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Partnerství v cestovním ruchu -
turistická oblast Králický Sněžník

Vážení spoluobčané, vedení města slíbilo na únorovém 
zastupitelstvu informovat článkem v Králickém zpravodaji 
o projektu s názvem „Partnerství v cestovním ruchu – turis-
tická oblast Králický Sněžník“. Obvykle se tento jinak poměr-
ně dlouhý název zkracuje do pojmu „destinační management“. 
Což sice není zcela přesné, na druhou stranu to také není 
zcela od věci. Pokusím se projekt, který je popsán na desít-
kách stránek, pokud možno stručně a srozumitelně shrnout 
do tohoto článku.

Cílem projektu je zmapovat nabídku Králicka v oblasti 
poskytování služeb cestovního ruchu a vytvořit tzv. „balíčky“  
nabídek a produktů naší oblasti pro různě zájmově oriento-
vané skupiny návštěvníků a turistů. To znamená, že přijede-
li k nám návštěvník za krásami přírody, dostane kompletní 
nabídku všech přírodních zajímavostí a krás v našem okolí 
včetně nabídky servisu (možnosti ubytování a stravování, cen, 
dopravní dostupnosti atd.). Přijede-li za kulturními památ-

kami, opět dostane nabídku kulturních památek, pamětihod-
ností a akcí v našem regionu. A tak bych mohl pokračovat u 
pevnostní oblasti, sportu atd. Samozřejmě, že budou možné 
i různé kombinace těchto „balíčků“.

Aby tyto nabídky mohly vzniknout, bude zapotřebí udělat 
různé průzkumy a analýzy, kontaktovat podnikatele v oblasti 
cestovního ruchu a přesvědčit je o prospěšnosti spolupráce, 
založit internetové stránky pro turistickou oblast atd.

A tím se dostávám k další oblasti, kterou je vlastní realizace 
činností spojených s projektem a řízení tohoto projektu. Řídící 
složkou by měla být obecně prospěšná společnost (o.p.s.), její-
miž členy budou zpočátku obce Králicka zapojené do projektu. 
Ale bude otevřená i neziskovým organizacím a podnikatelům, 
kteří se budou chtít zapojit do činnosti o.p.s. Jelikož o.p.s. je 
společnost nezisková a nemůže zcela volně provádět komerční 
činnost, bude fungovat pouze jako řídící složka projektu a na 
vlastní činnosti potřebné k realizaci projektu si najme jako 
výkonnou složku a svou servisní organizaci klasickou obchod-
ní společnost (s.r.o.).

Tato společnost bude provádět činnosti obsažené v projektu 
a plnit další úkoly, kterými ji pověří řídící složka – o.p.s.  A to 
samozřejmě za úplatu.

A jsme u financování. Celkové náklady na tento projekt 
jsou kolem 1,8 mil. korun. Podíl města je okolo 90 tis. korun, 
zbytek peněz je z příspěvku zúčastněných obcí (malá část), 
hlavně však z peněz evropských a krajských. Podotýkám, že 
výše popsané náklady jsou na první rok činnosti, přičemž doba 
udržitelnosti projektu je pět let. Neznamená to však automa-
ticky, že tyto náklady budeme hradit každý rok  Činnost des-

Významné dny měsíce dubna
1. 4. Den ptactva
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
7. 4. Světový den zdraví
8. 4. Mezinárodní romský den

11. 4. Mezinárodní den solidarity osvobození
politických vězňů

11. 4. Světový den Parkinsonovy choroby
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky
14. 4. Světový den monitoringu diabetu
16. 4. Mezinárodní den hlasu
18. 4. Mezinárodní den památek a sídel
20. 4. Mezinárodní den svobody tisku
22. 4. Den Země
22. 4. Evropský den akcí proti rasismu
23. 4. Světový den knihy a autorských práv
24. 4. Mezinárodní den skautů
24. 4. Světový den laboratorních zvířat
26. 4. Světový den duševního vlastnictví
27. 4. Světový den grafiky
28. 4. Mezinárodní den pro bezpečnost

a zdraví při práci
29. 4. Mezinárodní den proti hluku
29. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky
29. 4. Mezinárodní den tance
30. 4. Den pracoviště
Poslední neděle v dubnu: Světový den

sdru�ených měst

(pokračování na straně 4)

Dne 23. 3. 2007 navštívila Králicko Ing. Ludmila Müllero-
vá, senátorka Parlamentu ČR. Během krátké besedy s vedením 
města seznámila starostka a místostarosta paní senátorku 
s aktuálními problémy našeho regionu (školství, zaměstna-
nost, dopravní obslužnost, rozvojové studie regionu).

Foto: redakce
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Otevřený dopis zaměstnanců
Gymnázia Králíky

Vážená paní starostko, vážení 
zastupitelé, obracíme se tímto na Vás 
s žádostí o jasnou a veřejnou formu-
laci postoje města k budoucí existenci 
našeho gymnázia.Vaše stanovisko je 
důležité nejen pro nás (zaměstnance), 
ale rovněž pro rodiče, kteří odpovědně 
plánují budoucnost svých dětí. Věříme, 

že tak učiníte co nejdříve, neboť v pří-
padě nejasné perspektivy řada našich 
kolegů bude tuto situaci řešit hledáním 
nového místa. Také mnozí rodiče se 
rozhodují, zda své děti nemají umístit 
na jinou školu.

S přátelským pozdravem
kolektiv pedagogů gymnázia.

Odpověď vedení města na otevřený
dopis zaměstnanců Gymnázia Králíky

Vážení spoluobčané, zaměstnanci gym-
názia v Králíkách vyzvali otevřeným dopi-
sem adresovaným starostce a zastupitel-
stvu k jasné a veřejné formulaci postoje 
města k budoucí existenci gymnázia. Ten-
to dopis byl zveřejněn na www.patriot.
kralicko.cz.

Všichni víme, že problémem existence 
či neexistence gymnázia se zabývalo již 
minulé vedení města. Nechci zde hodnotit, 
zda postupovalo správně nebo špatně. Zři-
zovatelem gymnázia je Pardubický kraj a 
jeho zastupitelstvo, jako jediný oprávněný 
orgán, v loňském roce rozhodlo o přemě-
ně osmiletého gymnázia v Králíkách na 
čtyřleté. Příčinou tohoto rozhodnutí byl 
především stálý úbytek počtu dětí na Krá-
licku a velké množství gymnázií v regionu 
bývalého okresu Ústí nad Orlicí.

Vedení gymnázia stojí v současné 
době před opravdu velkým problémem. 
S postupným úbytkem jednotlivých roč-
níků ubývá také peněz, které škole náleží 
jak na platy pedagogů, tak na provozní 
náklady. Chápu obavy pedagogického 
sboru a ostatních zaměstnanců o jejich 
budoucnost. I oni však, stejně dobře jako 
vedení města vědí, že jediná instituce, 
která jim může pomoci je zřizovatel, tedy 
Pardubický kraj. Není v moci města Králí-
ky ovlivnit v současné době vývoj směrem 
k obnovení osmiletého gymnázia. Přesto 
toto rozhodnutí nechceme považovat za 
definitivní.  

Zastupitelstvo se na svém posledním 
jednání dne 12. 3. 2007 zabývalo součas-
ným stavem a po dlouhé diskusi nezbylo 
než konstatovat, že iniciativa ke stabiliza-

ci školy musí vzejít od ní samotné. Vedení 
gymnázia a celý pedagogický sbor, pokud 
má opravdu zájem o zachování této střed-
ní školy, musí hledat řešení v organizaci 
své práce, v nabídce doplňkových stu-
dijních aktivit, v soustavné práci s žáky 
spádových základních škol jako s potenci-
onálními studenty prvního ročníku čtyřle-
tého gymnázia ve školním roce 2010/2011. 
Hlavně však musí působit navenek jako 
důvěryhodná instituce, která je schopna 
nabídnout studentům kvalitní vzdělání 
zajištěné stabilním pedagogickým sbo-
rem. 

Budou-li splněny tyto podmínky, může 
město v budoucnu hledat cesty jak pomoci 
organizačně či ekonomicky zajistit fungo-
vání školy, která je pro Králíky důležitou 
složkou života města. Zastupitelstvo svým 
usnesením vyzvalo vedení gymnázia ke 
zpracování vlastního reálného návrhu 
k jeho udržení a k předložení konkrétních 
požadavků, u kterých očekává pomoc od 
města.

Tyto řádky se mi píší velmi těžko. Vím 
jaký význam pro město má střední škola 
tohoto typu. Studenti výrazně ovlivňu-
jí náš společenský život a s případným 
zánikem gymnázia by došlo k i k zániku 
mnoha jejich aktivit. Město však nemůže 
nahradit manažerskou práci vedení školy, 
nemůže se podílet na práci s žáky základ-
ních škol a nabízet jim zajímavé studijní 
podmínky. Může však vedení školy podpo-
řit jiným způsobem a o tom jsme připra-
veni jednat.

Jana Ponocná, starostka

KLUB MAMINEK
PROGRAM NA DUBEN

STŘEDA 4. 4.
KLUB SLAVÍ 2. ROKY

STŘEDA 11. 4.
S Magdou - přírodní kosmetika

STŘEDA 18. 4.
S PETROU - BAMBULE

STŘEDA 25. 4.
ČARODĚJNICKÝ REJ

VE STŘEDU 4. 4. V 16.00 (DO 
18.00) ZAČÍNÁ KURZ ŠITÍ S 
JANOU A IRENOU (CELKEM 

PROBĚHNE 4x).
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Sociální služby - módní sousloví nebo reálné služby v praxi?
V poslední době na nás toto sousloví 

„útočí“ z mnoha míst. Těm, kdo sociální 
služby využívají nebo je poskytují, je nebo 
by alespoň měl být, jeho význam zřejmý. 
Ostatním toho asi moc neřekne, a proto 
bych vás rád touto cestou seznámil se sku-
tečným obsahem sociálních služeb. Každý 
z nás se navíc může snadno dostat do situ-
ace, kdy bude sociální službu potřebovat 
a tak je určitě dobré vědět, co pod tímto 
pojmem můžeme očekávat. 

Prostřednictvím sociálních služeb 
je zajišťována pomoc při péči o vlastní 
osobu, zajištění stravování, ubytování, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnu-
tí informace, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, psychotera-
pie a socioterapie, pomoc při prosazování 
práv a zájmů. Sociální služby zajišťují tzv. 
poskytovatelé. Sociální služby se dělí do 
tří druhů.

Druhy sociálních služeb
1) sociální poradenství, 
2) služby sociální péče, 
3) služby sociální prevence

1) Sociální poradenství
 a)	 základní
  • poskytuje osobám potřeb-

né informace přispívající k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. Toto poraden-
ství je základní činností při poskytování 
všech druhů sociálních služeb;

  • poskytovatelé sociálních služeb 
jsou vždy povinni tuto činnost zajistit a 
poskytovat ji zdarma.

 b)	 odborné
  • je poskytováno se zaměřením 

na potřeby jednotlivých okruhů sociálních 
skupin osob v občanských poradnách, 
manželských a rodinných poradnách, 
poradnách pro seniory, poradnách pro oso-
by se zdravotním postižením, poradnách 
pro oběti trestných činů a domácího nási-
lí; 

  • zahrnuje též sociální práci 
s osobami, jejichž způsob života může vést 
ke konfliktu se společností; 

  • součástí odborného poradenství 
je i půjčování kompenzačních pomůcek.

2) Služby sociální péče
Napomáhají osobám zajistit jejich fyzic-

kou a psychickou soběstačnost, s cílem 
umožnit jim v nejvyšší možné míře zapoje-
ní do běžného života společnosti, a v přípa-
dech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit 
jim důstojné prostředí a zacházení. 

Mezi tyto služby patří:
Osobní asistence, pečovatelská služba, 

tísňová péče, průvodcovské a předčitatel-
ské služby, podpora samostatného byd-
lení, odlehčovací služby, centra denních 
služeb, denní stacionáře, týdenní staci-
onáře, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, domovy pro seniory (bývalé 
domovy důchodců), domovy se zvláštním 
režimem, chráněné bydlení poskytova-
né ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče.

3) Služby sociální prevence
Služby sociální prevence napomáhají 

zabránit sociálnímu vyloučení osob, které 

jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální 
situaci, životní návyky a způsob života 
vedoucí ke konfliktu se společností, soci-
álně znevýhodňující prostředí a ohrožení 
práv a oprávněných zájmů trestnou čin-
ností jiné fyzické osoby.

Cílem služeb sociální prevence 
je napomáhat osobám k překonání 
jejich nepříznivé sociální situace a 
chránit společnost před vznikem a 
šířením nežádoucích společenských 
jevů.

