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Vážení spoluobèané,
dovolte mi, abych nejprve podìkovala všem volièùm, kteøí vyu-

žili svého základního demokratického práva a zúèastnili se voleb.
Rozhodli tak svými hlasy o složení zastupitelstva mìsta na pøíští
ètyøi roky. Souèasnì chci pogratulovat zvoleným zastupitelùm a
popøát nám všem mnoho štìstí a zdravého úsudku pøi øešení
mnohdy komplikovaných situací, které nás èekají pøi práci
v mìstském zastupitelstvu. Nejen my zvolení, ale všech 120
kandidátù na osmi kandidátkách, dalo svým spoluobèanùm na-
jevo, že se zajímají o vìci veøejné, že se chtìjí aktivnì a zodpovìd-
nì podílet na životì mìsta Králíky a okolních obcí.

S potìšením konstatuji, že až na malé výjimky, probìhla tato
volební kampaò, na rozdíl od kampanì pøed ètyømi lety, korektnì
a slušnì. Obèané svou úèastí a svými hlasy vyjádøili, že jsou
schopni vybrat si své zastupitele i bez agresivní kampanì a tìm,
kteøí svou volební kampaò i nyní postavili na osoèování svých
protivníkù, dali jasnì najevo, že s nimi nesouhlasí. Uvìdomuji
si, co znamená podpora volièù jednotlivým stranám a uskupe-
ním, ale také co znamená podpora jednotlivcùm. Vidím jasný
rozdíl ve volbì obyvatel integrovaných obcí a obyvatel mìsta a
vyvozuji z tohoto nutnost skuteèné, dlouhodobé a otevøené komu-
nikace mezi všemi, kteøí nyní stojí na protilehlých pólech. Jsme
všichni obyvateli jednoho mìsta a musíme jednat v jeho zájmu.
Pro celé toto volební období by proto pro nás mìla být vždy prvot-
ní otázka „Co je nejlepší pro mìsto a jeho rozvoj?“ Vedení mìsta
se sice ujímá koalice sdružení Naše mìsto, ODS a KDU, ale cílem
této koalice je spolupráce všech patnácti zastupitelù, tedy i tìch
opozièních, ve prospìch mìsta, jeho obyvatel a návštìvníkù.

S pokorou a tíživým pocitem odpovìdnosti jsem pøijala výzvu
být starostou. Prohlašuji, že jsem rozhodnuta opírat se pøi své

práci o celou organizaèní strukturu samosprávy i povìøeného úøa-
du, vèetnì všech mìstských organizací. Považuji tyto instituce za
zdravé a funkèní, ale nebudu se vyhýbat øešení jednotlivých nedo-
statkù.

Nejbližším úkolem rady mìsta je vytýèení cílù, kterých chceme
v tomto volebním období dosáhnout. V lednovém èi únorovém
zpravodaji zveøejníme text, který bude jakýmsi „vládním“ prohlá-
šením a vìøím, že se v tomto textu odrazí co nejvíce vìcí obsaže-
ných ve volebních programech všech stran, které se úèastnili vo-
leb. Základním kriteriem pro zaøazení jednotlivých projektù je
prospìch a rozvoj mìsta.

Na závìr bych chtìla podìkovat bývalé radì a zastupitelstvu
mìsta za jejich ètyøleté pùsobení. I když mùžeme mít každý jiný
názor na hodnocení tohoto období, podìkování a projev úcty si
zaslouží každý, kdo se by� jen na krátký èas na práci v zastupitel-
stvu podílel.

Jana Ponocná, starostka Mìsta Králík

Z prosincových pranostik
· Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
· Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou nadìji mají nemocní.
· Když prosinec bystøí, po Vánocích jiskøí.
· Prosinec naleje a leden zavìje.
· Prýští-li ještì v prosinci bøíza, nemívá zima mnoho síly.
· Je-li prosinec deštivý, mírný a promìnlivý,
není se kruté zimy tøeba báti.

· Prosinec promìnlivý a vlahý, nedìlá nám zima tìžké hlavy.
· Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
· Hømìní v prosinci zvìstuje silné vìtry.
· Když v prosinci hrom ještì huèí, rok pøíští stále vítr fuèí.
· Jaký prosinec, takové jaro.
· Studený prosinec - brzké jaro.
· Jaký prosinec - takový èerven.
· Jaké zimy v prosinci, taková tepla v èervnu.
· Je-li v prosinci Mléèná dráha jasnì a zøetelnì vidìti,
bude rok budoucí údorný; je-li však èásteènì
viditelná, nebude mnoho obilí a vína.

(pokraèování na stranì 6)Foto: Arnošt Juránek
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Zákon o sociálních službách
V minulém èísle Králického zpravo-

daje jsme Vás informovali o zásadních
zmìnách v oblasti poskytování sociál-
ních dávek od 1. 1. 2007.  S blížícím se
datem úèinnosti nových zákonù vy-
vstávají otázky ohlednì použití usta-
novení nových pøedpisù a naopak, nì-
které problémy jsou snad vyøešeny.
Proto se krátce vracíme k doplatku
na bydlení.

V minulém èlánku byl zmínìn, jako
forma pomoci v hmotné nouzi, i dopla-
tek na bydlení. Vznik nároku na do-
platek na bydlení je vázán na nìkolik
podmínek. Jako zásadní podmínka
pro poskytnutí doplatku na bydle-
ní je užívání bytu v obci, v níž je
hlášen žadatel k trvalému pobytu.
Bez splnìní této podmínky nebude mož-
no doplatek na bydlení poskytnout.
Žadatel o doplatek na bydlení, který
bude hlášen k trvalému pobytu napø.
v Králíkách a bude dokládat náklady na
bydlení nájemní smlouvou k bytu napø.
na Dolní Moravì, nebude mít nárok na
poskytnutí doplatku na bydlení. Jak je
již výše uvedeno, nejedná se o jedinou
podmínku, ale podmínku zásadní, § 33,
odst. 8, zákona è. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi. Proto jistì stojí za to, si
formality ohlednì trvalého bydlištì
upravit. Komplikace nastane s vý-
platou doplatku na bydlení, kdy
tento má být vyplacen poprvé
v mìsíci únoru 2007, samozøejmì
bude-li na nìj mít osoba, spoleènì
posuzované osoby nárok. U osob,
u nichž se zmìní rozhodných sku-
teèností pro výpoèet dávek, které
jsou povinny ohlásit, dojde k pøe-
poètu dávek. Je možné, že pøechod-
nì dojde k propadu pøíjmù ze soci-
álních dávek, nebo� doplatek na
bydlení bude vyplacen až v únoru
2007. Toto snížení pøíjmù bude pøe-
chodné, pokud bude mít osoba na
doplatek na bydlení nárok. Pokud
osoba nebude mít na doplatek na
bydlení nárok, dojde ke snížení pøí-
jmù trvale. Takový propad v pøí-
jmech ze sociální dávky nebude
možné øešit pøiznáním žádné jiné
dávky.

Nezmìní-li se u pøíjemcù sociálních
dávek rozhodné okolnosti, které dnes
vedou ke zmìnì výše poskytovaných
dávek, budou stávající dávky (ve stej-
né výši) poskytovány nejpozdìji do 30.
4. 2007. Do této doby musí dojít k pøe-
poètu dávek u všech stávajících pøíjem-
cù.

Nový systém poskytování sociálních
dávek je založen na motivaci pøíjemcù
sociálních dávek postarat se o zvýšení
své životní úrovnì. Samozøejmì se to
netýká tìch, kteøí mají snížené schop-
nosti, napø. omezenou zdravotní zpù-
sobilost.

Pøíspìvek na péèi
K 1. 1. 2007 nabývá úèinnosti zákon

è. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Tento zákon upravuje poskytování pøí-
spìvku na péèi a poskytování sociál-
ních služeb tak, jak je známe již dnes,
napø. formou peèovatelské služby.

Stávající pomoc formou zvýšení dù-
chodù pro bezmocnost osobám èásteè-
nì, pøevážnì a úplnì bezmocným se
mìní na pomoc formou pøíspìvku na
péèi, který bude poskytován osobám
závislým na pomoci druhých osob. Zá-
kon rozlišuje celkem ètyøi stupnì závis-
losti – stupeò I. – lehká závislost, stu-
peò II. – støednì tìžká závislost, stupeò
III. – tìžká závislost, stupeò IV. – úplná
závislost. Stupeò závislosti vyjadøuje
míru závislosti osoby na pomoci druhé
osoby. Závìreèná ustanovení zákona
stanoví pravidla, podle kterého se oso-
by, jímž náleželo zvýšení dùchodù pro
bezmocnost pøiznané do 31. 12. 2006,
považují za závislé osoby, a to:

- pøi èásteèné bezmocnosti do 31. 12.
2006 --> stupeò I. – lehká závislost

pøi pøevážné bezmocnosti do 31. 12.
2006 --> stupeò II. – støednì tìžká zá-
vislost

pøi úplné bezmocnosti do 31. 12. 2006
--> stupeò III – tìžká závislost

O míøe závislosti ve stupni IV. – úpl-
ná závislost, bude rozhodováno v øíze-
ní zahájeném po 1. 1. 2007.

Mìsíèní výše pøíspìvkù na péèi:
do 18 r. po 18 r.

stupeò I 3000 Kè 2000 Kè
stupeò II 5000 Kè 4000 Kè
stupeò III 9000 Kè 8000 Kè
stupeò IV 11000 Kè 11000 Kè

Zrušení pøíspìvku pøi péèi o oso-
bu blízkou nebo jinou osobu

1. 1. 2007 se ruší pøíspìvek pøi péèi o
osobu blízkou nebo jinou osobu (dále
jen POB), který pobíraly osoby peèující
o osoby pøevážnì nebo úplnì bezmoc-
né a o osoby starší 80 let èásteènì bez-
mocné. Podle závìreèných ustanovení
zákona budou od 1. 1. 2007 osoby star-
ší 80 let, èásteènì bezmocné, o nìž pe-
èovala osoba pobírající POB, pobírat
pøíspìvek na péèi – stupeò II. (4000,-
Kè).

Osobám pøevážnì bezmocným, o nìž
peèovala osoba pobírající POB, bude
náležet po dobu dvou let od úèinnosti
zákona (do 31. 12. 2008) pøíspìvek na
péèi ve stupni III. – tìžká závislost. Po
tomto datu bude muset dojít k pøehod-
nocení zdravotního stavu.

V prosinci 2006 bude zahájeno mìst-
ským úøadem øízení o odejmutí POB.

Již v listopadu zaèaly správy sociál-
ního zabezpeèení informovat pøíjemce
dùchodù zvýšených pro bezmocnost
o odejmutí tohoto zvýšení. Po 1. 1. 2007
bude mìstský úøad informovat o pøi-
znání pøíspìvku na péèi podle výše
uvedených pravidel /stupeò bezmoc-
nosti, stupeò závislosti/. Pøíjemcem pøí-
spìvku budou osoby, které jsou závislé
na pomoci. Poskytované pøíspìvky na
péèi budou muset být využívány na péèi
o osobu, které je pøíspìvek poskyto-

ván. Tato osoba bude muset sdìlit mìst-
skému úøadu, kdo jí pomoc poskytuje.
Využívání pøíspìvku k úèelùm, na kte-
ré je urèen, bude podléhat prùbìžné
kontrole.

V pøípadì nových žádostí o pøíspì-
vek pøi péèi došlých po 1. 1. 2007 (netý-
ká se osob pobírajících zvýšení dùcho-
du pro bezmocnost, viz výše) bude
o zaøazení do stupnì závislosti rozho-
dovat mìstský úøad – odbor sociálních
vìcí a zdravotnictví. Podkladem pro
rozhodnutí bude sociální šetøení pro-
vedené sociálním pracovníkem, kdy
tento bude hodnotit rozsah úkonù, sta-
novených zákonem, které si je/není
schopna posuzovaná osoby obstarat
sama. Výsledek šetøení pøedá mìstský
úøad úøadu práce – lékaøské posudko-
vé službì. Úøad práce sdìlí výsledek
posouzení stupnì závislosti mìstské-
mu úøadu, který pøizná žadateli pøíspì-
vek na péèi, v tom kterém stupni.

Sociální služby
Zákon o sociálních službách novì

upravuje poskytování sociálních slu-
žeb. Vymezuje jednotlivé druhy sociál-
ních služeb a souèasnì ke každému
druhu stanoví rozsah úkonù, které
musí být poskytovány pøíjemci sociální
služby. Ten, kdo sociální služby bude
poskytovat, musí být registrován jako
poskytovatel sociálních služeb u kraj-
ského úøadu. K podání žádosti o regis-
traci má poskytovatel lhùtu 6 mìsícù
od úèinnosti zákona. Do doby obdržení
rozhodnutí o registraci mohou být so-
ciální služby poskytovány podle záko-
na i bez registrace. Sociální služba bude
poskytována na podkladì smlouvy uza-
vøené mezi poskytovatelem a pøíjem-
cem služby. Poskytování služeb bude
podléhat inspekci krajského úøadu
nebo Ministerstva práce a sociálních
vìcí. K zajištìní financování sociálních
služeb se budou poskytovatelé služeb
ucházet o dotace ze státního rozpoètu.
Financování tímto zpùsobem pøijde na
øadu prakticky až v roce 2008. Na rok
2007 byly poskytnuty dotace na posky-
tování sociálních služeb subjektùm, jenž
byly pøíjemci dotace na rok 2006. Ob-
èané Králík a okolí, jímž je poskytová-
na peèovatelská služba, by nemìli po
1. 1. 2007 zaznamenat žádný výpadek
v poskytovaných službách.

Uvìdomujeme si, že øada klientù
sociálního odboru a zdravotnictví je fi-
nanènì závislá jen na dávkách sociální
péèe poskytovaných mìstským úøa-
dem. Naším cílem je zvládnout pøechod
na nový systém tak, abychom zpùsobi-
li pøíjemcùm sociálních dávek, co
nejmenší problémy. Vyplácet však mù-
žeme pouze ty dávky, na které vznikl
nárok ze zákona. V novém roce bude
na místì zvýšená míra spolupráce a
trpìlivosti zúèastnìných stran, o kte-
rou si touto cestou dovoluji požádat.

B. Strnad
odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
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Upozornìní na povinnosti, které musí
podnikatelé splnit do 15. února 2007

Zákon è. 185/2001 Sb. o odpadech a
Zákon è. 86/2002 Sb. o ovzduší ukládají
podnikatelùm øadu povinností. Rádi by-
chom podnikatelské subjekty patøící do
našeho správního obvodu upozornili na
nìkteré z nich, zejména na povinnosti,
které je tøeba splnit nejpozdìji do 15.
února 2007:

Povinnosti vyplývající ze záko-
na o ovzduší:

 malé zdroje zneèiš�ování ovzduší:
a) spalovací:
· podání oznámení s podklady pro vý-

poèet poplatku za zneèiš�ování u zdro-
jù podléhajících zpoplatnìní.

(Malé spalovací zdroje jsou zdroje o
tepelném výkonu nižším než 200 kW.
Zdroje o jmenovitém tepelném výko-
nu do 50 kW nejsou pøedmìtem po-
platku za zneèiš�ování ovzduší. U ma-
lých spalovacích zdrojù používající jako
paliva koks, døevo nebo topný olej
s obsahem síry do 0,1% není sazba po-
platku stanovena.)

Povinností provozovatelù malých sta-
cionárních zdrojù zneèiš�ování ovzduší
je dále zajiš�ovat prostøednictvím
oprávnìné osoby mìøení úèinnosti spa-
lování, mìøení množství vypouštìných
látek a kontrolu spalinových cest u spa-
lovacích zdrojù, a to nejménì jeden-
krát za 2 roky a odstraòovat zjištìné
závady do 2 mìsícù od jejich zjištìní;
tuto povinnost plní provozovatelé
u zdrojù spalujících tuhá paliva od jme-
novitého tepelného výkonu 15 kw a
u zdrojù spalujících plynná nebo kapal-
ná paliva od jmenovitého tepelného
výkonu 11 kW. Výsledky mìøení a kon-
troly jsou provozovatelé povinni ozná-
mit MìÚ, odboru životního prostøedí
do 30 dnù od data jejich uskuteènìní.

b) vypouštìjící tìkavé organic-
ké látky (VOC):

· podání oznámení s podklady pro
výpoèet poplatku za jeho zneèiš�ování
(roèní spotøeba do 0,6 t TOL)

· pøi projektované roèní spotøebì od
0,4 – 0,6 t TOL (provozy)oznamuje údaj
o jejich používání na pøedepsaném tis-
kopise dle vedené bilance spotøeby TOL.

støední zdroje zneèiš�ování ovzduší:
a) spalovací:
podání oznámení o výpoètu poplat-

ku za zneèiš�ování ovzduší a souhrn-
nou provozní evidence za každý provo-
zovaný zdroj. (Støední zdroje zneèiš�o-
vání ovzduší jsou zdroje o tepelném
výkonu od 200 kW do 5 000 kW vèet-
nì.)

