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Nové DVD „Králíky“
Nejnovějším produktem z dokumentaristické dílny Lumíra 

Moučky je 10. díl cyklu Poznej svou vlast, tentokrát z města 
Králíky. Toto DVD, které je nejen suvenýrem, ale současně 
může být i propagačním materiálem, má všechny specifické 
vlastnosti jmenovaného cyklu. Typický obal s kolonkou pro 
adresáta a odesílatele, dvěma fotografiemi uvnitř a DVD nosi-
čem, na kterém je umístěno 40 minut filmů z Králicka.

Historická témata a fakta o městě (jež se v minulosti nazývalo 
Grulich) střídají varhanní koncerty, obrazy z okolní krajiny a 
blízkých hor. Část filmu věnovaná Králickému Sněžníku je 
filmovou formou básně. Autor si také všímá venkovské archi-
tektury a člověka jako spolutvůrce krajiny. 

Nevznikl jen film naplněný vizuálními fakty o městě a jeho 
okolí, nýbrž svěží odlehčené dílko plné poezie a osobitého vní-
mání, okořeněné „syrovou“ reportáží z Vojenského muzea.

Pokud by všechny další produkty filmových pohlednic měly 
stejně osobité pojetí jako současných deset, vznikne rozsáhlá 
nekonvenční řada kratičkých formátů, které budou přijatelné 
pro všechny vrstvy turistů a zájemců o historii a vlastivědu. 
Mají vtip, příjemnou muziku a dokonce sdělují i řadu reálií, 
které člověk při vlastní návštěvě místa není schopen vměst-
nat do hlavy. Naopak, dokážou na dané místo pozvat. A co víc 
– mají smysl.

DVD – „Digitální pohlednice – Králíky“ je v prodeji v infor-
mačním centru Muzeum Králíky od 1. 1. 2007 za 120,-Kč. 
V nabídce zde najdete i všech devět předchozích dílů cyklu 
- Moravská Třebová, Svitavy, Šumperk, Boskovice, Velké 
Losiny, Břidlicové doly na Nízkém Jeseníku, Mikulov, Budišov 
nad Budišovkou, Polička.

Ledové sochy v Králíkách

Umělecky ztvárněná myšlenka propojení města Králíky s postavami 
večerníčkových králíků a hlavního evropského rozvodí na vrchu Klepý.

Foto a text: redakce Králického zpravodaje

Překvapením v rámci letošního karnevalu bylo malé sochařské 
sympozium, které připravil Ing. Pavel Barták z firmy Kámen Ostro-
měř. Umělecké ztvárnění myšlenky propojení města s karnevalem 
a hlavním evropským rozvodím realizovala se svými pomocníky 
paní Alena Teimerová z Lázní Bělohrad. Znak města je umístěn 
symbolicky nad prameny tří toků (přítoky Severního, Baltského a 
Černého moře). Z obou stran stojí postavy dvou králíků.

Paní Teimerová mimo vlastní umělecké tvorby (sochy z pískovce, 
ledu) učí na soukromé ZUŠ  v Hořicích. Dále se zabývá průmyslo-
vým designem, návrhy fasád a interiérů, návrhy obalů, počítačovou 
grafikou, reklamní činností. Účast na výstavách a sympoziích: 

1980 Bruselský pavilon Praha -přehlídka mladých výtvarníků 
- výstava hraček ; 1981 Bruselský pavilon Praha -přehlídka mladých 
výtvarníků - výstava soch; 1982 Generace 82 - celostátní soutěž 
sochařských talentů (I. místo); 1985 památník LB - bělohradští 
výtvarníci; 1995 pamětní deska K. Zemanovi v Ostroměři; 1996 
sochařské sympozium Kadaň; 1997 mezinárodní soch. sympozi-
um Vejprty; 1998 mezinárodní soch. sympozium Vejprty; 1998 
mezinárodní pískové sympozium Rusko: Moskva Lužniky; 1999 
mezinárodní ledové sympozium Ruská federace - Republika Sacha; 
1999 mezinárodní soch. sympozium Vejprty; 2001 mezinárodní soch. 
sympozium Vejprty; 2002 - obec Dolní Kalná -pamětní deska /bronz/; 
2002 mezinárodní soch. sympozium Vejprty; 2002 Německo-české 
sympozium - cihlové skulptury.
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Osadní výbory - volební řád do OV
Vytvoření osadních výborů je drobným 

krokem k dekoncentraci rozhodovacích 
procesů uvnitř obce. Osadní výbor je 
základnou, ze které je možné příznivě 
ovlivňovat život v částech obce. 

Osadní výbor může být neformálním, 
aktivním, až aktivistickým orgánem, 
který bude organizovat společenský 
život ve své části obce a neustále interve-
novat na radnici ve svých věcech anebo 
také pouhou pojistkou, která se zakti-
vizuje jen v rozhodujících okamžicích, 
aby zabránila nějakému protivenství 
ohrožujícímu určitou část obce. Lze si 
ovšem představit i osadní výbor, který se 
zaměří na otázky dlouhodobého význa-
mu a bude se starat o investice a rozvoj. 
Volba role a metod je na obci, dlouhodobé 
interakce orgánů obce (zejména zastu-
pitelstva obce a starosty) a osadního 
výboru určují faktické postavení osad-
ního výboru v obci. 

Osadní výbory v platné právní 
úpravě
•	 Základ právní úpravy osadního 

výboru nalézáme v § 120 a 121 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích. 
•	 Pojem osada není zákonem 

vyložen, zákon pouze stanoví, že osadní 
výbory se ustavují pro části obce.

Vznik osadního výboru
O ustavení osadního výboru rozhodu-

je usnesením příslušné zastupitelstvo 
obce. 

Složení osadního výboru
O počtu členů osadního výboru rozho-

duje zastupitelstvo obce. Nejmenší mož-
ný počet členů je tři, horní hranice není 
stanovena. Obecné ustanovení § 118 
odst. 2 “počet členů výboru je lichý” toto 
ustanovení je třeba akceptovat při sta-
novování počtu členů osadního výboru. 
Osadní výbor má předsedu, jeho existen-
ce vyplývá ze zákona. O ustavování dal-
ších činovníků výboru může rozhodnout 
zastupitelstvo obce, případně, pokud 
zastupitelstvo nestanoví jinak, i osadní 
výbor. Aby však mohl například místo-
předseda osadního výboru pro případ 
nepřítomnosti předsedy osadního výboru 
vykonávat jeho oprávnění, je nutný ales-
poň konkludentní souhlas zastupitelstva 
města s tímto postupem. Osadní výbor 
kromě místopředsedů může ustavovat 
i další činovníky na resortním principu, 
jejich právní postavení v tomto smyslu 
však není příliš silné.

Obsazování osadního výboru
O tom, kdo bude členem osadního 

výboru, rozhoduje zastupitelstvo obce. 
Výběr je však omezen na občany obce, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v té obci, pro kterou je osadní výbor 
zřízen. Je výhodou, pokud by členy osad-
ního výboru byli členové zastupitelstva, 
kteří splňují podmínku předchozí věty. 
Není totiž lepší cesty pro komunikaci 
než toto přímé spojení. 

Samo rozhodování zastupitelstva 
obce o tom, kdo bude členem osadního 
výboru, je nejčastěji založeno, což lze 
považovat jedině za správné, na názo-
rech občanů jednotlivých obcí, osadní 
výbor totiž bude jednat především jejich 
jménem. 

Existuje celá řada možností a postupů, 
jak se dopracovat ke složení osadních 
výborů. Možnou legitimační základnou 
v tomto ohledu mohou být výsledky voleb 
do zastupitelstva obce. Z nich je možno 
určit obsazení osadního výboru meto-
dou zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí, odpovídající výsledkům v daném 
volebním okrsku (okrscích). Základním 
nedostatkem naznačeného postupu je 
však to, že kandidáti v komunálních 
volbách kandidují přece jenom na jinou 
pozici. V případě, že by byl uplatněn 
tento postup, by tedy mělo být prav-
děpodobně předem oznámeno, že se po 
volbách přistoupí k tomuto postupu, 
v takovém případě se takový postup 
může stát i zvykem.

Další alternativou je konání více či 
méně formálních voleb do osadního 
výboru. Výsledky takové volby budou 
mít pro zastupitelstvo obce z hlediska 
právního význam doporučení. 

Pro volby samé není třeba vymýšlet 
složitý systém, rozhodně by podpůrně 
měl platit zákon o volbách do zastupi-
telstev obcí.

Obsazování osadních výborů by se 
mělo dít s určitou pravidelností. Snad 
nejvhodnější se jeví doba čtyř let, tak 
aby vždy každé zastupitelstvo obce 
určovalo alespoň jednou složení osadní-
ho výboru. Pro délku funkčního období 
osadního výboru, jeho členů a předsedy 
nestanoví zákon žádné požadavky, 
každý člen může být zvolen na různou 
dobu. Je možno obsadit osadní výbor na 
dobu neurčitou, ke skončení funkčního 
období pak dojde rezignací člena a nebo 
rozhodnutím zastupitelstva výslovným 
nebo nevýslovným – volbou nových členů 
osadního výboru. 

Závěr
Jak je zřejmé má zastupitelstvo obce 

velice široké kompetence, jak naložit 
s osadními výbory a jejich obsazením a 
je tedy převážně na rozhodnutí zastupi-
telů, jak v rámci zákonných mantinelů 
postupují. 

Na druhou stranu je důležité zdůraznit 
to, co je zřejmé již z předchozího textu, a 
to, že osadní výbory nejsou pouze formál-
ními orgány, ale že velkou měrou přispí-
vají ke zkvalitňování životních podmínek 
obyvatel příslušné obce a napomáhají 
prosazování jejich zájmů v rámci celého 
samosprávního útvaru.  

Osadní výbory jsou tedy komunikační 
zkratkou mezi obyvateli obce a zastu-
piteli.

Volby do osadních výborů prakticky 
•	Volby se konají formou veřejné 

schůze.

Termín a místo konání voleb
• Dolní Boříkovice - dne 9. března 

2007 – pátek v 18:00 hodin v místní 
restauraci

• Dolní Hedeč - dne 10. března 
2007 – sobota v 15:00 hodin v Pout-
ním Domě

• Dolní Lipka - dne 9. března 2007 
– pátek v 18:00 hodin v kulturní míst-
nosti Dolní Lipka

• Heřmanice u Králík - dne 8. 
března 2007 – čtvrtek v 18:00 hodin 
v klubovně SDH

• Horní Lipka - dne 10. března 
2007 – sobota v 17:00 hodin v klubov-
ně SDH

• Prostřední Lipka - dne 8. března 
2007 – čtvrtek v 18:00 hodin v klubov-
ně SDH

• Červený Potok - dne 10. března 
2007 – sobota v 15:00 hodin v místní 
restauraci

Stručná pravidla pro voliče
1. Právo volit a být volen za člena 

výboru mají občané, kteří jsou zapsáni 
ve stálém seznamu voličů (starší 18 let) 
a mají trvalý pobyt v příslušné obci.

2. Volič po příchodu do volební místnos-
ti prokáže svou totožnost a trvalý pobyt. 
Totožnost a trvalý pobyt prokáže volič 
občanským průkazem, jde-li o cizince, 
průkazem o povolení k pobytu (nevy-
dávají se voličské průkazy). Po záznamu 
ve výpisu ze seznamu obdrží od volební 
komise hlasovací mandát (barevná kar-
tička opatřena kulatým úředním razít-
kem Města Králíky). Každý volič může 
hlasovat pro libovolný počet navržených 
kandidátů. Voliči, který neprokáže řádně 
svou totožnost a trvalý pobyt, nebude 
vydán mandát (barevná kartička) a 
nebude mu umožněno volit!

3. Počet členů osadních výborů byl sta-
noven zastupitelstvem města na 3 členy 
pro jednotlivé obce (volí se tedy 3 členové 
OsV).

4. V případě rovnosti hlasů mezi 
odvolenými kandidáty, proběhne mezi 
kandidáty s rovností hlasů nová převolba 
o sporné pořadí (tzv. druhé kolo – týká 
se pouze sporného pořadí ve výsledném 
pořadí kandidátů), pokud by došlo k rov-
nosti hlasů i v tomto druhém kole, vylo-
suje pořadí kandidátů s rovností hlasů 
předseda volební komise a zapisovatelka 
zaznamená tuto skutečnost do volební 
dokumentace.

5. Pořadí zvolených kandidátů je dle 
počtu dosažených hlasů v hlasování.

6. V případě, že pro řádné volby nebu-
dou navrženi alespoň 3 kandidáti, kteří 
souhlasí se svou kandidaturou, nebude 
zastupitelstvo města v příslušné obci 
osadní výbor zřizovat a ke zvolení tako-
vého osadního výboru nedojde.

7. Kandidáty pro volby mohou navrh-
nout občané příslušné obce s právem 
volit a členové zastupitelstva města 
na veřejné schůzi, a to v době konání 
veřejné schůze před započetím hlasování. 
Navržený kandidát musí se svou kandi-
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daturou souhlasit verbálně a v případě 
jeho nepřítomnosti na veřejné schůzi 
musí být navrhovatelem předložen jeho 
písemný souhlas s kandidaturou do OsV. 
Po započatém hlasování již není možné 
navrhovat další kandidáty.

8. Pokud bude dosaženo pouze mini-
málního počtu navržených kandidátů 
v dané obci (to je 3 kandidáti), dojde 
k jejich automatickému zvolení (bez vol-
by) a zastupitelstvo je na svém nejbližším 
zasedání jmenuje do osadního výboru 
dané obce. V takové obci se na veřejné 
schůzi volby technicky neuskuteční.

9. Pro řádné zabezpečení a provedení 
voleb lze přiměřeně využít ustanovení 
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, v z. p. p.

10. Upozorňujeme voliče, že voliči, který 
se dostaví na veřejnou schůzi opožděně, to 
znamená po zahájeném hlasování, nebude 
umožněno volit! Doporučujeme proto, 
aby voliči přicházeli na veřejnou schůzi 
cca 10 až 20 minut před jejím zahájením 
(prezentace, přidělování mandátu). 

Děkujeme za pochopení.
Na Vaši hojnou účast se těší 

Jana Ponocná 
starostka
Čestmír Doubrava
místostarosta
Zastupitelstvo města Králíky
Zpracoval: Miroslav Macháček, 

vedoucí odboru vnitřních věcí
V textu byly použity informace z časo-

pisu Veřejná správa č. 5/2004
Pravidla pro volby do osadních výborů 

jsou v plném znění zveřejněna na webu 
Městského úřadu Králíky (aktuality).

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

Dotazy čtenářů
Od více čtenářů nám do redakce při-

šlo upozornění na problémy týkající se 
volně pobíhajících psů a stížnosti na 
psí exkrementy na ulicích, dětských 
hřištích. 

Povinnosti majitelů psů řeší obecně 
závazná vyhláška Města Králíky číslo 
4/2005, o místních záležitostech veřej-
ného pořádku v souvislosti s chovem 
a držením psů v územním obvodu 
města Králíky.

Tato obecně závazná vyhláška 
stanoví právní rámec pro zajištění 
místních záležitostí veřejného pořád-
ku – definuje základní pojmy (veřejné 
prostranství, veřejná zeleň, veřejný 
pořádek), ukládá majitelům psů ome-

zující opatření a stanovuje kontrolní 
orgán, který dohlíží nad dodržováním 
ustanovení vyhlášky.

Z vyhlášky vyplývají majitelům psů 
tyto povinnosti:

- povinnost vést psa na veřejném 
prostranství na vodítku (vyjma spor-
tovišť určených pro výcvik psů)

- zabránit vstupu psa na dětská 
hřiště, veřejná sportoviště, hřbitovy 
a dále do míst, která jsou označe-
na značkou se zákazem vstupu se 
psem. 

Tyto povinnosti se nevztahují na 
služební psy ozbrojených sborů a 
záchranářské psy při výkonu jejich 
služby, dále na psy osob, které jsou 
nevidomé, bezmocné, těžce zdravot-
ně postižené v případě, kdy tito psi 
jsou užíváni k jejich vedení nebo 
ochraně.

Mnozí majitelé psů se domnívají, 
že uhrazením poplatku za psa městu 
Králíky vzniká městu povinnost uklí-
zet nepořádek vzniklý venčením jejich 
pejsků, protože oni si úklid zaplatili 
formou poplatku. V tomto se však 
majitelé mýlí, nejedná se o poplatek 
za znečišťování veřejných prostran-
ství a jejich úklid, ale o daň. Místní 
poplatek ze psů totiž upravuje zákon 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, který 
v sobě obsahuje prvky daňového práv-
ního vztahu, a proto (ač je užíván ter-
mín poplatek) je to vlastně místní daň  
(při řízení ve věcech tohoto poplatku 
platí i zákon č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů).

Pro zajištění dobrých sousedských 
vztahů je vhodné, aby si majitelé psů 
nastudovali výše zmíněnou vyhlášku 
a dále aby při venčení svých miláčků 
zajistili úklid nečistot. Na druhou 
stranu by bylo vhodné ze strany 
města vytvořit podmínky pro pejskaře 
(vymezit prostory pro venčení, mate-
riál pro úklid atd.).

Za redakci KZ Jan Divíšek 
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SMK – nějak bylo, jak bude?
Odpady
Vážení spoluobčané, březen bude pro 

naši společnost měsícem, kdy se po celých 
dvaceti letech rozloučíme s naším vozidlem 
na svoz komunálního odpadu, tzv. „kukač-
kou“ LIAZ BOBR. Ne, že by to byl nejstarší 
vůz v našem parku, rozhodně ale pro nás 
vykonal spoustu práce, ale protože už 
ekonomicky ani technologicky nevyhovuje 
našim potřebám, přišel čas jej nahradit. 
V břez0n§mnu tedy začínáme vaše odpady 
svážet moderním vozem MITSUBISHI 
CANTER s lisovací nástavbou PRESKO 
na svoz TKO.

Nástavba je výměnná, tzn. že ve dnech, 
kdy odpad svážet nebudeme, nástavba se 
odloží a vozidlo bude fungovat jako nosič 
kontejnerů, tj. nahradí nám další vůz, AVII 
z roku 1981.

V souvislosti s tímto krokem zavádíme 
efektivnější způsob svozu TKO, což nám 
mimochodem dovolilo udržet cenu za svoz 
odpadů pro rok 2007 ve stejné výši jako 
loni. Pro vás, občany Králík a integrova-
ných obcí, ale i pro naše další obchodní 
partnery tím zkvalitníme službu, která 
pravděpodobně v očích veřejnosti nejvíce 
charakterizuje naši společnost.  Nový vůz 
nejenže bude schopen vykládat všechny 
druhy moderních svozových nádob (ple-
chové 110 l popelnice, plastové 120 a 240 
l kolečkové nádoby, ale i případné velké 
1100 l  kolečkové kontejnery), ale zároveň 
s nimi pobereme i případné igelitové pytle 
nebo jiný odpad pohozený kolem popelnic.  