Mezi tyto služby patří:
Raná péče, telefonická krizová pomoc, 

tlumočnické služby, azylové domy, domy 
na půl cesty, kontaktní centra, krizová 
pomoc, intervenční centra, nízkopraho-
vá denní centra, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež, noclehárny, služby 
následné péče, sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, sociálně terapeutické dílny, 
terapeutické komunity, terénní programy, 
sociální rehabilitace.

Při poskytování sociálních služeb 
lze využívat jednu ze tří forem:

1) Pobytové služby - služby spoje-
né s ubytováním v zařízeních sociálních 
služeb

2) Ambulantní služby – služby, za 
kterými osoba dochází nebo je doprováze-

na nebo dopravována do zařízení sociál-
ních služeb a součástí služby není ubyto-
vání.

3) Terénní služby – služby, které jsou 
osobě poskytovány v jejím přirozeném 
sociálním prostředí.

Pokusil jsem se zde popsat pouze 
základní principy a fakta o sociálních 
službách. Jak již samotný název říká, jed-
ná se o služby. To znamená, že poskyto-
vání těchto služeb je založeno na principu 
poptávky, neboli zájmu lidí - uživatelů, 
kteří by o tuto službu měli zájem, resp. by 
ji chtěli pravidelně využívat. V současné 
době je známou fungující službou v našem 
městě služba pečovatelská (terénní služba 
sociální péče). Nicméně je naším zájmem 
zjistit, o jaké další služby by mohli mít 
občané našeho města zájem a pokusit se 
najít možnosti, jak tuto potřebu naplnit. 
Tento proces se neobejde bez aktivního 
zapojení široké veřejnosti, a proto bych 
Vás rád touto cestou vyzval, pokud máte 
chuť spolupracovat na plánování a rozvoji 
sociálních služeb v našem městě a okolí, 
ať už myšlenkou nebo praktickým činem, 
posílejte nám své náměty na e mail: css.
kraliky@centrum.cz, nebo volejte na tel. 
číslo 465 325 665 nebo mobil 602 405 675. 
Těším se na spolupráci.

Mgr. Martin Hejkrlík
ředitel Domu s pečovatelskou službou

Proč bychom se všichni
měli zajímat o sociální služby?
Každý z nás se může ocitnout ve složité 

životní situaci, kdy bude potřebovat pro 
sebe nebo někoho blízkého pomoc v podo-
bě některého typu sociální služby.

Abychom si mohli být jisti, že ve chvíli 
potřeby nalezneme odbornou a efektivní 
pomoc, chceme vybudovat v našem kraji 
síť kvalitně fungujících a cenově dostup-
ných sociálních služeb. Je důležité podpo-
rovat takové projekty a programy, které 
odpovídají skutečným potřebám obyvatel 
v naší oblasti. Proto je nutné, aby veřej-
nost dostala slovo a byla slyšena. Kvalitní 
síť sociálních služeb vytvoříme jedině spo-
luprací všech stran – těch, co služby finan-
cují, těch, co služby poskytují a těch, co 
služby využívají nebo v budoucnu budou.
Tato spolupráce je možná při KOMU-
NITNÍM PLÁNOVÁNÍ sociálních služeb 
v obcích a regionech. Záleží jen na Vás, 
zda se do tohoto procesu zapojíte. Možná 
je přímá účast na pracovních skupinách, 
nebo i jen vyplnění dotazníku či účast na 
veřejném setkání.

Co vlastně jsou sociální služby? 
Sociální služby pomáhají řešit občanům 

různé obtížné životní situace. Podporují  
začleňování do společnosti, chrání před 
sociálním vyloučením, pomáhají hájit 
práva a zájmy uživatelů služby a umož-
ňují zapojení uživatelů do běžného živo-
ta . Tyto služby mají především umožnit 
svým uživatelům rozvíjet nebo zachovat 
soběstačnost a zůstat v domácím prostředí 
(pečovatelská služba, poradny, osobní asi-
stence, služby zaměstnanosti….). Pokud 
péči nelze zajistit v domácím prostředí, 
nastupuje pomoc formou sociálních a 

případně i zdravotních služeb v různých 
zařízeních (např. v domovech pro zdravot-
ně postižené - dříve ústavy sociální péče, 
domovech pro seniory atd.). 

Sociální služby jsou služby veřejné. Pro-
to se zajímejte o sociální služby, sdělujte, 
co by vám pomohlo, co by zkvalitnilo váš 
život nebo život vašich blízkých. Jistě se 
nám postupně, drobnými krůčky podaří 
vytvořit široký výběr dostupných a kvalit-
ních služeb.

Co děláš pro sebe, děláš pro druhé
Co děláš pro druhé, děláš pro sebe
Čínské přísloví 

Pardubickému kraji se podařilo získat 
finanční prostředky na projekt s názvem 
,,Systém podpory plánování sociálních 
služeb na úrovni obcí v Pardubickém 
kraji“. Projekt je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem ČR.Cílem projektu je podpořit obce 
v procesu plánování sociálních služeb. 
Cíle bude dosaženo realizací vzdělávacích 
aktivit, které podpoří kompetence komu-
nitních plánovačů a zájemců o komunitní 
plánování na úrovni obcí.

Zájemci podrobnější informace o komu-
nitním plánování získají na sociálních 
odborech městských úřadů, internetu 
nebo na Krajském úřadě Pardubického 
kraje (sociální odbor).

Projekt „Systém podpory plánování 
sociálních  služeb na úrovni obcí v Pardu-
bickém kraji (KPSS)”.

Tento projekt je spolufinancován evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky.
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Partnerství v cestovním ruchu
turistická oblast Králický Sněžník

(dokončení ze strany 1)
tinačního managementu můžeme v dal-

ších letech utlumit a tím minimalizovat 
i náklady na míru nezbytnou pro splnění 
podmínek projektu. Vše záleží na posou-
zení výsledků práce a přínosů po prvním 
roce.

Nositelem projektu, tudíž i příjemcem 
dotací měla být původně o.p.s. Vzhle-
dem k tomu, že v době podávání žádosti 
o dotaci, v době jejího schválení a podpisu 
smlouvy, o.p.s. ještě nebyla založena, je 
pro účely projektu nositelem a příjemcem 
peněz naše město. A naše město také nese 
veškerá rizika – to největší, že v případě 
nedodržení projektu dotaci nedostaneme a 
vše budeme hradit z našeho rozpočtu. Dal-
ší zátěží je to, že v letošním rozpočtu jsme 
museli vyhradit prostředky na financová-

ní celého projektu a dostaneme je zpátky 
až v příštím roce, samozřejmě pouze za 
předpokladu úspěšné realizace projektu.

Samozřejmě jsme po našem zvolení do 
vedení města velmi, velmi pečlivě zvažo-
vali, zda do projektu s těmito riziky jít. 
Vzhledem k poměrně pokročilé fázi pří-
pravy a kladnému postoji okolních obcí 
jsme se však nakonec rozhodli v projektu 
pokračovat. Jedním z důvodů byl i fakt, že 
jsme nechtěli shodit se stolu něco jenom 
proto, že to vymyslel někdo jiný.

Jsme optimisté, věříme, že projekt bude 
nakonec úspěšný a přínosný pro zvýšení 
turistického ruchu.Proto se také snažíme 
udělat všechno proto, abychom minima-
lizovali rizika a dotáhli vše do úspěšné 
realizace.

Čestmír Doubrava, místostarosta

Městské muzeum Králíky se představuje v cyklu 100 let městského muzea
V březnovém čísle zpravodaje jsme na 

straně 19 uveřejnili pozvánku na výstavu 
obrazů Mgr. Miry Duškové. Výstava byla 
nazvána „Na cestě za sny“. Bohužel nám 
tiskárna pozvánku vytiskla nevýrazně a 
v textu upoutávky není zřetelné datum 

ukončení výstavy. Rád bych pozval všech-
ny, kteří zatím neměli možnost tuto výsta-
vu shlédnout, do našeho městského muzea 
k malému zamyšlení nad velmi zajímavý-
mi obrazy. Návštěvu výstavy doporučuji 
i školám v rámci výtvarné výchovy.

O tom, že autorka obrazů svým 
výtvarným projevem při zachycení vlast-
ních pocitů, prožitků a nálad zaujala 
veřejnost svědčí i to, že pod velkou částí 
obrazů je od vernisáže umístěno malé 
„z“ (zadáno). Jedná se o první veřejnou 
výstavu autorky. Za sebe i za odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy bych chtěl 
Miře Duškové popřát hodně úspěchů 
v další tvorbě a věřím, že bude vystavo-
vat i v jiných galeriích.

Výstava potrvá až do 28. dubna 2007

S touto výstavou se prolíná i další 
výstava „Výstava restaurovaných před-
mětů“.  U příležitosti konání této výstavy 
jsme za redakci KZ požádali pana ředitele 
Ivo Pecháčka o malý odborný exkurs týka-
jící se vysvětlení některých odborných ter-
mínů.

„Často se stává, že laická veřejnost 
pojmy konzervování a restaurování leh-
ce zaměňuje. Je to dáno také tím, že oba 
procesy se často prolínají a vykonává je 
jeden a týž člověk. Zjednodušeně lze říci, 
že restaurování bez konzervace nejde pro-
vádět, ale bez restaurování konzervovat 
lze. V čem tedy tkví zásadní rozdíl?

Konzervování je vytváření takových 
podmínek (např. regulace teploty, vlhkos-
ti, způsob ošetření a uložení), které zabrá-
ní poškozování předmětu. Patří sem také 
odstraňování vzniklých destrukcí, kdy je 
předmět ošetřen tak, aby nevznniklo další 
poškození. Předmět potom bývá obvykle 
uložen do nějakého depozitáře, kde nebude 
vystaven manipulaci člověkem. Při kon-
zervování platí tzv. pravidlo reverzibility 
– tzn., že látka, která byla použita na kon-
zervování musí jít opět sejmout (za účelem 
překonzervování atd.)

Restaurování  zde jde především 
o doplnění chybějících částí předmětu tak, 
aby byla zachována jeho výpovědní hodno-
ta a srozumitelnost pro ostatní. Tady platí, 
že nejsou-li bezpečně známy údaje o chybě-
jící části, nelze dle vlastních představ nebo 
domněnek vytvářet repliku, nýbrž předmět 
zůstává tak, jak je – neúplný.“

Restaurátorsko-konzervátorským úko-
nům předchází nejprve průzkum díla. 
V jeho rámci restaurátor-konzervátor 
prostuduje podstatné historické a tech-
nické záznamy. V případě potřeby zajistí 
analýzy materiálů a výzkum historických 
a technických aspektů díla. Výsledky prů-
zkumu jsou určující pro další postup. Na 
základě průzkumu je vypracován návrh 
dalšího postupu a o všech nálezech a dopo-
ručeních je informován vlastník restauro-
vaného díla. Všechny zásahy do předmětu 
musí být omezeny na míru nezbytně nut-
nou. Rovněž použité techniky a materiály 
musí přivodit co nejmenší změny. Každý 
zásah musí být zaznamenán v podrobné 
dokumentaci, která obsahuje jak písm-
nou, tak obrazovou část a sleduje předmět 
před, v průběhu a po zásahu restaurátora-
konzervátora. Po dokončení všech prací je 
předmět spolu s uvedenou zprávou předán 
zpět vlastníkovi.“

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, nav-
štivte naše městské muzeum, výstava 
restaurovaných předmětů potrvá do 9. 
dubna 2007.

Za KZ Jan Divíšek

Účetní a poradenská firma
Pavel Měchura Vám nabízí:

vedení daňové evidence
vedení podvojného účetnioctví

mzdová agenda, zpracování DPH
daňová přiznání všeho druhu

zpracování podkladů pro úvěry apod.
účtování zdravotní péče lékařům pro ZP

Kontakt:
561 61 Červená Voda 540

Tel. + fax: 465 626 379, Mobil: 602 611 302
E-mail: p.mechura@wo.cz
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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 D A T   V O L N Ý   B Y T
označení bytu: č. 349/2

číslo popisné: 349    ulice: Dlouhá
stavební parcela číslo: 200 o výměře 197 m2

výše spluvl. podílu na spol. částech: 93/1000
způsob prodeje: dle zákona č. 72/1994 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů
katastrální území: Králíky

další údaje: byt: počet místností 1+1, podlahová 
plocha 35,63 m2, I. nadzemní podlaží

byt není obsazen nájemníkem
minimální nabídková kupní cena: 57.242,- Kč

termín prohlídky: po dohodě se správcem - 
Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631580

konečný termín přijímání žádostí: 30. 4. 2007
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Podle citovaného zákona mají občané možnost 
po dobu vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.

