy a životního prostøedí. Pro rozhodování
o severní nebo jižní variantì jsme v zastu-
pitelstvu Pk mìli mnoho odborných posud-
kù a expertiz Ministerstva dopravy, které
vyhodnotilo severní variantu jako staveb-
nì nároènìjší s ohledem na její pøedpoklá-
dané smìrové a výškové pomìry a nereál-

nost etapové výstavby. Ministerstvo život-
ního prostøedí nesouhlasilo se severní va-
riantou z dùvodu narušení krajinného
rázu, protínání lokalit výskytu nìkterých
zvláštì chránìných druhù živoèichù a její
realizace by znamenala ohrožení nebo zá-
nik tìchto druhù.

V pøípadì, že by se dopracoval územní
plán se severní variantou, který by nebyl
pøijat ministerstvy, požádal by Krajský úøad
o øešení sporu „nadøízené“ Ministerstvo pro
místní rozvoj. To by pøedložilo rozpor do vlá-
dy, èímž by došlo samozøejmì k nìkolika-
mìsíènímu zpoždìní a tím transformování
do období platnosti nového stavebního zá-
kona, který zaène platit od 1. 1. 2007. Opìt
by se musela vydat veøejná vyhláška o pro-
jednávání (bylo rozesláno 700 adresátùm)
a získat stanoviska dotèených orgánù a vše
by se o nìkolik let posunulo. Z tohoto dùvo-
du bylo pøijato usnesení o dopracování jižní

varianty, vèetnì memoranda o vybudování
dálnièních pøivadìèù z oblasti Žamberka,
Ústí nad Orlicí, Èeské Tøebové a Lanškrou-
na. Po tomto dopracování se nejspíš na èerv-
novém zasedání ZPk s koneènou platností
rozhodne o koneèné variantì trasování sil-
nice R35. Jenže jak se ukázalo, stavba nové
silnice vždy vzbudí nelibost, a� vede kdeko-
li. Ukázalo se to i na posledním zasedání,
kdy na jedné galerii byli odpùrci jižní a na
druhé galerii odpùrci severní varianty.

Ladislav Tóth, zastupitel Pardubického kraje

Sdružení pro králický karneval - rozdìlení finanèních prostøedkù

Dne 13. 4. 2006 se sešla valná hroma-
da Sdružení pro králický karneval. Na
této schùzi bylo projednáno rozdìlení
finanèních prostøedkù uložených na
úètu sdružení. Jedná se o prostøedky
z výtìžku z letošního 46. roèníku tra-
dièního králického karnevalu. Finanè-
ní prostøedky byly rozdìleny podle
schválené metodiky (posláním sdruže-
ní je podpora mládežnického sportu,
podpora èinnosti škol, podpora sportov-
ní reprezentace mìsta).

Klíè k rozdìlení:.
a) zapojení jednotlivých subjektù pøi

zajištìní poøadatelské služby
b) pøíprava a organizace karnevalu
c) zùstatek na úètu na zajištìní orga-

nizace pøíštího roèníku karnevalu.

Nejprve byla schválena výše zùstat-
ku na úètu sdružení ve výši Kè 32.000,-
na zajištìní organizace dalšího roèníku
karnevalu.

Finanèní prostøedky byly rozdìleny
takto:

- pomoc pøi zajištìní akce:
a) Základní škola praktická Králíky

Kè 3.000,- (výzdoba)
b) Základní škola Lichkov Kè 2.000,-

(výzdoba)
c) ZUŠ Králíky Kè 1.000,- (výzdoba)

d) organizace místního zahrádkáøské-
ho svazu Kè 1.000,-

e) oddíl stolního tenisu Kè 2.000,-
f) fotbalový oddíl (staøí páni) Kè 1.000,-
g) lyžaøský oddíl Kè 1.000,-
h) volejbalový oddíl Kè 1.000,-
i) hokejový oddíl Kè 2.000,-
j) florbalový oddíl Kè 2.000,-
k) pracovnice peèovatelské služby Kè

500,-
l) oddíl ASPV Kè 1.000,-
- organizaèní zajištìní karne-

valu:
a) hokejový oddíl Kè 60.000,-
b) fotbalový oddíl Kè 15.000,-
c) lyžaøský oddíl Kè 30.000,-
d) oddíl stolního tenisu Kè 5.000,-

- podpora èinnosti:
a) pracovnice peèovatelské služby Kè

1.000,- (zajištìní kvìtin a darù pro se-
niory)

b) oddíl ASPV Kè 4.000,- (reprezen-
tace mìsta na celostátní akci)

c) místní poboèka Svazu tìlesnì po-
stižených obèanù Kè 1.000,- (sportovní
hry tìlesnì postižených).

Každý z pøíjemcù dotace podepíše
èestné prohlášení, že finanèní prostøed-
ky použije v souladu se stanovami sdru-
žení (podpora mládežnického sportu,
reprezentace regionu v kulturní a spor-
tovní oblasti).

Za Sdružení pro králický karneval
Jiøí Hlava

Rozjezd veteránské sezóny
Výlet historickými vozidly - sraz

bude u Motorestu Køížová Hora v
Èervené Vodì v 9.00 hod.

kontakt: M. Ohlídal 736 435 145
J. Seidl 603 957 265

M. Dokoupil 608 856 971



Králický zpravodaj 5/2006 - 23

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
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
13. 05. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
14. 05. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
20. 05. So MUDr. Jedlièková Bystøec è.p. 182 465 642 990
21. 05. Ne MUDr. Jedlièková Bystøec è.p. 182 465 642 990
27. 05. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
28. 05. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
03. 06. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
04. 06. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216

  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)

Králíky kolem roku 1900
(4. díl)

K pomìrnì širokému spektru samo-
správného úøednictva náleželi v Králíkách
dva úøedníci okresní nemocenské kasy,
která dále zamìstnávala ještì ženu na
místì dohlížitelky, dále mìstský kance-
lista, dva pokladní mìstského úøadu a
jeden úèetní mìstské spoøitelny. Profesio-
nálního úøedníka zamìstnávalo i okresní
zastupitelstvo, v jehož službách ovšem byl
- ne však jako úøedník - i okresní cestáø.