Provozovatelé støedních zdrojù zne-
èiš�ování ovzduší o výkonu do 1 000
kw zajistí autorizované mìøení u tìch-
to zdrojù nejménì 1 x za 5 rokù a pro-
tokol doruèí MìÚ, odboru životního pro-
støedí.

b) vypouštìjící tìkavé organic-
ké látky (VOC):

· oznámení výpoètu poplatku a úda-
jù o jejich používání na pøedepsaném

tiskopise dle vedené bilance spotøeby
TOL (roèní spotøeba od 0,6 – 5 t TOL)

Povinnosti vyplývající ze zákona
o odpadech:

Pùvodci odpadù a osoby oprávnìné
k  nakládání s odpady, které nakláda-
jíroènì s více než 50 kg nebezpeèných
odpadù nebo s více než 50 t ostatních
odpadù jsou povinni do 15. února za-
slat MìÚ Králíky hlášení o druzích,
množstvích odpadù a zpùsobech
nakládání s nimi na pøedepsaném
formuláøi. Formuláø je pøílohou è. 20
vyhlášky è. 383/2001 Sb. a je ho rovnìž
možno získat na oficiálních stránkách
mìsta http://www.kraliky.cz/, úøední
deska, odbor ŽP.

Podnikatelé mají možnost vypracovat
hlášení pomocí internetového formulá-
øe firmy INISOFT. Celý postup je po-
drobnì popsán na http://odpa-
dy.inisoft.cz/, doporuèujeme tento po-
stup všem podnikatelùm a to vèetnì
zaslání hlášení v elektronické podobì
na MìÚ Králíky na adresu
p.brandejs@orlicko.cz.

Dále upozoròujeme na nìkolik
dùležitých ustanovení zákona o od-
padech:

1) Prùbìžnou evidenci odpadù musí
vést každý podnikatel produkující od-
pady

2) Každý podnikatel, který naklá-
dá s nebezpeèným odpadem, musí
mít udìlen souhlas s nakládáním s ne-
bezpeènými odpady. Souhlas udìluje
odbor ŽP MìÚ Králíky na základì pí-
semné žádosti, náležitosti žádosti jsou
uvedeny v §2 vyhlášky 383/2001 Sb. a
jsou i na internetových stránkách mìs-
ta na úøední desce.

3) Vzhledem k tomu, že Okresní úøad
Ústí n. O., který ukonèil svou èinnost k
31. 12. 2002, vydával souhlasy k naklá-
dáni s nebezpeèným odpadem s platností
na ètyøi roky,  konèí platnost souhlasù
vydaných OkÚ Ústí n. O. nejpozdìji 31.
12. 2006, upozoròujeme proto všechny
podnikatele nakládající s nebezpeèný-
mi odpady na nutnost zažádat o nový
souhlas. Nakládání s nebezpeènými od-
pady bez potøebného souhlasu mùže být
kontrolními orgány pokutováno.

V pøípadì nejasností lze potøebné in-
formace získat na odboru životního pro-
støedí MìÚ Králíky, tel. 456 670 882
(odpady) nebo 465 670 885 (ovzduší).

F. Hrnèíø, P. Brandejs
MÚ Králíky, odbor ŽP

Organizace školního roku 2007
Vánoèní prázdniny budou zahájeny

v sobotu 23. prosince 2006 a skonèí v úte-
rý 2. ledna 2007. Vyuèování zaène ve støedu
3. ledna 2007.

Vyuèování bude v prvním pololetí ukon-
èeno ve støedu 31. ledna 2007. Období
školního vyuèování ve druhém pololetí bude
ukonèeno v pátek 29. èervna 2007.

Jednodenní pololetní prázdniny pøipad-
nou na pátek 2. února 2007.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou podle sídla školy stanoveny takto:

5. 2. - 11. 2. 2007: Benešov, Beroun,
Rokycany, Èeské Budìjovice, Èeský Krum-
lov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim,
Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-mìsto

 12.2. - 18.2.2007: Praha 1 až 5, Blan-
sko, Brno-mìsto, Brno-venkov, Bøeclav,
Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Ta-
chov, Louny, Prostìjov, Karviná

 19. 2. - 25. 2. 2007: Praha 6 až 10,
Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jin-
døichùv Hradec, Litomìøice, Dìèín, Pøerov,
Frýdek-Místek

 26. 2. - 4. 3. 2007: Kromìøíž, Uherské
Hradištì, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Pra-
ha-západ, Mìlník, Rakovník, Plzeò-mìs-
to, Plzeò-sever, Plzeò-jih, Hradec Králové,
Teplice, Nový Jièín

 5. 3. - 11. 3. 2007: Èeská Lípa, Jablo-
nec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíèkùv
Brod, Jihlava, Pelhøimov, Tøebíè, Žïár nad
Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Pí-
sek, Náchod, Bruntál

12. 3. - 18. 3. 2007: Mladá Boleslav,
Pøíbram, Tábor, Prachatice, Strakonice,
Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jièín,
Rychnov nad Knìžnou, Olomouc, Šumperk,

Opava, Jeseník.
 Velikonoèní prázdniny pøipadnou na

ètvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondì-

lí 2. èervence 2007 do pátku 31. srpna
2007.

Období školního vyuèování ve školním
roce 2007/2008 zaène v pondìlí 3. záøí
2007.

Vánoèní prázdniny budou zahájeny v so-
botu 22. prosince 2007 a skonèí ve støedu
2. ledna 2008. Vyuèování zaène ve ètvrtek
3. ledna 2008.

Za OŠKT Jan Divíšek
Poznámky k pøehledu okresù:
Praha 1 až 5 jsou mìstské èásti: Praha

1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5,
Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16,
Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Li-
pence, Praha-Lochkov, Praha-Øeporyje,
Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-
Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbra-
slav, Praha-Zlièín.

Praha 6 až 10 jsou mìstské èásti: Pra-
ha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha
10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha
18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha
22, Praha  Kolovraty, Praha-Bìchovice,
Praha-Benice, Praha-Bøezinìves, Praha-
Èakovice, Praha-Ïáblice, Praha-Dolní
Chabry, Praha-Dolní Mìcholupy, Praha-
Dolní Poèernice, Praha-Dubeè, Praha-Klá-
novice, Praha-Kolodìje, Praha-Královice,
Praha-Køeslice, Praha-Lysolaje, Praha-
Nebušice, Praha-Nedvìzí, Praha-Petrovi-
ce, Praha-Pøední Kopanina, Praha-Satali-
ce, Praha-Suchdol, Praha-Štìrboholy, Pra-
ha-Troja, Praha-Vinoø.
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Úèetní a poradenská firma
Pavel Mìchura

Vám nabízí:
vedení daòové evidence a úèetnictví,

mzdy, zpracování DPH,
daòová pøiznání všeho druhu

zpracování podkladù pro úvìry apod.,
úètování zdravotní péèe lékaøùm pro ZP.

Zpìtné zpracování za celý rok 2006.

 Kontakt: 561 61 Èervená Voda 540
Tel. + fax: 465 626 379,   Mobil: 602 611 302

E-mail: p.mechura@wo.cz

Gymnázium Králíky - Adopce na dálku
aneb jak se z nás stali adoptivní rodièe

Mnohým z vás asi není potøeba pøedsta-
vovat tuto aktivitu, kterou zašti�uje na úze-
mí ÈR hned nìkolik humanitárních organi-
zací. Nicménì asi nebude od vìci zmínit o co
se jedná. Adopce na dálku je projekt adop-
ce dìtí z chudých rozvojových státù svìta,
zejména Afriky a jižní Asie. Nejedná se
o fyzickou adopci vybraného dítìte, ale o fi-
nanèní dar na jeho studium ve škole nebo
jeho pobyt v mateøské školce. Finanèní dar
je prostøednictvím nìkteré z humanitárních
organizací doruèen pøímo na místo a je z nìj
uhrazena potøebná èástka za školné na je-
den rok. Výše èástky potøebné na adopci se
pohybuje v rozmezí 5-6 tisíc korun.

Teï konkrétnìji o naší adopci. Tento škol-
ní rok jsme se rozhodli, že jako školské za-
øízení mùžeme i na dálku šíøit ušlechtilou
myšlenku vzdìlávání a alespoò prostøed-
nictvím finanèního obnosu pomoci nìkomu,
pro koho, bohužel není možnost chodit do
školy tak samozøejmá jako pro nás. Peníze
vybrané mezi studenty a uèiteli králického
gymnázia poputují až do vzdáleného afric-
kého státu Guinea. „Adresátem“ našeho
daru je chlapec Aboubacar Fofana. Je mu 7
let, žije ve mìstì Kissidougou, do školy již
chodil, ale jeho rodina si nemohla dovolit
dále platit školné (otec je øidiè, ale pøi auto-
nehodì pøišel o auto, což ho pøinutilo odejít
pracovat do dolù, aby zajistil peníze pro
rodinu) a tak se Aboubacar ocitl na sezna-
mu dìtí, které potøebují pomoci. Má další
tøi sourozence, bratra a dvì sestry. Jeho
bratr již byl adoptován jinými adoptivními
rodièi a chodí do školy.

Èástka potøebná na adopci byla 5250,-
Kè. Tyto peníze byly poukázány na úèet
spoleènosti pro-Contact, která pro nás adopci
zprostøedkovala. S penìzi bude naloženo
následovnì: 3100,-Kè èiní poplatek za škol-
né na jeden školní rok v Guineji, za dalších
800,-Kè bude chlapci uhrazena školní uni-
forma a potøebné školní pomùcky, zbývají-
cích 1350,-Kè pøipadne na provoz spoleè-
nosti pro-Contact, jak na území ÈR, tak
v Guineji (jedná se o neziskovou organiza-

ci). O školních výsledcích našeho adoptivní-
ho chlapce budeme dvakrát do roka infor-
mováni dopisem, ke kterému bude pøilože-
na i aktuální fotografie. Zároveò i my mùže-
me do Guineje prostøednictvím organizace
posílat dopisy nebo drobné balíèky pro dìti.
Dopisy i balíèky budou potom osobnì doru-
èeny vyslanci spoleènosti pro-Contact do Gui-
neje (pošta je v Guineji bohužel nespolehli-
vá). Dopisy budou pracovníky spoleènosti
pøeloženy do francouzštiny (Guinea je býva-
lou francouzskou kolonií a užívá francouz-
štinu jako úøední jazyk).

Nezbývá než Aboubacarovi popøát, a� se
mu ve škole daøí. Zároveò bych chtìl všem
studentùm, jejich rodièùm i uèitelùm gym-
názia podìkovat za finanèní dary, díky nimž
se podaøilo adopci uskuteènit. Rychlost,
s jakou byla èástka vybrána je dùkazem
opravdového zájmu o tuto vìc. Dále bych
chtìl podìkovat Mgr. Zdence Kolbové a stu-
dentkám oktávy Lence Strnadové a Veroni-
ce Bílé za pomoc pøi organizaci této akce.
Doufám, že nezùstane pouze u jednoho roku,

Dne 14. 12. 2006 v 10.00 hod se uskuteèní v malé klubovnì
Kulturního domu Støelnice setkání zástupcù neziskové or-
ganizace AUDIOHELP (poradenské støedisko pro sluchovì
postižené v Ústí nad Orlicí) s obèany Králík a okolí.

Program setkání:
- pøedvedení pomùcek pro nedoslýchavé obèany a možnost

jejich odzkoušení, informace o možnost èerpání sociálních
dávek na tyto pomùcky

- provedení drobných oprav sluchadel, èistìní sluchadel,
možnost koupì baterií, koncovek, hadièek apod.

- diskuse a zodpovìzení pøípadných dotazù, týkajících se
sluchovì postižených

Školní jídelna
modernizuje

Školní jídelna Králíky oznamuje všem
strávníkùm, že od 1.12.2006 bude spuš-
tìn objednávkový systém umožòující ob-
jednávání obìdù pøes internet. Systém
umožòuje rodièùm kontrolovat, zda jejich
dìti mají stravu objednánu.

Stávající zpùsob objednávání stravy po-
mocí terminálu se nemìní.

Adresa pro objednávávání stravy pomo-
cí elektronického pøístupu je tato:

http://www.sweb.cz/jidelnakraliky
Bližší informace o zpùsobu objednávání

(termíny, možnosti) naleznete na pøísluš-
né internetové stránce v sekci Objednáv-
ka/Informace.

Zamìstnanci ŠJ Králíky pøejí všem
obèanùm klidné prožití vánoèních
svátkù a š�astný nový rok.

ale že i v dalších letech budeme moci Abou-
bacarovi pomáhat v jeho cestì za vzdìlá-
ním a k nadìji na lepší život.

Mgr. Martin Tyè
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SMK - Nìjak bylo, jak bude?

Vážení spoluobèané, v minulém èís-
le jsem slíbil, že vám pøiblížím proble-
matiku jedné z nejvýznamnìjších èin-
ností, které pro Mìsto Králíky vyko-
náváme, že vám povím o „by�áku“, Ji-
mexu, Démosu, Eurobytu …, no pros-
tì o správì nemovitostí ve vlastnictví
mìsta.

Mìsto Králíky, jako vlastník nemo-
vitostí, pøedevším bytových domù, ale
také mnoha nebytových prostor se
v roce 1993 rozhodlo svìøit na zákla-
dì smlouvy správu tohoto majetku
soukromému subjektu. Tímto subjek-
tem byla spoleènost JIMEX s.r.o. pana
Ptáèka z Rychnova nad Knìžnou, jež
mìla s tímto podnikáním již zkušenosti
z jiných mìst. Vedoucím králické po-
boèky firmy JIMEX se stal Petr Jun-
gvirt a jeho spolupracovnicemi se sta-
ly paní Marie Èernohousová z Králík
a dále paní Hrdinová z Tìchonína. Spo-
leènost vykonávala správu nemovitos-
tí pro mìsto až do roku 2000, když
v roce 1999 pøibrala do své èinnosti
i správu tepelného hospodáøství v nì-
kterých bytových domech mìsta.
V této souvislosti paní Hrdinovou vy-
støídala ve firmì paní Macháèková
z Králík a pozdìji po jejím odchodu
nastoupila do firmy JIMEX paní Valèí-
ková, také z Králík. V roce 2000 vy-
hrála nové výbìrové øízení na správu
nemovitostí konkurenèní firma, spo-
leènost DÉMOS z Ústí nad Orlicí.  Ta
od roku 2001 nadále vykonávala tuto
èinnost s tím, že pro svou králickou
poboèku pøevzala z JIMEXu paní Èer-
nohousovou a jako vedoucí pøijala ing.
Machovou z Èervené Vody. Spoleènosti
JIMEX zùstala správa tepelného hos-
podáøství a za tímto úèelem vznikla
nová spoleènost EUROBYT 2000 s.r.o.,
kam naopak pøestoupil pan Jungvirt
s paní Valèíkovou.

Když v roce 2004 zakládá mìsto svou
100% vlastnìnou dceøinnou spoleènost
Služby mìsta Králíky s.r.o. (SMK),
dává jí do vínku mimo jiné také sprá-
vu tepelného hospodáøství. Tím tedy
ukonèuje smlouvu s EUROBYTem a
její zamìstnanci pøecházejí také do
SMK. V následujícím roce mìsto ukon-
èuje smlouvu také s DÉMOSem a lidé
z Démosu  pøecházejí do SMK vèetnì

majetku, který SMK odkoupila. Ná-
slednì z firmy odchází pan Jungvirt,
bìhem tohoto podzimu odchází také
paní Machová, takže nadále v SMK zù-
stávají paní Èernohousová a Valèíko-
vá, které pøes ty rùzné organizaèní
zmìny do problematiky natolik zapad-
ly, že jsme si je možná až pøiliš s touto
èinností spojili. Taky jste už slyšeli od
nìkoho, komu pøestala fungovat ply-
nová karma, že øekl: „Budu muset sko-
èit za Maruškou (rozumìj Èernohou-
sovou)“, místo toho, aby øekl: „Zajdu
na správu bytového fondu mìsta…„.

