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Vážení spoluobčané,
v prosincovém  zpravodaji  jsme  slíbili,  že  vás  seznámíme 

s našimi plány a cíli pro toto volební období. Sliby se mají plnit, 
proto máte nyní možnost číst tyto řádky. 
Uvědomujeme si, že základním a limitujícím faktorem pro 

naše další plány jsou finance. Každá rodina či firma má ome-
zené zdroje příjmů. Totéž platí i pro město. Naším úkolem je 
využití těchto příjmů co možná nejúčelněji pro rozvoj města a 
pro zkvalitňování života našich občanů.  
Dovolíme si nyní uvést několik věcí, na které bychom chtěli 

upřít svoji pozornost.

V současné době se stále intenzivně pracuje na rekonstrukci 
Evropského domu v Dlouhé ulici. Věříme, že v květnu budeme 
moci uvést do provozu toto kulturní a společenské centrum, 
které bude zároveň sloužit i potřebám rozvíjejícího se turistic-
kého ruchu v našem mikroregionu.
Je vypracovaná studie na výstavbu ,,Domu s pečovatelskou 

službou“ v lokalitě u nádraží a nyní probíhá řízení na vydání 
územního rozhodnutí pro výstavbu tohoto domu, ve kterém bude 
čtyřicet bytů pro seniory. Tím by mělo dojít k výraznému zlep-
šení sociální péče o naše spoluobčany, kteří tuto péči potřebují. 
Zároveň bude možno využít současné pečovatelské domy pro 
ostatní sociálně potřebné spoluobčany, např. matky s dětmi.
Rada města  již  rozhodla  o  vypracování  studie na  zásadní 

rekonstrukci  fotbalového stadionu v Králíkách a  jeho divác-
kého zázemí. Musíme však ještě vyřešit majetkové vztahy a 
dosáhnout převodu pozemku, na kterém je fotbalový stadion, 
do  vlastnictví města. Věříme,  že  se  tak  stane  v nejbližších 
měsících a zrekonstruovaný stadion se stane společně s kou-
palištěm  dalším  důstojným  sportovně-rekreačním  centrem 
v našem městě.
Obrovským a velmi nákladným úkolem, který je před námi, je 

zainvestování nových pozemků pro výstavbu rodinných domků 
v lokalitě ,,Na Skřivánku“. I přes velké náklady (cca 20 mil) 
se musíme do tohoto úkolu pustit, protože v současné době již 
v Králíkách nejsou žádné volné parcely pro výstavbu.
Nezapomínáme ani  na nutnost  údržby  a  oprav  ,,bytovek“ 

(výměna oken, zateplení fasády) a dokončení celkové regenerace 
tohoto sídliště. Kromě toho musíme investovat naše prostředky 
i do údržby dalších budov v majetku města, do údržby a oprav 
místních komunikací, kanalizací, veřejného osvětlení atd.
V souvislosti s výstavbou Penny marketu se snad brzy dočká-

me kruhového objezdu u čerpací stanice. Další kruhový objezd 
by měl vyřešit dopravní situaci na křižovatce pod náměstím.
Znovu budeme žádat o finanční prostředky ze státního roz-

počtu na rekonstrukci tělocvičny u nádraží a budovy mateřské 
školky v Pivovarské ulici. O prostředky na tyto akce žádalo 
již minulé vedení města v loňském roce, bohužel, do státního 
rozpočtu  zahrnuty  nebyly. Budeme  znovu  jednat  o  podpoře 
těchto našich požadavků.

Soumrak dobrovolných
hasičů na Kralicku?

V sobotu 20. 1. 2007 se konala v Prostřední   Lipce valná 
hromada  dobrovolných hasičů  okrsku  č.24. Mimo Králík  se 
dostavili zástupci všech sborů. Navštívili nás také hosté z 
Okrsku č.21 – starosta okrsku pan Urban a paní Paďourová 

z  titulu  člena  výkonného  výboru  okresního  sdružení  hasičů 
v Ústí nad Orlicí.
Největším a  zároveň nejdéle diskutovaným  tématem byla 

budoucnost  dobrovolných  hasičů  na Králicku.  Před  dvěma 
roky zastupitelstvo v Králíkách zrušilo v integrovaných obcích 
zásahové jednotky. Králíky jsou jediným městem v kraji s tímto 
uspořádáním. Je pravdou, že v zásahovém plánu pokrytí území 
sil  a  prostředků  se nepočítá  s  nasazením  těchto  vesnických 
jednotek. Jsou určeny pro nasazení v místě umístění pro spo-
lupráci s HZS. Je třeba se zamyslet, že v případě mimořádné 
situace, kdy sbory zařazené v plánu časově nestíhají, by nám 
byly hasiči z vesnic významnou pomocí a podle toho bychom 
k nim měli přistupovat.
Vyvstává zde otázka: Chováme se k těmto poctivým mužům 

i ženám za jejich ušlechtilou snahu správně a nestojí nám za 
to, vytvořit pro jejich práci lepší podmínky? To, že Králicko se 
nachází na samém okraji okresu i kraje, že je zde nedostatek 
pracovních příležitostí a mladí lidé odcházejí za lepšími pod-
mínkami jinam, jistě není důvod k tomu, abychom tento kraj 
nechali svému osudu. Vytváří se zde prostor pro aktivitu našich 
představitelů na všech úrovních. Jinak by se mohlo stát, že až 
bude dobrovolných hasičů potřeba, již žádní nebudou.

Jiří Bartoníček - starosta okrsku č. 24
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Větrná smršť se nevyhnula ani Králicku      Foto: J. Kosek

(pokračování na straně 6)
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T   B Y T
označení bytu: byt č. 36
bytový dům čp.: 660/2

ulice a obec: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu a jeho vybavení: 2+1,

obytná plocha 50,49 m2, ústřední vytápění,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,

sporák komb., plynový ohřívač vody
vestavěné skříně

předpis měsíčního nájemného: 1.646,- Kč
předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.435,-
prohlídka bytu: po dohodě se správcem byto-

vého fondu Služby města Králíky, s.r.o., 
Králíky 462, tel.: 465631580

termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 3. 07
konečný termín přijímání žádostí: 20. 2. 07
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném 

nájemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

Změny v poskytování sociálních služeb po 1. 1. 2007 
aneb Slovo poskytovatele sociálních služeb

Vážení občané,
dovolte mi, abych vám jménem Domu s pečovatelskou službou 

-  organizační  složky města Králíky, která zajišťuje poskytování 
sociálních služeb podle nového Zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních 
službách, podal základní informace o tom, jaké praktické změny 
tento zákon přináší do vlastního poskytování sociálních služeb v 
našem městě. O změnách, které tento zákon přináší do systému 
dávek, resp. příspěvků na péči,  již podrobně informoval pan Bc. 
Bohumír Strnad (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví) 
v prosincovém Králickém zpravodaji. 
Mnozí z vás jste si již zvykli na jednu ze sociálních služeb, která 

je v našem městě poskytována, a tou je služba pečovatelská. Tato 
sociální služba je nabízena jak  lidem žijícím v domech s pečovatel-
skou službou, tak lidem žijícím v domácnostech mimo tyto domy, 
kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a jimž z různých důvodů 
nemohou tuto péči zajistit jejich rodinní příslušníci.
Asi nejzásadnější změnou, kterou nový zákon přinesl v oblasti 

poskytování  služeb,  je definice  tzv. poskytovatelů sociálních 
služeb a faktu, že sociální služby lze, až na výjimky, poskytovat 
pouze na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, 
které vzniká rozhodnutím o registraci u krajského úřadu. Zastu-
pitelstvo města proto na svém prosincovém zasedání rozhodlo o 
způsobu organizačního zajištění poskytování sociálních služeb ve 
městě Králíky a integrovaných obcích po 1. 1. 2007 formou využití 
stávající organizační složky „Dům s pečovatelskou službou“ (dále 
jen „DPS“).
Další změnou je fakt, že s každou osobou, která požaduje poskyto-

vaní sociální služby, musí  poskytovatel sepsat písemnou smlouvu o 
poskytování sociálních služeb. To znamená, že bez písemné smlouvy 
nelze nadále poskytovat pečovatelskou službu.

Podstatným faktem také je, že ti lidé, kterým byl (nebo bude) 
přiznán příspěvek na péči, budou touto smlouvou moci dokladovat 
správné využití příspěvku. Dovoluji si upozornit, že podle nového 
zákona je příjemce příspěvku povinen písemně ohlásit příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, kdo a jakým způso-
bem mu poskytuje pomoc.

Co toto všechno znamená konkrétně v případě poskytová-
ní pečovatelské služby občanům Králík a přilehlých obcí?
Město Králíky nadále nabízí,  v  rámci poskytování  sociálních 

služeb, poskytování pečovatelské služby těm občanům, kteří o tuto 
službu projeví zájem a jsou lidmi, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tímto poskyto-
vatelem je organizační složka Města Králíky Dům s pečovatelskou 
službou se sídlem Na Křižovatce 193, 561 69 Králíky.
V současné době má DPS 46 klientů, z toho je 21 v domech s 

pečovatelskou službou. Jedná se o domy v ulici Fr. Palackého 583 
a Na Křižovatce 193. Se  stávajícími klienty  jsou  sepsány nové 
smlouvy o poskytování pečovatelské služby na základě předchozích 
žádostí. Noví zájemci o poskytování pečovatelské služby musí vyplnit 
žádost o zavedení pečovatelské služby, kterou si mohou vyzvednout 
v kanceláři DPS v ul. Na Křižovatce 193, případně prostřednictvím 
pracovnic pečovatelské služby nebo na Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Městského úřadu Králíky v ulici K. Čapka 316.
DPS poskytuje ze zákona základní sociální poradenství zdarma. 

Žadatel si dále stanoví, o které úkony pečovatelské služby má zájem. 
DPS nabízí tyto konkrétní úkony,  které klient hradí z vlastních 
zdrojů (např. z poskytnutého příspěvku na péči): 
a)  Dovoz oběda  (12,- Kč)
b) Pomoc při přípravě a podávání jídla (60,- Kč/hod.) 
c) Pomoc při osobní hygieně (60,- Kč/hod.)
d) Doprovod k lékaři (60,- Kč/hod.)
e) Nákup a jiné pochůzky (40,- Kč/hod.)
f) Velký nákup (50,- Kč/úkon)
g) Praní a žehlení prádla (30,- Kč/kg)
h) Běžný úklid a údržba domácnosti (60,- Kč/hod.)
i) Velký úklid (sezónní úklid, mytí oken, úklid po
  malování) (80,- Kč/hod.)
Při účtování hodinových  sazeb  se počítá pouze  skutečný  čas 

potřebný k provedení úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajiš-
tění a netrvá-li úkon celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
Výše úhrad jednotlivých úkonů byla stanovena na základě Vyhlášky 
č. 505/2006 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí, která stanoví 
maximální výši těchto úhrad (ve všech případech jsme stanovili 
výši úhrad nižší, než umožňuje vyhláška). Tento sazebník úhrad 
byl schválena Radou města Králíky.
Dále DPS poskytuje (jako tzv. fakultativní neboli nadstandardní 

činnost) přepravu osoby podle  jejích požadavků osobním vozem 
provozovaným DPS k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby (klient hradí plnou úhradu skutečných 
nákladů dle počtu ujetých kilometrů v souladu s aktuálně platnými 
sazbami).
Do budoucna bychom rádi naše služby rozšířili, a to zejména v 

oblasti provozní doby poskytované péče, která je v současné době 
od 6:30 do 15:00 hodin. 
Ti občané, kterým bude (nebo již byl) přiznán příspěvek na péči, 

mohou využitím služeb DPS dokladovat správné využívání tohoto 
příspěvku. Dále upozorňujeme, že DPS, jakožto poskytovatel sociál-
ních služeb, který poskytoval pečovatelskou službu před 1. 1. 2007, 
je oprávněn do doby, než proběhne proces registrace u krajského 
úřadu, poskytovat tuto službu i nadále (tudíž i po 1. 1. 2007).
Dovoluji si upozornit, že DPS nepřijímá žádosti o příspěvek 

na péči, ani není účastníkem řízení o přiznání příspěvku. Toto je 
plně v kompetenci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Králíky. Nicméně naši pracovníci vám v případě zájmu rádi 
poradí, jak o příspěvek na péči požádat.
Jak již bylo řečeno, je DPS poskytovatelem pečovatelské služby. 

Služby, která je určena vám, občanům města Králíky a přilehlých 
obcí. Rádi proto zodpovíme veškeré vaše dotazy a budeme rádi pokud 
využijete našich služeb, případně nám svými náměty pomůžete naše 
služby zkvalitňovat či rozšiřovat. Jsme vám k dispozici  na telefon-
ních číslech 465 631 616 nebo 605 369 340 – pracovnice pečovatelské 
služby nebo 465 325 665 či 602 405 675 – ředitel DPS. 

Mgr. Martin Hejkrlík – ředitel DPS
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SMK – nějak bylo, jak bude?
Vážení  spoluobčané,  v  den,  kdy  píši 

tento  článek,  dorazila  pravděpodobně 
zima  i  k nám. Na  konec  ledna  trochu 
neobvyklá informace, na druhou stranu 
paní příroda nezahálela a alespoň  nás 
provětrala silným větrem a pravou „letní“ 
bouřkou. Ve srovnání s jinými oblastmi 
republiky ale  vzniklé  škody nejsou  tak 
významné, neohrozily nás ani povodně, 
proto buďme rádi, že žijeme v tak poklid-
ném městě...
Své dnešní informace bohužel musím 

začít  opravou.  V minulém  čísle  jsem 
uvedl, že 1 hod. práce traktoru s radlicí 
přijde na 220,-Kč, ve skutečnosti mělo být 
napsáno, že 1/2 hod. práce traktoru s rad-
licí přijde na 220,- Kč + DPH. Dále jsem 
přejmenoval pana Miloše Urbana, který 
nám pomáhá se zimní údržbou komuni-
kací v Boříkovicích, na Josefa, tímto se 
tedy omlouvám. Šotek zařádil i v jiném 
článku, týkajícím se nové provozní doby 
sběrného dvora, proto bych chtěl v níže 
uvedené  informaci  všechna  data  uvést 
na pravou míru:
V souladu s nově uzavřenou smlouvou  

s Městem Králíky se mění provozní doba 
v SMK takto:

Administrativní oddělení:
Po, St  7,30 - 17,00
Čt  7,30 - 11,30
Pá  7,30 - 16,00 (16.10. – 15.4.) 
  7,30 - 17,00 (16.4. – 15.10)

Sběrný dvůr:
Po, St  6,00 - 14,00
Pá  6,00 - 16,00 (16.10. – 15.4.) 
  6,00 - 17,00 (16.4. – 15.10)
So  8,00 - 12,00

Také bych rád upozornil, že byla zru-
šena  telefonní  linka  465  631  580,  dále 
nás zastihnete na tel. čísle 465 631 320, 
případně přes e-mail, na adrese:
sluzby.mesta.kraliky@email.cz 
Abych se s vámi podělil o informace o 

další z našich činností,  budu pokračovat  
veřejným osvětlením. Tato oblast se týká 
nás všech (především těch, co dříve vstá-
vají nebo naopak žijí nočním životem) a 
bez  skrupulí můžeme  přiznat,  že  nám 
působí  pravděpodobně  největší  potíže. 
Soudím  tak  především podle  toho,  jak 
často nám voláte, že někde „nám to zas 
nesvítí“. Síť městského veřejného osvět-
lení (vč. integrovaných obcí) obsahuje cel-
kem 659 tzv. „světelných bodů“ a většina 
je za dlouhá léta bez výraznějších investic 
ve  špatném  technickém  stavu.  Naše 
společnost na základě smlouvy s Městem 
Králíky zajišťuje za dohodnutou částku 
pouze provoz a nejnutnější opravy tohoto 
městského majetku, ale v současné době 
jednáme  s  odborem VTSM  o možných 
formách  dalšího  provozu VO,  které  by 
umožnily postupnou modernizaci sítě.
Jde  především  o  výměnu  svítidel  a 

související přechod na úspornější světelné 
zdroje  70  a  150W  se  stejnou  svítivostí 
jako dosavadní  (nyní  se používají  sodí-
kové výbojky o příkonu 110 a 210W) a 
obměnu rozvaděčů, což by mělo přinést 
úspory v nákladech na el. energii. Mnoh-

de bude ale třeba razantnější zásah i do 
kabeláže a sloupů, takže určitě nás ještě 
čeká dlouhá cesta…
V poslední době jsem se setkal s dota-

zy, proč nesvítí osvětlení kostelní věže. 
Bylo  to  čistě  z  úsporných  důvodů,  ale 
díky vašemu projevenému zájmu o hezký 
vzhled města  jsme  vyměnili  žárovky  a 
– věž svítí…. Stejně tak jsme letos pro-
vedli lehkou změnu ve vánoční výzdobě. 
A  teď  bych  rád  článek  uzavřel  soutěží 
pro děti:

SOUTĚŽ - SOUTĚŽ - SOUTĚŽ
Otázka pro děti do 15 let (starší jistě 

odpověď znají).

1. Jakou barvu mělo osvětlení vánoč-
ního  stromu  v  roce  2006  na  náměstí 
v Králíkách?
a)  Světelný  řetěz  s malými  bílými 

žárovičkami, velké bílé žárovky, hvězda 
na špici
b) Světelný  řetěz  s malými  zelenými 

žárovičkami, blikající bílé žárovky
c) Velké různobarevné žárovky a nafu-

kovací Santa Claus s falešnými soby.

2.  Jaké  osvětlení  vánočního  stromku 
by sis představoval Ty – nakresli nebo 

popiš.