Den Sil podpory a výcviku
CIHELNA 2007 Králíky 18. srpna 2007

UDĚLEJTE SI ČAS NA DEN PLNÝ AKČNÍ I POUČNÉ PODÍVANÉ
1. tisková zpráva: Pardubický kraj – Králíky 

– Akce Cihelna 2007.

10. ročník akce CIHELNA 
pořádaný k 62. výročí konce II. světové války

Nonstop program od 9 do 17 hodin – uvidíte:

• Moderní technika a příslušníci AČR – sta-
cionární a dynamické ukázky, bojová technika 
pozemních sil, letectva, technika logistického 
zabezpečení, bojová ukázka příslušníků Dobrovol-
ných záloh aktivních.

• Kluby vojenské historie, historické vojen-
ské jednotky, soukromá muzea – ukázky historic-
kých zbraní, techniky, výstroje a uniforem.

Čtyři historické bojové ukázky:

Hlavní téma – z východní fronty: „Ostravská 
operace – jaro 1945“ (dopolední ukázka a odpoled-
ní repríza) – Kluby vojenské historie, historické 
jednotky, technika a výzbroj – předvedou epizo-
dy z boje sovětských a československých vojáků 
o silně vybudované obranné postavení německých 
jednotek.

Ze západní fronty: „Na cestě do Říše – podzim 
1944“ – Kluby vojenské historie, historické jednot-
ky, technika a výzbroj – předvedou epizody z boje 
amerických úderných jednotek se zadním vojem 
ustupující německé armády v prostoru severový-
chodní Francie.

Z doby předrevoluční: „Bratrství ve zbrani – léto 
1979“ – Dobrovolní pracovníci Vojenského muzea 
Králíky a kluby vojenské historie – předvedou 
s těžkou bojovou technikou epizodu ze cvičení Var-
šavské smlouvy – tentokrát na téma obrana posta-
vení raket PVO.

Výstava současné i historické techniky, zbraní a 
dobová polní ležení vojsk z roku 1945.

V pátek, sobotu a neděli (17. až 19. srpna 2007) 
v rámci akce CIHELNA budou veřejnosti přístupné 
objekty pevnostních muzeí na Králicku. Na někte-
rých lokalitách jsou připraveny speciální prohlíd-
ky, program a výstavy…

Udělejte si čas, nebudete litovat…

Informace o průběhu přípravy akce CIHELNA 
2007 a upřesnění programu budeme zveřejňovat na 
internetových stránkách www.armyfort.com

Přípravný štáb akce Cihelna – civilní sekce

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: č. 38

číslo popisné: 658/3  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1, obytná plocha 48,14 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,
sporák elektrický, plynový ohřívač vody

předpis měsíčního nájemného: 1.437,- Kč
předpokládaná měsíční záloha na služby/1 os.: 1.183,- Kč

prohlídka bytu: po dohodě se správcem

Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631580

termín uzavření nájemní smlouvy:
nejdříve od 1. 5. 2007

konečný termín přijímání žádostí: 30. 4. 2007
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.
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ELKO VALENTA - AKCE 16 let = 16% DÁREK
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Zápisy do 1. tříd základních škol
V měsíci únoru proběhly na všech 

základních školách v působnosti odboru 
školství, kultury a tělovýchovy MÚ Krá-
líky zápisy k povinné školní docházce. 
K zápisům se dostavilo celkem 116 dětí, 
z toho u 10 dětí je navrhován odklad 
povinné školní docházky. Konečný počet 
odkladů bude znám v létě 2007. 

Pro srovnání vývoje počtu dětí na ško-

lách jsme pro Vás připravili základní 
tabulku (včetně grafického znázornění) 
s přehledem za jednotlivé školní roky. 
V tabulce jsou zároveň započítány děti, 
kterým byl povolen odklad pro školní 
rok 2006/2007 a které ve školním roce 
2007/2008 nastoupí do škol. U školního 
roku 2007/2008 se tedy jedná o předpo-
kládaný počet dětí.              Jan Divíšek

Počty dětí na jednotlivých školách (zdroj dat zahajovací výkazy škol)

Grafické znázornění vývoje počtu dětí na školách (data z tabulky) - 

47. ročník tradičního
králického karnevalu

Sdružení pro králický karneval děku-
je všem dobrovolným pomocníkům, kte-
ří se podíleli na organizaci letošního 
47. ročníku zimního karnevalu. Letoš-
ní ročník byl náročnější v tom, že jsme 
celou akci rozložili do tří dnů.

V současné době připravujeme vyúč-
tování letošního ročníku, zatím nemá-
me zaplaceny všechny faktury (poplat-
ky OSA atd.). Z tohoto důvodu jsme 
ještě nemohli vydat závěrečnou zprávu 
s uvedením výše podpory pro jednot-
livé mládežnické oddíly. Ale již nyní 
můžeme předběžně konstatovat, že se 
opět podařilo vytvořit významný zdroj 
pro podporu mládežnického sportu 
v regionu. K tomuto výsledku přispěli 
svojí prací všichni, kdo se na přípravě a 
vlastní realizaci akce podíleli.

Dále bychom chtěli poděkovat vedení 
města Králíky za jednoznačně deklaro-
vanou podporu této akci. O to víc nás 
mrzí, že jménem sdružení obcházeli 
někteří jedinci, kteří nemají s organi-
zací karnevalu vůbec nic společného, 
místní i vzdálené podnikatele a požado-
vali jednak příspěvek na králický kar-
neval a dále příspěvek na své komerční 
aktivity provozované během karneva-
lu. Z těchto důvodů se budou  členové 
výboru (případně  naši pověření spo-
lupracovníci)  prokazovat potvrzením 
vydaným Sdružením pro králický kar-
neval.

Za organizační výbor Jiří Hlava, 
předseda Sdružení pro králický karne-
val.
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Mezinárodní výstava FLORA OLOMOUC 2007
„Rajská zahrada“ plná jarních květin

Už po osmadvacáté  v historii olomouc-
kého veletržního areálu se jeho pavilony 
i venkovní plochy  zaplní barevnými a 
voňavými exponáty největší a nejstarší 
květinové akce v České republice. Ve 
dnech 19. až 22. dubna  bude  Výstaviště 
Flora Olomouc patřit jarní etapě mezi-
národní zahradnické výstavy a veletrhu 
FLORA OLOMOUC 2007.  

Při projektování letošní ústřední  
expozice se tvůrci inspirovali biblic-
kou „Rajskou zahradou“. Na ztracený 

ráj, z něhož byli kdysi vyhnáni Adam 
a Eva, se díky záplavě jarních květino-
vých výpěstků českých a zahraničních 
zahradnických firem a neméně krás-
ných exponátů speciální expozice Svazu 
květinářů a floristů .promění největší 
výstavní pavilon A. Galerii pavilonu 
obsadí rovněž zahradnické firmy, vlast-
ní expozicí se zde pochlubí i „ECCE 

HOMO“ Šternberk, tato výstavní plocha 
však bude patřit především společné 
expozici Českého zahrádkářského svazu 
se sbírkami masožravých rostlin, kaktu-
sů a sukulentů, jarních cibulovin, bal-
kónových rostlin, květinových aranžmá. 
Zájemcům bude k dispozici i bezplatná 
poradenská služba a najdou zde potřeb-
nou odbornou literaturu.

Pavilon E zasvětili pořadatelé letoš-
ní jarní Flory Olomouc velké přehlídce 
svatební floristiky a exponátů floristické 
soutěže v aranžování svatebních kytic. 
K obdivování zde budou svatební šaty, 
kytice, šaty pro družičky a svatebčany, 
ukázky svatebních dekorací – slavnost-
ní tabule, dekorovaná limuzína, atd.

Ve zbývajících pavilonech G a H a  
také na stáncích v exteriérech výstaviš-
tě, které budou patřit veletrhu drobné 
zahradní mechanizace Hortifarm a Jar-
ních zahradnických trhů s nabídkou 
květin, zeleniny, semen, okrasných 
rostlin, školkařských výpěstků, zahrad-
nických pomůcek a potřeb, si přijdou na 
své zejména drobní pěstitelé, zahrádká-
ři, kutilové a chalupáři. 

Návštěvníkům jarní zahradnické 
výstavy budou volně přístupné  sbírkové 
skleníky ve výstavním areálu a sousední  
Botanická zahrada Univerzity Palacké-
ho se zajímavými rostlinnými exponáty 
a výstavou unikátních snímků fytopato-

genních hub a onemocnění rostlin, které 
způsobují. Zájemci mohou na vstupenku 
zamířit i do botanické zahrady výstaviš-
tě Flora v dalším z městských parků - 
Bezručových sadech.

Letní scéna výstaviště bude po celé 
čtyři dny vyhrazena zábavnému dopro-
vodnému programu, určeného pro chví-
le oddechu. Letošním zlatým hřebem 
budou Folk a Country Dny Kozla na 
Floře - velké setkání nejlepších čes-
kých a moravských folkařů pod patro-
nací pivovaru Kozel, které se odehraje 
v pátek 20. a sobotu  21. dubna. Na Flo-
ře vystoupí takové legendy jako Fleret,   
Marien, Koňaboj, Pupkáči, Poutníci, 
Žalman, Traband, a další.

Otevřeno: denně od čtvrtka do nedě-
le vždy od 9 do 18 hodin.

Vstupné: 80 Kč - plnoplátci,  60 Kč - 
studenti, důchodci , 20 Kč - děti 6 až 15 
let, 150 Kč - rodinné vstupné (2 dospělí 
a 2 děti do 15 let), zdarma - děti do 10 
let v doprovodu rodičů, držitelé průka-
zu ZTP a ZTP-P 

Při hromadném objednávce více 
než 20 ks vstupenek nejpozději do 
31. 3. 2007 je poskytnuta sleva 15 
%.

Kontakt: Výstaviště Flora Olomouc, 
a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, 
tel.: 585 726 111, info@flora-ol.cz, www.
flora-ol.cz.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí informuje o svých projektech
Dalším projektem, 

na který byly použity 
finanční prostředky 
z Tříkrálové sbírky, je 
Osobní asistence.

Trpělivost, laskavost, 
spolehlivost, ochota 
pomáhat a srdce na dla-
ni – to jsou předpokla-

dy pro nelehké povolání osobního asis-
tenta. Ten pomáhá člověku s postižením 
se vším, co by zvládl sám, kdyby byl 
zdravý. Především s hygienou, toaletou, 
stravováním, péčí o domácnost, o děti, 
v zaměstnání, dětem s některými úkony 
ve škole apod. Asistent ale také dopro-
vází klienta např. při nakupování, náv-
štěvě kulturních akcí, návštěvě lékaře 
atd.

V současné době naši službu využívá 
11 klientů. Jedná se především o děti 
v základních, speciálních a mateřských 
školách, a dále o dospělé osoby se zdra-
votním postižením.

Službu poskytujeme občanům ve měs-
tech Ústí nad Orlicí, Choceň, Vysoké 
Mýto, Lanškroun, Hnátnice, Tisová, 
Žamberk a Jablonné nad Orlicí.

Pracovníci Oblastní charity Ústí nad 
Orlicí děkují za sebe i své klienty všem 
příznivcům a dárcům, bez kterých by 
tato služba nemohla existovat.

V případě zájmu o osobní asistenci 
nás kontaktujte:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Kateřina Chudá
17.listopadu 69
562 01  Ústí nad Orlicí
tel.: 465 520 520, 731 402 314
Více informací najdete na
www.uo.caritas.cz

Oblastní charita Ústí nad Orli-

cí shání pro maminky z Pobytového 
střediska žadatelů o azyl v Kostelci 
nad Orlicí kočárky. Pokud máte někdo 
zachovalý kočárek, myslíte si, že už ho 
nebudete potřebovat a chtěli byste ho 
darovat, budeme velice rádi. Kočárky  je 
možné přivézt na Charitu v Letohradě  
(tel.: 465 621 281) nebo v Ústí nad Orlicí  
(tel.: 465 520 520).

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

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)
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Pojeďte s námi do Villmaru
Chcete-li poznat blíž naše partnerské město Villmar 

v Hesensku a jeho malebné okolí a prožít příjemné dny s přá-
teli, jste srdečně zváni na autobusový zájezd, který pořádá 
občanské sdružení Partnerský spolek Králíky.Zúčastnit se 
může každý, kdo má zájem, členství ve sdružení není pod-
mínkou!