Zcela specifickou skupinou zamìstnan-
cù veøejné samosprávné sféry v Králíkách
byli všichni, kdo pracovali v Zemské vy-
chovatelnì. Jejím zøizovatelem byla zemì
èeská a veškerý personál byl tedy v samo-
správných službách. V Králíkách bydleli
dva uèitelé tohoto ústavu a dva jeho vrch-
ní dohlížitelé, na nichž bylo snad nejvíce
patrné, jak byl ústav jako skuteènì celo-
zemský zøizován dvoujazyènì. Jeden z do-
hlížitelù uvádìl jako dorozumívací øeè
nìmèinu, druhý èeštinu. U dalšího perso-
nálu bylo zastoupení obou jazykù zhruba
vyrovnané. Dohlížitelù bylo aktuálnì
v roce 1900 devìt, k personálu náležel
strojní zámeèník, školník, úèetní, ústavní
zahradník a dva sluhové. V Zemské vy-
chovatelnì bylo aktuálnì pøítomno 129
chovancù ve vìku 7 - 14 let. Jejich místa
narození sice tvoøila pomìrnì pestrou smì-
sici, ale fakticky odrážela nejen osudy je-
jich matek, ale mnohdy už na první po-
hled nìkteré zákonné úpravy té doby. Mno-
zí z nich byli narozeni ve Vídni, øada z nich
v Praze, jen výjimeènì nìkteøí za hranice-
mi monarchie. Všichni však mìli spoleèné
to, že jejich domovskou obcí byla nìkterá
obec na území zemì èeské a z tohoto titu-
lu náleželi do kompetence králické vycho-
vatelny.

Školství veøejné i soukromé, zøizované
v dané dobì èásteènì mìstem a èásteènì
zemí, nebylo ve mìstì té doby pøíliš roz-

manité. Obecnou školu a mìš�anku do-
plòovala jediná škola vyššího typu, od-
borná škola øezbáøská, která sice nebyla
velká poètem personálu ani žactva, ale
minimálnì ojedinìlá svým zamìøením.
Kmenovì na ní pùsobilo kromì øeditele
pìt dalších uèitelù. Na obecné škole byl
zamìstnán øeditel, pìt uèitelù, jedna uèi-
telka a jedna poduèitelka a uèitelka ruè-
ních prací. Uèitelù mìš�anky bylo v dané
dobì šest, minimálnì jeden z nich záro-
veò vypomáhal na odborné škole. V Krá-
líkách pùsobila uèitelka na veøejné škole
ihned od poèátku, kdy se ženy na tìchto

místech mohly vyskytovat, tedy od druhé
poloviny 70. let 19. století. Bylo to døíve,
než tu své školy zøídil konvent voršilek,
který pøedstavil ženu - uèitelku jako cosi
zcela bìžného. Uèitelky na veøejných ško-
lách se nesmìly provdat, pokud byly
v èinné službì. Zdejší sleèna uèitelka ne-
byla králická rodaèka a do mìsta s ní
pøišla i její matka a nikdy neprovdaná
sestra, se kterými žila ve spoleèné do-
mácnosti a také je zøejmì obì živila
z vlastního platu. V roce 1900 jí bylo 56
let. Uèitelské spektrum doplòoval sou-
kromý uèitel hudby a jedna uèitelka šití.
Hru na klavír vyuèovala i zdejší uèitelka
ruèních prací. Kromì toho ve mìstì žil
jeden penzionovaný uèitel.

Marie Macková - pokraèování pøíštì

Na støedu 13. kvìtna 2006 pøipravuje
Mìstská knihovna v Králíkách ve spolupráci
s Gymnáziem Králíky a Základní školou 5.
kvìtna v Králíkách humanitární sbírku
známou pod názvem Kvìtinový den.

V tento den se obèané v celém Králicku
pøipojí k dárcùm, kteøí svými finanèními
pøíspìvky podpoøí celostátní organizaci Liga
proti rakovinì v jejich aktivitách.

Jako už tradiènì budou i letos naši ochotní
mladí spolupracovníci nabízet symbolické
kvìty mìsíèku a do zapeèetìných plátìných
pokladen za nì vybírat minimálnì 20,- Kè

Díky štìdrým dárcùm se v loòském roce
mohlo na projekty Ligy proti rakovinì roz-
dìlit úctyhodných 7 824 304,- Kè. My na

Králicku jsme pøispìli celkem 41 750,- Kè.
Liga proti rakovinì vždy informuje o pøes-

ném rozdìlení finanèních prostøedkù.
V roce 2005 byly prostøedky rozdìleny

takto:
· programy nádorové prevence, výchovné

a výukové programy 3 386 124 Kè
· programy na zlepšení kvality životy on-

kologických pacientù 1 860 124 Kè
· vìdecký výzkum 2 578 000 Kè

Pevnì doufáme, že nám i v roce 2006
pomùžete a jubilejní desátý roèník Kvìtino-
vého dne bude úspìšný.

Za organizátory akce Ivana Mareèková,
Eva Holubová a Marie Èumová

Kvìtinový den na Králicku

Granty z programu
Iniciativy Spoleèenství

INTERREG IIIA
Mìsto Králíky ve spolupráci s partner-

ským mìstem Miêdzylesie podalo žádosti
do programu Iniciativy Spoleèenství IN-
TERREG IIIA (fondy EU) na tyto partner-
ské projekty:

- 2. kulturní setkání pøíhranièí Miêdzy-
lesie – Králíky

- Prùvodce mìstskou památkovou zónou
Králíky (polský partner nemá mìstskou
památkovou zónu, partnerský projekt je
nazván odlišnì).

Tradièní pøíhranièní setkání se v letoš-
ním roce uskuteèní v partnerském mìstì,
projekt byl již schválen, rozpoèet projektu
našeho mìsta èiní Kè 112.000,-. Evropská
unie se podílí na zajištìní projektu finanè-
ní èástkou Kè 84.000,-.

Projekt „Prùvodce mìstskou památko-
vou zónou Králíky“ je v souèasné dobì
podroben schvalovacímu øízení.

Za odbor školství, kultury
a tìlovýchovy Bc. J. Divíšek

Pohled od pivovaru do Hluboké ulice
Èetnická stanice a byty personálu,

dnes budova ZŠ praktické Králíky
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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 kvìtnu oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

91 let - Anna Moravcová
86 let - Bohuslav Hrdina
84 let - Oldøich Kaplan
81 let - Markéta Sokolová,

- Marie Spùrová
80 let - Marie Prchalová
78 let - Marie Štorchová
77 let - Jan Knápek
76 let - Anton Gubka
75 let - Jiøí Bìlka
74 let - Kvìtuše Pitáková,

- Marie Lehká,
- Miloš Michalièka,

74 let - Marie Janeèková,
- Ladislav Lekeš

72 let - Lubomír Petránìk,
- Josef Ulrich,
- Josef Trampota,
- Margita Kopecká,
- Anna Šimeèková

71 let - Rùžena Novotná,
- Jaroslav Nedbal

70 let - Milada Musílková,
- Marie Sekaninová,
- Helena Uhlíøová,
- Andrej Milták

Adéla Neprašová, Ondøej Mrštík, Alice Šveráková

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Ervín Beschorner – Adéla Pohlová          Tomáš Jurka – Pavla Klimešová

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Jiøí Beran

Dne 26. 5. 2006 vzpomeneme 15. výroèí úmrtí

manžela, tatínka pana Jiøího Šmolíka.