Odpovědi na tyto dvě otázky nám děti 
do 15-ti let mohou zasílat vč. zpátečního 
kontaktu poštou na adresu Služby města 
Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky 
nebo e-mailem na adresu sluzby.mesta.
kraliky@email.cz
Odpovědi došlé do 20. 2. 2007 slosu-

jeme  a  vybereme  tři  výherce,  kterým 
zašleme sladkou odměnu.

SOUTĚŽ - SOUTĚŽ - SOUTĚŽ
A děti i rodiče nezapomeňte!

Jsme tu pro vás!

Finanční úřad v Žamberku
Pionýrů 1360, tel:465 678 111, fax:465 678 398

ÚŘEDNÍ DNY, PODATELNA A POKLADNA  V ROCE 2007

Pravidelné služby pro poplatníky

Den Úřední hodiny Podatelna Pokladna

Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

Úterý 8:00 - 12:00  13:00 - 14:30

Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

Čtvrtek 8:00 - 12:00  13:00 - 14:30

Pátek 8:00 - 12:00  13:00 - 14:00

Mimořádné služby pro poplatníky v roce 2007

V době od 22. 1. do 31. 1. 2007 pro podávání přiznání a placení daně silniční 
a pro podávání přiznání k dani z nemovitostí, v době od 19. 3. do 2. 4. 2007 
pro podávání přiznání a placení daně z příjmů a v době od 21. 5. do 31. 5. 
2007 pro placení daně z nemovitostí budou na úřadě v Žamberku organizovány 
následující mimořádné služby:

Den Úřední den a podatelna Pokladna

Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

Úterý 8:00 - 12:00  13:00 - 14:30 8:00 - 11:00  13:00 - 14:00

Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

Čtvrtek 8:00 - 12:00  13:00 - 14:30 8:00 - 11:00  13:00 - 14:00

Pátek 8:00 - 12:00  13:00 - 14:00 8:00 - 11:00

V období od 28. 3. do 2. 4. 2007 budou pracovníci finančního úřadu přebírat 
přiznání k dani z příjmů opět i v Králíkách (budova MěÚ Králíky, ulice Karla 
Čapka 316, 2. patro – zasedací místnost). Z technických důvodů zde nebude 
možno platit daň v hotovosti, k dispozici budou daňové složenky k platbě na 
poště. Tiskopisy daňových přiznání jsou vám k dispozici již nyní, a to na MěÚ 
Králíky - Odboru obecní živnostenský úřad.

Ing. Miroslav Buryška
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Elektronická podání daňových přiznání
pro daňovou správu a dostupné informace

na internetových stránkách České daňové správy

S využitím vlastní výpočetní techniky 
a připojením k Internetu můžete vyplnit 
daňové přiznání a údaje uvedené v při-
znání, s využitím kontrolních mechanis-
mů, ověřit a odeslat na finanční úřad.
Pro podání v daňových věcech můžete 

používat  aplikaci  EPO  (elektronické 
podání  pro  daňovou  správu),  která  je 
provozována Českou daňovou správou. 
Tato  podání  lze  uskutečnit  přímým 
připojením  pomocí  Internetu  ke  spo-
lečnému technickému zařízení správce 
daně  online  verze  aplikace EPO, nebo 
nainstalováním aplikace EPO na vlastní 
personální počítač offline verze aplikace 
EPO.
Podrobné  informace  a  doporučený 

postup pro zpracování daňového přiznání 

nebo jiné písemnosti v elektronické podo-
bě pro daňovou správu prostřednictvím 
aplikace EPO  (online  i  offline) můžete 
získat  na internetových stránkách  Čes-
ké daňové správy:
http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm

Další  užitečné  informace  spojené 
s daňovou problematikou můžete získat 
na internetových stránkách České daňo-
vé správy http://cds.mfcr.cz

ONLINE VERZE APLIKACE EPO
Online  verze aplikace EPO  je provo-

zována  pomocí  společného  technického 
zařízení  správce  daně  a  je  i  pro  takto 
uskutečněná  podání  elektronickou 
podatelnou.
Internetová  elektronická adresa  spo-

lečného  technického  zařízení  správců 
daně je
 http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm
Zde  naleznete,  v  příslušných  odka-

zech, veškeré potřebné informace a to i 
včetně využití zaručeného elektronického 
podpisu.

OFFLINE  VERZE APLIKACE EPO 

Offline verze aplikace EPO umožňuje i 
bez stálého připojení k síti Internet vypl-
nit daňové přiznání nebo napsat daňové 
podání.  Instalace  aplikace  je  dostupná 
ke  „stažení“ a nainstalování na vlastní 
personální  počítač  na  internetových 
stránkách České daňové správy.
Cesta  ke  stažení  a  instalace  offline 

verze aplikace EPO:
http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.

htm -> vybrat odkaz „Vstoupit“ -> vybrat 
odkaz  „PŘEJÍT DO ČÁSTI PRO ZKU-
ŠENÉ UŽIVATELE“ - > vybrat položku 
„pro daňové odborníky“ -> v levém menu 
vybrat  odkaz  „OFFLINE VERZE“  ->  a 
vybrat  položku  „Instalace  offline  verze 
aplikace“.
Dále  již  postupujte  dle  podrobných 

instrukcí.
Instalace offline verze aplikace EPO je 

velmi jednoduchá.
Offline  verze  aplikace EPO  pracuje 

podobně jako aplikace přístupná online 
na internetových stránkách České daňo-
vé správy,  tj.  s potřebnou nápovědou a 
kontrolou vyplněných údajů.

Projektový den „Vánoce“
Dne 11. 12. 2006 proběhl v Základní 

škole Moravská projektový den, který se 
týkal Vánoc. Žáci a pedagogové celé školy 
se  zabývali  činnostmi,  které  souvisely 
s vánoční tématikou. 
Žáci  prvního  stupně  se  seznámili 

s  vánočními  zvyky  a  obyčeji,  vytvořili 
křížovky, hádanky, namalovali spoustu 
výkresů, vyrobili řadu výrobků s vánoční 
tematikou, zazpívali si vánoční koledy a 
připravili si i hudební vystoupení.
Žáci  druhého  stupně  se  nenechali 

zahanbit a nacvičili  vánoční hru, zpra-
covali Vánoční  noviny,  napsali  vlastní 

básně  s  tematikou  Vánoc,  vytvořili 
spoustu výrobků, vtipné kvízy a anketu, 
se kterou vyrazili do ulic Králík. Veškeré 
dění tohoto projektového dne zazname-
nali redaktoři Vánočních novin.
Ve dnech 15. – 17. 12. 2006 se v ZŠ 

Moravská  uskutečnila  již  tradiční 
IX. vánoční výstava, na ní se žáci pre-
zentovali těmito výrobky a vystoupeními. 
Věříme, že naše snaha a úsilí přispěly 
k příjemnému prožití tohoto poetického 
času vánočního.

Žáci a pedagogové ZŠ Moravská 
Králíky

IV. Setkání
Králíků v Králíkách
Občanské sdružení PATRI-
OTCZ ve spolupráci s Měs-
tem Králíky vyhlašuje soutěž 
o návrh na logo „IV. Setkání 
Králíků v Králíkách“. Své 
návrhy zasílejte do 30. 3. 
2007 na adresu MěÚ Králí-
ky, Velké náměstí 5, 561 69  
Králíky k rukám slečny Lenky 
Faltusové. Obálku označte 
„Logo – IV. Setkání Králíků 
v Králíkách“. Vítězi soutěže 
bude v den konání akce pře-

dána věcná cena.
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Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) upozorňuje na

změnu podmínek pro dosavadní
výpůjčky státního majetku

ÚZSVM upozorňuje  všechny  uživatele  státního majetku, 
kteří  dosud měli  zajištěny  výpůjčky  státního  nemovitého 
majetku na dobu určitou, založené s účinností od 1. ledna 2001 
ustanovením § 59 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jímž se změ-
nilo předchozí trvalé užívání podle hospodářského zákoníku 
na výpůjčku, že tyto byly prodlouženy zákonem č. 1/2007 Sb., 
kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České 
republiky, účinným dnem 2. ledna 2007.
Toto  ustanovení  v  praxi  znamená,  že  všem  dosavadním 

vypůjčitelům  se  výpůjčka  (nejčastěji  státních  budov  nebo 
pozemků pod budovami,  ve kterých  tato  sdružení  a  spolky 
provozují činnost) prodlužuje do 1. ledna 2008.
Těm,  kteří  do  tohoto  termínu  požádají  písemně  o  další 

úpravu právního vztahu k užívanému majetku, se výpůjčka 
prodlouží celkem o tři roky, tedy do 1. ledna 2010. V průběhu 
tohoto období pak mohou vypůjčitelé a příslušná organizační 
složka státu upravit další vztahy k předmětnému majetku. 
Nedojde-li  k  dohodě,  uvedenými  daty  výpůjčka  zaniká  bez 
náhrady.
ÚZSVM upozorňuje výpůjčitele (všechna občanská sdružení, 

zahrádkářské, rybářské, myslivecké, chovatelské, včelařské a 
jiné spolky, organizace a další vypůjčitele), že za žádosti poda-
né podle zákona č. 1/2007 Sb. nelze považovat žádosti podané 
před  datem  jeho  účinnosti.  Z  těchto  důvodů  proto ÚZSVM 
vyzývá všechny vypůjčitele k včasnému podání žádosti, pokud 
o další úpravu právního vztahu k nemovitosti mají zájem.
Zájemce o další úpravu právního vztahu k užívanému státní-

mu majetku žádáme o včasné kontaktování spádového odboru 
Odloučeného pracoviště (případně Územního pracoviště Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových). Kontaktní adre-
sy na jednotlivá pracoviště naleznou vypůjčitelé na internetové 
adrese www.uzsvm.cz, v odkazu Územní pracoviště.

Bc. Izabela Noveská, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace

Projekt „Den D“
V Otevřeném Klubu  občanského  sdružení  SKP-CENT-

RUM se ve středu 17. listopadu konala  tisková konferen-
ce,  na  které  byl  slavnostně  vyhlášen  třetí ročník  projektu  
DEN D. 
„Záměrem projektu je ocenit práci dobrovolníků v Pardubickém kraji 

a upozornit veřejnost na to, že jsou mezi námi lidé, kterých si velmi 
vážíme a bez nichž by například většina neziskových organizací vůbec 
nemohla existovat,“ sdělil manažer projektu Leoš Malina. „Na ocenění 
může kdokoliv navrhnout člověka, který bez nároku na odměnu posky-
tuje svůj čas, energii či vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních 
lidí a společnosti, a to v oblasti sociální práce, volného času, ekologie 
a kultury,“ řekl Jan Vojvodík, předseda o.s. SKP-CENTRUM.
„Nominace očekáváme nejpozději do pátku 23. února roku 2007. 

„Způsobů, jak lze dobrovolníka navrhnout, je hned několik. Ten nej-
snadnější je prostřednictvím nově zřízených internetových stránek 
www.skp-centrum.cz/dend. Zde zájemci najdou jednoduchý elektro-
nický formulář, který pak zašlou na e-mailovou adresu leos.malina@
skp-centrum.cz. Na těchto stránkách získají i celou řadu užitečných 
a aktuálních informací o tomto projektu, včetně historie z předešlých 
ročníků. Další možností jak někoho přihlásit je zaslat vyplněný formu-
lář  na poštovní adresu SKP-CENTRUM, Bělehradská 513, 530 09 
Pardubice, s heslem Den D,“ poznamenal Leoš Malina.
Vyvrcholením třetího ročníku projektu bude slavnostní galavečer 

v chrudimském Divadle Karla Pippicha, který se uskuteční ve 
čtvrtek 8. března roku 2007. „Stejně jako v loňském roce, bude 
galavečerem provázet moderátor Jakub Železný. Během galaveče-
ra budou oceněným dobrovolníkům slavnostně předány  tradiční 
originální keramické sošky andělů a hodnotné věcné dary. Všichni 
dobrovolníci přítomní při galavečeru si odnesou drobné pozornosti od 
partnerů večera.“ dodal Leoš Malina.    
„V předchozích dvou ročnících jsme Den D pořádali ve spolupráci 

s  Klubem hurá kamarád, který na konci loňského roku zanikl. SKP-
CENTRUM se rozhodlo nejprve vyčkat, jak se situace kolem Klubu 
hurá kamarád vyřeší, proto se vyhlášení třetího ročníku opozdilo“ 
uvedl předseda o. s. SKP-CENTRUM Jan Vojvodík.
Záštitu nad 3. ročníkem galavečera Den D převzal Ing. Roman 

Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, starosta města 
Chrudim Mgr. Jan Čechlovský a místostarosta města Chrudim Roman 
Málek. Generálním partnerem večera je společnost Provident Finan-
cial, hlavními partnery  jsou společnosti ABK, s.r.o., Terra Nostra, 
o.p.s., Východočeská plynárenská, a.s., a K+N stavební spol. s r.o. 
Cateringovým partnerem je již tradičně AZ – Party servis. 
Bližší  informace  o  projektu  Den  D  získáte  na  adrese:  

http://www.skp-centrum.cz/dend
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Slavnosti pálenky (III. ročník)
ZÁBAVA SPOJENÁ S KOŠTEM PÁLENEK
TJ Jiskra Červená Voda pořádá pod 

vedením p. Stanislava Revúse III. ročník 
„Slavností pálenky“.
Hlavní soutěž je naplánována na 31. 3. 

2007 na sále SDH za nemocnicí v Červené 
Vodě od 19 hodin.
Přihlášku do soutěže lze použít ze zpra-

vodaje a nebo na místech sběru pálenek 
uvedených níže. Sběrny budou fungovat 
na následujících místech od 10. 2. 2007 do 
uzávěrky přihlášek (24. 3. 2007).
Sběrny jsou rozmístěny následovně:
Červená Voda
Stavebniny RS (otevřeno po – pá   7 

– 16 hod, so   8 – 11 hod.).
P. Vacková Marta, Červená Voda 

359, vila naproti Obecnímu úřadu.
Zelenina Červená Voda – Jiří Opra-

vil, dle otevírací doby.
Králíky
Becherbar, Velké náměstí, p. Michal 

Souček (příjem po – pá13 – 16 hodin).

Základní  podmínky  pro  zařazení  do 
soutěže:
1.  Vyplněná  a  odevzdaná  přihláška 

– do 24. 3. 2007. K dispozici ve sběrnách 

nebo ve zpravodaji.
2. Odevzdání  0,5  litru  pálenky  jako 

soutěžní  vzorek  spolu  s  přihláškou  + 
odprodej  0,5  l  organizátorům  soutěže 
(určen do soutěže o Cenu publika).

Samotná soutěž pálenek bude zaháje-
na v 19.00 hodin současně se zábavou, 
kde  bude  k  tanci  a  poslechu hrát  živá 
hudba.

V letošním ročníku budou vyhlášeni :
•   Absolutní vítěz
•   Cena „kalvádosů“
•   Cena publika
Po celou dobu konání zajištěno bohaté 

občerstvení – uzený losos, klobásy atd.
Srdečně Vás zvou pořadatelé v čele s p. 

Stanislavem Revúsem.
Kontaktní telefon 602 560 076.

PŘIHLÁŠKA PÁLENKY

Pořadové číslo: ............................................................

Jméno, příjmení: ............................................................

Rok vypálení:  ............................................................

Druh ovoce:  ............................................................

Palírna:  ............................................................

Podpis soutěžícího: ............................................................

Soutěžní číslo:  ............................................................

Uzávěrka přihlášek 24. 3. 2007

Vážení spoluobčané,
(dokončení ze strany 1)
Ale nejen investičními akcemi je živo město. V kalendáři města 

je mnoho akcí, které mají kratší, delší, či velmi dlouhou tradici. 
Ať už je to tradiční Králický karneval, Cihelna, partnerské styky 
s německým Villmarem a polským Miedzylesiem, sochařské a 
malířské plenéry či nově budovaná tradice zimních turistických 
srazů. Tyto tradice budeme nadále rozvíjet a podporovat, aby-
chom ukázali,  že Králíky  jsou městem,  které  nezapomíná na 
svoji historii a kulturu.
Nesmíme a nechceme zapomenout ani na oblast, která byla 

v posledních letech trochu opomíjena. Máme na mysli Vojenské 
muzeum Králíky a projekt Králické pevnostní oblasti. Chceme 
,,vytáhnout ze šuplíku a oprášit“ tyto projekty, podívat se na ně 
ve světle nových podmínek a skutečností (blížící se převod Hůr-
ky do majetku města) a podniknout kroky k tomu, aby se KPO 
stala vedle kláštera a krásné přírody dalším velkým lákadlem 
pro turisty z celé republiky i zahraničí. 

Rádi podpoříme aktivity soukromých subjektů směřují-
cích k obnovení tradičního letního hudebního festivalu.
Vážení spoluobčané, víme, že jsme se zdaleka nedotkli všech 

oblastí života v Králíkách a nepojmenovali všechny problémy, 
které je třeba řešit. To však neznamená, že jsme na ně zapomněli. 
Víme,  že  existují  problémy např.  ve  školství,  které  se potýká 
nejen s nedostatkem dětí, ale i špatným stavebně technickým 
stavem některých školských budov. I v našich obcích je stále 
co vylepšovat. Namátkou vzpomeneme kostel a komuni-
kace v Červeném Potoku, klubovna v Prostřední Lipce, 
zázemí hřiště v Boříkovicích a další.
Chceme nastavit novou úroveň a formy spolupráce s tělový-

chovnou jednotou, se zájmovými spolky a občanskými sdružení-
mi.