Ano, je to tak, pokud bydlíte ve vlast-
ním bytu, nebo rodinném domì, asi vás
moc nezajímá to, o èem teï píšu, ale
vìzte, že velká èást obèanù Králík byd-
lí v mìstském bytu a a� už jsou s úrov-
ní kvality bytù spokojení více, nebo
ménì, své potøeby øeší nyní se spoleè-
ností Služby mìsta Králíky. A jaké po-
tøeby? A� už se jedná o platby nájem-
ného, opravy nebo tøeba o sousedské
soužití, Mìsto Králíky nás povìøilo,
abychom veškeré tyto záležitosti jeho
jménem øešili a zajiš�ovali. Za tuto èin-
nost nám náleží dohodnutá provize, ale
že to nejsou peníze „spadené z nebe“
svìdèí fakt, že v letošním roce jsme za
porušení podmínek smlouvy s mìstem
dostali také dost tuènou pokutu… Zna-

mená to, že vztah Mìsto-SMK je v tomto
smìru jednoznaènì obchodní a ani jako
dceøiná spoleènost mìsta nemáme
v tomto ohledu žádná zvýhodnìní. Já
osobnì vìøím, a podnikl jsem k tomu
potøebné kroky, že v budoucnu nebu-
deme tento fakt dokazovat stejným
zpùsobem…

Nejen pro mìsto ale vykonáváme
správu bytového fondu. Jsme velmi
rádi, že se na nás obracejí i mnohá spo-
leèenství vlastníkù, která vznikají po
privatizaci mìstských bytù, a dokon-
ce i jednotliví vlastníci bytù, kteøí pro
malý poèet nájemníkù ani spoleèen-
ství nezakládají. Vedeme pro nì kom-
pletní agendu související se správou
spoleèného majetku, zajiš�ujeme po-
tøebné revize, z pøíspìvkù vlastníkù
platíme energie a dotujeme fond oprav.
V pøípadì rozhodnutí vlastníkù pro-
vést nìjakou opravu rádi pomùžeme s
její realizací. Takže jestli jste také vlast-
níkem nìjaké bytové jednotky a sprá-
va vìcí spoleèných ve vašem domì ne-
funguje, rádi vás u nás uvítáme!

Tolik pro dnešek o bytovém hospo-
dáøství a pøíštì už bude jistì i pøi po-
hledu z okna aktuální téma „Zimní
údržba komunikací“.

Jsme tu pro vás!
Pavel Morong, jednatel SMK
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Z prosincových pranostik
· Mléèná dráha v prosinci jasná, bude

v pøíštím roce úroda krásná.
· Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
· Není-li prosinec studený, bude pøíští rok hubený.
· Když v prosinci mrzne a snìží, úrodný rok na to bìží.
· Mrazivý prosinec, mnoho snìhu, žíznivý roèek bude v bìhu.
· Prosinec se snìhem na pìšinì, žitko je na každé výšinì.
· V prosinci-li zima, sníh-li hojnì lítá,

hojnost všady bývá žita.
· Mnoho snìhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
· Pošmourný prosinec, dobré je znamení

pro sady, luèiny i všechno osení.
· Jsou-li v zimì po cestách ledy, podaøí se výbornì zelí.

Pranostiky podle církevních svátkù
1. prosinec - O svatém Edmundu Kampiánì ledový vítr

fièí ze stránì. Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má
ètyøi nedìle trvati. Když mráz na prvního prosince, vyschne
nejedna studnice.

3. prosinec - O Františku Xaveru vítr fièí od severu.
4. prosinec - Svatá Kateøina prádlo máchá a Barbora je

škrobí. Je-li Kaèenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
Svatá Barbora bývá naškrobená. Svatá Barbora vyhání døí-
ví ze dvora. Po snìhu Bára s Mikulášem šla. O svaté Barbo-
øe, ležívá sníh na dvoøe. Na svatou Barboru, sanì do dvoru.
Po svaté Baruši støez nosu i uší!  Jaké poèasí na svatou
Barboru, takové bývá celý advent. Když ja Barborka ucou-
raná, bude svatý Štìpán na ledì. Má-li svatá Barbora bílou
zástìru, bude hodnì trávy. Má-li svatá Barbora bílý fìrtoch,
bude pøíští rok hodnì trávy. Jsou-li na svatou Barboru meze
pøikryty snìhem, bude hojnì trávy. Je-li na den svaté Bar-
bory mnoho jinovatky na stromech, bude hodnì ovoce
v budoucím roce.

6. prosinec - Na svatou Kateøinu sluší se schovati pod
peøinu; pak na svatého Mikuláše tu� jest zima všecka naše.
Na svatého Ondøeje ještì se nám ohøeje, ale na svatého Mi-
kuláše už je zima celá naše. Svatá Barbora mosty staví, Sába
høeby ostøí, svatý Mikuláš je pøibíjí. Po snìhu Bára s Mikulá-
šem šla. O svatém Mikuláši èasto snížek práší. Svatý Mikuláš
splachuje bøehy (pršívá). Když na Mikuláše prší, zima lidi
hodnì zkruší.

13. prosinec - Když pøijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len. Svatá Lucie
ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc. Svatá Lucie
noci upije a dne nepøidá.

16. prosinec - O svaté Albínì schovej se do sínì. Závìj
svaté Albíny zaplavuje doliny. O svatém Lazaru ucpi v senci
každou spáru.

21. prosinec - Na svatého Tomáše nejdéle noc naše. Na
svatého Tomáše zima se rozpáše. Na svatého Tomáše zima je
naše. O svatém Tomáši meluzína straší.

23. prosinec - Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. prosinec - Když Kateøina po ledì už chodívá, Eva

potom blátem oplývá. Na Adama, Evu èekej oblevu. Je-li na
Štìdrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí. Jitøní
jasné a obloha èistá, úroda hojná pøíští rok jistá. Svítí-li na
Štìdrý den od deváté hodiny jasnì slunce, bude krásné poèa-
sí na žnì obilné, senné i otavové. Jasno na den Štìdrý, bude
hrách tvrdý. Tvrdo a jasno na Štìdrý den - úroda tvrdého
zboží a hrachu. Jasná noc o Štìdrém dnu, mrazy lezou ke
dnu. Je-li na Štìdrý veèer nebe hvìzdnaté, bude rok úrodný.
Na Štìdrý veèer hvìzdièky - ponesou vajíèka slepièky. Jestli-
že veèer pøed Narozením Pánì jasno jest, bez vìtru a deštì, a
ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno. Na Štìdrý
den pøed veèeøí se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do
rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve
studni. Je-li na Štìdrý den vítr, bude úroda malá. Vítr na
Štìdrý den od pùlnoèní strany, raduj se, rok bude plenný a
úrodný. Padá-li na Štìdrý den veèer v noci sníh, urodí se
mnoho chmele. Padá-li na Štìdrý den v noci sníh, urodí se
hojnì vína. Dvanáct nocí a dní od Štìdrého veèera až do Tøí
králù zvìstuje prý povìtrnost pøíštích dvanácti mìsícù.

25. prosinec - Do vánoc není ani hladu, ani zimy. Lepší
vánoce tøeskuté než tekuté. Mráz na Boží narození - zima se
udrží bez promìny. Když èas pøed vánoci až do Tøí králù ml-
havý a tmavý jest, následují na to nemoci. Pøed Vánocemi

neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích. Nedej Bùh
teplých Vánoc a pošmourného svatého Jiøí! Vánoce - vánice.
Když Vánoce obílí stromy snìhem, tak je posype jaro kvì-
tem. Vánoce bez snìhu pøináší velikou noc snìžnou. Zelené
(èerné) Vánoce - bílé Velikonoce. Jsou-li zelené Vánoce, Vel-
ká noc bude bìlit se. Zelené Vánoce - bílé Velikonoce. Vánoce
v jeteli - letnice ve snìhu. Jsou-li vrby o Vánocích plny ram-
pouchù, bývají o Velikonocích plny koèièek. Jasné Vánoce -
hojnost vína a ovoce. O Vánocích obloha èistá a hvìzdná,
bude úrodný rok. Na Vánoce mnoho hvìzdièek, slepice na-
nesou mnoho vajíèek. Svìtlé hody - tmavé stodoly, tmavé
hody - svìtlé stodoly. Temná vánoèní noc pøinese svìtlé sto-
doly. Tmavé Vánoce - svìtlé stodoly. Tmavé Vánoce - dojné
krávy, svìtlé vánoce - ponesou slepice. Tmavým Vánocùm a
pøátelskému koláèi nikdy se neraduj! Padá-li na Boží hod
vánoèní sníh, hodnì obilí bude na polích. Jestli vítr o Váno-
cích vìje, jest v hojnosti dobrá nadìje. Na Boží hod vánoèní
vítr od západu pøinese mor, od východu válku, od pùlnoci
hlad, od poledne dobrý rok. Pøipadne-li Boží narození na ètvr-
tek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostøednì.
V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení. Je-li Boží-
ho narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaøí se žito.
V nedìli Božího narození - teplá zima bez prodlení.

26. prosinec - Chodí-li Kateøina po ledì, chodí svatý Štì-
pán po blátì. Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štìpán
po ledì. Svítí-li na koledu v noci mìsíc, bude ve stodole hojnì
obilí. Svítí-li na den svatého Štìpána slunce, bude drahé ovo-
ce. Na svatého Štìpána, když vítr prudce zavìje, víno pøed
zkázou jistou se chvìje. Pakli na Štìpána vìtrové uhodí, pøíš-
tí rok víno špatné se urodí. Když na Štìpána silný vítr bouøí,
vinaø smutnì oèi mhouøí.

28. prosinec - Na Mláïátka když prší, osýpají se dìti. Prší-
li na Mláïátka, budou dìti møíti. Když se na Mláïátka chu-
melí ráno, mrou toho roku dìti, když v poledne, mrou lidé
støedních let a když veèer, mrou starci. Je-li na Mláïátka
mlha, mrou dìti. Je-li na Mláïátka mlha na Lysé hoøe, kob-
zole se neurodí a mladí lidé budou møít. Máme-li na Mláïátka
a svatého Josefa pìkné poèasí, zvednou se pøíští léto bram-
bory. O Mláïátkách den se omlazuje.

31. prosinec - O Silvestru papeži snížek si již poleží. Jak
byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína poøíd-
ku. Na Silvestra-li vìtry a ráno slunce svítí, nelze nám dobré-
ho vína se nadíti. Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký
vítr zavìje, není na vína hrubé nadìje.
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Oprava silnice Èervený Potok – Horní Morava bude pokraèovat
Rozsáhlá oprava a modernizace sil-

nic na Králicku pokraèovala i v letoš-
ním roce. Po rekonstrukci silnice
z Dolní Lipky do Mladkova a silnic III.
tøídy z Dolní Lipky na Horní Lipku byl
v letošním roce dán do užívání zcela
nový most pøes železnici v Èerveném
Potoku. Pøíští rok bude rekonstrukce
silnic pokraèovat v návaznosti na ten-
to nový most a to silnicí z Èerveného
Pototka na Horní Moravu. Zajištìní fi-
nanèních prostøedkù na tuto rekon-
strukci bylo jedním z hlavních bodù
jednání listopadového zasedání Zastu-
pitelstva Pardubického kraje, které
projednalo a schválilo zahrnutí závaz-
ku ve výši 2,11 mil Kè do rozpoètu Par-
dubického kraje pro rok 2007 na fi-
nancování stavby Modernizace silnice
III/31227 Èervený Potok – Horní Mo-
rava. K tìmto prostøedkùm z kraje byl
schválen text dodatku ke smlouvì
o poskytnutí finanèních prostøedkù
z rozpoètu Státního fondu dopravní
infrastruktury o úèasti státního roz-
poètu a strukturálních fondù EU na
financování projektu Modernizace sil-
nice III/31227 Èervený Potok – Horní
Morava ve výši 30,1 mil Kè. Tím by
mìla být v pøíštím roce dokonèena roz-

sáhlá rekonstrukce silnic v celém na-
šem pohranièí (dále i z Mladkova na
Bartošovice, Zemskou bránu a Orlic-
ké Záhoøí), která byla financována
z Evropských fondù, krajského rozpoè-
tu a Státního fondu dopravní infra-
struktury.

Na listopadovém zasedání ZPk byla
také schválena leasingová smlouva na
poøízení osobního automobilu pro vý-
uku øízení motorových vozidel žákù
SOU opravárenského Králíky a Rada

Pk schválila dotaci ve výši 15 tis Kè
Spoleènosti pøátel Èeskoslovenského
opevnìní, o.p.s. na pokrytí nákladù
zøízení a vznik o.p.s. s názvem Krá-
lická pevnostní oblast. Úèelem tohoto
zakládaného obèanského sdružení  je
opìt možnost žádat a èerpat dotace jak
z Evropských, tak státních a krajských
grantù.

Ing. Ladislav Tóth
Èlen Zastupitelstva
Pardubického kraje

Vernisáž výstavy
Dne 30. 12. 2006 se v 17.00 hod. uskuteèní v Mìstském

muzeu v Králíkách vernisáž obrazù a sklenìných plastik
polských výtvarníkù a umìlcù manželù Andreje a Anny
Klimczak-Dobrzaniecki.

Malíø Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki se narodil
v roce 1946, v letech 1990 – 1994 byl rektorem Akademie
výtvarných umìní ve Wroclawi, od roku 1994 je èestným
profesorem této vysoké školy. Autor mìl více než ètyøicet
samostatných výstav, úèastnil se více než osmdesáti sou-
borových výstav. Jeho práce jsou v mnoha soukromých a
muzejních sbírkách v Polsku i za hranicemi Polska.

Anna Klimczak-Dobrzaniecka  se narodila v roce 1959
we Wroc³awi. V letech 1979-1984 studovala na fakultì ke-
ramiky a skla. Specializuje se na výrobu umìleckých pøed-
mìtù ze skla, vitráže. Na svém kontì má 12 vlastních vý-
stav a více než 20 souborových výstav (Polsko, Dánsko,
Francie, Belgie, Rakousko, Finsko..). Její díla jsou souèás-
tí rùzných sbírek moderního umìní napø. Národní muze-
um Wroclaw, Muzeum w Sosnowci, stálá expozice na zám-
ku Ksi¹¿.

Jak vyjdeme v lednu 2007
Z dùvodu èerpání dovolených v redakci zpravodaje a  ve

smluvní tiskárnì v závìru roku 2006 vyjde lednové èíslo Krá-
lického zpravodaje na pøelomu druhého a tøetího týdne.

Zároveò redakce zpravodaje pøeje všem ètenáøùm hodnì
štìstí a zdraví v novém roce.

Za redakci Králického zpravodaje Jan Divíšek, Jaroslav
Vacek, Lenka Faltusová
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Mìstské muzeum oslaví 100 let

Mìstské muzeum Králíky vzdìlává…

Prùvodce mìstskou památkovou zónou
V mìsíci listopadu byla na námìstí

v Králíkách instalována informaèní ta-
bule – Prùvodce mìstskou památkovou
zónou. Informaèní tabule je souèástí
projektu „Turistická trasa mìstskou
památkovou zónou“. Souèástí projektu
je i vydání tištìného prùvodce.

Tento projekt byl spolufinanco-
ván ze zdrojù EU v rámci Iniciati-
vy INTERREG IIIA prostøednic-
tvím Euroregionu Glacensis. Ev-

ropská unie se na projektu podílí fi-
nanèní úhradou ve výši 72,5 % celko-
vých nákladù.

Králický karneval
Organizátoøi tradièního zimního krá-

lického karnevalu oznamují, že 47. roè-
ník tradièního zimního karnevalu se
uskuteèní 23. – 25. 2. 2007, mottem
tohoto roèníku bude téma „Veèerníèek
a jeho pohádky“. Organizátoøi plánují
dìtský karneval netradiènì na nedìl-
ní odpoledne z dùvodu pøípravy a za-
jištìní sobotního koncertu skupiny
Katapult.

Za redakci KZ.Jan Divíšek

V roce 2007 oslavíme výroèí 100 let èin-
nosti mìstského muzea. Ustavující schù-
ze se uskuteènila dne 16. 7. 1907, na této
schùzi byl zvolen 10-ti èlenný muzejní vý-
bor z øad pøedních králických obèanù.  Bì-
hem své existence se muzeum nìkolikrát
stìhovalo po mìstì a ještì dlouho poté, co
s koneènou platností zakotvilo zpátky
v budovì bývalé radnice, se dìlilo o pro-
story s jinými subjekty. Prùbìžnì násle-
dovaly rozsáhlé stavební úpravy a rekon-
strukèní práce, které byly dokonèeny v roce
1998. Od té doby se muzeum veøejnosti
pøedstavuje v novém kabátì a s novými
expozicemi.