Vzpomíná manželka Dana

synové Jiøí a Martin.

Dìkujeme èlenùm fotbalového a tenisového oddí-

lu za poøádání vzpomínkových memoriálù.

Sociální komise pøi MìÚ Králíky
vás zve na

posezení starší generace,
které se koná dne 25. 5. 2006 v 16.00 hod.

ve velkém sále KD Støelnice v Králíkách.

Hudba - tanec - obèerstvení.
Svoz je zajištìn zdarma autobusovými linkami p. Pinkase:

Prostøední Lipka (odboèka k želez. zastávce) 15.22 hod.
Horní Lipka (hasièská zbrojnice) 15.35 hod.
Heømanice (koneèná) 15.25 hod.
Dolní Lipka (železnièní stanice) 15.51 hod.
Dolní Boøíkovice (knihovna) 15.43 hod.
Dolní Boøíkovice (u mostu) 15.45 hod.
Èervený Potok (u kostela) 15.55 hod.
Dolní Hedeè (koneèná) 16.12 hod.

Odvoz bude zajištìn individuálnì dle dohody.

Srdeènì zvou poøadatelé

Základní umìlecká
škola v Králíkách

si vás dovoluje pozvat na

absolventský koncert,
který se koná ve ètvrtek
4. 5. 2006 v 18.30 hod.

v sále školy.
Absolventi v oboru hra na klavír ze tøí-
dy Olgy Zajacové: Andrlová Michaela,
Cacková Dominika, Kubíèková Jana.
Absolventi v oboru zpìv ze tøídy Radky
Vodièkové: Cacková Kamila, Kandráèo-
vá Marie.
Absolventka v oboru hra na zobcovou
flétnu ze tøídy Zuzany Hejtmanské: Mo-
ravcová Aneta.
Absolventka v oboru hra na flétnu ze
tøídy Jana Kováøe: Kubíèková Veronika.

Srdeènì zvou žáci a uèitelé

2. absolventský koncert,
který se koná ve ètvrtek
11. 5. 2006 v 18.30 hod.

v sále školy.
Absolventka v oboru hra na zobcovou
flétnu ze tøídy Denisy Hejtmanské: Švé-
dová Vendula.
Absolventka v oboru hra na housle ze
tøídy Jana Šebesty: Juránková Lada.
Absolventky v oboru hra na klavír ze
tøídy Sylvy Bartikové: Ježková Barbora,
Jungvirtová Daniela, Pohlová Kristýna.
Absolventka v oboru hra na klavír ze
tøídy Zdeòky Horníèkové: Kašparová
Veronika.
Absolvent v oboru hra na kytaru ze tøídy
Josefa Bergmana: Uhlíø Karel.
Absolventka v oboru zpìv ze tøídy Rad-
ky Vodièkové: Kopecká Adriana.

Prodám byt do osobního vlastnictví:
· obec Králíky
· poèet místností 3 + 1
· lokalita pìkná klidová zóna,

vzdálenost od centra cca 15 min.
· velikost bytu 75 m2

· zpùsob vytápìní etážové s
vlastním kotlem na zemní plyn

· vybavení bytu plynový sporák,
plynový kotel

· umístìní bytu v domì pøízemí
· nabídková kupní cena 800.000,- Kè.
Nabídka platí pouze pro zájemce, kteøí
bydlí v nájemním bytì mìsta o velikosti
3+1, nebo� pøevodu musí pøedcházet za-
jištìní bydlení souèasnému nájemci usku-
teènìním smìny bytu s kupujícím.

Informace na tel. 737 328 660
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Program na KVÌTEN
pátek   5.   EXPERTI   zaè. ve 20.00 hod
Student Oskar se od svých vrstevníkù nijak neliší až do

té doby, kdy zjistí, že jako opraváø poèítaèù si mùže u nudí-
cích se zákaznic pøijít na víc, než jen na peníze. Snímek
debutujícího režiséra Karla Comy se veze na vlnì oblíbe-
ných teenagerských komedií.

sobota   6.   NA VÝCHOD OD RÁJE   (Projekt 100)
zaè. ve 20.00 hod
Podle klasického románu Johna Steinbecka vzniklo v roce

1955 psychologické drama v režii slavného Elii Kazana
s neménì slavným Jamesem Deanem v hlavní roli. Parale-
la biblického pøíbìhu o Abelovi a Kainovi se odehrává
v severní Kalifornii na zaèátku minulého století.

pátek   12.   MNICHOV   zaè. ve 20.00 hod
V roce 1972 došlo na olympiádì v Mnichovì k teroristické

akci palestinské organizace Èerné záøí, jíž padlo za obì� 11
izraelských sportovcù. Steven Spielberg se ve svém novém
thrilleru soustøeïuje na tajnou misi nelegálního izraelské-
ho komanda, které mìlo zlikvidovat pùvodce olympijského
masakru.

úterý   16.   KARCOOLKA   zaè. v 17.00 hod
Moderní animovaná pohádka o tom, jak to doopravdy bylo

s Karkulkou, babièkou a vlkem. Hlavní postavy vyprávìjí
své verze událostí okolo øádìní Cukráøského bandity.

pátek   19.   MARIÒÁK   zaè. ve 20.00 hod
Podle stejnojmenného bestselleru A. Swofforda byl nato-

èen váleèný snímek o operaci Pouštní bouøe v Perském
zálivu v roce 1991. Nováèek amerického námoøního vojska
je vybrán jako specialista – ostøelovaè, aby strávil se svým
družstvem dvì stì dnù v tropické výhni pouštì.