V úvodu tohoto článku jsme psali o omezených finanč-
ních zdrojích města. Každý si jistě spočítá, že město 
v žádném případě nemůže ze svých prostředků financovat 
investice, o kterých píšeme. Je tedy naprosto nutné hledat 
i zdroje mimo městský rozpočet a využít grantových a 
dotačních titulů krajských, státních i evropských. Věříme, 
že budeme úspěšní. 
I za ten krátký čas ve vedení města  jsme se přesvědčili, že 

v našem městě žije mnoho aktivních lidí, kteří bez ohledu na svůj 
volný čas a pohodlí jsou ochotni a schopni pracovat pro město a 
jeho obyvatele. Obrovsky si těchto lidí vážíme a věříme, že jich 
bude ještě přibývat. 
Buďme hrdi na to, že  jsme „králičáci“, buďme hrdi na naše 

město! Králíky vždy byly a musí být i nadále centrem 
našeho mikroregionu. Proto musíme být smělí v plánech, 
dostatečně tvrdí při získávání podpory a úspěšní při 
realizaci!
Věříme, že společným úsilím se nám podaří zrealizovat naše 

plány a cíle. Dveře na radnici jsou otevřeny každému člověku, 
který  i  kritickou připomínkou ukáže,  že má  zájem na  rozvoji 
našeho města. 

Rada města
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Tříkrálová sbírka
V  sobotu  6.  ledna  2007  proběhla 

každoroční  Tříkrálová  sbírka  pořáda-
ná Českou  katolickou  charitou.  Letos 
se  koledníčci,  představující  Tři  krále 
– Kašpara, Melichara a Baltazara, roz-
dělili do šesti skupin. Díky všem, kteří 
přispěli  do  pokladniček,  se  podařilo 

vybrat  31.245,-  Kč,  což  je  o  tři  tisíce 
korun více, než v loňském roce!
Děkujeme  malým  koledníčkům  a 

jejich  vedoucím  za  obětavost,  se  kte-
rou  po  celý  den  v  nepříznivém počasí 
zpívali  krásné  koledy,  které  zahřáli 
naše srdce. Nápisy K+M+B  na dveřích 

Konverzační soutěž v německém jazyce  2006
sekunda, tercie (školní kolo)

symbolicky  chrání  naše  domovy  před 
nepřízní osudu.

Těšíme se zase za rok nashledanou!

Dne 19. 12. 2006 proběhlo na gymnáziu školní kolo konverzační 
soutěže v německém jazyce. Zapojení studentů oktávy a jejich využití 
jako zkušební komise bylo dlouholetou vizí. Bohužel jim samotným 
není ministerstvem školství umožněno se již konverzačních sou-
těží zúčastnit – jsou v maturitním ročníku. Jejich komunikativní 
dovednosti  jsou ale na  takové úrovni, kdy  jim  jazyková bariéra 
nebrání jak po stránce slovní zásoby a gramatické, tak i obsahem 
a formou se přizpůsobit mladším. Vždyť čtyři z nich získali během 
studia nejednu zkušenost při  reprezentování  školy na okresní  i 
krajské úrovni! 
Připravit soutěž tak, aby obsahovala co nejvíce prvků z reálného 

užití jazyka, není lehké. Za úkol měli žáci doplnit text o informace ze 
zvukové nahrávky, popovídat a popisovat bez přípravy 3 neznámé 
obrázky a komunikovat na téma „Moje rodina“ a „Škola“. 
Zatímco si maturanti hráli na učitele a rodilé mluvčí, žákyně a 

žáci si vyzkoušeli komunikovat s někým jiným, než se známými 
učitelkami nebo se  spolužáky ze  třídy. Do okresního kola může 
postupovat jen jeden, ale vítězi jsou všichni ti, kteří překonali strach 
z pocitu, že se „ztrapní“ u vrstevníků nebo u maturantů, a kteří 
našli odvahu si vyzkoušet něco nového. 
Pro nás učitelky tato akce znamenala jistou zvědavost, jak to 

všichni  zvládnou. Samozřejmě  jsme byly připravené zasáhnout, 
naší pomoci nebylo třeba. Chtěly jsme si porovnat naše zkušenosti 
z hodin s názory i třeba maturantů. Nelze totiž hodnotit komuni-
kaci a schopnost pohotově reagovat s fantazií stejně, jako ověřovat 
gramatiku různými testy. 
Motivací žáků, proč se zdokonalovat v německém jazyce, není jen 

soutěžit a vyhrávat na české půdě. Důležitějším je pro ně ověřit si 
své komunikační dovednosti v německém prostředí. Příslib pozvání 
pana faráře Dauma aj. z partnerského města Villmar již obdrželi 
na podzimní návštěvě v Králíkách. 
Školního kola konverzační soutěže v německém jazyce se zúčast-

nilo celkem 12 žáků. 3 žákyně ze sekundy a 9 z tercie. Soutěž vyhrála 
a zároveň postupuje do okresního kola Anna Bílá, 2. místo patří 
Jiřímu Liškovi a 3. místo Simoně Koubkové (všichni tercie). Dále 
se  soutěže  zúčastnili  (v abecedním pořadí): Kandráčová Mirka, 
Kovářová Věra, Kožnarová Barbora, Lequi Lenka, Pávková Klára, 
Pohanka Petr, Ulrichová Dáša, Široká Klára ,Venclová Barbora. 
Složení zkušební a hodnotící komise (studenti oktávy): Stránská 
Petra, Kubů Lucie, Kožnar Marek, Bílý Ivan, Mareš Tomáš.

Mgr. Alena Krabcová, Mgr. Olga Valentová
učitelky němčiny

Gymnázium Králíky se připravuje na další mezinárodní projekt
Po  dvou  úspěšných mezinárodních  projektech  zaštítěných 

Evropskou komisí pro vzdělání a její agenturou Socrates připravuje 
Gymnázium Králíky další spolupráci. Na pracovní schůzce, která 
proběhla v Budapešti na konci listopadu, se na ní domluvili zástupci 
škol RHS  Gießen (Německo),  ISC La Ville du Bois (Francie), SE 
Gymnázium Budapešť (Maďarsko), Gymnázium Serres (Řecko) a 
Gymnázium Králíky. 
Po diskuzi nad novým projektem jsme dospěli k názoru, že spo-

lečným a hlavním tématem pro práci s mládeží by se mohla stát 
kultura v Evropě. Pedagogové z ostatních škol mají totiž  podobné  
poznatky – mládež bere většinou kulturu jen takovou, která se jim 
předkládá. Sama ji dokáže vnímat a obohacovat vlastním přičině-
ním  jen velmi obtížně. Novou aktivitou chceme mladým ukázat 
další možnosti kulturního vyžití, a tím ji odlákat od konzumního 
přístupu k televizi, počítačům, virtuálním hrám i internetu. Vždyť 
návštěva obrazárny, galerie, divadelních představení, aj. nepatří 
v tomto věku zrovna k vyhledávaným. Samozřejmě, že výpočetní 
techniku nemůžeme  z dnešního  života  zcela  vyloučit. Chceme, 
aby mladí dokázali pracovat  s médii kreativně a díky ní uměli 
prezentovat vlastní tvorbu i tvorbu ostatních nejen v češtině, ale 
i v cizích jazycích.
Od roku 2001 získalo Gymnázium Králíky od Evropské komise 

pro vzdělání prostřednictvím mezinárodní agentury Socrates  v 
podprogramu Comenius – spolupráce škol 694.989,- Kč. Projekt z 

let 2001 a 2002 v podprogramu Comenius „Mládež představuje svůj 
region“ probíhal ve spolupráci se školami RHS Gießen (SRN) a LI 
Gardone (Itálie), a právě ukončený „EuroSchulNews – internetové 
noviny“(2002 - 2006) se školami RHS  Gießen (Německo),  ISC La 
Ville du Bois (Francie) a IMP Ferrarra (Itálie). Kromě podpory jme-
novaných projektů získala škola u agentury Socrates také nemalé 
prostředky na jazyková školení učitelů doma i v zahraničí.  

Mgr. Alena Krabcová
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Výpis z jednání Rady města Králíky
3. 1.
- doporučuje prodej volné bytové jednot-

ky č. 2 v č.p. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlast-
nického podílu ve výši 93/1000 na st.p.č. 
200  a  společných  částech  domu  v  k.ú. 
Králíky paní Fojtíkové, Králíky a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.
-  doporučuje  prodej  bytové  jednotky 

č.  2  oprávněným  společným nájemcům 
v bytovém domě čp. 148 v ul. Pivovarská 
v k.ú. Králíky podle zákona č. 72/1994 Sb. 
a to paní Vostré, Králíky a panu Špontá-
kovi, Králíky a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.
- schvaluje uzavření písemné smlouvy 

o zpracování kůrovcového dříví – souší s 
panem Vernerem, bytem Červená Voda.
- schvaluje podpis servisní smlouvy o 

užití,  implementaci  a  provozní  podpoře 
informačního systému FENIX se společ-
ností PVT a.s..
-  schvaluje  smlouvu  o  poskytování 

právních  služeb  v  přestupkové  agendě 
mezi městem Králíky a Mgr. Urbanem, 
advokátem, se sídlem: Lanškroun a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy.

10. 1.
- RM doporučuje  prodej  volné  bytové 

jednotky č. 2 v č.p. 349 v ul. Dlouhá a spo-
luvlastnického podílu ve výši 93/1000 na 
st.p.č. 200 a společných částech domu v k.
ú. Králíky panu Ježkovi, Králíky a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.
-  doporučuje  směnu  pozemků  p.p.č. 

225/4 a 226/8 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 
Města Králíky  za  pozemky  p.p.č.  222/2 
a  222/3  v  k.ú.  Králíky  ve  vlastnictví 
manželů Síkelových, Kralupy nad Vlta-
vou, návrh kupní ceny 50 Kč + náklady 
spojené  s převodem, a ukládá předložit 
bod na jednání ZM.
- schvaluje výpůjčku nebytového pro-

storu – kanceláře č. 1 v provozní budově 
č.p. 1 na st.p.č. 213 v k.ú. Prostřední Lip-
ka obecně prospěšné společnosti Králická 
pevnostní oblast, Prostřední Lipka 1.

- nedoporučuje prodej pozemků st.p.č. 
1078,  p.p.č.  1182/1  a  části  p.p.č.  2277 
v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje.

- schvaluje záměr pronájmu nebytové-
ho prostoru – garáže (třetí stání) v nemo-
vitosti na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky za 
roční  nájemné  ve  výši  235,-  Kč/m2/rok 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
- schvaluje záměr pronájmu pozemku 

st.p.č. 730 v k.ú. Králíky za roční nájemné 
884,-- Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.
- schvaluje ukončení pronájmu pozem-

ků p.p.č. 573/1 a 573/3 v k.ú. Horní Lipka 
s panem Klímou, Horní Lipka dohodou 
k 10. 1. 2007.
-  schvaluje  zřízení  věcného  břemene 

spočívající v uložení plynárenského zaří-
zení  (přípojky) na pozemku p.p.č. 23/29 
v  k.ú.  Králíky  ve  prospěch  oprávněné 
Východočeské plynárenské, a.s., a to v šíři 
ochranného pásma stanoveného zákonem 
č. 458/2000 Sb., věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně.
  Zároveň RM do doby vydání staveb-

ního  povolení  plynárenského  zařízení 
schvaluje  uzavřít  smlouvu  budoucí  o 
zřízení věcného břemene.
-  na  základě  předloženého  návrhu 

splátkového  kalendáře  schvaluje  pro-
dloužení  termínu  splatnosti  půjčky  ve 
výši  1.500.000,-- Kč  společnosti  Služby 
města Králíky,  s.r.o., Králíky  a  to  nej-
později do 31. 5. 2010. Ukládá vypracovat 
dodatek  k  původní  smlouvě  ze  dne  15. 
7. 2004.
-  schvaluje  oddávací  místo  v  obci 

Mladkov č.p. 95, oddávající den každou 
sobotu a oddávajícího starostu obce Teo-
dora Šmoka.
- souhlasí se skácením 21 ks náletových 

jív na p.p.č. 97/1 a  97/2 v k.ú. Králíky. 
- souhlasí s prodloužením hodiny noční-

ho klidu na 04.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním Sportovního plesu dne 27. 1. 
2007 v Klubu Na Střelnici v Králíkách.
- souhlasí s prodloužením hodiny noční-

ho klidu na 03.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním „Maturitního plesu“ dne 2. 2. 
2007 v Klubu Na Střelnici v Králíkách.

- schvaluje podání žádosti o změnu pro-
jektu „Evropský dům v Králíkách“ – reg. 
čís. CZ.04.4.85/1.3.CZ.1/0035 s termínem 
dokončení 31.07.2007.
- schvaluje podpis dohody č.05811-28/06 

o  používání  výplatního  stroje  k  úhradě 
cen za poštovní  služby a Podmínek pro 
používání výplatních strojů
-  souhlasí  s  podáním  žádosti  o  grant 

Pardubického  kraje  a  ukládá  odboru 
ŠKT navrhnout do rozpisu rozpočtu pro 
rok 2007  výši 40 % z poskytnuté částky 
krajem na pořízení Stavebně historického 
průzkumu domu čp. 359, ulice Valdštej-
nova v Králíkách z kapitoly
- doporučuje ZM schválit vstup města 

do připravované OPS a ukládá OŠKT a 
FO předložit bod na jednání ZM.
-  schvaluje  příspěvek  na  činnost  ve 

výši Kč 1.000,-- organizaci Konfederace 
politických  vězňů ČR,  oblastní  pobočka 
66, Ústí nad Orlicí.
- schvaluje příspěvek na činnost ve výši 

Kč  1.000,--  organizaci  SONS,  oblastní 
pobočka Česká Třebová formou převodu 
finanční částky na účet organizace.
- schvaluje zřízení tří komisí RM, a to 

sportovní, sociální a komisi pro integro-
vané obce.

15. 1.
- revokuje usnesení č. RM/2006/46/777 

v  části  týkající  se  počtu  subjektů  urče-
ných k zaslání výzvy na podání nabídky 
a  ukládá  odboru  ŠKT  zaslat  výzvu  k 
podání  nabídky  na  zakázku Destinační 
management turistické oblasti Králický 
Sněžník firmám: AVEDON, s.r.o., ; Metod 
Konzult IPM, s.r.o., ; Králická rozvojová, 
s.r.o.; OHGS, s.r.o.; Naviga4, s.r.o..

17. 1.
- schvaluje dohodu o zaplacení úhrady 

za  užívání  nemovitosti  č.  214 N  06/50 
mezi Městem Králíky  a  Pozemkovým 
fondem ČR, ÚP Ústí nad Orlicí.
-   doporučuje  revokaci   usnesení 

ZM/2006/05/105  ze  dne  9.  5.  2006  a 

doporučuje úplatný převod celého pozem-
ku  p.p.č.  1138  v  k.ú.  Prostřední  Lipka 
od Lesů ČR, s.p.,  na Město Králíky a to 
za kupní cenu v místě a čase obvyklou. 
Zároveň  ukládá MO  předložit  bod  na 
jednání ZM.
- schvaluje záměr pronájmu pozemků 

p.p.č. 32/3 a 707 v k.ú. Prostřední Lipka 
za účelem zemědělského hospodaření za 
roční nájemné 48,- Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.
-  doporučuje  prodej  pozemků  p.p.č. 

84/1, 85/1 a 840/4 v k.ú. Červený Potok, 
návrh  kupní  ceny  10 Kč/m2  +  náklady 
spojené s převodem, s tím, že nabyvatelé 
zřídí  ve  prospěch manželů Brychových 
věcné  břemeno  –  práva  chůze  a  jízdy. 
Zároveň ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje.
- souhlasí s uzavřením písemné dohody 

o zpracování dřevní hmoty z 21 ks nále-
tových  jív  na  p.p.č.  97/1  a  97/2  v    k.ú. 
Králíky  s  panem Dvořáčkem, Králíky. 
Veškeré  práce  spojené  se  zpracováním 
palivové  dřevní  hmoty  provede  žadatel 
ve vlastní režii. 
- schvaluje prodej 2 plnometrů palivo-

vého dřeva panu Ulrichovi, Králíky.
-  schvaluje  podporu  akce  „Setkání 

občanů jménem Králík ve městě Králíky“ 
v uvedeném rozsahu a pověřuje místosta-
rostu města projednáním organizačních 
záležitostí spojených s přípravou a rea-
lizací akce s výkonným tajemníkem o.s. 
PATRIOT CZ panem  Králíkem.
- bere na vědomí základní informaci o 

přípravě letošního ročníku mezinárodní-
ho závodu a pověřuje starostku města a 
příslušné odbory MÚ projednáním organi-
začních záležitostí spojených s přípravou 
a realizací této akce.
- souhlasí s prodloužením hodiny noční-

ho klidu na 03.00 hodin, a to v souvislosti 
s  pořádáním  „Maturitního  plesu  SOUo 
Králíky“  dne  20.  1.  2007  v Klubu Na 
Střelnici v Králíkách.
- schvaluje  , ve smyslu ustanovení   § 

16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové 
opatření  číslo  196,  kterým  se    zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku  6.026,- Kč. 
RM  schvaluje  interní  rozpočtové 

opatření  na  přesun  prostředků  ve  výši 
1.300.000,- Kč 
Příjmy po úpravě budou činit
101 993 390,- Kč
Výdaje po úpravě budou činit
120.021.390,- Kč
Financování bude činit
18.028.000,- Kč
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města č. 1
konaného dne 15. ledna 2007

Přítomní členové zastupitelstva 
města: Jana Ponocná starostka, Čestmír 
Doubrava místostarosta,   Mgr.  Jarmila 
Berková členka RM,  Ing. Ladislav Dostá-
lek, JUDr. Milan Ježek, Arnošt Juránek, 
Pavel Kalianko, Mgr. Dušan Krabec,  Mgr. 
Vlastimil  Kubíček,  Ing.  Václav Kubín,  
Vladimír Hejtmanský, MUDr. Eva Rýcová 
členka RM, Ing. Josef Šašek, Ing. Ladislav 
Tóth člen RM, Ing. Anton Zima.