V roce 2007 mìstské muzeum usku-
teèní pásmo akcí, které se dotknou ce-
lého profilu muzea:

- pøipomenutí mezinárodních umì-
leckých plenérù

- ukázka tvorby místních umìlcù,
lidí žijících v našem regionu

- výstava zamìøená na exponáty
muzea, jejich restaurování

Plán muzea je komponován tak-
to:

- leden/únor – výstava polských
umìlcù manželù Klimczak-Dobrzani-
eckich

- bøezen/duben – výstava prací Mgr.
Miry Duškové z Králík

- duben –  výstava vìnovaná výroèí
Jednoty bratrské

- kvìten/èerven – maïarský sochaø
z Budapešti János Kalmár

- èervenec/srpen – známý èeský vý-
tvarník Aleš Lamr (je èinný také jako
grafik, sochaø, keramik a realizoval
øadu významných prací v architektu-
øe

- záøí – výstava hub (1. dekáda)
- záøí/øíjen: – vyhrazeno pro pøed-

stavení výtvarné školy ze Slovenské
republiky

- listopad – pøednáškový cyklus vì-
novaný pøírodì, cestování (4 – 5 pøed-
nášek)

- v prùbìhu roku spolupráce s míst-
ními školami zamìøená na umìleckou
tvorbu.

Za redakci KZ Jan Divíšek

V mìsíci listopadu probìhl v mìst-
ském muzeu cyklus pøednášek (flóra,
fauna, cestování). Akci opìt zorgani-
zovala Správa CHKO Jeseníky ve spo-
lupráci s obèanským sdružením Spo-
leènost pøátel pøírodì blízkého lesa za
finanèní podpory Pardubického kraje.
Okruh zájemcù ze všech vìkových ka-
tegorií se postupnì rozšiøoval, na  pøed-
náškách vìnovaných cestování byl pro-
blém s umístìním židlí v místnosti pro
velký poèet návštìvníkù. Organizátoøi
pøipravují pro pøíští rok na mìsíc listo-
pad další pásmo pøednášek s podobným
tématickým zamìøením. Podle organi-
zátorù je mìsíc listopad tím nejvhod-
nìjším obdobím pro poøádání podveèer-
ních pøednášek - zahrádky jsou sklize-

ny, venku je tma...
Sdružení Spoleènost pøátel pøírodì

blízkého lesa letosv mìsíci záøí zorga-
nizovalo v mìstském muzeu poznáva-
cí výstavu hub. I tato akce je podle sdì-
lení øeditele muzea plánována na pøíš-
tí rok. Za organizaci celého cyklu pøed-
nášek v Králíkách patøí podìkování
také Ing. Radce Nožíøové z CHKO Je-
seníky, která je zároven èlenkou sdru-
žení Spoleènost pøátel pøírodì blízké-
ho lesa. Na paní Nožíøovou pøi této pøí-
ležitosti prozradíme, že i ona pøednáší
a publikuje v odborném tisku - napø.
pøednáška „Pøírodní rezervace Vápe-
nice“, vydala Správa CHKO Železné
Hory, Sborník prací è. 10.

Za redakci KZ Jan Divíšek

Za redakci KZ Jan Divíšek
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Rozhledna na Køížové hoøe
Køížová hora je jedním z vrcholù Je-

øábské vrchoviny a vypíná se do výšky
735 m n.m. na východ od Èervené Vody.
Døíve to bylo oblíbené výletní a poutní
místo èervenovodských obyvatel, na vr-
chol vedla køížová cesta, na náhorní plo-
šinì stál døevìný kostelík a výletní re-
staurace. Od války, se všemi jejími dù-
sledky, místo postupnì pustlo, køížová
cesta byla znièena, kostelík zbourán.

V posledních letech probíhaly snahy
Køížovou horu opìt oživit. Vyvrcholením
je vybudování nového objektu.

K realizaci byl vybrán projekt Ing.
Arch. Mádlíka, který citlivì pøistupuje
k dané lokalitì tak, aby stavba minimál-
nì narušovala okolní krajinu a zároveò
se stala nepøehlédnutelnou novou do-
minantou širokého okolí. Stavbu tvoøí
pøízemní otevøený ochoz zakonèený ob-
lou støechou a vìž s vyhlídkovým ocho-
zem ve výšce 25 m nad úrovní terénu.
Pøi stavbì bylo v maximální míøe využito
pøírodních materiálù, hlavnì døeva.

Pùvodní obsah lokality bude pøipomí-
nat historická stopa pùvodního kostelí-
ka, provedená v kamenné dlažbì lemo-
vané trávou, okolo které se odvíjí nový
pøíbìh souèasné novostavby, jako místa
k setkávání, poøádání kulturních akcí
pod širým nebem, jako vyhlídkové, vý-
letní a poutní místo.

Z historie Køížové hory
První zmínka o Køížové hoøe (nìmec-

ky Kreuzberg) je v Gramizovì popisu
v Zemském archivu v Brnì z roku 1653.
Jméno pravdìpodobnì dostala podle køí-
že, který tu stával.

V rodinné kronice Kubeckových
z Èervené Vody se uvádí, že v roce 1813
se na horu konalo procesí na oslavu ví-
tìzství nad Napoleonem v Bitvì národù
u Lipska.

V roce 1833 tu byl postaven malý døe-

vìný kostelík bez vìže. Když pozdìji vy-
hoøel, byl vystavìn nový vìtší s vìží a
jeho støecha pokryta plechem. Zvon do
vìže byl odlit v Olomouci a pøetrval tu
asi 100 let. Hora byla odlesnìna a teprve
kolem roku 1850 byla znovu osázena
stromy.

V roce 1863 byly novì malovány obra-
zy køížové cesty umístìné na pískovco-
vých køížích kolem vrcholu hory. 12 ob-
razù vìnovala obec Èervená Voda a dva
darovali dobrodinci. Oltáøní obraz byl
pøinesen až z poutního místa Mariazell
v Rakousku. V roce 1905 byly zhotove-
ny lavice a zaøízeno vìtrání.

Vedle kostela byla v roce 1923 vybu-
dována døevìná chata, která sloužila
poutníkùm k úkrytu pøed nepohodou.
Slavnostního otevøení chaty se zúèast-
nilo pøes 2000 lidí. Každým rokem se na
hoøe konala poutní slavnost 26. èervna
a 6. srpna.

„Spolek Køížové hory“, který se staral
o zvelebení tohoto místa a okolí, založil
v roce 1933 starosta Èervené Vody Ro-
bert Illichmann. Od okraje Èervené Vody
byla vysázena lipová alej k okraji lesa a
byly zøízeny lavièky pøi cestì na horu.
Hora se stala vyhledávaným místem
poutníkù a výletníkù z Èervené Vody a
blízkého i širšího okolí.

Po roce 1945 po odsunu nìmeckého
obyvatelstva, zaèalo nové osídlování Èer-
venovodska. Prostor za Køížovou horou
byl vyèlenìn jako cvièištì naší armády a
od roku 1969 do roku 1990 sloužil sovìt-
ské armádì. Došlo k devastaci Køížové
hory a k likvidaci poutního místa. Køížo-
vá cesta byla vytrhána, pískovcové køíže
zlámány a pohozeny v lese, chata i kos-
telík byly ponièeny a nakonec po roce
1960 zcela zbourány a odklizeny. Naho-
øe zùstaly jen kusy køíže s letopoètem

1800 a zbytky základù kostelíka a chaty.

Zemìpisné urèení místa
Køížová hora je dominantou celé Èer-

vené Vody. Leží pomìrnì nedaleko
støedu obce a dokud byl její vrchol holý,
byl z ní krásný výhled nejen na Èerve-
nou Vodu, ale i na celé údolí Èerveno-
vodského potoka i do údolí Bøezné a na
okolní kopce.

Vrchol Køížové hory tvoøí nevelká plo-
šina, která prudce spadá k západu k Èer-
vené Vodì, mírnìji k severu a k jihu a
nejmírnìji k východu.

Kdysi tam stávala kaple Promìnìní
Pánì, kamenný køíž a døevìná hospùd-
ka, vrchol hory byl témìø holý a na sva-
zích les nízký. Kaple byla zdaleka viditel-
ná a tvoøila dominantu celé krajiny. Že
odtud byl opravdu úchvatný pohled na
Èervenou Vodu a na protìjší kopce Bu-
kovohorské hornatiny, lze usoudit ještì
dnes, podaøí-li se nám alespoò na nìkte-
rých místech najít prùhled v hradbì stro-
mù.

Køížová hora v nadmoøské výšce 735
m. To není absolutnì pøíliš mnoho, ale
výškový rozdíl vùèi Èervené Vodì je asi
200 m, což pøi vzdálenosti necelého kilo-
metru je pøevýšení znaèné.“

Zdroj: www.cervenavoda.cz

Základní škola Moravská a Školní jídelna Králíky

Vás srdeènì zvou na
IX. VÁNOÈNÍ VÝSTAVU

Zahájení výstavy je v pátek 15. 12. 2006 v 17 hod
Výstava bude otevøena:

pátek:       15. 12.   -   17:00 – 20:00
sobota:     16. 12.    -    9:30 – 15:00
nedìle:     17. 12.    -    9:30 – 15:00

Dále vystavují:
MŠ Moravská Králíky, MŠ Pivovarská Králíky, ZŠ Mladkov

Zespolem Szkól w Miedzylesiu, Hotelová škola Jeseník, SOU Žamberk



 10 - Králický zpravodaj 12/2006

1. HALLOWEENSKÝ LAMPIONOVÝ PRÙVOD

Nová uèebna VT v ZŠ Moravská
Vedení školy zajistilo vybudování další uèebny výpoèetní

techniky. Výpoèetní technika je umístìna v “klasické“ tøídì,
uèebnu je možné využívat i pro pøednášky pøímo nesouvi-
sející s výpoèetní technikou. Cílem je zabezpeèit kvalitní
výuku základù práce s PC již od 1. stupnì ZŠ a umožnit
využití uèebny i jiným subjektùm nabízejícím školení práce
s výpoèetní technikou pro veøejnost.
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Králické betlémy - pozvánka
Vánoce patøí k nejkrásnìjším obdobím v roce. U nás na Králicku

vìtšinou pøed vánoèními svátky napadne sníh, námìstí a ulice
v našem mìsteèku jsou slavnostnì vyzdobeny a osvìtleny. Výlohy
obchodù záøí do tmy tøpytem svìtel a blýskavých balíèkù, v nìkte-
rých obchodech zní vánoèní hudba. V domácnostech se pøed vánoè-
ními svátky zdobí stromeèky, voní cukroví, veèer obèas zavoní a
zahøeje dobrý grog nebo svaøené víno. Pro chvíle pohody si doma
pouštíme vánoèní koledy, vždy� èeská hudba patøí k svìtovým kul-
turním pokladùm - každý z nás
jistì slyšel èeskou vánoèní mši
Hej mistøe, vstaò bystøe, kterou
koncem 18. století složil Jakub
Jan Ryba. Další možností odpo-
èinku jsou návštìvy rùzných ex-
pozic v muzeích, benefièních kon-
certù atd.V prùbìhu vánoèních
svátkù se víceménì ve vìtší míøe
snažíme dodržovat staré lidové
tradice.

Jednou z vánoèních tradic je stavìní betlému. Když jsem byl
malý, moc jsem ten pøíbìh o Ježíškovì narození nechápal, spíše
jsme si chtìli s tìmi figurkami hrát. Až pozdìji jsem zjistil,  že
èeské betlémy patøí mezi svìtové unikáty a významným støedis-
kem výroby betlémù byl náš region. Doma jsme vždy stavìli malý
betlém, nejprve jsme mìli papírový, pozdìji jsme získali betlém s
døevìnými figurkami od pana Schwarzera.

Prapùvodem jeslièek jsou obrazy z období støedovìku s motivem
narození Ježíška. Pùvodní motiv oplakávání Krista se tak pøenesl
na událost mnohem radostnìjší, na oslavování jeho narození. Pøí-
bìh o Ježíškovì narození byl a je vìènou inspirací pro tvùrce betlé-
mù. Za prvního tvùrce betlému je považován italský sochaø z 15.
století Quido Mazzoni. Nejstarší zmínka o vystavení jeslièek
v Èechách pochází z roku 1562. Z ryze církvení pùdy se postupem

èasu jeslièky pøesunuly i do lido-
vého prostøedí vesnic. Zobraze-
né výjevy tak zasazují pøíbìh
narození Ježíška do prostøedí,
které lidového tvùrce obklopuje
(krajina pøipomíná prostøedí,
kde tvùrce žije, figurky pøipo-
mínají sousedy. Lidový umìlec
tak maluje a zobrazuje reálné
prostøedí, ale zároveò se snaží

naplnit svoji pøedstavu o exotických krajích, zvíøatech a obleèení.
V typickém èeském betlému jsou vždy zastoupeny tyto postavy:

Ježíšek s voleèkem a oslíkem, Panna Maria s Josefem, Tøi krá-
lové (Kašpar, Melichar a Baltazar = K+M+B), pastýøi a ovce, daráè-
ci èi darovníci (figurky nesoucí Ježíškovi dárky - vánoèku, kùzle,
mouku, husu, soudek piva...), muzikanti, andìl zvìstování Pánì
s nápisem Gloria in excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu). Celý
výjev je korunován betlémskou hvìzdou, která letí pøes noèní oblo-
hu. V betlémì však mùžete nalézt mnohem více figurek - napøíklad
myslivce, kominíka, mlynáøe, øemeslníky, tovaryše, selky, dìveèky,
pacholky, hospodského, ponocného, kozy, kachny, dìti. Zkrátka
celou vesnici a vše, co k ní patøí.

Druhy a rozmìry betlémù se velmi rùzní, lze je rozdìlit do dvou
základních kategorií. Skøíòkové malé betlémy ležely celý rok na
pùdì a snesly se pro úèely koledování a obchùzek. Jiné betlémy -
figurkové - se každým rokem stavìly znovu a èasto zabraly velkou
èást svìtnice a dosahovaly opravdu znaèných rozmìrù. Také se
vìtšinou každoroènì o nìjakou tu novì zhotovenou figurku rozrost-
ly. Existují také miniaturní betlémy sestavené v láhvi.

Rovnìž použité materiály se lišily - betlémy z vosku se pøiliš
v lidovém umìní nezabydlely, zato kašírované figurky našly velkou

oblibu. Vyrábìly se z døevìné
kostry s vyøezávanou hlavou a
konèetinami, na kterou se na-
nesly vrstvy z látky nebo z papí-
ru, prosyceného klihovou vodou.
Z této hmoty se následnì vytva-
rovalo tìlo a šaty figurky. Døevì-
né vyøezávané figurky se zdobi-
ly polychromováním. Z kerami-
ky se betlémy vyrábìly pouze vy-

jímeènì, zato figurky tlaèené z rùzných mìkkých hmot - z tìsta,
papíru, sádry - které se naplnily do døevìných formièek - tzv. ka-
dloubkù, byly vcelku snadno zhotovitelné. Mouèná tìsta dobøe pøi-
jímala tvar a bìhem sesychání udržovala ostré kontury. Nevýhoda
byla v køehkosti materiálu a náchylnosti k napadení hmyzem.
Jako trvanlivìjší se ukázaly výrobky z papíroviny s pøímìsí bram-
bor a sádry. Tyto tlaèené figurky se daly bìžnì koupit na pøedvá-
noèních trzích. Zcela jiným typem jsou papírové betlémy dvouroz-
mìrné, ploché. Jejich základem byly døevìné deskové betlémy z 18.
století. Ještì dodnes je tento typ betlémù bohatì zastoupen - pøed-
tištìné betlémové archy je možné zakoupit na mnoha místech
s vánoèním zbožím.