Odjíždět budeme ve čtvrtek 31.května 2007 ráno a vrátíme 
se v pondělí 4.června v pozdních večerních hodinách. Dva 
dny strávíme na cestě a na tři dny pro nás villmarští přátelé 
už teď chystají pestrý program, ze kterého si určitě vyberou 
účastníci zájezdu bez rozdílu věku.

Předpokládané náklady na 1 osobu budou asi 1500,- Kč.
Máte-li zájem s námi strávit pár příjemných dnů, přihlas-

te se do 30. dubna 2007 v Městské knihovně 
u Ivany Marečkové, která bude přijímat závazné přihlášky 

se zálohou 500,- Kč za jednu osobu.

Další informace vám ráda poskytnu osobně nebo telefonic-
ky (telefon 465 631 215 nebo 776 683 853).

Ivana Marečková

Nová služba pro zájemce
o návštěvu dělostřelecké

tvrze Bouda
Tisková zpráva: Pardubický kraj – Těchonín – Muze-

um čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda
Od 24. března připravila Společnost přátel čs. opev-

nění, o. p. s. novou službu všem zájemcům o návště-
vu dělostřelecké tvrze Bouda. V rámci údržby objektu 
tvrze a přípravy na zahájení turistické sezóny jsou už 
nyní možné návštěvy pevnosti(!).

Protože zima v okolí tvrze Bouda již polevila, je mož-
né si návštěvu dohodnout pro skupinky čítající nejmé-
ně 4 dospělé osoby i ve všední dny a to na telefonním 
čísle 724 025 353 a elektronické adrese technik@bou-
damuseum.com. O víkendech 24.-25. března, 31. břez-
na a 1. dubna, dále v dubnu 7.-9. (Velikonoční pondě-
lí), 14.-15., 21.-22. a 28.-29. jsou připraveny vstupy do 
podzemí tvrze v 9, 11, 13 a 15 hodin. Pokud dorazíte 
v jiný čas, zeptejte se přítomných pracovníků, pokusí 
se vám vyhovět.

Ke vchodovému objektu tvrze Bouda vede většinou 
udržovaná lyžařská stopa od Suchého vrchu a Červe-
novodského sedla, dále se nabízí krásná trasa z Těcho-
nína (jen pro pěší, zde se stopa neudržuje), Mladkova, 
Lichkova, nebo Jablonného nad Orlicí. Tyto obce jsou 
také východištěm turistických pěších tras – až zima 
definitivně odejde.

Plány vždy mohou doznat změn, s ohledem na vývoj 
počasí. Proto doporučujeme aktuálnost ověřit na inter-
netových stránkách www.boudamuseum.com, na shora 
uvedeném telefonním čísle a E-mailové adrese. V pří-
padě, že se dovoláte do záznamové schránky, zanechte 
vzkaz. Komunikovat s pracovníky Muzea čs. opevnění 
– dělostřelecké tvrze Bouda lze také prostřednictvím 
SMS. 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
7. 3.
- RM nedoporučuje prodej nemovitosti 

bez čp. nebo ev. na st.p.č. 1053/1 a st.p.č. 
1053/1 v k.ú. Králíky a ukládá MO před-
ložit na jednání ZM záměr prodeje.

- RM schvaluje zřízení věcného bře-
mene – právo uložení, provozu a údržby 
přivaděče vody do požární nádrže pro 
oprávněné Město Králíky na pozemku 
p.p.č. 81 v k.ú. Prostřední Lipka, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.

- RM doporučuje bezúplatný převod 
pozemku p.p.č. 867/5 v k.ú. Červený 
Potok Pardubickému kraji, Pardubice 
a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr převodu.

Zároveň RM nedoporučuje bezú-
platný převod pozemků p.p.č. 867/3 a 
p.p.č. 868/2 včetně části bývalé silnice 
III/31227 a stavby mostu ev.č. 31227-1 
vše v k.ú. Červený Potok od Pardubic-
kého kraje, Pardubice na Město Králíky 
a ukládá MO předložit na jednání ZM 
převod.  

- RM bere na vědomí informaci odboru 
VTS o připravované žádosti na realizaci 
stavby „Regenerace panelového sídliště 
ulice V Bytovkách“ Králíky. S podáním 
žádosti o dotaci u MMR Praha souhlasí 
a doporučuje projednat spolufinancová-
ní a podíl města v Zastupitelstvu města 
Králíky.

- RM schvaluje Dodatek číslo 2 ke 
smlouvě o dílo číslo 10/2006 uzavřený 
s firmou AGILE spol. s r.o. Ústí nad 
Orlicí na dodávku stavby „Evropský 
dům v Králíkách“ a pověřuje starostku 
jeho podpisem.

- RM schvaluje zveřejnění záměru na 
pronájem a provozování ED a ukládá 
majetkovému odboru a odboru ŠKT ten-
to záměr vyhlásit.

14. 3.
- RM schvaluje zřízení věcného bře-

mene – právo uložení elektrické přípoj-
ky na části pozemku p.p.č. 1900/6 v k.ú. 
Králíky pro oprávněné manželé Dareb-
ný, Lichkov, věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně.

- RM bere na vědomí nabytí movité 
věci – dětského jízdního kola a zároveň 
schvaluje záměr prodeje kola za nabíd-
kovou kupní cenu 300,- Kč a ukládá 
záměr zveřejnit.

- RM doporučuje schválení změny Pří-
lohy č. 3 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace ZŠ Králíky, 5. května 412, 
okres Ústí nad Orlicí a Přílohy č. 3 zři-
zovací listiny příspěvkové organizace ZŠ 
Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad 
Orlicí a ukládá MO předložit bod na jed-
nání ZM.

- RM doporučuje prodej nemovitosti 
čp. 132 na st.p.č. 401/1, kolny na st.p.č. 
400/3 a st.p.č. 401/1, 400/2, 400/3, p.p.č. 
442/1, 442/3 a 443 vše v k.ú. Králíky, 
návrh kupní ceny u st.p. 110,- Kč/m2 a u 
p.p. 50,- Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem, a ukládá MO předložit na jedná-
ní ZM záměr prodeje.

- RM nedoporučuje požádat o úplat-
ný převod pozemků ve zjednodušené 
evidenci p.č. 1714/1(GP), 1715/3(GP) a 
2185/3(GP) v k.ú. Králíky od Pozemko-
vého fondu ČR na Město Králíky.

- RM schvaluje Přílohu ke smlouvě o 
dílo – úklid města Králíky v roce 2007 a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje podpis smlouvy o zve-
řejnění inzerce ev. číslo 755054.

- RM schvaluje smlouvu o financování 
z Fondu mikroprojetů regionu Glacensis 
v rámci programu iniciativy Společen-
ství INTERREG IIIA Česká republika 
– Polsko a pověřuje starostku jejím pod-
pisem.

21. 3.
- RM jako vlastník sousedního pozem-

ku p.p.č. 2072/26 v k.ú. Králíky bere 
na vědomí oznámení pana Springera, 
Králíky o stavebním záměru – staveb-
ní úpravy čp. 131 v Králíkách a nemá 
k němu námitky, a to v souladu s § 104 
odst. 1 stavebního zákona.

- RM jako vlastník sousedních pozem-
ků st.p.č. 566 a p.p.č. 2144/6 v k.ú. Králí-
ky bere na vědomí oznámení pana App-
la, Ústí nad Orlicí o stavebním záměru 
– stavební úpravy čp. 459 v Králíkách a 
nemá k němu námitky, a to v souladu s 
§ 104 odst. 1 stavebního zákona.

- RM ukládá MO předložit návrh 
nového znění směrnice o prodeji majet-
ku Města Králíky.

RM zároveň ukládá MO nově upravit 
ve směrnici:

- prodej bytů, nebytových prostor
a bytových domů a způsob prodeje

- prodej ostatních nemovitostí
- stanovení kupní ceny včetně

aktualizace cen bytu
- stanovení cen pozemků.

- RM souhlasí se skácením 21 ks nále-
tových dřevin v druhové skladbě javor, 
bříza a jeřáb na p.p.č. 725/4 a 725/5 v k.
ú. Dolní Hedeč, a současně souhlasí 

s uzavřením písemné dohody o zpra-
cování dřevní hmoty z výše uvedených 
dřevin s panem Venclem, Králíky. Veš-
keré práce spojené se zpracováním pali-
vové dřevní hmoty provede žadatel ve 
vlastní režii. 

- RM schvaluje podání žádostí o dotaci 
z MMR na následující akce: 

1/ Rekonstrukce koupaliště
2/ Oprava střechy budovy ZŠ 5. květ-

na
3/ Oprava budovy čp. 3 – zadní trakt
4/ Rekonstrukce tří parkovišť v památ-

kové zóně města a současně se zavazuje, 
že v případě získání dotace uvolní z roz-
počtu města potřebné finanční prostřed-
ky ve výši minimálně 30% celkových 
nákladů stavby.

- RM zřizuje komisi Regenerace MPZ 
Králíky v tomto složení: 

1.) Předseda komise: Čestmír Doubra-
va, místostarosta města

2.) Čuma Jan, vedoucí odboru VT
3.) Ing. Orlita Josef, vedoucí odboru 

životního prostředí
4.) Bc. Divíšek Jan, vedoucí odboru 

OŠKT
5.) Prausová Jitka, referent OŠKT 

– památková péče
6.) Pecháček Ivo, městské muzeum 

Králíky
- RM schvaluje příspěvek ve výši Kč 

1.000,- organizaci Konfederace politic-
kých vězňů, Ústí nad Orlicí.  Příspěvek 
bude poskytnut formou převodu na účet 
organizace.

- RM uděluje výjimku pro dvoutřídní 
MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí a povoluje navýšení základního 
počtu dětí ve třídě na celkový stav 50 
dětí ve třídách mateřské školy pro šk. 
rok 2006/2007

- RM bere na vědomí znění petice za 
nepovolování automobilových závodů 
na komunikacích v katastrálním území 
Dolní Hedeč a při jednání o případném 
souhlasu s konáním  automobilových 

Z pracovního kalendáře vedení města
1. 3. – starostka v Žamberku na školení HZS pro starosty obcí v působ-

nosti pověřeného úřadu.

1. 3. - návštěva poslance Parlamentu ČR pana Jiřího Čepelky na radnici 
v Králíkách.

6. 3. – starostka s vedoucí finančního odboru na školení k dotaci z progra-
mu Interregn IIIA v Rychnově nad Kněžnou.

6. 3. - místostarosta  na prohlídce majetku převáděného městu od AČR 
v Kerharticích a v Přelouči.

7. 3. -  místostarosta  na prohlídce převáděného majetku od AČR v Hra-
nicích na Moravě.

8. - 10. 3. – účast na volbách do osadních výborů v integrovaných obcích.

21. 3. – schůzka k založení obecně prospěšné společnosti pro projekt 
Turistická oblast Králický Sněžník – partnerství v cestovním ruchu.

23. 3. – prohlídka vojenské pevnosti Hůrka.

23. 3. – návštěva senátorky Ing. Ludmily Müllerové na radnici v Králí-
kách.

29. 3. – starostka na pozvání vicehejtmana Romana Línka na Výročním 
setkání Regionální rozvojové agentury v Pardubicích.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3
konaného dne 12. března 2007

Přítomní členové zastupitelstva 
města: Jana Ponocná - starostka, Čest-
mír Doubrava - místostarosta, Mgr. Jar-
mila Berková – členka RM, Vladimír 
Hejtmanský, Arnošt Juránek, Pavel Kali-
anko, Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Vlastimil 
Kubíček,  Ing. Václav Kubín, MUDr. Eva 
Rýcová – členka RM, Ing. Josef Šašek, 
Ing. Ladislav Tóth – člen RM.

Z jednání omluven: Ing. Ladislav 
Dostálek, JUDr. Milan Ježek, Ing. Anton 
Zima.

Za MěÚ: sl. Lenka Faltusová, p. 
Macháček, pí Pecháčková, p. Čuma, p. 
Šverák, Bc. Strnad, Bc. Jan Divíšek, Bc. 
Věra Kubíčková, Ing. Josef Orlita.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Regenerace panelového

sídliště ulice V Bytovkách
4.3. Rozpočet města na rok 2007
4.4. Gymnázium – informace o

stávajícím stavu a návrh
řešení

4.5. Schválení členů osadních
výborů a volba předsedů
osadních výborů

5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů
Body 4.2 a 4.5 byly navrženy dodateč-

ně.

Zasedání ZM zahájila starostka města 
Jana Ponocná Program jednání včetně 
navržených změn byl schválen schválen 
všemi přítomnými. Ověřovateli zápisu byli 
schváleni Mgr. Berková a p. Juránek.