Z části jednání omluvena: Mgr. Jar-
mila Berková.

Za MěÚ: Ing. Miroslav  Bouška,  sl. 
Lenka Faltusová, p. Miroslav Macháček, 
Ing. Roman Švéda, Bc. Jan Divíšek, Bc. 
Věra Kubíčková.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva z jednání rady města
4. Hlavní jednání
4.1. Jednací řád ZM
4.2. Majetkové operace
4.3. Projekt „Turistická oblast

Králický Sněžník
partnerství v cestovním ruchu“

4.4. Projekt „Turistická oblast
Králický Sněžník – partnerství
v cestovním ruchu“
– vstup do o.p.s.

4.5. Statut kontrolního
a finančního výboru

4.6. Schválení členů
kontrolního výboru

4.7. Schválení členů
finančního výboru

4.8. Revokace usnesení
č. ZM/2006/08/185 ze dne
12. 9. 2006 „Zřízení
příspěvkové organizace města
Centrum sociálních služeb“

4.9. Schválení změny zřizovací
listiny organizační složky města
„Dům s pečovatelskou službou“

4.10. Revokace usnesení
č. ZM/2006/12/241 a
č. ZM/2006/12/242 ze dne
11. 12. 2006 „Pravidla pro
zřizování a činnost osadních
výborů v integrovaných
obcích města „

4.11. Zplnomocnění starostky města
k zastupování města
v orgánech firem VaK
Jablonné nad Orlicí, a. s.
a Ekola České Libchavy, s.r.o.

5. Vstupy občanů 
6. Vstupy zastupitelů

Jednání ZM zahájila starostka města, 
která navrhla  doplnění  programu  o  bod 
„Projekt  „Turistická  oblast  Králický 
Sněžník – partnerství v cestovním ruchu“ 
–  vstup  do  o.p.s..  Zároveň  p.  Juránek 
navrhl  přesunutí  bodu  4.4.  Jednací  řád 
ZM  na  začátek  hlavního  jednání.  Pro-
gram jednání zastupitelstva byl schválen 
s navrženými změnami.
Výběr  usnesení  z  jednání  rady města 

přednesl místostarosta.  Zastupitelé  po 
přečtení  vznesli  několik  dotazů,  z  nichž 
vybíráme:

p. Juránek    vznesl  dotaz  na  jména 
zájemců o provozování kavárny na střel-
nici.

pí Ponocná – do výběrového řízení se 
přihlásili  tito  zájemci:  stávající  nájemce 
pan Jungvirt, Dolon  s.r.o.,  p. Priesol,  p. 
Vilém Kout,

JUDr. Ježek – zeptal se jakým způso-
bem probíhal výběr nájemce na provozo-
vatele kavárny.

p. Doubrava – výběrové řízení vypiso-
val ředitel PO, výběrové řízení provedla 
RM.

JUDr. Ježek –  RM  schválila  pro-
dloužení  lhůtu  splatnosti  pro  podnik 
SMK s.r.o do 31. 5. 2010, je tam počítáno 
s nějakým úrokem?

pí Ponocná –  je  tam  sjednaný  úrok 
jednak na   běžnou splatnost,  tak  i úrok 
při pozdní platbě.

4. Hlavní jednání
4.1. Jednací řád ZM

K předloženému návrhu jednacího řádu 
ZM byla vznesena celá řada připomínek ze 
strany jednotlivých zastupitelů, v průběhu 
projednávání tohoto bodu bylo vzneseno i 
několik pozměňovacích návrhů:

p. Juránek přednesl technické připo-
mínky k novému jednacímu řádu (oprava 
číslování  odstavců,  gramatické  nepřes-
nosti). Dále přednesl věcné připomínky k 
navrženému jednacímu řádu: 
občané nemohou diskutovat v průběhu 

projednávání  konkrétního  bodu, mohou 
se  vyjadřovat  pouze  ve  vstupech  obča-
nů;  nesouhlasí  s  časovým  limitem  pro 
vyjádření  zastupitelů;  v  návrhu  chybí 
možnost  zveřejnění  zápisu  v Králickém 
zpravodaji. 

p. Doubrava odpověděl  na  dotaz  p. 
Juránka - občané mají možnost se vyjád-
řit ve vstupech občanů (je to v souladu s 
platnými právními předpisy). V případě 
potřeby  může řídící schůze udělit slovo i 
zúčastněným občanům. V městském zpra-
vodaji se zveřejňuje výpis ze zasedání.

Ing. Zima vyslovil  přesvědčení,  že 
občané mají možnost  prezentovat  své 
názory přes své zvolené zástupce. Zároveň 
je stále otevřena možnost, že předsedající 
může občanům udělit  slovo  i  v průběhu 
projednávání konkrétního bodu.

Ing. Kubín požádal o upřesnění časové 
lhůty - v § 3 bodu 3 předloženého návrhu 
je uvedeno, že se materiály pro jednání ZM 
budou doručovat zastupitelům nejpozději 
do 3 dnů přede dnem jednání ZM. Jedná 
se o pracovní dny nebo kalendářní? Pokud 
se  jedná o kalendářní domnívá se,  že  je 
to krátká doba pro odpovědnou přípravu 
zastupitele na jednání.

pí Ponocná upřesnila, že podklady se 
zasílají s pozvánkou a programem jednání. 
Termín nejpozději  do  3  dnů  před  dnem 
jednání ZM se týká akutních záležitostí, 
které  vyvstanou  po  termínu  odeslání 
pozvánek.  

JUDr. Ježek  souhlasí    s výše uvede-
nými návrhy p. Juránka a pana Kubína 
a  proto  navrhuje  odročení  projednávání 
tohoto bodu na příští  jednání ZM. Do té 
doby předkladatel návrhu zpracuje všech-
ny výše uvedené připomínky.

Starostka města navrhla rozdělit pro-
jednávání tohoto bodu na dvě části: v té 
tzv. technické provést opravu faktických 
a zjevných vad, v té věcné části se bude 
hlasovat  o  jednotlivých  pozměňovacích 
návrzích a požádala p. Juránka o přečtení 
připomínek týkajících se formálních vad.
Jednotlivé  připomínky  týkající  se 

formálních  vad  byly  ihned  v  průběhu 
čtení zapracovány do elektronické podoby 
návrhu.

JUDr. Ježek vznesl  připomínku,  že 
před schvalováním nového jednacího řádu 
by se měl zrušit ten stávající. 

p. Doubrava upřesnil, že pokud dojde 
ke  schválení  nového  jednací  řádu,  bude 
platný od 16. 1. 2007. Nedomnívá se, že 
je  nutné  schvalovat  rušení  stávajícího 
jednacího řádu.
Hlasování o pozměňovacích návrzích:
JUDr. Ježek navrhl dva pozměňující 

návrhy – nebyly schváleny.
p. Juránek navrhl postupně tři pozmě-

ňující návrhy – nebyly schváleny:
Na závěr projednávání tohoto bodu ZM 

schválilo v počtu 11:4:0 hlasů nové znění 
jednacího řádu s platností od 16. 1. 2007

4.2. Majetkové operace
4.2.1. Prodej bytové jednotky č. 2 v čp. 

148 v ul. Pivovarská v Králíkách.
ZM schválilo prodej bytové jednot-

ky v počtu 15:0:0 hlasů.

4.2.2. Prodej pozemků p.p.č. 469, 470/1, 
470/2, 782/2 a části p.p.č. 468 v k.ú. Dolní 
Hedeč.
Z pozemku p.p.č. 468 byla oddělena část 

pro  potřebu nástupu  do  lyžařské  stopy. 
Předmětem prodeje je část pozemku, která 
je nové označena jako p.p.č. 468/3 v k.ú. 
Dolní Hedeč. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 20,- Kč/m2 + nákla-
dy spojené s převodem, tj. 27.837,-- Kč. 

Diskuse k bodu:
JUDr. Ježek  vznesl  dotaz z  čeho 

vychází kupní cena 20,-- Kč/m2 a zda je to 
minimální cena.

Bc. Kubíčková upřesnila,  že tato 
částka byla schválena v záměru prodeje 
pozemků a vychází ze směrnice o prodeji 
pozemků. Minimální cenou ke 10 Kč.

ZM schválilo prodej pozemků 
v počtu 12:0:3 hlasů.

4.2.3. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 548 
a 549 v k.ú. Králíky.

p. Juránek požádal  o  upřesnění  zda 
se jedná o pozemek v k.ú Králíky. Pokud 
se  jedná  o  pozemek  v  k.ú.  Králíky  je 
minimální cena je vyšší než navrhovaná 
cena 10 Kč.

p. Doubrava upřesnil,  že došlo  k 
omylu,  a  to  k  záměně  k.ú.  z Králík  na 
k.ú. Hedeč a navrhul změnit kupní cenu 
v předloženém bodu na 30 Kč.
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ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ků v počtu 13:1:1 hlasů.

4.2.4. Ostatní komunikace p.p.č. 1479/2 
v k.ú. Dolní Boříkovice – revokace usnese-
ní ZM/2006/03/056.
ZM dne  14.  3.  2006  svým usnesením 

neschválilo  bezúplatný  převod  pozemku 
a to z důvodu, že se jedná již o zaniklou 
cestu, která je z části zastavěná přístavbou 
domu. Dle odboru RR je nově na základě 
návrhu  konceptu ÚPD  předmětná  úče-
lová  komunikace  navržena  pro  přístup 
k  pozemkům  pro  bytovou  výstavbu 
v zastavěném území obce. 

ZM schválilo revokaci usnesení a 
zároveň schválilo bezúplatný převod 
pozemku v počtu 14:0:1 hlasů.

4.2.5. Komunikace na  pozemku p.p.č. 
2066 v k.ú. Králíky.
ÚZSVM požádal o vyjádření k pozemku 

p.p.č. 2066 v k.ú. Králíky, a to zda se jedná 
o komunikaci místní nebo účelovou. Dle 
odboru VTS se nejedná o komunikaci, přes 
pozemek ale vede kanalizační sběrač. RM 
nedoporučila bezúplatný převod na město 
(nejedná o místní komunikaci). 

JUDr. Ježek požádal o vysvětlení ter-
minologie pozemek je veden jako ostatní 
komunikace - jaký je rozdíl mezi místní a 
ostatní  komunikací? Nebylo  by  vhodné, 
aby město tento pozemek odkoupilo?

Bc. Kubíčková upřesnila pozemek je 
sice veden jako ostatní komunikace, ale k 
tomuto účelu neslouží.

Ing. Šašek požádal o informaci z jakého 
důvodu město  nechce  převést  pozemek 
bezúplatně na město?

Bc. Kubíčková upřesnila, že pokud se 
jedná o účelovou komunikaci lze ji převést 
bezúplatně pouze tomu subjektu, kterému 
slouží. Město  by muselo  dokázat,  že  se 
jedná o komunikaci.

ZM neschválilo bezúplatný převod 
v počtu 14:0:1.

4.2.6.  Úplatný  převod  pozemků  v k.
ú.  Králíky  –  aktualizace  usnesení 
ZM/2005/05/086 a ZM/2006/06/154.

ZM schválilo aktualizaci usnesení 
ZM v počtu 14:0:1 hlasů.

4.3.  Projekt  „Turistická  oblast  Krá-
lický Sněžník – partnerství v  cestovním 
ruchu“.

pí Ponocná uvedla základní informaci 
k  tomuto  bodu  a  požádala  Ing. Milana 
Zemana ze společnosti REDEA Žamberk 
o  seznámení  zastupitelů  s  projektem 
„TURISTICKÁ  OBLAST  KRÁLICKÝ 
SNĚŽNÍK – PARTNERSTVÍ V CESTOV-
NÍM RUCHU  (Destinační management 
Králicka).

Ing. Zeman  seznámil  zastupitele 
s  navrženým  projektem,  vysvětlil  jaké 
úkoly  budou  plnit  jednotlivé  skupiny 
v rámci projektu (vznikne obecně prospěš-
ná společnost ze zástupců jednotlivých obcí 
regionu,  podnikatelů  a  dalších  subjeků. 
Tato  o.p.s  bude  realizovat  cíle  v  rámci 
rozvoje cestovních ruchu a zároveň bude 
připravovat  nabídky  ucelených  balíčků 
služeb pro návštěvníky regionu. K zajiště-
ní této činnosti si najme výkonnou složku. 
Projekt by měl mít udržitelnost 5 let, pro 
první rok realizace projektu byly vyčísleny 
náklady ve výši 1.808.000,- Kč. Na pokrytí 

těchto nákladů byla podána žádost o grant 
z prostředků EU, grant byl již schválen. 
EU se bude podílet finančními prostředky 
ve výši 1.356.000,-- Kč, příspěvek z rozpoč-
tu Pardubického kraje byl schválen ve výši 
Kč 271.320,-, podíl žadatele (svazek obcí) 
je ve výši Kč 180.880,-. Je předpoklad, že 
na financování spoluúčasti obcí se budou 
podílet všechny obce Králicka. 

Ing. Zima uvedl, že tento projekt na něj 
působí obráceným dojmem. Domnívá se, 
že by mělo město nejprve vymyslet určitý 
projekt  a  až  potom by  se mělo  zabývat 
jeho realizací, nikoli založit organizaci a 
pak hledat oblasti, kde by tato organizace 
mohla žádat o grant. 

Ing. Zeman doplnil,  že výsledkem 
činnosti  bude příprava projektů a  jejich 
prodej.  To  znamená  zajištění    zvýšení 
turistického ruchu a tím i přísunu finanč-
ních prostředků. V o.p.s. se budou scházet 
zástupci obcí a zástupci z podnikatelské 
sféry. 

Mgr. Krabec upřesnil,  že  minulé 
vedení  chtělo  tímto  projektem  zajistit 
koordinaci veškerého cestovního ruchu v 
regionu Kralicka. Nositelem tohoto projek-
tu nemůže být soukromá osoba/firma musí 
to být město, a to byl taky důvod proč do 
toho město šlo. Dofinancování projektu je 
předjednáno s obcemi na Kralicku.

Ing. Zima vyjádřil souhlas se vznikem 
takto zaměřené agentury, ale požádal, aby 
bylo jednoznačně uvedeno co bude přesně 
její  pracovní  náplní.  Předložený  projekt 
podle  jeho  názoru  postrádá měřitelné 
výstupy.

p. Doubrava uvedl,  že  RM vypíše 
poptávkové řízení na servisní společnost, 
která se bude zabírat koordinací aktivit 
týkajících se cestovního ruchu na Kralicku. 
Oslovené firmy předloží při poptávkovém 
řízení své návrhy a představy na  vlastní 
činnost destinačního managementu podle 
již schváleného projektu. 

pí Ponocná – tento projekt směřuje ke 
spojení potřeb obcí v oblasti rozvoje cestov-
ního ruchu. Momentálně se řeší sdružení 
obcí a místních podnikatelů do o.p.s. Město 
bude nositelem získaného grantu. 

Ing. Zima požádal o upřesnění složení 
jednotlivých  zástupců  v  připravované 
o.p.s. - zda to bude instituce vzniklá z roz-
hodnutí zastupitelstvech okolních obcí o 
vstupu do o.p.s.. Pak se domnívá, že je nej-
prve nutné jednat o tom, zda město vstoupí 
do  připravované  o.p.s  podle  navrženého 
projektu a až po schválení tohoto vstupu 
je možné jednat o tom, zda bude podepsá-
na smlouva o převzetí grantu. Pokud ZM 
schválí přijetí grantu, kam směřuje tento 
grant a komu budou poskytnuty přiděle-
né finanční prostředky - městu, založené 
o.p.s. nebo výkonná servisní organizace. 
Dále  požádal  o  upřesnění měřitelných 
výstupů - co je výsledkem projektu.

Ing. Zeman uvedl, že garantem projek-
tu musí být město. Město zároveň vybere 
firmu, která bude dělat výkonnou složku. 
Paralelně s tím budou probíhat záležitosti 
pro vznik o.p.s.. Po dobu trvání grantu (12 
měsíců)  bude  projekt  garantovat město. 
Měřitelným  výstupem  je  založení  o.p.s. 
a  výběr  výkonné  složky. Peníze  jsou na 
založení OPS a aby začala výkonná složka 
fungovat – příprava projektů na základě 
toho na čem se řídící složka usnese. 

JUDr. Ježek požádal o informaci, zda 

projekt schválila jednotlivá zastupitelstva 
obcí  (počínaje Červenou Vodou  a  konče 
Mladkovem),  dále  zda  samospráva  obcí 
odouhlasila částku, kterou budou přispívat 
na realizaci projektu.

Ing. Zeman informoval, že příslib dán 
je, ale domnívá se, že schválením v samo-
správách obcí to ještě nejspíše neprošlo.

Mgr. Krabec – všichni starostové obcí 
na Králicku  se  projednávání  zúčastnili. 
Některé obce již tuto záležitost schválily. 

Ing. Kubín vznesl dotaz kdo bude nést 
náklady pokud by nebyl projekt z jakého-
koli  důvodu dodržen, mělo  by  to nějaký 
dopad na město? Je vyřešena refundace 
úroků? A jakým způsobem bude probíhat 
výběrové řízení.

Ing. Zeman –  garantem  a  tím,  kdo 
bude  vybírat  organizační  složku  bude 
město. Město samozřejmě přebírá riziko 
za nesplnění pravidel grantu. 

Mgr. Krabec  – nyní má město možnost 
získat 1.620.000,- Kč. Chápe zdrženlivost 
některých  zastupitelů  z  důvodu,  že  jim 
nejsou momentálně známé jasné výstupy 
projektu. K tomu je ale nutné zřídit o.p.s., 
která  bude  úkolovat  výkonnou  složku 
– musí jí definovat co se od ní o očekává a 
jaké má plnit úkoly.