Známým centrem zhotovování døevìných betlémù (jak jsem již
pøedznamenal) bylo také naše mìsteèko - odtud králický betlém.
Rychlými tahy zde øezbáøi vyrábìli figurky o velikosti 2 - 15 cm, do
práce byly zapojeny celé rodiny. Každý mìl svou úlohu - øezbáø
vyøezával tìlo, ostatní pøilepovali ruce a atributy z drobných štìpi-
nek a pomocníci pak hotové výrobky barvili temperami nebo olejový-
mi barvami. Králické postavièky si byly velmi podobné, pøestože je
zhotovovalo více autorù. Známá
je  i firma Katzer, která figurky,
celé betlémy prodávala do celého
svìta. V našem muzeu jsou ucho-
vány katalogové listy této firmy.
Králickou školu pøipomínají stá-
lé expozice v muzeu a na klášte-
øe. Zde je potøeba pøipomenout,
že nejenom na tìchto místech lze
shlédnout krásný betlém. Snad
nejznámìjší z pøístupných betlémù pro veøejnost je ten u „Hejtman-
ských“, kde je k vidìní lidový betlém, který postavil pan Antonín
Honzák. V èasopisu Turista èíslo 6/2006 je v pøíspìvku øeditele
mìstského muzea Králíky p. Ivoše Pecháèka na stranì 8 – 9 popis
instalovaného betlému vèetnì fotografií. Mezi sbìrateli a øezbáøi
jsou pøíznivci králické školy - doporuèujeme k nahlédnutí webové
stránky øezbáøe pana Josefa Komárka (http://kralickebetlemy.wz.cz/
). Tyto webové stránky jsou vìnovány technologii výroby figurek, jsou
zde shromáždìny rùzné informace o králických betlémech, jejich
historii, vývoji (http://kralickebetlemy.wz.cz/o_betlemech_II.php.
Velmi obšírnì je zde popisováno dílo øezbáøù z rodu Schwarzerù.
S laskavým dovolením pana Komárka si dovolím citovat z je-
ho webových stránek, konkrétnì se jedná o èást vìnovanou øezbá-
øùm Schwarzerovým (otci a synovi): „.. Byli poslední, jediní, nejlepší,
dokonalí a pøitom skromní a stávají se betlemáøskou legendou.
Jejich vìk se samozøejmì zapsal
do zpùsobu øezby, ale figurky otce
i syna z období kolem roku 1980
se nedají na první pohled stopro-
centnì rozeznat. Šablonovitost
øezby otce s dokonalou proporcí
postavièek pøi jemném provede-
ní oblièejové èásti – toto je trvalý
vzor pro souèasné i budoucí krá-
lické øezbáøe…..“.

Dalším velkým sbìratelem zamìøeným na králické øezbáøe
(vèetnì Shwarzerových) je Ing. Vladimír Homolka z Rychnova nad
Knìžnou. Výstavu fotografií králických betlémù od Ing. Homolky
mùžete shlédnout od 3. – 17. prosince v mìstském muzeu
v Žamberku.

Ing. Vladimír Homolka zároveò pøipravuje vydání obsáhlé kni-
hy vìnované králické betlémáøské škole (tvùrci, produkce, obchod).

Nìkteré z èeských betlémù drží svìtové prvenství a vy je mùžete
obdivovat v kostelech, muzeích nebo skanzenech. Napøíklad muze-
um v Jindøichovì Hradci uchovává nejvìtší mechanický lidový bet-
lém na svìtì – Krýzovy jeslièky, v Tøebechovicích pod Orebem se
nachází Muzeum betlémù, kde vystavují betlémy z Èeské republi-
ky a Slovenska. Jeho nejcennìjším exponátem je Tøebechovický
pohyblivý betlém. Nejvzácnìjším pokladem Muzea betlémù v Ka-
rlštejnì (www.obeckarlstejn.cz) není nic menšího než Karlštejnský
královský betlém s figurkami èeských králù. Ujít si tady nenechte
ani výstavu perníkových betlémù.

Za KZ Jan Divíšek, foto Ivo Pecháèek
Další odkazy na expozice betlémù: www.muzeum.esnet.cz ,

www.betlem.cz, www.obeckarlstejn.cz
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 10
konaného dne 6. listopadu 2006

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Jarmila Berková (1) Mgr. Dušan Krabec (8)
Ing. Ladislav Dostálek (2) Mgr. Vlastimil Kubíèek (9)
Èestmír Doubrava (3) Ing. Václav Kubín(10)
Vladimír Hejtmanský (4) Jana Ponocná (11)
JUDr. Milan Ježek (5) MUDr. Eva Rýcová (12)
Arnošt Juránek (6) Ing. Josef Šašek (13)
Pavel Kalianko (7) Ing. Ladislav Tóth (14)

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

Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: Z dùvodu
nemoci omluven Ing. Anton Zima.

Za MìÚ: sl. Lenka Faltusová

Program jednání:
1. Slib èlenù zastupitelstva
2. Volba ovìøovatelù zápisu
3. Volba starosty mìsta
4. Volba místostarosty
5. Volba èlenù Rady mìsta

1. Slib èlenù zastupitelstva
Nebylo pøijato žádné usnesení.

2. Volba ovìøovatelù zápisu
ZM/2006/10/203: ZM schvaluje zapisovatelku tohoto

jednání sl. Lenku Faltusovou.
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2006/10/204: ZM schvaluje ovìøovatele dnešní-
ho zápisu jednání paní Mgr. Berkovou a pana JUDr.
Ježka.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2006/10/205: ZM schvaluje zvolení starosty, mís-
tostarosty a èlenù RM Králíky tajným hlasováním.

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

ZM/2006/10/206: ZM schvaluje zvolení starosty, mís-
tostarosty a èlenù RM Králíky veøejným hlasováním.

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

3. Volba starosty mìsta
ZM/2006/10/207: ZM volí starostou  mìsta Králíky

pro volební období 2006 – 2010 pana Mgr. Krabce.
Hlasování: 7:7:0 (neschváleno)
1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15
 -   +   -    -   +   +  +   +   -      +      -      -      +      -      x

ZM/2006/10/208:ZM volí starostkou mìsta Králíky
pro volební období 2006 – 2010 paní Ponocnou.

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

Zapsala: Lenka Faltusová

Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 11
konaného dne 15. listopadu 2006

Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta:
Mgr. Jarmila Berková (1) Mgr. Dušan Krabec (8)
Ing. Ladislav Dostálek (2) Mgr. Vlastimil Kubíèek (9)
Èestmír Doubrava (3) Ing. Václav Kubín(10)
Vladimír Hejtmanský (4) Jana Ponocná (11)
JUDr. Milan Ježek (5) MUDr. Eva Rýcová (12)
Arnošt Juránek (6) Ing. Josef Šašek (13)
Pavel Kalianko (7) Ing. Ladislav Tóth (14)

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

Za MìÚ: sl. Lenka Faltusová

Program jednání:
1. Slib èlena zastupitelstva
2. Volba ovìøovatelù zápisu
3. Volba starosty mìsta
4. Volba místostarosty
5. Volba èlenù Rady mìsta

1. Slib èlena zastupitelstva
Nebylo pøijato žádné usnesení.

2. Volba ovìøovatelù zápisu
ZM/2006/11/209:ZM schvaluje zapisovatelku tohoto

jednání sleènu Lenku Faltusovou.
Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

ZM/2006/11/210:ZM schvaluje ovìøovatele dnešního

zápisu jednání MUDr. Rýcovou a Ing. Dostálka.
Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

ZM/2006/11/211: ZM schvaluje zvolení starosty, mís-
tostarosty a èlenù RM Králíky elektronickým tajným
hlasováním.

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

ZM/2006/11/212:ZM schvaluje zvolení starosty, mís-
tostarosty a èlenù RM Králíky veøejným hlasováním
pomocí elektronického zaøízení a zvednutím ruky.

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

3. Volba starosty mìsta

ZM/2006/11/213: ZM volí starostu mìsta Králíky pro
volební období 2006 – 2010 pana Mgr. Dušana Krabce.

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

ZM/2006/11/214: paní Ponocná navrhuje nové hla-
sování o starostovi.

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

NOVÁ PRODEJNA HRAÈEK

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

To vše najdete v Nádražní ulici v Králíkách

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

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

Firma J.K. – KOTEX
vyhlašuje výbìrové øízení na pronájem od 1. 1. 07

nebytové prostory
Hradecká 196 Králíky

(Herna bar + Bowling) cca 500 m2 s vybavením

své návrhy zasílejte písemnì do 25. 12. 06
na adresu J.K.-KOTEX Dlouhá 291 Králíky

ZM/2006/11/215:ZM volí starostu mìsta Králíky pro
volební období 2006 – 2010 pana Mgr. Dušana Krabce.

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

ZM/2006/11/216: ZM volí starostku mìsta Králíky pro
volební období 2006 – 2010  paní Janu Ponocnou.

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

4. Volba místostarosty
ZM/2006/11/217: ZM volí místostarostu  mìsta Krá-

líky pro volební období 2006 – 2010 pana Arnošta Ju-
ránka.

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

ZM/2006/11/218: ZM volí místostarostu  mìsta Krá-
líky pro volební období 2006 – 2010 pana Èestmíra
Doubravu.

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

5. Volba èlenù Rady mìsta
ZM/2006/11/219: ZM volí paní Mgr. Jarmilu Berko-

vou èlenkou RM Králíky pro volební období 2006 –
2010.

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

ZM/2006/11/219:ZM volí pana Ing. Ladislava Tóth èle-
nem RM Králíky pro volební období 2006 – 2010.

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

ZM/2006/11/220:ZM volí paní MUDr. Evu Rýcovou
èlenkou RM Králíky pro volební období 2006 – 2010.

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

Zapsala: Lenka Faltusová

Evropská databanka zprovoznila poptávkovou službu
Evropská databanka (EDB), pøední tuzemská informaè-

ní agentura, oznamuje, že zprovoznila nejen pro své kli-
enty novou poptávkovou službu. Zpracování, zveøejnìní
i distribuce poptávek konkrétním firmám pøitom bude pro
poptávající i dodavatele zdarma. Nová služba tak pøedsta-
vuje pøidanou hodnotu souèasného portfolia služeb EDB.

„Evropská databanka byla se svojí telefonickou infor-
maèní službou vždy velmi blízko tomuto zpùsobu ko-
munikace mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Je
pravdou, že tato služba byla vnímána pøedevším jako
služba informaèní (obdoba døíve známého èísla INFOR-
MACE 120). Stále více se však mezi dotazy po firmách a
kontaktech na nì zaèaly prosazovat dotazy, za kterými
byla primárnì cítit poptávka nikoli po konkrétní firmì,
ale spíše poptávka po nìjaké službì èi výrobku, pøièemž
poptávajícímu ani tak nezáleží na tom, která firma vy-
hoví jeho požadavku,“ pøiblížil motivace k zavedení služby
øeditel Evropské databanky, Ludìk Zdražil.

Na telefonické lince INFOTEL 14 000 mají nyní domácí
i firemní uživatelé možnost sdìlit operátorce svou po-
ptávku. Ta je bezprostøednì po zavolání zpracována, a to
do dvou komunikaèních kanálù. Jedním z nich je operá-
torský výbìr firem, které by mohly svou nabídkou po-
ptávku uspokojit, a tìm je bezprostøednì zaslána emai-
lem podrobná informace s identifikací poptávky (pøed-
mìt poptávky, obchodní kontakty, podrobnìjší specifika-
ce). Druhým komunikaèním kanálem je umístìní poptávky
na web Evropské databanky www.edb.cz, a to až na úrov-
ni nahraného zvukového záznamu, pokud si to poptávají-
cí pøeje.

Nová služba EDB má
silné  zázemí. Kromì
know-how spoleènosti,
která pùsobí na trhu již
více než 15 let, inter-
netové podpory a me-
diálnì známé a popu-
lární  s lužby Info te l
14 000 za ní stojí také
profesionální call cen- trum s kapacitou až 500
èlovìkohodin operátorské služby dennì a v neposlední
øadì kvalitní databáze poskytovatelù služeb. „Pøi posu-
zování kvality databází pøitom považuji za klíèovou ze-
jména schopnos t posky tovatele  udržet  je  t rvale
v aktuálním stavu. V pøípadì Evropské databanky da-
tabázi spravuje c elo republ iková sí� 80 pracovníkù
v terénu, kteøí mapují trh firem a dennì provádìjí její
aktualizace,“ dodal Ludìk Zdražil.

Formuláø poptávkové služby je k dispozici na interne-
tu na adrese http://www.edb.cz/popForm.aspx
Evropská databanka je soukromá informaèní agentu-

ra, která byla založena v roce 1991. Se svými partnery
v jednotlivých regionech Èeské republiky trvale provo-
zuje informaèní služby o podnikatelských subjektech, zpra-
covává informace o jejich výrobcích, službách a podnika-
telských aktivitách.

Kompletní profil Evropské databanky naleznete na:
www.edb.cz
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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)

Rychlejší a kvalitnìjší služby v knihovnì
Na konci loòského roku jsem zpraco-

vala projekt „Rychlejší a kvalitnìjší služ-
by s Claviem“ a pøihlásila ho do výbìro-
vého øízení, které vypsalo ministerstvo
kultury pro veøejné knihovny  v rámci
grantového  programu „Veøejné informaè-
ní služby knihoven pro rok 2006“.

Tento projekt byl posouzen komisí jako
úspìšný a  knihovna získala pøíspìvek
60 000,- Kè na poøízení nového knihov-
nického systému s názvem CLAVIUS.

(Knihovní systém CLAVIUS je pomìrnì
mladý moderní integrovaný systém, který
zaèala firma LANius z Tábora vyvíjet
v roce 1998 na základì osmiletých zkuše-
ností v oblasti automatizace knihovnic-
kých procesù.)

Pro ètenáøe knihovny není dùležité
znát podrobnosti o novém systému, kte-
rý používá nejmodernìjší technologie, ale
dùležité je poznat postupnì všechny mož-
nosti, které jim nabízí ke zlepšení a
zrychlení poskytovaných služeb.

Každému uživateli knihovny pøi pøe-
dání nového ètenáøského prùkazu s iden-
tifikaèním èárovým kódem ukážeme, jak
mùže nový systém využívat u nás
v knihovnì i doma.

Mezi výhody nového systému patøí na-
pøíklad i to, že na webové stránce knihov-
ny www.orlicko.cz/Kraliky/knihovna po
otevøení on-line katalogu, mùže ètenáø
sledovat své ètenáøské konto. Po zadání
èísla svého nového prùkazu a PINu, kte-
rý  musí být složen se šesti libovolných
èíslic, se mu zobrazí pøehled knih a èaso-

pisù, které má pùjèené, s termínem je-
jich vrácení.

Také má možnost sledovat, zda je už
pro nìj pøipravená kniha, kterou si ne-
chal rezervovat.

Pro aktivaci této služby nahlásí ète-
náø svùj PIN pøímo v knihovnì nebo mai-
lem na adresu:

Mekn-Kraliky@zamberk.alberon.cz.
Vìøíme, že ètenáøi všech vìkových ka-

tegorií budou výhody nového systému rádi
využívat.

Mohu vás ujistit, že po krátké úvodní
instruktáži zvládnou nový systém i úplní
zaèáteèníci.

Ivana Mareèková

Autorkou grafického návrhu ète-
náøského prùkazu je Mgr.Marie Hrud-
ková ml.
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Významné ocenìní putovalo do lesù nad Tìchonínem
Státní svátek dne 28. øíjna 2006 byl pro

dobrovolníky provozující kulturní památ-
ku - Muzeum ès. opevnìní - dìlostøelecká
tvrz Bouda - dvojnásobnì sváteèním. V do-
poledních hodinách pøedal pracovník Od-
dìlení krizového øízení kraje Ing. Krejèa
èestné uznání, kterým hejtman Pardubic-
kého kraje Ing. Michal Rabas ocenil Spo-
leènost pøátel èeskoslovenského opevnìní
za její sedmnáctiletou obìtavou èinnost pøi
provozování Muzea ès. opevnìní - dìlostøe-

lecká tvrz Bouda. Dobrovolníkùm ze spo-
leènosti pøátel ès. opevnìní, o. p. s., kteøí
dlouhodobì zajiš�ují zpøístupòovací a re-
konstrukèní práce spolu s provozem mu-
zea, se tak poprvé dostalo oficiálního oce-
nìní od prvního muže kraje. Spoleènì s èest-
ným uznáním obdržela Spoleènost pøátel
ès. opevnìní také vìcný dar - akumuláto-
rovou svítilnu vskutku impozantních roz-
mìrù.

Spoleènost pøátel ès. opevnìní, o. p. s.

Vše je dobré, ne vše však prospívá
Dlouhodobý program zlepšování zdra-

votního stavu obyvatelstva ÈR pøimìl
i nás se zamyslet, jak jej plníme ve všech
ohledech na naší  škole. Náš školní pro-
gram zahrnuje i èinnosti pøispívající ke
zdravému životnímu stylu, èinnosti, kde
se dìti uèí peèovat o své tìlo, kde pod-
porujeme  návrat k pøírodì v ekologic-
kých aktivitách, ale i v akcích zamìøe-
ných na zdravou výživu.