Nový vůz bude menší a obratnější, proto se 
dostane i do míst, kam se velký vůz nedo-
stal a my jsme tam nebyli schopni vyprazd-
ňovat popelnice. Obyvatelé takovýchto míst 
dostávali igelitové pytle a odpady v nich 
ukládali u komunikace. Tyto komplikace se 
tedy vyřeší, popelnice namísto pytlů vám 
rádi za výhodnou cenu nabídneme v sídle 
naší společnosti s tím, že po telefonickém 
objednání vám je můžeme i zdarma přivézt 
až k nemovitosti. Cena za 110 l popelnici je 
820,- Kč vč. DPH. 

Pytle budeme nadále prodávat za cenu 
5,- Kč/ks vč. DPH. U chatařů a chalupářů, 
kteří nejsou ve svých objektech k zastižení 
denně, takže by jejich popelnice stála 
dlouho bez dozoru mimo soukromý poze-
mek nechávám na jejich zvážení, zda se 
rozhodnou pro koupi popelnice nebo pytlů, 
pro občany s trvalým pobytem však jedno-
značně doporučuji pořízení popelnice. 

Současně s platností od března upravu-
jeme termíny svozů v integrovaných obcích 
na liché pondělí, místo původní sudé středy, 
prvních 14 dní ale pojedeme oba termíny 
na vlastní náklad, aby díky případné 
neinformovanosti nezůstaly občanům 
nevyprázdněné nádoby.

Nové termíny svozů jsou tedy tyto:
Sudý týden
Pondělí - Králíky občané + podnikatelé 

s týdenním svozem
Úterý - Králíky občané + podnikatelé 

s týdenním svozem
Lichý týden

Pondělí - Králíky podnikatelé (týdenní 
i čtrnáctidenní svoz) + integrované obce

Úterý - Dolní Morava a Malá Morava

Věřím, že nový systém svozu TKO vám 
nepřinese zásadní problémy, v případě 
potřeby podrobnějších informací ale volejte 
číslo 465 631 320, rádi vše vysvětlíme.

V dubnu a květnu také proběhne jarní 
část mobilních sběrných dvorů, jejich ter-
míny najdete na jiném místě tohoto vydání 
Králického zpravodaje.

V minulém vydání Králického zpravo-
daje jsem vyhlásil soutěž s otázkami týka-
jícími se vánočního stromu na králickém 
náměstí. Možná děti KZ ještě nečtou,  snad 
proto nám dorazily odpovědi pouze od dvou 
odvážných školaček, ale zato obě správné! 
Oběma zasíláme maxičokolády a děkujeme 
za jejich krásné návrhy vánočního stromu 
(kdoví, třeba příště bude vypadat právě 
tak) po nějakou dobu vystavíme v naší 
vývěsní skřínce.  

Další soutěž vyhlašujeme dnes, a proto, 
děti, neváhejte a pište nám, vylosované 
odpovědi opět odměníme.

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

odpověď znají)
1. Jaké odpady vhazujeme do zelených 

240l popelnic určených na třídění odpadu 
označených nálepkou „PAPÍR“ ?

a) - Papírové bankovky různých měn a 
to platné i neplatné v České republice.

b) - Noviny, časopisy, letáky, vlnitá 
papírová lepenka, kartonové krabice, 
nevhazujeme znečištěné kusy a části 
obsahující kovy nebo plasty.

c) - Veškerý papírový odpad, včetně 
umaštěných svačinových pytlíků a papír-
ků od žvýkaček, čím více papíru vytřídím, 
tím lépe, bez ohledu na jeho čistotu.

2. Namaluj na papír obrázek našeho 
současného popelářského vozu, tak, 
jak jej vidíš každý týden při odvozu 
popelnic.

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. 3. 2007 slosujeme 
a vybereme tři výherce, kterým zašleme 
maxičokoládu.
SOUTĚŽ - SOUTĚŽ - SOUTĚŽ - SOUTĚŽ

A děti i rodiče nezapomeňte!
Jsme tu pro vás!

Pavel Morong, jednatel SMK
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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
pozemková parcela číslo: xxx

stavební parcela číslo: xxx
nemovitost: 414 - nebytový prostor v ul. 5. května

obec: Králíky
katastrální území: Králíky

bližší určení: nebytový prostor v 1. poschodí
v čp. 414, pokoj o výměře 14,78 m2, 1/3

 čekárny,
1/5 WC, tj. celkem k pronájmu 23,73 m2

nebytový prostor je vybaven kuchyňskou linkou

výše nájemného: 450,- Kč/m2/rok
splatnost měsíčního nájemného vždy k 5. dni v měsíci

prohlídka nebytového prostoru:
po dohodě se správcem - Služby města

Králíky, s.r.o., tel.: 465631580
termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 4. 07

konečný termín přijímání žádostí: 28. 3. 07

žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Podle výše citovaného zákona mají občané mož-
nost po dobu 30-ti od vyvěšení tohoto oznámení 
se vyjádřit nebo podat své připomínky a nabídky.

Květinová výzdoba
Firma Služby města Králíky s.r.o. a odbor VTS MÚ Králíky 

připravují ve spolupráci s místní organizací zahrádkářů novou 
květinovou výzdobu na náměstí a v ulicích. Mimo původních 
květníků budou umístěny závěsné květináče na sloupy veřejného 
osvětlení. Dále budou rozmístěny další květníky v Dlouhé ulici 
(pod lampy veřejného osvětlení). Záměrem je zkrášlení veřejných 
prostor. Květinová výzdoba by barevně měla připomínat barvy 
vlajky města Králíky (žlutá, červená). Odbor školství, kultury a 
tělovýchovy v této souvislosti vyhlašuje soutěž o nejhezčí květino-
vou výzdobu oken a domů v městské památkové zóně Fotogalerie 
květinové výzdoby bude zveřejněna na stránkách Králického 
zpravodaje v závěru roku. Výherci obdrží věcný dar.

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) upozorňuje na změnu

podmínek pro dosavadní výpůjčky státního majetku
ÚZSVM upozorňuje všechny uživate-

le státního majetku, kteří dosud měli 
zajištěny výpůjčky státního nemovité-
ho majetku na dobu určitou, založené 
s účinností od 1. ledna 2001 ustano-
vením § 59 zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, jímž 
se změnilo předchozí trvalé užívání pod-
le hospodářského zákoníku na výpůjč-
ku, že tyto byly prodlouženy zákonem č. 
1/2007 Sb., kterým se upravují některé 
užívací vztahy k majetku České repub-
liky, účinným dnem 2. ledna 2007.

Toto ustanovení v praxi znamená, 
že všem dosavadním vypůjčitelům se 
výpůjčka (nejčastěji státních budov 
nebo pozemků pod budovami, ve kte-
rých tato sdružení a spolky provozují 
činnost) prodlužuje do 1. ledna 2008.

Těm, kteří do tohoto termínu požádají 
písemně o další úpravu právního vzta-
hu 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 dal-
ší vztahy k předmětnému majetku. 
Nedojde-li k dohodě, uvedenými daty 
výpůjčka zaniká bez náhrady.

ÚZSVM upozorňuje výpůjčitele 
(všechna občanská sdružení, zahrád-
kářské, rybářské, myslivecké, cho-
vatelské, včelařské a jiné spolky, 
organizace a další vypůjčitele), že za 
žádosti podané 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 státnímu majetku 
žádáme o včasné kontaktování spádo-
vého odboru Odloučeného pracoviště 
(případně Územního pracoviště Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majet-

kových). Kontaktní adresy na jednot-
livá pracoviště naleznou vypůjčitelé 
na internetové adrese www.uzsvm.cz, 
v odkazu Územní pracoviště.

Děkujeme za Vaši pomoc při informo-
vání veřejnosti.

Bc. Izabela Noveská, vedoucí
samostatného oddělení Komunikace

IV. Setkání
Králíků v Králíkách

termín 23. 6. 2007
Občanské sdružení PATRIOTCZ ve 

spolupráci s Městem Králíky vyhlašuje 
soutěž o návrh na logo „IV. Setkání Krá-
líků v Králíkách“. Své návrhy zasílejte 
do 31. 3. 2007 na adresu MěÚ Králíky, 
Velké náměstí 5, 561 69  Králíky k rukám 
slečny Lenky Faltusové. Obálku označte 
„Logo – IV. Setkání Králíků v Králíkách“. 
Soutěž je otevřena i pro školy. Vítězi 
soutěže bude v den konání akce předána 
věcná cena.
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Projekt zvyšování adaptability
občanů se zdravotním postižením

Projekt je zaměřen na dlouhodobě 
nezaměstnané občany se zdravotním 
postižením v kraji Středočeském, Králove-
hradeckém, Libereckém a Pardubickém.

Zaměstnávání (zaměstnavatelnost) 
našich ZP spoluobčanů je potřeba prů-
běžně řešit s ohledem na hrozící sociální 
vyloučení..

Z a m ě s t n á v á n í  z d r a v o t n ě 
postižených spoluobčanů naráží na 
některé problémy:

- bariérovost : žádný zákon nemůže naří-
dit zaměstnavateli bezbariérové úpravy

- doprava: ne vždy je firma dopravně 
dostupná

- úroveň vzdělanosti ZP občanů
- zájem a ochota o zaměstnávání ZP 

občanů

Cílem projektu je:
- motivovat ZP občany k vědomému 

rozhodnutí celoživotně se vzdělávat
- nalézt a ověřit postupy, které umožní 

zaměstnání zdravotně postižených osob
- zlepšit jejich možnosti v uplatnění na 

trhu práce
- vznik vzdělávacích programů, které 

napomohou zvýšení zaměstnatelnosti.

Vzdělávací program bude rozdělen 
do pěti základních tematických bloků: 
vstupní diagnostika a přípravný kurz, kurz 
dovedností ovládání výpočetní techniky, 
motivační kurz rozvoje, kurz anglického 
jazyka a kurz základů podnikání. 

Veškeré vzdělávání budou mít ZP 

zdarma.
Projekt provede analýzu současné legis-

lativy ČR týkající se postavení ZP občanů 
na trhu práce, inventarizaci existujících 
možností pro vzdělávání ZP občanů.

Na projektu se podílí 17 českých a 4 
evropské subjekty z neziskového, státního 
a soukromého sektoru. Projekt potrvá od 
roku 2005 do roku 2008.

V rámci projektu byla vytvořena první 
informační brožura. Publikace je určena 
pro širší veřejnost. V brožuře lze nalézt 
především základní údaje o projektu. Jsou 
tam však i podrobnější údaje týkající se 
etap, které se už uskutečnily nebo právě 
probíhají.

Brožura je první z řady šesti publikací, 
které budou v rámci projektu vydány pro 
širší veřejnost.

Firmy nad 25 zaměstnanců sice mají 
zákonnou povinnost zaměstnávat hendi-
kepované (4% podíl). Stejně důležité jako 
zákon, možná ještě důležitější, je vzbu-
dit u zaměstnavatelů opravdový zájem 
o zaměstnávání hendikepovaných. Morál-
ní hledisko může dokázat víc než zákon, 
byť se projeví po delším čase. Prezentace 
projektu napomůže i této problematice.

Projekt financuje Evropská unie a MPSV. 
Nositelem projektu je firma S-COMP.  Zprá-
vu zpracovalo občanské sdružení Unikátní 
Projekty, partner projektu.

Spojení: S-comp: RNDr. Karel Vyhnal a 
Ing. Lucie Voltrová - 261211278 

Unikátní projekty – Jiří Hladík – 
602404394 a Ing. Lubomír Vejražka 
– 777203777. Za Unikátní projekty zpra-
covala Ing. Jaroslava Bachtíková
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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. 34
bytový dům čp.: 662/2

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

obytná plocha 33,46 m2, ústřední vytápění,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,

sporák komb., plynový ohřívač vody
vestavěné skříně

předpis měsíčního nájemného: 1.087,- Kč
předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 785,-

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. 4. 07

konečný termín přijímání žádostí: 27. 3. 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.

Životní podmínky 2007
výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2007 v souladu se 
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění 
pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách 
domácností v České republice - SILC 2007 (Životní podmínky 
2007), které navazuje na šetření SILC z let 2005 a 2006. 
Smyslem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje 
o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, 
o různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a 
životních podmínkách.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 
11 600 domácnostech, z nichž některé se zúčastnily již před-
cházejících vln. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty 
na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 17. února do 29. dubna 
2007 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření 
budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě 
obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro tvorbu 
sociální politiky státu, např. v otázkách nezaměstnanosti, daní, 
poskytování sociálních dávek atd. a pro hodnocení dopadu při-
jatých opatření vlády na životní úroveň.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověře-
ním k výkonu funkce, které jim vydá Samostatné oddělení 
terénních zjišťování ČSÚ Pardubice. Ve všech fázích zpra-
cování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. 
Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se záko-
nem č. 101/2000 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby 
zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány 
mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 
uvedeného zákona.

Do výběru pro šetření Životní podmínky 2007 se v našem 
kraji dostalo též město Králíky. Případné dotazy občanů oslo-
vených našimi spolupracovníky zodpoví pracovník Samostat-
ného oddělení terénních zjišťování Pardubice pověřený řízením 
šetření Životní podmínky 2007: paní Libuše Špatenková, tel.: 
466 743 424.

Ing. Jaromír Tomášek, CSc., vedoucí samostatného
oddělení terénních zjišťování Pardubice

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 odkazech, 
veškeré potřebné informace a to i včet-
ně 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.
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24. 1.
- RM souhlasí s převzetím záštity 

města nad 47. ročníkem tradičního krá-
lického karnevalu a zároveň souhlasí se 
spolupořadatelstvím města při zajištění 
realizace akce.

- RM schvaluje úhradu ohňostroje 
z prostředků města v souvislosti s pořádá-
ním akce do maximální výše Kč 30.000,- a 
povoluje uzávěru náměstí po dobu konání 
veřejného promítání a ohňostroje.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu dne 23. 2. 2007 na 04.hod. 
následujícího dne.

- RM odkládá bod na příští jednání 
RM a ukládá vedoucímu OŠKT předložit 
RM seznam uchazečů o výuku zrakově 
postižených. 

- RM souhlasí s uzavřením písemných 
dohod o zpracování dřevní hmoty: s paní 
Kysilkovou, Šanov o zpracování dvou lip 
v parku u Střelnice - na p.p.č 653/1 v k.ú. 
Králíky; se společností ZEOS s.r.o. Pro-
střední Lipka o zpracování dvou lip v kraj-
nici státní silnice u provozovny společnosti 
- na p.p.č. 1142 v k.ú. Prostřední Lipka; 
s panem Hanušem, Králíky o zpracování 
jedné borovice u městského hřbitova - na 
p.p.č. 1297/3 v k.ú. Králíky; s panem 
Štaiglem, Králíky o zpracování  jednoho 
zlomeného smrku, druhého rozštípnutého 
a dvou zbývajících nakloněných  smrků 
u hospody v Prostřední Lipce - na p.p.č. 
81 v k.ú. Prostřední Lipka; s panem 
Illichmanem, Dolní Lipka, o zpracování 
zlomeného jednoho smrku a zlomené 
jedné břízy v krajnici místní komunikace 
u domu č.p. 32 v obci Dolní Lipka - na 
p.p.č. 546/1 v k.ú. Dolní Lipka a s panem 
Paukem, Dolní Lipka o zpracování rozlá-
mané lípy v krajnici místní komunikace 
(u odbočky k MVDr. Královi) v obci Dolní 
Lipka - na p.p.č. 516/3 v k.ú. Dolní Lipka. 
Veškeré práce spojené se zpracováním 
palivové dřevní hmoty provedou žadatelé 
ve vlastní režii.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 04.00 hodin, a to v sou-
vislosti s pořádáním „3. plesu Celního 
ředitelství“ dne 2. 3. 2007 v Klubu Na 
Střelnici v Králíkách.

- RM schvaluje vyvěšení tibetské vlaj-
ky na budovu městského úřadu dne 10. 
března 2007.

- RM schvaluje podpis dodatku č. 
M01/2007 ke smlouvě č. 58/02 o využití 
programového vybavení.

- RM schvaluje Organizační řád organi-
zační složky Města Králíky Dům s pečo-
vatelskou službou. 

31. 1.
- RM schvaluje záměr pronájmu pozem-

ku p.p.č. 1900/14 v k.ú. Králíky k země-
dělskému hospodaření za roční nájemné 
491,- Kč s tříměsíční výpovědní lhůtou 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

- RM doporučuje prodej části pozemku 
st.p.č. 496 v k.ú. Králíky, návrh kupní 
ceny 100 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem, a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje.

- RM nedoporučuje prodej pozemku 
p.p.č. 851/12 v k.ú. Červený Potok.

- RM schvaluje dohodu o užívání 
pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 
587/2, 592/1, 594, 1096, 597, 599/4 (GP) 
a části 599/2 (GP) v k.ú. Prostřední Lipka 
a pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 
597 (GP) v k.ú. Králíky mezi Městem 
Králíky a panem Barnou, Králíky.

- RM bere na vědomí zprávu Hlavní 
inventarizační komise ze dne 26. 1. 2007 
o provedení kontroly inventarizace majet-
ku Města Králíky k 31. 12. 2006.

- RM schvaluje úpravu a doplnění 
sazebníku úhrad za úkony při poskyto-
vání pečovatelské služby poskytované 
organizační složkou Města Králíky Dům 
s pečovatelskou službou.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 
14/2007 mezi firmou STAPO MORAVA, 
a.s. Brno a Městem Králíky na podrcení 
stavební sutě na skládce města Králíky a 
dále pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM souhlasí se skácením 40  ks nále-
tových jív na p.p.č. 1725/4, 1725/6, 1725/7 
a st.p.č. 1048/2 v k.ú. Králíky, a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z výše uvede-
ných dřevin a z  uhnilé smrkové palisády 
s panem Vackem, Králíky. Veškeré práce 
spojené se zpracováním palivové dřevní 
hmoty provede žadatel ve vlastní režii.

- RM schvaluje záměr úpravy plochy 
p.p.č. 1048/5 a 1048/4 v k.ú. Králíky na 
mezideponii odpadů.

- RM ukládá RR vyzvat zpracovatele 
k sepsání smlouvy a souhlasí se zpra-
cováním posouzení vlivu na životní 
prostředí z důvodu dohodnutí návrhu 
ÚPD Králík.

