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Èervenec - Srpen 2006/èíslo 7 - 8                Roèník IV. (Králicko XVI.)     Cena 7 Kè

MOBILIZACE – CIHELNA 2006
letos s podtitulem „Chtìli hájit svobodu“
Mimoøádná spoleèenská událost – nejvìtší spoleè-

ná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské his-
torie a historických vojenských jednotek mimo vo-
jenské výcvikové prostory.

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
RADY PARDUBICKÉHO KRAJE

Cihelna 2005.                      Foto: Jaroslav Bouchal

POZOR LETOS ZMÌNA TERMÍNU KONÁNÍ AKCE!!!

11. 8. - 13. 8. 06
Hlavní ukázkový den pro veøejnost se chystá na

sobotu 12. srpna 2006.

PROGRAM:

Pátek 11. 8. 2006
V dobì od 8.00 do 13.00 hodin probìhne spanilá jízda vojen-

ské historické a bojové techniky s osádkami v dobových uni-
formách okolními mìsty a obcemi. Trasa: 8.00 Vojenské
muzeum Králíky – Lichkov – Mladkov – Vlèkovice – Past-
viny – 9.10 – 9.30 Žamberk – Lukavice – 9.45 – 10.05 Leto-
hrad – Šedivec – 10.35 – 10.55 Jablonné nad Orlicí – Èer-
venovodské sedlo – 11.55 – 12.15 Èervená Voda – 12.35 –
13.00 Králíky.

14.00–17.00 Generální nácvik akce

18.00–22.00 Kulturní veèer na námìstí v Králíkách:

18.00 Slavnostní zahájení na námìstí

18.10 až 19.00
Vojenská posádková hudba + mažoretky DIXI STONAVA

19.20 až 19.50 Skupina NO ENTRY

20.00 až 21.00 Skupina ŠALALALALI

21.00 až 22.00
Skupina ESTRÁDNÍ ORCHESTR PETRA MALÉHO

Celý den – v dobì cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost
návštìv muzeí ès. opevnìní v Králické pevnostní oblasti a
Vojenského muzea Králíky.

Z èervencových pranostik
· Když dne ubívá, horka pøibívá.
· Èervenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný
na bouøky a vichøice.

· Èervenec a srpen jsou nejteplejšími mìsíci v roce.
· Co èervenec neuvaøí - srpen nedopeèe.
· Co èervenec neupeèe, to již srpnu neuteèe.
· Slunce peèe - déš� poteèe.
· Na mokrý èervenec následuje bouøe a krupobití.
· V èervenci do košile rozdìlej se a v prosinci po uši odìj se!
· Jaký èervenec, takový leden.
· Když èervenec pìknì høeje, o vánocích se zima zaskvìje.
· Èervenec - úrody blíženec.
· Nebyl -li èerven dostateènì dìštivý, dodá vodu až èervenec
a pøidá ještì mnohé bouøe.

· Co èervenec konèí, srpen zaèíná.

Pranostiky podle církevních svátkù

2. Èervenec
Navštívení Panny Marie èisté pøináší ovoce.
4. Èervenec
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Déš� na Prokopa - zmokne každá kopa.
10. Èervenec
Jaká povìtrnost na Sedm bratøí, taková po sedm týdnù patøí.

(pokraèování na stranì 5) Cihelna 2005                         Foto: Jaroslav Vacek

(pokraèování na stranì 2)
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Sobota 12. 8. 2006
Hlavní ukázkový den s bojovými

ukázkami
ZAHÁJENÍ
08.00 – 09.15 ranní koncert Vojenské

posádkové hudby na námìstí v Králíkách
09.00 – 09.30 pøivítání èestných hostù

na radnici hejtmanem Pardubického kraje
a starostou mìsta

10.00 – 10.30 slavnostní zahájení akce s
prùletem L-159

PREZENTACE ROTY AKTIVNÍCH ZÁ-
LOH

10.30 – 10.50 ukázka výcviku roty Ak-
tivních záloh

PREZENTACE HISTORICKÝCH KLU-
BÙ

10.50 – 12.20 ukázka historického boje
z roku 1938

– téma „Tak to bylo…“ a „Tak to mohlo
být…“

PREZENTACE KLUBU CELNÍKÙ OR-
LICKO

12.20 – 12.35 dynamické ukázky pøísluš-
níkù Celní správy Èeské republiky

BLOK DEMONSTRAÈNÍCH JÍZD
12.35 – 12.55 prezentace souèasné tech-

niky AÈR
PREZENTACE HISTORICKÝCH KLU-

BÙ U.S. ARMY
12.55 – 13.15 „Na cestì do Øíše…“ ukáz-

ka pøepadení a boje spojenecké kolony
PREZENTACE VOJENSKÉHO MUZEA

KRÁLÍKY
13.15 – 13.45 Ukázka bojového cvièení

techniky Vojenského muzea Králíky
BLOK DEMONSTRAÈNÍCH JÍZD
13.45 – 14.30 historická vozidla klubù

vojenské historie, sbìratelù vojenské tech-
niky a vystavovatelù

OPAKOVÁNÍ PREZENTACE HISTORIC-
KÝCH KLUBÙ

14.30 – 16.00 ukázka historického boje
z roku 1938

– téma „Tak to bylo…“ a „Tak to mohlo
být…“

Celý den – v dobì cca od 9.00 do 19.00
hodin možnost návštìv muzeí ès. opevnìní
v Králické pevnostní oblasti a Vojenského mu-
zea Králíky.

Nedìle 13. 8. 2006
Den muzeí a památníkù v Králické

pevnostní oblasti

Celý den – v dobì cca od 9.00 do 19.00
hodin možnost návštìv muzeí ès. opevnìní
v Králické pevnostní oblasti a Vojenského
muzea Králíky

Další dùležité informace:

V dobì konání akce bude v prostoru
u pøedvádìcí plochy zøízen ukázkový do-
bový spojenecký tábor, ve kterém návštìv-
níci uvidí historickou spojeneckou vojenskou
techniku, ukázky souèástí polního ležení a
jeho zajištìní.

„CIHELNA 2006“ je tøídenní vzpomínko-
vou akcí s bohatým programem, urèená všem
pøíznivcùm vojenské historie, zájemcùm o

MOBILIZACE – CIHELNA 2006
letos s podtitulem „Chtìli hájit svobodu“

(pokraèování ze strany 1) tématiku obrany státu, ale i tìm, kteøí si
chtìjí pøipomenout 70. výroèí zahájení vý-
stavby ès. opevnìní na Králicku. Tìm, kte-
øí si chtìjí v klidu vychutnat a prožít
celou programovou nabídku doporuèu-
jeme úèast na akci od pátku do nedìle.
V Králické pevnostní oblasti (KPO) je do-
stateèná kapacita ubytovacích a stravova-
cích možností (mìsta Králíky, Èervená Voda,
Jablonné nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí,
Žamberk a okolní obce: http://
w w w. o r l i c k o . c z / u b y t o v a n i /
?&trmn=0|). Budete tak mít v pátek pøí-
ležitost navštívit dìlostøeleckou tvrz Bouda
a vychutnat si v poklidu kompletní prohlíd-
ku tohoto v nejvìtším rozsahu zpøístupnì-
ného objektu ès. opevnìní z let 1935–1938
(http://www.armyfort.com/cz/infocent-
rum.php?id=15), uskuteènit prohlídku
Vojenského muzea Králíky a veèer se úèast-
nit kulturního programu na námìstí v Krá-
líkách. V sobotu pak máte možnost plnì se
vìnovat bojovým ukázkám a bohatému pro-
gramu na pøedvádìcí ploše u Vojenského
muzea Králíky, po jeho ukonèení ještì stih-
nete návštìvu nìkterého z pevnostních mu-
zeí, která prodlouží provozní dobu (vìtši-
nou do 19.00 hodin). Celou nedìli pak mù-
žete vìnovat návštìvám a prohlídkám všech
dalších pevnostních muzeí v KPO, která pøi
pøíležitosti akce „CIHELNA 2006“ chystají
celou øadu novinek a pøekvapení.

· Znovu upozoròujeme, že bojové
ukázky probìhnou pouze v sobotu 12.
8. 2006!

· Aktuální informace o akci najdete na
adrese: www.armyfort.com

· Informace o Králické pevnostní oblasti
(historie, pevnostní muzea, pøírodní a tu-
ristické zajímavosti) a poskytovaných služ-
bách návštìvníkùm (ubytování, stravová-
ní…) jsou umístìny na adrese:
www.armyfort.com/cz/infocent-
rum.php?id=11 nebo stránkách mìsta
Králíky: www.kraliky.cz/
main.php?action=ubytovani&id=4; pøí-
padnì na stránkách Klubu Bouda:
www.tvrz-bouda.cz  (Turistické informa-
ce) a jsou prùbìžnì aktualizovány.

· Své dotazy na program akce mùžete
zasílat také na adresu: muze-
um@armyfort.com

· Další dotazy na informace o ubytování,
stravování, dopravì, službách… smìøujte
na Informaèní centrum Mìstského muzea
Králíky: info@muzeumkraliky.cz

· Ètrnáct dnù pøed konáním akce je mož-
né získat nejaktuálnìjší informace, nebo
odpovìdi na dotazy, na telefonním èísle 465
632 466 (TIC ès. opevnìní ve Vojenském
muzeu Králíky).

· Na pøíjezdech do mìsta Králíky budou
v sobotu 12. 8. 2006 zøízena záchytná par-
kovištì. Až na pøedvádìcí plochu nelze pøi-
jet automobilem, od parkoviš� poèítejte 5
až 20 minut pìší chùze – dle té které par-
kovací plochy.

· Prostor ukázky bude zajiš�ován bez-
peènostní službou, vstupenky je nutno mít
stále pøi sobì.

· Vstupné celodenní na sobotu: dìti
do 15 let 50,- Kè, dospìlí 100,- Kè, ro-
dinná vstupenka 220,- Kè /2 dospìlí
a max. 3 dìti/ (platí pro program a
ukázky na pøedvádìcí ploše u pì-
chotního srubu K – S 14 „U Cihelny“,
dále jako vstupné do Vojenského
muzea Králíky a pìchotního srubu K
– S 14).

· Ve všech ostatních muzeích platí míst-
ní vstupné, nikoliv shora uvedené
vstupenky (vstupné je rùzné dle lokalit,
pohybuje se od 10 do 70,- Kè za dospìlou
osobu podle rozsahu prohlídky, nebo bývá
dobrovolné).

· V sobotu bude zvláštní autobusová lin-
ka pøepravovat zájemce na prohlídku dì-
lostøelecké tvrze Bouda (nejvìtší rozsah
prohlídek pevnostního podzemí v ÈR), z
Králík až ke vchodovému srubu tvrze.

· Pro návštìvníky bude zajištìno obèer-
stvení pøímo na pøedvádìcí ploše a ve mìs-
tì Králíky, v menší míøe i na dalších pøí-
stupných lokalitách.

· Zájemcùm bude k dispozici prodej lite-
ratury s vojenskou a pevnostní tématikou
(øada nových titulù!), dále pohledù, hra-
èek, pøedmìtù pro sbìratele a deaktivova-
ných zbraní a jejich replik.

Cihelna 2005.                                                  Foto: Jaroslav Vacek
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M Ì S T O   K R Á L Í K Y
se sídlem MìÚ Velké námìstí 5, 561 69 Králíky

VYHLAŠUJE
v souladu s ustanovením § 7 zákona è. 312/2002 Sb.,

o úøednících územních samosprávných celkù a o zmìnì
nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYBÌROVÉ ØÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví
Mìstského úøadu Králíky

Pøedpoklady: státní obèanství ÈR, u cizího státního obèana trvalý pobyt v ÈR,
dosažený vìk 18 let,
zpùsobilost k právním úkonùm a bezúhonnost,
ovládá jednací jazyk.

Požadujeme: vysokoškolské vzdìlání, orientace v právních normách,
samostatnost a flexibilitu, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení,
komunikativnost, znalost uživatelského software Word, Excel,
znalost problematiky výhodou.

Nabízíme: možnost dalšího vzdìlávání a osobního rùstu, zaøazení dle
naøízení vlády ÈR è. 330/2003 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù 10 PT.

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

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

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

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

- ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání,
- prohlášení na ochranu osobních údajù podle
zákona è. 101/2000 Sb., v platném znìní.

Pøedpokládaný termín nástupu: dohodou.

Místo výkonu práce: Mìstský úøad Králíky.

Pracovní pomìr: na dobu neurèitou.
Písemné pøihlášky zasílejte do 20. 7. 2006 vèetnì na adresu:

Mìsto Králíky, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky.

Obálku oznaète: „Neotvírat – výbìrové øízení – vedoucí odboru
sociálních vìcí a zdravotnictví“

„Otázky umí pokládat každý...“
Ale pokládá-li je ten, kdo už na nì

nejménì jednou slyšel odpovìï?
Èlánek „Potøebují Králíky další dis-

kont právì vedle?“ z minulého èísla
Králického zpravodaje se totiž snaží
vyvolat dojem, že zastupitelé pøi roz-
hodování o prodeji pozemku snad ani
nepøemýšleli. Na jejich obhajobu a na
vysvìtlenou vám, ètenáøùm a obèa-
nùm mìsta, považuji za nutné poo-
pravit a vyvrátit nìkteré smyšlenky
a obvinìní, které zde zaznívají.

Pøednì - poloha nového diskontu
je v souladu s platným územním plá-
nem. Ten pamatuje na to, že lokalita
Na Výsluní je vyhrazena zástavbì
bytovými domy, a že podél silnice na
Èervenou Vodu mají jako její doplnìk
vyrùst objekty obèanské vybavenos-
ti. Vše je v souladu také se zastavo-
vací studií této lokality, vypracovanou
architektem Harazímem. I v souvis-
losti s výhledem budoucí koncentra-
ce obyvatel se jedná o místo velmi
vhodné. Vyhovuje i obecným podmín-
kám, které si kladou stavitelé a pro-
vozovatelé podobných prodejen, jako
jsou diskonty a supermarkety. Nespo-
léhají jen na místní zákazníky, ale
vyžadují mimo jiné také blízkost au-
tobusového nádraží a tedy možnost
získání zákazníka dojíždìjícího. Na
stavbu prodejny na západním konci
Králík, sebevíc bychom to místním
obèanùm mìsta pøáli, nechtìl bìhem
složitých jednání slyšet ani jeden z ob-
chodních øetìzcù. Zdánlivì vhodné
pozemky uprostøed našeho „Berlína“
jsou v majetku firmy WEBA Broumov,
a ta se jich vzdát nechce. A to nezdù-
razòuji zde nesplnitelný požadavek
øetìzcù na to, že jejich prodejny musí
být, jako jakási forma reklamy, dob-
øe vidìt z hlavní silnice...

Nelze komentovat úvahy o možném
pádu souèasného diskontu COOP. Ne-
myslím si, že je tak slabý, že by v kon-
kurenci Penny Marketu neobstál a jeho
prodejna jednoho dne zela prázdnotou
èi se snad dokonce stala jen skladem
uprostøed mìsta. Vše je to o snaze
upoutat zákazníka, trumfnout konku-
renci - cenou, ale i kvalitou. A kdo na
tom má vydìlat nejvíce? Pøece prostý
obèan, zákazník. Proè by za touto výho-
dou mìl jezdit do jiných mìst, zvláštì
když nemá zrovna prùmìrný plat obèa-
na Èeské republiky?

Netroufám si vùbec hodnotit kvali-
tu prodeje a sortimentu žádného pro-
dejce. Na vlastní kùži jsem si takové
podnikání a øeholi prodavaèe nikdy
nezkusil. Jsem však pøesvìdèen, že s
Penny Marketem pøijde do Králík
nìco nového a jiného, co velká èást
lidí uvítá a ocení. Každý drobný a
schopný obchodník si s touto skuteè-
ností poradí a své klienty si dokáže
udržet. Stejnì, jako to dokázala v ji-
ných mìstech napø. Pekárna Sázava,
která pøipravuje otevøení své specia-

lizované prodejny s peèivem pøímo na
Velkém námìstí v Králíkách. Není
totiž øezník jako øezník, zelináø jako
zelináø a tøeba pekaø jako pekaø.
Každý chce ve svém øemesle vynik-
nout a být úspìšný. To je pozitivní
efekt konkurence.