Králické školy až na výjimky dováží
stravu ze Školní jídelny Moravská a jsou
tedy do jisté míry omezeny jídelníèkem,
který tato jídelna nabízí. V tomto ohle-
du, myslím, jsme již hodnì postoupili,
zlepšila se komunikace formou pravi-
delných konzultací, kde máme možnost
vyslovit své požadavky. Pøesto však do-
chází obèas ke støetu zájmù jednotlivých
škol a ne vždy mùže být našim požadav-
kùm vyhovìno.

Rozhodli jsme se zamìøit na zdravou
výživu pøímo ve vzdìlávacím procesu a
prakticky vést dìti k tomu, aby vždy vo-
lily pro nì tu zdravìjší potravinu pøed
jídlem, sic možná populárním, ale zdra-
ví škodlivým. Spoleènì si uvaøíme by-
linkový èaj, zeleninovou polévku, bram-
borový a zeleninový salát (je taky moc
dobrý a nemusí v nìm nutnì být majo-
néza). Pøi tom se dìti dozví nìco o tom,
co dostane jejich organizmus zdravého
a jak mohou i ony pøispìt svojí pomocí k
pøípravì pokrmu a kde vlastnì získá-
me jednotlivé ingredience než se dosta-
nou do obchodu.

Naší snahou je ale spolupracovat s ro-
dièi a tak abychom mohli pøedložit i jim
spoustu zajímavých rad a nápadù, jak
dìtem zpestøit jídelníèek, založili jsme
klub ,,Ušáèkova vaøeèka“. Zaèali jsme
velmi rozpaèitì za úèasti jedné z mami-
nek, ale už se objevili další naši pøíznivci,
tak vìøíme, že náš klub pøinese své ovo-
ce. Zde se mohou rodièe s dìtmi pravi-
delnì sejít, poklábosit o svých zkušenos-

tech a ovìøených receptech, ale i prak-
ticky si za vydatné pomoci dìtí jídlo pøi-
pravit. Zásadou je jen to, že hotové jídlo
musí obsahovat ty hodnoty, které pùsobí
blahodárnì na lidský organismus. Srdeè-
nì jsou zváni všichni rodièe a pøátelé naší
školy, kteøí mají zájem na tom, aby jejich
dítko jedlo nejen pøes den, kdy pøedají
tuto starost k tomu urèeným zaøízením,
ale uvaøit si spoleènì s dìtmi tøeba zdra-
vou veèeøi  nebo pøipravit narozenino-
vou party výhradnì z potravin pøispíva-
jícím zdravému rùstu jejich drobeèkù.
Myslím, že se z nás nemusí nutnì hned
stát vegetariáni nebo vegani, ale už je-
nom tím, že zamícháme do obyèejné
mouky špaldu a upeèeme z ní dobrý ko-
láè, nám mùže dát dobrý pocit, že jsme
nìco pro své zdraví udìlali.

Tak pøijïte každé 2. pondìlí v mìsíci
do naší školky - 11. 12. bude v duchu
zdravého peèení na Vánoce.

J. Kainková - MŠ Pivovarská

Informace odboru školství, kul-
tury a tìlovýchovy: Program „Zdraví
21“ je v souèasné dobì zavádìn do škol-
ních vzdìlávacích programù jednotlivých
škol. Výchovnì vzdìlávací aktivity MŠ
Pivovarská jsou zamìøeny na výchovu

Jak budeme pùjèovat v závìru roku 2006
Milí ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že zásoby ètiva na volné dny v závìru

letošního roku si budete moci naposledy doplnit
· v oddìlení pro dospìlé a v èítárnì

ve ètvrtek 21. prosince od 9 – 12.00 a od 13.30 do 17.30 hodin

· v oddìlení pro mládež
v úterý 19. prosince od 13.00 do 17.00 hodin.

Od 22. prosince 2006 do 1. ledna 2007 vèetnì bude knihovna uzavøena.

Od úterý 2.ledna 2007 platí opìt obvyklá pùjèovní doba.

Pøipomínáme ètenáøùm ze všech oddìlení, že ètenáøské poplatky na
rok 2007 je tøeba zaplatit už pøi první návštìvì v knihovnì.

Pøejeme všem ètenáøùm hezké sváteèní chvilky s knížkou.
Ivana Mareèková

ke zdravému životnímu stylu dìtí a ro-
dièù (škola, domov).

Veškeré suroviny používané ve školní
Jídelnì Králíky splòují normy pro pøed-
školní a školní stravování, majonéza se
pøi pøípravì školní stravy nepoužívá. Jí-
delníèek pro MŠ na další týden je upra-
vován každé úterý podle stanoviska zá-
stupcù MŠ Pivovarská a MŠ Moravská.
Spotøební koš jednotlivých druhù potra-
vin je pøísnì hlídán školní inspekcí, or-
gány hygienické služby dùslednì kont-
rolují kvalitu podávané stravy.

Za odbor školství, kultury a tìlovýchovy
 Bc. Jan Divíšek, vedoucí odboru
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Králíky kolem roku 1900 - X.
V Králíkách kolem roku 1900 byl

znaèný podíl žen na vytváøení ekono-
mického potenciálu. O zdejších uèitel-
kách už byla øeè. Na danou dobu neob-
vykle vysokou kvalifikaci, získávanou
dokonce ve zvláštních kurzech organi-
zovaných na lékaøských fakultách,
musely mít i obì zdejší zkoušené po-
rodní báby. Pak tu byla øada obchodnic
a hostinských, hokynáøky, kramáøky
i hausírnice. Místní kadeønice mìla po-
mocnici i uèedníka. Samostatnì tu pù-
sobilo osm pradlen a dvì žehlíøky. I
o modistkách už byla øeè v souvislosti s
pou�ovým prùmyslem. Živnost v té
dobì velmi obvyklou pro ženy - krej-
èovství èi švadleny - tu provozovalo 18
žen. Kromì toho tu pùsobila jedna pe-
kaøka. Samostatnými byly i nìkteré
selky.

Nepomìrnì vìtší poèet žen však byl
v zamìstnaneckém pomìru. Jednak
v jednotlivých domácnostech pracující
služky, hospodynì, kuchaøky a jen na-
prosto výjimeènì se vyskytující chùvy.
Dále pak krámské, prodavaèky, èíšni-

ce, dìveèky v zemìdìlských hospodáø-
stvích a nádenice všeho druhu. Napro-
sto specifické byly zdejší profese malí-
øek døevìného a plechového zboží a
štafírnic, i tìch, které vyrábìly a malo-
valy hedvábné kvìtiny. Ovšem nejpo-
èetnìjší byla dìlnice v textilní továrnì,
vìtšinou tkadlena, podstatnì ménì
v jiné dìlnické profesi. Žen byla dokon-
ce pøevaha i mezi samotným zdejším
továrním dìlnictvem. Bylo to zpùsobe-
no charakterem místního prùmyslu,
který vìtšinou od svého dìlnictva ne-
vyžadoval ve výrobì velkou fyzicku
sílu, ale naopak jemnou zruènost a vy-
trvalost. Tu mìly více ženy, které kro-
mì toho bylo možné ponìkud ménì
zaplatit.

Na konci tohoto kaleidoskopu oby-
vatel stáli ti, kteøí už se nemohli sami
živit a nemìli nikoho, kdo by se o nì
postaral. Za obecní chudé bylo oznaèe-
no 14 žen a šest mužù ve vìku od 50 do
83 let bydlících v èp. 375.

A pak ještì ti, kdo mìstem jenom
procházeli na své cestì životem a za

obživou. Protože každé sèítání lidu
mìlo v dobì monarchie za urèující den
stanoven 31. prosinec, byli zachyceni
ti, kdo pøišli zdejší obyvatele pobavit
a pak se zase vydali na cestu. O sil-
vestrovské noci roku 1900 to byli èle-
nové lázeòského orchestru z Karlo-
vých Varù. Kapelník a pìt dalších mu-
zikantù ve vìku od 24 do 65 let. Vìt-
šina z nich uvedla, že kromì hudby je
jako vedlejší živí zemìdìlství. V dal-
ším z hostincù byla skupina trochu
jiného druhu, jejíž èlenové nemìli
žádný další zdroj obživy, vedle svého
umìní, kterým bavili lidi. Akrobat
Karl se narodil 1872 neznámo kde,
pøíslušný byl do Frývaldova ve Slez-
sku, taneènice na provaze Josefa se
narodila ve Skutèi 1877, hudebník
Franz  byl  narozený 1876 nezná-
mo kde a pøíslušný do Šumperka a
akrobatka Caterina se narodila 1875
v Krumbachu na Moravì. Když do-
hráli a dotanèili, odešli - do nového
století a pryè z Králík.

Marie Macková

Taneèní pro pokroèilé 2006
Možná i Vy usedáte v sobotu veèer

k televizi, abyste sledovali StarDance,
a øíkáte si, že byste rádi vyzkoušeli
standardní tance.

Patnáct manželských (partner-
ských) párù z Králicka tuto možnost
po pìt støedeèních veèerù mìlo. Na
naléhání loòských spokojených absol-
ventù Taneèních pro dospìlé, se taneè-
ní lekce letos na Støelnici opakovaly.
Sice ne za pøítomnosti televizních ka-
mer, ale se stejným zaujetím jsme se
pod vedením paní Ivy Musilové a pana
Vladimíra Hejtmanského uèili polku,

valèík, waltz, foxtrot, tango, mazur-
ku, blues,  country, èardáš, j ive,
chachu, rokenrol, mambo, rumbu a
disco. Nìkteré tance jsme zvládli hned,
u nìkterých se nám pletly nohy a ob-
èas došlo i na pošlapání partnera, ale
dobrou náladu nám to nezkazilo. Kro-
mì taneèních krokù jsme se tìšili také
na pøestávky, bìhem kterých jsme
u vína navazovali a prohlubovali pøá-
telství.

Vrcholem  tohoto taneèního kurzu
byl Taneèní veèer, který byl otevøen
i pro veøejnost. Protože taneèní kurz

navštìvovali pøedevším rodièe, na „vì-
neèek“ pøišly zejména dìti (od 6 let
vìku), takže to spíše vypadalo jako na
dìtském karnevalu. Za hudebního do-
provodu pánù Luïka a Radomíra Bí-
lých jsme pøítomným pøedvedli vše, co
jsme se v pøedcházejících veèerech na-
uèili.

A protože plesová sezóna je ještì da-
leko a je potøeba krokové variace pro-
cvièovat, probìhnou 17. a 24. ledna
2007 ještì další dvì „kondièní“ lekce.
Na své taneèní uèitele i spolužáky se
tìší Monika Hejkrlíková.
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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 prosinci oslaví tito obèané.

„Pøejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

91 let - Marie Cabalková
85 let - Jarmila Reichlová,

- Jarmila Kosková
81 let - Marie Krejèová
78 let - Jaroslav Maixner
77 let - Jaroslav Pešek,

- Štìpán Lehký
76 let - Marie Kandráèová,

- Jitka Pešková,
- Vìra Srbecká,
- Josef Kopecký,
- Miroslav Frydrych

74 let - Jaroslava Litviková
73 let - Ludovít Belanský,

- Miroslav Brùna
72 let - Marie Homolová,

- Anna Stránská
71 let - Emil Ullrich,

- Marie Dušková,
- Antonín Štelbaský,
- František Hovad

70 let - Zdeòka Strnadová,
- Gertruda Neoralová

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Václav Venc, Milan Halaniè, Tomáš Rýc, Reinhold Rupprich

Šárka Šebková, Bedøich Stránský, Lenka Feltlová,
Veronika Koubková, Otomar Žaloudek, Michal Matoušek

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Roman Havel – Lucie Kulhánková

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
09. 12. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. kvìtna 2 465 322 897
10. 12. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. kvìtna 2 465 322 897
16. 12. So MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
17. 12. Ne MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
23. 12. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
24. 12. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
25. 12. Po MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
26. 12. Út MUDr. Špièková Králíky 5. kvìtna 414 465 631 274
30. 12. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
31. 12. Ne MUDr. Špièka Králíky 5. kvìtna 414 465 631 154
01. 01. Po MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348

Øádková inzerce
Koupím dùm nebo domek v Králí-

kách. Platba buï  v hotovosti, nebo vý-
mìnou za byt 3+1 a doplatek, nebo vý-
mìnou za byty 3+1 a 2+kk a pøípadný
doplatek. Volejte po 18.00 hodinì na
tel.è. 465 632 175.

Koupím vìtší garsoniéru(2+kk)
v os.vlastnictví v Králíkách. Mob:736
142 775.

Vymìním byt 3+1 s garáží v os. vlast-
nicví za vìtší garsoniéru (2+kk)
v os.vlastnictví. Mob:736 142 775.

Policie Èeské
republiky

Obvodní oddìlení
Králíky informuje

Policie v Králíkách šetøí trestný
èin krádeže vloupáním, kterého se
dopustil dosud neznámý pachatel
tím, že dne 1. 11. 2006 v noèních
hodinách pøekonal zámek dveøí a
vnikl do prodejny ovoce a zeleniny
na Velkém námìstí. Z pokladny pak
odcizil finanèní hotovost ve výši bez-
mála 3 tisíc korun. Policie uvítá ja-
kékoliv informace k pøípadnému
pohybu osob nebo vozidel v dobì
krádeže.

K další krádeži vloupáním došlo
na konci mìsíce øíjna 2006, kdy 18-
ti letý  mladík z Králík využil ote-
vøeného vìtracího okénka u kavárny
V Aleji. Vnikl dovnitø a odcizil finanè-
ní hotovost ve výši 4.500,- Kè. Za
další dva dny se na místo èinu opìt
vrátil. Vyzbrojen šroubovákem se
pokusil vypáèit vìtrací okénko, které
již bylo uzavøené. Toto se mu nezda-
øilo a od krádeže upustil. V souèas-
né dobì je jeho pøípad pøedán službì
kriminální policie a vyšetøování.

Základní umìlecká škola v Králíkách
si vás dovoluje pozvat na

vánoèní koncert
který se koná 21. 12. 2006

v 18.00 hodin v KD na Støelnici

Srdeènì zvou žáci a uèitelé
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Program na PROSINEC
pátek   1.   KRÁSKA V NESNÁZÍCH   zaè. ve 20.00 hod
V souèasné dobì nejúspìšnìjší autorská dvojice (scená-

rista Petr Jarchovský a režisér Jan Høebejk) pøipravila no-
vou smutnou komedii na motivy a témata svých pøedcho-
zích filmù. Opìt jsou ve støedu pozornosti rodinné a gene-
raèní vztahy, prolnuté s neblahými jevy postkomunistické
spoleènosti.

úterý   5.   VÌJÍØ LADY WINDERMEROVÉ
zaè. ve 20.00 hod
Stejnojmenná konverzaèní komedie byla divadelním de-

butem Oscara Wildea (1854-1900). Britští filmaøi pøenesli
její dìj z viktoriánské Anglie do tøicátých let minulého sto-
letí na italské pobøeží, zachovali ovšem typické znaky Wil-
deovy tvorby: vtipné a bøitké dialogy, zajímavou zápletku a
dávku satiry a ironie.

pátek   8.   LET ÈÍSLO 93   zaè. ve 20.00 hod
Dokumentárnì ladìný snímek o osudu pasažérù unese-

ného letadla spoleènosti United Airlines 11. záøí 2001. Za-
tímco tøi další letadla dosáhla svého nièivého cíle (dvì vìže
World Trade Centra a Pentagon), v tomto se pasažéøi tero-
ristùm postavili a za cenu svých životù jim zabránili znièit
Bílý dùm.

úterý   12.  V TOM DOMÌ STRAŠÍ!   zaè. v 17.00 hod
Animovaný (3D) film pro vìtší dìti je zvláštní svou kombinací

humoru a hororu. Zvídaví pubescenti DJ a Buøt stále sledují dìní
kolem domu podivína pana Nebbercrackera. Ukáže se však, že
starý pán vlastnì chrání celé okolí proti oživlému domu, v jehož
základech je pohøbena jeho zlá a mstivá manželka.

sobota   16.   PRACHY DÌLAJ ÈLOVÌKA
zaè. ve 20.00 hod
Snímek se opírá o skuteèné události - scenárista Radek John

zpracoval dvì velké krádeže penìz z posledních let, které dosud
nebyly objasnìny. Tvùrci se výraznì inspirovali filmem Dannyho
par�áci a do èeských pomìrù zasadili žánr akèní komedie se sym-
patickými lupièi-gentlemany.