- RM bere na vědomí organizaci výuky 
zrakově postižených a současně vyslovuje 
souhlas s bezplatným užitím zasedací 
místnosti MÚ Králíky pro zabezpečení 
výuky. RM schvaluje příspěvek organiza-
ci Tyfloservis o.p.s. ve výši Kč 6.000,- for-
mou převodu na účet organizace, příspě-
vek bude poskytnut  ve dvou splátkách, 
každá ve výši Kč 3.000,- za první a druhé 
pololetí roku 2007. 

- RM schvaluje příspěvek lyžařskému 
oddílu TJ Jiskra Králíky na údržbu 
lyžařské stopy do výše Kč 15.000,- podle 
předložených nákladů.

- RM vyhlašuje ve dnech 8., 9. a 10. 3. 
2007 volby do osadních výborů v obcích 
Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Prostřední 
Lipka, Horní Lipka, Heřmanice u Králík, 
Červený Potok a Dolní Hedeč.

- RM schvaluje bezplatné zapůjčení 
nebytových prostor v č.p.354 pro VHK 
Erika Brno, sekce K-S14 Králíky pro 
zajištění činnosti Muzea čs.opevnění K-
S14 „U cihelny“ na dobu neurčitou a pově-
řuje MO sepsáním dohody o výpůjčce.

- RM zřizuje komisi sportovní, komisi 
sociální a zdravotní a komisi pro integro-
vané obce. Zároveň jmenuje předsedou 
sportovní komise Mgr.Vlastimila Kubíčka, 
předsedkyní zdravotní a sociální komise 
Mgr.Jarmilu Berkovou a předsedou komise 
pro integrované obce Arnošta Juránka.

7. 2.
- RM revokuje usnesení RM/2007/06/074 

ze dne 31. 1. 2007 a schvaluje záměr 

výpůjčky nebytových prostor – kanceláří 
v č.p. 354 na Velkém náměstí v Králíkách 
(v přízemí vpravo) za účelem zajištění 
činnosti muzea a ukládá MO záměr 
výpůjčky zveřejnit.

- RM schvaluje pronájem pozemků 
p.p.č. 32/3 a 707 v k.ú. Prostřední Lipka 
za účelem zemědělského hospodaření 
panu Švecovi, Heřmanice.

- RM schvaluje pronájem pozemku 
st.p.č. 730 v k.ú. Králíky Mysliveckému 
sdružení Jeřáb Králíky.

- RM schvaluje pronájem nebytového 
prostoru – garáže (třetí stání) v nemovi-
tosti na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky panu 
Špinlerovi, Králíky.

- RM doplňuje usnesení RM/2006/46/771 
ze dne 27. 12. 2006  a výjimečně schvaluje 
tříměsíční výpovědní lhůtu a to ke dni 01. 
října běžného roku, nebo podle dohody 
smluvních stran.

- RM potvrzuje svoje usnesení č. 
RM/2007/02/008 ze dne 10. 1. 2007 a 
doporučuje prodej volné bytové jednotky 
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 panu Ježkovi, Králíky a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

- RM schvaluje uzavření písemné 
smlouvy o zpracování kalamitního dříví 
– zlomů a vývratů v lesním porostu č. 773 
F 11c s panem Vernerem,Červená Voda.

- RM Králíky schvaluje uzavření nové 
smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení s firmou ASEKOL s.r.o. a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

- RM souhlasí s užitím znaku města 
Králíky firmou Kristek, dle přiloženého 
návrhu.

- RM souhlasí s užitím znaku měs-
ta Králíky na materiálech vydaných 
Sdružením pro králický karneval za 
účelem propagace 47. ročníku králického 
karnevalu.

- RM pozastavuje zahájení výstavby 
9 bytů formou nástavby čp. 841-843 
v Králíkách do doby rozhodnutí, zda 
městu bude přidělena dotace na výstavbu 
pečovatelského domu.

- RM schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě na realizaci přeložky distribuční-
ho zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie v lokalitě určené na výstavbu 
rodinných domů „Na Skřivánku“ a pově-
řuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o budoucím 
provozu plynovodu v lokalitě „Na Skři-
vánku“, kde bude realizována výstavba 
rodinných domů a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

- RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o zařazení informačního centra do sítě 
certifikovaných TIC Pardubického kraje a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy.

- RM schvaluje změnu názvu odboru 
regionálního rozvoje na odbor územního 
plánování a stavební úřad ke dni 1. 3. 
2007.

- RM bere na vědomí informaci o zajiš-
tění dopravy občanů na trase Králíky-Ští-
ty a pověřuje starostku a místostarostu 
města jednáním se zúčastněnými obcemi 
a firmami.
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- RM schvaluje uzavření smlouvy na 

projekt „Destinační management turis-
tické oblasti Králický Sněžník“ s firmou 
Králická rozvojová s.r.o., Králíky a pově-
řuje starostku uzavřením smlouvy.

14. 2.
- RM schvaluje pronájem nebytových 

prostor na dobu nezbytně nutnou pro 
přípravu a konání voleb do osadních 
výborů ve dnech 8. až 10. 3. 2007 v roz-
sahu 2 h takto:
- Heřmanice č.p. 93, Klubovna SDH

8. 3. 2007, Temňákovi, Králíky
- Sportklub, Dolní Boříkovice čp. 108

9. 3. 2007, p. Krejčová, Králíky
- Červený Potok č.p. 77, Restaurace

10. 3. 2007, p. Umlauf, Brno
- Poutní dům č.p. 2, Dolní Hedeč,

Kopeček, 10. 3. 2007, p. Kubiš, Nym-
burk

- RM nedoporučuje prodej pozemků 
p.p.č. 455/2 a 455/3 v k.ú. Heřmanice 
u Králík a ukládá MO předložit na jed-
nání ZM záměr prodeje.

- RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 
68/1 a 68/5 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
200,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje.

- RM schvaluje pronájem městského 
bytu č. 4 v č.p. 4 na Velkém náměstí 
v Králíkách panu Borkovi, Dolní Lipka, 
a to na dobu určitou jednoho roku (při 
uzavírání smlouvy se postupuje podle 
usnesení RM/2004/37/632).

- RM schvaluje úpravu výše poplatku 
za používání veřejných WC na 5,- Kč 
a zároveň ukládá MO ve spolupráci 
s právním zástupcem města předložit 
samostatnou smlouvu o provozování 
veřejných WC.

- RM schvaluje předloženou změnu 
podmínek vylepování plakátů a zvýšení 
poplatku za výlep plakátů – za formát 
A4 7,- Kč, A3 10,- Kč, A2 13,- Kč, A1 15,- 
Kč a zároveň ukládá MO ve spolupráci 
s právním zástupcem města předložit 
samostatnou smlouvu o údržbě a správě 
plakátovacích ploch.

- RM bere na vědomí aktivity Střediska 
výchovné péče Mimoza, Ústí nad Orlicí, 
odloučeného pracoviště  Dětského dia-
gnostického ústavu, Střediska výchovné 
péče, ZŠ a ŠJ, Hradec Králové, a souhlasí 
s bezplatným poskytnutím prostor pro 
aktivity zmíněného subjektu v budově 
Městského úřadu Králíky, Karla Čapka 
316, kancelář 120, eventuelně v zasedací 
místnosti ve 2. NP na stejné adrese. Frek-
vence využití prostor bude dle potřeby, 
přičemž za to, že nedojde ke kolizi ter-
mínů akcí odpovídá vedoucí OSVZ MÚ 
Králíky. Současně RM ukládá vedoucímu 
OSVZ zajistit propagaci poskytovaných 
služeb v Kralickém zpravodaji a informo-
vat dotčená školská zařízení.

-  RM schvaluje podpis smlouvy 
o poskytnutí IT služeb ev. Číslo S-57-
160/2007.

- RM Králíky schvaluje změnu Dohody 
č. 0/2006/059 o spolupráci a zřízení místa 
zpětného odběru použitých světelných 
zdrojů s firmou EKOLAMP s.r.o. a pově-

řuje starostku jejím podpisem. 
- RM bere na vědomí Výroční zprávu 

města Králíky o činnosti v oblasti posky-
tování informací za rok 2006 a ukládá 
OVV její zveřejnění v termínu do 1. 
března tohoto roku.

- RM schvaluje směrnici pro poskyto-
vání a účtování cestovních náhrad pro 
zaměstnance města zařazené do měst-
ského úřadu. 

- RM bere na vědomí informaci o ukon-
čení funkce odpovědného zástupce na 
provozování tepelného hospodářství pro 
společnost Služby města Králíky s.r.o. a 
pověřuje starostku napsáním odpovědi p. 
Langhansovi.

21. 2.
- RM schvaluje pronájem pozemku 

p.p.č. 1900/14 v k.ú. Králíky společnosti 
ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka k zeměděl-
skému hospodaření za roční nájemné.

- RM v návaznosti na usnesení 
RM/2007/07/078 ze dne 7. 2. 2007 žádost 
pana Krabce, Králíky o pronájem nebyto-
vého prostoru v čp. 354 na Velkém náměstí 
v Králíkách zamítá. RM zároveň v souladu 
s Pravidly pro pronajímání nebytových 
prostorů v majetku Města Králíky schva-
luje zveřejnění nabídky pronájmu neby-
tového prostoru v 1 n.p. – kanceláře v čp. 
414 v ul. 5. května v Králíkách a ukládá 
MO nabídku zveřejnit.

- RM schvaluje pronájem dlouhodobého 
a drobného majetku k 31. 12. 2006 (dle 
přiložených inventárních karet) Sboru 
dobrovolných hasičů Horní Lipka, a to 
s účinností od 01.03.2007 na dobu neur-
čitou za roční nájemné.

- RM schvaluje bezúplatný převod 
movitých věcí dle přiložených příloh č. 
1, 2 a 3 od ČR – Ministerstva obrany na 
Město Králíky. 

- RM schvaluje pronájem nebytových 
prostorů – zasedací místnosti ve 3. n.p. 
v nemovitosti Pověřeného úřadu čp. 316, 
ul. Karla Čapka v Králíkách společnosti 
Kabelová televize Přerov, a.s, Přerov, a 
to ve dnech 20. a 21. 2. 2007, 6. a 7. 3. 
2007, 20. a 21. 3. 2007, tj. celkem 6 dnů, 
za nájemné.

- RM schvaluje, aby byl v letošním roce 
zprovozněn letní tábor v Hněvkově. 

- RM schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy č. Z-S12-12-4120150275 
pro připojení a zajištění příkonu elektric-
ké energie pro 42 rodinných domů v síd-
lišti „Na Skřivánku“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

- RM Králíky schvaluje Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o zajištění zpětného odběru elek-
trozařízení s firmou ELEKTROWIN s.r.o. 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM souhlasí s podáním žádostí 
o grant a ukládá odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy zajistit podání žádostí 
v daném termínu a navrženém pořadí.

- RM schvaluje organizační řád Měst-
ského úřadu Králíky s platností od 1. 
3. 2007. 

- RM bere na vědomí  návrh rozpočtu 
města Králíky na rok 2007 a ukládá FO 
vyvěsit návrh rozpočtu a zároveň jej 
předložit na jednání ZM.

28. 2.
- RM neschvaluje dohodu o užívání 

pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 
1853/1 (GP), 1855 (GP), 1856 (GP) a 1857 
(GP) vše v k.ú. Králíky mezi Městem 
Králíky a panem Danielem, Králíky, a to 
na dobu určitou od 18. 8. 2007 do 31. 8. 
2007 za úhradu ve výši 20% z vybraného 
parkovného na uvedených pozemcích.

- RM schvaluje dohodu o užívání 
pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 
1884/1 (GP), 1887 (GP), 1895 (GP) a 
pozemku p.p.č. 1883/1 vše v k.ú. Králí-
ky mezi Městem Králíky a společností 
ZEOS, spol. s r.o., Prostřední Lipka, a 
to na dobu určitou od 18. 8. 2007 do 31. 
12. 2009.

- RM schvaluje ukončení pronájmu 
pozemku p.p.č. 207/16 v k.ú. Králíky 
s paní Bulovou, Králíky, a to dohodu k 28. 
2. 2007. Zároveň RM schvaluje záměr pro-
nájmu pozemku p.p.č. 207/16 v k.ú. Krá-
líky za účelem zřízení zahrádky za roční 
nájemné a ukládá záměr zveřejnit.

- RM schvaluje výpůjčku nebytových 
prostor – kanceláří v č.p. 354 na Velkém 
náměstí v Králíkách (v přízemí vpravo) za 
účelem zajištění činnosti muzea Vojensko 
– historickému klubu „Erika“ Brno, a to 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou.

- RM bere na vědomí veškeré okolnosti 
související s prodejem pozemků p.p.č. 548 
a 549 v k.ú. Králíky a doporučuje prodej 
pozemků panu Míkovi. Zároveň RM uklá-
dá MO předložit bod na jednání ZM.

- RM schvaluje výpůjčku nebytových 
prostor – kanceláře č. 120 a zasedací 
místnosti ve 2 n.p. v budově čp. 316 v ul. 
Karla Čapka v Králíkách – pověřený úřad  
Dětskému diagnostickému ústavu a Stře-
disku výchovné péče pro děti a mládež, 
Hradec Králové, a to na dobu nezbytně 
nutnou v rozsahu 2 dnů v měsíci (každý 
druhý a třetí čtvrtek v měsíci) a v období 
od 1. 3. 2007 do 30. 6. 2007 za účelem 
poskytování poradenství a výchovných 
opatření.

- RM souhlasí s modernizací bytové 
jednotky č. 4 v čp. 658/1 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách – výměna podlahové krytiny 
v obývacím pokoji za plovoucí podlahu a 
výměna 4 ks vnitřních dveří na nákla-
dy nájemce manželů Dominikusových, 
Králíky, a to v souladu s usnesením 
RM/2003/19/289 ze dne 20. 5. 2003.

- RM  souhlasí s prodloužením hodi-
ny nočního klidu na 04.00 hodin, a to 
v souvislosti s pořádáním „Plesu 2007“ 
dne 10. 3. 2007 v Klubu Na Střelnici 
v Králíkách.

- RM souhlasí se skácením 100 m2 
náletových dřevin a dvou jasanů na p.p.č. 
57 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z výše uvedených dřevin 
s organizací SÚS Pardubického kraje, 
cestmistrovství Žamberk a zároveň této 
organizaci uděluje souhlas ke kácení dře-
vin z titulu vlastníka pozemku pro účely 
správního řízení ve věci vydání povolení 
ke kácení dřevin.

- RM neschvaluje žádost SMK s.r.o. 
o zmírnění sankce.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města č. 2
konaného dne 12. února 2007

Přítomní členové zastupitelstva 
města: Jana Ponocná starostka, Čestmír 
Doubrava místostarosta, Mgr. Jarmila 
Berková členka RM,  Ing. Ladislav 
Dostálek (omluven z části jednání), JUDr. 
Milan Ježek, Arnošt Juránek, Pavel Kali-
anko, Mgr. Dušan Krabec,  Mgr. Vlasti-
mil Kubíček, Ing. Václav Kubín, Vladimír 
Hejtmanský, MUDr. Eva Rýcová členka 
RM, Ing. Josef Šašek, Ing. Ladislav Tóth 
člen RM, Ing. Anton Zima.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl. 
Lenka Faltusová, Ing. Helena Špiková, 
Bc. Věra Kubíčková, Bc. Jan Divíšek.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Studie cyklostezky

 Letohrad – Králíky
4.3. Delegování zástupce města na

 valnou hromadu společnosti 
 EKOLA České  Libchavy s.r.o.

4.4. Návrh na zrušení usnesení 
 RM/2007/07/068 o zadání
 zpracování posouzení vlivu na
 životní prostředí lokalit v 
 konceptu územního plánu
 obce Králíky 2006

5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

Jednání ZM zahájila starostka města 
Jana Ponocná, program jednání byl všemi 
zastupiteli schválen, ověřovateli zápisu 
byli určení Mgr. Dušan Krabec a Pavel 
Kalianko.

Výběr usnesení z jednání rady města 
přednesl a následnou diskuzi řídil mís-
tostarosta p. Doubrava. S doplňujícími 
dotazy vystoupil p. Juránek a JUDr. 
Ježek:

p. Juránek – dotaz na organizační 
zajištění akce „Setkání Králíků v Krá-
líkách“. Místostarosta upřesnil, že pra-
covní jednání s organizátorem akce se 
uskuteční následující týden. Na tomto 
jednání  budou upřesněny organizační 
záležitosti.

JUDr. Ježek – dotaz týkající se 
projektu „Turistická oblast Králický 
Sněžník – partnerství v cestovním ruchu“ 
– jaká byla prezentace projektu, proč se 
přihlásili jen dva zájemci? Místostarosta 
uvedl, že bylo osloveno 5 firem v řádném 
termínu.

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace

4.1.1. Prodej volné bytové jednotky č. 2 
v č.p. 349 v ul. Dlouhá v Králíkách.

O koupi bytové jednotky projevilo 
zájem 7 žadatelů, podalo nabídku 5 žada-

telů. Stejnou  nejvyšší nabídku podali dva 
žadatelé, kteří nabídli částku 180.000,- 
Kč. RM rozhodla, aby oba žadatelé učinili 
novou nabídku. Ve druhém kole nabídla 
paní F. nejvyšší cenu a to 201.000,- Kč 
a byla vybrána RM. Později žadatelka 
oznámila, že odstupuje od koupi bytu. 
Druhý v pořadí pan J. ve druhém kole 
nabídl kupní cenu 191.000,- Kč. Po 
odstoupení paní F. rozhodla RM o prodeji 
panu J. za jím nabídnutou cenu. Pan J. 
dne 5. 2. 2007 sdělil RM, že se domnívá, 
že nabídka paní F. ve druhém kole byla 
pouze účelová, pokud podle jeho názoru 
paní F. odstoupila od zájmu o koupi b.j., 
odstoupila tak od počátku. Má zato, že 
bytová jednotka by mu měla být pro-
dána za nejvyšší cenu nabízenou v kole 
prvním, tedy za kupní cenu 180.000,- Kč, 
která byla cenou nejvyšší. MO dne 7. 2. 
2007 požádal právního zástupce města 
o posouzení stanoviska pana J.

Ing. Zima – plně se ztotožňuje s názo-
rem právního zástupce města. Jediným 
možným východiskem se jeví nabídnout 
panu J. bytovou jednotku za částku 
191.000,- Kč a pokud ji nebude akcep-
tovat opětovně nabídnout bytovou jed-
notku k prodeji.

Mgr. Krabec – souhlasí s právním 
názorem městského právníka 

ZM schválilo prodej volné bytové 
jednotky č. 2 v č.p. 349 v ul. Dlouhá 
panu J. za kupní cenu 191.000,- Kč 
v počtu 11:0:2 hlasů (jeden zastupitel 
nehlasoval).