Mìsto v dnešní dobì nemá za úkol
stavìt prodejny tam, kde chybí, nebo
to snad nìkomu naøizovat, aby je tam
postavil. Pøijde-li nìkdo s takovým
nápadem, má naši plnou podporu.
Narážky na „hlavní mìsto diskoték“
neberu od nìkoho, kdo mìl opakova-
né podobné problémy s hluèností ka-
várny v objektu, za jehož správu je
dobøe placen. Bez komentáøe nechám

i naøèení o decimování rozpoètu nad-
mìrnými výdaji za správu mìsta. My
udìlali z Králík nejmenší povìøený
úøad v republice? Ne, pøesto se nám
daøí udržet jej bez vìtších dramatic-
kých výdajù, které by pøevyšovaly
státní pøíspìvek. A jde-li o peníze zís-
kané prodejem pozemku? Ty se opì-
tovnì musí zhodnotit v jednom z in-
vestièních projektù, aby se dále zhod-
nocoval majetek mìsta.

S markety je to jako s televizními
stanicemi. „Nechcete-li se na nì dí-
vat - nedívejte se“  a obdobnì „Ne-
chcete-li v nich nakupovat - nechoï-
te tam“...

Arnošt Juránek
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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)

Nezamìstnanost na Králicku
Nezamìstnanost na Králicku dosa-

huje výše okolo 14%, a proto se ke spo-
leènému jednání sešli ve støedu 14.
èervna 2006 na Úøadu práce v Pardu-
bicích starosta Králík Dušan Krabec,
èlenka Rady Pardubického kraje Jana
Smetanová, do jejíž gesce patøí i za-
mìstnanost a z úøadu práce jeho øedi-
tel Petr Klimpl se svou zástupkyní Ha-
nou Procházkovou.

Výsledkem této schùzky jsou øešení
navržená úøadem práce, která by
mohla vysokou nezamìstnanost sní-
žit a pøivést do tohoto mikroregionu
nové zamìstnavatele. Úøad práce na-
bídne zamìstnavatelùm z Pardubicka
uspoøádat na Králicku náborové dny,
aby získali nové pracovníky, kterým
mùže úøad práce pøispívat na dopravu
a zamìstnavatelé jim mohou nabíd-
nou ubytování. Po zmapování volných
pracovních  úøad práce osloví subdo-
davatele velkých firem, zda by nemìli
zájem pøesunout nìkterou ze svých
výrob do Králík a okolí. Úøad práce
v Pardubicích také zpracuje projekt na
cílené programy, které mohou øešit
vysokou nezamìstnanost ve více re-
gionech, které øeší tento velmi závaž-
ný problém.

„Námìty z úøadu práce vyznìly vel-
mi nadìjnì a jsem moc ráda, že pan
øeditel s paní Hanou Procházkovou
pøistoupili velice konstruktivnì k øe-
šení problému, se kterým se Králicko
dlouhodobì potýká. S panem staros-
tou tuto problematiku øešíme již delší

Nezamìstnanost podle správních obvodù obcí
s rozšíøenou pùsobností (stav k 30. 4. 2006)

dobu a kromì nového investora, kte-
rý do Králík míøí, by pomoc z úøadu
práce mohla být velkým pøínosem pro
vznik dalších pracovních míst,“ uved-

la krajská radní pro rozvoj lidských
zdrojù, celoživotní vzdìlávání a za-
mìstnanost Jana Smetanová.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz

Pøipomínky k návrhu jízdního øádu ÈD 2006/2007
Dne 31. 5. a 2. 6. 2006 se v Pardubi-

cích uskuteènilo jednání  zástupcù
obcí Pardubického kraje, zástupcù
odboru dopravy a silnièního hospo-
dáøství krajského úøadu a zástupcù
ÈD, Generální øeditelství, odbor osob-
ní dopravy Pardubce, Krajské cent-
rum osobní dopravy Pardubice ÈD.
Na tomto jednání se øešily pøipomín-

ky obcí k návrhu železnièního jízdní-
ho øádu pro období 2006/2007. Za
mìsto Králíky se zúèastnil jednání
místostarosta mìsta pan Arnošt Ju-
ránek, který  na jednání t lumoèil
i návrhy z obcí našeho regionu.

Na jednání byly za mìsto vzneseny
tyto pøipomínky:

- „nepøípoj“ z Králík ke spìšnému

vlaku do Pardubic (Sp 1904). Dle sdì-
lení zástupcù ÈD bude k dispozici
nové alternativní spojení pøímým mo-
torovým vlakem do Ústí nad Orlicí
s pøestupem na rychlík R 700;

- zrušení vlaku R 756/757. Objedná-
ní rychlíkového spoje je v kompetenci
ministerstva dopravy ÈR. Zrušení to-
hoto spoje je z dùvodu minimální frek-
vence cestujících v úseku Letohrad
Hanušovice. Na základì požadavku
Pardubického kraje bude alespoò za-
veden víkendový spìšný vlak Snìžník.
Zástupci obcí se shodli na potøebì ko-
ordinace tohoto spoje s cyklobusy a
skibusy;

- redukce nevyužívaného osobního
vlaku ve veèerních hodinách – èíslo
20019/20020, který pøijíždìl do Králík
ve 21.28 hod. a odjíždìl z Králík ve 21.31
hod. (minimální poèet cestujících).
V novém jízdním øádu bude tento zru-
šený spoj „kompenzován“ plynulou ná-
vazností vlakového a autobusového
spoje (Os 15085 a autobusový spoj èíslo
700025 10) s pøíjezdem do Králík ve
23.05 hodin.

Poznámka redakce – zrušený osob-
ní vlak jezdil i v sobotu a nedìli, osob-
ní vlak è. 15085 a noèní autobus jezdí
pouze ve všední dny.

Za redakci KZ Jan Divíšek
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Mìsto Králíky
Mìstský úøad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í

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

P R O N A J M O U T

bytovou jednotku: è. 41
èíslo popisné: 662/3 - V Bytovkách

katastrální území: Králíky
velikost bytu a jeho vybavení: 1+1

obytná plocha: 36,64 m2, vytápìní ústøední,
sociální zaøízení v bytì, kuchyòská linka,

sporák, karma
pøedpis mìsíèního nájemného: 1.193,- Kè

pøedpokládaná mìsíèní záloha na
služby/1 osoba: 1.000,- Kè

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

termín uzavøení nájemní smlouvy: nejdøíve od 1. 8. 06
koneèný termín pøijímání žádostí: 21. 7. 06

žádosti pøijímá majetkový odbor MìÚ
Pøednost budou mít zájemci, kteøí jsou v seznamu

žadatelù o nájem mìstského bytu. O koneèném
nájemci bytu rozhodne Rada mìsta Králíky.

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 D A T

oznaèení bytu: byt è. 4
èíslo popisné: 347 - ul. Valdštejnova

katastrální území: Králíky
stavební parcela èíslo: 196

výše spoluvl. podílu na spol. èástech: 159/1000
zpùsob prodeje: dle zákona è. 72/1994 Sb.,

ve znìní p. p.
další údaje: poèet místností 1+1, kategorie I.,
obytná plocha: 48,67 m2, II. nadzemní podlaží,

byt není obsazen nájemníkem
minimální nabídková kupní cena: 78.605,- Kè

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

koneèný termín pøijímání žádostí: 28. 7. 06
žádosti pøijímá majetkový odbor MìÚ

Podle výše citovaného zákona mají obèané možnost po
dobu od vyvìšení tohoto oznámení se vyjádøit nebo

podat své pøipomínky a nabídky.

Z èervencových pranostik
(dokonèení ze strany 1)

13. Èervenec
Svatá Markéta, hodila srp do žita
Na Markétu když prší, oøechy ze stromu srší.
25.Èervenec
Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
Do Jakuba zelíèko, po Jakubì zelí.
26.Èervenec
Kolik dní pøed svatým Jiøím se vrba rozzelení, tolik dní pøed

svatou Annou zaènou žnì.
Svatá Anna - chladna z rána.

Ze srpnových pranostik
· Srpen má nejkrásnìjší poèasí v roce.
· Srpen zaèíná, co èervenec konèil.
· Èervenec a srpen jsou nejteplejšími mìsíci v roce.
· Co èervenec neuvaøí, srpen nedopeèe.
· Co èervenec neupeèe, to již srpnu neuteèe.
· Co srpen neuvaøí, to už záøí nedosmaží.
· Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
· V srpnu již nelze slunci mnoho vìøit.
· Z poèátku toho mìsíce øíká se, že opìt studený

vítr ze strniš� fouká.
· I když ze strniš� obèas fuèí, horko nás pøece jen muèí.
· Pùlnoèní vìtry v srpnu pøinášejí stálé poèasí.
· V srpnu když pùlnoèní vítr vìje, bez deštì slunéèko høeje.
· Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pìknì pak.
· Když je v srpnu ráno hodnì rosy, mají z toho radost vosy.

· Rosí-li v srpnu silnì tráva, pìkné povìtøí se oèekává.
· Když jsou v srpnu velké rosy, zùstane obyèejnì pìkné poèasí.
· Srpen k zimì hledí a rád vodu cedí.
· Když v srpnu naprší, tak než se obìd pojí,

všecko slunce vysuší.
· V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když

v nížinách - to pohoda.
· Mlhy na lukách, potocích a øekách v srpnu

zvìstují trvalé poèasí.
· Šedá mlha v srpnu nezdravá.
· Høímá-li v srpnu, lze èekat osmého dne opìt bouøku.
· Høímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda

a množství deštì jest k doufání.
· Když v srpnu moc høímá, bude na sníh bohatá zima.
· Teplé a suché léto pøivádí za sebou mírný podzimek,

tuhou zimu a nejlepší víno.
· Když pálí srpen,bude pálit i víno.
· Srpen z poèátku-li høeje, zima pak se dlouho snìhem skvìje.
· Moc hub srpnových - moc vánic snìhových.
· Nejsou-li v srpnu høiby, nebude v zimì snìhu.
· Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimì mrazy valný.
· Jak Vavøinec zavaøí, Bartolomìj zasmaží, tak se podzimek daøí.

Pranostiky podle církevních svátkù

10. Srpen
Vavøincùv déš� - myší úroda.
15. Srpen
Svatá Terezie zasazuje zimní okna.
24. Srpen
Od svatého Bartolomìje slunce již tolik nehøeje.
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„..Dotkni se nebe, dotkni se sebe…“
Školní výlet do Lanového cent-

ra PROUD v Olomouci
V letošním roce se podaøilo naší škole

získat dotaci od krajského úøadu
Pardubického kraje  na školní vý-
let do Lanového centra v Olomou-
ci.

Tento projekt je realizován v rámci
programù Prevence sociálnì patologic-
kých jevù u dìtí a mládeže.

Pardubický kraj pøispìl naší škole
èástkou 6.000,- Kè tj. 280,- Kè na žáka.
Dìti si samy hradily dopravu do Lano-
vého centra.

 A jak náš výlet probìhl?  Dne 22. 6.
2006 jsme se vydali autobusem pana
Pinkase do Olomouce . Na místì na
nás èekala spousta aktivit, nad který-
mi se nám tajil dech. Po úvodních sbli-
žovacích a zahøívacích hrách se dìti
odebraly ve skupinkách na takzvané
nízké lanové pøekážky. Zde se dìti uèi-

ly pravidlùm jištìní kamaráda, zkusily
si zde, jak se lano chová a pøedevším se
uèily, že v každou chvíli musí být ve

støehu a kamaráda, který právì zdolá-
vá pøekážku vždy správnì chránit a
zachytit. Poté se starší dìti a paní uèi-
telky uèily základním pravidlùm jištì-
ní. Seznámily se s pojmy, které dosud
neznaly. Poté se všichni na trenažeru
vydali nahoru po stìnì jištìni svým ka-
marádem.

Když jme byli tímto vším proškoleni,
mohli jsme se vydat dál... Starší dìti a
uèitelky jistily vždy ve dvojici svého ka-
maráda, který se zajištìný vydal do
výšky cca 8 metrù na vysoké lanové
pøekážky.

Nìkteré dìti se do akce pustily bez
báznì a velmi hbitì, aèkoliv je jisté, že
malá dušièka byla alespoò v prvních
minutách v každém.  Pár z nás se po
prvním vyšplhání do výšky rozhodlo,
že to nezvládnou a byli spuštìni dolù.
Všechny tyto aktivity jsou založeny na
naprosté dobrovolnosti a dìti rozhod-
nì nebyly do nièeho nuceny. Poté, co si
dìti odpoèinuly, vydaly se nahoru zno-
vu a napodruhé všichni zvládli alespoò
jednu z aktivit.

To, co se našim dìtem líbilo snad nej-
více, byl „Velký zhup“ – skok velmi se
blížící  bungee jumpingu – všechny dìti
naší školy se k nìmu odhodlaly, èímž
pøekonaly o mnoho starší dìti.

Poslední aktivitou bylo skupinové
zdolávání pøekážek, pøi kterém se dìti
uèily koordinaci ve dvojici. Tyto aktivi-
ty jsme pøenechali starším dìtem, pro-
tože ty menší byly již fyzicky a myslím
i emoènì dosti unavené a rády se uchý-
lily k obèerstvení do stínu a klidu.

Chtìli bychom podìkovat Pardubic-
kému kraji, který umožnil tento neo-
byèejný a jedineèný výlet a také rodi-
èùm, kteøí pøispìli témìø stejnou èást-
kou na dopravu, velmi ochotným a
kamarádským instruktorùm a firmì
pana Pinkase, která se o nás vzornì
starala.

Dìti se o sobì i o našem kolektivu
dozvìdìly spoustu nového a všechny
byly tímto výletem velmi nadšené.

Za všechny reakce jedna : „tohle byl
nejsuprovìjší výlet, který jsem kdy za-
žila!!!“

Kateøina Brandejsová

MODRÁ PYRAMIDA stavební spoøitelna, a.s.

OZNAMUJE:
Od 26. 6. 2006, se uzavírá kanceláø v prostorách Komerèní banky
v Králíkách, zastoupení naši stavební spoøitelny i nadále zajiš�ují:

- Ing. Vlasta Danielová, ul. Zdeòka Fibicha 787
kontakt: 604 273 764, 465 631 297
(podél aleje vlevo, u telefonní budky vlevo druhá øadovka)

- Lenka Cacková, kontakt: 607 652 169

- Karel Straka, Èervená Voda 158, kontakt: 606 590 857,
465 626 541 (u krohového objezdu bytový dùm)

PRO VŠECHNY ZÁJEMCE!
Hledáme spolupracovníky pro tento region.

V pøípadì zájmu volejte 604 735 218 p. Svatošová
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Dìtský den s polskými kamarády a co následovalo
1. èerven – Den dìtí, oslavily

naše dìti s polskými kamarády
z MŠ Miedzylesie na Sportovní
dìtské olympiádì.

Nastoupené èeské a polské dìti
bojovaly pod svými národními vlaj-
kami. Bìhaly, skákaly, házely, pøe-
skakovaly… Jejich bujaré povzbu-
zování pøekonalo vzájemné jazyko-
vé bariéry.

  A nakonec se pøidalo i sluníè-
ko, které pøispìlo k dobré náladì
všech sportovcù.

Dìtský sportovní den byl zahr-
nut do Grantového a pøíspìvkové-
ho programu Mìsta Králíky, na
který jsme dostali finanèní pøíspì-
vek.

- V polovinì èervna probìhlo
v naší MŠ odborné vyšetøení vad
výslovnosti Mgr. Lenkou Mejdrovou
z Ústí nad Orlicí. Nové dìti budou
zaøazeny do speciální tøídy s va-
dami øeèi, kde malý poèet dìtí
(max. 14), individuální a skupina-
vá práce pod odborným vedením,
pøipraví dìti na vstup do ZŠ co nej-
lépe, pøedevším po jazykové strán-
ce.

- 17. 6. 2006 jsme naším vystou-
pením na Setkání Králíkù v Králí-

kách pobavili nejen pozvané „Krá-
líky“, ale i ostatní pøihlížející.

- Po celoroèní práci byl odmìnou
pro dìti výlet do ZOO v Olomouci
a Mladeèských jeskyní, který byl
pro dìti nezapomenutelným zážit-
kem.

- V èervnu také skonèilo Pohrání
maminek na MD s malými dìtmi
v naší školce.

- Na slavnostní „Rozlouèení se

školáky“ na radnici MìÚ Králíky
budou dìti dlouho vzpomínat.