Výběr usnesení z jednání rady města 
přednesl a následnou diskuzi řídil mís-
tostarosta p. Doubrava. 

V následující diskusi vznesl p. Juránek 
dotaz na Ing. Tótha – v jakém je vztahu 
k VHK Erika Brno. Ing. Tóth uvedl, že je 
členem tohoto vojensko-historického klu-
bu. 

p. Juránek  pak nechápe, proč hlasuje 
při jednání RM ve prospěch klubu.

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace

4.1.1. Směna 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.

Obsah: O směnu pozemků požádali 
manželé S. z Mikovic za účelem majetko-
právního vypořádání pozemků. 

ZM schvaluje směnu pozemků p.p.č. 
225/4 a 226/8 v k.ú. Králíky ve vlast-
nictví Města Králíky za kupní cenu 
17.528,- Kč za pozemky p.p.č. 222/2 
a 222/3 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 
manželů S., Mikovice.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.2. Prodej části pozemku p.p.č. 933/2 
v k.ú. Horní Lipka.

Obsah: O koupi části pozemku požáda-
li manželé Ř. z Brna za účelem scelení 
pozemků. 

ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
933/11 v k.ú. Horní Lipka manželům 
Ř., Brno za kupní cenu 17.372,- Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.3. Prodej pozemků p.p.č. 84/1, 85/1 a 
840/4 v k.ú. Červený Potok.

Obsah: O koupi pozemků požádali spo-
lečně pan D. K. z Králík a pan J. T. z Čer-
veného Potoka za účelem scelení pozemku 
se stavební parcelou č. 149 a plánované 
stavby garáží s výjezdem na hlavní silnici. 
O koupi pozemků p.p.č. 84/1 a 85/1 si dne 
06.02.2007 požádal pan P. M. za účelem 
výstavby objektu k bydlení.

Záměr prodeje byl schválen a zveřej-
něn, pozemek p.p.č. 840/4 je zatížen věc-
ným břemenem.

pí M. – pozemky využívá již několik 
let jako zahrádku a k posezení s rodi-
nou. Chtěla by, aby tyto pozemky mohla 
i nadále využívat.

p. Juránek – myslí si, že z důvodu 
zachování dobrých sousedských vztahů by 
se pozemek prodávat neměl.

ZM neschválilo prodej pozemků 
p.p.č. 84/1, 85/1 a 840/4 v k.ú. Červený 
Potok do podílového spoluvlastnictví 
panu J. T., Červený Potok za kupní 
cenu 3.337,- Kč a panu  D. K., Králíky.

ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 
84/1, 85/1 v k.ú. Červený Potok panu 
P. M., Červený Potok za kupní cenu 
5.043,- Kč.

Hlasování: 10:2:0 (schváleno)

4.1.4. Prodej pozemků p.p.č. 548 a 549 
v k.ú. Králíky.

Obsah: ZM dne 15. 1. 2007 schválilo 
záměr prodeje pozemků o celkové výmě-
ře 2136 m2 za kupní cenu 30,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. O koupi 
pozemků požádal pan R. M. za účelem roz-
šíření vlastnictví a dále k projednání kon-
ceptu ÚPD požádal o zařazení pozemků 
do zástavby pro bydlení. Následně o koupi 
pozemků požádali manželé K. z Rožnova 
pod Radhoštěm za účelem vymýcení nále-
tových rostlin a obhospodařování louky 
se sousedící parcelou č. 585/1 v k.ú. Krá-
líky, jejíž vlastníkem je paní K.. A dále 
o pozemky požádala paní K. z Králík za 
účelem výstavby RD. 

Dne 19. 2. 2007 požádali manželé M. 
o projednání souvislostí s prodejem obou 
parcel a žádají, aby město při prodeji 
pozemků přihlédlo k uvedeným skuteč-
nostem. Manželé M. v roce 1978 koupili 
od pana V. rodinný domek čp. 88 včetně 
pozemků, které pan V. zdědil po své mat-
ce. Na základě rozhodnutí o dědictví č.j. 
D 685/76 ze dne 16. 11. 1979 uzavřel pan 
V. s manželi kupní smlouvu, kterou pro-
dal kupujícím i pozemek p.p.č. 548 v k.ú. 
Králíky, a který je v současné době na LV 

Města Králíky. Pan V. a manželé M. uza-
vřeli tuto kupní smlouvu ještě na zákla-
dě dalších listin a to výpisu z evidence 
nemovitostí ze dne 28. 3. 1978 a znalec-
kého posudku na ocenění nemovitostí ze 
dne 28. 3. 1978, které rovněž obsahovaly 
předmětný pozemek p.p.č. 548. Převod 
nemovitostí na základě kupní smlouvy 
schválil dne 17. 4. 1978 Měst.NV Králí-
ky bez námitek. K zaplacení kupní ceny 
došlo před notářkou Zunkovou, která rov-
něž vyhotovila kupní smlouvu. V průběhu 
roku 1979 začalo vyšetřování zpronevěry 
notářky Zunkové. To byl důsledek toho, že 
v roce 1995 zjistili, že kupní smlouva na 
převod nemovitostí nebyla zaregistrová-
na. Katastrální úřad v roce 1995 již však 
smlouvu nemohl zaregistrovat, protože 
pozemek p.p.č. 548 byl již zaspán na LV 
města. 

Manželé M. se v roce 1996 obrátili na 
město s žádostí o posouzení situace. RM 
odkázala žadatele na určení vlastnické-
ho práva k pozemku žalobou na určení 
vlastnictví. Žalobu však nepodali z důvo-
du nedostatku finančních prostředků. 
Na pozemku p.p.č. 548 provedli postupně 
melioraci pomocí nových drenáží, zlikvido-
vali divokou skládku, navezli hlínu a obno-
vili travní porost. Za pozemek platí i daň 
z nemovitostí. Syn manželů se rozhodl, že 
vyřeší situaci kolem pozemku p.p.č. 548 
tak, že požádá o prodej současně se sou-
sedním pozemkem p.p.č. 549 za účelem 
výstavby RD. Soudní náklady v současné 
době by se pohybovaly ve výši kupní ceny 
za pozemek. 

Dle právního zástupce města manželé 
M., resp. pan V. disponují relevantní 
nabývací listinou, rovněž tak Město Krá-
líky. Pozemek je na LV města. RM vzala 
na vědomí veškeré okolnosti související 
s prodejem pozemků a doporučila prodej 
pozemků panu M.. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 30,- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
66.578,- Kč

ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 
548 a 549 v k.ú. Králíky panu R. M, 
Králíky za kupní cenu 66.578,- Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.5. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
455/2 a 455/3 v k.ú. Heřmanice u Králík.

Obsah: O koupi pozemků požádal pan 
T. z Králík za účelem scelení pozemků. 
Jedná se pozemky o celkové výměře 207 
m2, pozemky jsou vedeny jako t.t. porost, 
pozemky nejsou v pronájmu. Dle odbo-
ru VTS se jedná o cestu, která navazuje 
na státní silnici. Odbor VTS nesouhlasí 
s prodejem. Dle odboru ÚPaSÚ není ÚPD 
schválena, v projednávaném konceptu 
nové ÚPD je funkční využití – účelová 
komunikace, limit využití území – poten-
cionální sesuvné území. Na komunikaci 
navazuje p.p.č. 1218 ve vlastnictví PF ČR 
a pozemky další. Prodej nedoporučuje. Dle 
osadního výboru pozemky slouží jako pří-
stup k budově na pozemku st.p.č. 62, OV 
souhlasí s prodejem pouze s věcným bře-
menem průchodu a průjezdu. RM nedopo-
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ručila prodej.
ZM neschvaluje záměr prodeje 

pozemků p.p.č. 455/2 a 455/3 v k.ú. 
Heřmanice u Králík.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.6. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
68/1 a 68/5 v k.ú. Králíky.

Obsah: O koupi pozemků požádali pan 
T. K. a slečna P. M. za účelem výstavby 
rodinného domku. Jedná se o pozemky 
o celkové výměře 1214 m2, pozemky jsou 
vedeny v KN jako t.t. porost. Pozem-
ky jsou určeny k výstavbě pro bydlení. 
Pozemky jsou zatíženy věcným břemenem 
– oprava a údržba kanalizačního sběrače 
pro oprávněné město. RM doporučila pro-
dej a navrhla kupní cenu 200,-- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem.

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 68/1 a 68/5 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.7. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
755/1 a části p.p.č. 760/1 v k.ú. Králíky 
– revokace usnesení ZM/2006/08/175.

Obsah: O prodej pozemků požádal pan 
P. Č. za účelem scelení s pozemky p.p.č. 
759/3 a 753/2, které vlastní. Žadatel si 
požádal o pozemek p.p.č. 755/1, ve sku-
tečnosti se však jedná o pozemek p.p.č. 
755/2 o výměře 68 m2. Zároveň si požádal 
o část pozemku p.p.č. 760/1, která je nově 
označena jako p.p.č. 760/4 o výměře 681 
m2. Pozemky jsou vedeny jako t.t.porost. 
ZM dne 12. 9. 2006 schválilo záměr pro-
deje pozemků za kupní cenu 50,- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem, z důvodu 
chybné identifikace pozemku předkládá 
MO návrh na revokaci usnesení. 

Mgr. Krabec - jedná se o pozemky 
u bývalé elektrárny?

Bc. Kubíčková - jedná se o pozemky 
za elektrárnou.

ZM schvaluje revokaci usnesení 
ZM/2006/08/175 ze dne 12. 9. 2006 a 
schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 755/2 a p.p.č. 760/4 v k.ú. Králí-
ky za kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.8. Záměr prodeje volné bytové jednot-
ky č. 2 v č.p. 349 v ul. Dlouhá v Králíkách 
– revokace usnesení ZM/2007/02/036 

Obsah: ZM dne 12. 2. 2007 schválilo 
prodej bytové jednotky panu M. J. za kup-
ní cenu 191.000,- Kč. Dne 28. 2. 2007 sdělil 
kupující městu, že není schválenou kupní 
cenu zastupitelstvem ochoten akceptovat. 
Z tohoto důvodu předkládá MO návrh na 
revokaci usnesení ZM a schválení zámě-
ru prodeje bytové jednotky za minimální 
nabídkovou kupní cenu 57.242,- Kč.

ZM revokuje usnesení 
ZM/2007/02/036 ze dne 12. 2. 2007 a 
schvaluje záměr prodeje volné byto-
vé jednotky č. 2 v č.p. 349 v ul. Dlouhá 
a spoluvlastnického podílu ve výši 
93/1000 na st.p.č. 200 a společných 
částech domu v k.ú. Králíky dle záko-
na č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, za minimální nabídko-
vou kupní cenu 57.242,- Kč a ukládá 

záměr prodeje zveřejnit.
Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.9. Dohoda o splácení dluhu.
Obsah: Paní M. D., Králíky žádá o mož-

nost splácení dlužného nájemného za 
užívání bytu v Králíkách a to měsíčními 
splátkami ve výši 3.000,- Kč. Správce 
bytového fondu vykázal dlužné nájemné 
za období od 03/2005 do 07/2005 ve výši 
20.498,- Kč a poplatek z prodlení ve výši 
38.318,- Kč, celkem činí dluh k 9. 2. 2007 
částku 58.816,- Kč. Jelikož splácení dluhu 
bude delší než 18 měsíců, dohoda podléhá 
schválení ZM. RM doporučila schválení 
dohody.

ZM schvaluje dohodu o splácení 
dluhu mezi městem a paní M. D., Krá-
líky a to pravidelnými minimálními 
měsíčními splátkami ve výši 3.000,- 
Kč pod ztrátou výhody splátek.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.10. Dohoda o splácení dluhu.
Obsah: Pan M. V., Králíky žádá o mož-

nost splácení dlužného nájemného za 
užívání bytu v Králíkách a to měsíční-
mi splátkami ve výši 500,- Kč. Správce 
bytového fondu vykázal dlužné nájemné 
za období od 04/2006 do 01/2007 ve výši 
15.472,- Kč a poplatek z prodlení ve výši 
5.345,- Kč, celkem činí dluh k 9. 2. 2007 
částku 20.817,- Kč. Jelikož splácení dluhu 
bude delší než 18 měsíců, dohoda podléhá 
schválení ZM. RM doporučila schválení 
dohody, ale vzhledem k výši dluhu navrh-
la minimální měsíční splátku 1.000,- Kč.

ZM/2007/03/063: ZM schvaluje doho-
du o splácení dluhu mezi městem a 
panem M. V., Králíky a to pravidelný-
mi minimálními měsíčními splátkami 
ve výši 1.000,- Kč pod ztrátou výhody 
splátek.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2. Regenerace panelového sídliště 
ulice V Bytovkách.