4.1.2. Prodej části pozemku p.p.č. 
2072/60 v k.ú. Králíky.

O prodej části pozemku požádal pan 
V. za účelem rozšíření pozemku u nemo-
vitosti č.p. 169 a údržby oploceného 
pozemku, pozemek je zatížen věcným 
břemenem pro oprávněné město.

ZM schválilo prodej pozemku 
p.p.č. 2072/60 v k.ú. Králíky panu V. 
za kupní cenu 10.387,- Kč v počtu  
14:0:0 hlasů.

4.1.3. Prodej pozemků p.p.č. 340/3 a 
850/2 v k.ú. Červený Potok.

O koupi pozemků požádali manželé B. 
z Červeného Potoka za účelem scelení 
pozemků u nemovitosti, kterou vlastní. 
Jedná se o pozemky o výměře 686 m2.

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
340/3 a 850/2 v k.ú. Červený Potok 
manželům B. za kupní cenu 7.588,- Kč 
v počtu 14:0:0 hlasů.

4.1.4. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
84/1, 85/1 a 840/4 v k.ú. Červený Potok.

O koupi pozemků požádali společně pan 
K. z Králík a pan T. z Červeného Potoka 
za účelem scelení pozemku se stavební 
parcelou č. 149 a plánované stavby garáží 
s výjezdem na hlavní silnici. Jedná se o 
pozemky o výměře 597 m2. Pozemek p.p.č. 
84/1 mají v pronájmu p. K. a paní M. na 
zahrádky. V projednaném konceptu nové 

ÚPD jsou pozemky zařazeny ve funkčním 
využití jako bydlení venkovského typu. 
Osadní výbor nemá připomínky k prodeji 
pozemků p.p.č. 84/1 a 85/1 v k.ú. Červený 
Potok. V případě prodeje pozemku p.p.č. 
840/4 by manželé B. ztratili možnost 
přístupu do své stodoly.

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ků p.p.č. 84/1, 85/1 a 840/4 v k.ú. Čer-
vený Potok za kupní cenu 10,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit v poču 12:0:2 
hlasů.

4.1.5. Záměr prodeje části pozemku 
st.p.č. 496 v k.ú. Králíky.

O koupi části pozemku požádala firma 
a.s. Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí za účelem majetkoprávního vypo-
řádání pozemku stavby vodojemu  (pouze 
oplocená část).

ZM schválilo záměr prodeje části 
pozemku st.p.č. 496 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 100,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit v počtu 14:0:0 
hlasů.

4.1.6. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
851/12 v k.ú. Červený Potok.

O koupi pozemku požádal pan D.z Krá-
lík za účelem zajištění přístupu k nemo-
vitosti na st.p.č. 39 v k.ú. Červený 
Potok, kterou žadatel kupuje. Jedná se 
o pozemek o výměře 520 m2, pozemek 
je veden v KN jako ostatní plocha. Dle 
odboru VTS se jedná o pozemek mezi 
budovami různých vlastníků. Dle OV 
se jedná o přístupovou cestu do areálu 
pana D. a také k nemovitosti na st.p.č. 
39. Pokud žadatel nebude vlastníkem 
nemovitosti na st.p.č. 39, prodej pozem-
ku nedoporučuje. Na základě místního 
šetření doporučují odbory VTS, RR a MO 
pozemek rozdělit tak, aby byl zajištěn pří-
stup k čerpací stanici pana D. a zároveň 
aby byl zachován průjezd u nemovitosti 
na st.p.č. 39 v k.ú. Červený Potok. RM 
nedoporučila prodej.

ZM neschválilo záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 851/12 v k.ú. Červený 
Potok v počtu 13:0:1.

4.1.7. Záměr směny pozemků p.p.č. 
225/4 a 226/8 v k.ú. Králíky za pozemky 
p.p.č. 222/2 a 222/3 v k.ú. Králíky.

O směnu pozemků požádali manželé S. 
za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemků. Pozemky p.p.č. 225/4 a 226/8 
o celkové výměře 217 m2 jsou ve vlastnic-
tví města a tyto pozemky užívají žadatelé. 
Pozemky p.p.č. 222/2 a 222/3 o celkové 
výměře 201 m2 jsou ve vlastnictví žadate-
lů a na pozemku je otevřený odvodňovací 
příkop pro sídliště RD. 

ZM schválilo záměr směny pozem-
ků 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 za kupní cenu 50,- Kč/m2 + 
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náklady spojené s převodem v počtu 
14:0:0 hlasů.

4.1.8. Nabídka převodu pozemku p.p.č. 
1138 v k.ú. Prostřední Lipka – revokace 
usnesení ZM/2006/05/105.

ZM dne 9. 5. 2006 schválilo nákup části 
pozemku p.p.č. 1138 v k.ú. Prostřední 
Lipka od Lesů ČR, s.p. Jedná se o poze-
mek o výměře 2514 m2, bývalý náhon 
z důvodu zájmu majitelů přilehlých 
staveb o nákup zbývající části pozemků. 
Lesy ČR, s.p., dne 10. 1. 2007 sdělily, že 
mají zájem městu odprodat pouze poze-
mek vcelku.

ZM schválilo revokaci usnesení 
ZM/2006/05/105 ze dne 9. 5. 2006 a 
schválilo úplatný převod celého 
pozemku p.p.č. 1138 v k.ú. Prostřední 
Lipka od Lesů ČR, s.p., IC 42196451, 
Hradec Králové na Město Králíky 
a to za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou v počtu 14:0:0 hlasů.

4.1.9. Prodej pozemku p.p.č. 431 v k.
ú. Červený Potok – revokace usnesení 
ZM/2006/06/146.

ZM dne 11. 7. 2006 schválilo prodej 
pozemku panu B. z Pardubic za kupní 
cenu 40.724,- Kč. Kupní smlouva však 
nebyla ze strany kupujícího podepsána. 
Majetkový odbor vyzval dne 28. 11. 2006 
kupujícího k podpisu smlouvy, resp. 
k vyjádření, zda o pozemek má i nadále 
zájem. Jelikož do uvedeného data se 
kupující nevyjádřil, navrhuje majetkový 
odbor revokaci usnesení ZM.

ZM schválilo zrušení usnesení 
ZM/2006/06/146 ze dne 11. 7. 2006 
v počtu 14:0:0 hlasů.

4.1.10. Prodej pozemků p.p.č. 68/1 a 
68/5 v k.ú. Králíky – revokace usnesení 
ZM/2006/06/148.

ZM dne 11. 7. 2006 schválilo prodej 
pozemků společnosti PROGRESSA s.r.o., 
Králíky za kupní cenu 251.651,- Kč. Kup-
ní smlouva však nebyla ze strany kupu-
jícího podepsána. MO vyzval dne 28. 11. 
2006 kupujícího k podpisu smlouvy, resp. 
k vyjádření, zda o pozemky má i nadále 
zájem. Jelikož do uvedeného data se 
kupující nevyjádřil, navrhuje majetkový 
odbor revokaci usnesení ZM.

ZM schválilo zrušení usnesení 
ZM/2006/06/148 ze dne 11. 7. 2006 
v počtu 14:0:0 hlasů.

4.2. Studie cyklostezky Letohrad 
– Králíky

pí Ponocná - Sdružení obcí Orlicko 
navrhuje nechat vypracovat studii cyk-
lostezky Letohrad – Králíky. Projektu 
by se měly zúčastnit všechny obce na 
této trase. Náklady na pořízení studie 
jsou odhadovány na 2.000.000,- Kč, klíč 
na rozdělení těchto nákladů by byl podle 
počtu obyvatel v dotčených obcích. Na 
jednoho obyvatele by se jednalo o částku 
cca 95,- Kč, tj. na Králíky cca 442 000,- 
Kč. Vzhledem k tomu, že Letohrad leží 
na trasách čtyř cyklostezek a nemohl by 
si dovolit financování této cyklostezky, 
navrhl výši svojí spoluúčasti snížit na 
polovinu původní částky, s tím, že by se 

o tuto částku zvýšila spoluúčast ostat-
ních obcí, které nemají tolik cyklostezek. 
V takovém případě by se pro Králíky 
jednalo o částku cca 520 000,- Kč.

Ing. Zima – jedná se o dlouhodobý 
projekt, mělo by se zajistit vše kolem 
získávání pozemků a podílení dotčených 
obcí. Vypracování studie by mělo město 
podpořit, ale investiční fáze by se měla 
schvalovat až po zajištění všech určitých 
podmínek.

Mgr. Krabec – souhlasí s Ing. Zímou, 
ale již v této studii by mělo dojít k uzavře-
ní smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníky 
dotčených pozemků.

Ing. Zima – navrhnul přijmout usne-
sení, ve kterém budou jmenovitě vypsány 
podmínky, za kterých je město ochotno 
vstoupit do tohoto projektu - zúčastnění 
všech dotčených obcí, vyřešení vlastnic-
kých práv na dotčené nemovitosti.

Mgr. Krabec – v usnesení musí zaznít, 
že se nyní pouze jedná o schválení pře-
dinvestiční fáze.

Ing. Zima – podle jeho názoru by se 
měl schválit vstup do předinvestiční 
fáze, ale zároveň i podmínky pro vstup 
do investiční fáze.

p. Doubrava – účast všech dotčených 
obcí by se měla týkat i předinvestiční 
fáze.

ZM schválilo účast na projektu 
Cyklostezky Letohrad - Králíky 
v předinvestiční fázi za těchto 
podmínek: a) celého projektu se 
zúčastní všechny dotčené obce na 
trase ve výši podle počtu obyva-
tel bez výjimek, a to na základě 
smluvního vztahu platného po celé 
období realizace; b) před realizací 
projektu budou zajištěna vlastnická 
a jiná potřebná práva k dotčeným 
nemovitostem nutným k provede-
ní projektu. V takovémto případě 
město Králíky projedná a schválí 
účast na realizaci projektu v počtu 
14:0:0 hlasů.

4.3. Delegování zástupce města na 
valnou hromadu společnosti EKOLA 
České Libchavy s.r.o.

Na jednání ZM se již dostavil Ing. 
Ladislav Dostálek

pí Ponocná – jedná se o delegování 
nového náhradníka, a to z důvodu že 
jím byl bývalý místostarosta p. Juránek. 
Navrhuje ponechat p. Brandejse a jako 
náhradníka schválit nynějšího místosta-
rostu p. Doubravu.

Ing. Tóth – delegován by měl být p. 
Doubrava, pan Brandejs by měl být pouze 
jeho zástupcem. Stejný názor vyjádřil 
i Ing. Zima.

Mgr. Krabec – nedomnívá se, že by 
v usnesení muselo být časově určeno 
delegování zástupců za město.

ZM v souladu s ustanovením § 84 
odst. (2) f) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích deleguje pana Čestmíra 
Doubravu a v zastoupení pana Pavla 
Brandejse k zastupování města Králí-
ky, jakožto společníka na všech val-
ných hromadách společnosti EKOLA 
České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862 
v počtu 14:0:1 hlasů.

4.4. Návrh na zrušení usnesení 
RM/2007/07/068 o zadání zpracování 
posouzení vlivu na životní prostředí 
lokalit v konceptu územního plánu 
obce Králíky 2006.

Starostka města předložila zastupi-
telstvu návrh na zrušení rozhodnutí 
rady RM/2007/07/068 ze dne 31. 1. 2007 
z důvodu rovnosti hlasů při hlasování 
rady. Ve svém vyjádření uvedla následu-
jící skutečnosti: odbor RR předložil RM 
k projednání rozhodnutí o zadání zpraco-
vání posouzení vlivu na životní prostředí 
lokalit v konceptu územního plánu obce 
Králíky. Posouzení bylo vyžádáno při 
dohodovacím řízení Krajským úřadem 
Pardubice, odboru životního prostředí 
a zemědělství. Posuzované lokality se 
nachází v oblasti Natura 2000 - Ptačí 
oblast Kralický Sněžník, předmětem 
posudku je vliv navrhovaných funkčních 
využití v územním plánu na chřástala pol-
ního a to jak z hlediska možné zástavby 
vybraných lokalit individuálními rekre-
ačními objekty, tak z hlediska navrhova-
ného zalesnění některých ploch. Posudek 
byl vyžádán za období květen – srpen 
2007, nutná návštěva příslušných lokalit 
dvakrát (na jaře a v létě). 

V měsíci lednu byly obesláni 4 zpra-
covatelé posudků, jako jediná reagovala 
paní Mgr. Jana Černá, Teslov 203, 561 
64 Jablonné nad Orlicí, adresa pro 
účely posudku: Třída 1. máje 4, 772 00 
Olomouc

Přibližný finanční rozpočet provedení 
posouzení:

Cestovné – cca 1500 Kč
Práce v terénu – 16 000 - 20 000 Kč ( 2x 

terénní šetření: jarní a letní hnízdění).
Nákup dat od AOPK ČR - cca 1000 Kč.
Kancelářské zpracování - 12 000 Kč.
Celkem: cca 45 000 Kč.
Z důvodu nepřítomnosti jednoho 

člena RM nedošlo k jednoznačnému 
rozhodnutí.

Ing. Špiková – seznámila přítomné 
zastupitele s nutností pořízení „posouzení 
vlivu na životní prostředí lokalit v kon-
ceptu územního plánu obce Králíky“.

p. Juránek – jak toto posouzení ovlivní 
časově tvorbu ÚP.

Ing. Špiková – dojde k místním šetře-
ním, a to v období květen a srpen 2007.

p. Juránek – nedomnívá se, že se 
v dotčené oblasti vyskytuje chřástal. Tato 
oblast je již částečně zabydlená. Souhlasí 
s pořízením posouzení vlivu na životní 
prostředí.

Ing. Zima – doporučuje zadat zpra-
cování posouzení vlivu na životní pro-
středí.

ZM uložilo odboru RR vyzvat 
zpracovatele k sepsání smlouvy a 
souhlasí se zpracováním posouzení 
vlivu na životní prostředí z důvo-
du dohodnutí návrhu UPD Králík 
v počtu 14:0:1 hlasů.

5. Informace z MěÚ

Ing. Bouška - v souladu s nařízením 
vlády č. 614/2006 ze dne 20. 12. 2006, 
kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 
Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev ze dne 22. 1. 2003, ve 
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znění pozdějších předpisů, předkládá 
ZM návrh na schválení měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva 
vykonávajícím funkci:

- člena kontrolního výboru p. Pavlu 
Kaliánkovi od 1. 2. 2007,  

- člena finančního výboru p. Ing.Ladi-
slavu Dostálkovi od 1. 2. 2007,

- předsedy sportovní komise p. Mgr.
Vlastimilu Kubíčkovi od 1. 2. 2007,

- předsedy komise pro integrované obce 
p.Arnoštu Juránkovi od 1. 2. 2007.

ZM schválilo výši měsíční odměny 
pro neuvolněné členy zastupitelstva 
za výkon funkce: - člena kontrolního 
výboru p. Pavlu Kaliánkovi; člena 
finančního výboru p. Ing.Ladisla-
vu Dostálkovi; předsedy sportovní 
komise p. Mgr.Vlastimilu Kubíčkovi; 
předsedy komise pro integrované 
obce p. Arnoštu Juránkovi v počtu 
11:0:4 hlasů.

6. Vstupy občanů

Ing. Strnad – je pravda, že obec Dolní 
Morava odstoupila od projektu „Turistic-
ká oblast Králický Sněžník – partnerství 
v cestovním ruchu“?

pí Ponocná – dopoledne před jedná-
ním ZM jednala s paní starostkou obce 
Dolní Morava a žádnou takovouto infor-
maci od ní neobdržela. 

Ing. Strnad – bylo by dobré, aby město 
o tomto projektu více informovalo občany 
například publikací článku v KZ.

pí Ponocná – souhlasí s publikací 
článku v KZ.

Mgr. Krabcová – na internetových 
stránkách města nenalezla pozvánku 
na dnešní jednání ZM. Dále požádala, 
zda by nebylo možné některé materiály 
týkající se projednávaných bodů uveřej-
nit také na stránkách města, a to před 
jednáním ZM. 

sl. Faltusová – na internetových 
stránkách pozvánka na jednání ZM umís-
těna je i nyní, pouze již z důvodu většího 
počtu aktualit byla vyřazena z úvodní 
stránky (sekce aktuality) a je nyní pouze 
v sekci úřední deska.

Mgr. Krabcová – pozvánka by podle 
jejího názoru měla být uveřejněna v aktu-
alitách minimálně do doby jednání ZM

Ing. Zima – nesouhlasí se zveřejňo-
váním podkladů na internetových strán-
kách města. Tyto podklady jsou určené 
pro zvolené zástupce.

7. Vstupy zastupitelů
Mgr. Krabec - Finanční výbor navrhu-

je ZM schválení rámcového plánu kontrol 
ve volebním období 2006 – 2010:

1. Finanční výbor (dále FV)se bude 
vyjadřovat k návrhu rozpočtu města 
Králíky. FV obdrží k tomuto účelu návrh 
rozpočtu v dostatečném předstihu před 
jednáním ZM, na němž má být rozpočet 
schválen.

2. FV bude provádět pravidelnou kon-
trolu plnění rozpočtu městem v daném 
roce, a to čtvrtletně, o svých zjištěních 
informuje ZM na nejbližším jednání 
ZM.

Tento rámcový plán nijak neomezuje 
právo ZM pověřit FV jinou kontrolou, na 

níž se členové ZM usnesou.
3. Finanční výbor se bude vyjadřovat 

ke všem významným finančním transak-
cím, prováděných městem (např. získává-
ní úvěrů, uzavírání leasingu, mimořádné 
splátky apod.).

p. Doubrava – souhlasí s prvním 
a druhým bodem, nikoli však s třetím 
bodem, a to z důvodu časové neefektiv-
nosti. Což samozřejmě nebrání FV, aby 
se ke každé situaci vyjádřil. 

Ing. Zima – FV by měl kontrolovat 
hospodaření, ale neměl by se účastnit 
řízení finančních transakcí. S bodem 1 a 
2 souhlasí. Navrhuje 2 varianty: 1/nechat 
FV přepracovat rámcový plán kontrol 
(doplnit o zpřesněné údaje) nebo schválit 
navržený rámcový plán, ale bez 3 bodu.

Mgr. Krabec – bodem 1 a 2 chtěl pouze 
nastavit jakási pravidla FV. Bodem č. 
3 chtěl docílit, aby měl FV možnost se 
k velkým transakcím vyjádřit. Navrhuje 
vypustit bod č. 3.

Ing. Zima – součástí usnesení by měly 
být i přesně vyjmenované body. 