úterý   23.   FIMFÁRUM 2   zaè. v 17.00 hod
Diváky i kritikou velmi dobøe pøijaté pásmo animova-

ných pohádek z knížky Jana Wericha se doèkalo druhého
pokraèování (Moøe, strýèku, proè je slané?; Tøi sestry a je-
den prsten; Hrbáèi z Damašku; Paleèek). Tvùrci použili stej-
ný postup a opìt tìží z Werichem namluvené gramofonové
nahrávky.

pátek   26.   HOSTEL   zaè. ve 20.00 hod
Americký horor s ponìkud neš�astným podtitulem „Nej-

hrùznìjší film posledních deseti let“ líèí osud tøí turistù, kte-
øí s vidinou erotických zážitkù pøijíždìjí do hostelu poblíž
Bratislavy, kde se však dostanou do rukou brutálního ma-
niaka. Film se natáèel v Praze a zní v nìm hudba Michala
Davida. Skuteèný horor!

sobota   27.   KØIŽNÍK POTÌMKIN   (Projekt 100)
zaè. ve 20.00 hod
Jedno z nejvýznamnìjších dìl svìtové kinematografie

natoèil režisér Sergej Ejzenštejn s úèastí tisíce statistù – dav
je zde kolektivním hrdinou. V každé scénì se pøitom snažil
dosáhnout co nejvìtšího emocionálního zážitku, pøièemž
støídá dramatické okamžiky s lyrickými výjevy.

úterý   30.   RAF�ÁCI   zaè. v 17.00 hod
Velký komerèní ohlas Snowboarïákù pøimìl jejich au-

tora Karla Janáka znovu zkusit štìstí v žánru teenager-
ské komedie. Tentokrát se s Vojtou Kotkem a Jiøím Mád-
lem setkáváme v prázdninovém vodáckém kempu, kde je
dost pøíležitostí k tomu jedinému, co mladíky skuteènì
zajímá.



 26 - Králický zpravodaj 5/2006

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.

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.

Klub Na Støelnici Králíky
KVÌTEN 2006

sobota   6. kvìtna  –  MIMÓZA   zaè. ve 22.00 hodin
Hudební veèírek v Music&Sport Baru Støelnice

s brnìnskou skupinou Mimóza.

sobota 13. kvìtna – HRNÍÈKY PO BABIÈCE NELZE
ROZBÍJET BEZTRESTNÌ - zaè. ve 20.00 hod

…aneb Poèasí na zabití, prostì Fucking Story. Inscenace
hry èeského dramatika a režiséra Vlastimila Venclíka „Vra�
mi to pyžamo“. Tak trochu groteska a èerná komedie
s kouskem detektivky. V režii Alexandra Gregara hrají
Petr Hájek a Ladislav Skalický (DS Vicena Ústí nad Orlicí).

støeda 17. kvìtna – PRAŽSKÉ VIOLONCELLOVÉ
DUO - zaè. v 19.00 hod

V obøadní síni králické Radnice se uskuteèní 70. kon-
cert Kruhu pøátel hudby.

sobota 20. kvìtna  –  WORST DAY
zaè. ve 22.00 hodin
Hudební veèírek v Music&Sport Baru Støelnice

s hardrockovou skupinou z Týništì nad Orlicí.

ètvrtek 25. kvìtna – SETKÁNÍ SENIORÙ
zaè. v 16.00 hod
Tradièní spoleèenské setkání døíve narozených – kultur-

ní program, obèerstvení, hudba, tanec.

pátek 26. kvìtna  – HINWIL CHOIR
zaè. v 18.00 hodin
Chrámový koncert švýcarského pìveckého sboru v kos-

tele na Hoøe Matky Boží.

pátek 26. kvìtna  –  BLUE BIRD
zaè. ve 22.00 hodin
Hudební veèírek v Music&Sport Baru Støelnice.

PØIPRAVUJEME
sobota 10. èervna - TURECKÁ KAVÁRNA
zaè. ve 20:00 hodin
Autorský zámìr Roberta Thomase je jasný a pùsobivý -

pobavit diváka a dát mu pøekvapivou pointu. Zdánlivì všed-
ní situace ze zdánlivì všedního dne se odehrávají v útulné
paøížské kavárnièce. Postavy jsou napsané brilantnì a
s velkou láskou. A� už patøí na stranu dobra èi zloèinu  jsou
plné humoru a èlovìèenství. Zejména poslední pøíbìh, na-
zvaný „ZLATÝ PAN MINISTR“,  �al pøímo do naší žhavé
souèasnosti.

Obsazení: Naïa Konvalinková, Jana Boušková, Václav
Vydra, Matìj Hádek, Martin Kubaèák.

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
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CYKLO GLACENSIS 2006
Svazek obcí Region Orlicko - Tøebovsko

po úspìšných pøedcházejících roènících cyk-
listické akce Cyklo Glacensis pøipravuje 5.
roèník „spanilé jízdy“ s cílem propagace cyk-
loturistiky a zviditelnìní turistické nabíd-
ky v pøíhranièních okresech Euroregionu Gla-
censis. Tato akce si vytvoøila image zahajo-
vací akce cykloturistické sezóny v èesko-pol-
ském pøíhranièí.

Spolupracující subjekty: Sdružení obcí
Orlicko, Vysokomýtsko, Lanškrounsko,
okres kladský

a novì: mìsto Náchod a Sdružení obcí
Orlické hory.

Pøedcházející roèníky CYKLO GLACEN-
SIS se konaly pod záštitou hejtmana Par-
dubického kraje a pøednosty kladského okre-
su a propagovaly vyznaèené cyklotrasy Re-
gionu Orlicko – Tøebovsko a Sdružení obcí
Orlicko. Zúèastnily se jich významné osob-
nosti veøejného života: hejtmani a radní
Pardubického a Královéhradeckého kraje,
pøednostové kladského okresu, zástupci
Ministerstva pro místní rozvoj ÈR a Czech-
Tourismu, pøedsedové svazkù obcí a sta-
rostové obcí a mìst poøádajících regionù.

Letošní roèník se bude konat ve dnech
26. – 28. kvìtna 2006 a bude mít obdobný
scénáø jako v loòském roce. Z èeské strany
je pøipraveno 9 hvìzdicových tras, které
budou vycházet z rùzných mìst poøádají-
cích regionù: Ústí nad Orlicí, Èeské Tøebo-
vé, Žamberka, Králík, Vysokého Mýta, Bran-

dýsa n. Orl. (Chocnì), Lanškrouna, Nácho-
da, Baèetína a spoleèným cílem bude sym-
bolicky místo ležící v blízkosti èeské-polsko
hranice tentokrát polské mìsteèko Radkow.
Trasy budou dlouhé od 40 do 120 km a
nìkteré kvùli velké vzdálenosti budou roz-
dìleny do dvou dnù. Po absolvování celé
trasy do Radkowa získá každý úèastník
trièko s logem Cyklo Glacensis 2006. Zrca-
dlovì je projekt pøipraven i z polské strany.
Oèekává se, že se v Radkowì sejde na tøi
sta cyklistù, pro které bude pøipraven ve-
èerní spoleèenský program s prezentací èin-
nosti všech zúèastnìných èeských a polských
regionù, kulturní program a hudba s tan-
cem. Úèastníci v Radkowì pøenocují a ná-
sledující den se na kolech navrátí do svých
domovù. Náklady spojené s akcí (ubytování
19,50 PLN, stravování 20 PLN) si úèastní-
ci hradí sami! Ubytování lze pro zájemce,
kteøí pojedou na 3 dny domluvit již na pá-
tek. Bližší informace k ubytování budou
upøesnìny dodateènì. Podmínky jednotli-
vých týmù jsou individuální, nìkteré týmy
trasu cca 110 km rozdìlily do 2 dnù, nìkte-
ré jednodenní trasu kombinují jízdou vla-
kem nebo autobusem.