JUDr. Ježek doplnil, že   je  nutné 
zvážit, zda je město schopno zajistit veš-
keré podmínky grantu.

ZM souhlasí s realizaci projektu 
„Turistická oblast Králický Sněžník 
- partnerství v cestovním ruchu“ 
– usnesení bylo schváleno v počtu 
13:0:2 hlasů.

4.4. Projekt „Turistická oblast Králický 
Sněžník – partnerství v cestovním ruchu“ 
– vstup do o.p.s.

ZM souhlasí s účastí města v o.p.s. 
založené na realizaci výše uvedeného 
– usnesení bylo schváleno v počtu 
15:0:0 hlasů.

4.5.  Statut  kontrolního  a  finančního 
výboru

JUDr. Ježek požádal o informaci, zda 
je někde stanoven počet členů kontrolního 
a finančního výboru.

Mgr. Krabec znamená to dle textu sta-
tutu, že kontrolní a finanční výbor může 
pracovat samostatně? Tedy pracovat bez 
pověření ZM?

p. Doubrava upřesnil, že k provedení 
kontroly je potřeba usnesení ZM, podnět 
může dát jakýkoli zastupitel.

ZM schválilo Statut kontrolního 
a finančního výboru Zastupitelstva 
města Králíky s platností od 16. 1. 2007 
v počtu 14:0:1 hlasů.

4.6. Schválení členů kontrolního výbo-
ru.

Ing. Kubín – navrhuje za člena kontrol-
ního výboru pana Petra Jungvirta a pana 
JUDr. Milana  Ježka.  Pan  JUDr.  Ježek 
navrhuje za člena pana Pavla Kalianka

ZM neschválilo pana Petra Jungvir-
ta a pana JUDr. Milana Ježka za členy 
kontrolního výboru.

Ing. Kubín – navrhuje za člena kont-
rolního výboru pana Pavla Kalinka a paní 
Jarmilu Venzarovou

ZM schválilo pana Pavla Kalianka 
a paní Jarmilu Venzarovou za členy 
kontrolního výboru. 
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4.7.  Schválení  členů  finančního  výbo-
ru.

Mgr. Krabec –  navrhuje  za  členy 
finančního  výboru  pana  Ing.  Ladislava 
Dostálka a pana Petra Venzaru.

ZM schválilo pana Ing. Ladislava 
Dostálka  a pana Petra Venzaru za 
členy finančního výboru.

4.8. Revokace usnesení č. ZM/2006/08/185 
ze  dne  12.  9.  2006  „Zřízení  příspěvkové 
organizace města  – Centrum  sociálních 
služeb“.

pí Ponocná z  důvodu  neschválení 
zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace 
města – Centrum sociálních služeb musí 
dojít  ke  zrušení  usnesení  ze  dne  12.  9. 
2006. 

ZM schválilo zrušení usnesení č. 
ZM/2006/08/185 v počtu 14:1:0 hlasů.

4.9. Schválení změny zřizovací  listiny 
organizační složky města s názvem „Dům 
s pečovatelskou službou“.

ZM schválilo změnu zřizovací listi-
ny v počtu 14:0:1 hlasů.

4 . 1 0 .   R e v o k a c e   u s n e s e n í   č . 
ZM/2006/12/241  a  č.  ZM/2006/12/242  ze 
dne 11. 12. 2006 „Pravidla pro zřizování a 
činnost osadních výborů v integrovaných 
obcích města „.

p. Doubrava seznámil zastupitele se 
změnami v pravidlech a s oběmi varian-
tami  příloh. Varianta  číslo  1  je  způsob 
provedení voleb podobným způsobem jako 
u  voleb  do  parlamentu.  Varianta  číslo 
2  je  provedena  formou  veřejné  schůze. 
Přimlouvá se za variantu č. 2.

p. Juránek se domnívá,  že  způsob 
voleb variantou č. 2 není vhodný. Většina 
lidí se neumí nebo nechce veřejně vyjádřit. 
A ani prostory, ve kterých by mělo dojít k 
veřejné schůzi nejsou pro mnoho lidí při-
jatelné.  Varianta č. I je sice nákladnější, 
ale i tak ji upřednostňuje. Možností by bylo 
použít prostředky a členy osadních výborů, 
kteří mohou například občany obejít.

p. Macháček –  v  případě  schválení 
varianty č. 1 by muselo dojít k dodržení 
zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastu-
pitelstev  obcí.  To  znamená  i  použití 
voličských  seznamů  a  volební  komise. 
Výhodnější je varianta č. 2. 

p. Doubrava – navrhl nejprve hlasovat 
o použití varianty č. 1. a pokud nedojde 
ke schválení bude se hlasovat o variantě 
č. 2..

Varianta č. 1 nebyla usnesením 
zastupitelstva schválena v počtu 
5:9:1 hlasů.

ZM zrušilo usnesení č. ZM/2006/12/241 
a č. ZM/2006/12/242 a schválilo nové 
znění Pravidel pro zřizování a činnost 
osadních výborů v integrovaných 
obcích města včetně přílohy varianta 
2 v počtu 12:1:2 hlasů.

4.11. Zplnomocnění starostky města k 
zastupování města v orgánech firem VaK 
Jablonné nad Orlicí, a. s. a Ekola České 
Libchavy, s.r.o..
Město Králíky je akcionářem ve firmách 

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. a Ekola Čes-
ké Libchavy, s.r.o.. V obou společnostech 
má město malý podíl (VaK 4,1 % a Ekola 
3,36 %). Protože po komunálních volbách 

došlo  ke  změnám  ve  vedení města,  je 
třeba zplnomocnit nového zástupce města 
v orgánech obou firem. 

ZM schválilo zplnomocnění sta-
rostky města k zastupování města 
ve výše uvedených  firmách v počtu 
14:0:1 hlasů.

5. Vstupy občanů 
Ing.  Bouška  navrhl  stanovení  výše 

měsíční odměny pro neuvolněné členy RM 
a  stanovení  výše  pro  neuvolněné  členy 
zastupitelstva za výkon funkce předsedy 
výboru nebo komise rady

ZM schválilo výše uvedené návr-
hy. 

6. Vstupy zastupitelů
pí Ponocná informovala o tom, že RM 

na svém zasedání dne 10. 1. rozhodla o zří-
zení tří komisí RM, a to sportovní, sociální 
a komisi pro integrované obce a požádala 
přítomné  zastupitele  o  sdělení  zda mají 
zájem pracovat v těchto komisích.

p. Juránek požádal  o  začlenění  do 
komise pro integrované obce.

Mgr. Berková  požádala  o  opětovné 
začlenění do sociální komise.

Mgr. Kubíček požádal o začlenění do 
sportovní komise a zároveň navrhuje jako 
druhého člena pana Pavla Kalinka.

JUDr. Ježek –  proč město  schválilo 
nákup pozemků od ČR - Úřadu pro zastu-
pování  státu  ve  věcech majetkových  za 
kupní cenu  ve výši 164,80 Kč/m2?

pí Ponocná - na příštím  jednání ZM 
vedoucí majetkového  odboru  odpoví  na 
dotaz JUDr. Ježka.

Bc. Divíšek upřesnil,  že  se  jedná  o  
pozemky v městské památkové zóně.

Ing. Zima vyjádřil přesvědčení, že měs-
to musí chránit památkové centrum, tudíž 
pokud nastane možnost nákupu takových 
to pozemků nemělo by město otálet. 

Ing. Kubín požádal  o  informaci  jaká 
je možnost zajištění  lékařského ošetření 
v Králíkách  v  odpoledních  hodinách. V 
případě, že se stane po 13:00 hodině úraz 
např.   ve škole nebo někomu, kdo nemá 
možnost  dopravit  se  vlastním autem do 
Červené Vody je to veliký problém.  

MUDr. Rýcová – Pokud se stane úraz 
a není možnost zavést zraněného vlastním 
autem je tu stále možnost zavolat si rych-
lou službu. Lékaři jsou vázáni smlouvou 
s pojišťovnami, v případě že lékař ošetří 
pacienta, který nepatří do jeho regionu je 
sankcionován.

Ing. Zima uvedl,  že  stát prostřednic-
tvím tehdejšího okresního úřadu určil, že 
pohotovost bude v Červené Vodě. Město 
bojovalo  o  zachování  pohotovosti  v Krá-
líkách, bohužel nebyla vůle odpovědných 
orgánů zajistit požadovanou službu.

Mgr. Kubíček – školy mají zpracovaný 
pro  jakýkoliv  úraz metodický  pokyn,  ve 
kterém je stanoven postup jak má pedagog 
postupovat (způsob ošetření, vedení školní 
dokumentace atd.).

Mgr. Krabec –  problém  s  ošetřením 
zraněného je systémově ošetřen. Pokud se 
jedná o úraz malého rázu ošetří zraněného 
studenta škola, v případě většího úrazu 
se musí volat záchranná služba. V tomto 
regionu je velmi špatně zajištěna možnost 
rychlého ošetření s nárůstem cestovního 
ruchu se tento problém neustále zhoršuje. 
Přes neustálé naléhání bohužel Pk nepři-

stoupil na zřízení větší možnosti zdravotní 
služby na Kralicku. 

Ing. Kubín – upozornil na znečištěnou 
cestu od koupaliště k vodárně a potom dále 
za vodárnou směrem k lesu. 

p. Hejtmanký – po cestě se jezdí na pole, 
silnice je znečištěná. Při letošním zimním 
setkání turistů byl problém přejít  do lesa 
(rozježděná přístupová cesta).

pí Ponocná – osloví osoby zodpovědné 
za znečištění silnice. Na příštím zasedání 
ZM bude informovat o tomto jednání.

Ing. Kubín vznesl  dotaz  k  jazykové 
výuce  úředníků městského  úřadu.  Zda 
probíhá tato výuka, kdo ji zajišťuje a proč 
nebyl přijat lektor z Králík.

Ing. Bouška sdělil, že výuka probíhá, 
výuku zajišťuje certifikovaná firma z Brna, 
firma původně nabídla výuku za určitých 
pravidel, později navrhla lektory z Králík. 
Toto ale odmítli úředníci.

Ing. Kubín – je tato možnost pro město 
finančně výhodnější?

Ing. Bouška – výuku si platí zaměst-
nanci  sami,  město  nepřispívá  žádnou 
finanční částkou. Výuka probíhá v pátek 
v  pracovní  době,  což  umožňuje  zákon  o 
úřednících – vzdělávání úředníků.

JUDr. Ježek – jaké bylo složení výbě-
rové  komise  na  pracovníka  stavebního 
odboru?

Ing. Bouška – výběrové řízení vyhlašuje 
vedoucí úřadu a složení komise vzniká po 
dohodě s vedením města. Komisi jmenuje 
tajemník města,  dle  zákona  je  stanoven 
minimální  počet  zaměstnanců  úřadu 
v komisi na  jednu  třetinu  členů komise. 
Žádné další  stanovení na  obsazení  výbě-
rové komise v zákoně stanoveno není. Po 
dohodě  s  vedením města  se  jej  účastní  i 
zástupce z řad zastupitelů (vedení města 
nebo radní města). Další osobou v komisi 
bývá zpravidla zaměstnanec jiného úřadu, 
který vede danou agendu. 

pí Ponocná –  ve  výběrové komisi na 
pracovníka stavebního odboru byla ona, pí 
Nosková, Ing. Švéda, Bc. Divíšek, p. Mora-
vec  (zaměstnanec MěÚ z Lanškrouna  ze 
stavebního odboru). V průběhu výběrového 
řízení každý uchazeč odpověděl na stejně 
podané otázky. Při odpovědi uchazeče jej 
každý  člen výběrové komise  oznámkoval 
a následně byl proveden vlastní výběr dle 
navrženého klíče.

JUDr. Ježek  –  je možné,  aby  se  stal 
zastupitel členem výběrové komise?

pí Ponocná upřesnila, že každý  ZM se 
může stát členem výběrové komise.

p. Hejtmanský jaké  náklady mělo 
město v souvislosti s organizací a konáním 
srazu turistů?

pí Ponocná – bohužel z důvodu nepříz-
ně počasí se nakonec předávání osvědčení 
zúčastnilo  pouze  5  turistů. Město  sraz 
turistů nestál  v podstatě  žádné  finanční 
prostředky,  pouze propagační materiály, 
a to co již bylo schváleno RM. 
Starostka ukončila jednání v 21:32 hod.
Výpis zajistila redakční rada.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze 

dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění.

V minulém čísle jsme uvedli, že vysvět-
lení k dotazu p. Strnada týkající se jed-
nacího řádu přestupkové komise podal 
p. Macháček. Tuto informaci podával 
tajemník MÚ. 
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Z pracovního kalendáře vedení města
2. 1.  - návštěva zástupců Orlického sportovního sdružení
3. 1.  - návštěva ředitele Úřadu práce ing. Hrušky v Králíkách
  - návštěva jednatele společnosti Novalamp, s.r.o. pana Pilze
4. 1.  -  jednání se zástupcem KČT o organizaci zimního turistického srazu
5. 1.  - starostka a místostarosta – setkání s představiteli města Miedzylesie
10. 1. - starostka na jednání správní rady Sdružení obcí Orlicko

v Jablonném nad Orlicí
11. 1. - zahájení zimního srazu Klubu českých turistů
12. 1. - návštěva ředitele společnosti OMB Composites, s.r.o. ing. Vlčka
12. 1. -  místostarosta na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně
13. 1. - ukončení zimního srazu Klubu českých turistů
15. 1. - návštěva krajského ředitele Hasičského záchranného sboru ing. Kvasničky
20. 1. -  místostarosta na šerpování maturantů SOUo Králíky
26. 1. - starostka na bezpečnostním semináři v Pardubicích
29. 1. - starostka a místostarosta na jednání s ředitelem VUSS

v Pardubicích o předání Hůrky
  - starostka a místostarosta na slavnostním vyhlášení 38. ročníku ankety

„O nejúspěšnějšího sportovce okresu Ústí nad Orlicí“

Informace z odborů městského úřadu
Na odbor školství, kultury a tělovýchovy 

byl vznesen dotaz týkající se veřejnoprávní-
ho vysílání České televize. V našem regionu 
je pozemní cestou šířen pouze signál ČT 1 a 
ČT 2. V jiných lokalitách má televizní divák 
možnost přijímat další programy vysílané 
veřejnoprávní institucí – jedná se o ČT 24 
a Program ČT 24 SPORT. Konkrétně byl 
dotaz  zaměřen na výši úhrady poplatku. 
Tazatel poukázal na to, že má k dispozici 
pouze dva programy v rámci veřejnopráv-
ního vysílání a  hradí stejný poplatek jako 
ti, kteří mohou přijímat všechny programy a 
ptá se,  zda může požadovat snížení úhrady 
poplatku.
Právní  náležitosti  týkající  se  úhrady 

poplatků (televize, rozhlas) jsou stanoveny 
zákonem číslo 348/2005 Sb., o televizních a 
rozhlasových poplatcích (dále jen zákon). 
V případě fyzických osob je poplatníkem 

televizního poplatku je podle zákona fyzic-
ká osoba, která  je vlastníkem televizního 
přijímače nebo jeho uživatelem, pokud není 
poplatníkem vlastník. Televizní poplatek 
platí  fyzická  osoba  z  jednoho  televizního 
přijímače,  z  druhého  a  každého  dalšího 
televizního přijímače  se poplatek neplatí. 
Poplatek  se neplatí  rovněž  z  televizního 
přijímače, který je v držení fyzických osob 
žijících s poplatníkem v téže domácnosti (dle 
§115 obč. zákoníku). Televizní poplatek platí 
i účastník televizního kabelového rozvodu, 

protože  televizní  poplatek není  součástí 
platby  za kabelový  rozvod. Měsíční  výše 
televizního poplatku je stanovena zákonem. 
Televizní poplatek je splatný vždy do 15. dne 
každého kalendářního měsíce nebo do 15. 
dne prvního měsíce sjednaného platebního 
období.
V případě právnických  osob  je úprava 

trochu jiná. Poplatníkem televizního poplat-
ku  je podle zákona právnická osoba nebo 
fyzická osoba podnikající, která je vlastní-
kem televizního přijímače. Poplatník platí 
televizní  poplatek  z  každého  televizního 
přijímače (i z přijímače, který je umístěn v 
dopravním prostředku,) tj. ze zařízení tech-
nicky způsobilého k individuálně volitelné 
reprodukci bez ohledu na způsob příjmu. 
Toto zařízení se považuje za televizní přijí-
mač i v případě, že si jej poplatník upraví 
k  jinému účelu. Povinnost platit  televizní 
poplatek za televizní přijímač má poplatník 
i v případě, že jej používá pouze pro projekci 
videopořadů. Tím není dotčena povinnost 
fyzické  osoby podnikající  platit  televizní 
poplatek za televizní přijímač v domácnosti. 
Poplatník, který v rámci podnikání vyrábí, 
opravuje nebo prodává televizní přijímače, 
platí poplatek pouze z takového počtu při-
jímačů, kolik má provozoven. Měsíční výše 
televizního poplatku je stanovena zákonem. 
Poplatek je splatný do 15. dne prvého měsíce 
každého kalendářního čtvrtletí.