ZM schválilo rámcový plán kontrol 
prováděných finančním výborem 
ve volebním období 2006 - 2010: - 1.) 
Finanční výbor (dále FV) se bude 
vyjadřovat k návrhu rozpočtu města 
Králíky. FV obdrží k tomuto účelu 
návrh rozpočtu v dostatečném před-
stihu předjednáním ZM, na němž má 
být rozpočet schválen. - 2.) FV bude 
provádět pravidelnou kontrolu plně-
ní rozpočtu městem v daném roce, 
a to čtvrtletně, o svých zjištěních 
informuje ZM na nejbližším jednání 
ZM v počtu 15:0:0 hlasů.

Ing. Kubín - kontrolní výbor navrhuje 
ZM schválení plánu kontrol na období od 
12. 2. 2007 do 31. 12. 2007.

1. Pravidelná kontrola plnění usnesení 
RM a ZM v daném roce, a to čtvrtletně, 
o svých zjištěních bude informovat ZM 
na nejbližším jednání ZM.

2. Kontrola průběhu zadávání veřej-
ných zakázek v uvedeném období.

3. Kontrola provádění majetkových 
operací uskutečněných v uvedeném 
období.

4. Kontrola prováděných investičních  
akcí, např. výstavba a dokončení akce 
„Evropský dům“.

Ing. Zima – mimo prvního bodu dopo-
ručuje zkonkretizovat plán kontrol KV.

p. Doubrava – domnívá se, že bod číslo 
1 být v návrhu nemusí a ostatní body mají 
být konkrétnější.

Ing. Kubín – navrhuje odložit projed-
nání plánu kontrol KV na příští jednání 
ZM, s tím že zkonkretizuje body.

Plán kontrol kontrolního výboru byl 
odložen na jednání příštího zastupitel-
stva.

pí Ponocná – informovala zastupitele 
o přípravách na návrhu rozpočtu města 
pro rok 2007.

Ing. Kubín – upozornil na špatný stav 
chodníku v ul. 5. května naproti DVÚ. 
Zároveň na špatný přístup a osvětlení 
na místním hřbitově.

Bc. Divíšek – s p. Morongem je tato 
problematika předjednána, situaci řeší 

i odbor VTS.
Ing. Zima – bylo by dobré, aby každý 

zastupitel sepsal takovéto poznatky ze 
svého okolí:

- Upozornil na vzrostlé stromy v aleji, 
které zasahují do el. vedení. 

- Požádal zastupitele, kteří se neustále 
zdržují hlasování o vysvětlení proč tak 
činí.

- Požádal o sdělení nových skutečností 
kolem vzniku organizační složky Domu 
s pečovatelskou službou. Kdo je nadřízen 
Mgr. Hejkrlíkovi, komu „velí“ a jakou 
práci vykonává.

pí Ponocná – podřízen je starostce 
města, řídí pečovatelky. Momentálně 
uzavírá s koncovými uživateli smlouvy 
na sociální služby a připravuje žádost 
na získání registrace, aby mohlo dojít 
k nabízení sociálních služeb. 

Ing. Zima – považuje místo vedoucího 
organizační složky za nadbytečné.

JUDr. Ježek – tomuto tvrzení nerozu-
mí, pokud ví, tak Ing. Zima také hlasoval 
pro tuto organizační složku.

Ing. Zima – tehdy byl přesvědčen, 
že zabrání vzniku samostatné PO, tedy 
že se bude jednat o organizační složku 
spadající pod sociální odbor.

p. Doubrava – sociální odbor nemůže 
získat registraci, proto byla na minu-
lém jednání ZM schválena organizační 
složka.

Ing. Zima – tomu rozumí, ale nechápe 
proč je tato organizační složka podřízena 
starostce. Měla by být podřízena sociál-
nímu odboru.

p. Doubrava - jedná se o organizační 
složku města, nikoli odboru.

JUDr. Ježek – domnívá se, že Mgr. 
Hejkrlík může být podřízen vedoucímu 
odboru sociálních věcí.

Ing. Tóth – navrhuje odložit toto jed-
nání na příští jednání ZM.

Mgr. Krabec – došlo k velkým změ-
nám v oblasti sociálních zákonů. Bc. 
Strnada chápe jako státní správu, 
oproti tomu Mgr. Hejkrlíka chápe jako 
manažera potřeb Králicka a okolí. On by 
měl vytvořit novou strategii v této oblasti 
a zároveň bude na něm, aby zajistil pří-
sun dotací.

pí Ponocná – požádala Ing. Zimu 
o zformulování a dodání všech otázek, na 
které mu na příštím jednání ZM odpoví. 

Ing. Dostálek – občan se na něj obrátil 
s žádostí o informaci týkající se digitali-
zace televizních přenosů, a zda by město 
nemohlo učinit něco pro urychlení celé 
záležitosti.

Bc. Divíšek – seznámil ZM s prů-
během příprav na digitalizaci Králík. 
K digitalizaci Králík dojde nejspíše až 
v roce 2010. Zpráva o digitalizaci bude 
uveřejněna v KZ.

Ing. Šašek – informoval o připo-
mínkách občanů na neustálé problémy 
s rychlým provozem v ul. V Bytovkách. 
Mělo by dojít k regulaci rychlosti v této 
lokalitě.

Mgr. Krabec – po dotažení celého 
projektu by mělo dojít k namontování 
zpomalovacích prvků

JUDr. Ježek – požádal, zda by bylo 
možné k jmennému seznamu zastupitelů 
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připsat i funkce které zastávají v komi-
sích města.

Ing. Kubín – neustále je dotazován, 
zda by město nemohlo udělat něco pro 
zachování sauny v Králíkách?

pí Ponocná – provozování sauny je 
velice nákladné. Spíše by o tuto podni-
katelskou aktivitu měl projevit zájem 
soukromý podnikatelský subjekt. 

p. Doubrava – sauna je v majetku 
Novalampu, jedinou možností by byl 
zájem nějakého soukromého subjektu. 

Mgr. Krabec – 6. 9. 2008 se region 
Králicka stane pořadatelem mistrovství 
světa veteránů v běhu do vrchu. Jedná se 
o akci, které se zúčastní okolo 1500 lidí. 
Dále informoval o úmyslu p. Jentschkeho 
zrestaurovat pomník pod kostelem (torzo 
pomníku je uloženo v zemi).

Ing. Zima – sportovní akce takovéhoto 
rozsahu přispívá k široké propagaci regi-
onu a je nutné zajistit vhodnou propagaci 
akce. Dále vyjádřil přesvědčení, že měl 
být jako zastupitel informován o zúčast-
něnosti Mgr. Krabce ve výběrovém řízení 
na projektu „Turistická oblast Králický 
Sněžník – partnerství v cestovním ruchu“. 
Nezpochybňuje výběr Mgr. Krabce, ale 
zastupitelé o tomto měli být informováni. 
Domnívá se, že představitel soukromé 
firmy, která je dodavatelem projektů pro 
město, by neměl být zároveň předsedou 
finančního výboru. 

Mgr. Krabec – představil společnost, 
kterou zastupuje a která získala zakázku 
od města. Je si vědom možného střetu 
zájmu s jeho funkcí předsedy FV. Pokud 
dojde ke střetu zájmu odstoupí z funkce 
předsedy.

Ing. Zima – domnívá se, že ke střetu 
zájmu již došlo a domnívá se, že o projek-
tu ví málo informací. 

Mgr. Krabec – o rozhodnutí RM, že 
došlo k výběru společnosti Králická roz-
vojová s.r.o. jako organizace vykonávající 
výkonnou činnost v projektu, ví krátkou 
dobu. Na příštím jednání ZM bude infor-
movat, zda se vzdá postu předsedy FV. 
Na jednání ZM chce prezentovat projekt 
„Turistická oblast Králický Sněžník 
– partnerství v cestovním ruchu“.

JUDr. Ježek – jaká je situace kolem 
gymnázia?

pí Ponocná – rozhodnutí Pardubic-
kého kraje je nezvratné do doby, než 

se začne projednávat nová koncepce 
školství.

Ing. Kubín – věděla RM, že je Mgr. 
Krabec součástí firmy, která se uchází 
o získání projektu „Turistická oblast 
Králický Sněžník – partnerství v cestov-
ním ruchu“?

pí Ponocná – Mgr. Krabec v této 
nabídce figuroval jako jednatel společnos-
ti. Tato společnost nabídla lepší finanční 
podmínky.

Ing. Kubín – požádal o informaci, 
zda se jedná o střet zájmu, pokud se 
bude projednávat rozpočet města a bude 
o něm rozhodovat také zastupitel, který 
je současně i zaměstnancem příspěvkové 
organizace města?

p. Doubrava – ne, nejedná se o střet 
zájmu. 

p. Doubrava – informoval o přípra-
vách akce „Bikechallenge 2007“ – mezi-

národní etapový závod dvojic na horských 
kolech. Králíky se stanovou cílovým 
místem 1. etapy (23. 7. 2007 Duszniki 
Zdrój – Králíky) a druhý den se stanou 
výchozím místem 2. etapy (24. 7. 2007 
Králíky – Stronie Stronie Śląskie). Závo-
du se účastní závodníci z celého světa. 
V současné době jsou přihlášeni jezdci 
z JAR, Kolumbie, států Evropy atd.. 

Ing. Zima – dotaz, zda je město sou-
částí přípravného výboru, pokud ano, 
je vhodné mediálně prezentovat tuto 
významnou sportovní akci.

Bc. Divíšek – město je součástí reali-
začního týmu. Počítá se s přípravou na 
propagaci města. Bližší informace nalez-
nou zájemci na www.bikechallenge.cz

Starostka ukončila jednání v 20:30 
hod.

Výpis zajistila redakční rada

Z pracovního kalendáře vedení města
  1. 2. Starostka – 1. schůzka TEAMU ISCAREX v České Třebové
 k organizačnímu zajištění mistrovství světa v běhu do vrchu v roce 2008.

  7. 2. 1. jednání organizačního štábu CIHELNA 2007

  8. 2. Starostka na zasedání poradního sboru Úřadu práce v Ústí nad Orlicí.

  9. 2. Návštěva ředitele Celního úřadu v Ústí nad Orlicí plk. Ladislava Brůhy.

12. 2. Setkání představitelů obcí mikroregionu Králicko a podnikatelů
 s poslancem PSP ČR Radko Martínkem.

13. 2. Jednání se zástupci TJ Jiskra Králíky.

15. 2. Starostka na valné hromadě občanského sdružení Partnerský spolek.

16. 2. Starostka na jednání Sdružení obcí Orlicko o cyklostezce
 Letohrad - Králíky.

19. 2. Starostka a místostarosta na jednání o dopravní obslužnosti na KÚ
 v Pardubicích a jednání na VUSS v Pardubicích o předání vojenského
 objektu Hůrka.

20. 2. Místostarosta na školení o možnostech dotací z evropských
 fondů pro období 2007 - 2013.

21. 2. Starostka na semináři o prevenci proti povodním v Pardubicích.

22. 2. Starostka na setkání starostů měst okresu Ústí nad Orlicí
 v České Třebové.

23. 2. Přijetí zástupců o.s. PATRIOT.CZ – jednání o 4. setkání občanů
 se jménem Králík v Králíkách.

23. 2. Přijetí oficiálních hostů 47. ročníku tradičního králického
 karnevalu na radnici.

27. 2. Starostka na krajském setkání Svazu měst a obcí
 České republiky v Pardubicích.
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První poslové jara
Letošní „divná zima“ pomalu končí, na zahrádkách, loukách 

se pozvolna objevují první poslové jara – Sněženka podsněžník 
a Bledule jarní.

Obě květiny jsou vzácným symbolem naší jarní přírody. V loň-
ské zimě vystrkovaly svoje křehké květy většinou mezi zbytky 
sněhu, letos se pomalu objevují spíše mezi trsy svěže zelené trávy. 
Nepokvetou dlouho, rychle rostoucí traviny a stále silnější sluníčko 
způsobí postupné usychání nadzemní části.

Sněženka podsněžník

Latinské jméno sněženky GALANTHUS NIVALIS L.je odvozeno 
ze slov gala, což značí mléko a anthos, znamená květ. Upomíná 
na mléčně bílou barvu květů, druhové jméno má význam sněžný 
či rostoucí na sněhu. Je chráněná, miluje neporušenou přírodu.
Sněženka je vytrvalá bylina mající drobnou jednoduchou vejčitou 
cibulku vytvořenou jediným dužnatým listem. Obalují ho dvě až 
tři tmavě hnědé šupiny, zbytky loňských listů. Z blanité pochvy 
vyrůstá mezi dvěma úzkými, masitými a ojíněnými listy přímý 
oblý stvol, na němž na převislé stopce vykvete voňavý kvítek, 
zpočátku chráněný blanitým toulcem. Bledý květ se skládá ze šesti 
okvětních plátků, vnější podlouhlé mají bílou barvu, zatímco tři 
kratší vnitřní, na okrajích srdčitě vykrojené, zelený lem. Vykvétá 
hned po roztátí sněhu v únoru až dubnu. Květ dozrává v trojpo-
uzdrou tobolku s mnoha semeny. Ta jsou vybavena rohovitým 
výrůstkem, jenž velmi chutná mravencům. Díky nim se rostlina 
přirozeně šíří.

Daří se jí v listnatých lesích, lužních hájích a vlhkých křovi-
natých porostech, ale na našem území je ve volné přírodě téměř 
vyhubená. Tvrdí se, že to způsobili lidé svými neuváženými jarními 
nájezdy a lovy na květy s případným vyrýpáváním cibulek. To je 
jen díl, větší vinu nese agresivní způsob zemědělství. To, že patří 
mezi typické posly jara se specifickými nároky na růst, se jí málem 
stalo osudné. Nyní patří mezi chráněné rostliny podle vyhlášky 
MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a je zařazena do kategorie „ohrožený 

druh“. Zahrádky zdobí spíše větší maloasijské druhy sněženek, jež 
i dříve kvetou. Sněženkám vyhovuje polostinné stanoviště, půda 
by měla být výživná a vlhká. Množí se cibulkami, které se sází na 
podzim až 15 cm hluboko, aby v létě nezaschly.

Bledule jarní
Z řeckého leukós vzniklo pojmenování pro druhou jarní a ještě 

vzácnější cibuličku. Je o trošku robustnější, ale stejně křehká 
jako sněženka, za kterou bývá někdy zaměňovaná, bledule jarní 
(Leucojum vernum) z čeledi amarylkovitých. V zahradách 
se bledule jarní pěstuje již od začátku 15. století. Na rozdíl od 
sněženky je u nás bledule původní rostlinou, které naše babičky 
říkali koukořička nebo koukořík. Velice dobře se jí daří na 
velmi vlhkých (na rozdíl od většiny ostatních cibulovin) a výživných 
půdách, roste v zahradách, na nivních loukách, v lužních lesích 
v dosahu potoků a pramenišť. Brzy zjara z šupinatých cibulí ukry-
tých v půdě vyraší úzké, masité listy, obvykle 3-4 z jedné cibule. Na 
obloukovitě zahnutém bezlistém stonku se rozvine jeden, případně 
dva zvonkovité květy. Vonící kvítky mají šest lístků s výraznou 
žlutou skvrnou na hrotech. Lze ji považovat za určité výrazné zna-
mínko, jímž se liší od sněženky. Dříve u nás rostla poměrně hojně, 
podobně jako v celé střední Evropě, ale kvůli ničivým zásahům do 
životního prostředí rychle ubývá stanovišť, ve kterých rostly. Dnes 
je bledule jarní jako ohrožený druh chráněná státem.

Bleduli můžeme pěstovat ve vlhkých výživných půdách na 
zahradě v polostínu. Vhodné místo je pod listnatými stromy. Po 
odkvětu nesmíme posekat zbývající čárkovité, leskle zelené listy, 
musí volně zatáhnout a předat zásobní látky do cibulí. Množí se 
semeny nebo dceřinými cibulkami. 

Pozor!: Ač jsou květinky líbezné, nevoní a jsou jedovaté. Hlavně 
cibulky obsahují alkaloidy používané při terapii, převážně při 
obrně a zánětů nervů. Vzhledem k tomu, že je květina značně 
jedovatá, její užití náleží výhradně do rukou odborníka. Její 
další blahodárné účinky na zdraví se farmakologicky zkoumají. 
Stejně tak v cibulích bledulek jsou jedovaté látky - např. leucojin, 
galathamin, lykorin, isotazatin. Nepříliš časté otravy se projevují 
sliněním, zvracením, průjmem a celkovou slabostí.
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Letošní „podivná“ zima počet zimujících netopýrů
v podzemí tvrze Bouda negativně neovlivnila

V sobotu dne 24. února – tak jako 
tomu bývá každý rok – proběhlo sčítání 
netopýrů v podzemních chodbách, sálech 
a bojových objektech dělostřelecké tvrze 
Bouda která je kulturní památkou ČR. 

I letos provozovatelé muzea spolu 
s ochranáři z České společnosti pro 
ochranu netopýrů s napětím očekávali 
výsledek sčítání. Podivný průběh letošní 
zimy vedl k obavě, že početní stav jedin-
ců zimujících v prvorepublikové pevnosti 
bude výrazně nižší. Opakovaně se však 
potvrdilo, že řízená návštěvnost, zajišťo-
vaná Společností přátel čs. opevnění, 
o. p. s., těmto chráněným živočichům 
vyhovuje a ani letošní zima na tom nic 
nezměnila.

Od doby, kdy je tvrz provozována 
jako muzeum a je v zimním období od 
listopadu do dubna uzavřena (probíhají 
zde pouze pravidelné kontroly, údržba 
objektu a návštěvnost je jen velmi 
omezená), počet zimujících netopýrů 
výrazně vzrostl a drží se již několik let 

na dosažené úrovni. 
Sčítání exemplářů zdejší kolonie pro-

bíhá jedenkrát za rok. Například v roce 

2000 jich zde ochranáři napočítali 196 
kusů, v roce 2003 zde nalezlo útulek 
233 exemplářů, v roce 2004 celkem 316 
exemplářů, v roce 2005 rekordních 378 
kusů, loni pak 366 exemplářů. 

V letošní „podivné“ zimě prvorepub-
liková pevnost poskytla zázemí 359 
exemplářům těchto chráněných živoči-
chů. Sčítání provedla skupina ochranářů 
pod vedením pana Buřiče, která údaje 
o druhovém zastoupení a počtech las-

kavě poskytla.
Druhové zastoupení netopýrů zimují-

cích ve tvrzi Bouda je v posledních letech 

následující: 
Skutečný počet na Boudě zimujících 

netopýrů je vyšší, neboť někdy svými 
těly zcela vyplní menší dutiny a tak je 
možné počítat jen jejich první vrstvu 
a navíc jsou ve tvrzi místa, kam se 
dostane netopýr, ne však oči ochranářů. 
Také letos se mezi počítanými netopýry 
objevil jeden kroužkovaný exemplář 
– zřejmě veterán zdejší populace.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

Tvrz Bouda má své oficiální
internetové stránky!