Bližší informace za startovní mìsto Krá-
líky:

Start: sraz úèastníkù v sobotu 27. 5.
v 8.15 hod u kašny na Velkém nám., start
v 8.30 hod.

Cíl: Radków - polské mìsteèko nedaleko
Hronova a Broumova.

Trasa: V sobotu: Králíky - Dolní Lipka -
Miedzylesie - Bystrica Klodzka - Polanica
Zdroj - Wambierzice - Radków.

V nedìli: obráceným smìrem, pøípadnì
podle zájmu se mùže individuálnì pozmì-
nit.

Délky trasy: 70 km
Stravování: Veèeøe v cenì 20 Zl. Snída-

nì nejspíš za polovièní cenu. V sobotu pøi
cestì doporuèujeme vlastní stravování, re-
staurace prakticky nejsou (zastávky budou
podle potøeby v Bystrici Klodzké, Polanici
Zdroj a Wambierzicích).

Další informace: - vezmi sebou cestov-
ní pas, k registraci je potøeba nahlásit svo-
je jméno, pøíjmení, bydlištì a datum naro-
zení, doporuèujeme nahlásit i svùj kontakt
(nejlépe mobil a e-mail), na který, v pøípadì
nìjakých dílèích zmìn, dostaneš èerstvé in-
formace.

Závaznou pøihlášku sebe nebo tvých zná-
mých je potøeba nahlásit do 8. kvìtna 2006.

Všichni cykloturisté jsou srdeènì zváni k
úèasti na zahájení cykloturistické sezóny
v èesko-polském pøíhranièí!

Na spoleènou jízdu se tìší
Láïa Tóth, 737 336 175

Návrat do práce v Pardubickém kraji
Spoleènost CC Systems, a.s. založena

v roce 2000. V posledních pìti letech pøeva-
žuje v náplni èinnosti spoleènosti oblast ce-
loživotního vzdìlávání, zejména vzdìlává-
ní dospìlých, která je realizována prostøed-
nictvím vzdìlávacích institutù spoleènosti
po celé ÈR. Do tohoto vzdìlávání patøí také
národní projekt Návrat do práce v Pardu-
bickém kraji, který se bezprostøednì týká
i našeho regionu.

Národní projekt „Návrat do práce v Par-
dubickém kraji“ vychází z Operaèního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojù, který tvoøí
základ  pro èerpání podpory z Evropského
sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských
zdrojù v ÈR.

Hlavním cílem projektu „Návrat do práce
v Pardubickém kraji“ je zajistit rychlé za-
èlenìní dlouhodobì nezamìstnaných osob
s vyšším než základním vzdìláním na trh
práce.

Projekt bude realizován souèasnì ve
všech okresech Pardubického kraje (Pardu-
bice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí) a
bude rozdìlen do dvou fází v rozmezí 5-6
mìsícù.

Spoleènost CC Systems, a. s. bude spolu-
pracovat s pøíslušnými úøady práce, vybere
v každé ze dvou fází 550 osob z øad zájem-
cù o úèast v projektu a z nich následnì vy-
bere úèastníky projektu.

Spoleènost CC Systems, a.s. zøídí pro po-
tøeby úèastníkù projektu a dalších osob, které
budou mít zájem o získání informací o pro-
jektu nebo informací o možnosti jejich pra-
covního uplatnìní také další kontaktní mís-
ta v obcích, kde jsou umístìna detašovaná
pracovištì úøadù práce a to v Pøelouèi, Hlin-

sku, Tøemošnici, Litomyšli, Moravské Tøe-
bové, Polièce, Lanškrounì, Vysokém Mýtì,
Holicích, Skutèi a Králíkách.

Aktivity projektu pro prvních 275 ucha-
zeèù zaènou v kraji hned v kvìtnu výbìrem
úèastníkù a následujícím vzdìlávacím pro-
gramem:

- vstupní modul – seznámení úèastníkù
s projektem – obecné informace, sestavení
individuálního akèního plánu

- neprofesní školení/školení v oblasti
zpùsobilosti pro trh práce – dvì èásti –
neprofesní školení, kurz poèítaèové gra-
motnosti

- profesní bilanèní diagnostika
- profesní školení – rekvalifikace, praxe u

zamìstnavatele
- zprostøedkování pracovního uplatnìní/

dotované místo
- doprovodná opatøení – takzvaná „pøí-

má podpora“ bude zahrnovat pøíspìvky na
dopravu, stravné, pøíspìvky na zajištìní péèe
o dìti nebo jiné závislé osoby, proplacení
nákladù na doložení pracovních pøedpokla-
dù a následné získání praxe, poskytnutí
ochranných pracovních pomùcek.

Více informací naleznete také na webu pro-
jektu: ndppk.ccsystem.cz

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
INFORMUJE O SVÝCH PROJEKTECH

Poèátkem roku 2006 probìhla v celé
Èeské republice Tøíkrálová sbírka 2006.
Z této charitní sbírky je èásteènì finan-
cována vìtšina charitních projektù
(Obèanská poradna, Charitní ošetøo-
vatelská a peèovatelská služba, Regio-
nální pùjèovna kompenzaèních pomù-
cek, Osobní asistence, Dùm pokojné-
ho stáøí sv. Kryštofa, Nízkoprahové
zaøízení pro dìti a mládež, Mateøské
centrum). Chceme podìkovat všem,
kteøí na charitní projekty pøispìli ja-
koukoliv èástkou, a zároveò chceme
tímto zpùsobem informovat o jednotli-
vých charitních projektech.

OBÈANSKÁ PORADNA
nabízí bezplatné, nezávislé, nestran-

né a diskrétní poskytování rad a infor-

mací z oblastí: sociální dávky, bydlení,
pracovnì právní vztahy, rodina a mezi-
lidské vztahy, majetkoprávní vztahy,
ochrana spotøebitele, informace o EU.