- Tradièní pøenocování v MŠ, ten-
tokrát v kovbojském pojetí, bylo
teèkou za školním rokem 2005 /
2006.

- A už se všichni tìšíme na prázd-
niny. A co po nich? Popøejeme 30
dìtem úspìšný vstup do ZŠ a na
nové dìti se již všichni tìšíme.

Mateøská škola, Moravská

Informace pro milovníky historie
V minulém èísle Králického zpravodaje jsme na stranì 16 pøi-

nesli informaci o právì vydávané knize „Z babièèiných vyprávìní“
(knihu nìmeckých povìstí z Orlických hor a Králicka, vydalo na-
kladatelství Bor ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae).

Autorské ètení probìhlo v mìstském muzeu dne 23. 6. 2006.
Knihu je nyní možné v mìstském muzeu zakoupit, cena je Kè

270,- za jeden výtisk.
Za redakci KZ Jan Divíšek
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Podìkování panu Janu Ïurovskému
Dne 21. 6. 2006 oslavil pan Jan Ïurov-

ský v užším kruhu sportovních pøátel a ro-
diny významné životní jubileum. Se jmé-
nem „Ïurovský“ se mi automaticky vybaví
pojmy jako je mládežnický sport, rozhodèí a
sportovní disciplíny jako je volejbal, nohej-
bal, stolní tenis. Osobnì bych chtìl panu
Ïurovskému podìkovat za obìtavost a ne-
zištnost pøi práci s mládeží a za jeho veške-
rou èinnost pro rozvoj sportu na Králicku.
Podìkování si urèitì zaslouží i rodina, kte-
rá jej v èinnosti podporuje. V pøípadì pana
Ïurovského jednoznaènì platí heslo, že èlo-
vìk je tak starý, jak se cítí.

Stolní tenis
Pokud zavítáte na trénink stolních tenis-

tù, tak zjistíte, že se stále vìnuje práci
s mládeží a v pøípadì potøeby i aktivnì hraje
nebo soudcuje. Ještì v sezónì 2003/2004
byl na 201. – 212. místì žebøíèku okresní-
ho poháru.

Volejbal
Dnes již aktivnì volejbal nehraje, pouze

„pinká“ rekreaènì. Z mladší generace asi
málokdo pamatuje pana Ïurovského jako
aktivního hráèe místního volejbalového druž-
stva. Spíše je znám jako trenér družstev
žákù a dívek. Pøitom ve slavné éøe králické-
ho volejbalu (3 roky se zde hrál krajský pøe-
bor II.tøídy) dlouho aktivnì pùsobil v poli
jako nahrávaè (viz. fotografie). Zároveò ved-
le aktivní èinnosti ve volejbalovém oddílu

se plnì vìnoval práci s mládeží, kde spolu
s panem Evženem Malým a Antonínem Ne-
terdou trénovali mládežnická družstva žákù
a žákyò. Jeho pøíkazy „prsty, bagr, rybièka“
si vybavuji i po letech.

Nohejbal
Dalším úspìšným sportovním odvìtvím

byl nohejbal. Dnes si možná „staøí páni“
obèas zahrají rekreaènì, ale ještì nedávno
jako „svìží“ padesátníci a šedesátníci na
mládežnických turnajích obsazovali první
místa a poráželi družstva mladší o nìkolik
generací. Velmi zajímavé byly vždy hádky
o každý sporný balon pøi tréninku (vedle
Sokolovny). Z té doby se mi vybavuje ještì
jedna vzpomínka, která charakterizuje osob-

nost pana Ïurovského. Vìtšinou jako jeden
z prvních pøicházel na trénink a hned se
zapojoval do pøípravy  høištì (lajnování,
natažení sítì a v létì pokropení vodou).

Obrovskou zásluhu spolu s panem Jiøím
Èerným a dalšími sportovními nadšenci má
na vybudování høiš� na odbíjenou, velký kus
práce odvedl pøi brigádách na budovì tìlo-
cvièny. A pokud zrovna nehrál, tak alespoò
stál na kurtu s píš�alkou a tužkou - pískal
a psal zápisy.

Za odbor školství, kultury a tìlovýchovy
pøejeme èerstvému sedmdesátníkovi hodnì
elánu, spokojenosti, zdraví a pohody do dal-
ších let.

Jan Divíšek

70-léta, úspìšný volejbalový tým, druhý zprava - Ïurovský Jan

Roztomilé vystoupení dìtí z mateøské školy Moravská
z Králík

Foto: Jiøí Stodùlka - poskytlo Nové Králicko

Setkání Králíkù v Králíkách se opìt vydaøilo

Z pøijetí na radnici, vlevo starosta mìsta Králíky Mgr.
Dušan Krabec, Ing. Radim Králík a Jan Králík

Foto: Jiøí Stodùlka - poskytlo Nové Králicko
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Cestovní pasy
od záøí novì

S úèinností od 1. záøí 2006 mùže obèan požádat jen
u obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností pøíslušného
podle místa trvalého pobytu (MìÚ Králíky) o tyto cestovní
pasy:

Pro obèana mladšího 5 let
- ve lhùtì do 30 dnù  cestovní pas bez  „biometrie“ s plat-

ností 1 rok, se správním poplatkem 50,- Kè.
Pro obèana staršího 5 let a mladšího 15 let
- ve lhùtì do 30 dnù cestovní pas s „biometrií“ s platností

5 let, se správním poplatkem 100,- Kè,
- ve lhùtì do 15 dnù cestovní pas bez „biometrie“ s plat-

ností 6 mìsícù, se správním poplatkem 1000,- Kè.
Pro obèana staršího 15 let
- ve lhùtì do 30 dnù cestovní pas s „biometrií“ s platností

10 let, se správním poplatkem 600,- Kè,
- ve lhùtì do 15 dnù cestovní pas bez „biometrie“ s plat-

ností 6 mìsícù, se správním poplatkem 1500,- Kè.
Pozn.: Biometrií se rozumí cestovní pas obsahující strojo-

vì èitelné údaje a nosiè dat pro uchovávání údajù o zobraze-
ní oblièeje.

A jak budou nové doklady vypadat? Podobnì jako ty sta-
ré, jen první list knížeèky bude tvoøit tuhá plastová kartiè-
ka s digitální èernobílou fotografií a vloženým èipem s údaji.
Do dvou let pøibudou ještì údaje o otiscích prstù. S podob-
nými prvky stát v budoucnu poèítá i v obèanských èi øidiè-
ských prùkazech.

Rovnìž od tohoto data si nebude moci zákonný zástupce
(rodiè) nechat zapsat dítì mladší 15 let do cestovního pasu,
jelikož každý obèan, který bude cestovat do zahranièí, bude
muset mít svùj cestovní pas (s výjimkou cestovních pasù
vydaných pøed tímto datem).

Žádosti o vydání cestovního pasu se strojovì èitelnou zó-
nou mohou podávat obèané pouze do 21. srpna 2006 u Mìst-
ského úøadu v Králíkách.

Od 1. ledna 2006 lze k cestám do státù Evropské unie
používat pouze obèanský prùkaz se strojovì èitelnými údaji,
(tyto obèanské prùkazy nemohou mít odstøižený roh z dù-
vodu zmìny povinných údajù). Tyto strojovì èitelné obèan-
ské prùkazy jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000.

Pro spoleèné cesty rodièù s dìtmi do státù Evropské
unie doporuèujeme, aby používali radìji cestovní pasy než
obèanské prùkazy. Do obèanského prùkazu rodièù se zapi-
suje místo data narození a pohlaví – rodné èíslo dítìte. Rod-
né èíslo, jakožto vnitrostátní identifikaèní údaj, mùže být
nesrozumitelné pro cizí orgány (s výjimkou Slovenska).
Cestovní pasy vydané pøed 1. 9. 2006 budou platit po dobu
platnosti v nich vyznaèené.

Svìtlana Vogelová
Odbor vnitøních vìcí
Mìstský úøad Králíky

PROGRAM:
7.00 - 8.15 Prezence úèastníkù (hotel ALFA)

8.15 - Spoleèný odjezd veteránù z
Orlice do Èervené Vody

8.30 - 10.30 Výstava vozidel na námìstí
v Èervené Vodì

10.00 - Jízda zruènosti a start do 1. etapy
(Èervená Voda - Bílá Voda - Bukovice -
Kocanda - Bušín - Olšany -
Klášterec - Zborov)

13.30 - Start do 2. etapy od koupalištì ve
Zborovì
(Horní Studénky - Štíty - Bukovice -
Èervená Voda - Králíky - Orlice)

do 17.00 Dojezd do cíle soutìže

19.00 Vyhlášení výsledkù
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23. 5.
- RM doporuèuje prodej èásti pozemku

p.p.è. 1401/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice, ná-
vrh kupní ceny 20,- Kè/m2 + náklady spoje-
né s pøevodem, a ukládá MO pøedložit na
jednání ZM zámìr prodeje.

- RM jako vlastník pozemku p.p.è. 2139/
1 v k.ú. Králíky souhlasí s požárnì nebez-
peèným prostorem, a to z dùvodu pøístavby
garáže na pozemku p.p.è. 1043/1 v k.ú.
Králíky ve vlastnictví paní Jelínkové, Krá-
líky.

- RM doporuèuje prodej pozemkù st.p.p.è.
364/1 a 365 v k.ú. Králíky, návrh kupní
ceny 50,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevo-
dem, a ukládá MO pøedložit na jednání ZM
zámìr prodeje.

- RM schvaluje prodej bytové jednotky è.
1 v èp. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 91/1000 na pozemku st.p.è.
200 a spoleèných èástech domu vše v k.ú.
Králíky manželùm Ptáèkovým, Králíky.

- RM bere na vìdomí závìr z úvodního
jednání mezi mìstem a LS Hanušovice tý-
kající se majetkoprávního pøevodu lesních
pozemkù.

- RM bere na vìdomí stanovisko Pozem-
kového fondu ÈR k bezúplatnému pøevodu
zemìdìlských pozemkù podle § 5 odst. 1,
písm. ì) k realizaci zelenì a ukládá odbo-
ru RR zapracovat do nového ÚP tuto pod-
mínku tak, aby pozemky splòovaly bezú-
platný pøevod dle § 5, odst. 1, písm. e) zá-
kona è. 95/1999 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù.

- RM ukládá MO pozvat na jednání RM
dne 30.05.2006 žadatele o nájem nebyto-
vých prostor v èp. 275 na Velkém námìstí
v Králíkách: - Pekárny Falta, s.r.o.; - Pe-
kaøství a cukráøství Sázava s.r.o., aby pøed-
ložili své nabídky, pøípadnì je doplnili.

Zároveò RM rozhodla, že žadatelé paní
Vidrmová a pan Venzara nebudou pozváni
a to z dùvodu, že jejich žádosti neobsaho-
valy specifikaci pøedmìtu nájmu dle zada-
né nabídky (èl. III odst. 2. písm. b) Pravidel
o pronajímání nebytových prostorù
v majetku Mìsta Králíky).

- RM schvaluje uplatnìní sankce vùèi
správci bytového fondu mìsta Spoleènosti
Služby mìsta Králíky, s.r.o., Králíky 462, a
to krácení odmìny ve výši 50% po dobu od
1. 7. 2005 do 31. 3. 2006.

- RM schvaluje zámìr pronájmu pozem-
kù ve zjednodušené evidenci st.è. (37)GP,
p.è. (207/2)GP, (224)GP, (321)GP vše v k.ú.
Horní Lipka za úèelem zemìdìlského hos-
podaøení, za roèní nájemné ve výši 575,-
Kè, a ukládá zámìr pronájmu zveøejnit.

- RM schvaluje Pøílohu smlouvy o dílo tý-
kající se zajištìní provozu  veøejného osvìt-
lení v roce 2006.

- RM bere na vìdomí pøedloženou žádost
firmy p. Pavlaty, Hradec Králové a schvalu-
je poøádání IV. roèníku automobilové soutì-
že Labská Trotina Rallye na území mìsta
Králíky dne 21. øíjna 2006. Dále bere na
vìdomí úplnou uzavírku silnice III/31220
ve smìru Králíky – Dolní Hedeè – Horní
Orlice po dobu konání uvedené akce

- RM nemá námitky s provedením pøe-
vodu p.p.è. 730/2 v k.ú. Dolní Hedeè na
žadatele.

- RM neschvaluje finanèní pøíspìvek fir-

mì Nakladatelství Bor na vydání publika-
ce „Z babièèiných vyprávìní“.

- RM schvaluje podání žádosti Mìsta
Králíky do Programu podpory kulturních
aktivit v Pardubickém kraji na rok 2006 –
2.kolo na akci ART EX 2006.

- RM schvaluje smlouvu o dílo uzavíra-
nou mezi Mìstem Králíky a firmou DARU-
MA Plzeò, na zhotovení zvukového informaè-
ního prùvodce DVG ORBIS a povìøuje sta-
rostu jejím podpisem.

- RM ukládá vedoucímu odboru ŠKT pøed-
ložit na pøíští jednání RM pøehled s kvalifi-
kovaností øeditelù školských zaøízení na
funkci øeditel.

- RM ukládá øediteli ZŠ 5. kvìtna svolat
radu školy a vyjádøit se k závìrùm inspekè-
ní zprávy a ke stížnostem rodièù ohlednì
pozdních pøíchodù uèitelù do vyuèování, pøí-
padnì k jejich nepøítomnosti.

- RM ve funkci valné hromady spoleènosti
SMK s.r.o. odvolává z funkce øeditele a jed-
natele spoleènosti pana Langhanse ke dni
31. 5. 2006.

- RM ve funkci valné hromady povìøuje
øízením spoleènosti SMK s.r.o., do doby jme-
nování nového øeditele a jednatele spoleè-
nosti, pana Knettiga.

- RM ve funkci valné hromady ukládá sta-
rostovi mìsta vyhlásit výbìrové øízení na
obsazení místa øeditele a jednatele spoleè-
nosti SMK s.r.o.

30. 5.
- RM schvaluje pronájem nebytového pro-

storu v èp. 275 na Velkém námìstí v Krá-
líkách – provozovnu o výmìøe 84 m2 a skla-
dy kanceláøí o výmìøe 117 m2 spoleènosti
Pekaøství a cukráøství Sázava s.r.o., Lan-
škroun za úèelem: pøedmìt podnikání –
pekaøství, cukráøství, úèel podnikání – pro-
dejna pekaøství, a to na dobu neurèitou.

- RM nedoporuèuje prodej pozemku p.p.p.è.
675/27 v k.ú. Králíky a ukládá MO pøed-
ložit na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM schvaluje zámìr pronájmu pozem-
ku p.p.è. 207/16 v k.ú. Králíky za úèelem
užívání zahrady za roèní nájemné ve výši
340,- Kè a ukládá MO zámìr pronájmu zve-
øejnit.

- RM schvaluje zámìr pronájmu èásti
pozemku p.p.è. 2074/1 v k.ú. Králíky za
úèelem zøízení letní terasy za roèní nájem-
né ve výši 640,- Kè a ukládá MO zámìr
pronájmu zveøejnit.

- RM schvaluje ukonèení nájemního vzta-
hu na pronájem èásti pozemku p.p.è. 1822/
23 v k.ú. Králíky s panem Holubcem, Krá-
líky a to dohodou k 31. 12. 2006.

- RM schvaluje ukonèení nájemního vzta-
hu na pronájem èásti pozemku p.p.è. 705/2
v k.ú. Dolní Hedeè s panem Eliášem, Dol-
ní Hedeè a to dohodou k 31. 12. 2006.

- RM ukládá správci bytového fondu spo-
leènosti Služby mìsta Králíky, s.r.o., Králí-
ky  zajistit vyklizení a pøedání bytu è. 4
v èp. 347 v ul. Valdštejnova v Králíkách,
jelikož je užíván neoprávnìnì.

Zároveò RM schvaluje byt è. 4 v èp. 347
v ul. Valdštejnova v Králíkách nepronají-
mat, jelikož je v režimu prodeje, a nabízet
byt k prodeji jako volný.

- RM trvá na usnesení RM/2006/19/244
ze dne 9. 5. 2006 a doplnìní konkurenèní

doložky v § 6 odst. 6 ve smlouvì o budoucí
kupní smlouvì mezi Mìstem Králíky a spo-
leèností A+R s.r.o., Jirny  zamítá.