V lednu došlo ke spuštění oficiálních internetových stránek 
Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda. Jsou umístěny 
pod odkazem www.boudamuseum.com  a nahrazují a zároveň 
podstatně rozšiřují dosavadní internetové prezentace Boudy. 
Prozatím se podařilo vytvořit následující sekce:

- Aktuality (obsah odpovídá názvu)
- Muzeum (tady jsou umístěny informace o tom, co během 

prohlídky tvrze Bouda návštěvníci uvidí, jaké typy prohlídek 
se pořádají, jaké jsou ke shlédnutí exponáty…)

- Kudy k nám (to jsou informace o tom, jak se na Boudu 
lze dostat)

- Návštěvní řád (informace o tom, jak to na muzeu chodí, 
jak je co organizováno, co se očekává od návštěvníků a ceny 
vstupného)

- Tvrz Bouda (zde se nachází základní informace – nutno 
říci velmi hutné – o historii i současnosti tvrze i řada tech-
nicko-taktických dat)

- Zajímavosti v okolí tvrze (tady se zájemce dozví alespoň 
to nejzákladnější /včetně odkazů/ o pevnostních i ostatních 
muzeích v okolí Boudy, o rozhlednách, památkách…)

- Fotogalerie (to je stále rozšiřovaná databáze snímků 
tvrze Bouda a to i z nepřístupných míst či detailů, které při 
prohlídce nelze shlédnout)

- Servis pro Vás (tady získá návštěvník stránek všechny 
potřebné informace, které by mohl využít při plánování náv-
štěvy tvrze Bouda – přístupy, ubytování, stravování…)

- Akce pro Vás (zde tvůrci stránek umístili informace 
o všech mimořádných aktivitách, které nejsou na tvrzi běžné 
– speciální prohlídky, zimní prohlídky, prohlídky mimo pro-
vozní dobu…)

- Soutěže a Ankety (co se chystá tady – tomu odpovídají 
i názvy)

- Sponzoři tvrze Bouda (to je přehled subjektů, kterým 
je tvrz Bouda velmi zavázána)

- Tvrz Bouda děkuje (zde se nachází přehled všech, kdo 
tvrzi Bouda nějakým způsobem pomáhají)

- Boudaři (lidé spojení s Boudou se v budoucnu představí 
právě tady)

- Hledáme (zde je uvedeno, jak a čím lze tvrzi Bouda 
pomoci)

- Kniha návštěv (obsah daný názvem)

- Odkazy (odkazy na subjekty, se kterými tvrz Bouda 
spolupracuje)

- Internetový obchod (nová a cenově velmi zajímavá 
příležitost pro ty, co shánějí literaturu o fortifikacích či upo-
mínkové předměty spojené s čs. opevněním)

- Šatov (provozovatel internetových stránek je kromě Boudy 
také smluvním provozovatelem Areálu čs. opevnění Šatov pro 
Technické muzeum v Brně – proto zde v budoucnu najdete 
informace i o tomto areálu, který prozatím svoji vlastní inter-
netovou prezentaci nemá).

V přípravě jsou jazykové mutace základních informací z těch-
to stránek v němčině, angličtině, francouzštině a polštině.

Myslíme si, že stránky stojí za návštěvu. A pokud se Vás 
někdo bude na něco o Boudě tázat, stačí jej odkázat právě na: 
www.boudamuseum.com.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.
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- PASTELKA ŽIVOTNÍ POJ. PRO DĚTI (patří do každé rodiny)
- AUTOPOJIŠTĚNÍ (nezdražuje)
- CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A ASISTENČNÍ SLUŽBY
- ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DOSPĚLÉ
- PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
- POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ
Iveta Hejlová pojišťovací poradce mobil: 604 311 183
Nádražní 490 561 69 Králíky ivetahej@seznam.cz

Obnovení působení Střediska výchovné 
péče Mimoza Ústí nad Orlicí v Králíkách

Počínaje dnem 8. 3. 2007 dochází 
k obnovení působení Střediska výchov-
né péče Mimoza, Ústí nad Orlicí, 
v Králíkách. Středisko výchovné péče 
Mimoza působí jako součást  Dětského 
diagnostického ústavu Hradec Králové. 
Poradenskou činnost budou pracov-
níci střediska poskytovat v budově 
městského úřadu, v prostorách odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, ul. Karla 
Čapka 316.

Konzultace bude poskytována obvykle 
ve čtvrtek od 9.00 hod., a to v sudém 
týdnu kalendářního roku /počínaje dnem 
8.3.2007/. Doporučujeme si konzulta-
ci vždy  telefonicky dohodnout na 
níže uvedených telefonních číslech. 
Klienti Střediska výchovné péče Mimoza 
budou objednáváni na smluvený termín. 
V případě menšího zájmu je možné, že 
frekvence návštěv bude méně častá, pro-
to je vhodné telefonické ověření dalšího 
termínu, možnosti návštěvy.

Středisko výchovné péče Mimoza 
nabízí:

- pomoc při řešení problémů v rodině 
(rozvod, konflikty s rodiči, sourozenci)

- pomoc při řešení problémů ve 
škole (šikana, problémy s vrstevníky, 
s pedagogy)

- pomoc v krizové situaci
- poradenství a  terapeutickou pomoc 

při řešení osobních problémů 

Pomoc zajišťuje psycholog, speci-
ální pedagog, sociální pracovníci.

Pomoc je založena na bázi důvěry 
a anonymity. Služba je poskytována 
bezplatně.

Klientem střediska může být a 
pomoc je zaměřena na:

- děti a dospívající do 18 let věku 
s výchovnými problémy, konflikty 
v rodinných vztazích, osobními problémy, 
konflikty ve vrstevnické skupině, škole, 
se zneužíváním návykových látek.

- rodiče a příbuzné dětí s uvedenými 
problémy

Pomoc je poskytována formou 
poradenství, individuální nebo 
skupinové psychoterapie, rodinné 
terapie, psychologické a speciálně-

pedagogické diagnostiky. Středisko 
nabízí možnost spolupráce s tříd-
ním kolektivem a učiteli v otázkách 
šikany, projevů agresivity mezi 
vrstevníky.

Adresa a kontakt : Středisko výchov-
né péče Mimoza, Lázeňská 206, Ústí 
nad Orlicí,  PSČ 562 01.

Pondělí – pátek 8-16 hod. – tel. 
465 526 969, mobil 737 56 82 28, e-mail: 
svp.usti@worldonline.cz.

Termín návštěvy lze domluvit 
i prostřednictvím odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví  /sl. 
Lipenská, tlf. 465 670 866, p. Strnad, 
465 670 861.

Za použití propagační letáku SVP 
Mimoza, B. Strnad, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví MÚ Králíky.

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

Od 17. 3. každou sobotu: 8:50 až 9:05 hodin

si na hřbitově v Králíkách

můžete objednat veškeré kamenické práce.

Tyto kamenické práce vám provedeme

i na okolních hřbitovech.

Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

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

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)

Počítačová gramotnost 2007
nové školení pro širokou veřejnost

Nový projekt počítačových školení 
pro vás připravila společnost ASI 
informační technologie z Mohelnice. 
Kurzy navazují na úspěšný program 
NPPG Ministerstva informatiky, který 
byl na konci minulého roku ukončen. 

V rámci tohoto programu proběhla 
školení v devadesáti městech a obcích 
regionu a školením prošlo více jak 
1400 občanů. 

Nové školení je vhodné pro začáteč-
níky i pokročilejší uživatele. Kromě 
základů práce na počítači se účastníci 
naučí pracovat s textem, využívat 
služeb Internetu a elektronické pošty. 
Novým školením je kurz práce s tabul-
kami v programu Microsoft Excel.

Pro pokročilejší uživatele je připra-
ven rozšiřující kurz programu Micro-
soft Word se zaměřením na tvorbu 
profesionálních textových dokumentů. 
Další znalosti můžete získat také 
v rozšířeném školení vyhledávání 
informací na internetu.

Počítačovou gramotnost je možné 
získat v učebně v Mohelnici, anebo 
využít služeb mobilní učebny, ve které 
se školení pořádá prakticky kdekoliv 
na přenosných počítačích. Kurzy 
vedou zkušení lektoři a vše, co se 
učíte, promítají na plátně. Minimální 
počet účastníků jednoho školení je 6 
osob, na možnosti jeho uspořádání se 
prosím informujte na vašem obecním 
úřadě. Tam také získáte podrobnější 
informace.

Příjemná je především cena školení, 
za 6 hodin (tři kurzy pod dvou hodi-
nách) zaplatíte pouze 700 Kč. Každý 
účastník obdrží certifikát o absolvo-
vání.

Školení  objednávejte  na te l . 
583 430 311, nebo 604 591 429 (Jaro-
mír Filip), nebo kontaktujte svůj obec-
ní úřad, v jehož prostorách by mohla 
být zřízena mobilní učebna.
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Oborové příručky 2007
Hospodářská komora 

nabízí prostřednictvím 
InMP (Informační mís-
to pro podnikatele) pod-
nikatelům pomoc při 
rozvoji jejich firmy. Ve 
spolupráci s oborovými 

informačními místy (bývalá živnosten-
ská společenstva) připravila „Oborové 
příručky“ z různých oblastí podnikání. 
V příručce podnikatel nalezne právní 
předpisy, praktické rady a jiné důležité 
informace pro daný obor. Příručka je vhod-
ná jak pro začínající podnikatele vstupující 
na trh, kterým poradí, jak si založit svou 
živnost, tak i pro zavedené podnikatelé, 
kteří si mohou ověřit , zda ve svém oboru 
správně aplikují legislativu a požadavky 
podnikání v praxi. Na Informačních mís-
tech pro podnikatele je k dispozici přes 200 
různých oborových příruček.

V případě zájmu kontaktujte:
RM Orlicko
Informační místo pro podnikatele 
Nádražní 547, 560 02  Česká Třebová
Tel.:  465 530 210, Fax.:  465 536 016
Mobil: 724 613 930
E-mail: RotterovaB@inmp.cz
 RMCeskaTrebova@inmp.cz
http://www.khkpce.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa a čtvrtek
od 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00.

Blanka Rotterová,
Informační místo pro podnikatele

Česká Třebová

Hotel Beseda
přijme od 1. 5. 2007

KUCHAŘE

Soutěž!
Přijďte do hotelu Beseda a v měsíci 

březnu a dubnu vždy v pátek a v 
sobotu po 19.00 hodině si můžete 
zahrát.

Po zaplacení účtenky si vhodíte 
třemi kostkami a když Vám vyjde 
správná kombinace, Vaše peníze 
Vám vrátíme.

Pravidla hry budou umístěna na 
každém stole.

PRÁZDNINOVÝ VÝLET
ZŠ MORAVSKÁ 8. - 9. 2. 07
Letošní zima byla velmi skoupá na 

sníh a ani o prázdninách nepřinesla 
dětem zimní radovánky.

To nás ale nezaskočilo a odjeli jsme 
na dva dny na chatu do Červené Vody. 
Hned po příchodu nás čekalo pře-
kvapení v podobě dopisu napsaného 
mimozemšťanským jazykem. Chvíli 
nám trvalo než jsme pochopili, že 
dopis rozluštíme čtením pozpátku.

Venku mezi stromy jsme objevili 
UFO a nedaleko něho se choulil E.T. 
Mimozemšťan. Stal se našim kama-
rádem na chatě a aby se necítil jako 
cizinec, přijali jsme mimozemská jmé-

na: Naj, Akšile, Arás, Akret, Ačnom, 
Aktan Akcul, Anýt, Aktékram.

Dvoudenní program byl bohatý na 
hry, písničky, tanec a píseň „Ufouni“ 
se stala naší hymnou.

Po celou dobu jsme plnili úkoly od 
mimozemšťanů, např. jsme si museli 
najít marťanské čelenky a obleky, 
učili se mluvit pozpátku, hledat 
poklad...

A E.T. Mimozemšťan? Nechtěl se 
vrátit na jinou planetu a proto odjel 
s námi do školní družiny. 

Jana Kyllarová,
vychovatelka školní družiny
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Olomoucký Literární festival a LIBRI 2007
Literární festival (6. – 10. března), tradiční setkávání 

českých a zahraničních literárních osobností se čtenář-
skou veřejností, který bude i letos doprovázet olomoucký 
knižní veletrh LIBRI (8. - 10. března), pořádaný olomouc-
kým výstavištěm Flora, přivede do Olomouce opravdové 
hvězdy!

Návštěvníci se mohou těšit na koncert Michala Prokopa a 
Framus Five (6. března v kongresovém sále RCO), či setkání 
s Milanem Lasicou (7. března v pavilonu E Výstaviště Flora 
Olomouc). Lasicu, tedy songy na texty Milana Lasici z plati-
nové desky „Lipa spieva Lasicu“ přijede zazpívat fenomenální 
slovenský nadžánrový muzikant Peter Lipa (8. března v kon-
gresovém sále RCO). V rámci festivalu se v Olomouci opět 
představí i Divadlo Járy Cimrmana s hrou Švestka (10. března 
v Moravském divadle).

Hosty festivalu budou literární vědec a publicista Pavel Kosa-
tík, básnířka a prozaička Božena Správcová, osobnost českého 
undergroundu Ivan  Magor Jirous, Jan  Pelc, autor kultovní 
série povídkových knih „... A bude hůř“, mladá prozaička píšící 
pod pseudonymem Jakuba Katalpa, autorka šokujícně otevřené 
prvotiny „Je hlína k snědku?“, ukrajinský spisovatel a rocker 
Jurij Andruchovič, slovenští autoři Marius Kopcsay a Braňo 
Hochel, polský Teatr Tradicyjny s představením Cimrmanova 
Němého Bobše a další autoři a osobnosti.

Veletrh LIBRI nabídne návštěvníkům skvělou příležitost 
vybrat si z aktuální nabídky českého knižního trhu od beletrie, 
umění, literaturu pro děti a mládež, přes duchovní a odbornou 
literaturu, ekonomiku, jazykovědu, učebnice, až po noviny a 
časopisy. Součástí LIBRI bude výstava karikatur Fedora Vica a 
Vladimíra Jiránka, nakladatelská soutěž „Kniha LIBRI 2007I“,  
soutěž středoškoláků ve znalostech literatury „Bez taháku“a  
dětská výtvarná soutěž. Veletrh i doprovodný Literární festival 
uzavře „open“ soupeření amatérských autorů - „Noc básníků“ 
v olomoucké hospodě U muzea.

Linka důvěry Ústí Nad Orlicí vyhrála výběrové řízení
Kú Pardubice na poskytování telefonické krizové pomoci

Linky důvěry (LD) poskytují širokou 
psychosociální pomoc. Největší část kli-
entely tvoří lidé v krizových stavech.

LD v Ústí nad Orlicí vznikla 1. 12. 
1995 jako součást Pedagogicko-psy-
chologické poradny (dále PPP) v Ústí 
nad Orlicí za podpory Okresního úřadu 
v Ústí nad Orlicí a Školského úřadu 
v Ústí nad Orlicí. 

Cílovou skupinou v době vzniku LD 
byly děti, mládež a rodiny, s postupem 
času se naší klientelou stále více stávali 
a stávají dospělí. Jako krajská linka oče-
káváme opět zájem školní a dospívající 
mládeže. Za tím účelem se v roce 2007, 
po proškolení, zaměříme na Internetové 
poradenství. www.linkaduveryuo.wz.cz, 
tel. 465 52 42 52.

Poskytujeme anonymní a okamžitou 
psychologickou, poradenskou a infor-
mační službu lidem v krizové situaci. 
Otázky se týkají vztahové problematiky, 
seniorské kategorie občanů, domácího 
násilí, drog, šikany, antikoncepce…

Od roku 1996 pracuje LD NONSTOP 
a je jediná s tímto rozsahem služeb 
v Pardubickém kraji. 

LD v Ústí nad Orlicí získala v roce 
2005 statut pracoviště akreditova-
ného Českou asociací pracovníků 
linek důvěry ( organizace, která zastře-
šuje LD v republice ).

V LD je vybudován systém supervize 
a intervize k zajištění vysoké kvality 
služby. Pracovníci LD jsou speciálně 
vyškolený tým složený z psychologů, 

sociálních pracovníků, kurátorů, speci-
álních pedagogů a studentů.

Díky propagaci, seznámením veřejnosti 
a škol s funkcí LD a dobré spolupráci se sta-
rosty měst, policií a úřady zabývajícími se 
sociální problematikou, se LD stala běžnou 
součástí života lidí nejen našeho kraje.

LD získává peníze na provoz prostřed-
nictvím OS KONTAKT Ústí nad Orlicí, 
které se stalo nástupnickou organizací 
PPP ÚO od 1. 1. 2007. 

IČO 612 39 488,  Ge Capital Bank 
a.s., č.ú. 757001-494/0600

Těšíme se na spolupráci se všemi 
zainteresovanými.

Ladislava Langerová, vedoucí LD
lduo@seznam.cz
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INTERNET ZDARMA!
Pro 10. ročník celostátní akce 

Březen – měsíc internetu vymysleli 
letos organizátoři motto „INTERNET 
– VÝHODA PRO ZNEVÝHODNĚ-
NÉ“.

Cílem akce je upozornit na význam, 
který má nebo může mít internet 
pro znevýhodněné skupiny obyvatel, 
jako jsou např. lidé se zdravotním 
postižením a senioři.

Městská knihovna v Králíkách 
se každoročně připojuje k této akci 
nabídkou různých slev pro občany, 
kteří využívají veřejnou internetovou 
stanici v budově knihovny.

Na březen 2007 nabízíme:
• senioři a zdravotně postižení 

budou mít připojení k internetu 
ZDARMA. Pro ty, kteří se s moderní 
technikou zatím příliš často nesetkali 
a neměli příležitost s ní pracovat, 
máme připravenou jednoduchou indi-

viduální instruktáž – „školičku inter-
netu“. Rády se staneme prostředníky 
vašeho prvního seznámení s celosvě-
tovou sítí internetu a ukážeme vám 
něco z toho, co můžete na internetu 
najít –třeba jak si můžete vyhledat 
vlakové spojení, jak se lehce spojíte 
s vnukem žijícím na druhé straně 
zeměkoule apod. Termín instruktáže 
si můžete i předem domluvit buď 
osobně v knihovně nebo telefonicky 
na čísle 465 631 215. Jsme vám 
k dispozici  v půjčovní době knihovny 
i v dopoledních hodinách od pondělí 
do pátku.