Kontakty:
17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí,

tel.: 465 520 520
Na Kopeèku 356, Letohrad, tel. 465

621 281
Provozní doba:
Ústí nad Orlicí
Po: 8.00-11.30  12.30-17.00
Èt: 8.00-11.30  12.30-16.00

Letohrad - Út: 9.00  - 12.00

e-mail: poradna@orlicko.cz

Tìšíme se na vaši návštìvu!
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Seznam kulturních a sportovních akcí
v blízkém okolí na mìsíc kvìten

1. 5.
Raf�áci
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A.

Hanuše, 104 min., pøístupný, cena: 69,- Kè,
pøedprodej: 465641371.

Majáles 2006
Žamberk, mìsto - námìstí, Masarykovo

nám., 10:00 studentský prùvod (od budovy
gymnázia), 10:30 májová estráda. Program:
dechovka ZUŠ, mažoretky ZŠ 28. øíjna, ta-
neèní skupina Neon, vystoupení majáleso-
vých star, crazy vstupy studentù gymnázia,
Corale, PIDILIDI - pardubická folková sku-
pina.

2. 5.
Raf�áci (2. – 3. 5.)
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. 104 min., pøístupný, Cena: 70,-
Kè, pøedprodej: tel: 465614583.

3. 5.

Raf�áci
Letohrad, 16:30, Dùm kultury - kinosál,

Družstevní 597. Žánr: komedie/rodinný (104
min.), cena: 70,- Kè, Pøedprodej: 465622092.

5. 5.
Pøes pøísný zákaz dotýká se snìhu
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Divadelní spolek Kodym Opoèno.
Antonín Procházka - Komedie o krizi ve vzá-
jemných vztazích, o vstupu mafie do fungu-
jícího manželství, o tom, zda v kriminále
sedí opravdu ti správní lidé.... Cena: 70,-
Kè, Pøedprodej: tel: 465614583.

Bìh na Rozálku (8. roèník)
Žamberk, 17:00, Mìstské muzeum, ÈSA.

Nezpevnìné parkové cesty. Tra� je vhodná
i pro tretry. Délka: 0,9 km, pøevýšení 40
m.Prezentace: 16:00 - 17:00 hod. v místì
cíle (rozhledna Rozálka). Start: u muzea
v 17:00 hod. (v minutových intervalech po
dvou). Startovné: 10,- Kè. Poøadatel: SK
Žamberk. Kontakt: Vladimír Kalous, Na
Rozálce 1197, 564 01 Žamberk, tel:
465672371, 732519898, e-mail: ka-
lousv@oez.cz.

10 JARNÍCH KILOMETRÙ (5. – 8. 5.)
výšlapy po okolí Kralického Snìžníku.

Trasy pro rùzné vìkové kategorie. V sobotu
veèer zasloužený odpoèinech u ohýnku. Dle
nálady a pøání kytarový veèírek. Vyhlášení
nejvytrvalejšího turisty ve všech kategori-
ích. Poøadatel: PENZION MALEVIL, Skia-
reál Vìtrný vrch, Dolní Morava 44, tel.:
465635904, 737575134.

6. 5.

Experti
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. ÈR – komedie, širokoúhlý, èesky,
88 min., od 12. let. Cena: 60,- Kè, pøedpro-
dej: tel: 465614583.

Dálkový pochod a cyklistická jízda
Pøes tøi hrady

Žampach, 8:00, Domov pod hradem.
Kulturní program, turistické známky, ra-
zítka aj., výrobky dílen domova, zábava pro
malé i velké, obèerstvení, hudba k tanci a
poslechu.

Dálkový pochod a cyklistická jízda
Pøes tøi hrady

Sopotnice, 08:00, høištì, Sopotnice, 34.
roèník pochodu Pøes tøi hrady a 22. roèník
cyklojízdy Pøes tøi hrady na kole. Start a cíl
v Sopotnici na høišti. Pìší trasy: 15, 30 a 50
km. Cyklotrasy: 30, 50, 100, 150 km, trasa
pro horská kola 30 - 50 km. Pìší trasy ve-
dou pøes zøíceniny hradù Potštejn, Litice,
Žampach a Lanšperk. Cyklotrasy smìøují
do podhùøí Orlických hor. Prezentace na
høišti TJ Sopotnice od 7:00 hod. Cíl na høiš-
ti otevøen do 19:00 hod. Startovné jednot-
né: 20,- Kè pro všechny trasy. Obèerstvení
není ve výši startovného, na kontrolních
bodech možno zakoupit. Na základì úspìš-
ného absolvování zvolené trasy obdrží úèast-
níci medaili a diplom. V cíli možno zakoupit
suvenýry. Od 14:00 hod. na høišti TJ Sopot-
nice zahraje hudební skupina. Kontakt:
dotazy, pøihlášky noclehù, zaslání propozic
(ze známku) vyøizuje: Petr Lžièaø, 561 15
Sopotnice 184, tel: 465584193, 605740037,
www.kct-sopotnice.com.

Mládí tanèí
Žamberk, 14:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Vystoupení taneèního oboru ZUŠ
Petra Ebena v Žamberku. Cena od 30,- Kè
do 40,- Kè, pøedprodej: tel: 465614583.

Mince, medaile a plakety Zdeòka
Koláøského

Žamberk, 15:00, Mìstské muzeum, ÈSA.
U pøíležitosti autorova významného život-
ního jubilea. Úvodní slovo: Karel Franta,
Jiøí Šulc. Hudební vystoupení žákù ZUŠ
Petra Ebena Žamberk. K autorovu jubileu
byl vydán katalog, který je prùøezem jeho
celoživotní tvorbou. Výstava potrvá do 15.
èervna 2006.

7. 5.
Experti
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. ÈR – komedie, širokoúhlý, èesky,
88 min., od 12. let. Cena: 60,- Kè, pøedpro-
dej: tel: 465614583.

8. 5.

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

Hanuše, 164 min., pøístupný od 12 let, Cena:
54,- Kè, pøedprodej: 465641371.

9. 5.

Univerzální uklízeèka (9. – 10. 5.)
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Dobromyslný faráø Walter (Ro-
wan Atkinson) je natolik zaneprázdnìn pra-
cí, že si nevšímá laškování své ženy s in-
struktorem golfu, neregistruje vztahy své
dcery, ani problémy syna. Vše zmìní pøí-
chod nové hospodynì.... Širokoúhlý, titulky,
103 min., od 12. let, cena: 60,- Kè, pøedpro-
dej: tel: 465614583.