- RM schvaluje dodatek è. 4 Smlouvy
o nájmu èásti podniku ze dne 30.06.2004
mezi Mìstem Králíky a spoleèností služby
mìsta Králíky s.r.o., týkající se urèení výše
nájemného na období od 1. 1. 2006 do 31.
12. 2006.

- RM schvaluje návrh øešení umístìní zve-
dací plošiny na pozemku è. 347/2 v k.ú.
Králíky u objektu Èeské pošty, s.p. Králíky.
Dále RM navrhuje  pozemek è. 347/2 v k.ú.
Králíky pronajmout Èeské poštì, s.p. pro
instalaci zvedací plošiny.

- RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí do-
tace (Program obnovy venkova – naléhavé
žádosti ŽP/2006/0596) na realizaci akce
Oprava požární nádrže – Horní Lipka a
povìøuje starostu jejím podpisem.

- RM souhlasí, aby stavební práce v bu-
dovì bývalé hasièské zbrojnice  v Horní Lip-
ce provedla firma STAVOFIN, s.r.o. Králíky
v rozsahu cenové nabídky ze dne 26. 5.
2006.

- RM souhlasí se skácením 1 ks suchého
jeøábu na p.p.è. 792/1 v k.ú. Dolní Hedeè.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny
noèního klidu na 24.00 hodin, a to v souvis-
losti s poøádáním hudebního festivalu dne
1. 7. 2006 na travnaté ploše u KD Støelnice
v Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí
svým prùbìhem narušovat veøejný poøádek
a noèní klid. Poøadatel pøed uskuteènìním
akce provede vhodnou informaèní kampaò
pro obèany, kteøí sousedí bezprostøednì
s místem konání produkce, aby pøedešel
pøípadným stížnostem a provede vhodná
opatøení tak, aby hluk z hudební produkce
obtìžoval okolí co nejménì (vhodné nasmì-
rování hudeb. aparatury).

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny
noèního klidu do 00.30 hodin, a to v souvis-
losti s poøádáním hudebního festivalu dne
22. 7. 2006 v prostoru Velkého námìstí
v Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí
svým prùbìhem narušovat veøejný poøádek
a noèní klid. Poøadatel pøed uskuteènìním
akce provede vhodnou informaèní kampaò
pro obèany, kteøí sousedí bezprostøednì
s místem konání produkce, aby pøedešel
pøípadným stížnostem a provede vhodná
opatøení tak, aby hluk z hudební produkce
obtìžoval okolí co nejménì (snížit hlasitost
hudební produkce v pozdìjších noèních ho-
dinách – po 22.00 hod.).

- RM nesouhlasí s provedením uvažova-
né zmìny ve využití objektu èp. 341 v Krá-
líkách na hernu.

- RM bere na vìdomí zprávu odboru RR
o ÚPD Králíky.

- RM schvaluje ve smyslu ustanovení  § 16
zákona è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pra-
vidlech územních rozpoètù rozpoètová opat-
øení KÚ PK èíslo 35, 50, 51, 10002, 10003
a 10005, kterými se zvyšuje schválený roz-
poèet v pøíjmech a výdajích o èástku
565.913,- Kè.

Pøíjmy po úpravì budou èinit
91.777.113,- Kè

Výdaje po úpravì budou èinit
102.705.113,- Kè
Financování       10.928.000,- Kè

(pokraèování na stranì 12)
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- RM schvaluje rozpoètové opatøení KÚ

PK èíslo 5 na 1.399.115,- Kè, které je již
souèástí schváleného rozpoètu mìsta.

6. 6.
- RM bere na vìdomí zprávu øeditele ZŠ

5. kvìtna Mgr. Vlastimila Kubíèka.
- RM doporuèuje prodej pozemku p.p.è.

431 v k.ú. Èervený Potok, návrh kupní ceny
20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a
ukládá MO pøedložit na jednání ZM zámìr
prodeje.

- RM doporuèuje prodej pozemkù p.p.è.
600/3 a p.p.è. 242 v k.ú. Horní Lipka, ná-
vrh kupní ceny 20,- Kè/m2 + náklady spoje-
né s pøevodem a ukládá MO pøedložit na
jednání ZM zámìr prodeje.

- RM doporuèuje prodej pozemkù p.p.è.
68/1 a p.p.è. 68/5 v k.ú. Králíky, návrh kup-
ní ceny 200,-Kè/m2 + náklady spojené s pøe-
vodem a ukládá MO pøedložit na jednání
ZM zámìr prodeje. Souèasnì RM schvaluje
zøízení vìcného bøemene na p.p.è. 68/5 –
právo vstupu za úèelem opravy a údržby
kanalizaèního sbìraèe. Vìcné bøemeno se
zøizuje na dobu neurèitou a bezúplatnì.

- RM schvaluje ukonèení nájemní vztahu
na pronájem pozemku st.p.è. 862 v k.ú.
Králíky s pí Nìmeèkovou, Králíky a to do-
hodou ke dni 30. 6. 2006.

- RM revokuje své usnesení èíslo RM/2006/
02/029. Souèasnì RM schvaluje spoluúèast
na schváleném grantovém programu na
opravu kulturní památky farního kostele
Navštívení Pany Marie v Èerveném Potoce
ve výši 20% z celkových nákladù, maximál-
nì do výše 100.000,-Kè.

- RM bere na vìdomí termín konání ART
EX 2006 a souhlasí s umístìním pódia na
Velkém námìstí ve dnech konání této akce.

- RM bere na vìdomí pøehled o kvalifikaè-
ních pøedpokladech øeditelù škol zøizova-
ných mìstem Králíky.

- RM bere na vìdomí informaci o vyhláše-
ní volných dnù øediteli ZŠ.

- RM bere na vìdomí informaci pøidìlení
dotace v rámci SIPVZ.

- RM schvaluje odmìnu pro øeditelku
Mìstské knihovny Králíky, paní Mareèko-
vou za výkon regionálních funkcí knihovny
za období leden-èerven 2006.

- RM se seznámila s cenovou nabídkou
firmy STRABAG, a.s. Rychnov nad Knìž-
nou na opravu místních komunikací v Krá-
líkách. Ukládá odboru VTS, aby zajistil
smlouvu o dílo s výše uvedenou firmou na
tyto práce.

- RM posoudila pøedložené cenové nabíd-
ky na stavbu „Pøekladištì kompostu v Krá-
líkách“ a navrhuje, aby stavbu provedla fir-
ma STAVOFIN, s.r.o. Králíky. Zároveò vy-
zývá odbor VTS k pøedložení smlouvy s vy-
branou firmou na výše uvedenou stavbu.

- RM schvaluje smlouvu mezi Mìstem
Králíky a ÈEZ Distribuce a.s. Plzeò o pro-
vedení nového vedení 1 kV ze stávající tra-
fostanice k novì navrženému pilíøi u budo-
vy tìlocvièny èp. 488 ulice Nádražní Králíky
a zároveò povìøuje starostu mìsta podpi-
sem výše uvedené smlouvy.

- RM schvaluje Smlouvu o dílo o provede-
ní archeologického dozoru a záchranného

výzkumu na stavbu „Evropský dùm v Krá-
líkách“ a povìøuje starostu jejím podpisem.

- RM projednala návrh závìreèného úètu
mìsta Králíky a ukládá finanènímu odboru
pøedložit bod na jednání ZM.

- RM ukládá finanènímu odboru ve spolu-
práci s OŠKT a øeditelem PO Klubu Na
Støelnici Králíky pøedložit na mimoøádném
jednání RM dne 13. 6. 2006 zprávu, jakým
zpùsobem je na PO Klub Na Støelnici spl-
nìna podmínka vnitøní finanèní kontroly,
ve smyslu zákona è. 320/2001 Sb., o finanè-
ní kontrole ve veøejné správì, popøípadì,
aby navrhl RM opatøení k jeho splnìní.

13. 6.
- RM jako vlastník nemovitostí – jiné

budovy na st.p.è. 1048/1, st.p.è. 1048/1,
1048/5 a p.p.è. 1725/3, 1725/4 v k.ú. Krá-
líky souhlasí s provozováním sbìrného dvo-
ra.

- RM žádost manželù Zajacových, Králí-
ky o úhradu nákladù na zøízení vìcného
bøemene – vedení kanalizaèní pøípojky na
pozemku ve vlastnictví ÈD zamítá.

- RM schvaluje doplnìní Smlouvy o zajiš-
tìní zpìtného odbìru elektrozaøízení sfir-
mou ELEKTROWIN a.s. Dodatkem è. 1 a
povìøuje starostu jeho podpisem.

- RM schvaluje uzavøení smlouvy s obcí
Èervená Voda o  poskytnutí finanèního pøí-
spìvku ve výši 300.000,- Kè na vybudování
záchytné stanice pro toulavé psy.

- RM bere na vìdomí žádost p. Kholové a
p. Soldátové, øeditelek MŠ Prostøední Lip-
ka a MŠ Èervený Potok a ukládá OŠKT
svolat jednání komise ustanovené k projed-
nání materiálu Koncepce školství na Krá-
licku.

20. 6.
- RM schvaluje pronájem èásti pozemku

p.p.è. 651/18 v k.ú. Králíky paní Vladeko-
vé, Králíky  za úèelem užívání zahrady.

- RM schvaluje pronájem èásti pozemku
p.p.è. 317 v k.ú. Horní Lipka panu Hlado-
vi, Horní Lipka za úèelem zastavìné plochy
pod kolnou.

- RM schvaluje pronájem pozemkù ve zjed-
nodušené evidenci st.è. (37)GP, p.è. (207/2)
GP, (224)GP, (321)GP vše v k.ú. Horní Lip-
ka panu Švecovi, Heømanice  za úèelem ze-
mìdìlského hospodaøení.

- RM schvaluje pronájem èásti pozemku
p.p.è. 2074/1 v k.ú. Králíky paní Polákové,
Králíky za úèelem zøízení letní terasy (vhod-
ný materiál døevo).

- RM schvaluje pronájem pozemku p.p.è.
207/16 v k.ú. Králíky paní Bulové, Králíky
za úèelem užívání zahrady.

- RM neschvaluje zatížení pozemku p.p.è.
294/7 v k.ú. Èervený Potok vìcným bøeme-
nem spoèívajícím v právu prùjezdu osob-
ních automobilù pro pana Pecháèka.

- RM doporuèuje prodej èásti pozemku
p.p.è. 97/4 v k.ú. Èervený Potok, tak aby
byl zachován pøíjezd k èp. 72 v k.ú. Èervený
Potok, návrh kupní ceny 10 Kè/m2 + nákla-
dy spojené s pøevodem, a ukládá MO pøed-
ložit na jednání ZM zámìr prodeje.

- RM bere na vìdomí informaci o podání
dovolání k Nejvyššímu soudu ÈR ve vìci
žaloby o urèení neplatnosti zástavní smlou-

vy ze dne 9. 11. 1992.
- RM schvaluje dodatek è. 3 nájemní

smlouvy ze dne 28. 10. 1994 mezi Mìstem
Králíky a panem Martincem, Dolní Hedeè z
dùvodu prodeje èásti pozemku p.p.è. 1071/
1 v k.ú. Králíky.

- RM doporuèuje revokaci usnesení ZM/
2005/05/085 ze dne 10. 5. 2005 a doporu-
èuje úplatný pøevod pozemku p.p.è. 2074/4
v k.ú. Králíky od ÈR-Úøadu pro zastupo-
vání státu ve vìcech majetkových na Mìsto
Králíky.

Zároveò ukládá MO pøedložit bod na jed-
nání ZM.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny
noèního klidu na 24.00 hodin, a to v souvis-
losti s poøádáním koncertu dne 24. 6. 2006
v kavárnì Sport bar v Klubu Na Støelnici
v Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí
svým prùbìhem narušovat veøejný poøádek
a noèní klid. Pan Jungvirt pøed uskuteènì-
ním akce promluví s obèany, kteøí sousedí
bezprostøednì se zaøízením, aby pøedešel
pøípadným stížnostem.

- RM souhlasí se zaøazením žádosti do 2.
kola dotaèního a pøíspìvkového programu
mìsta Králíky.

- RM souhlasí se zaøazením žádosti do 2.
kola dotaèního a pøíspìvkového programu
mìsta Králíky.

- RM souhlasí se zaøazením žádosti do 2.
kola dotaèního a pøíspìvkového programu
mìsta Králíky.

- RM schvaluje smlouvu o poskytnutí gran-
tu èíslo SR/2006/0328 a povìøuje starostu
mìsta jejím podpisem.

- RM schvaluje poøádání spoleèenské akce
pro seniory.

- RM schvaluje zveøejnìní reklamní pro-
pagace mìsta v materiálech vydaných or-
ganizátory akce Trotina Rallye 2006 za Kè
3.000,— formou reklamní smlouvy.

- RM ve smyslu ustanovení § 31 odstavec
(1) písmeno a) zákona èíslo 250/2000 Sb.
o rozpoètových pravidlech územních rozpoè-
tù v platném znìní, schvaluje odpisový
plán pøíspìvkových organizací Mìstské
muzeum Králíky, Základní škola Moravská
Králíky, Základní škola 5. kvìtna Králíky
a  Školní jídelna Králíky.

- RM souhlasí se skácením 1 ks suchého
javoru na p.p.è. 790 v  k.ú. Dolní Hedeè.

- RM schvaluje uzavøení smlouvy o dílo
na zpracování Lesních hospodáøských os-
nov v LHC Hanušovice s firmou Lesní
taxaèní spoleènost s. r. o., Hradec Králové a
povìøuje starostu jejím podpisem.

- RM schvaluje podpis žádosti o založení
zákaznického úètu pro dálkový pøístup
k údajùm katastru nemovitostí pro posky-
tovatele ovìøených výstupù z informaèních
systémù veøejné správy a zároveò povìøuje
starostu mìsta podpisem výše uvedené
žádosti.

- RM na základì § 102, odst. 2, písm. g)
zákona è. 128/2000 Sb. v platném znìní
odvolává vedoucí odboru sociálních vìcí a
zdravotnictví paní Janu Bartíkovou ke dni
21. 6. 2006 (na vlastí žádost ze zdravot-
ních dùvodù).

- RM ve funkci valné hromady spoleènosti
Služby mìsta Králíky s.r.o. ukládá tajem-
níkovi mìsta pozvat pøihlášené žadatele na
obsazení pracovního místa øeditele a jed-
natele spoleènosti k osobnímu pohovoru.

(dokonèení ze strany 11)



Králický zpravodaj 7 - 8/2006 - 13

Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 6
konaného dne 13. èervna 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)
Antonín Vyšohlíd (7) Pavel Kalianko (14)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:  omluven:
Mgr. Alena Krabcová (6); Mgr. Zdenìk Nìmeèek (15), ne-
pøítomen: Ing. Roman Kosuk (12).

Za MìÚ:
Bc. Vìra Kubíèková, pí Marie Pecháèková, Jan Èuma.

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

4.1 Majetkové operace
4.2 Závìreèný úèet mìsta pro rok 2005
4.3 Psí útulek Èervená Voda – revokace usnesení
4.4 Stanovení poètu èlenù zastupitelstva a rady

mìsta Králíky pro volební období 2006 - 2010
5. Vstupy obèanù
6. Vstupy zastupitelù

1. Zahájení a prezence
ZM/2006/06/116: ZM schvaluje pøednesený návrh pro-

gramu jednání ZM è. 6/2006.
Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

2. Urèení ovìøovatelù zápisu
ZM/2006/06/115: ZM schvaluje ovìøovateli dnešního

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

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

4. Hlavní jednání

4.1  Majetkové operace
ZM/2006/06/117: ZM schvaluje prodej bytové jednot-

ky è. 1 v èp. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického po-
dílu ve výši 91/1000 na pozemku st.p.è. 200 a spoleè-
ných èástech domu vše v k.ú. Králíky manželùm Ptáè-
kovým.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/118: ZM schvaluje prodej pozemku p.p.è.
1373/2 v k.ú. Horní Lipka manželùm Šrámkovým.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/119: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 2074/9 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,-Kè/m2

+ náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr zve-
øejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, pí Venzarová nehlasovala)

ZM/2006/06/120: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st.p.p.è. 364/1 a 365 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
zveøejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/121: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p.p.è. 783 v k.ú. Dolní Hedeè za kupní cenu
20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zá-
mìr zveøejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/122: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st.p.è. 1282/4 a p.p.è. 110/1 v k.ú. Králíky za kupní
cenu u st.p. 110,- Kè/m2, u p.p. 50,- Kè/m2 + náklady
spojené s pøevodem a ukládá zámìr zveøejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/123: ZM schvaluje zámìr prodeje volné
bytové jednotky è. 4 v èp. 347 v ul. Valdštejnova a
spoluvlastnického podílu ve výši 159/1000 na pozem-
ku st.p.è. 196 a spoleèných èástech domu vše v k.ú.
Králíky za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši
78.605,- Kè a ukládá zámìr zveøejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/124: ZM schvaluje zámìr prodeje èásti
pozemku p.p.è. 1401/2 v k.ú. Dolní Boøíkovice za kup-
ní cenu 20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a
ukládá zámìr zveøejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/125: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 431 v k.ú. Èervený Potok za kupní cenu 20,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
zveøejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/126: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 242 a 600/3 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu
20,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zá-
mìr zveøejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/127: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
kù p.p.è. 68/1 a 68/5 v k.ú. Králíky za kupní cenu 200,-
Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr
zveøejnit.