Obsah: ZM v roce 2005 schválilo žádost 
o dotaci na spolufinancování stavby 
– „Regenerace panelového sídliště ulice 
V Bytovkách“ – I. etapa. Ve stejném roce 
byla Městu Králíky přiznána dotace ve 
výši 4 404 tis. Kč. MMR vyhlásilo obdobný 
dotační program i na rok 2007. MěÚ Králí-
ky - odbor VTS zahájil přípravné práce na 
podání žádosti. Předmětem II. etapy rege-
nerace by měla být rekonstrukce kanali-
zace u objektu čp. 659, vybudování parko-
višť v ul. Růžové a před bytovými domy 
čp. 662 a čp. 664. Dále bude provedena 
rekonstrukce části chodníků a komunika-
cí. Budou upraveny plochy veřejné zeleně 
s doplněním výsadby vzrostlých stromů 
a keřů. Na základě těchto skutečností je 
nutno, aby ZM přijalo usnesení na rok 
2007, ve kterém se zaváže financovat min. 
30% z celkových nákladů stavby. Celkové 
náklady na II. etapu budou činit cca 8.350 
tis. Kč včetně DPH. Podíl města na spo-
luúčast v roce 2007 by tak byla 2.505 tis. 
Kč. 

p. Čuma – informoval o plánovaném 
uzavření Růžové ulice a následném vzni-
ku míst k parkování. Poté bude možné, 
aby v ulici V Bytovkách mohla vzniknout 
tzv. Bytová zóna. Doprava by poté byla 
řešena pomocí kruhového objezdu, který 

má vzniknout v souvislosti s výstavbou 
Penny marketu. 

Ing. Kubín – počítá se v rámci těchto 
etap s výstavbou dětského hřiště?

p. Čuma – ano, počítá se s výstavbou.
p. Hejtmanský – jsou obyvatelé ulice V 

Bytovkách o tomto záměru informování?
p. Čuma – obyvatelé vítají vznik nových 

parkovacích míst. 
Ing. Šašek – dojde k odstranění drátů 

el. vedení a jeho následného uložení pod 
zem?

p. Čuma – ČEZ se k této možnosti staví 
záporně.

Ing. Kubín – už se ví, kdo bude tuto 
akci provádět?

p. Čuma – nikoli, musí být provedeno 
výběrové řízení.

ZM schvaluje projekt na rok 2007 
„Regenerace panelového sídliště uli-
ce V Bytovkách“ Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM se zavazuje, že v případě při-
dělení dotace na stavbu „Regenerace 
panelového sídliště ulice V Bytov-
kách“ zajistí z rozpočtu města v roce 
2007 finanční prostředky ve výši 2.505 
tis. Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.3. Rozpočet města na rok 2007

Obsah: Schválený rozpočet města Krá-
líky na rok 2007 počítá s příjmy ve výši 
81,5 mil Kč a výdaji ve výši 84, 5 mil Kč. 
Schodek rozpočtu činí 3,03 mil Kč. Ten-
to deficit v neprospěch příjmové části 
rozpočtu je vyrovnán v části financování 
navrhovaným přijetím úvěrů. Je způso-
ben nutností financovat akce, které byly 
započaty v roce 2006 a nebyly v roce 2006 
dokončeny. 

Jednou z těchto akcí je rekonstruk-
ce domu č.p. 353 tzv. Evropský dům, na 
jehož financování byl v roce 2006 schválen 
úvěr ve výši 18 mil Kč. Z tohoto úvěru bylo 
vyčerpáno necelých 4,3 mil Kč. Zbývajících 
13,7 mil Kč bude uhrazeno v roce 2007 
z již schváleného úvěru a v návrhu rozpoč-
tu je zapracován předpokládaný příjem ze 
strukturálních fondů EU na financování 
této akce ve výši 10,9 mil Kč, ze kterých 
bude provedena splátka úvěru. Další akcí, 
která způsobuje převis výdajů nad pří-
jmy je projekt „Turistická oblast Králický 
Sněžník – partnerství v cestovním ruchu“, 
rovněž započatý v minulém roce. Tento 
projekt musí město financovat ze svých 
prostředků ve výši 1,8 mil Kč a po klad-
ném vyhodnocení akce by městu měla být 
poskytnuta dotace z fondů EU z progra-
mu ITERREG III A ve výši 1,356 mil Kč. 
Pardubický kraj by se na akci měl podílet 
dotací ve výši 0,271 mil Kč a okolní obce 
příspěvkem ve výši 0,091 Kč (91 tis Kč). 
Třetím faktorem ovlivňujícím financování, 
je akce „ Regenerace panelového sídliště 
ulice V Bytovkách Králíky – II. etapa“, na 
kterou město bude žádat o dotaci z MMR 
ČR. Spoluúčast města na financování je 
ve výši 2,5 mil Kč tj. 30 % z celkové hod-
noty díla. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu 
města nejsou volné prostředky, navrhuje-
me obě zmíněné akce financovat přijetím 
nových úvěrů. Dluhová služba by podle 
předkládaného návrhu rozpočtu byla ve 
výši 22,46 %, což je pod horní hranicí 30 
%, stanovenou ministerstvem financí ČR. 
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Největším dílem na příjmech města se podílejí daňové příjmy, 
které tvoří 52 % příjmové části rozpočtu. Oproti loňskému roku 
došlo k navýšení o 6 %, což odpovídá celorepublikové predikci 
daňových výnosů, ze kterých město dostává procentní podíl na 
celostátním výnosů daní podle počtu obyvatel. Nedaňové pří-
jmy tvoří 23 % celkového rozpočtu a sestávají zejména z příjmů 
z pronájmu pozemků, movitých věcí a užívacích práv, dále pří-
jmů ze vstupného, prodeje neinvestičního majetku, úroků apod. 
Kapitálové příjmy, tedy příjmy z prodeje investičního majetku, 
tvoří 6 % celkového rozpočtu a sestávají zejména z předpoklá-
daného prodeje pozemků na výstavbu Penny marketu a prodeje 
zbývajících bytů v č.p. 148 a č.p. 132, 265. Přijaté dotace tvoří 
19 % rozpočtu a jedná se o příspěvek na výkon státní správy 
ve výši 12,3 mil Kč a příspěvek na školství ve výši 0,9 mil Kč. 
Oproti roku 2006 jsou nižší o 19 mil Kč, které tvořili dotace na 
dávky sociální pomoci. Od roku 2007 nejsou dotace na sociální 
dávky součástí souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu 
k rozpočtu města. Další součástí přijatých dotací je příspěvek od 
okolních obcí na neinvestiční náklady na žáky, kteří navštěvu-
jí školy v Králíkách a odvod ze zisku hospodářské činnosti na 
správu domů a bytů. Běžné (provozní) výdaje tvoří 75 % rozpočtu 
výdajů. V porovnání s rokem 2006 jsou nižší o dotace na sociální 
dávky (cca 17 mil Kč). Navýšení oproti loňskému roku je zhruba 
o 8 %. V korunovém vyjádření je to o 3,5 mil Kč více. V tomto zvý-
šení je zahrnuta činnost destinačního managementu 1,8 mil Kč 
a 5 % nárůst mezd ve výši 1,4 mil Kč v souladu se změnou ZP a 
samozřejmě plánovaný nárůst cen el. energie. Dále se ve zvýšení 
provozních výdajů objevuje nárůst o výdaje na provoz sportov-
ního areálu u ZŠ. Kapitálové výdaje činí 25 % rozpočtu výdajů. 
Jedná se zejména o již zmíněné akce a to rekonstrukce Evropské-
ho domu a regenerace panelového sídliště. Dále návrh rozpočtu 
předpokládá kapitálové výdaje nákupy pozemků, rekonstrukce 
v ZŠ 5. května a městské knihovně a pořízení projektů. 

Mgr. Krabec – přednesl zprávu FV k návrhu rozpočtu 2007:
Celkový rozsah příjmů i výdajů rozpočtu je ovlivněn tím, že 

se letos poprvé nerozpočtují sociální dávky (v loňském rozpočtu 
v příjmové i výdajové straně 19,5 mil. Kč). O to se snížil rozpočet 
na r. 2007 ( v příjmové položce u dotací, ve výdajové u ostatních 
BV). 

Příjmy: Očekávané navýšení daňových příjmů je patrně mírně 

nadhodnoceno (dynamika růstu daňové výtěže neroste tak rychle 
– skutečnost (tis Kč) 2004 – 35.807; 2005 – 38.074; 2006 38.534, 
Kč. Nutno sledovat daňové výnosy a včas reagovat.

- Výrazné navýšení nedaňových příjmů je způsobeno zaúčtová-
ním očekávané dotace na Evropský dům, kterou nelze dle rozpoč-
tových pravidel jinak zaúčtovat.

- Kapitálové příjmy jsou příjmy, které nebývají v rozpočtu zce-
la naplněny (např. opoždění právních kroků při prodeji majetku, 
atd.), navíc se do budoucna budou snižovat. Potřeba stálého sle-
dování vývoje naplňování.

- Výše dotací ovlivněny novým způsobem zaúčtování sociálních 
dávek, současně došlo ke změnám ve výpočtu dotací na výkon 
státní správy.

Výdaje: Došlo ke snížení výdajů – viz nerozpočtováním soci-
álních dávek. Výše sociálních dávek byla ve výši 19,5 mil Kč. to 
již ovšem neodpovídá rozsahu snížení ostatních výdajů ( oproti 
skutečnosti 2006 pouze o 13,5 mil. Kč).

- Nárůst mezd (+10%) je dán zčásti vznikem nových míst, zčás-
ti vytvořením nových tabulek pro odměňování úředníků. Nárůst 
mezd je v příjmech částečně pokryt nárůstem odměn za výkon 
státní správy, ale nikoliv úplně.

- Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím jsou v sou-
ladu s jejich potřebami a možnostmi rozpočtu. FV upozorňuje 
vzhledem k mírné zimě na nižší výdaje příspěvkových organizací 
za energie, a doporučuje sledovat výdaje ZO za energie – možné 
úspory po dohodě se zřizovatelem použít na opravy.

- Kapitálové výdaje jsou ovlivněny největší investicí – dokon-
čením Evropského domu. FV upozorňuje na přechodné navýšení 
dluhové služby při podávání žádostí na další projekty. Při podá-
vání žádostí o spolufinancování z prostředků EU a státu nutno 
tabulky dluhové služby doplnit o slovní komentář a vysvětlení.

Finanční výbor projednal na svých jednáních ve dnech 27. 2. 
2007 a 9. 3. 2007 návrh rozpočtu města Králíky na rok 2007, 
konzultoval jej s vedoucí finančního odboru paní Pecháčkovou a 
doporučuje jej ke schválení v navrhované podobě. 

p. Doubrava – upozornil všechny přítomné občany, že k pro-
jednávání rozpočtu městu se mohou vyjadřovat i v průběhu jed-
nání.

p. O. Švéda – upozornil na špatný technický stav koupaliště.
p. Morong – počítá město v rozpočtu na rok 2007 s rekon-

strukcí koupaliště?
p. O. Švéda – z bazénu dochází k velkým únikům vody, nákla-

dy na provoz koupaliště se díky špatnému technickému stavu 
zvyšují. 

pí Pecháčková – původně bylo počítáno s rekonstrukcí kou-
paliště, ale vzhledem k finanční situaci města musela být tato 
rekonstrukce odsunuta do dalších let.

p. Čuma – I. etapa rekonstrukce koupaliště byla provedena. 
V roce 2007 mělo dojít k II. etapě, což měla být výměna vany kou-
paliště včetně rozvodů. Ve třetí etapě dojde k rozšíření zázemí 
koupaliště. Do konce března se podá žádost o dotaci na II. etapu, 
pokud dojde k jejímu získání, bude rekonstrukce provedena již 
v letošním roce. 

p. Hejtmanský – počítá se v letošním roce s rekonstrukcí fot-
balového hřiště? 

pí Ponocná – stále nejsou vyřešeny pozemky pod fotbalovým 
hřištěm. 

Mgr. Křivohlávek – domnívá se, že vzhledem k napjatosti 
rozpočtu jsou některé aktivity zbytečné, a to například úvěr na 
projekt TO Králický Sněžník. Zároveň si nedokáže představit co 
bude výstupem tohoto projektu.

p. Doubrava – položka na projekt sice v letošním rozpočtu je, 
ale v příštím roce by mělo město finance obdržet zpět ze získané 
dotace.