• čtenáři, kteří se v březnu nově 
zaregistrují v kterémkoliv oddělení 
naší knihovny, budou mít 30 minut 

připojení k internetu zdarma.
• děti, které se zúčastní březnového 

kola soutěže Cesta kolem světa za 
150 dní, dostanou odměnu v podobě 
30 minut připojení k internetu 
zdarma

• všichni uživatelé veřejné inter-
netové stanice budou platit místo 
obvyklé koruny pouze 50 haléřů za 
minutu.

Věříme, že dalším návštěvníkům 
knihovny ukážeme cestu, jak si 
s internetem můžete rozšiřovat své 
schopnosti. Internet je určen všem, 
kteří mají stále chuť učit se, touží 
po poznání a odmítají myšlenky na 
stárnutí.

Těšíme se na oboustranně inspira-
tivní setkání s vámi.

Ivana Marečková

Co dělají knížky v noci?
Na tuhle trochu poťouchlou otázku 

už brzy dostanou odpověď děti, které 
se zúčastní březnové akce Městské 
knihovny v Králíkách.

Už počtvrté se naše knihovna zapojí 
do mezinárodní Noci s Andersenem. Noc 
z pátku 30. března na sobotu 31. března 
stráví tisíce dětí v Evropě v knihovnách 
a budou mít jedinečnou příležitost zjis-
tit, co  se tam v noci děje.

Výsledky výzkumů čtenářské vyspě-
losti u nás i v cizině dokazují, že zájem 

dětí o čtení v posledních letech značně 
klesá. Počítače, televize a další láka-
dla knihám hodně konkurují a odolat 
jim není snadné. Chceme se společně 
s rodiči a učitelkami mateřských škol 
pokusit změnit „strašáka“, kterým 
čtení pro mnohé děti je, na oblíbený 
způsob využívání volného času.

Rozhodli jsme se letos Noc s Ander-
senem připravit jenom pro děti 
předškolního věku, které půjdou po 
prázdninách do prvních tříd.

Bližší informace o organizaci akce 
a přihlášku dostanou rodiče dětí 
v mateřských školách v Králíkách, 
Červeném Potoce i v Prostřední Lip-
ce. Pro rodiče dětí, které mateřskou 
školu nenavštěvují, budou informace 
k dispozici přímo v knihovně nebo na 
webové stránce knihovny: 

www.orlicko.cz/Kraliky/knihovna
od 15. března 2007.
Už teď se těšíme na setkání s budou-

cími školáky a jejich rodiči u nás 
v knihovně.

Za pracovnice knihovny
Ivana Marečková
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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
10. 03. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. knopa 837 465 676 818
11. 03. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. knopa 837 465 676 818
17. 03. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
18. 03. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
24. 03. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
25. 03. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
31. 03. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
01. 04. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
07. 04. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
08. 04. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
09. 04. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897

Policie České republiky 
Obvodní oddělení Králíky informuje

V roce 2006 došlo na území Krá-
licka a Červené Vody celkem ke 
113 dopravním nehodám, což je o 
4 nehody méně než v roce 2005. Při 
dopravních nehodách bylo 16 osob 
lehce zraněno, 7 osob utrpělo vážná 
zranění a 1 osoba byla v důsledku 
dopravní nehody usmrcena. V Králí-
kách došlo celkem ke 40-ti  nehodám, 
v Červené Vodě ke 37-mi nehodám, 
v Lichkově k 11-ti nehodám, v Mlad-
kově k 16-ti a v Dolní Moravě k 9-ti 
nehodám. Celková způsobená škoda 

při těchto dopravních nehodách 
dosáhla výše cca 5.680.600,- Kč. Mezi 
hlavní příčinu dopravních nehod 
již tradičně patřilo nedodržování 
stanovené rychlosti vozidel a nevě-
nování se řízení. V deseti případech 
se na nehodách podílel alkohol. Od 
1. 7. 2006 začal na našich silnicích 
platit novelizovaný zákon o provo-
zu na pozemních komunikacích se 
zavedeným bodovým systémem. Od 
tohoto dne došlo v roce 2006 ke 49-ti 
nehodám, což je o 10 nehod méně než 

za stejné období v roce 2005.
Nevítaným návštěvníkem se stal 18-

ti letý mladík z Králík. Na konci ledna 
v brzkých ranních hodinách šel navštívit 
svého kamaráda do domu jeho rodičů. 
Příležitost dělá zloděje, praví staré české 
přísloví. Mladíkovi nahrála skutečnost, 
že hlavní dveře nebyly zamčeny. Vešel 
dovnitř a provedl kompletní prohlídku 
patra domu aniž by jeho přítomnost 
někdo zaznamenal. Z pověšené bundy 
odcizil mobilní telefon a odložené tašky 
odcizil finanční hotovost. V domě také 
našel klíče od osobního vozidla. Ty vzal 
a pro jistotu prohledal i osobní vozidlo, 
které bylo zaparkováno nedaleko domu. 
Protože část odcizených peněz byla v pol-
ské měně, musel si se svým lupem dojít 
do banky kde zloté proměnil v českou 
měnu. Svou nezvanou návštěvou způ-
sobil pachatel poškozenému škodu ve 
výši cca 23.300,-Kč. V daném případě 
se bohužel nejedná o první trestnou 
činnost tohoto mladíka, který je policii 
dobře znám.

prap. Karel Straka
inspektor

Tříkrálová sbírka 2007- a jak to dopadlo?
Začátkem ledna, 

již tradičně, zazvo-
nili u vašich domovů 
tříkráloví koledníci. 
Zazpívali vám a kole-
dovali o příspěvek pro 

lidi, kteří žijí mezi námi, jsou opuštění, 
staří, nemocní nebo se mnohdy, ne vlast-
ním zaviněním, dostali do těžké životní 
situace a není v jejich silách ji řešit.

Tříkrálová koleda dává možnost každé-
mu z vás zapojit se do charitativní pomo-
ci, posiluje soucítění s lidmi potřebnými, 
podílí se na výchově malých i větších 
koledníků i na vnitřním růstu osobnosti 
nás všech.

Koledníci letošní Tříkrálové sbírky  již 
koledování skončili. Následuje rozpečeťo-
vání pokladniček a sčítání jejich obsahu 
na obecních úřadech. Poté budou peníze 
odeslány na centrální účet Charita Čes-
ká republika, kde k nim budou přičteny 
peníze zaslané složenkami či převodem 
z bankovního konta dárce. Odtud pak 
budou peníze rozděleny podle předem 
schváleného klíče: 65 % se vrací zpět do 
místa, kde byly peníze vykoledovány, aby 
zde podpořily místní projekty, zbývajících 
35 % bude rozděleno na humanitární 
pomoc do zahraničí a na režii sbírky. 

V celé České republice bylo k dnešnímu 
dni (30. ledna) úředně otevřeno a spočítá-

no z celkového počtu 13 386 pokladniček 
již 13 386 pokladniček (tedy 100%). 
Výtěžek činí 57 249 225,22 Kč. Celkový 
přehled o dosavadních Tříkrálových 
sbírkách si můžete prohlédnout na www.
charita.cz, přehled o sbírkách na ústec-
koorlicku na www.uo.caritas.cz.

V ústeckoorlickém vikariátu vybralo 
365 skupinek celkem 1.496.497,-Kč. 
Vybraná částka bude použita na tyto 
projekty:

- Charitní ošetřovatelskou a pečova-
telskou službu

- Centrum „Pod Střechou“
- Mateřské centrum „Kopretina“ 

- Občanskou poradnu
- Osobní asistenci
- Fond rozvoje stávajících projektů 

oblastní charity  
- Přímou pomoc handicapovaným a 

sociálně slabým spoluobčanům
Charita děkuje všem, kteří přispěli do 

této sbírky za jejich štědrost a ochotu se 
podělit s potřebnými, pro které je tato 
sbírka určena. Děkujeme také všem, kteří 
se podíleni na organizaci sbírky. Jim patří 
naše upřímné poděkování za čas věnovaný 
této akci, energii, píli a trpělivost.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí
Marcela Náhlíková

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Kč ve vybraných městech a obcích:

MĚSTO Výtěžek v Kč počet skupinek

Králíky 31.245,- 6

Horní Sloupnice 32.607,- 11

Jablonné nad Orlicí 63.143,- 22

Česká Třebová 231.201,- 43

Lanškroun 170.652,- 44

Kunvald 14.831,- 3

Mladkov 9.686,- 4

Lichkov 7.468,- 3

Těchonín 2.420,- 1
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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 březnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

94 let - Irena Šínová
86 let - Helena Bodišová
85 let - Františka Mišenčíková,
 - Jan Moravec
81 let - Jaroslav Schuster,
 - Marie Brychová,
 - Antonín Matyáš
80 let - Zlatuška Indrová
78 let - Blažena Coufalová,
 - Gertruda Špinlerová
77 let - Miluška Šponarová,
 - Marta Habasová
76 let - Nina Jirešová,
 - Marie Theimerová
75 let - Emilie Nosková,

75 let - Josef Mlčúch
73 let - Zdeněk Krejčí,
 - Antonie Králová,
 - Filomena Skalová
72 let - Václav Beran,
 - Arno Dušek,
 - Otto Janeček,
 - Vlasta Kubíčková
71 let - Josef Wotawa,
 - Luboš Hejkrlík,
 - Jindřiška Kalousová,
 - Anna Kubíčková,
 - Ludmila Egnerová
70 let - Marie Vyhnálková,
 - Josef Berka

Karolína Schweidlerová, Jakub Látal, Adéla Bulová, Viktorie Večeřová

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Kamil Grežo – Veronika Havlíková

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Anna Pavelková, Marie Rujíková, Anna Barnová,
Jaromír Všetečka, Vladimír Čurda, Jan Vašátko, Jaroslav Brych

Dne 11. března 2007 uplyne 6 dlouhých 

let, kdy nás navždy opustil milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

pan Josef Jireš
S láskou vzpomínají manželka Nina,

děti Jaroslav, Václav a Jiří s rodinami.

LALAKROUŽEK
pěvecký kroužek seniorů

připravuje na konec dubna

„odpoledne plné písniček“
na které zveme všechny spoluobčany, kteří 
si chtějí zazpívat pro zábavu a potěšení. 
Místo, datum a hodinu konání přinese 

dubnové vydání Králického zpravodaje.

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

Nabízím k pronájmu byt 3+1 v obci 
Malá Morava.Nájem 2500 Kč+služby.
tel.602779995.

Prodám garsonku. Tel. 604 100 647.
Nabídněte pronájem bytu 3+1 

v Králíkách. Tel. 737 328 660.
N a b í z í m  v ý s t a v b u  R D .  T e l . 

736 735 303.
Zpracuji daňovou evidenci, přiznání 

k dani z příjmů FO. Tel. 737 328 660.
Koupím byt v Králíkách 2+1 pří-

padně 3+1, platba hotově, kontakt 604 
439 564.

POZVÁNKA
vám všem

Na tradiční jarní 
koncert dne 23. 3. 
2007 v 19.30 hod., 
který pořádá velký 
dechový orchestr 
AF BRASSBAND 
LETOHRAD ve 

spolupráci s MIKCENTREM 
a Městem Letohrad v Domě 
kultury Letohrad.

Na koncertu vystoupí přizvaní 
sólisté z řad profesionálních 
hudebníků – Marek Filla a Jiří 
Boček.

Předprodej vstupenek Mik-
centrum Letohrad – Václavské 
náměstí.

Přijďte se společně pobavit a 
podělit o kulturní zážitek.

www.afbrassband.wz.cz
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Program na BŘEZEN
pátek   9.   DÉJA VU   zač. ve 20.00 hod
Tajný agent (Denzel Washington) má zajistit důkazy po 

atentátu, při kterém zahynulo přes pět set lidí. Aby dopadl 
pachatele, využije supertajného programu Sněhurka, který 
umožňuje vstupovat do minulosti a měnit průběh událostí. 
Nový sci-fi thriller zkušeného režiséra Tonyho Scotta je plný 
napětí a akce.

úterý   13.   DOKONALÝ TRIK   zač. ve 20.00 hod
Historická zábavná šaráda na téma kouzel a triků. Dva 

nesmiřitelní soupeři se utkávají v kouzelnických soubojích a 
bojují také o přízeň krásné Olivie, přičemž vzájemná nevraži-
vost postupně přeroste až ke znemožnění a mrzačení protivníka. 
Roli vynálezce Nicoly Tesly ztvárnil zpěvák David Bowie.

pátek   16.   TAXIDERMIA   zač. ve 20.00 hod
Provokativní dílo z letošní kolekce Projektu 100 je velice 

svérázným, extrémním a osobitě pojatým podobenstvím novodo-
bých dějin Maďarska. Film je součástí aktuálního trendu pracu-
jícího s ošklivostí a provokací, mísí fikci s realitou a v neposlední 
řadě je sugestivní satirou na léta budování socialismu.

úterý   20.   ERAGON   zač. v 17.00 hod
Dobrodružný snímek podle knihy teprve dvaadvacetiletého 

spisovatele Ch. Paoliniho vypráví o chudém venkovském chlap-
ci, který nezná své rodiče a netouží příliš po dobrodružství, ale 
vrtošivý osud s ním má velkolepé plány… Tak jako podobné titu-
ly žánru fantasy sází Eragon na dokonalou vizuální stránku.

pátek   23.   PRAVIDLA LŽI   zač. ve 20.00 hod
Příběh ze šumavského statku, který obývá skupina lidí pod 

dozorem terapeutů, aby se v přísném režimu zbavili závislosti 
na tvrdých drogách, je celovečerním debutem zkušeného doku-
mentaristy Roberta Sedláčka a jedním z mála dobrých českých 
filmů vzniklých v minulém roce.

úterý   27.   SMRTÍCÍ NENÁVIST 2   zač. ve 20.00 hod
Volné pokračování úspěšného snímku Nenávist navazuje 

ve chvíli, kdy se z brutálně zabité dívky Kajako stalo vraždící 
monstrum. Pro příznivce hororů má film vše, co má mít: napětí 
se stupňuje, atmosféra strachu houstne, mrtvých přibývá a 
přízrak vynalézavě mění způsob likvidace obětí.

pátek  30.  MOJE SUPERBEJVALKA  zač. ve 20.00 hod
On ji zlomil srdce, ona jemu všechno ostatní. Romantická 

komedie s fantastickými prvky přivádí na plátno ženskou podo-
bu Supermana, dívku G-Girl (vynikající Uma Thurmanová). 
Blonďatá hrdinka s nezbytnými atributy, jako je obří síla a 
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schopnost létat, se za normálních okolností skrývá pod nená-
padným zevnějškem brýlaté studentky, ale ani její nadpřirozené 
dovednosti ji nezaručí štěstí v lásce.

Klub Na Střelnici Králíky

BŘEZEN 2007
PLES CELNÍHO ŘEDITELSTVÍ
pátek   2. 3.   zač. v 19.00 hodin
Ples pořádá Celní ředitelství Ústí nad Orlicí, informace 

o vstupenkách na telefonu 465 569 280.

PLES 2007
sobota   10. 3.   zač. v 19.00 hodin
Tradiční výroční ples pořádá občanské sdružení Králická 

kulturní společnost, informace pan Antonín Neterda, tel. 737 
928 569.

SMETANOVO TRIO
středa   21. 3.   zač. v 19.00 hodin
74. koncert Kruhu přátel hudby představí špičkové komorní 

těleso – Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová – klavír, Jan 
Páleníček – violoncello a  Jana Nováková – housle. Koncert se 
koná v sále ZUŠ. Vstupné 60,- Kč, děti a mládež zdarma.

ŽEBRÁCKÁ OPERA
sobota   24. 3.   zač. v 19.30 hodin
Volná adaptace divadelní hry Václava Havla ze světa zločinu, 

korupce, intrik a pokleslých mravů znázorňuje věčný boj člověka 
o získání moci a nadvlády. Účinkuje divadelní soubor Jirásek 
z Chocně. Vstupné 60,- Kč.

SIOUX
sobota   31. 3.   zač. ve 21.00 hodin
Hudební večírek v kavárně Střelnice, vstupné dobrovolné.

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

SMETANOVO TRIO
Smetanovo trio, založené ve 30. letech 20. století klavíristou 

Josefem Páleníčkem a po roce 1945 působící pod jménem České 
trio, patří k nejprestižnějším současným českým souborům. Je 
pravidelně zváno na významné festivaly – Pražské jaro, Janáč-
kův Máj, Moravský podzim, Pražské komorní slavnosti – a na 
domácí i zahraniční pódia – Francie, Německo, Švýcarsko, Velká 
Británie. V květnu 2005 se s velikým úspěchem představilo 
v Japonsku (Oita, Otowa).  

Smetanovo trio spolupracuje s předními dirigenty – Jiří 
Bělohlávek, Libor Pešek, Michael Boder, Tomáš Hanus nebo 
Stanislav Vavřínek – a s domácími i zahraničními orchestry 

z nichž jmenujme například Bamberger Symphoniker, Orches-
tre Lugano, Pražská komorní filharmonie, Komorní filharmonie 
Pardubice nebo Moravská filharmonie Olomouc.

Z velkého počtu CD pro různé nahrávací společnosti, jmenuj-
me poslední nahrávku pro firmu Supraphon s díly B. Smetany, 
J. Suka a V. Nováka (2005), která získala prestižní ocenění 
francouzských časopisů Diapason a Le Mode de la musique 
a kterou britský BBC Music Magazine ocenil jako nejlepší 
nahrávku měsíce srpna 2005 v oblasti komorní hudby.

Ještě většího úspěchu se dostalo druhé nahrávce pro Supra-
phon z děl A. Dvořáka (2006), která v září 2006 kromě světové 
BBC Music Magazine – CD měsíce získala nejprestižnější 
francouzské ocenění DIAPASON D’OR.

Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová – klavír, Jana 
Vonášková-Nováková – housle

Základní umělecká škola v Králíkách
pořádá při příležitosti významného životního 
jubilea bývalého ředitele školy, 
pana Leo Koska, koncert žáků 
hudebního oboru. Koncert se 
koná ve čtvrtek 29. 3. 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 BŘEZEN

1. 3.

Po hlavě...
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film ČR. Černá komedie Mar-
cela Bystroně vypráví o tom, co se stane, 
když osudy zahýbají city k „nesprávným“ 
osobám. Co se stane, když se třináctiletý 
kluk zamiluje do své spolužačky? Co se 
stane, když se jeho matka, kazatelka 
křesťanského sboru, vášnivě zamiluje 
do osoby, které zachránila život? Co se 
stane, když se jeho otec, profesionální 
zabiják, zamiluje do atraktivní manželky 
skotského gangstera? Otec, pan Vohnout, 
je doma považován za idiota a bačkoru. 
Venku je ale zabiják, který střílí gangs-
tery, aniž by o tom rodina měla nejmenší 
tušení. Příběh tvoří tři linie vyprávění, 
které se vzájemně doplňují, prolínají a 
končí o Štědrovečerní večeři. 90 min., 
přístupný od 15 let, cena: 59,- Kč, před-
prodej: 465 641 371.