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

ZM/2006/06/128: ZM schvaluje zámìr prodeje pozem-
ku p.p.è. 442/2 a pozemkù ve zjednodušené evidenci
p.è. (870/1)PK, (870/2)PK, (870/3)PK, (867/2)PK a (839)PK
vše v k.ú. Èervený Potok za kupní cenu 10,- Kè/m2 +
náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr zveøej-
nit.

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

ZM/2006/06/129: Zároveò ZM neschvaluje zámìr pro-
deje pozemku p.p.è. 851/10 v k.ú. Èervený Potok.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/130: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozem-
kù st.p.p.è. 195/1, 787/1 a p.p.è. 339, 340 v k.ú. Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/131: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemku p.p.p.è. 675/27 v k.ú. Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2006/06/132: ZM neschvaluje zámìr prodeje po-
zemkù p.p.è. 463/1, 463/2, 463/4, 463/6, 755/2, 733, 785/1,
773/1, 773/2, 777, 778, 782/1, 612/2, 620/2, 741/1, 772/3, 624 a
pozemkù ve zjednodušené evidenci p.è. (753)GP,
(754)GP, (760)GP vše v k.ú. Dolní Hedeè.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
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Zveøejnìný zápis z jednání zastupitelstva mìsta je anonymizo-
ván, originál zápisu je uložen na sekretariátì u sleèny Faltusové
k nahlédnutí obèanùm.

ZM/2006/06/133: ZM schvaluje bezúplatný pøevod po-
zemku p.p.è. 3204 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Mìsta
Králíky na Pardubický kraj, Komenského námìstí
125, Pardubice.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2 Závìreèný úèet mìsta pro rok 2005
ZM/2006/06/134: ZM schvaluje celoroèní hospodaøe-

ní mìsta Králíky a závìreèný úèet mìsta za rok 2005
vèetnì zprávy è. 48 o výsledku pøezkoumání hospo-
daøení mìsta za rok 2005 a vyjadøuje souhlas s celo-
roèním hospodaøením bez výhrad.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.3 Psí útulek Èervená Voda – revokace usnesení
ZM/2006/06/135: ZM revokuje své usnesení è. ZM/2006/

03/075 ze dne 14.3. 2006.
Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.4 Stanovení poètu èlenù zastupitelstva a rady
mìsta Králíky pro volební období 2006 - 2010

ZM/2006/06/136: ZM stanovuje pro volební období 2006
– 2010 poèet èlenù ZM Králíky na 15, v tom 1 uvolnìný
starosta mìsta a 1 uvolnìný místostarosta mìsta.
Dále stanovuje poèet èlenù RM Králíky na 5.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

5. Vstupy obèanù
Nebylo pøijato žádné usnesení.

6. Vstupy zastupitelù
ZM/2006/06/137: ZM bere na vìdomí zprávu kontrol-

ního výboru ze dnù 8. 4. a 12. 6. 2006 a zprávu ze dnù
9. 6. a 12. 6. 2006.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

Starosta ukonèil jednání v 20:51 hod.
Zapsala: Lenka Faltusová

Z pracovního kalendáøe
 vedení mìsta

Jednání
29. 5. a 19. 6. - místostarosta na plánovací poradì k akci Mobi-

lizace - Cihelna 2006 v Králíkách.
2. 6.
- místostarosta na koordinaèním jednání o podobì nového jízd-

ního øádu ÈD v Pardubicích.
- starosta na Úøadu práce v Ústí nad Orlicí na schùzce pøedsta-

vitelù regionù s vysokou nezamìstnaností
6. 6. - starosta s organizátory o pøípravì Labské Trotina rallye
8. 6. - starosta s organizátory bìhu na Králický Snìžník Isca-

rex 2006
13. 6. - starosta a místostarosta s øeditelem firmy Isolit-BRA-

VO, s. r. o., Jablonné nad Orlicí o možnosti rozšíøení nabídky
pracovních míst pro lidi na Králicku.

14. 6. - starosta na Úøadu práce v Pardubicích o možnostech
zlepšení zamìstnanosti na Králicku

22. 6.
- místostarosta na správní radì Sdružení obcí Orlicko v Záchlumí.
- starosta na jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze
29. 6. - starosta a místostarosta na valné hromadì Sdružení

obcí Orlicko v Bystøeci.

Návštìvy
17. 6. - Starosta a místostarosta na 3. Setkání Králíkù v Krá-

líkách.

Hurá na prázdniny!
Máme za sebou druhé pololetí školního roku a s  nimi  a pro

dìti dlouho oèekávané prázdniny.
Každý rok hodnotíme, co jsme s dìtmi všechno dìlali, jaký ten

školní rok byl. O tom, co se na naší mateøské školce dìje, jste si
mohli pøeèíst již ve druhém èísle školkového èasopisu „MALÝ PI-
VOVÁREK“. Do vydání tohoto èísla budeme mít za sebou již 20.
Zpívánky, výstavu celoroèních výtvarných prací, výlet k Perníkové
chaloupce a závìreènou Zahradní slavnost a louèení se školáky.
Pøejeme všem dìtem sluneèné prázdniny a rodièùm pìknou dovo-
lenou. Tìšíme se na Vás zase v záøí.

MŠ Pivovarská

Policie Èeské republiky
Obvodní oddìlení Králíky

informuje
Zábavu cestou z restaurace si našla skupinka mladíkù z Krá-

lík. Na pøelomu mìsíce dubna a kvìtna po odchodu z jedné místní
restaurace se rozhodli navštívit ještì diskotéku, která je však na
druhé stranì mìsta. Bìhem cesty neušla jejich pozornosti nejed-
ná dopravní znaèka, odpadkové koše a popelnice, z nichž nìkteré
skonèily v Králickém potoce. Poškození ze strany mladíkù se ne-
vyhlo ani zaparkované vozidlo a branka plotu u rodinného dom-
ku. Ze svého jednání se budou zpovídat u pøestupkové komise pøi
Mìstském úøadì v Králíkách.

prap. Dana Bártová

Školní olympiáda 2006
Dne 27. 6. 2006 uspoøádala Základní škola Králíky, Mo-

ravská tradièní školní olympiádu. Z èasových dùvodù pøi-
nášíme pouze pøehled umístìní prvních pìti družstev.

1. místo Slovinsko - složení: Kyllar 8.B, Urbanová
7.A, Šponar 5.tø., Macanová 4.tø., Kouba 3.tø., Saòáková
2.tø.,

2. místo Kypr - složení: Knotheová 8.B, Podzimek 7.A,
Rychetský 5.tø., Štìrba .tø., Tkáè 2.tø.,

3. místo Portugalsko - složení: Paøízek 8.A, Rentka
7.A, Filip 5.tø., Garnek 5.tø., Jirešová 2.tø., Øepková 2.tø.

4. místo Francie - složení: Faltus 8.B, Revúsová 8.A,
Cachová 6.tø., Bittner 5.tø., Ježková 3.tø., Doubínek 2.tø.

5. místo Èesko - složení: Hlava 8.A, Holubcová 7.A,
Pospíšil 5.tø., Skotáková 3.tø., Rada 6.tø., Verner 2.tø.
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Výstava Zloèiny komunismu – Lidé proti lidem
Muzeum ès. opevnìní z let 1935–38,

Pìchotní srub K-S 14 „U cihelny“ zve
všechny zájemce na novou výstavu
„Zloèiny komunismu – Lidé proti lidem“
zabývající se obdobím mezi lety 1945–
1961 v ÈSR.

Výstava bude otevøena od 1. srpna
2006 a bude pøístupná po celý sr-
pen od 8.00 do 17.00 hodin, v dal-
ších mìsících jen o víkendech od
8.00 do 17.00 hodin. Zájezdy a školy
se mohou domluvit na telefonním
èísle 603 517 932. Výstava je souèás-
tí prohlídky srubu s prùvodcem.

Nová expozice je výsledkem spoleè-
né práce Muzea K-S 14 Králíky, Úøadu
pro dokumentaci a vyšetøování zloèi-
nù komunismu Policie ÈR, Národního
archivu v Praze, Kabinetem dokumen-
tace a historie vìzeòství Vìzeòské služ-
by ÈR a Hornického muzea v Pøíbra-
mi.

Výstava popisuje události po pøevra-
tu v roce 1948. Návštìvník se mùže
seznámit s politickými procesy a sta-
linskou justicí v Èeskoslovensku. Bude
možnost shlédnout autentické doku-
menty z procesù s Dr. Miladou Ho-
rákovou a spol., s církevními pøedsta-
viteli napø. V. Tajovským a spol. a další
pøípady. Veøejnost se dále bude mít
možnost seznámit s ménì známými
fotografiemi z „železné opony“, struk-
turami Státní bezpeènosti, odposlechy
a zpùsobem práce orgánù tehdejšího
Ministerstva vnitra. Za významného
pøispìní Kabinetu dokumentace a his-
torie vìzeòské služby ÈR shlédnou
návštìvníci dokumenty i exponáty
vztahující se k Táborùm nucených prací
v 50. letech, k výkonu trestu odnìtí
svobody a trestu smrti. Na výstavì bu-
dou prezentovány dokumenty i expo-
náty se struènými komentáøi v auten-
tické podobì. Výstava vhodnì doplòu-
je výuku dìjin státu a práva na støed-
ních i vysokých školách.

Nìkteré dùkazy o zloèinnosti totalit-
ního režimu v Èeskoslovensku v obdo-
bí 1948–1961 byly dosud publikovány
jen mezi odbornou veøejností. Nyní
jsou pøedkládány pøístupnou a srozu-
mitelnou formou široké veøejnosti.

Regionálnì nejzajímavìjší je zveøej-
nìní dokumentù o Centralizaèním kláš-
teøe v Králíkách až do jeho zrušení a
pøevedení pod Èeskou katolickou Cha-
ritu. Návštìvníci si budou mohou pøe-
èíst hlášení zmocnìncù tehdejšího Úøa-
du pro vìci církevní z Králík využíva-
né Státní bezpeèností v Hradci Králo-
vé a informace o zneužívání interno-
vaných øeholníkù v zemìdìlství na
Králicku.

Z exponátù bude možné vidìt:
- odposlechové zaøízení z 50. let; (Mu-

zeum Policie ÈR)
- pomùcky a pøedmìty „agentù chod-

cù“; (Muzeum Policie, Muzeum K-S 14)
- imitaci samotky „korekce“ z 50. let;
- imitaci vyšetøovny StB s dobovou zá-
znamovou technikou; (Muzeum K-S

14)
- Zákon na ochranu lidovì demokra-

tické republiky a Zákon o Státním sou-
du s podpisem K. GOTTWALDA a pøed-
stavitelù tehdejší moci; (NA Praha)

- zápisy z porad ministra spravedl-
nosti z 50. let z pøípravy politických pro-
cesù; (NA Praha)

- oprátku z let 1949–1954; (KDH VS
ÈR)

- zbranì využívané jednotkami SNB
a ostrahou Táborù nucených prací a
další exponáty

Více informací na http://milita-
ryclub.info/cihelna Tel: 603 517 932
nebo email: rollo@centrum.cz

KRÁLICKÝ PAØEZ 2006
10. roèník turnaje v minifotbale

Kdy: sobota 8. èervence 2006
Kde: „Areál snù“ Dolní Morava

- první zápasy v 8:30 hodin, na nikoho neèekáme
- v prùbìhu turnaje, po odehrání základních skupin

(cca v 14:30 hodin) - losování hlavních cen bohaté tomboly
- kolem 17:30 hodin vyhlášením výsledkù s pøedáním diplomù a cen
- od 20:00 hodin taneèní zábava

(samostatná akce pod patronací místních hasièù)
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Firma se sídlem v Hradci Králové nabízí pracovní místa
ve své poboèce v Èervené Vodì.

- technický asistent
požadujeme: samostatnost, flexibilitu, komunikativnost
nabízíme: práci v kolektivu, dobré ohodnocení, prostøedky k seberealizaci
náplò: realizace prodeje, skladování, práce na PC, doprovodná administrativa

V pøípadì Vašeho zájmu o zamìstnání kontaktujte
pana Jakuba Krátkého 775 33 00 44

Pøírodovìdné soutìže na gymnáziu
Pøírodovìdné soutìže a olympiády se tìší

na gymnáziu pomìrnì velké oblibì mezi
studenty. Vìtší zájem vykazují žáci nižšího
gymnázia, nicménì teprve ve vyšších roèní-
cích sklízejí „plody“ svého zájmu o tyto pøed-
mìty. Mezi soutìže, kterých se mohou stu-
denti zúèastnit, patøí biologická, mineralo-
gická a zemìpisná olympiáda, dále potom
Soutìž v poznávání živoèichù a rostlin, ze-
mìpisná vìdomostní soutìž Eurorebus, fy-
zikální a matematická olympiáda a Pytha-
goriáda. Všechny tyto soutìže jsou pravi-
delnì obsazovány našimi studenty. V nì-
kterých z nich dosahují vynikajících výsled-
kù a právì skonèený školní rok nebyl výjim-
kou.

Zemìpisná olympiáda probìhla na
naší škole letos již po tøetí. Pravidelnì se
úèastníme okresního kola a naši studenti z
nìj postupují dále do kola krajského. Do
okresního kola postoupili 4 studenti, kteøí
dosáhli následujících výsledkù: Jiøí Liška
(sekunda) – 4. místo, Jakub Fabián (ter-
cie) – 14. místo, Jan Horák (kvarta) – 9.
místo a Veronika Koubová (oktáva) – 2.
místo, které jí umožnilo postup do krajské-
ho kola, kde skonèila na 6. místì a byla
úspìšným øešitelem.

Výrazného úspìchu bylo dosaženo ve vì-
domostní zemìpisné soutìži Eurorebus –
v soutìži škol o Putovní pohár Èeské spoøi-
telny jsme skonèili na 7. místì mezi 133
školami, které se jej úèastnily. Do celostát-
ního kola hlavní soutìže školních tøíd se
probojovaly ze školních, pøes krajské kolo,
4 trojice reprezentantù: tøída sekunda - Jiøí
Liška, Filip Glazar, Jaroslav Èeøen (44.
místo), kvarta - Jan Horák, Kristýna Ví-
chová, Kateøina Špaèková (15. místo),
kvinta -  Pavel Harnych, Jan Bilyi, Jan
Mareš (43. místo) a oktáva - Veronika
Koubová, Lenka Èernohousová, Jan Ve-
lechovský (33. místo). 3 studenti nás zde
také reprezentovali v celostátním kole sou-
tìže jednotlivcù. Ve své kategorii obsadil
Jan Horák (kvarta) 23. místo, Veronika
Koubová 13. místo a Jan Velechovský
18. místo.

Biologická olympiáda je další tradiè-
ní soutìží. Je rozdìlena do ètyø kategorií,
které vìtšinou obsazujeme všechny. Kate-
gorie D – konèí okresním kolem, zde obsa-
dili naši studenti 7. místo - Filip Glazar,
9. místo - Denisa Žeberová a 16. místo -
Kristýna Schweidlerová, všichni ze se-
kundy. V kategorii C, také v okresním kole:
9. místo - Kristýna Víchová a 13. místo -
Kateøina Špaèková, obì z kvarty a 15.
místo - Denis Petránek (tercie). Nicménì
asi nejvýraznìjšího úspìchu v této soutìži
dosáhli v kategorii B studenti sexty Miro-
slav Ïuriš, který v této kategorii v kraj-

ském kole zvítìzil, a Zuzana Blažková,
která v krajském kole skonèila na výbor-
ném 5. místì.