Mgr. Krabcová – jsou zastupitelé opravdu přesvědčeni, že 
tuto dotaci dostanou ve 100% výši?

p. Doubrava – prozatím ano.
Mgr. Krabcová – kdy bude veřejnost obeznámena s tímto 

projektem?
p. Doubrava - projekt byl odstartován v září loňského roku. 

Spuštění projektu probíhá v těchto dnech, veřejnost bude infor-
mována.

Mgr. Krabec – ve vstupech zastupitelů chce projekt TO Krá-
lický Sněžník představit.

p. Juránek – proč je v rozpočtu položka pro divadelní čin-
nost?

pí Pecháčková – dle auditorské firmy je nutné příspěvky pro 
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sportovní a jiné spolky rozčlenit do správ-
né rozpočtové skladby.

Ing. Kubín – částka v položce projekty 
je určená na nějaké konkrétní projekty?

pí Ponocná – při nynějším způsobu 
získávání dotací je nutné, aby město mělo 
připraveno několik projektů.

Ing. Kubín – proč se nevyvěšuje na 
úřední desce podrobněji rozepsaný návrh 
rozpočtu města? 

pí Pecháčková – občané mohou 
nahlédnout do podrobněji rozpracovaného 
rozpočtu přímo na internetových stranách 
města nebo na finančním odboru. 

Ing. Strnad – jak se mohlo stát, že ze 
157 000,- Kč stál zvukový průvodce cca 
450 000,-? Co zapříčinilo takovýto nárůst 
a jakým způsobem bylo toto navýšení 
schváleno?

p. Juránek – jednalo se pouze o prvot-
ní odhad. Při realizaci došlo k navýšení 
nákladů.

Bc. Divíšek – vyúčtování této dotace je 
do června tohoto roku.

Ing. Kubín – jak by bylo možné ponížit 
náklady na státní správu?

pí Ponocná – bude se hledat cesta 
ponížení provozních nákladů a jednou 
z dalších možností by bylo provedení per-
sonálního auditu.

pí Pecháčková – informovala 
o počtech zaměstnanců úřadu, o financích 
které město obdrží a které musí naopak 
zainvestovat. 

Mgr. Krabec – po dobu svého působe-
ní ve vedení města se snažil brzdit nárůst 
úředníků. Přiklání se k provedení per-
sonálního auditu, je však nutné vybrat 
správnou firmu, která tento audit zabez-
pečí. 

Mgr. Křivohlávek –  jak je možné 
takovéto velké navýšení ceny u zvukového 
průvodce od původní nabídky?

Mgr. Krabec – rozpočtováno bylo 150 
000,--Kč s tím, že 170 000,--Kč bude hra-
zeno z krajského rozpočtu. Takže původně 
se počítalo s částkou kolem 350 000,- Kč.

Bc. Divíšek - navýšení nákladů způso-
bilo umístění mapy MPZ z druhé strany 
zvukového průvodce, toto nebylo v počá-
tečním rozpočtu započítáno.

ZM schvaluje rozpočet Města Krá-
líky na rok 2007 v těchto závazných 
ukazatelích: Příjmy ve výši: 81 483 
000 Kč Výdaje ve výši 84 519 000 Kč 
Financování ve výši: 3 036 000 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.4. Gymnázium – informace o stá-
vajícím stavu a návrh řešení

p. Doubrava – navrhl, aby bylo umož-
něno vyjádření ředitelů SOUo, Gymnázia 
a posléze také zástupce ředitele gymná-
zia. Dále místostarosta přečetl dopis adre-
sovaný ze strany zaměstnanců gymnázia 
na paní starostku a zastupitele města.

Bc. Divíšek – informoval zastupitele 
o aktuálním stavu sítě škol na území obce 
s rozšířenou působností III. stupně – měs-
ta Králíky formou počítačové prezenta-
ce. K prezentaci byly využity následující 
data:

- demografický přehled – ČR Pardubic-
ký kraj, region Králicka (zdroj dat: ČSÚ, 
obce regionu)

- předpokládaný vývoj počtu žáků do 
roku 2010 – Pardubický kraj, územní 

obvod obce s rozšířenou působností Králí-
ky (zdroj dat: zahajovací výkazy MŠ, úda-
je z matrik obcí regionu, statistika ČSÚ)

- základní ekonomické normativy 
(republikové a krajské normativy)

- dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvo-
je školské soustavy ČR (MŠMT)

- dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvo-
je školské soustavy v Pardubickém kraji 
(síť základních škol, síť středních škol, 
optimalizace sítě škol)

- zřizovatelé škol v Pardubickém kraji, 
možnosti slučování veřejných středních 
škol.

PeadDr. Krsek – informoval o aktu-
álním stavu gymnázia Králíky. Transfor-
mací z osmiletého  gymnázia na čtyřleté 
nebude možné zajistit udržitelnost školy. 
Jednou z možných variant řešení se nabí-
zí otevření osmitřídního čtyřletého gym-
názia. Aby se dosáhlo naplnění osmi tříd 
je nutné vytvořit aktivitu, která žáky na 
Kralicko přivede. 

p. Doubrava – návrat osmiletého gym-
názia není možný, a proto se musí najít 
řešení jak udržet čtyřleté gymnázium. 
Kolik dětí chce předčasně opustit gymná-
zium?

Mgr. Tyč – 11 dětí + 21 maturantů. 
V současné době gymnázium eviduje jed-
nu žádost o přestup a jednu přihlášku do 
čtyřletého studia. Což znamená úbytek 
třiceti dětí.

p. Doubrava – je třeba se zamyslet 
proč studenti chtějí opustit gymnázium 
ještě před jeho oficiálním ukončením. 

PeadDr. Krsek – pokud se student 
rozhodne pro přestup na jinou školu není 
možné jej nutit, aby setrval na gymnáziu. 
V únoru proběhla na gymnáziu inspekce, 
dle které bylo potvrzeno, že ve všech pro-
zkoumaných oblastech jsou standardní 
nebo dokonce nadstandardní.

p. Doubrava – nemyslel tím, že se na 
gymnáziu špatně učí, pouze tvrdí, že chy-
bou je nedostatečná motivace a přesvědčo-
vání dětí a jejich rodičů. 

PeadDr. Krsek - rodičům jde o kva-
litu pedagogického sboru, pokud dojde 
k postupnému útlumu tříd, dojde také 
k postupnému útlumu pedagogů. 

Mgr. Kubíček – byl dopis od zaměst-
nanců gymnázia doručen také na zřizova-
tele školy to jest Pardubický kraj?

PeadDr. Krsek – na zřizovatele dopis 
poslán nebyl, dopis byl spíše reakcí na jed-
nání s vedením města.

Mgr. Kubíček – přijde mu zvláštní, 
že se gymnázium neobrátilo nejprve na 
svého zřizovatele. Chápal by situaci, kdy 
gymnázium bude po městu žádat podpůr-
né stanovisko, ale ne že se na něj gymná-
zium obrátí jako na první instanci. 

PeadDr. Krsek – gymnázium řeší 
nastalou situaci i se zřizovatelem.

p. Doubrava – v první řadě je potřeba, 
aby gymnázium jednalo se zřizovatelem. 
Dále je potřeba hledat reálné způsoby 
řešení a až potom s nimi přijít za vedením 
města. Reálnou možností je vznik nějaké 
doplňkové činnosti. 

pí Ponocná – provedlo gymnázium ná-
bor na základních školách?

PeadDr. Krsek – ředitele ZŠ v okolí 
obvolával. Děti které chtěly studovat na 
gymnáziu již na něm studují, a to od 6 tří-
dy. Nyní v devátých třídách již děti nemají 

o gymnaziální studium zájem. 
pí Ponocná – je vůbec reálné, že se 

naplní první ročník do čtyřletého gymná-
zia?

Bc. Divíšek - spádovost Králicka je 
malá, nevidí reálně naplnění obou paralel-
ních tříd čtyřletého gymnázia. Pokud tedy 
nedojde k zajištění ubytování pro studen-
ty a tím také rozšíření nabídky i pro stu-
denty ze vzdálenějších měst a obcí. Dále 
lze uvažovat o vzniku nového oboru, který 
vznikne sloučením se střední školou nebo 
se pokusit o zřízení vyššího odborného 
vzdělávání.

p. Doubrava - zeptal se zastupitelů, 
zda souhlasí, aby bylo umožněno vyjád-
ření Mgr. Krabcové. Zastupitelé souhlasí 
s možnosti vyjádření Mgr. Krabcové.

Mgr. Krabcová – zřízení ubytování 
sice možné je, ale kde je jistota, že student 
v 16 letech upřednostní studium na malém 
městě. Myslí si, že čtyřleté gymnázium 
v Králíkách nemá možnost přežít. Pokud 
město na Králicku nezabezpečí nového 
zaměstnavatele, bude i nadále docházet 
k úbytku občanů a tím i dětí.

Mgr. Tyč – z odpovědi pí starostky 
vyznělo, že možností pro zajištění plné 
aprobace učitelů je sloučení všech pedago-
gických sborů ve městě. 

pí Ponocná – bylo to myšleno tak, že 
by učitelé gymnázia učili na částečný úva-
zek také na ZŠ. 

p. Doubrava – přečetl dopis pí starostky 
ve věci stanoviska vedení města k budou-
cí existenci gymnázia „Vážení pedagogo-
vé, vedení města vždy jasně deklarovalo 
zájem o zachování gymnázia a zabývalo se  
budoucností gymnázia na několika jedná-
ních jak s vedením školy, tak i s odpověd-
nými pracovníky Krajského úřadu Pardu-
bického kraje. Vzhledem k současnému 
stavu (o dalším směřování gymnázia bylo 
rozhodnuto zastupitelstvem Pardubické-
ho kraje v roce 2006 a není reálné, že by 
došlo k obnovení osmiletého studia) půjde 
v této otázce o přistoupení ke spolupráci a 
propojení pedagogických sborů všech škol 
v Králíkách (základní i střední) tak, aby 
bylo možné udržet čtyřleté gymnázium a 
aprobaci jeho pedagogického sboru. Úlo-
hou města v tomto procesu by měla být 
jeho koordinace. Protože Váš dopis byl 
adresován i zastupitelstvu města, bude 
tato otázka zařazena na program jednání 
nejbližšího zastupitelstva.“.

Mgr. Kubíček – domnívá se, že pokud 
by došlo ke spojení gymnázia a SOUo, bylo 
by možné provozovat na SOUo i nástavbo-
vé studium. 

Ing. Kalousek – spojení škol bohužel 
nevyřeší problém s § 83 školského záko-
na. 

Mgr. Kubíček – gymnázium nemá 
možnost ubytování, což SOUo má.

Ing. Kalousek – ubytovací kapacita je 
na SOUo plně vytížena. 

Mgr. Krabcová – co udělal odbor škol-
ství pro zřízení koncepce školství města 
Králíky.

Bc. Divíšek – středním školstvím se 
odbor školství v koncepci nezabýval, pou-
ze návazností základního vzdělávání na 
střední školství. Zřizovatelem středních 
škol je Pardubický kraj. 

PeadDr. Krsek – město by nemělo 
řešit koncepci pouze škol které zřizuje. 
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Zachování středního školství v regionu je 
v souladu s rozvojem regionu.

Bc. Divíšek – informoval, že zastupite-
lům města byl před jednáním zastupitel-
stva rozeslán materiál,  kde jsou i návrhy 
jak řešit stávající situaci - popsány vari-
anty řešení  včetně možnosti sloučení jed-
notlivých škol (základních i středních).

Mgr. Tyč – má město vytvořenu kon-
cepci základního školství?

p. Doubrava – vedení se touto 
záležitostí zabývá.

Bc. Divíšek – vedení města se pro-
zatím řídí původním záměrem v oblasti 
školské politiky.

Ing. Kubín – základem všeho je zajiš-
tění pracovních podmínek pro obyvatele. 
Jedinou možností jakou vidí je pokusit se 
o změnu normativů. 

Bc. Divíšek – vysvětlil způsob stano-
vení republikových a krajských normati-
vů na jednotlivé typy škol.

p. Doubrava – ubezpečil obě střední 
školy, že město boj o zachování středního 
vzdělávání nevzdává, ale podnět na řeše-
ní situace musí vzejít ze strany středních 
škol.