úterý   19.   HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
zaè. ve 20.00 hod
Nový opus Vìry Chytilové pojednává o vztazích mezi lidmi,

kteøí jsou v menší èi vìtší míøe psychicky narušení a hledají po-
moc u odborníka. Pøíbìh se skládá z jednotlivých epizod, které
nepochybnì vycházejí z psychoterapeutické praxe. Hoøká kome-
die byla nicménì kritikou pøijata pomìrnì negativnì.

pátek   22.   ÏÁBEL NOSÍ PRADU   zaè. ve 20.00 hod
Taky nevíte, co je to Prada? Pak jste na tom podobnì jako

Andrea, hlavní hrdinka této komedie. Vy asi bez této znalosti
vcelku lehce proplouváte životem, ale Andrea dostala místo asis-
tentky šéfredaktorky pøedního módního èasopisu. Despotická a
sebestøedná šéfredaktorka vlivného módního èasopisu Miranda
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Priestlyová (skvìlá Meryl Streepová) ovládá své okolí totální hrù-
zovládou a pohrdavým shazováním všeho a všech. Její další obìtí
se má stát nová pùvabná asistentka, která se kvùli kariéøe roze-
jde s pøítelem a zmìní svùj žebøíèek hodnot.

sobota   23.   RO(C)K PODVRA�ÁKÙ
zaè. v 17.00 a ve 20.00 hod
Kriminální komedie s oblíbenými mladými herci Jiøím Mád-

lem a Vojtou Kotkem vypráví pøíbìh rockové skupiny Podvra�áci,
jejíž èlenové vymyslí „geniální“ plán na zbohatnutí – unesou psa
bohatého pana Salingera, aby tak získali výkupné. Až pøíliš poz-
dì pochopí, že se zapletli s nelítostným gangsterem.

Klub Na Støelnici Králíky
PROSINEC

nedìle 3. 12. – zaè. v 17.00 hodin
VÁNOÈNÍ KONCERT BIG BANDU LETOHRAD
Po velmi úspìšném minulém koncertì pøijíždí Big Band Leto-

hrad s novým vánoèním programem a swingovými evergreeny.
V klasických i moderních úpravách zazní slavné skladby jako
napø. St. Louis Blues Marsch, Gershwinova Oh, Lady By Good,
Concertino pro trubku Harryho Jamese, Sentimentální cesta Lese
Browna a mnoho dalších. Pod taktovkou Jaroslava Skalického a
Rostislava Zábrahy zazpívají Vìra Matìjù, Lucie Nunová, Vladi-
mír Zamazal a dívèí vokální soubor Oktet Girls, který si kromì
Allegra z Mozartovy Malé noèní hudby pøipravil pro diváky ne-
jedno pøekvapení. Vstupné 50,- Kè.

sobota 9. 12. – zaè. ve 21.00 hodin
BEZTÍŽE & ESTRÁDNÍ ORCHESTR P.M.
Hudební veèírek v kavárnì Støelnice s pražskou skupinou

Beztíže zakonèí tradièní mikulášská exhibice Estrádního orches-
tru P. M. To bude nadìlení! J Vstupné dobrovolné.

pátek 15. 12. – zaè. v 19.00 hodin
VÁNOÈNÍ HVÌZDA – IRENA A VOJTÌCH HAVLOVI
Koncert známé alternativní dvojice má podtitul „Nìžnì ke svìtlu

- vánoèní písnì a koledy pro zpìv, violy da gamba, violoncello,
tibetské mísy, zvony a zvonky“. Dále zazní skladby Ireny a Vojtì-
cha Havlových pro violoncello a varhany. Koncert se koná ve var-
hanním salonku Mìstského muzea. Vstupné 50,- Kè.

ètvrtek 21. 12. – zaè. v 18.00 hodin
VÁNOÈNÍ KONCERT ZUŠ
Na pøípravì letošního vánoèního koncertu se podíleli žáci hu-

debního, taneèního i dramatického oboru Základní umìlecké
školy v Králíkách. Vstupné 35,- Kè.

pondìlí 25. 12. – zaè. ve 20.00 hodin
ŠTÌPÁNSKÁ TANEÈNÍ ZÁBAVA
Tradièní povánoèní taneèní zábava se skupinou TRIAL. Vstup-

né 50,- Kè.

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.

KLUB NA STØELNICI DÌKUJE VŠEM NÁVŠTÌVNÍKÙM A
POSLUCHAÈÙM ZA JEJICH PØÍZEÒ A PØEJE VŠEM KLID-
NÉ VÁNOCE A MNOHO ZDRAVÍ A ŠTÌSTÍ PO CELÝ ROK
2007.

Seznam kulturních
a sportovních akcí

v blízkém okolí
na mìsíc PROSINEC

1. 12.
První vánoèní koncert,
pìvecký sbor Corale Žamberk
Žampach, 19:00, Kaple sv. Bartolomìje. Obèerstvení, nabídka

výrobkù dílen domova.

Prodejní adventní výstava
Žamberk, 08:00, Rodinné centrum Pohoda, Nádražní. Dekora-

tivní pøedmìty, které vytvoøily dìti a maminky z rodinného cent-
ra. Adventní vìnce, vánoèní aranžmá, svícny, ubrusy, perníèky,
malované sklo, keramické dekorace a mnoho dalších drobností.

2. 12.

Výbìr poezie Martina Vídenského
Žamberk, 19:00, Vinná Jizba Foøtovna, Masarykovo nám.

Besídka Filmového klubu
Žamberk, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Pravdìpodobnì v

restauraci naproti divadlu probìhne další besídka FK, tentokrát
za pøítomnosti piva, režné a utopencù.

Klik - život na dálkové ovládání
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA -

fantastická komedie. Architekt a workoholik M. Newman (Adam
Sandler) si koupí v obchodním domì ovladaè jímž mùže øídit své
okolí a díky menu pustit dopøedu i dozadu celý svùj život. Najed-
nou je všechno úplnì jinak. Titulky, 108 min., pøístupný, cena:
70,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Dìtský mikulášský karneval
Jablonné nad Orlicí, 14:00, Hotel U Dubu - sál, Slezská 38.

Poøadatel: Obèanské sdružení Kamarádi, Kaèírek Libor, 465-
641332, www.orlicko.cz/medvidek.

Vánoèní koncert - Big Bend Letohrad
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - kinosál, Družstevní 597, pøed-

prodej: 465 622 092.

Dárkování
Žamberk, 08:30, DDM ANIMO, 28. øíjna, Žamberk. Andílci -

od 8.30 hod. - výroba zlatovlasých andílkù, kteøí bájeènì vyzdobí
byt, vánoèní stromeèek nebo potìší jako vánoèní dárek. S sebou:
krabièku od vajec. Mosazné svícny - od 9.30 hod. - výroba krás-
ných svícnù pro potìšení všech blízkých. S sebou: široké svíce.
Cena: 25,- Kè/1 dílna, vhodné pro všechny od 8 let.

3. 12.
Èertoviny aneb možná pøijde i Mikuláš
Žamberk, 15:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Odpoledne

plné mikulášských a èertovských soutìží pro pøedškolní i školní
dìti, èertovská vystoupení a pøekvapení od Mikuláše - loutková
pohádka. Poøádá: DDM ANIMO Žamberk, tel: 465 611 666, 603
876 667, více na www.animo.zamberk.cz, cena: 35,- Kè.
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Klik - život na dálkové ovládání
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - fantastická kome-
die. Titulky, 108 min., pøístupný, cena: 70,-
Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Taneèní podveèer
Letohrad, od 16:00 do 19:00, Dùm kul-

tury - taneèní sál, Družstevní 597,  cena:
50,- Kè.

Èertoviny aneb možná pøijde i Mi-
kuláš

Žamberk, 15:00, Divišovo divadlo, Ná-
dražní 39, odpoledne pro malé i velké
s loutkovou pohádkou a èertovskými úko-
ly. Cena: 35,- Kè.

4. 12.

Hezké chvilky bez záruky
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše, Film ÈR. 108 min., pøístupný,
cena: 54,- Kè, pøedprodej: 465 641 371.

Vánoèní koncert ZUŠ Petra Ebena
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Koncert žákù všech oborù školy
pro veøejnost. Cena: 50,- Kè, Pøedprodej:
465 614 583.

5. 12.
Mikulášská jízda
Žamberk, 16:25, ulice mìsta Žamberk,

Žamberk. Mikuláš a jeho družina se v pod-
veèer vydají po mìstì s mikulášskou na-
dílkou. Program jízdy: 16:25 odjezd od
DDM ANIMO kolem pošty, 16:30 Masary-
kovo námìstí - zastávka, 17:00 odjezd pøes
Jiráskovo námìstí, 17:05 Služebna Poli-
cie ÈR - zastávka, 17:15 odjezd pøes Ma-
sarykovo námìstí a okolo kostela, 17:20
Parkovištì u polikliniky - zastávka, 17:35
odjezd Nádražní ulicí, 17:40 MŠ Ètyølís-
tek - zastávka, 17:55 odjezd Sokolovskou
ulicí, sídlištìm, 18:00 Tìlocvièna Žirafa -
vchod - zastávka, 18:15 odjezd ulicí 28.
øíjna zpìt k DDM ANIMO. Více na
www.animo.zamberk.cz, tel: 465 611 666,
603 876 667.

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

dražní 39. Film ÈR - balada, psychologic-
ký. Ve váleèné dobì spolu na samotì žijí
sedmnáctiletý Marek, skrývající se pøed
odvodem a jeho invalidní otec. Oba jsou
neustále ve støehu. Køehkou rovnováhu
naruší nalezená zranìná žena, která byla
vyslána spolnit bojový úkol. Èesky, 77 min.,
od 12. let, cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465
614 583.

6. 12.
Marta
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ÈR - balada, psychologic-
ký, èesky, 77 min., od 12. let, cena: 60,-
Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Hezké chvilky bez záruky
Letohrad, 19:30, Dùm kultury - kino-

sál, Družstevní 597, pøedprodej: 465 622
092.

Druhý vánoèní koncert
Žampach, 19:00, Kaple sv. Bartolomì-

je. Zpívá: smíšený pìvecký sbor „Alou Vi-

vat Ústí nad Orlicí“, Sbormistøi: Stanisla-
va a Josef Novotní. Obèerstvení, nabídka
výrobkù dílen domova.

Živý betlém
Žampach, 18:00, Kaple sv. Bartolomì-

je. Za doprovodu písní Dìtského pìvecké-
ho sboru Ètyølístek Ústí nad Orlicí.

7. 12.
Extrémní svahy
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA. Extrémní svahy vy-
práví o vzestupu snowboardingu, který
v 80. a 90. letech zmìnil tváø zimních spor-
tù. Snowboarding se postupnì stává celo-
svìtovým fenoménem. Pìt nejlepších snow-
boardistù svìta pøijíždí na Aljašku, kde
se koná extrémní závod ve snowboardin-
gu. Své síly zmìøí v nejnepøístupnìjším
terénu - až na samých vrcholcích zasnìže-
ných aljašských hor. Pìtici snowboardistù
si ve filmu zahráli skuteèné hvìzdy tohoto
sportu. Díky úèasti profesionálních prkna-
øù nepoužil režisér ve filmu žádné speciál-
ní efekty ani kaskadéry. Veškeré zábìry
extrémních sjezdù jsou skuteèné. 110 min.,
titulky, pøístupný od 12 let, cena: 59,- Kè,
pøedprodej: 465 641 371.

Zhasni, zaèínáme
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Slavnostní veèer vìnovaný 80.
výroèí postavení Divišova divadla. Souèás-
tí veèera výstava historických fotografií.
Poøádá Spolek divadelních ochotníkù
DIVIŠ. Cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465 614
583.

8. 12.

Vánoèní koncert Václava Hudeèka
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Jeden z nositelù houslové virtu-
osity pøiváží nejen vánoèní atmosféru.
Cena: 210,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Vánoce hrajou glorijá aneb od Ond-
øeje ke tøem........králùm

Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál,
A. Hanuše. Petr Kotvald + Podorlický dìt-
ský pìvecký sbor Jablonné nad Orlicí. Pøed-
prodej: 465 641 371.

9. 12.

Asterix a Vikingové
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Francie - animovaný, dob-
rodružný. Hrdinové mají za úkol udìlat z
náèelníkova bázlivého paøížského synovce
Znièehonixe odvážného muže ve chvíli, kdy
do Galie dorazí natvrdlí vikingští váleèní-
ci. Èesky, 79 min., pøístupný, cena: 60,-
Kè, pøedprodej: 465 614 583.

Vánoèní jarmark
Žamberk, ZŠ Nádražní 743.

Zhasni, zaèínáme
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Slavnostní veèer vìnovaný 80.
výroèí postavení Divišova divadla. Souèás-
tí veèera výstava historických fotografií.
Poøádá Spolek divadelních ochotníkù
DIVIŠ. Cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465 614
583.

11. 12.
World Trade Center
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA. Jako první 11. záøí
2001 zareagovali na volání o pomoc z vìží
Svìtového obchodního centra a když se obì
zøítily, zùstali uvìznìni v jejich troskách.
Policisté Will Jimeno (Michael Pena) a
John McLoughlin (Nicolas Cage) na rozdíl
od svých kolegù jako zázrakem pøežili,
ovšem zaživa pohøbeni pod šesti metry
sutì. Pøestože se navzájem nemohli vidìt,
slyšeli se a vzájemnì si dodávali odvahu.
To jim zachránilo život. Od svobody je totiž
dìlilo nekoneèných dvanáct hodin, po kte-
ré se k nim dostávali záchranáøi. Skuteè-
ný pøíbìh dvou mužù, kteøí jako poslední
vyvázli živí z inferna Svìtového obchodní-
ho centra.... 129 min., pøístupný od 12 let,
cena: 54,- Kè, pøedprodej: 465 641 371.

12. 12.
Tommyho peklo
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Norsko - komedie. O pan-
nách, panicích a jejich sexuálním zrání.
Samozøejmì, že jde pøedevším o to, jak
nejrychleji pøijít o nevinnost. Tommy má
svou dívku rád, ale køes�anská víra a od-
povìdnost mu brání. Maria si po tøech le-
tech chození myslí, že už je èas. Œirokoúh-
lý, titulky, 92 min., od 15. let, cena: 60,-
Kè, pøedprodej: 465 614 583.

13. 12.
Tommyho peklo
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Norsko - kome-
die.Širokoúhlý, titulky, 92 min., od 15. let,
cena: 60,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

14. 12.
Marta
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film ÈR. 77 min., pøístupný
od 12 let, cena: 54,- Kè, pøedprodej: 465
641 371.

16. 12.
Stormbreaker
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film SRN, Velká Británie, USA
- akèní, dobrodružný. Ètrnáctiletý Alex
netuší, že jeho strýèek je špièkovým agen-
tem MI6, který synovce vychovává k obra-
zu svému. Zjistí ale, že se ve školách za
poèítaèovým systémem Stormbreaker skrý-
vá pøíprava vražedného útoku na Británii.
Širokoúhlý, titulky, 94 min., pøístupný,
cena: 70,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

17. 12.
Vánoèní koncert Big Band Letohrad
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Swingové melodie s dirigentem
Rostislavem Zábrahou. Cena: 90,- Kè, pøed-
prodej: 465 614 583.

18. 12.
Casino Royale
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál,

A. Hanuše. Film USA/VB/ÈR. Již 21. po-
kraèování nejúspìšnìjší filmové série všech
dob, v roli slavného agenta Jamese Bonda
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poprvé pøedstaví Daniel Craig. Pøíbìh fil-
mu je založen na stejnojmenném románu
Iana Fleminga z roku 1953, ve kterém se
agent 007 objevil vùbec poprvé. CASINO
ROYALE pojednává o zaèátcích Bondovy
špionážní kariéry. V rámci své první mise
s povìøením „007“ se má dostat na kobyl-
ku Le Chiffreovi, který se stal bankéøem
svìtového terorismu. Aby jej mohl zasta-
vit a rozložit tak teroristickou sí�, musí
Bond Le Chiffrea porazit v pokerovém tur-
naji s astronomickými sázkami, který Le
Chiffre poøádá v Casino Royale. 147 min.,
pøístupný od 12 let, cena: 69,- Kè, pøed-
prodej: 465 641 371.

19. 12.
Candy
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Austrálie - romantické dra-
ma. Nádherná, volnomyšlenkáøská sexy
dívka najde svoji osudovou lásku v nezod-
povìdném Danovi. Nìjaký èas žijí ze svìt-
la, které jeden ve druhém vidí. Postupnì
však pøekraèují hranice a podléhají dikta-
tuøe toho, co nemohou kontrolovat. Titul-
ky, 108 min., od 15. let, cena: 65,- Kè, pøed-
prodej: 465 614 583.

Vánoèní koncert žákù ZUŠ A. Mu-
chy Letohrad

Letohrad, 18:00, Dùm kultury - kinosál,
Družstevní 597, pøedprodej: 465 622 092.