Další biologickou soutìží je Soutìž
v poznávání rostlin a živoèichù. Tradiè-
nì je poøádána v Èeské Tøebové. Jedná se
o regionální kolo. Letos zde studentka se-
kundy Michaela Malá obsadila výborné
2. místo.

Regionální mineralogická olympiá-
da. Této v celorepublikovém mìøítku ojedi-
nìlé soutìže se na naší škole úèastní mi-
nimum studentù. Probíhá pouze regionální
kolo v Èeské Tøebové. Do nìj se sjíždìjí stu-
denti nejen ze škol bývalého okresu Ústí
nad Orlicí, ale i ze škol celého dnešního Par-
dubického kraje. I když je to soutìž pomìr-
nì stará, není pøíliš známá a masovì na
školách rozšíøená, nicménì i tento vìdní obor
má na naší škole své pøíznivce, kteøí se roz-
hodnì v konkurenci neztrácejí: Veronika
Koubová (oktáva), obsadila v kategorii gym-
názií 3. místo.
Fyzikální olympiáda. V duchu hesla:

„Nemusí pršet, staèí když kape“, jsme
obsadili jedním soutìžícím kategorii
D - kvinta. Tato soutìž není asi pøíliš

v oblibì, protože probíhá domácí kolo,
kde je tøeba vyøešit nìkolik pøíkladù.
Oním odvážlivcem byl Jan Mareš z kvin-
ty. Po vyøešení úloh domácího kola
jsme obeslali krajskou komisi této
olympiády a byli jsme pozváni do Par-
dubic do kola krajského. Zde Honza
dosáhl vynikajícího výsledku v podo-
bì 3. místa - úspìšný øešitel.

Také v matematické olympiádì dosa-
hujeme dobrých výsledkù. V letošním roèní-
ku vybojovala Michaela Malá (sekunda)
v okresním kole své kategorie vynikající 1.
místo.

Tolik by se asi dalo uvést k pùsobení
našich studentù v pøírodovìdných soutìžích.
Nezbývá než jim všem podìkovat a pogra-
tulovat k dosaženým výsledkùm a do dal-
ších roèníkù jim popøát co nejvíce úspìchù.
Nešlo zde zmínit všechny, kteøí se úèastnili
školních kol, ale i jim patøí velký dík za
jejich pøízeò a vytrvalost pøi øešení soutìž-
ních úkolù. V neposlední øadì zaslouží po-
dìkování i pedagogové, kteøí se podíleli na
pøípravì studentù a na realizaci školních
kol.

Mgr. Martin Tyè

Maturity 2006
V mìsíci kvìtnu a èervnu probìhly na

støedních školách maturity. Ve spolupráci
s vedením Gymnázia Králíky a SOUo Krá-
líky pøinášíme krátkou zprávu o prùbìhu
maturitních zkoušek na školách našeho mi-
kroregionu.

Informace z gymnázia Králíky:
Ve dnech 22. - 25. 5. 2006 se opìt roztoèil

na naší škole obvyklý „maturitní kolotoè“,
kdy studenti oktávy museli složit své „zkouš-
ky z dospìlosti“.

Letošní maturanti prokázali, že byli bez-
pochyby dobøe pøipraveni, což ve svém hod-
nocení potvrdila i pøedsedkynì maturitní
komise PaedDr. Hana Štìtinová. Svìdèí
o tom také výsledky, kdy všech 21 maturu-
jících prospìlo, 12 maturantù získalo vy-
znamenání. Je zøejmé, že letošní absolven-
ti dobu svého studia rozhodnì nepromrhali
a vìøíme, že všechny získané znalosti a do-
vednosti dokáží také patøiènì zúroèit pøi
dalším studiu. Pøejeme všem našim absol-

ventùm hodnì úspìchù.
Mgr. Martin Hejkrlík,

zdroj www.gymnkral.orlicko.cz

SOUo Králíky
Naše škola poskytuje dvouleté nástav-

bové studium pro dívky i chlapce ve studiu
denním i studiu pøi zamìstnání, obor Pod-
nikání, kód oboru 64- 41- L/524. Vìtšina
letošních maturantù úspìšnì zvládla úskalí
studia a po pøipuštìní k maturitním zkouš-
kám pøekonali nástrahy maturitních zkou-
šek. Ménì úspìšní studenti mají možnost
úspìšnì zakonèit studium na podzim 2006.

Ing. Josef Kalousek,
Støední odborné uèilištì

opravárenské Králíky

Pøejeme všem letošním maturantùm stu-
dujícím nebo žijícím v našem regionu úspìš-
ný start do další etapy jejich života.

 Za redakci KZ Jan Divíšek
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Pozvánka do èítárny
V poslední èásti miniseriálu o èasopi-

sech, které nabízíme v èítárnì  Mìst-
ské knihovny v Králíkách, vás dnes
seznámíme s èasopisy, které zajímají
pøedevším  pány malé i velké- s èasopi-
sy ze svìta poèítaèù, mobilních telefo-
nù a kutilství.

CHIP
cena: 165,- Kè
www.chip.cz
mìsíèník, rozsah 164 stran

Na 164 stranách pøináší aktuální in-
formace ze svìta poèítaèù a digitální
techniky - testy hardwaru, softwaru,
reportáže z technologických výstav,
praktické rady a tipy, jak øešit rùzné
problémy související s využíváním mo-
derní techniky. Ètenáøi si oblíbili èaso-
pis Chip pøedevším pro jeho vysokou
profesionální úroveò. Dobøe hodnoce-
no je také zamìøení èasopisu na èeský
spotøebitelský trh, zveøejòování  kom-
plexních testù produktù, jednotlivých
komponentù, uživatelských programù
a služeb i témata zabývající se aktuální
problematikou digitální hudby, videa a
souvisejícími technologiemi. Nedílnou
souèástí každého vydání je elektronic-
ká pøíloha: DVD s kapacitou 8 GB
v každém vydání.

MOBILITY
cena: 39,- Kè
www.mobility.mobilmania.cz
mìsíèník, rozsah 100 stran

Èasopis Mobilitiy je jediným odbor-

ným èasopisem o mobilních telefonech
na èeském trhu. Každý mìsíc pøináší
podrobné informace o všech telefo-
nech, které se v Èeské republice zaèí-
nají prodávat. Popisují a komentují služ-
by operátorù, testují pro vás nejlepší
hry a programy pro mobily. Zkušený
redakèní tým už osmým rokem pøipra-
vuje kromì MOBILIT také interneto-
vý server MobilMania.cz, dvakrát roè-
nì vycházející Katalog mobilù a tištì-
ný èasopis MobilMania

JAK NA POÈÍTAÈ
cena: 39,90 Kè
www.jnp.cz
ètrnáctideník, rozsah 50 s.

Ètrnáctideník urèený opravdu kaž-
dému, kdo pracuje s poèítaèem- úpl-
ným zaèáteèníkùm i pokroèilým uživa-
telùm. Zatímco u ostatních poèítaèo-
vých èasopisù se oèekává, že ètenáø má
alespoò základní znalosti práce s poèí-
taèem a zná základní odborné pojmy,
èasopis Jak na poèítaè otevírá svìt po-
èítaèù všem.

UDÌLEJ SI SÁM
cena: 39,50 Kè
www.uss.cz
mìsíèník, rozsah 50 stran

Mìsíèník Udìlej si sám vychází ve
své nové podobì již 7 let (døíve vychá-
zel kutilský èasopis pod názvem „Udì-
lej si sám“). Èasopis informuje o aktu-

álním dìní v oblasti nejrùznìjších ko-
níèkù, bydlení a životního stylu. Nabí-
zené informace jsou prezentovány pøe-
hlednì a nápaditì.

Oslovuje  ètenáøe všech vìkových
kategorií, kteøí se aktivnì zajímají
o hobby, bydlení, stavbu, dílnu a zahra-
du, pøináší inspiraci všem, kteøí si chtìjí
vylepšit a zpøíjemnit .prostøedí, v nìmž
žijí.

RADY PRO HOBBY
cena: 39,50 Kè
www.radyprohobby.cz
mìsíèník, rozsah 56 s.

Velmi oblíbený èasopis je urèen pro
kutily, øemeslníky, podnikatele i firmy.
Najdete v nìm pøíspìvky zamìøené na
úpravu bytu a jeho zaøizování, infor-
mace o pomùckách a náøadí pro domá-
cí dílnu, o vylepšování chaty nebo cha-
lupy, zkrášlování zahrady a  øadu dal-
ších.

Souèástí každého èísla jsou pracovní
návody. Ètenáøi jsou informováni
o pøednostech rùzného náøadí, o nových
materiálech, výrobcích i o službách, kte-
ré usnadòují øešení konkrétních pro-
blémù. Pro ménì zruèné je èasopis po-
mocníkem pøi rozhodování o tom, jak si
co nechat udìlat nebo zaøídit.

Pro ètenáøe, kteøí Králický zpravo-
daj neètou pravidelnì, opakujeme, že
èasopisy si  mùžete u nás v èítárnì èíst,
ale je možné si je pùjèovat i domù.

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

Ivana Mareèková

Prázdninová pùjèovní doba
Mìstské knihovny v Králíkách
V prùbìhu letních školních prázdnin je v Mìstské knihovnì

upravena pùjèovní doba jen v oddìlení pro mládež.
Pùjèuje se v úterý od 8:00 do 12:00.
Pùjèovní doba v oddìlení pro dospìlé a v èítárnì se ne-

mìní:
pondìlí od 13:30 do 17:30
ètvrtek od  9:00 do 12:00  a od  13:30 do 17:30

Po dobu dovolené, tj. od 24. èervence do 6. srpna 2006
budou obì oddìlení uzavøena.

A nezapomeòte – k prázdninám a dovolené patøí také hezká
knížka, kterou si zcela jistì vyberete ve fondu naší knihovny.

Hezké léto pøejí pracovnice knihovny.

Stavební práce
na ZŠ Moravská

V mìsíci èervnu byly zahájeny sta-
vební práce v objetu Základní školy
Moravská a v pøilehlém sportovním
areálu. Dotace ze státního rozpoètu  ve
výši 5 milionù Kè je urèena na dobudo-
vání samostatného výtahu pro ŠJ (po-
žadavek hygienické služby), pøestav-
bu provizorního spojovacího tunelu
mezi jednotlivými pavilony ZŠ a na vy-
budování kabin (vèetnì sociálního za-
øízení a technického zázemí) na spor-
tovním areálu. I pøes tyto obtížné pro-
vozní podmínky nebude dramaticky
omezen provoz školní jídelny. Školní
jídelna bude uzavøena pouze v období
od 17. 7. 2006 – 28. 7. 2006 z dùvodu
èerpání dovolených.

Za redakci KZ Jan Divíšek
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Stomatologické služby
Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a

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

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

den lékaø/ka obec místo telefon
01. 07. So MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
02. 07. Ne MUDr. Krèálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
05. 07. St MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
06. 07. Èt MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
08. 07. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
09. 07. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
15. 07. So MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
16. 07. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
22. 07. So MUDr. Špièková Králíky 5. kvìtna 414 465 631 274
23. 07. Ne MUDr. Špièková Králíky 5. kvìtna 414 465 631 274
29. 07. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
30. 07. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
05. 08. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
06. 08. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
12. 08. So MUDr. Špièka Králíky 5. kvìtna 414 465 631 154
13. 08. Ne MUDr. Špièka Králíky 5. kvìtna 414 465 631 154
19. 08. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
20. 08. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
26. 08. So MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212
27. 08. Ne MUDr. Ulman Tatenice è.p. 268 465 381 212
02. 09. So MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 333 (Moviom) 465 626 460
03. 09. Ne MUDr. Vítková Èervená Voda è.p. 333 (Moviom) 465 626 460

Dne 19. èervence uplyne 13 let, kdy
nás navždy opustil náš milovaný man-
žel a tatínek

pan Josef Feèko.

S láskou vzpomínají manželka Zdenka
a synové Miroslav a Zdenek s rodinami.

Již 7 let uplyne od doby, kdy nás dne
2. èervence opustil náš milovaný bratr

pan Vladimír Kopecký.
S láskou vzpomínají

sestry a bratr s rodinami.

Dne 1. 7. 2006 uplyne 10 let od doby,
kdy nás navždy opustila naše milova-
ná manželka, maminka a babièka

paní Vlasta Èumová.

S láskou vzpomínají
manžel Jan,

synové Karel a Jan s rodinami.

Pohotovostní
lékárenská
služba na

území okresu
Ústí nad Orlicí

Støídavì po týdnech zajiš�uje 6 privát-
ních lékáren v Ústí nad Orlicí a v Èeské
Tøebové.

Provozní doba:
                            Po – Pá  18 – 20 hodin

              So, Ne, svátky    8 – 12 hodin
Organizuje  Oblastní støedisko  zdra-

votnické záchranné služby  Ústí nad Orlicí
ve spolupráci s pøíslušnými lékárnami.

Rozpis pohotovostních služeb léká-
ren na 2. pololetí 2006:

3. 7. – 9. 7. lékárna Na Pøíkopech, T. G.
Masaryka 125, Ústí nad Orlicí

10. 7. – 16. 7. lékárna Arnika, Masary-
kova 1293, Èeská Tøebová

17. 7. – 23. 7. lékárna Na Kociánce,
Kociánova 25, Ústí nad Orlicí

24. 7. – 30. 7. lékárna Anna, Nové ná-
mìstí 1747, Èeská Tøebová

31. 7. -  6. 8. lékárna Nemocnièní, Ès.
Armády 1076, Ústí nad Orlicí

7. 8. – 13. 8. lékárna U nádraží, Bezru-
èovo nám. 446, Èeská Tøebová

14. 8. – 20. 8. lékárna Na Štìpnici, Pol-
ská 1308, Ústí nad Orlicí

21. 8. – 27. 8. lékárna Mellisa, Lito-
myšlská 322, Èeská Tøebová

28. 8. – 3. 9. lékárna Na Pøíkopech, T.G.
Masaryka 125, Ústí nad Orlicí

4. 9. – 10. 9. lékárna Arnika, Masaryko-
va 1293, Èeská Tøebová

11. 9. – 17. 9. lékárna Na Kociánce,
Kociánova 25,  Ústí nad Orlicí

18. 9. – 24. 9. lékárna Anna, Nové ná-
mìstí 1747, Èeská Tøebová

25. 9. – 1. 10. lékárna Nemocnièní, Ès.
Armády 1076, Ústí nad Orlicí

2. 10. – 8. 10. lékárna U nádraží, Bez-
ruèovo nám. 446, Èeská Tøebová

9. 10. – 15. 10. lékárna Na Štìpnici,
Polská 1308, Ústí nad Orlicí

16. 10. – 22. 10. lékárna Mellisa, Lito-
myšlská 322, Èeská Tøebová

23. 10. – 29. 10. lékárna Na Pøíkopech,
T. G. Masaryka 125, Ústí nad Orlicí

30. 10. – 5. 11. lékárna Arnika, Masary-
kova 1293,  Èeská Tøebová

6. 11. - 12. 11. lékárna Na Kociánce,
Kociánova 25, Ústí nad Orlicí

13. 11. – 19. 11. lékárna Anna, Nové
námìstí 1747, Èeská Tøebová

20. 11. – 26. 11. lékárna Nemocnièní,
Ès. Armády 1076, Ústí nad Orlicí

27. 11. – 3. 12. lékárna U nádraží, Bez-
ruèovo nám. 446, Èeská Tøebová

4. 12. – 10. 12. lékárna Na Štìpnici,
Polská 1308, Ústí nad Orlicí

11. 12. – 17. 12. lékárna Melissa, Lito-
myšlská 322, Èeská Tøebová

18. 12. – 24. 12. lékárna Na Pøíkopech,
T.G.Masaryka 125, Ústí nad Orlicí

25. 12. – 31. 12. lékárna Arnika, Masa-
rykova 1293, Èeská Tøebová
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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 èervenci oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

87 let - Josef Šafáø
86 let - Eliška Matìjová
82 let - Karel Saska
81 let - Anežka Holubcová,

- Libuše Všeteèková
80 let - Julia Muchová
78 let - Milan Lohynský,

- Hana Moláèková
76 let - Jaroslav Egner
75 let - Božena Švédová,

- Vlasta Sršòová
73 let - Maria Skoková,

73 let - Alena Kellnerová,
- Jindøich Valenta

72 let - Anna Coufalíková,
- Stanislav Ryšavý,
- Libuše Maixnerová,
- Marie Matyášová,
- Jiøí Krejèí

71 let - Zdenìk Berka,
- Miluška Vencová,
- Edeltrud Schwarzerová

70 let - Alena Grusová,
- Rùžena Straková,
- Helena Panušková

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Milan Temnyak, František Pospíšil, Olga Hrdinová, Anna Hájková

Karina Špontáková, Anna Radová, Jakub Römer
Tereza Stejskalová, Filip Novák, Tomáš Kostúr, Filip Ježek

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Jan Skalický – Sylva Musilková            Libor Hašek – Marie Všetulová
David Látal – Marie Moravcová        Miroslav Bouška – Jana Valentová

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

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

95 let - Anna Kubeschová
88 let - Jan Èuma
85 let - Filoména Malá
83 let - Vìra Dušková
82 let - Marta Rapantová
81 let - Dobromila Diblíková
77 let - Božena Janušíková
76 let - Marie Pospíšilová,

- Editha Krejèová,
- Zdeòka Riznièová

75 let - Boøivoj Barvínek,
- Anna Jarmarová,

75 let - Jan Vašátko
74 let - Hubert Kouba,

- Vladimír Friml,
- Marie Grusová,
- Štefan Kolínek,
- Vìra Sekyrová

72 let - Marie Krejèová,
- Anežka Taláèková,
- Josef Prokop

71 let - Vìra Krejèová,
- Danuška Frydrychová

70 let - Jiøina Exlerová,
- Václav Doleèek

Vzpomínka
Dne 9. 7. 2006 uplyne 10 let od doby,

kdy nás opustila naše milovaná man-
želka, maminka a babièka

paní Ludmila Pacholíková.
Kdo jste ji znali a mìli rádi, vzpomeòte

s námi.
manžel Josef, dìti a vnouèata

Dne 25. 8. 2001 uplyne 20 let
co zemøel

pan Stanislav Novotný.
Kdo jste ho znali, vzpomeò-
te s námi.