Záviš, kníže pornofolku pod vlivem 
Griffithovy Intolerance

Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39. Představení filmového klu-
bu. ČR - dokumentární esej. Středobodem 
díla je Vachkovo úsilí o nalezení hranice 
mezi autentickými a neautentickými 
existencemi. Česky, 147 min., od 15. let, 
cena: 55,- Kč, předprodej 465 614 583.

2. 3.

Evropský pohár - závody psích 
spřežení

Červená Voda, Červenovodské sedlo u 
Bukové hory. Informace: www.mushing.
cz. Tel: 604 959 007.

Muzika oldies + CZ hity
Žamberk, 20:00, Hotel v Kotli, Do Kotle 

1277, Žamberk, 564 01.

3. 3.

Spláchnutej
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Velká Británie - ani-
movaná komedie. Rozmazlený myšák 
z lepší společnosti Roddy hodlá splách-
nout kanálovou krysu zpět do podzemí. 
V podzemním městě se ale nakonec ocitne 
on sám a za pomoci mimořádně chytré 
myši Rity se chce dostat zpátky domů. 
Česky, 86 min., přístupný, cena: 60,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

Evropský pohár - závody psích 
spřežení

Červená Voda, Červenovodské sed-
lo u Bukové hory. Informace: www.
mushing.cz. Tel: 604 959 007.

4. 3.

Spláchnutej
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Velká Británie 
- animovaná komedie. Česky, 86 min., 
přístupný, cena: 60,- Kč, předprodej 465 
614 583.

Evropský pohár - závody psích 
spřežení

Červená Voda, Červenovodské sed-
lo u Bukové hory. Informace: www.
mushing.cz. Tel: 604 959 007.

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

kultury - taneční sál, 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 občer-
stvení zajištěno. Cena: 50,- Kč

5. 3.

Cesta po Islandu za 7 dní
Letohrad, 17:00, Společenské centru 

Nový Dvůr, Šedivská. Digitální projekce 
v restauraci Nový dvůr. Slovem provází 
cestovatel Jiří Mikyska. Vstup volný. 
Délka projekce 1 hod. 50 min. 

6. 3.

Miluji tě k sežrání
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA, Kanada - 
romantická komedie. Představte si, 
že milujete krásnou ženu, ale ona vás 
pokládá jen za svého nejlepšího kama-
ráda. A právě když se jí rozhodnete 
říct, že ji milujete, nastane nejtrapnější 
situace vašeho života. Titulky, 96 min., 
od 12. let, cena: 60,- Kč, předprodej 465 
614 583.

7. 3.

Miluji tě k sežrání
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA, Kanada - 
romantická komedie. Titulky, 96 min., 
od 12. let, cena: 60,- Kč, předprodej 465 
614 583.

9. 3.

Sanatorium II.
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Zábavný pořad s Karlem 
Šípem a Josefem Náhlovským a se 
zpěvačkou Dagmar Zázvůrkovou. Volně 
navazuje na předchozí pořad Sanatori-
um I. Předprodej vstupenek v Kulturním 
a informačním centru čp. 30. nebo na tel. 
čísle 465 641 371

10. 3.

Obsluhoval jsem anglického krále
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR, SR, Německo, 
Maďarsko - hořká komedie. Dlouho 
očekávaný film Jiřího Menzela podle 
slavného románu Bohumila Hrabala. 
V životních osudech malého českého 
číšníka se tu zrcadlí naděje, konflikty, 
dramata a prohry, kterými prošly české 
dějiny v minulém století. Česky, 120 
min., od 12. let, cena: 70,- Kč, předprodej 
465 614 583.

11. 3.

Obsluhoval jsem anglického krále
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR, SR, Německo, 
Maďarsko - hořká komedie. Česky, 120 
min., od 12. let, cena: 70,- Kč, předprodej 
465 614 583.

Mým objektivem - výstava foto-
grafií

Jablonné nad Orlicí, 17:00, Kulturní 
a turistické centrum, nám. 5. května 30. 
Výstava potrvá do 21. dubna 2007.

12. 3.

Noc v muzeu
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA. Ben Stiller coby 
noční hlídač v muzeu zažívá s oživlými 
exponáty ta nejpodivnější dobrodružství 
- alespoň v komedii režiséra Shawna 
Levyho. 109 min., přístupný, cena: 59,- 
Kč, předprodej: 465 641 371.

13. 3.

Smrtící nenávist
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - horor. Zemře-
li někdo v záchvatu zlosti, zůstane po 
něm stín, který se postupně šíří na další 
oběti a nedá jim spát, dokud je nedožene 
k šílenství nebo sebevraždě. Dokáže 
někdo kletbu zastavit? Titulky, 95 min., 
od 12. let, cena: 60,- Kč, předprodej 465 
614 583.

14. 3.

Obsluhoval jsem anglického krále
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kino-

sál, Družstevní 597. 119 min., přístupné 
od 12 let, tragikomedie, cena: 64,- Kč.

Smrtící nenávist
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - horor. Titulky, 
95 min., od 12. let, cena: 60,- Kč, před-
prodej 465 614 583.

15. 3.

Nechoď klepat na dveře
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Představení filmového 
klubu. Film SRN, Francie, VB, USA - 
drama. Současný Divoký západ klidným 
pohledem Wima Wenderse. Hrdina filmu 
- stárnoucí herec - se rozhodne udělat 
si pořádek ve svém soukromém životě. 
Širokoúhlý, titulky, 122 min., od 15. let, 
cena od 35,- Kč do 60,- Kč, předprodej 
465 614 583.

17. 3.

Kupec benátský
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film VB, Lucembursko, 
Itálie - adaptace hry W. Shakespeara. 
Benátský žid Šajlok, opovrhovaný a osu-
dem pronásledovaný lichvář, se dožaduje 
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svého práva. Chce se pomstít za příkoří, 
jimž je celý život vystavován...Hrají: Al 
Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes, 
Lynn Collins. Širokoúhlý, 138 min., od 
12. let, cena: 65,- Kč, předprodej 465 
614 583.

Tradiční maškarní karneval se 
skluzavkou

Kunvald, 20:00, Sokolovna. Hraje 
Bladex. Pořádá 1. FK Kunvald.

18. 3.

Kupec benátský
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film VB, Lucembursko, 
Itálie - adaptace hry W. Shakespeara. 
Širokoúhlý, 138 min., od 12. let, cena: 
65,- Kč, předprodej 465 614 583.

19. 3.

Déjá vu
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA. 127 min., přístup-
né od 12 let, cena: 64,- Kč, předprodej: 
465 641 371.

20. 3.

Borat
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Nakoukání do amerycké 
kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj 
národu. USA - satirická komedie. Nej-
lepší reportér Kazašské státní televize 
Borat Sagdijev zamíří do USA natáčet 
dokument o „zemi neomezených možnos-
tí“ a případně si najít novou manželku, 
protože tu starou tlustou mu roztrhal 
medvěd. Titulky, 83 min., od 15. let, cena: 
55,- Kč, předprodej 465 614 583.

21. 3.

Borat
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. USA - satirická komedie.  
Titulky, 83 min., od 15. let, cena: 55,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

„Strom roku“
Jablonné nad Orlicí, Knihovna. Vyhlá-

šení regionální ankety. Předprodej: 465 
641 371.

23. 3.

AF BRASS BAND
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kino-

sál, Družstevní 597. Diriguje: Ing. Josef 
Pilný. Uvádí: Hana Urbanová. Zpívá: 
Hana Urbanová, Pavla Zamazalová, Jan 
Sisr, Richard Kohout. Sólisté: Marek Fil-
la - tuba, Jiří Boček - trubka. Vystoupí: 
tančení studio „Ká“. Cena od 70,- Kč do 
90,- Kč.

24. 3.

Eragon
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - fantastický. 
Širokoúhlý, česky + titulky, 104 min., 
přístupný, cena: 60,- Kč, předprodej 465 

614 583.

25. 3.

Eragon
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - fantastický. 
Širokoúhlý, česky + titulky, 104 min., 
přístupný, cena: 60,- Kč, předprodej 465 
614 583.

26. 3.

Obsluhoval jsem anglického krále
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film ČR. Kniha Bohumila 
Hrabala „Obsluhoval jsem anglického 
krále „ patří k vrcholům jeho tvorby. 
V životních osudech malého českého 
číšníka se tu zrcadlí naděje, konflikty, 
dramata a prohry, kterými prošly české 
dějiny v minulém století. Na motivy 
tohoto díla Jiří Menzel napsal scénář a 
zrežíroval film o muži, který na konci 
svého života hledá obrazy času, který 
prožil. O muži, jenž toužil naplnit za 
každých okolností svůj život bohatstvím 
a krásou, a jehož „štěstí bylo vždycky 
v tom, že ho potkalo nějaké neštěstí“. 120 
min., přístupný od 12 let, cena: 69,- Kč, 
předprodej: 465 641 371.

27. 3.

Můj báječný rozvod
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Agentura FDA Praha. 
Laskavá komedie věnovaná všem, kteří 
ne vlastní vinou zůstali sami. Eliška Bal-
zerová jako představitelka všech postav 
této irské hry. Nevhodné pro děti do 
patnácti let. Cena: 150,- Kč, předprodej 
465 614 583.

28. 3.

Prázdniny
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - komedie. Co 
by měla dělat čerstvě opuštěná holka 
v depresích krátce před Vánocemi? 
Změnit prostředí. Nebo najít jinou opuš-
těnou holku a vyměnit si s ní na vánoční 
prázdniny bydlení...Hrají: Cameron 
Diaz a Kate Winslet. Titulky, 135 min., 
od 12. let, cena: 60,- Kč, předprodej 465 
614 583.

DÉJÁ VU
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kino-

sál, Družstevní 597. Hurikán Denzel 
bojuje proti terorismu, časoproudu a 
ježíšovi v troskách zdevastovaného New 
Orleansu. Režie: Tony Scott. Hrají: Den-
zel Washington, Val Kilmer. 128 min., 
přístupné od 12 let, akční sci-fi, cena: 
64,- Kč.

29. 3.

Perličky na dně
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Představení filmového 
klubu. Československo - povídkový. Pět 

filmových příběhů na motivy povídek 
Bohumila Hrabala. Drobné příběhy ze 
všedního života vykreslují svérázné 
podoby lidských osobností a jejich tra-
gikomickou existenci. Česky, 105 min., 
od 12. let, cena od 45,- Kč do 60,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

30. 3.

Noc s Andersenem
Jablonné nad Orlicí, Knihovna. Sou-

těže dětí a jejich přespání v knihovně 
(z pátka 30. na sobotu 31. března). Před-
prodej: 465 641 371.

31. 3.

Atentát v Ambassadoru
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - drama. 6. 
června 1968 byl v hotelu Ambassador 
zavražděn americký senátor Robert F. 
Kennedy. Tato událost změnila historii 
a životy mnoha lidí. Širokoúhlý, titulky, 
117 min., cena: 65,- Kč, předprodej 465 
614 583.

Dlouhodobé akce a výstavy:

Divišovo divadlo v Žamberku
Výstava – Festival Theatrum Kuks 

– fotografie Yvony a Bohuslava Benčo-
vých z Nové Paky. Otevřeno: od 3. 2.  do 
3. 3.2007 během provozní doby kanceláře 
divadla:

Po, Čt  12-16 hod.
Út 8-11.30 12-16 hod.
St 8-11.30 12-17 hod.

nebo před každým představením.

Divišovo divadlo v Žamberku
Výstava – Vyšívané obrazy Jany 

Neknězové ze Žamberka, otevřeno: od 
3. 3. do 30. 3.2007 během provozní doby 
kanceláře divadla:

Po, Čt  12-16 hod.
Út 8-11.30 12-16 hod.
St 8-11.30 12-17 hod.

nebo před každým představením.

Městská knihovna v Žamberku
Výstava – Fotografie Mgr. Miloslavy 

Hrdinové. Součástí výstavy je též zajíma-
vé fotografické album Žamberka.

Od 1. 2. do 31. 3. 2007 v půjčovní 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.

Kulturní a informační centrum v 
Jablonném nad Orlicí

Výstava – Mým objektivem – foto-
grafie.

Otevřeno: od 11.3. do 21.4.2007
Po – Pá 8-12 13-17 hod.
So  9-12 hod.
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Program kina
Mír Hanušovice

BŘEZEN
LOVECKÁ SEZÓNA
Pátek   9. 3. - 16.00 a 18.00
Film USA, 86 minut. Jelen za všechny, 

všichni za medvěda. Animovaný film. 
České znění, mládeži přístupno. Vstupné: 
I 25,-; II 30,-.

ERAGON
Pátek   16. 3. - 17.30 a 19.45
Film USA 104 minut. Až padne temno-

ta, poslední drak si vybere svého jezdce.  
Ssi-fi, horror, fantasy. Hrají: Edward 
Spellers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, 
Robert Carlyle. Širokoúhlý film, české 
znění, mládeži přístupno. Vstupné: I 
25,-; II 30,-.

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉ-
HO KRÁLE

Pátek   23. 3. - 17.30 a 19.45
Film ČR 120 minut. Kdesi v zapadlém 

koutě blízko hranic přebývá v opuštěné 
hájovně muž bohaté minulosti, který tu 
pracuje jako cestář. Hrají: Oldřich Kai-
ser, Ivan Barnev, Julia Jentsch, Martin 
Huba. Mládeži do 12 let nevhodný. Vstup-
né: I 35,-; II 40,-.

SPLÁCHNUTEJ
Pátek   30. 3. - 16.00 a 18.00
Film USA  86 minut. Někdo skončí 

tam dole. Komedie. České znění, mládeži 
přístupno. Vstupné: I 25,-; II 30,-.

Objednávky vstupenek ÚT – ČT 
v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, 
tel. 583/231091. Vstupenky je nutno 
vyzvednout nejpozději 15 min. před 
představením v pokladně kina. Pokladna 
otevřena 1/2hod. před představením. 
V ceně zahrnut poplatek 1,- Kč na fond 
kinematografie. Program kina najdete 
na internetové adrese: www.mu-hanu-
sovice.cz, www.365dni.cz, www.jeseniky.
net. Provozovatel: STAVREL v.o.s., 
Hlavní 137, Hanušovice 788 33, tel.583/ 
231226.

KLUB MAMINEK
PROGRAM BŘEZEN 2007:
STŘEDA 7. 3.  STŘEDA S IRČOU - VÝROBKY
  Z PĚNOVÉ HMOTY
STŘEDA 14. 3. STŘEDA S PETROU - BAMBULE Z VLNY
STŘEDA 21. 3. STŘEDA S KATKOU - JARO
STŘEDA 28. 3. STŘEDA S JANOU - JARO II

BURZA JARNÍCH A LETNÍCH VĚCÍ
(autosedaček, sedaček na kolo, kol, odrážedel, tříkolek, 

kolečkových bruslí, sportovních potřeb - např. tenisových 
raket, pálek, míčů, dále hraček, oblečení a obuvi...)

Příjem věcí k prodeji: 27. 3. (Út) 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00

Prodej: 29. 3. (Čt) 10.00-12.00,  14.00 - 16.00

Vrácení věcí: 3. 4. (Út) 14.00 - 16.00

Klub maminek si nárokuje 10% z ceny prodaného zboží.
Burza se uskuteční v prostorách klubu
(ZŠ Moravská - nad školní jídelnou).

Věci k prodeji přijímáme pouze čisté a zachovalé!!!
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Odbor KČT Jiskra Králíky
plán výletů na rok 2007

24. 03.   Zahájení turistické sezóny – Moravská Třebová
01. 04.   Lokalita bledulí – Pastviny
09. 04.   Odpolední vycházka - Šanov 
22. 04.   Bludov – Brníčko – Trlina - Bludov
01. 05.   Králíky – Horní Lipka – Králíky
06. 05.   Kocanda – Horní Studénky – Klášterec
12. 05.   Pivovarská čtvrtka – Hanušovice
27. 05.   Značkařská neděle
03. 06.   Svatá Trojice
10. 06.   Bludov – Háj – U kostelíčka – Ruda nad Moravou
16. 06.   Křížová hora – slavnostní otevření rozhledny
24. 06.   Horní Lipová – Lví hora – Smrk – Ramzová
01. 07.   Vysoké Žibřidovice – Vysoká – Podlesí
29. 07.   Ramzová – Obří skály – Vozka – Branná
12. 08.   Litice – Potštejn – Vrbice – Doudleby nad Orlicí
26. 08.   Praděd
09. 09.   Bystřické hory – Polsko
23. 09.   Zábřeh na Moravě – Drozdov – Štíty
30. 09.   Žamberk – Žampach – Dolní Dobrouč
14. 10.   Studenské skály
17. 11.   Ukončení turistické sezóny

Srdečně zveme všechny příznivce pěší turistiky. Jednotlivé výlety budou 
publikovány ve vývěsní skříňce KČT na náměstí.

Změna programu vyhrazena.

TJ Sokol Líšnice
pořádá v sobotu 21. 4. 2007

Turistický pochod
„Líšnický puchýř“

Trasa VI. ročníku: Kolem „Vej-
dových lip“ k dělostřeleckému valu 
z dob válek o Slezko.

Trasy 8-16-32 km, pěšky i na 
kolech!

Start u sokolovny od 8 do 10hodin, 
návrat tamtéž do 17 hodin.

Startovné 20 Kč.
Každý účastník obdrží oplatek a 

čaj na trase.
U sokolovny bude připraveno 

posezení s možností občerstvení.

Sdružení Neratov – Kopeček - Bartošovice v Orlických horách

pořádá

Velikonoční jarmark
a den otevřených dveří na Kopečku

31. 3. 2007 od 10.00 hod do 16.00 hod
v prostorách objektu chráněných dílen
v Bartošovicích v Orlických horách 15.

Ukázky řemesel, prezentace chráněných dílen Sdružení Neratov,
možnost nákupu dárků a výrobků, ochutnávka velikonočních jídel.

47. tradiční králický karneval v číslech
Pátek 23. 2.: 603 vstupenek á 80,-; 94 vstupenek á 40,-; 76 VIP
Sobota 24. 2.: 629 vstupenek (koncert skupiny Katapult)
Neděle 25. 2.: 486 vstupenek (dětský karneval)
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Frontmen skupiny Katapult Oldřich Říha s částí karnevalo-
vého výboru v šatně po koncertu.

Zahajovatelé karnevalu: starostka města Jana Ponocná, rad-
ní Pardubického kraje pro cestovní ruch Bc. Miroslav Macela, 
Krulišák a Rozvodnice.

KARNEVALOVÉ STŘÍPKY