20. 12.
Candy
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Austrálie - romantické dra-
ma. Titulky, 108 min., od 15. let, cena:
65,- Kè, pøedprodej: 465 614 583.

25. 12.
Vánoèní setkání na námìstí
Jablonné nad Orlicí, 16:30, Námìstí 5.

kvìtna. Na tradièním setkání vystoupí
Chrámový sbor, Jabloòka a PDPS (Dìtský
pìvecký podorlický sbor) a živý betlém.
Souèástí setkání je sbírka na SOS dìtskou
vesnièku ve Chvalèovì.

30. 12.
Pøedsilvestrovská taneèní zábava
Kunvald, 20:00, Sokolovna.

31. 12.
Silvestrovský veèer 2006/2007
Letohrad, od 20:00 do 03:00, Spoleèen-

ské centrum Nový Dvùr, Šedivská,  živá
hudba Akcent. Pøedprodej u provozní re-
staurace v Novém dvoøe. Pøednostní pro-
dej celých stolù. Program není organizo-
ván - volná zábava, tanec, pùlnoèní pøípi-
tek. Cena: 280,- Kè, pøedprodej: 465 621
555.

Dlouhodobé akce a výstavy:
Kulturní a informaèní centrum

v Jablonném nad Orlicí
Keramika – Alena Moserová
Adventní vìnce a drobné textilní deko-

race – Helena Klechová
Suché vazby – Šárka Hrdinová
Otevøeno: od 26. 11. 16.00 hod. do 29.

12. 2006.

Mìstské muzeum v Letohradì
Vánoèní výstava (výstava je prodejní)
otevøeno: od 1.- 23. 12. 2006
Po – Pá   8-11  12-16 hod.
So            8-11 hod.

Mìstské muzeum v Žamberku
Vánoèní výstava
Výstava betlémù a pøipomínka vánoè-

ních tradic, autorská výstava palièkova-
ných šperkù paní Jiøiny Regentové, suché
vazby paní Vìry Jeništové, fotografie pana
Lukáše Severyna.

Otevøeno: od 5. 12. 15.00 hod. do 17.
12. 2006.

 Út, St, Èt, Pá   9-12   13-16 hod.
  So, Ne                       14-17 hod.

Florbal 2006
Králíky se po roce staly opìt dìjiš-

tìm florbalového turnaje základních
škol praktických z okresu Ústí nad
Orlicí a poøádající škola ZŠ praktická
Králíky mùže být s prùbìhem turna-
je nadmíru spokojena.

Ve støedu 15. listopadu se do Králík
sjela družstva z Èeské Tøebové, Ústí
nad Orlicí, Žamberka a Králík, aby po
roce zmìøila své síly v tomto rychle se
rozvíjejícím sportu. Po úvodním pøiví-
tání se týmy pustily do turnajového
klání systémem „každý s každým“. Již
z úvodního utkání odcházela králická
škola s uspokojením, když porazila È.
Tøebovou vysoko 5 : 0. S dalším soupe-
øem favorizovaným Vamberkem, se
králiètí již trochu potrápili a prohráli
2 : 4, ale vše napravili v posledním utká-

ní s týmem Ústí nad Orlicí. Po úvod-
ním inkasovaném gólu dokázali otoèit
skóre ve svùj prospìch na koneèných
3 : 2.

Jako vítìz turnaje opìt odjíždìlo druž-
stvo Žamberka, králiètí po dlouhé dobì
vybojovali pìkné druhé místo. Na tøe-
tím místì se umístilo družstvo Ústí nad
Orlicí a povìstnou bramborovou si od-
vezli hráèi È. Tøebové.

K pohodì a radosti ze hry pøispìlo
i ocenìní hráèù. Dìkujeme za nì na-
šim sponzorùm: Pekárny Falta, Výpo-
èetní technika Ludìk Procházka, Col-
legium s.r.o., Sport Marie Feèková, Pa-
pírnictví Ilona Všetièková, Hraèky Et-
telová, Viking outdoor, Elektro Loufek,
Sport Jiráska a Mìsto Králíky.

Žáci a uèitelé ZŠ praktické Králíky
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VÁNOÈNÍ TURNAJ
V BOWLINGU

O POHÁR
A ZAJÍMAVÉ CENY

DNE 26. 12. 2006

START 14:00

  PREZENTACE 13:30       STARTOVNÉ 100,- Kè

Hlavní sponzoøi akce: J.K.-KOTEX
PIVOVAR HOLBA HANUŠOVICE

PATRIOT CUP 2006
II. roèník

Obèanské sdružení Patriot CZ pod záštitou poslankynì
Mgr. Ladislavy Zelenkové poøádá druhý roèník vánoèního žákov-
ského fotbalového turnaje v mini-kopané s mezinárodní úèastí.

Turnaj se uskuteèní dne 16. 12. 2006 v tìlocviènì ZŠ. Soutìže
se zúèastní žákovské týmy (naroz. po 1. 1. 1992) oddílù TJ Jis-
kra Králíky, TJ Jiskra Èervená Voda, T.J. Sokol Boøíkovice, Brzeg
- Dolny (PL), Miêdzylesie (PL).

Prezentace 09.00 hod., zahájení 09.30 hod. poté losování, kul-
turní vložka - dìti MŠ Moravská od 09.40 hod., Slavnostní výkop
10.15  - poslankynì parlamentu ÈR Mgr. Ladislava Zelenková
(poslankynì PS P ÈR, Výbor pro vìdu, vzdìlání, mládež a tìlový-
chovu, Výbor pro evropské záležitosti, Stálá komise pro rovné
pøíležitosti).

Bc. Jan Divíšek

Obsadili první místo v Memoriálu Tomáše Šedivého
V pátek, 20. øíjna jsme vyrazili smìr Hrochùv Týnec, kde míst-

ní DDŠ poøádal již 4. roèník Memoriálu Tomáše Šedivého v malé
kopané. Turnaj se poøádá na poèest tragicky zesnulého 16-ti leté-
ho chlapce.

Turnaje se zúèastnilo celkem 10 týmù z okolních základních
škol a dìtských domovù z celé republiky. Tento turnaj se nám
ještì nikdy nepodaøilo vyhrát. Až letos byla poctivá práce v krouž-
ku míèových her pøi VÚ a DDŠ Králíky korunována vítìzstvím.
Navíc byl èlen našeho týmu Ondøej Kapeèka vyhlášen nejlepším
hráèem turnaje. O tento náš úspìch se zasloužili tito hráèi: Ond-
øej Kapeèka, Karel Èerný, Ondøej Králík, Josef Bílý, Josef Adam,
Martin Èonka, Zdenìk Jirouš.

Celkové poøadí týmù bylo následující:
1. VÚ a DDŠ Králíky
2. ZŠ Rosice
3. ZŠ Hrochùv Týnec
4. DDŠ Jiøíkov
5. DDŠ Hrochùv Týnec A
6. DDŠ Kostelec nad Orlicí
7. ZŠ Chroustovice
8. ZŠ Chrást
9. VLO Pøestavlky
10. DDŠ Hrochùv Týnec B

Chtìl bych touto cestou podìkovat všem chlapcùm za vzornou
reprezentaci našeho zaøízení.

Mgr. Jiøí Souèek
uèitel VÚ a DDŒ Králíky

Srdeènì Vás zveme
do novì otevøeného

„anglického“ seconhandu
(dovoz Anglie)

Obchod je umístìn v Dlouhé ulici v prodejnì Kvì-
tinka (vchod Kvìtinkou). Nabízíme znaèkové
zboží ve velmi dobrém stavu (nìkdy i nové) za
nízké ceny. Veškeré zboží je èisté a na ramín-
kách. Každé pondìlí a ètvrtek nové zboží.

Sleva 20% na veškeré zboží.

Firma J.K. – KOTEX
vyhlašuje výbìrové øízení na pronájem od 1. 1. 07

nebytové prostory
Dlouhá 291 Králíky

cca 25 m2  s vybavením + internet

své návrhy zasílejte písemnì do 25. 12. 06
na adresu J.K.-KOTEX Dlouhá 291 Králíky
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Fotbalové „Áèko“ po podzimu druhé
KRAJSKÁ I. B TØÍDA

1. Svitavy B 13 8 3 2 19:8 27
2. Králíky 13 9 0 4 25:18 27
3. Proseè 13 8 1 4 30:20 25
4. Zámrsk 13 6 2 5 22:20 20
5. È. Tøebová B 13 5 4 4 19:16 19
6. Horní Újezd 13 5 4 4 21:20 19
7. Rychnov n. M. 13 5 4 4 18:20 19
8. Sebranice 13 5 3 5 19:21 18
9. Polièka B 13 5 2 6 18:19 17

10. V. Mýto B 13 5 2 6 17:19 17
11. Pomezí 13 4 4 5 21:22 16
12. K. Horka 13 4 2 7 16:23 14
13. Vermìøovice 13 2 3 8 17:28 9
14. Dolní Újezd B 13 2 2 9 17:25 8

Vermìøovice - Králíky 2:3 (1:2), góly: vlastní, Jiøí Ma-
kar, Hájek (PK), ŽK:1:3. Sestava Králík: Valèík - Chromek,
Khól, Jiøí Makar, Durna, Ježek, Jaroslav Makar, Starý,
Hájek, Musil, Zezulka (Chládek, Halaniè).

Králíky – Pomezí 4:2 (1:1), góly: Musil, Ježek, Zezulka,
Hájek (PK), ŽK: 2:0, divákù: 80. Sestava Králík: Valèík -
Chromek, Jiøí Makar, Khól, Durna, Ježek, Jaroslav Makar,
Starý, Hájek, Zezulka, Musil (Halaniè).

Rychnov na Moravì - Králíky 2:1 (1:1), gól: 12. Zezul-
ka, ŽK:0:5. Sestava Králíky: Valèík - Chromek, Jiøí Makar,
Khól, Chládek, Hájek, Jaroslav Makar, Starý, Musil, Zezul-
ka, Durna (Ježek, Èernohous).

Králíky - Zámrsk 3:1 (2:0), góly: Hájek (PK), Starý,
Musil, ŽK: 2:4, divákù: 120. Sestava Králík: Valèík - Chro-
mek, Jiøí Makar, Khól, Chládek, Ježek, Jaroslav Makar,
Starý, Hájek, Musil, Zezulka ( Nágl).

Svitavy B - Králíky 4:0 (2:0), ŽK: 2:4, ÈK: 0:1 (52. Hin-
kelmann). Sestava Králík: Valèík - Chromek, Ji. Makar,
Khól, Ježek, Hinkelmann, Jar. Makar, Starý, Hájek, Musil,
Zezulka.

Králíky - Kamenná Horka 2:0 (1:0), góly: 40. Musil,
55. Zezulka, ŽK 0:1, divákù 120. Sestava Králík: Valèík -
Hinkelmann, Khol, Jiøí Makar, Chromek, Hájek, Starý,
Jar. Makar, Ježek, Zezulka, Musil (Chládek, Nágl, Hala-
niè).

Proseè - Králíky 0:1 (0:0), gól: 48. Z. Makar, ŽK: 3:2.
Sestava Králík: Valèík - Chromek, P. Makar, Khol, Chlá-
dek, Ježek, Z. Makar, Starý, Hájek, Zezulka, Musil (Hin-
kelmann, Holubec).

1. Žichlínek 10 7 1 2 33:12 22
2. Rudoltice 10 6 1 3 19:11 19
3. Lichkov 10 5 3 2 17:13 18
4. Vermìøovice B 10 5 2 3 21:15 17
5. Helvíkovice 10 5 2 3 17:17 17
6. Klášterec n. Orl. 10 5 1 4 23:13 16
7. Tatenice B 10 3 2 5 23:25 11
8. Brandýs n. Orl. B 10 3 2 5 12:28 11
9. Králíky B 10 3 1 6 19:16 10

10. Albrechtice B 10 3 1 6 13:21 10
11. Mladkov 10 1 2 7 5:31 5

Králíky B - Žichlínek 1:2 (1:1), gól: Nágl, ŽK: 1:1, divá-
kù: 30.

Králíky B - Tatenice B 6:1 (4:1), góly: Pohanka, vlast-
ní, Macek, Záleský, Ježek (PK), Nìmec, ŽK: 1:2, divákù:
40.

Rudoltice - Králíky B 1:2 (1:1), góly: Pohanka, Hin-
kelmann, ŽK: 2:3.

Tabulka støelcù:
1. Ruml Jindøich (Žichlínek) 10, 2. Tipelt Lukáš (Rudol-

tice) 7, 3. – 4. Pohanka Jiøí (Králíky B) 6, Koláø Jaro-
slav (Helvíkovice) 6, 5. Šroler Daniel (Klášterec n. Orl.) 5,
6. – 8. Hinkelmann Michal (Králíky B) 4, Bureš Vítìz-
slav (Žichlínek) 4, Gerža Michal (Lichkov) 4.

Králicko ráj zimních turistù
zimní turistický sraz 11. - 14. ledna 2007
Organizaèní štáb srazu: Dušan Krabec, pøedseda sra-

zu; Otakar Boura, místopøedseda srazu; Mgr. Jiøí Stejskal,
ubytování; Mgr. Jarmila Berková, ubytování; Zdenek Ve-
èeø, stravování; Ivo Pecháèek, informaèní centrum srazu;
Ing. Ladislav Tóth, doprava; Vladimír Hejtmanský, turistic-
ké trasy; Ing. Pavel Strnad, kultura.

Mediální podpora
Deníky Bohemia - Orlické noviny

Generální partner srazu
Pivovar Holba Hanušovice

Organizace Zimního srazu
Mìsto  Králíky a odbor KÈT Horal Ústí nad Orlicí - Sídlo

organizaèního štábu v dobì konání srazu: vestibul Základní
školy ul.Moravská, Králíky.

Propozice zimního turistického srazu

Úèast na srazu
Úèastníky srazu jsou všichni zájemci, kteøí v termínu za-

slali vyplnìnou pøihlášku, zaplatili úèastnický poplatek, uby-
tování a stravování, za úèastníka mladšího 15 let je odpo-
vìdný rodiè nebo vedoucí, každý pøihlášený se srazu úèast-
ní na vlastní nebezpeèí, s sebou nutný obèanský prùkaz!!!

Vyplnìnou pøihlášku (lze zasílat i hromadné pøihlášky
s pøiloženým seznamem pøihlášených úèastníkù) zasílejte
na adresu: Odbor KÈT Horal, Letohradská 1363, 562 01
Ústí nad Orlicí, nebo e-mailem: kcthoral@tiscali.cz, (do Pøed-
mìtu prosím uvést „Pøihláška na Zimní sraz“). Termín uzá-
vìrky pøihlášek 31. 12. 2006.

Úèastnický poplatek 100,- Kè, zahrnuje diplom, úèastnic-
kou visaèku, trièko s logem srazu, pohlednice, doprovodný
program, vstupenku na papuèový bál. Zpùsob úhrady: pøe-
vodem ÈSOB Ústí nad Orlicí, Komenského 156, èíslo úètu
169 836 196/0300, variabilní symbol 1111.

Ubytování
Zajištìno v tìlocviènách a školních tøídách ve vlastním

spacím pytli a na vlastní karimatce za cenu 35,-Kè/noc, ve
všech ubytovacích zaøízeních je stanoven noèní klid v dobì
od 22.00 do 6.00 hod.

Stravování
Zajištìno ve Školní jídelnì, ul.Moravská, Králíky - snída-

nì + balíèek na trasu + teplá veèeøe za 120,- Kè/os. straven-
ky obdržíte pøi prezentaci ve vestibulu Školní jídelny,
ul.Moravská, Králíky. Dále k dispozici místní obchody a re-
staurace, možnost obèerstvení na trasách.

TRASY LYŽAØSKÝCH PØEJEZDÙ
Trasy budou podle klimatických podmínek strojovì upraveny
1. Petøíkov, Králický Snìžník, Králíky (modrá trasa)
2. Mladkov, Suchý vrch, Štíty (èervená trasa)
3. Èervená Voda, Severomoravská chata, Králíky (zelená trasa)
4. Kocanda, Severomoravská chata, Králíky (žlutá trasa)
5. Pevnostní okruh (fialová)

Doprava na trasy
K pøepravì na starty bìžeckých tras budou pøipraveny

autobusy v 7.00 a v 8.00 hod. (pá a so) z autobusového ná-
draží v Králíkách, dopravu je nutné nahlásit den pøedem a
zakoupit jízdenky v pøedveèer startu ve vestibulu Školní
jídelny, ul.Moravská, Králíky.
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