Manželka, dcery
a syn s rodinami.

Vzpomínka
7. srpna uplynule už rok od chví-
le, kde nás navždy opustil

pan Vladimír Maèát z Králík.
S láskou vzpomínají manželka
Zdenka, dcera Jana a synové
Pavel a Vladimír s rodinami.

PODÌKOVÁNÍ
Peèovatelská služba a

svaz invalidù dìkují Sdru-
žení pro Králický karneval
za finanèní dar, který bude
použit na poøádání kultur-
ních akcí.

Eva Holubcová
a Josef Mannl
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Program na
ÈERVENEC a SRPEN

pátek 7. 7.   INDIÁN A SESTØIÈKA   zaè. ve 20.00 hod
Nový èeský film je milostným pøíbìhem inspirovaným

vìèným tématem Romea a Julia, tedy láskou navzdory oko-
lí. Mladík František se zamiluje do romské zdravotní sest-
øièky Marie, což její bratr tìžce nese. Dokumentaristické
ladìní pøináší sympatický civilní pohled na dnešní realitu
bez výrazných klišé.

sobota 8. 7.   MATCH POINT – HRA OSUDU
zaè. ve 20.00 hod
Když má nìkdo kliku, projde mu i vražda. Filmová studie

o náhodì, štìstí, vášni a posedlosti v režii Woodyho Allena
byla natoèena v Londýnì a je to znát i na stylu vyprávìní –
neobjevuje se žádný neurotik ani intelektuál a ironií se šetøí;
možná proto je snímek sedmdesátiletého Allena tak svìží.

úterý 11. 7.   BAMBI 2   zaè. v 17.00 hod
Druhý pøíbìh jelínka Bambiho a jeho vznešeného otce

zaèíná tam, kde pøed mnoha lety skonèil v prvním díle ani-
mované pohádky. Bambi ztratí maminku a velký jelen zjiš-
�uje, že své dítì vlastnì nezná. Když se však Bambi dostane
do nebezpeèí, pochopí otec, jak moc se mají rádi.

pátek 14. 7.   MISSION IMPOSSIBLE III
zaè. ve 20.00 hod
Ethan Hunt (Tom Cruise) zanechal èinné služby, vìnuje

se výcviku nových agentù a chystá svatbu s krásnou Julií,

která o jeho skuteèné profesi nemá ani potuchy.  Jenže
špionský svìt je neúprosný a Hunt musí znovu do akce -
pøekazit použití záhadné supertajné zbranì pøezdívané „krá-
lièí pracka“.

sobota 15. 7.   ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
zaè. ve 20.00 hod
Erotický psychothriller Základní instinkt proslavil pøed

ètrnácti lety hereèku Sharon Stoneovou v roli manipula-
tivní spisovatelky brakových bestsellerù. Ve volném pokra-
èování se pokouší do svých tenat polapit traumatizovaného
londýnského psychoterapeuta, vyšetøujícího smrt jejího
milence.

pátek 21. 7.   ŠIFRA MISTRA LEONARDA
zaè. ve 20.00 hod
Oèekávaný blockbuster roku 2006 tìží samozøejmì z ob-

rovské popularity pøedlohy, jedné z komerènì nejúspìš-
nìjších knih všech dob spisovatele Dana Browna. Ohlas
obou produktù odráží nejen zájem ètenáøù a divákù o histo-
rické záhady, ale je také výsledkem brutálního marketingu.
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24. 7. – 3. 8. 2006   Dovolená – kino nepromítá

pátek 11. 8.   SCARY MOVIE 4   zaè. ve 20.00 hod
Režisér David Zucker vytvoøil pøed 25ti lety vlastní parodický

komediální žánr svým snímkem Pøipoutejte se, prosím! Nejnovìjší
poèin se nezastavuje skuteènì pøed nièím a nemilosrdnì si utahu-
je z hitù jako Válka svìtù, Vesnice, Million Dollar Baby, Zkrocená
hora a z mnoha dalších. Ètvrtý a poslední díl slavné trilogie!

sobota 12. 8.   HORY MAJÍ OÈI   zaè. ve 20.00 hod
Na poèátku hororového vyprávìní o skupince lidí ohrožovaných

zmutovanými bytostmi byly americké atomové pokusy v poušti
Nového Mexika v letech 1945 – 1962. Obyvatelé hornické osady
odmítli opustit své domovy, nyní živoøí v horské pustinì a pøepa-
dávají zbloudilá auta. Pro opravdové fanoušky se silnými nervy a
žaludky.

úterý 15. 8.   ZA PLOTEM   zaè. v 17.00 hod
Nìkolik zvíøecích kamarádù se v lese probudí ze zimního spán-

ku a zjistí, že jim kolem domova vyrostl jakýsi živý plot. Rozhod-
nou se tedy prozkoumat svìt za plotem, kde má být témìø ráj a
pøedevším hodnì jídla. Další animovaná perla ze studia Drea-
mworks (Shrek, Pøíbìh žraloka, Madagaskar) s èeským dabin-
gem pro celou rodinu.

pátek 18. 8.   FIREWALL   zaè. ve 20.00 hod
V novém kriminálním thrilleru pøedvádí Harisson Ford další

variaci své olíbené postavy milujícího manžela a otce vystaveného
obrovskému riziku, jemuž musí èelit jen on sám. Sofistikovaná
poèítaèová zápletka, kdy lupièi nekradou peníze skuteèné, nýbrž
virtuální, ale stejnì vyústí v klasický souboji muže proti muži.

sobota 19. 8.   LEMRA LÍNÁ   zaè. ve 20.00 hod
Pohledný pìtatøicátník Tripp dosud bydlí u rodièù a nehodlá

na tom nic mìnit, což spolehlivì odpuzuje všechny myslitelné
známosti. Rodièe mají ale o jeho životì jinou pøedstavu a proto
najmou specialistku pro podobné pøípady. V hlavní roli romantic-
ké komedie Sarah Jessica Parker, známá z televizního seriálu
Sex ve mìstì.

pátek 25. 8.   16 BLOKÙ   zaè. ve 20.00 hod
Pro prohýøené noci je policista Jack (Bruce Willis) povìøen zdán-

livì jednoduchým úkolem: zajistit pøevoz bezvýznamného zlodì-
jíèka k soudu, jen 16 blokù od policejní stanice. Jack má poøád-
nou kocovinu a nevšimne si, že jsou sledováni. Z banálního útoku
se stává boj na život a na smrt, navíc proti vlastním lidem.

(pokraèování na stranì 22)
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Seznam kulturních a sportovních akcí
v blízkém okolí na mìsíc ÈERVENEC

1. 7. 2006

Indián a sestøièka
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39, Žamberk, 564 01. Film ÈR -
milostný pøíbìh. Èesky, romsky, 91 min.,
pøístupný, cena: 60,- Kè. Pøedprodej: tel.
465 614 583.

Myslivecký táborák
Žamberk, 18:00, u myslivecké chaty.

Hudba, obèerstvení - zvìøinové hody. Poøá-
dá: Myslivecké sdružení Hùrka, p. Vodráž-
ka (poøadatel) tel. 465 614 040. Vstupné
dobrovolné.

„O pohár mìsta Žamberka“
Žamberk, od 09:00 do 12:30, Sokolovna,

Tyršova. 15. roèník cyklistického etapového
závodu. Èasovka jednotlivcù - 16 km. Start:
Žamberk - ul. Tyršova (u sokolovny), Kláš-
terec n. O. (Zbudov) obrátka, Kunvald (Kon-
zum) obrátka, Žamberk - cíl: Masarykovo
námìstí. Bližší informace Vám podá øeditel
závodu Václav Janoušek, tel. 605 263 642.

Bìh Mladkov - Suchý vrch (24. roè-
ník)

Mladkov, 10:30, Námìstí. Tra� vede z
Mladkova lesními cestami s mìkkým povr-
chem. Délka: 9,5 km pøevýšení:  522 m.
Prezentace: 9:00 - 10:15 hod, KD Mladkov.
Start: 10:30 hod, na námìstí v Mladkovì.
Startovné: 50,- Kè. Poøadatel: TJ Sport
Mladkov. Kontakt: Teodor Šmok, 561 67,
Mladkov 14, tel: 465 642 550, 777 649
112, e-mail: kovomat@seznam.cz

„O pohár mìsta Žamberka“
Žamberk, od 15:00 do 19:30, U velorexu,

Nádražní. 15. roèník cyklistického etapové-
ho závodu. Okruhy mìstem - 50 km. Start
a cíl: ul. Nádražní (U Velorexu), dále smìr
ul. Smetanova, ul. Klostermannova, ul.
Nádražní (Pozn. Nádražní ul. od nám. Gen.
Knopa po ul. Fuèíkovu bude v uvedené dobì
uzavøena a zajištìna mìstskou policií). Bliž-
ší informace Vám podá øeditel závodu Vác-
lav Janoušek, tel: 605 263 642.

Litické šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad

Litice. Ukázky historických øemesel, støe-
dovìká kuchynì, zbrojnice, muèírna. Šermíø-
ská divadelní pøedstavení skupiny Arma-
gedon.

Nativ motocross cup 2006
Žamberk, Areál Kotel, V Kotli, Žamberk,

informace: Jari Kurri tel. 777 145 545.

2. 7. 2006

Indián a sestøièka
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39, Žamberk, 564 01. Film ÈR -
milostný pøíbìh. Èesky, romsky, 91 min.,
pøístupný, cena: 60,- Kè. Pøedprodej: tel.
465 614 583.

„O pohár mìsta Žamberka“
Žamberk, od 09:00 do 13:00, U velorexu,

Nádražní. 15. roèník cyklistického etapové-
ho závodu. Horská etapa - 85 km. Start:
Masarykovo nám., Kunvald, Rokytnice v O.
h., Nebeská Rybná, Zdobnice, Luisino údo-
lí, Deštné, Šerlich, Orlické Záhoøí, Mezivrší,
H. Rokytnice, Hanièka, Bartošovice (druhá
skupina pojede za Orlickým Záhoøím pøímo
na Neratov a Bartošovice), Kunvald, Žam-

berk. Bližší informace Vám podá øeditel
závodu Václav Janoušek, tel: 605 263 642.

Litické šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad

Litice.

3. 7. 2006

Litické šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad

Litice. Ukázky historických øemesel, støe-
dovìká kuchynì, zbrojnice, muèírna. Šermíø-
ská divadelní pøedstavení skupiny Arma-
gedon.

4. 7. 2006

Jak se krotí krokodýli
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ÈR - rodinná komedie. Nová
komedie Marie Poledòákové o tom, že ni-
kdo nechce zùstat sám. Tatínek Luboš, který
pracuje jako záchranáø v Alpách, pøijíždí
domù. Jeho dcerka Amálka odmítne jet na
školu v pøírodì, aby si tatínka užila... Èes-
ky, 112 min., pøístupný, cena: 60,- Kè, pøed-
prodej: tel: 465 614 583.

Litické šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad

Litice.

5. 7. 2006

Jak se krotí krokodýli
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ÈR - rodinná komedie. Èes-
ky, 112 min., pøístupný, cena: 60,- Kè, pøed-
prodej: tel: 465 614 583.

Šifra mistra Leonarda
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - kinosál,

Družstevní 597. Èeské titulky, mládeži ne-
vhodné do 12 let, žánr: drama (148 min.),
cena: 70,- Kè, pøedprodej: 465 622 092.

Litické šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad

Litice. Ukázky historických øemesel, støe-
dovìká kuchynì, zbrojnice, muèírna. Šermíø-
ská divadelní pøedstavení skupiny Arma-
gedon.

6. 7. 2006

Šifra mistra Leonarda
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A.

Hanuše. Film USA, 149 min., pøístupný od
12 let, cena: 69,- Kè, pøedprodej: 465 641
371.

Litické šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad

Litice.

7. 7. 2006

MAXIM TURBULENC
Žamberk, 20:00, koupalištì, Žamberk,

informace: Jan Kulhánek, tel. 608 356 665.

Litické šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad

Litice.

8. 7. 2006

Šifra mistra Leonarda
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - drama, širokoúhlý,
titulky, 148 min., od 12. let, cena: 70,- Kè,
pøedprodej: tel: 465 614 583.

Litické šermování

sobota 26. 8.   PRIME   zaè. ve 20.00 hod
Atraktivní fotografka Rafi (okouzlující Uma Thurmanová) se zamiluje do mla-

díka Davea, o ètrnáct let mladšího. Její terapeutka (skvìlá Meryl Streepová) ji
povzbuzuje do té chvíle, než zjistí, že onen vášnivý milenec je její syn David.
Ideální žánrový snímek: inteligentní romantická komedie s vtipem i zamyšle-
ním.

Klub Na Støelnici Králíky
ÈERVENEC 2006

sobota 1. èervence  –  zaè. ve 14.00 hod         PASAT.KRALIKY.COM
Hudební odpoledne na trávníku u Støelnice s kapelami Günter Capital, Nou

Entry, Voiceless, Sebastian, Standa Banda, Melmac Space Orchestra ad. Vstup-
né dobrovolné.

sobota 22. èervence  – zaè. v 16.00 hod        ARTEX 2006
Malý hudební festival na Velkém námìstí v Králíkách. Úèinkují: Nou Entry,

Voiceless, Monroe, WooDoo, Volant, SOUTHPAW. Malování na námìstí. Noèní
fireshow. Vstupné dobrovolné.

nedìle 23. èervence  – zaè. v 14.00 hod         BIG BAND LANŠKROUN
Promenádní koncert jednoho z nejlepších neprofesionálních big bandù

v Èeské republice. V rámci programu dražba obrázkù a módní pøehlídka. Vstup-
né dobrovolné.

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøedprodeji 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

Širokoúhlé kino Støelnice Králíky
(pokraèování ze strany 21)
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Seznam kulturních a sportovních akcí
v blízkém okolí na mìsíc ÈERVEN

Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad
Litice.

9. 7. 2006

Šifra mistra Leonarda
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - drama, širokoúhlý,
titulky, 148 min., od 12. let, cena: 70,- Kè,
pøedprodej: tel: 465 614 583.

Litické šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad

Litice.