Zákon definuje co  je  televizní a rozhla-
sový přijímač. Například u  rozhlasového 
přijímače  je definice následná: rozhlasový 
přijímač  je každé zařízení  technicky způ-
sobilé k  individuálně volitelné  reprodukci 
rozhlasového  vysílání.  Zejména  se  jedná 
o  přenosná  rádia, mini  a micro  věže  s 
tunerem, autorádia,  radiobudíky, mobilní 
telefony  s  rádiem,  set-top-boxy  (DVB-T) 
napojené k  televizi, PC s nainstalovanou 
FM nebo DVB-T kartou.
V zákoně jsou definovány důvody,  kdy 

je možné  osvobození  od  platby poplatku 
(zdravotní a sociální důvody). 
Osvobození  ze  zdravotních  důvodů  se 

týká osob s úplnou nebo praktickou slepotou 
obou očí a osob s oboustrannou úplnou nebo 
praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle 
žijící. Osvobozeny  jsou  tyto  osoby  rovněž 
v případě, kdy žijí  společně v domácnosti 
s jinou osobou splňující podmínky osvobo-
zení  ze  zdravotních  důvodů. Osvobození 
ze  zdravotních důvodů  se nevztahuje na 
domácnosti,  kde  je  alespoň  jeden  člen 
domácnosti, který jinak splňuje podmínky 
pro poplatníka dle §3, odst.2 zákona a na 
kterého se osvobození ze zdravotních důvo-
dů nevztahuje.
Osvobození ze sociálních důvodů se  týká 

osob či domácnosti,  jejichž příjem  je nižší 
než 2,15 násobek životního minima plat-
ného od roku 2007. Nově přibyla povinnost 
žádat  o  osvobození  a  prokazovat  příjem 
každého půl roku. Pokud není žádost v této 
lhůtě ČT doručena, stává se uplynutím 6ti 
měsíců osvobozený poplatník opět platícím 
poplatníkem.
Poplatník  platící  přes  SIPO  žádá  o 

osvobození na poště. Zatím nepřihlášený 
poplatník se může na své poště současně 
přihlásit a zažádat o osvobození. Formulá-
ře jsou k dispozici na poště. Přímý plátce 
na účet ČT zasílá vyplněný formulář na 
adresu ČT. Poplatník nemající SIPO může 
zaslat přihlášku spolu s formulářem pro 
osvobození  na  adresu  České  televize. 
Formulář  je  ke  stažní  na  internetových 
stránkách ČT.
Z uvedeného  vyplývá,  že  poplatek  je 

hrazen za držbu přístroje, nikoli  za počet 
přijímaných programů a  jsou  stanoveny 
zákonné důvody, kdy žadatel může žádat o 
osvobození od platby.

Za odbor školství, kultury
a tělovýchovy J. Divíšek

Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Malá Morava
Obec Malá Morava, zřizovatel Mateř-

ské  školy Malá Morava,  příspěvková 
organizace,  Malá  Morava  –  Vysoký 
Potok 40, 788 33 Hanušovice vyhlašuje 
konkursní  řízení  na  obsazení  funkce 
ředitele Mateřské  školy Malá Morava, 
příspěvková  organizace, Malá Morava 
– Vysoký Potok, 788 33 Hanušovice. 

Požadavky: předpoklady  pro  výkon 
funkce  ředitele  dle  zákona  č.  563/2004 
Sb.,  o  pedagogických  pracovnících  a 
o  změně  některých  zákonů,  ve  znění 
pozdějších  předpisů  (ukončené  vyso-
koškolské  vzdělání  získané  studiem 
v  akreditovaném  studijním  programu 
v  oblasti  pedagogických  věd  zaměřené 
na  pedagogiku  předškolního  věku, 
nebo  vyšší  odborné  vzdělání  získané 
ukončením akreditovaného vzdělávacího 
programu  vyšší  odborné  školy  v  oboru 
vzdělávání  zaměřeném  na  přípravu 

učitelů  předškolního  vzdělávání, nebo 
střední  vzdělání  s maturitní  zkouškou 
získané  ukončením  vzdělávacího  pro-
gramu  středního  vzdělávání  v  oboru 
vzdělávání  zaměřeném  na  přípravu 
učitelů  předškolního  vzdělávání, nebo 
vysokoškolské vzdělání získané studiem 
v  akreditovaném  studijním  programu 
v oblasti pedagogických věd zaměřené na 
speciální pedagogiku); znalost problema-
tiky řízení školství a školské legislativy; 3 
roky praxe ve výkonu přímé pedagogické 
činnosti; dobrý zdravotní stav.

Náležitosti přihlášky: ověřené  kopie 
dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělá-
ní  (u VŠ  diplom a  vysvědčení  o  státní 
závěrečné  zkoušce) a dokladů o dalším 
vzdělávání; doklad o celkovém průběhu 
zaměstnání potvrzený posledním zaměst-
navatelem; strukturovaný životopis; kon-
cepci rozvoje mateřské školy v maximál-

ním rozsahu 3 stran strojopisu; výpis z 
rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání; čestné prohlášení 
podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 
ve  znění  pozdějších  předpisů;  lékařské 
potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce 
ředitele (ne starší 3 měsíců).

Předpokládaný nástup: k 12. 3. 
2007. 

Podání přihlášek: v termínu   12. 2. 
2007  (Rozhodující  je  datum doručení). 
Písemné přihlášky zasílejte doporučeně 
na  adresu: Obecní  úřad Malá Morava, 
Malá Morava 2, 788 33 Hanušovice nebo 
osobně  doručte  do  podatelny Obecního 
úřadu Malá Morava nejpozději do uzá-
věrky dne 12. 2. 2007, 17.00 hod.  
  Zalepenou  obálku  výrazně  označte 

„KONKURZ - NEOTVÍRAT“.
Pozn. redakce: provedena formální 

úprava textu z důvodu umístění.
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Jak jsme prožili Vánoce ve školce
„Za okny sype se sněhová nadílka, záclony provoní 

anýz a vanilka,…“
Některá  zima nám nasype  sněhu až moc,  jiná  je  na  sníh 

skoupá,  jako  třeba  ta  letošní.  Zato  vůně  domácího  cukroví 
provoní naše domovy rok co rok. 

„Vánoční koledy zpívají andělé, už jsou tu vánoce, 
šťastné a veselé.“
Ano, už se zase přiblížil ten čas vánoční, plný tajemství, pře-

kvapení, radosti, ten snad nejkrásnější čas v roce. Na Vánoce 
se těší všichni, velcí i malí, ti malí pochopitelně nejvíce. 
I u nás ve školce jsme už počítali, kolik dnů zbývá do besídky, 

kolikrát  se  ještě  vyspíme,  než nám Ježíšek  přinese  vánoční 
nadílku.  Ale  než  tomu  tak  bylo, museli  jsme  se  důkladně 
připravit, abychom našim milým a blízkým uchystali  veliké 
překvapení. A tak jsme pilně nacvičovali – básničky, písničky, 
tanečky,  veršovanou pohádku a hlavně koledy. A  taky  jsme 
chystali malé dárečky, přáníčka, vyzdobili jsme celou naši škol-
ku. Pěkný vánoční věnec na hlavní dveře a výzdobu vstupní haly 
pro nás vytvořila paní Julinka Brychová, babička naší Terezky 
Markové. A tak nám dny ubíhaly rychle, jeden za druhým a než 
jsme se nadáli, byl tu poslední předvánoční pátek – den naší 
besídky a velkých překvapení.
Hned  ráno na nás  čekalo  první  a  asi  největší  –  pod naz-

dobeným  stromečkem  se  na  nás moudře  dívali  bílí  a  žlutí  
plyšoví tygříci a spousta dalších zabalených dárků. Jen jsme 
seděli a kochali se tou nádherou – každý si přitom vyhlížel tu 
svou malou šelmičku, která se mu nejvíce zalíbila. Dopoledne 
pak uběhlo v horečných přípravách – vyzkoušeli jsme si celý 
program besídky,  přichystali  hernu pro diváky. Po  svačince 
už se začali sjíždět první hosté. Děti se přitom převlékly do 
svátečního, vítaly se s rodiči a dalšími příbuznými a známými. 
Všichni se usadili na připravených židličkách, ještě jsme počkali 
na poslední opozdilce – a už začínáme!
Úvodem  jsme  si  zavzpomínali  krátkým  pásmem  „Jsme 

duhové  děti“  na naše  nedávné  vystoupení  v Polsku. Pásmo 
jsme  zpestřili  a  doprovázeli máváním  a  legračními  pohyby 
s krepovými květy čtyř barev. Pak jsme se přenesli do období, 
kdy  u  nás  naděloval Mikuláš,  zopakovali  jsme  si  všechny 

známé i méně známé písně a říkadla. Při tónech písně „Stála 
Panenka Maria“ jsme rozehráli známý příběh o tom, jak anděl 
zvěstuje Panně Marii,  že porodí Ježíška. O putování Panny 
Marie světem vypovídá naše vánoční hra „Když Panna Maria“, 
při které zhaslo světlo a na stěně svítila zářící kometa. Známá 
píseň „Tichá noc“ nás přiměla, abychom se společně zamysleli 
nad narozením Jezulátka. Veselá  píseň  „Rychle  bratři“  toto 
pásmo ukončila. Zlatým hřebem programu byla dramatizace 
hry „Adventní věnec“ - čtyři oživlé svíčky nám svým rozhovorem 
připomněly, že bychom měli více ctít v našem životě mír, víru a 
lásku a nevzdávat se naděje. Nakonec už se děti dočkaly toho, 
na co se od rána těšily - rozdělování dárečků. Losovalo se pořadí, 
plyšáčci postupně mizeli - až byli rozděleni všichni.
Ostatní hračky zůstaly pod stromečkem - s těmi se děti potěší 

až po vánočních prázdninách. 
   Odpoledne končilo, rodiče si odváděli své děti, společně jsme 

se loučili a přáli si veselé Vánoce a hlavně zdraví do nového 
roku. Ať se všem splní jejich očekávání a ať se zase po novém 
roce ve zdraví shledáme!
Nejprve chceme srdečně poděkovat manželům  Hudetzovým 

z Králík  za  jejich  příspěvek na nadílku,  kterou  jsme mohli 
potěšit všechny naše děti. Dále děkujeme paní Julii Brychové 
z Červeného Potoka, která pro nás již několik let připravuje 
nápaditou sváteční výzdobu vstupních prostor. Paní Janě Kli-
mešové z Dolní Moravy děkujeme za krabici výborného cukroví, 
kterou poslala dětem k ochutnání. A manželům Marešovým 
z Králík za milou pozornost, kterou nás potěšili.

Paní učitelky z MŠ Červený Potok

Klub čilých babiček Červená Voda
zve nejen seniory  na

MASOPUSTNÍ VEČER,
který se koná v úterý 20. února 2007 od 16 hod.
v tanečním sále klubovny SDH (za nemocnicí).

K poslechu a tanci hrají
Pašeráci z Písařova.

Klub pro mládež
Jednota bratrská pořádá  pro mládež

od 13 do 18 let

diskusní klub Exit 316. 
Program: videoprojekce, hudební klipy, zábava, 

diskuse, občerstvení, víkendové akce…
Exit 316 se koná každý pátek od 17 hod.

v Klubu Na Střelnici.
Více informací na tel.: 732 380 283 (Petr Appl), 

www.exit316.cz
Projekt podporuje město Králíky.
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Stomatologické slu�by
Oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a 

�amberka - Ordinaèní hodiny - sobota, nedìle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice �amberk tel.: 465 

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

den lékaø/ka obec místo telefon
03. 02. So  MUDr. Applová  Dolní Èermná  è.p. 222  465 393 266
04. 02. Ne  MUDr. Applová  Dolní Èermná  è.p. 222  465 393 266
10. 02. So  MUDr. Beranová  Jablonné n. O.  U koupaliště 149  465 642 267
11. 02. Ne  MUDr. Beranová  Jablonné n. O.  U koupaliště 149  465 642 267
17. 02. So  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 17  465 324 829
18. 02. Ne  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 17  465 324 829
24. 02. So  MUDr. Dunglová  Letohrad  budova žel. st.  972 324 447
25. 02. Ne  MUDr. Dunglová  Letohrad  budova žel. st.  972 324 447
03. 03. So  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
04. 03. Ne  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441

CLAVIUS slouží čtenářům
Čtenáři,  kteří  od  listopadu  loň-

ského  roku  navštívili  Městskou 
knihovnu v Králíkách, si už zvykli 
na  nově  zavedenou  elektronickou 
evidenci výpůjček, kterou umožňuje 
počítačový program CLAVIUS.
Mnozí z nich využili naši nabídku 

a aktivovali si své čtenářské konto 
na webové stránce knihovny, takže 
mohou  pohodlně  u  svého  počítače 
zjistit,  co  všechno  mají  půjčeno, 
kdy mají půjčené knihy a časopisy 
vrátit,  jestli  se  už  vrátila  kniha, 
kterou  mají  zamluvenou  a  další 
informace.
Prostřednictvím Internetu mohou 

v  on-line  katalogu  podle  mnoha 
hledisek vyhledávat knihy z celého 
fondu  naší  knihovny.  Zjistí-li,  že 
vybraná  kniha momentálně  není 
k dispozici, může si ji z domu rezer-

vovat.  Tímto  způsobem  ale  nejde 
elektronicky  rezervovat  knihu,  u 
které je uvedeno, že je momentálně 
v knihovně k dispozici.
Další  výhodou  je,  že  čtenář  si 

může  přes  Internet  maximálně 
dvakrát  prodloužit  výpůjční  dobu 
půjčených knih. Podmínkou  je,  že 
to musí udělat před jejím uplynu-
tím.  Systém  to  logicky  neumožní 
v  případě,  kdy  by  si  čtenář  chtěl 
prodloužit výpůjční dobu u knihy, 
na  kterou  je  evidována  rezervace 
pro dalšího čtenáře.
Máme  radost  z  toho,  že  značně 

vysoké  investice  vložené  do  poří-
zení  moderního  programového 
vybavení  přispívají  k  rychlejším 
a  kvalitnějším  službám  našim 
čtenářům.

Ivana Marečková

POJEĎTE S NÁMI NA CESTU KOLEM SVĚTA!
Pozvání  platí  pro 

všechny  dětské  čte-
náře, kteří navštěvují 
Městskou  knihovnu 
v Králíkách.
Připravili jsme pro 

ně novou čtenářskou 
soutěž,  která  bude 
probíhat od února do 

června letošního roku..
Soutěžící děti  budou  rozděleny do 

tří věkových kategorií – 1. kategorie 
od 6 do 8 let, 2. kategorie od 8 do 11 
let  a  3.  pro  nejstarší  čtenáře  od  12 
do 16 let.
Každý měsíc budou připraveny pro 

každou kategorii tři soutěžní otázky a 
budou se týkat světadílu, který právě 
navštívíme.

V únoru  se  podíváme  do  Afri-
ky,  v  březnu  navštívíme Ameriku, 
v dubnu  Asii, v květnu zamíříme do 
Austrálie a cestu ukončíme v červnu 
v Evropě.
Princip  soutěže  je  jednoduchý. 

Děti budou vybírat správné odpovědi 
z nabídnutých možností a   zakrouž-
kují je na dva lístky, které dostanou 
v knihovně..
Knihovnice zkontroluje, zda vybraly 

dobře,  a bude-li vše v pořádku, vhodí 
jeden očíslovaný lístek se jménem čte-
náře do zapečetěné nádoby a druhý dá 
čtenáři, který si ho dobře uschová.
Každý měsíc může soutěžit čtenář 

jen  jednou. Má možnost  se  rozhod-
nout,  že  některý měsíc  nebude  sou-
těžit, ale zmenšuje se tak jeho šance 

vyhrát pěkné ceny.
Koncem června upořádáme v dět-

ském oddělení slosování všech lístků 
vhozených  od  února  do  června  do 
zapečetěné  nádoby  a  na  výherce 
budou čekat zajímavé ceny.
Pro všechny soutěžící připravíme 

ještě  jedno  překvapení  –  ale  to  je 
zatím PŘÍSNĚ TAJNÉ!!
TĚŠÍME  SE,  ŽE  S NÁMI  NA 

CESTU KOLEM SVĚTA ZA 150 DNÍ 
POJEDE HODNĚ DĚTÍ.

Za pracovnice Městské knihovny
Ivana Marečková.

Policie České
republiky

Obvodní oddělení
Králíky informuje
K vloupání do dílny a následné krádeži 

došlo na konci prosince 2006 v Králíkách. 
Pachatel odcizil svářecí agregát i s příslu-
šenstvím a majiteli tak  způsobil škodu 
ve výši nejméně 35 tisíc korun. Šetřením 
bylo zjištěno, že pachatel ke vniknutí do 
dílny  použil  shodný  klíč.  Po  pachateli 
krádeže policie intenzivně pátrá.

Od  nového  roku  umožňuje  zákon 
policistům, v případech domácího nasilí, 
využít  oprávnění  vykázat  násilnickou 
osobu ze společného obydlí na dobu 10-ti 
dnů. Již během ledna policisté z Králík 
byli nuceni  toto oprávnění použít hned 
dvakrát. V jednom případě byl vykázán 
45-ti letý muž z Dolní Moravy, který svou 
manželku slovně a fyzicky již delší dobu 
napadal. Druhým násilníkem, který byl 
nucen opustit společný dům, byl 37-letý 
muž  z Červené Vody.  I  tento  násilník 
svou manželku slovně a fyzicky napadal 
a navíc v posledním případě i zdemoloval 
zařízení bytu. Jednání obou násilníků je 
nyní policií šetřeno jako trestný čin násilí 
proti skupině obyvatel a jednotlivci.
V měsíci  říjnu  2006  šetřila  policie 

krádež motocyklu zn. Jawa 350, který byl 
odcizen v ulici V Bytovkách v Králíkách.  
V lednu 2007 se pak policistům podařilo 
zjistit pachatele této krádeže. Jsou jimi 
dva mladíci z Malé Moravy, kteří moto-
cykl odcizili a hodlali si ho ponechat do 
doby, než  sami budou vlastnit  řidičský 
průkaz. Majiteli se tak vrátil motocykl, 
se kterým se již rozloučil.

inspektor prap.Karel Straka
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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 měsíci únoru oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

85 let  - Marie Marušková
83 let  - Anna Horáková
82 let  - Andrej Servanský
81 let  - Věra Röllová,
  - Margita Havlová
80 let  - Oldřich Theimer
79 let  - Růžena Petruželková
78 let  - Eliška Filipová,
  - Elfrída Venclová
76 let  - Vladimír Beran

75 let  - Helmut Schramme,   
  - Marie Kalousková,
  - Přibyslav Felgr
73 let  - Jan Krejčí
72 let  - František Sekanina,
  - Žofia Mišurcová
71 let  - Valburga Dostálová,
  - Leopold Fogl
70 let  - Anna Barvínková,
  - Štefan Mlčůch

Lenka Csókásová, Jan Brůna, Marek Bajt, Adéla Brůnová, Ivana Brůnová

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Libor Baranowski – Lucie Koubová

Dne 14. února 2007 uplyne
100 let od narození

Antonína Dolečka
bývalého vedoucího knihovny.