10. 5.
Walk the Line
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - kinosál,

Družstevní 597. Život Jonnyho Cashe. Film
WALK THE LINE byl nominován celkem
na 3 Zlaté Glóby v kategoriích nejlepší film
- hudební nebo komedie, nejlepší herec, nej-

lepší hereèka. Nevhodný do 12 let, žánr:
drama, hudební, životopisný (135 min.),
cena: 55,- Kè, pøedprodej: 465622092.

11. 5.
U konce s dechem
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Pøedstavení FK, film Francie –
1959. Režie: Jean - Luc Godard, cena od
35,- Kè do 60,- Kè, pøedprodej: tel:
465614583.

12. 5.
EMA
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Exhibice mimoškolních aktivit.
Poøádá taneèní skupina Neon Žamberk ve
spolupráci s DDM Animo v Žamberku. Cena:
50,- Kè, pøedprodej: tel: 465614583.

Capoeira & Samba (12. - 14. 5.)
Žamberk, 14:00, tìlocvièna u „Žirafy“.
Program 12. 5.: 14:00 - 16:00 - pøíjezd

úèastníkù, prezentace, 16:00 - 18:00 - roz-
cvièka, streèink, první trénink capoeiry nebo
samby, 18:00 - ? - prohlídka mìsta, ubyto-
vání.

Program 13. 5.: 8:00 - 12:00 - Capoeira
Regional + Capoeira Angola, Samba, 12:00
- 14:00 - pøestávka na obìd, 15:00 - 17:00
- pøehlídka bojových umìní (akce pro veøej-
nost, ve druhém sále možnost cvièení), 17:00
- 19:00 - Capoeira Regional + Capoeira An-
gola, Samba, 19:00 - ? návštìva diskotéky
nebo restaurace.

Program 14. 5.: 8:00 - 12:00 - Capoeira
Regional + Capoeira Angola, Samba, 12:00
- 13:00 - obìd, 13:00 - 16:00 Capoeira Regi-
onal + Capoeira Angola, Samba.

Vstupné: 500,- Kè/osoba/celá akce - 12. -
14. 5., 250,- Kè /osoba/1 den. V cenì je za-
hrnuto: vstup do tìlocvièny na workshop
capoeiry nebo samby (nebo obojího), nocleh,
pojištìní a 1 jídlo. Kontakt: 776314393,
724582563 (David).

KULIÈKYÁDA (12. - 14. 5.)
Turnaj ve šprtání kulièek do dùlku. Roz-

losování družstev, urputné souboje. Vyhlá-
šení MALEVILSKÉHO KØEÈKA. Dle ná-
lady a pøání posezení u ohýnku, kytarový
veèírek. Poøadatel: PENZION MALEVIL,
Skiareál Vìtrný vrch, Dolní Morava 44, tel.:
465635904, 737575134.

Vernisáž májové výstavy
Žamberk, 17:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Výstavu studentských prací je
možno navštívit od 10. 5. do 12. 6.

13. 5.
Fimfárum 2 (13. – 14. 5.)
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Širokoúhlý, èesky, 90 min., pøí-
stupný, cena: 60,- Kè, pøedprodej: tel:
465614583.

Oslava sv. Floriana
Jablonné nad Orlicí, 20:00, Hasièská

zbrojnice. Poøádá: SDH, pøedprodej:
465641371.

15 km po Divoké Orlici - Memoriál
Václava Bøízy

Nekoø, 08:30, pod vyrovnávací pøehradou.
(pokraèování na následující stranì)
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Poøad závodu: sobota dopoledne: (dìti) 8:30
- výklad tratì v Líšnici, 9:00 - start katego-
rie žactva na pravém bøehu nad betonovou
lávkou v Líšnici asi 0,5 km za kostelem
smìr Nekoø. Start. interval 2 min. 9:00 -
výklad tratì v Nekoøi, 9:30 - start závodu
pramic SvoÈRu na pravém bøehu pod vy-
rovnávací pøehradou v Nekoøi. Startovní
interval 2 min. 10:30 - start kánoí a kajakù
na pravém bøehu. Start. interval 1 min.
10:45 - start pramic poháru podnikù na
pravém bøehu. Start. interval 1 min. 13:00
- pøedpokládané vyhlášení výsledkù veøej-
ného závodu P5, K1, C2

sobota odpoledne: 16:00 - výklad tratì u
lávky, kde dopol. byl cíl žactva, 16:30 - start
slalomu - jedou se 2 kola v poøadí žactvo,
kadeti, dospìlí.

Popis tratì: sobota dopoledne: (dospìlí,
dorost) start pod vyrovnávaci pøehradou
v Nekoøi - Líšnice - Žamberk - cíl závodu
dospìlých a dorostu je asi 10 km pøed mos-
tem u Mosilany. Sobota odpoledne: závod
slalomu je mezi døevìnou lávkou a jezem
Mosilana.

Kulièkijáda
Jablonné nad Orlicí, 14:00, areál koupa-

lištì. Poøádá: Junák, pøedprodej:
465641371.

14. 5.
15 km po Divoké Orlici - Memoriál

Václava Bøízy
Nekoø, 9:00, U malé pøehrady. Poøad

závodu: nedìle dopoledne: 9:00 - výklad tra-
tì u lodìnice kan. oddílu v Pastvinách, star-
tovní èísla, 9:30 - start sprintu - jedou se 2
kola (cca 500 m), startovní interval 0,30
min. - startuje 1 loï, 12:00 - pøedpokláda-
né vyhlášení výsledkù poháru SvoÈRu u lo-
dìnice. Popis tratì: sprint na klidné vodì
Pastvinské pøehrady.

16. 5.
Hostel (16. – 17. 5.)
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. USA – horor, širokoúhlý, titulky,
95 min., od 18. let, cena: 70,- Kè, pøedpro-
dej: tel: 465614583.

17. 5.
Zkrocená hora
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - kinosál,

Družstevní 597. Nejvìtší silou pøírody je
láska. Pøíbìh lásky a pøátelství od oskaro-
vého režiséra Anga Leeho. Film vypráví
milostný pøíbìh dvou mladých mužù - ran-
èera a kovboje - kteøí se poznali v létì roku
1963 a stali se pøáteli na celý život. Prožili
mnoho radostí i tragédií, díky kterým po-
znali slabost a sílu lásky. Nevhodný do 15
let., žánr: drama (134 min.), cena: 60,- Kè,
pøedprodej: 465622092.

18. 5.
Fimfárum II
Jablonné nad Orlicí, 17:30, kino - sál, A.