11. 7. 2006

Tristan a Isolda
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film VB, USA - romantické dra-
ma. Zfilmovaná verze stejnojmenné støedo-
vìké báje. Výpravný historický velkofilm o
vášnivém milostném pomìru mezi vzneše-
ným rytíøem a budoucí královnou Anglie.
Natáèeno v Irsku a v ÈR. Titulky, 126 min.,
od 15. let, cena: 70,- Kè, pøedprodej: tel:
465 614 583.

12. 7. 2006

Tristan a Isolda
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film VB, USA - romantické dra-
ma. Titulky, 126 min., od 15. let, cena: 70,-
Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

13. 7. 2006

Karcoolka
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A.

Hanuše. Strážci zákona pátrají po tom, co
se skuteènì odehrálo v babièèinì chaloupce.
Kdo a jaké paragrafy porušil? Šokující od-
halení ze soukromého života zlého vlka,
dobrotivé babièky a stateèného døevorubce.
80 min., èeské znìní, pøístupný, cena: 59,-
Kè, pøedprodej: 465 641 371.

15. 7. 2006

Letní hudební festival pod hradem
Žampach

Žampach, 13:00, Domov pod hradem.
Tøetí roèník malého hudebního festivalu s
doprovodným kulturním programem malých
divadelních sborù a vernisáží výstavy foto-
grafií, prodejem výrobkù z dílen Domova
pod hradem Žampach. Obèerstvení, vstup-
né dobrovolné. Mimo obvyklé obèerstvení
bude možné ochutnat z nabídky èajovny.

Bližší informace:
www.festivalzampach.inu.cz Festival

bude tématicky zamìøen na BLUES a vy-
stoupí zde: Radim Hladík & Modrý Efekt,
Hoochie Coochie Band, Atomic blues band,
Blues Inside, Taliesyn, Expedice Apalucha.
Zúèastní se také Tìžká doba Karla Pokor-
ného.

Tajemství slov
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Španìlska - romance. Na
vrtné stanici izolované od civilizace peèuje
dívka s naslouchadlem o muže, který pøišel
o zrak. On ji nevidí, ona ho obèas neposlou-
chá...Za pomoci slov vyplouvají na povrch
jejich skrytá tajemství, bolesti, nadìje a
láska.... Titulky, 120 min., od 15. let, cena:
60,- Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

16. 7. 2006

Tajemství slov
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Španìlska - romance. Ti-
tulky, 120 min., od 15. let, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: tel: 465 614 583.

17. 7. 2006

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

Hanuše. Film USA. Hlavní postavou pøíbì-
hu je Julia Jones, jejíž pøízvisko je kombi-
nací jmén herecké superstar Julie Roberts
a fiktivní filmové postavy Bridget Jones. V
samotné postavì se pak tyto dvì dámy, které
publikum rádo sleduje v zamilovaných si-
tuacích, prolínají. „Jednu vìc víme o Julii
jistì - a� se ji snažíte srazit na kolena sebe-
více, nikdy nezlomíte jejího ducha, „ øíká
režisér Aaron Seltzer. „Vìøí v opravdovou
lásku a pøes to prostì nejede vlak.“ Šílené
autorské duo Aaron Seltzer a Jason Fri-
edberg, které tvoøilo tøetinu scénáristické-
ho týmu úspìšné parodie Scary Movie: Dìs-
nej biják, chce svým novým filmem Dìsnej
doják potìšit všechny lidi, kteøí romantické
komedie milují  - a také všechny ty, kteøí je
nenávidí. 83 min., pøístupný od 12 let, cena:
54,- Kè, pøedprodej: 465 641 371.

18. 7. 2006

Hory mají oèi
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - horor. Širokoúhlý,
titulky, 107 min., od 15. let, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: tel: 465 614 583.

19. 7. 2006

Hory mají oèi
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - horor. Širokoúhlý,
titulky, 107 min., od 15. let, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: tel: 465 614 583.

21. 7. 2006

Noèní nohejbal
Jablonné nad Orlicí, 17:00, volejbalový

kurt, poøádá: volejbalový oddíl.

22. 7. 2006

Lemra líná
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - komedie. Širokoúhlý,
titulky, 98 min., od 12. let, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: tel: 465 614 583.

Vojta Kiïák Tomáško
Litice nad Orlicí, Hrad Litice. Podveèerní

hudební recitál známého písnièkáøe.

23. 7. 2006

Lemra líná
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - komedie. Širokoúhlý,
titulky, 98 min., od 12. let, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: tel: 465 614 583.

24. 7. 2006

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

Hanuše. Film USA/Kanada. Poznali se v
létì roku 1963, kdy se nechali najmout jako
sezónní pastevci ovcí a nikdy na sebe nedo-
kázali zapomenout. Podmraèený zamlklý
Ennis (Heath Ledger) a upovídaný fanfarón
Jack (Jake Gyllenhaal). Po všech stránkách
protikladní mladíci totiž prožijí cosi, co se

dá nazvat stejnì tak vášnivým letním
vzplanutím jako omylem zpùsobeným tís-
nivou osamìlostí - èi naprosto nepøípust-
ným selháním tradièního mužství. 135
min., titulky, pøístupný od 15 let, cena: 65,-
Kè, pøedprodej: 465 641 371.

25. 7. 2006

16 blokù
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - krimi thriller. Široko-
úhlý, titulky, 105 min., od 12. let, cena: 60,-
Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

26. 7. 2006

16 blokù
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - krimi thriller. Široko-
úhlý, titulky, 105 min., od 12. let, cena: 60,-
Kè, pøedprodej: tel: 465 614 583.

27. 7. 2006

Za plotem
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A.

Hanuše. Film USA, 83 min., pøístupný, cena:
59,- Kè, pøedprodej: 465 641 371.

29. 7. 2006

Libertin
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA, VB - historický, živo-
topisný. Hrdinou filmu je John Wilmot, dru-
hý hrabì z Rochestru (1647 - 1680), pøítel
krále Karla II. a vyhlášený prostopášník
a bohém své doby. V hlavních rolích: John-
ny Deep a John Malkovich. Širokoúhlý, ti-
tulky, 115 min., od 15. let, cena: 60,- Kè,
pøedprodej: tel: 465 614 583.

30. 7. 2006

Libertin
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA, VB - historický, živo-
topisný, širokoúhlý, titulky, 115 min., od
15. let, cena: 60,- Kè, pøedprodej: tel: 465
614 583.

31. 7. 2006

Divoèina
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA. Kdyby lev v newyor-
ské ZOO nekrmil dospívajícího synka po-
vídaèkami o krásách divoèiny, mohl si ušet-
øit spoustu starostí. Protože dorostenec
vyrazil pøesvìdèit se, co je na Africe tak
„cool“, a tatínek s partou kamarádù musí
zachraòovat.... 82 min., pøístupný, cena:
59,- Kè, pøedprodej: 465 641 371.

Dlouhodobé akce a výstavy:

Mìstské muzeum  v Žamberku
Výstava – Kouzelný svìt hraèek,
otevøeno: od 24. 6. do 31. 8. 2006.

Kulturní a informaèní centrum v
Jablonném nad Orlicí

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

Oranžérie v zámeckém parku v Le-
tohradì

Výstava – Palièkované krajky z Prešova,
otevøeno: od 25. 6. do 15. 7. 2006.
1. 7. a 2. 7. pøedvádìní øemesla dìtmi z

Prešova a Letohradu.
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Fotbalový servis
Krajská I. B tøída mužù
Choceò B - Králíky 8:1 (7:1), branka: Durna, ŽK: 0:4.

Sestva Králík: Valèík - Motyèka, Holubec, Khól, Žerníèek,
Durna, Makar, Ježek, Hájek, Chromek, Macek (Boroviè-
ka).

Králíky - Semanín 0:1 (0:0), ŽK: 2:2, diváci: 150. Se-
stva Králík: Valèík - Motyèka, Holubec, Khól, Jungvirt,
Durna, Ježek, Makar, Hájek, Chromek, Musil (Zezulka,
Šoka).

È. Tøebová B - Králíky 0:1 (0:0), branka: Musil, ŽK:
1:1. Sestva Králík: Valèík - Motyèka (71. Šoka), Holubec,
Khól, Jungvirt - Durna, Ježek, Makar, Hájek - Chromek,
Musil (90. Borovièka, 92. Halaniè).

Králíky - Mor. Tøebová B 0:1 (0:1), ŽK 2:1, divákù
150. Sestava Králík: Valèík - Chromek, Holubec, Khól, Jun-
gvirt, Ježek, Makar, Durna, Hájek, Musil, Nágl (Zezulka,
Motyèka).

Vysoké Mýto B - Králíky 3:0 (0:0), ŽK: 1:3, ÈK: 0:1
(55. Leimer). Sestava Králík: Leimer - Chromek, Holubec,
Khól, Motyèka, Ježek, Makar, Musil, Hájek, Zezulka, Nágl
(Macek).

Králíky - Rváèov 3:1 (0:0), branky: Zezulka, Hájek
(pen.), Musil, ŽK 1:3, divákù 100. Sestava Králíky: Leimer
- Chromek, Holubec, Khól, Žerníèek, Jungvirt, Makar, Mu-
sil, Hájek, Zezulka, Nágl (Jireš).

Rychnov - Králíky 5:0 (3:0), ŽK: 1:3, ÈK: 0:1 (Leimer).
Sestava Králíky: Leimer - Chromek, Khól, Holubec, Mo-
tyèka - Jungvirt, Musil, Ježek, Hájek, Zezulka, Hinkel-
man - Nágl, Žerníèek, Borovièka.

1. Choceò B 18 2 6 62:25 56
2. Semanín 15 6 5 56:35 51
3. Hlinsko B 13 4 9 44:39 43
4. Horní Újezd 11 5 10 40:38 38
5. Vysoké Mýto B 9 10 7 51:40 37
6. Kamenná Horka 11 4 11 46:41 37
7. Zámrsk 11 4 11 43:47 37
8. Králíky 11 3 12 40:51 36
9. Rychnov n. M. 10 5 11 53:47 35

10. Dolní Újezd B 10 5 11 35:42 35
11. Rváèov 9 6 11 50:41 33
12. Èeská Tøebová 9 6 11 38:47 33
13. Mor. Tøebová B 6 6 14 26:54 24
14. Rybník 4 4 18 27:64 16

Okresní pøebor III. tøídy mužù
Dlouhoòovice - Boøíkovice 4:1 (3:0), gól: Richard Po-

dolský.
Boøíkovice - È. Heømanice 2:0 (2:0), branky: Lukáš

Václavek, Otto Davídek, ŽK: 4:5, diváci: 60.
Brandýs - Boøíkovice 2:0 (1:0), ŽK: 4:5, ÈK: 0:1 (60.

Luboš Tomek).
Boøíkovice - Helvíkovice 3:2 (2:1), branky: Roman

Kylar, Josef Krejèí, Zdenìk Švéda, ŽK: 2:4, diváci: 60.
Boøíkovice - Dobøíkov B 4:1 (3:0), branky: Davídek 2

(1 z PK), Švéda, Miloš Krejèí, ŽK: 1:2, diváci: 20.
Dolní Èermná - Boøíkovice 2:3 (1:1), branky: Daví-

dek 2, Švéda, ŽK: 3:4.
Boøíkovice - Øetová 4:0 (1:0), branky: Roman Kylar 2,

Josef Krejèí, Jakub Šverák, ŽK: 3:3, ÈK: 1:1 (Otto Daví-
dek), diváci: 60.

1. Brandýs n. O. 15 3 4 66:23 48
2. Dolní Dobrouè 13 3 6 43:23 42
3. Boøíkovice 12 2 8 47:45 38
4. È. Heømanice 11 3 8 46:44 36
5. Dobøíkov B 11 1 10 51:40 34
6. Libchavy B 9 4 9 36:32 31
7. Dlouhoòovice 9 3 10 40:45 30
8. Zálší 8 5 9 39:46 29
9. Øetová 7 6 9 40:44 27

10. Dolní Tøešòovec 5 6 11 30:50 21

11. Dolní Èermná 4 6 12 25:45 18
12. Helvíkovice 4 6 12 26:52 18

Okresní pøebor IV. tøídy mužù

Lichkov - Králíky B 3:2 (0:2), branky: Kudláèek 2,
Kroczak - Pohanka, Hoøínek, ŽK: 2:4, ÈK: 1:1 (Szura -
Egon Vyšohlíd), diváci: 100.

Králíky B - Kunvald 0:1 (0:0), ŽK: 2:1, ÈK: 0:1 (Krej-
sa), diváci: 50.

Vermìøovice B - Králíky B 2:3 (1:2), branky: Lukáš
Borovièka 2, Jiøí Makar.

Králíky B - Rudoltice 1:1 (0:1), branka: Makar (PK),
ŽK: 4:1, diváci: 50.

Králíky B - Tatenice B 2:2 (2:2), branky: Jungvirt,
Vyšohlíd, ŽK: 1:1, diváci: 50.

Žichlínek - Králíky B 3:3 (1:3), branky: Makar 2, Ma-
cek, ŽK: 2:3.

Králíky B - Mistrovice B 2:0 (1:0), branky: Halaniè,
Jiøí Makar, ŽK: 1:1, diváci: 100.

1. Kunvald 16 1 3 56:21 49
2. Žichlínek 15 2 3 71:30 47
3. Lichkov 11 2 7 45:34 35
4. Králíky B 10 5 5 42:32 35
5. Rudoltice 9 3 8 30:30 30
6. Albrechtice B 9 2 9 41:47 29
7. Vermìøovice B 9 1 10 37:38 28
8. Klášterec 8 3 9 50:41 27
9. Mistrovice B 8 1 11 34:38 25

10. Tatenice B 4 2 14 29:57 14
11. Mladkov 0 0 20 11:78 0

Krajská I. tøída staršího žactva

Zámrsk - Králíky 1:1, Králíky - Sebranice 0:2, Dolní -
Újezd Králíky 2:1, Králíky - Øetová 1:2, Jablonné n. O. -
Králíky 2:0, Králíky - Ústí n. O. 0:5, Králíky - Litomyšl 2:3,
Letohrad - Králíky 6:0, Králíky - Svitavy B 0:5, Horní Jele-
ní - Králíky 2:1, Králíky - Žamberk 2:5.

1. Letohrad 19 2 1 88:13 59
2. Svitavy B 18 1 3 80:25 55
3. Ústí n. O. 17 2 3 93:17 53
4. Horní Jelení 13 3 6 50:19 42
5. Žamberk 12 4 6 54:25 40
6. Dolní Újezd 12 2 8 41:27 38
7. Jablonné n. O. 8 3 11 33:45 27
8. Litomyšl 7 1 14 30:70 22
9. Øetová 5 1 16 15:73 16

10. Zámrsk 3 3 16 12:71 12
11. Sebranice 2 3 17 10:81 9
12. Králíky 2 3 17 18: 58 9

Okresní pøebor starších žákù

Dolní Dobrouè - Králíky B 2:1 (1:0), branka: Moštìk.
Králíky B – Semanín 1:0 (0:0), branka: Moštìk, diváci:
30. Králíky B - Rudoltice 6:0 (2:0), branky: Michalièka
(PK), Kolbaba (PK), Kyllar (PK), Matoulek, Moštìk, vlast-
ní, diváci: 30. Klášterec - Králíky B 1:3 (0:0). Žichlínek
- Králíky B 1:3 (1:0), branky: Martin Matoulek 2, Václav
Moštek. Králíky B - Sloupnice 1:3 (0:3), branka: Josef
Hlava. Králíky B - Libchavy 0:1 (0:1).

1. Sloupnice 18 4 2 90:24 58
2. Rybník 18 2 4 99:33 56
3. Èeská Tøebová B 18 2 4 77:27 56
4. Dolní Dobrouè 15 2 7 50:25 47
5. Králíky B 12 3 9 67:31 39
6. Semanín 10 2 12 52:47 32
7. Zálší 10 2 12 56:72 32
8. Libchavy 9 1 14 56:80 28
9. Albrechtice 9 1 14 30:69 28

10. Dolní Èermná 8 3 13 32:75 27
11. Klášterec 8 0 16 50:79 24
12. Rudoltice 6 2 16 32:80 20
13. Žichlínek 3 0 21 32:81 9



Králický zpravodaj 7 - 8/2006 - 25



 26 - Králický zpravodaj 7 - 8/2006

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

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

nad Orlicí, hlavièka - Viktor Vavruša. Uzávìrka tohoto èísla byla 23. 6. 2006, pøíštího èísla 24. 8. 2006.