S láskou vzpomínají
syn Jaroslav s rodinou,

vnoučata a pravnoučata.

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Nabízím  zednické  práce,  pokládku 
dlažby, provedení obkladů. Radek Kap-
lan, tel. 736 735 303.

Hledám  pracovité  brigádníky  na 
stavební práce, hned od jara, v týdnu i 
o víkendu, platba ihned hotově. Koupím 
lešení Haki, WC na stavbu, nabídněte.  
Tel.: 465524794, petras@apos.cz

Koupíme větší množství lešenářských 
trubek – cca 50 ks o délce 3 metry; tel.: 
724 18 11 28.

Nabízím zpracování daňové evidence, 
přiznání k dani  z příjmů FO, přehledy 
pro OSSZ a ZP. Maťašovská J., tel. 737 
328 660.

Již 1 rok uplyne od doby, kdy nás 
dne 28. února opustil náš milova-
ný manžel, tatínek a dědeček

pan Jiří Beran
Nikdy nezapomeneme

ČČK Dolní Morava pořádá dne 17. 2. 2007 v sále 
obecního úřadu  od 20.00 hod.

MAŠKARNÍ KARNEVAL.
K tanci i poslechu bude hrát skupina INDEX Žamberk,

vstupné bez masky 40,-Kč, s maskou 25,-Kč.
Přijďte se bavit, občerstvení zajištěno.

Nejlepší masky budou vyhodnoceny a odměněny.

Nekriminalizujte
spotřebitele a

dejte jim alespoň
nějaká práva!

V současné době, kdy začíná i v ČR 
docházet ke kriminalizaci spotřebitelů a 
zabavování jejich počítačů za kopírování 
hudebních a video nahrávek, je čím dál 
důležitější, aby bylo stanoveno, co spotře-
bitelé můžou včetně nastavení férových 
podmínek.
Spotřebitelé v celé Evropě proto prosa-

zují  zakotvení určitých  šesti  základních 
práv spotřebitelů v digitálním prostředí: 
1. Právo na volbu, přístup k informa-

cím  a  kulturní  rozmanitost  –  ochrana 
duševního vlastnictví by neměla být jen o 
prosazování svých ekonomických zájmů, 
ale i o přístupu k informacím, znalostem a 
kultuře, v celé její široké rozmanitosti 
2.  Právo na  princip  „technické neut-

rality“  – ochranu a zachování spotřebi-
telských práv v digitálním prostředí bez 
zneužívání možností  technologií k  jejich 
omezení  
3.  Právo  na  prospěch  z  technologic-

kých inovací bez zneužitelných překážek 
– zvláště za situace, kdy obcházení mnoh-
dy absurdních omezení (např. regionů u 
DVD) je trestné 
4.  Právo  na  interoperabilitu  obsahu 

na různých zařízeních – bez omezení, že 
určitý obsah lze přehrát jen na přehrávači 
určité značky 
5. Právo na  ochranu  soukromí  –  bez 

získávání informací o uživateli a způsobu, 
jak dílo užívá 
6. Právo nebýt kriminalizován – odmí-

táme kriminalizaci  jednotlivých  spotře-
bitelů,  úsilí  státních úřadů  i  vlastníků 
práv duševního  vlastnictví  by mělo  být 
upřeno  k  odstranění  kriminálních  sítí 
narušujících práva duševního vlastnictví 
za účelem dosažení zisku. 
Závěr: Spotřebitelé a umělci potřebují 

sebe  navzájem. Obě  skupiny mají  svá 
práva, kterých by ti druzí měli dbát.

Sdružení obrany spotřebitelů
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Program na ÚNOR
úterý   6.   NAUKA O SNECH   zač. ve 20.00 hod
Myšlenkový  základ  pro  filmovou  love  story  tvoří 

situace,  v  níž  dva mladí  lidé  doufají,  že  se  jejich  sny 
navzájem  spojí.  Osobitá  a  hravá  romantická  komedie 
s Gaelem Garcíou Bernalem v hlavní  roli  třicetiletého 
Stéphana, který už od dětství nedokáže rozlišovat mezi 
realitou a snem.

středa   7.   SPLÁCHNUTEJ   zač. v 17.00 hod
Velmi  zábavná  a  nápaditá  rodinná  podívaná  o  roz-

mazleném krysím mladíkovi Roddym, který se shodou 
nešťastných  náhod  ocitne  v  „normálním“  světě,  tedy 
v  londýnských  stokách.  Animovaný  snímek  od  tvůrců 
Shreka, Slepičího úletu a Walace a Gromita.

pátek   9.   CASINO ROYALE   zač. ve 20.00 hod
V jedenadvacáté bondovce se objevuje nový, již šestý 

představitel  agenta  007 Daniel  Craig.  Filmový  přepis 
vůbec první knihy Iana Fleminga s Jamesem Bondem 
z roku 1953 je přenesen do současnosti a byl z velké části 
natáčen v barrandovských ateliérech, ale také v reálech 
několika českých městech.

sobota   10.   zač. v 20.00 hod
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK
Diváckému  zájmu  o  krvavé  brutalitky  vychází  vstříc 

prequel úspěšného snímku z roku 2004, tedy „první“ příběh 
o  zabijácké  rodině Hewittových,  kteří  pomocí  v  titulku 
zmíněného nářadí likvidují partu mladých lidí, jež náhodou 
zbloudila do jejich teritoria. Diváci budou svědky zrození 
Kožené tváře!

úterý   13.   ILUZIONISTA   zač. ve 20.00 hod
Eduard Abramowitz  alias  iluzionista  Eisenheim  (v 

podání Edwarda Nortona) vyrostl jako syn truhláře a od 
dětství měl talent na kouzla. Stal se z něho věhlasný mág, 
ale v osobním životě mu ani jeho schopnosti nepomohly 
naplnit  lásku k milované Sofii. Další americký snímek, 
který se natáčel v České republice.

pátek   16.   BORAT   zač. ve 20.00 hod
Snímek s podtitulem „Nakoukání do amerycké kultůry 

na obědnávku slavnoj kazašskoj národu“ je parodickou a 
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satirickou mystifikací o televizním reportérovi Kazašské 
státní televize, který v USA natáčí dokument a díky seriálu 
„Pobřežní  hlídka“  se  zamiluje  do Pamely Andersonové. 
Poměrně vulgární a dehonestující snímek je vlastně pás-
mem gagů vystavěných na principu „primitiv z Východu 
zpovídá lépe oblečené primitivy ze Západu“.

úterý   20.   LOVECKÁ SEZÓNA   zač. v 17.00 hod
Jelen za všechny, všichni za medvěda! Zvířata se vzbouří 

proti každoročnímu nájezdu lovců do lesa a do čela této 
akce  se  překvapivě  postaví  zdomácnělý  a  líný  grizzly 
Boog a uličnický jelen Elliot. Animovaný snímek, vhodný 
i pro nejmenší děti, je ozdoben řadou komických situací a 
několika pěveckými čísly.

Klub Na Střelnici Králíky
ÚNOR

pátek   2. 2.   zač. v 19.00 hodin
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA KRÁLÍKY
Pořádá maturitní ročník Gymnázia Králíky, předprodej vstu-

penek u hospodářky školy paní Jungvirtové, tel. 465 631 306.

pátek – neděle 23. - 25. 2.    zač. v 19.00 hod
KRÁLICKÝ KARNEVAL
Tradiční společenská událost – lidová veselice ve všech 

králických  hospodách,  restauracích  a  sálech.  Pořádá 
Sdružení pro králický karneval, informace pan Jiří Hlava, 
tel. 724 244 123.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a 
o předprodeji vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 
465 631 473 nebo 603 849 460, a také na internetové 
adrese www.strelnice.cz. 

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Lipka zahraje
„SAMOTU“

Divadelní soubor Lipka se po dvouleté přestávce chys-
tá publiku předvést vlastní divadelní adaptaci proslulé 
filmové veselohry autorského tandemu Svěrák - Smoljak 
s názvem „Na samotě u lesa“.
Pod režijním vedením Libora Líbala se na scéně opět 

objeví  řada nových  tváří  amatérských herců  z  celého 
Králicka. Dědu Komárka si zahraje stálice souboru Josef 
Stejskal,  v dalších hlavních  rolích uvidíme například 
Jarmilu Venzarovou, Otu Pavliše, Radku Vodičkovou 
a Jiřího Švandu. Na výtvarné podobě scény se poprvé 
podílí Jaroslav Šabata z Králík.
Premiéru hry „Na samotě u lesa“ si nenechte ujít v 

sobotu 3. března v 19.00 hod. v sále Osvětové besedy v 
Lichkově. Králickému publiku se chce Lipka představit 
až v dubnu.

Arnošt Juránek

Z představení „Pytlákova schovanka aneb šlechetný 
milionář“, vlevo Arnošt Juránek, vpravo Ota Pavliš. Foto: 
L. Faltusová.

Základní umělecká škola v Králíkách

POŘÁDÁ
žákovský koncert
který se koná 22. 2. 2007
v 18.00 hodin, v sále ZUŠ.

Srdečně zvou žáci a učitelé.
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Seznam kulturních a sportovních akcí
v blízkém okolí na měsíc ÚNOR

1. 2.
Eragon
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Film Maďarsko. Chudý farmářský 
chlapec Eragon najde  v Dračích  horách 
podivný modrý kámen z kterého se „vyklu-
be“ dračí vejce a z něj později dračí mládě 
- Safira. Jeho prostý život přes noc zanikne 
a on se ocitne v novém, nebezpečném světě 
intrik, kouzel a válek. Pouze se starodávným 
mečem a moudrým průvodcem musí Eragon 
se Safirou zdolávat nebezpečné  situace a 
odolávat temným silám v království. Dokáže 
Eragon naplnit  své předurčení  a převzít 
břímě legendárních Dračích  jezdců? Osud 
království možná  leží v  jeho rukou. Hrají 
- Edvard Speleers (Eragon), Jeremy Irons 
(Bronx), John Malkovich (král Galbatorix). 
115 min., přístupný, cena: 59,- Kč, předpro-
dej: 465 641 371.

Kočár do Vídně
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Představení Filmového klubu. Film 
ČR - psychologické drama. Křehká studie o 
přerodu strachu až k nenávisti. Černobílý, 
85 min., cena od 45,- Kč do 60,- Kč. Před-
prodej: 465 614 583.

3. 2.
Šťastné a veselé
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film Francie, Německo, GB, 
Rumunsko - válečné drama. Film inspiro-
vaný skutečným příběhem, který se odehrál 
v zákopech První světové války na Štědrý 
večer  roku 1914. Širokoúhlý,  titulky, 116 
min., od 12. let, cena: 60,- Kč. Předprodej: 
465 614 583.

Hasičský ples
Žamberk, 20:00, Restaurace Na Kopečku, 

Albertova. Pořádá: Sbor dobrovolných hasi-
čů v Žamberku. K tanci a poslechu hraje: 
Letrando.  Výborné  občerstvení,  bohatá 
tombola. Předprodej vstupenek:  od 15. 1. 
v prodejně MODE - pasáž Panský dům v 
Žamberku.

4. 2.
Smíšené pocity
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Umělecká agentura Česká Lípa. Diva-
delní komedie Richarda Baera o milostné 
romanci lidí středního věku. Lidský příběh 
plný laskavého humoru, jiskrných dialogů 
a jímavého a hlubokého citu. Režie Luděk 
Munzar. Hrají: J. Hlaváčová, P. Kostka, J. 
Satoranský, L. Hampl alt. J. Zýka. Cena: 
220,- Kč. Předprodej: 465 614 583.

Taneční podvečer
Letohrad, od 16:00 do 19:00, Dům kultury 

- kinosál, Družstevní 597. Upozorňujeme, že 
tato akce nepatří ke kurzům společenského 
tance. Je určena široké veřejnosti, a proto 
jsou  všichni  příznivci  tance  zváni!  Živá 
hudba a občerstvení zajištěno. 

5. 2.
Borat
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film USA. 83 min., přístupný od 15 
let, cena: 54,- Kč. Předprodej: 465 641 371.

6. 2.
Lovecká sezóna
Žamberk,  17:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - rodinný animova-
ný. Česky, 86 min., přístupný, cena: 65,- Kč. 
Předprodej: 465 614 583.

7. 2.
Eragon
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597. Film Maďarsko. 115 min., 
přístupnost od 12 let.

Lovecká sezóna
Žamberk,  17:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - rodinný animova-
ný. Česky, 86 min., přístupný, cena: 65,- Kč. 
Předprodej: 465 614 583.

8. 2.
Spláchnutej
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. 

Hanuše. 86 min., přístupný, cena: 59,- Kč. 
Předprodej: 465 641 371.

10. 2.
Odsouzeni zemřít
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film Německo  -  thriller. Natočeno 
podle  skutečné události. Víkendový výlet 
na  luxusní  jachtě se pro skupinu vysoko-
školských kamarádů mění v děsivou plavbu. 
Širokoúhlý, titulky, 95 min., od 15. let, cena: 
60,- Kč. Předprodej: 465 614 583.

Sportovní ples
Žamberk, 20:00, Restaurace Na Kopečku, 

Albertova. Pořádá: Fotbalový oddíl 1. FC 
Žamberk. Předprodej vstupenek: u p. Jiřího 
Fogla (vazba knih pod zámeckými schody) 
od  15.1.2007.  Tradiční  hudba,  tradiční 
tombola.

Valentýnský diskoples
Jablonné nad Orlicí, 20:00, Hotel U Dubu 

- sál, Slezská 38. Pořádá: Občanské sdružení 
Kamarádi.

11. 2.
Odsouzeni zemřít
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film Německo  -  thriller. Natočeno 
podle  skutečné události. Víkendový výlet 
na  luxusní  jachtě se pro skupinu vysoko-
školských kamarádů mění v děsivou plavbu. 
Širokoúhlý, titulky, 95 min., od 15. let, cena: 
60,- Kč. Předprodej: 465 614 583.

13. 2.
Po hlavě do prdele
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní  39. Film ČR  -  černá komedie. 
Příběh  rodiny Vohnoutových  pohledem 
čtrnáctiletého Tomáše, jeho matky a otce, 
který se jeví jako neškodný nekňuba, ale ve 
skutečnosti je špičkovým zabijákem. Česky 
+ titulky, 89 min., od 15. let, cena: 70,- Kč. 
Předprodej: 465 614 583.

14. 2.
Po hlavě do prdele
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní  39. Film ČR  -  černá komedie.  

Česky + titulky, 89 min., od 15. let, cena: 
70,- Kč. Předprodej: 465 614 583.

15. 2.
Dělníkova smrt
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Představení Filmového klubu. Film 
Rakousko, SRN - dokumentární esej. Šest 
kapitol, šest podob dělnické práce na šesti 
místech na přelomu tisíciletí. Titulky, 122 
min., přístupný, cena: 55,- Kč. Předprodej: 
465 614 583.

Happy Feet
Jablonné nad Orlicí,  18:00, kino  -  sál, 

A. Hanuše. Film USA. Pokud nedovedete 
zpívat, jste mezi tučňáky z arktických plání 
nikým. Tučňák Brumla je bohužel tím nej-
horším zpěvákem na celém širém světě. Co 
mu však chybí tuhle, nechybí mu tamhle. 
Je totiž skvělý tanečník, ba co víc, je blázen 
do stepu. Brumla je prostě natolik jiný, že 
jej přísný vládce národa tučňáků, stařešina 
Noah, nadobro vyloučí z komunity. Náš hrdi-
na se poprvé v životě dostane mimo domov a 
v dálavách se setkává s věru podivnými bra-
chy, kteří sice tučňáky bezesporu jsou, ale 
vůbec tak nevypadají. 108 min., přístupný, 
cena: 64,- Kč. Předprodej: 465 641 371.

17. 2.
SAW 3
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - horor. Další rafi-
novaně promyšlené hrátky krutého Jigsawa, 
obávaného mozku v pozadí krutých a pro-
myšlených her, v nichž jeho oběti svádějí boj 
o vlastní životy. Titulky, 107 min., od 18. let, 
cena: 65,- Kč. Předprodej: 465 614 583.

44. Zahrádkářský ples
Žamberk, 20:00, Restaurace Na Kopečku, 

Albertova. Pořádá: Český  zahrádkářský 
svaz v Žamberku. Hudba: Studio MIX Lib-
chavy. Květinová výzdoba, bohatá tombola, 
občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek: 
s místenkou od 1. 2. v holičství u kostela.

18. 2.
SAW 3
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film USA  - horor. Titulky, 
107 min., od 18. let, cena: 65,- Kč. Předpro-
dej: 465 614 583.