Hanuše. 90 min., pøístupný, Cena: 59,- Kè,
pøedprodej: 465641371.

 20. 5.

Zkrocená hora (20. – 21. 5.)

Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-
dražní 39. Titulky, 134 min., od 15. let,
cena: 70,- Kè, pøedprodej: tel: 465614583.

Kopeèková pou� (20. – 21. 5.)
Letohrad, Václavské námìstí, Letohrad,

pøedprodej: 465622092.

Vyhlídkové vrcholy - 30. roèník
Jablonné nad Orlicí, od 7:00 do 9:00, fot-

balový stadion. Tradièní turistický pochod
pro pìší a cyklisty. Trasy P - 10, 19, 26 km,
C - 30, 37, 60 km. Poøádá KÈT, pøedprodej:
465641371.

Hrozí nám ještì nebezpeèí komunis-
mu?

Pokud máte pochybnosti nebo byste rádi
vìdìli více o zloèinech komunismu pøijïte
na pøednášku a besedu s pracovníky Úøa-
du vyšetøování zloèinù komunismu. Kde: ve
Studeném,  restaurace Podskalák. Kdy: 20.
kvìtna 2006. V kolik: od 18 hodin. Téma-
tem pøednášky a besedy bude vývoj a ex-
panze komunistické ideologie, monstrpro-
cesy z padesátých let, rok 1968  atd. Vše
bude doplnìno obrazovými materiály a se-
støihem dokumentu z procesu s Miladou
Horákovou. Hosté besedy: Kamil Èerný a
Petr Majšajdr pøednášející z Úøadu vyšet-
øování zloèinù komunismu, Miro Lehký pra-
covník Ústavu pamäti národa ze Slovenské
republiky, Vladimír Huèín disident a býva-
lý zamìstnanec BIS s osobními zkušenost-
mi s bojem proti levicovému extremismu,
Milan Paumer „ten tøetí“ ze skupiny bratøí
Mašínù, Martin Vadas  režisér a dokumen-
tarista zabývající se zloèiny komunismu,
Alena Páralová  poslankynì PÈR. Pøijïte
si poslechnout vìci, které se v dìjepisu ještì
neuèí. Obèerstvení zajištìno. Poøádá Kon-
federace politických vìzòù a MS ODS  Jab-
lonné nad Orlicí.

23. 5.
Underworld – Evolution (23. – 24. 5.),

Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-
ní 39. Volné pokraèování úspìšného filmo-
vého hitu o odvìkém boji mezi upíry a lyka-
ny, ve kterém jeden druh usiluje o definitiv-
ní vyhlazení toho druhého v tajné válce, která
se odehrává mimo zrak lidí. USA – horor,
širokoúhlý, titulky, 121 min., od 15. let, cena:
70,- Kè, pøedprodej: tel: 465614583.

25. 5.
Doba ledová 2 - Obleva
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A.

Hanuše. Doba ledová pomalu konèí a Man-
ny, Sid a Diego musejí vzdorovat dalšímu
ohrožení: tající led hrozí promìnit jejich raj-
ské údolí v jeden velký rybník...Pokraèování
hitu studia Blue Sky režíroval Carlos Sal-
danha a nepochybuje o tom, že své si v zá-
plavovém dobrodružství užije i šavlozubá
veverka... 91 min., èeský dabing, pøístup-
ný, cena: 59,- Kè, pøedprodej: 465641371.

Dvojí život Veroniky
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Pøedstavení FK, film Francie –
1991, režie: Krysztof Kieœlowski. Cena od
35,- Kè do 60,- Kè, pøedprodej: tel:
465614583.

26. 5.

Oslavy 100 let povýšení Jablonného
n.O. na mìsto (26. – 28. 5.)

Jablonné nad Orlicí, mìsto. Odhalení
desek padlým v 1. a 2. sv. válce, odhalení
desky gen. Krejèího, koncerty (rock, folk,
pop), koncerty dechovky, pìveckých sborù,
výstavy spolkù, beseda, fotbalový zápas,
promítání historických filmù o Jablonném,
„den otevøených dveøí“ ve firmách Isolit -
Bravo, Døevotvar, Ant. Šlesingr - výroba
knoflíkù. Podrobný program najdete na
www.jablonneno.cz, pøedprodej: 465 641
371.

27. 5.
Bambi II (27. – 28. 5.)
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Nová dobrodružství odvážného
kolouška a jeho kamarádù. Setkáme se
s Velkým knížetem, Dupíkem, Kvítkem, Fi-
lim, Výrem a dalšími nezapomenutelnými
zvíøátky. USA – animovaný, èesky, 75 min.,
pøístupný, cena: 60,- Kè, pøedprodej: tel:
465614583.

Kaskády  výtvarného umìní - slav-
nostní zahájení

Letohrad, 14:00, Václavské námìstí.
14:10 - 17:00 hod. vernisáže výstav, vý-
stavy otevøeny dennì do nedìle 4. 6. 06.

28. 5.

Zahajovací galakoncert
Letohrad, 15:00, Dùm kultury - kinosál,

Družstevní 597. A. Dvoøák - Symfonie è.9 e
moll „Z nového svìta“ - Severoèeská filhar-
monie Teplice. Pøedprodej: 465 622 092.

29. 5.

KØUPKY Letohrad
Letohrad, 18:30, Kaple sv. Jana Nepo-

muckého, Kopeèek.

ŽU-ŽO-BAND  z trampské osady „Tou-
laví jezdci“

Letohrad, 20:15, Kaple sv. Jana Nepo-
muckého, Kopeèek.

30. 5.
Rùžový panter
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Ztratil se diamant Rùžový pan-
ter....Inspektor Jacques Clouseau, nejzma-
tenìjší detektiv na svìtì, jehož jméno vzbu-
zuje hrùzu ve všech zloèincích svìta, se ho
snaží najít. USA – komedie, titulky, 92
min., pøístupný, cena: 60,- Kè, pøedprodej:
tel: 465614583.

MODRÉ PLACHTY Letohrad
Letohrad, 18:30, Kaple sv. Jana Nepo-

muckého, Kopeèek.

PUPKÁÈI Lipník nad Beèvou
Letohrad, 20:15, Kaple sv. Jana Nepo-

muckého, Kopeèek.

31. 5.

Rùžový panter
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Cena: 60,- Kè, pøedprodej: tel:
465614583.

WEJVRAT Letohrad
Letohrad, 19:00, Kaple sv. Jana Nepo-

muckého, Kopeèek.

Seznam kulturních a sportovních akcí
v blízkém okolí na mìsíc kvìten

(dokonèení z pøedchozí strany)
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