19. 2.
Pravidla lži
Jablonné nad Orlicí,  19:30, kino  -  sál, 

A. Hanuše. Film ČR. Dvanáct  lidí,  kteří 
se nechali dobrovolně zavřít na statku na 
Šumavě. Dobrovolně  se  zřekli  svobody. 
Manuálně pracují (živí sami sebe) a navzá-
jem si pomáhají překročit svou minulost. Na 
jeden rok. Vztahy jsou rovnoprávné, nikdo 
nemůže mít hlavní slovo. Za porušení pra-
videl komunity ale hrozí vyloučení. Pracují 
nervy a pudy. Jolana (Petra Jungmanová) 
je slabá holka a Milan (Jiří Langmajer) zase 
silný  chlap...Porušovat pravidla  tam, kde 
se tolik hraje na pravdu znamená rozvrátit 
všechno a ohrozit všechny. Kromě sugestivní 
atmosféry se za největší devízu filmu dají 
označit herecké výkony. Režiséru Robertu 
Sedláčkovi  se  podařilo  setřít  rozdíl mezi 
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osvědčenými profesionály a debutanty z jed-
notlivých partů složit pozoruhodný herecký 
koncert. 115 min., přístupný od 15 let, cena: 
54,- Kč. Předprodej: 465 641 371.

20. 2.
Roční cesta po jižní a jihovýchodní 

Asii
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Cestovatel Mgr. Karel Wolf, Praha. 
Cestopisná diashow o cestě ze severní Indie, 
přes Nepál,  Sikkim, Bangladéš, Barmu, 
Thajsko, Kambodžu, Laos, kus Číny až do 
Malajsie, Bruneje a Singapuru. Cena: 60,- 
Kč. Předprodej: 465 614 583.

21. 2.
Parfém: Příběh vraha
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film SRN, Francie, Španělsko 
- historický thriller. Film podle bestselleru 
Patrika Süskinda, Jean-Baptiste je vybaven 
neskutečně jemným čichem. Parfém, kterým 
chce „zachytit a uchovat vůni krásy“ získá z 
těl zavražděných panen. Širokoúhlý, titulky, 
147 min., od 12 let, cena: 60,- Kč. Předprodej: 
465 614 583.

23. 2.
Kamelot
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní  597. Koncert  známé hudební 
skupiny v čele s Romanem Horkým, dále: 
Marek Dráb,  Jiří Meisner  a Pavel Plch. 
Kamelot  se vždy  snaží na pódiu  čarovat, 
dávat i brát, proto vystoupení často strhne 
diváky i muzikanty a to nás zřejmě na tom 
všechny baví.

Talent 2006

Žamberk,  17:00,  Divišovo  divadlo, 
Nádražní 39. Pořádá: Město Žamberk ve 
spolupráci s DDM Animo. Předávání oceně-
ní dětem a mládeži za výborné výsledky při 
studiu, ve sportu a v kultuře (s doprovodným 
programem). Vstup  zdarma. Předprodej: 
465 614 583.

Maškarní ples
Jablonné nad Orlicí, 20:00, Hotel U Dubu 

- sál, Slezská 38. Hudba Horizont, pořádá 
volejbalový oddíl.

24. 2.
Happy Feet
Žamberk,  17:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - rodinný animova-
ný. Širokoúhlý, česky, 108 min., přístupný, 
cena: 65,- Kč. Předprodej: 465 614 583.

25. 2.
Jak byla čertům v pekle zima
Žamberk, 15:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Divadelní kroužek při DDM Animo 
Žamberk. Veselá pohádka o královně, která 
vzala čertům teplo z pekla. Režie Mgr. M. 
Bělohlávek. Překvapení pro diváky: malá 
módní přehlídka. Cena: 35,- Kč. Předprodej: 
465 614 583.

27. 2.
Sólokapr
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film USA  - komedie. Nová 
soudobá komedie Woodyho Allena. Mág si 
při svém vystoupení vybere jako pomocnici 
mladou studentku žurnalistiky. Ta v bedně, 
kde má zmizet, objeví ducha zavražděného 
novináře. Titulky, 96 min., od 12. let, cena: 
70,- Kč. Předprodej: 465 614 583.

28. 2.
Sólokapr
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film USA  - komedie. Nová 
soudobá komedie Woodyho Allena. Mág si 
při svém vystoupení vybere jako pomocnici 
mladou studentku žurnalistiky. Ta v bedně, 
kde má zmizet, objeví ducha zavražděného 
novináře. Titulky, 96 min., od 12. let, cena: 
70,- Kč. Předprodej: 465 614 583.

Čtení z kroniky města
Jablonné nad Orlicí,  17:00, Knihovna. 

Starosta Miroslav Wágner  čte  z kroniky 
na téma Spolky. Místo konání: v dětském 
oddělení knihovny.

Dlouhodobé akce a výstavy:
Divišovo divadlo v Žamberku
Festival  Theatrum Kuks  –  fotografie 

Yvony a Bohuslava Benčových z Nové Paky. 
Otevřeno: od 3. 2.  do 3. 3. během provozní 
doby kanceláře divadla (tel: 465 614 583) 
nebo před každým představením.

Kulturní a informační centrum v 
Jablonném nad Orlicí
Obrazy – Josef Vašák
Bible a vzácné křesťanské knihy
Otevřeno: od 14. 1.  do 10. 2.
Po – Pá 9-12, 13-17 hod., So 9-12 hod.

Městská knihovna v Žamberku
Fotografie Mgr. Miloslavy Hrdinové
Otevřeno v průběhu měsíce února v půj-

čovní dny knihovny:
Po  8-10.45  13-19 hod.
Út  8-10.45  13-18 hod.
St  8-10.45  13-17 hod.
Čt  8-10.45  13-17 hod.
Pá    16-18 hod.
Tel: 465 614 663.
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Kroužek stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu zahájil svou činnost a od 2.listopadu 

otevírá ve spolupráci se ZŠ Moravská kroužek stolního 
tenisu pro  žáky  všech  škol  z  našeho městečka. Činnost 
kroužku bude probíhat pod vedením zkušené hráčky paní 
Justýny Švandové, která se k nám přistěhovala z Prahy 
a stala se aktivním členem našeho oddílu. Chtěli bychom 
oslovit  nejen  ty,  kteří  se  tomuto  sportu  chtějí  věnovat 
závodně, ale i ty, kteří si chtějí zahrát jen tak pro zábavu  
a radost z pohybu. Z těch, kteří by se tomuto sportu chtěli 
věnovat  závodně,  bychom  sestavili  družstvo  pro  sezónu 
2007 - 2008. Do kroužku se mohou přihlásit všichni (chlapci 
i dívky) od 8 do 17 let. V případě mladších žáků od 6 do 7 
let požadujeme doprovod rodičů nebo staršího sourozence, 
vzhledem k tomu, že kroužek začíná v 17.00 hod a to už je 
v zimním období tma. Těšíme se na Vaši účast  2. listopadu 
od 17.00 do 18.00 hod v sokolovně ZŠ Moravská a dále pak 
každé úterý od 17.00 hod, V případě většího zájmu i každý 
čtvrtek (po domluvě s paní Švandovou). Je pro Vás zajištěno 

8 stolů (možno i další), vytopená sokolovna a další pomoc 
našich  aktivních  hráčů. Na  kroužek  si  přineste  s  sebou 
pálku na stolní tenis, sportovní oblečení,  sportovní obuv a 
pití. V průběhu kroužku je možno zajistit přátelská utkání 
s našimi partnery z Mezilesí, jak u nás, tak i v Mezilesí. Je 
možnost si vyzkoušet i hru a trénink s automatem na stolní 
tenis,  který  byl  stolním  tenistům v Mezilesí  zakoupen a 
zdokonalit si tak svůj herní systém a postřeh.

za oddíl stolního tenisu Antonín Vyšohlíd

Přehled výsledků
soutěží ve stolním tenisu

Bikechallenge 2007
Jedná se o etapový závod horských kol dvojic. Tímto závo-

dem chceme navázat na tradici Závodu míru. Závod se skládá 
ze šesti etap v Čechách, na Moravě a v Polsku.
Podnik je dlouhý 400 km s celkovým převýšením 12 000m. 

Závodníci zdolají Orlické hory, Suchý vrch, masív Kralického 
Sněžníku, Bielské  hory,  Zloté  hory, Bardské  hory,  Sowie 
hory, Suché hory, Adršpašskoteplické skály, Jestřebí hory 
a hory Stolové.
První  etapa startuje 23. 7.  v polském  lázeňském městě 

Duszniky Zdroj a vede do Králík, kde bude cíl  této etapy. 
Závodníci  s  doprovodem  budou  ubytováni  v Králíkách  a 
okolí (ZŠ, hotely, penziony - cca 700 lidí). Další etapy: 24. 7. 
Králíky – Stronie Slaskie, 25. 7. Stronie Slaskie – Bardo, 26. 
7. Bardo - Gluszyca, 27. 7. Gluszyca – Teplice nad Metují, 
27. 7. Teplice nad Metují - Kudowa Zdroj. Start všech etap 
je v 10:00 a první závodníci by měli dojíždět do cíle mezi 13. 
a 14. hodinou.
K dnešnímu dni jsou již přihlášeni borci z Anglie, Belgie, 

Columbie,  Čech,  Dánska,  Estonska,  Itálie,  JAR,  Litvy, 
Německa, Nizozemska, Polska, Rakouska a Švýcarska.
Minulý rok vyhrála závod dvojice Petr Sulzbacher a Franti-

šek Žilák z ČR před závodníky ze Švýcarska a Polska. V letoš-
ním ročníku bude jistě velká konkurence z celého světa. Více 
informací o závodě se dočtete na  internetových stránkách 
www.bikechallenge.cz nebo www.mtbchallenge.com.

Tímto Vás všechny srdečně zveme k účasti. Ještě důležitější 
než sami závodníci, jsou ale fanoušci kolem trati.

Za organizátory Véna Hornych
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Hokejisté mají blízko k finále okresního přeboru
12. kolo - 29. 1.
Králíky : Tisová 5 : 6 (2:2, 1:2, 2:2)
Sestava: Kalianko  -  Starý,  Slanina, 

Zezulka,  - Šponar Martin, Paulus, Špo-
nar Jar., Kaplan, Šponar Michal, Hlava 
Jakub.
Branky: Zezulka (Šponar Jar.), Zezulka 

(Šponar Michal), Paulus (Slanina, Šponar 
Jar.), Paulus (Šponar Jar.), Kaplan.
Do utkání jsme nastoupili jen s devíti 

hráči (sportovní ples!!!!), což se určitě odra-
zilo i na konečném výsledku. V poslední 
třetině už to bylo 3:6, ale opět jako v pře-
dešlých zápasech se hrálo v naší režii a 
jen díky špatnému rozhodnutí rozhodčího 
nám nebyl uznán vyrovnávací gól, který 
padnul se závěrečnou sirénou. I nezavislí 
diváci na lanškrounském zimním stadionu 
byli na naší straně. Prohrou jsme si trošku 
zkomplikovali cestu do finalové osmičky. 
V  posledním utkání  nás  čeká  soupeř  z 
Verměřovic.

11. kolo - 22. ledna
Semanín : Králíky 5 : 7 (2:2, 2:1, 1:4)
Sestava: Kalianko - Valčík, Starý, Kem-

pf, Slanina - Šponar Martin, Paulus, Špo-
nar Jar., Kaplan, Šponar Michal, Hlava 
Jakub, Diblík, Zezulka, Kubíček M. st.
Branky: Valčík, Paulus ( Šponar Jar.), 

Zezulka (Šponar Martin), Kaplan (Hlava 
Jakub), Hlava  Jakub  (Šponar Martin), 
Hlava  Jakub  (Šponar Martin), Kaplan 
(Šponar  Jar., Kubíček). Vyloučení:  10  : 
13.
V utkání jsme dlouho tahali za kratší 

konec a ještě pět minut před koncem jsme 
prohrávali 5:4, ale hlavně zásluhou útočné 
řady Šponar Martin, Kaplan, Hlava Jakub 
se nám zápas podařilo otočit. V  tabulce 
jsme poskočili na osmé místo, které zaru-
čuje postup do finalové osmičky.

10. kolo - 15. ledna
Králíky : Řetová 5 : 3 (1:1, 2:2, 2:0)
Sestava: Kalianko  -  Zezulka  ,Valčík, 

Starý, Kempf  - Šponar Martin, Paulus, 
Šponar  Jar.,  Kaplan,  Šponar Michal, 
Hlava Jakub, Diblík.
Branky: Zezulka, Hlava Jakub (Šponar 

Martin, Starý),  Šponar Michal  (Šponar 
Jar.), Zezulka (Šponar Jar.), Šponar Jar. 
Vyloučení: 12 : 11. Využití: 3 : 1.
Utkání velmi dobré úrovně ve kterém 

se  skóre přelévalo  ze  strany na  stranu. 
Rozhodnutí padlo v poslední třetině, kdy 
jsme nejprve  využili  přesilovku  pět  na 
tři a hned i tu následující pět na čtyři. V 
brance nás  opět  podržel  výborný Pavel 
Kalianko.

9. kolo - 3. ledna
Nekoř : Králíky 1 : 6 (0:2, 1:4, 0:0)
Sestava:  Kalianko  -  Kempf,  Starý, 

Slanina  -  Šponar Martin, Paulus,  Špo-
nar Jar., Kubíček M.st., Kaplan, Šponar 
Michal, Hlava Jakub, Diblík.
Branky:  Paulus  4  (Šponar Martin 

2,  Kempf,  Šponar  Jar.),  Šponar  Jar., 
Diblík.
Spokojeni můžeme být pouze s výsled-

kem, nikoli však s předvedenou hrou.

Tabulka soutěže po 12 kolech

  1. Choceň B 10 1 1 109:29 21

  2. Lanškroun 10 0 2 74:30 20

  3. Žamberk 10 0 2 63:44 20

  4. Č. Třebová 9 0 3 91:31 18

  5. M. Třebová „B“ 9 0 3 94:38 18

  6. Svitavy 8 1 3 45:32 17

  7. Řetová 5 0 7 68:59 10

  8. Voděrady 5 0 7 52:48 10

  9. Králíky 5 0 7 54:57 10

10. Tisová 4 2 6 55:67 10

11. Verměřovice 2 1 9 35:83   5

12. Semenín 2 1 9 37:94   5

13. Dlouhoňovice 1 0 11 15:93   2

14. Nekoř 1 0 11 20:107   2

Zdroj: http://ledhokejkra.blog.cz

TJ Jiskra Králíky – lyžařský oddíl

P R O P O Z I C E
Veřejného závodu v běhu na lyžích v kategorii

dospělých a současně

32. ročník memoriálu S. Hernycha
Pořadatel: TJ Jiskra Králíky – lyžařský oddíl

Datum: 18. 2. 2007 – neděle 

Místo: Hedeč – nedaleko Králík

Start:  10,00 hodin kategorie muži ,
  10,10 hodin kategorie ženy 

Prezentace: V den závodu 8,30 až 9,30 hodin Hedeč

Přihlášky: Písemně s udáním celého jména, ročník
  narození a VT zašlete nejpozději do čtvrtka
  15. 2. 2007 na adresu Novotný Bedřich,
  Dolní 247  561 69 Králíky. Na přihlášce uveďte
  kontaktní telefon. Nebo v místě prezentace

Provedení: K L A S I C K Y  - hromadný start

Kategorie: ženy a juniorky 1987 a starší 8,5 km 
  muži a junioři 1987 - 1968 20 km
  muži nad 40 let 1967 - 1958 20 km
  muži nad 50 let 1957 - 1948 20 km
  muži nad 60 let a starší  20 km

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje

Startovné: 30,-Kč – splatné při prezentaci, za každého
  přihlášeného závodníka.

Různé: Závodí se dle pravidel lyžování. Závodníci,
  funkcionáři i diváci se zúčastní závodu na vlastní
  nebezpečí. Přeložení nebo zrušení závodu
  sdělí pořadatel telefonicky na číslo uvedené na
  přihlášce nejpozději 18. 2. 2006.

Ceny:  První tři v každé kategorii obdrží cenu a diplom.

Ředitel závodu: Novotný Bedřich     Hlavní rozhodčí:Čuma 



 �� - Králický zpravodaj 2/2007

KRÁLICKÝ ZPRAVODAJ (Králicko) - Mìsíèník mìsta Králíky. Vydává Mìsto Králíky, Velké námìstí 5, 561 69 
Králíky. Reg. è. 17/91. Odpovìdný redaktor: Bc. Jan Divíšek, tel. è. 465 670 721, 465 631 101, e-mail: j.divisek@orlicko.cz, 
l.faltusova@orlicko.cz (pøíjem pøíspìvkù). Redakce neodpovídá za názory a stylistické chyby pøispìvatelù. Nevy�ádané rukopisy zpìt 
nevracíme. Redakèní rada: Bc. Jan Divíšek, Jaroslav Vacek, Lenka Faltusová. Náklad mìsíèníku 800 ks. Tisk GRANTIS, Tøebovská 

109, Ústí nad Orlicí, hlavièka zpravodaje - Viktor Vavruša. Uzávìrka tohoto èísla byla 22. 1. 2007, pøíštího èísla 20. 2. 2007.

Pořadatelé upozorňují, že lístky na karneval a koncert nebudou distribuovány v předprodeji, budou prodávány až na místě 
před zahájením akce. Lístky na koncert  skupiny Katapult budou prodávány v sobotu dne 24. 2. 2007 od 18.30 hod. přímo 
v prostorách KD Střelnice. Vzhledem k dotazům týkajících se sobotního koncertu upřesňujeme, že karnevalový rej probíhá 
pouze z pátka na sobotu (včetně vyhodnocení masek). Koncert skupiny není součástí karnevalového reje masek - bez masek!!!