ZM bere na vědomí současný stav 
na gymnáziu, má zájem o zachová-
ní 4 letého gymnázia v Králíkách 
a vyzývá vedení gymnázia v Králí-
kách, aby zpracovalo vlastní návrh 
k jeho udržení a přišlo s konkrét-
ními požadavky, u kterých očekává 
pomoc od města.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.5. Schválení členů osadních 
výborů a volba předsedů osadních 
výborů

Obsah: Na základě usnesení 
RM/2007/06/074 ze dne 31. 1. 2007, kte-
rým byly vyhlášeny volby do osadních 
výborů obcí Dolní Boříkovice, Dolní Lip-
ka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heř-
manice u Králík, Červený Potok a Dolní 
Hedeč a v souladu s ustanovení § 120 
odst. 1až 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v.z.p.p., předkládá odbor vnitřních věcí 
z pověření starostky města informaci 
o průběhu a výsledku voleb:

• Dolní Boříkovice: Jan Halbrštát 
(předseda), Ivana Petruželková, Alena 
Urbanová,

• Dolní Lipka: Arnošt Juránek, Petr 
Štieber, Milan Kacálek (předseda),

• Heřmanice u Králík: Jiří Bartoníček 
(předseda), Jiří Švanda, Petr Brůna,

• Prostřední Lipka: Miroslav Hrdina, 
Jiří Kobza (předseda), Radovan Nepraš,

• Horní Lipka: Michaela Čermáková, 
Jana Hladová, Jitka Špontáková (před-
seda),

• Červený Potok: Petr Marek (předse-
da), Oto Fišer, Stanislava Tóthová,

• Dolní Hedeč: žádný kandidát nebyl 
navržen – osadní výbor není zřízen.

p. Doubrava – předsedy OV volí 
zastupitelstvo. Zvolení členové OV byli 
vyzváni, aby doporučili ze svých řad jed-
noho člena na pozici předsedy OV. Navr-
huje schválit navržené předsedy OV.

p. Juránek – na Dolní Hedeči nevznikl 
OV ani v minulém volebním období. Zvo-
lení předsedové OV budou členy komise 
pro integrované obce. Za Dolní Hedeč 
osloví někoho z místních obyvatel. 

p. Doubrava – rád by se zúčastnil 
ustavující schůze komise pro integrované 
obce. 

ZM bere na vědomí výsledky voleb 
v obcích: Dolní Boříkovice, Dolní Lip-
ka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, 
Heřmanice u Králík, Červený Potok 
a Dolní Hedeč a v souladu s před-
loženými výsledky jednotlivých 
voleb a ustanovením § 120 odst. 1 a 3 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v.z.p.p., 
jmenuje členy osadních výborů 
v jednotlivých obcích a volí předse-
dy v těchto výborech, a to v následu-
jícím složení: Dolní Boříkovice: Jan 
Halbrštát(předseda), Ivana Petružel-
ková, Alena Urbanová, Dolní Lipka: 
Arnošt Juránek, Petr Štieber, Milan 
Kacálek (předseda), Heřmanice u 
Králík: Jiří Bartoníček (předseda), 
Jiří Švanda, Petr Brůna, Prostřední 
Lipka: Miroslav Hrdina, Jiří Kobza 
(předseda), Radovan Nepraš, Horní 
Lipka: Michaela Čermáková, Jana 
Hladová, Jitka Špontáková (před-
seda), Červený Potok: Petr Marek 
(předseda), Oto Fišer, Stanislava 
Tóthová, Dolní Hedeč: žádný kan-
didát nebyl navržen – osadní výbor 
není zřízen.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

5. Informace z MěÚ

pí Pecháčková – seznámila zastupi-
tele s obsahem směrnice pro poskytování 
cestovních náhrad členům zastupitel-
stva.

ZM schvaluje směrnici pro posky-
tování cestovních náhrad členům 
zastupitelstva obce zpětně od 1. 1. 
2007.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

6. Vstupy občanů

p. Uhlíř – má město v úmyslu přivést 
do města investora, který by vytvořil 
nová pracovní místa na Králicku? 

p. Doubrava – město má vytvořenou 
průmyslovou zónu. Firma Autoliv by již 
měla začít fungovat, prozatím v pronaja-
tých halách společnosti Incot.

pí Ponocná – město počítá s průmys-
lovou zónou v lokalitě za Teslou. Firma 
Autoliv by měla v této lokalitě vystavět 
novou továrnu, kde by mělo být zaměst-
náno cca 250 lidí. 

Mgr. Krabec – firma Autoliv již má 
dovezenou mechanizaci v pronajatých 
halách Incotu. V dohledné době by měli 
zaměstnat cca 50 lidí. V budoucnu chtějí 
postavit továrnu v průmyslové zóně měs-
ta. Dovést na Kralicko investora je veli-
ce obtížné, stejné a nebo lepší podmín-
ky nabízí spousta měst. Město inzeruje 
v podnikatelských periodikách. 

p. Uhlíř – upozornil na příkopy kolem 
silnic, které jsou zaneseny odpadky. 

p. Šverák – pokud se jedná o příko-
py ve vlastnictví kraje, musí jej vyčistit 
SUS. Nyní se o této problematice jedná.

p. Pauk – v jakém stádiu se nyní 
nachází bývalý podnik Tesla? Existu-
je nějaká možnost, jak donutit nového 
investora použít stávající objekty pro 
podnikání před výstavbou nových objek-
tů?

p. Doubrava – město nemůže nutit 

podnikatele k upřednostnění nepouží-
vaných objektů. Dle jeho informací, ale 
Autoliv jednal s Novalampem o určitém 
pronájmu. Dohodnout se na takovémto 
pronájmu musí podnikatelé mezi sebou. 

7. Vstupy zastupitelů

Mgr. Kubíček – 8.3. byla svolána prv-
ní schůzka sportovní komise. Členy této 
komise jsou: Mgr. Karel Hlava, Jirka 
Hlava, p. Špinler, p. Vyšohlíd, p. Saňák, 
p. Novotný, p. Ďurovský, pí Hejtmanská 
a zapisovatelkou komise je pí Večerová. 

Mgr. Krabec – představil zastupi-
telům základní parametry společnosti 
Králická rozvojová s.r.o.. Dále je sezná-
mil s činností firmy, činnosti – projektu 
D. Management, s výstupem projektu, 
s časovým harmonogramem projektu 
Destinačního management 2007.

p. Hejtmanký – zeptal se na nové 
informace týkající se vzniku cyklostezky. 

pí Ponocná – všechny obce s pro-
jektem souhlasí a souhlasí také s tím, 
aby město Letohrad zaplatilo polovinu 
požadované částky. Dokonce se pro reali-
zaci vyslovila i obec Bystřec, které se cyk-
lostezka pouze částečně dotýká. Jedinou 
obcí, u které prozatím není jisté, zda se 
projektu zúčastní je obec Verměřovice.

Ing. Kubín - kontrolní výbor navrhuje 
ZM schválení plánu kontrol na období od 
12. 3. 2007 do 30. 6. 2007:

1. Následná kontrola smluv a přísluš-
ných listin uzavíraných na základě usne-
sení orgánů města: 

-usnesení RM 2007/06/057 , Pronájem 
pozemku p.p.č. 1900/14 v k.ú. Králíky

-usnesení RM 2007/06/064 , Smlou-
va o dílo se spol. STAPO MORAVA, a.s. 
Brno

2. Následná kontrola smluv a přísluš-
ných listin uzavíraných na základě usne-
sení orgánů města:

- usnesení ZM/2007/01/018, 
ZM/2007/01/019, Turistická oblast Krá-
lický Sněžník – partnerství v cestovním 
ruchu, o.p.s.

- usnesení RM č.2007/02/030, 
2007/03/034, RM/2007/07/094, Turistic-
ká oblast Králický Sněžník – partnerství 
v cestovním ruchu, o.p.s.

3. Kontrola smluvní dokumentace a 
její soulad s usneseními orgánů města 
vztahující se k investiční akci „Evropský  
dům“.

p. Doubrava – navrhuje vypuštění 
bodu č. 3 „Kontrola smluvní dokumentace 
a její soulad s usneseními orgánů města 
vztahující se k investiční akci „Evropský  
dům“. A posléze jeho zahrnutí do plánu 
kontrol na druhou polovinu tohoto roku. 

Ing. Kubín – souhlasí s vypuštěním 
bodu č. 3.

ZM schvaluje plán kontrol pro-
váděných kontrolním výborem na 
období od 12. 3. 2007 do 30. 6. 2007.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

p. Doubrava – zeptal se Mgr. Krab-
ce, zda se cítí ve střetu zájmu a odstoupí 
z funkce předsedy FV.

Mgr. Krabec – nedomnívá se, že jeho 
působením ve spol. Králická rozvojová 
s.r.o. dochází ke střetu zájmu. Neodstu-
puje z funkce předsedy FV.

Starostka ukončila jednání v 21:08hod.
Zapsala: Lenka Faltusová
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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
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. Po MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
14. 04. So MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
15. 04. Ne MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
21. 04. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
22. 04. Ne MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
28. 04. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
29. 04. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
01. 05. Út MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
05. 05. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
06. 05. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765

Policie České republiky Obvodní oddělení Králíky informuje

Řádková inzerce
Pronajmu nebytové prostory v Krá-

líkách, Malé náměstí. Vchod z Valdštej-
novy ulice. Rozloha 18 m2 + malý sklad. 
Vhodné jako kancelář nebo obchod. Tele-
fon: 776 201 201.

Prodám dětské kolo zn. Fort (výrobce 
Fořt Ústí nad Orlicí), řazení Revoshift, 
vhodné pro děti od 9 let. Tel. 465 631 849 
(odpoledne).

Prodám dámské kolo zn. Thema 
(výrobce Author), velikost 17“, málo 
používané. Tel. 465 631 849 (odpoledne).

Z pohledu Policie proběhl Kralický 
karneval, který se konal ve dnech 23. 
2. - 25. 2. 2007, bez vážnějších inciden-
tů. Jediný případ, který policie musela 
řešit, se stal v brzkých ranních hodinách 
dne 24. 2. 2007. Na policii bylo  oznáme-
no, že ze stánku, který byl na Velkém 
náměstí,  čtyři osoby (v masce „Skotů“) 
odcizily dva sudy piva. Pachatelé tvrdi-
li, že se jedná pouze o legraci. Ovšem 
při vyjasňování tohoto údajného žertu, 
se strhla potyčka, kde nebyla nouze 
i o fyzické násilí. Policie nyní řeší neje-
nom samotnou krádež piva, ale i trestný 
čin ublížení na zdraví. 

Vyzvednout výhru si šel sázkař do 
provozovny Tipsportu v Králíkách. 
Než si však stihl svou zaslouženou 
výhru vybrat, přišel o peněžen-
ku s doklady a finanční hotovos-
tí ve výši 400,- Kč, kterou nechal 
položenu na pultu v provozovně.

Na odstaveném osobním vozidle VAZ 
si zřejmě vybil zlost neznámý pacha-
tel, který v nočních hodinách dne 11. 
3. 2006,  odcházel z některé z diskoték. 
Přineseným kusem klacku rozbil čelní a 
zadní sklo, zdemoloval střechu a otrhal 
vše, co se z vozidla dalo odstranit. Maji-
teli tak způsobil škodu ve výši nejméně 
3.500,-Kč. 

Fyzického napadení svého spo-
lužáka se dopustil 18-ti letý mladík 
studující v SOU Dolní Lipka.  Jeden 
ze spolužáků si jeho jednání zazna-
menal jako videosekvenci na svůj 
mobilní telefon ,jako zajímavou 
nahrávku toho,  když se ubližuje 
slabšímu spolužákovi. Naštěstí se 
nahrávka dostala i do správných 
rukou a tak správní orgán, který 
bude rozhodovat o potrestání mla-

díka, má v ruce neotřesitelný důkaz 
o jeho vině. 

K tragické dopravní nehodě  došlo 
dne 22. 3. 2007 ve večerních hodinách, 
na silnici poblíž firmy Incot v Králíkách. 
Došlo ke sražení chodce osobním moto-
rovým vozidlem. I přes okamžitou lékař-
skou pomoc a transport vrtulníkem do 
nemocnice v Olomouci, chodec střet 
s vozidlem bohužel nepřežil. 

prap. Karel Straka, inspektor

Zpráva pro příznivce
ochotnického divadla

Divadelní soubor Tyl se Vám 
tímto omlouvá, že nemůže uskuteč-
nit již dříve oznámenou premiéru 
divadelní hry „Prachy, prachy“ ve 
dnech 13. a 14. dubna. Nastudo-
vání této náročné komedie nemá-
me tak zvládnuté, abychom mohli 
premiéru uskutečnit. Proto odklá-
dáme premiéru hry až na podzimní 
termín. Je nám to velice líto, neboť 
jsme této hře již věnovali hodně 
času, ale textová i pohybová nároč-
nost nás nutí k tomuto rozhodnutí. 
Věřím, že i tato změna naše příz-
nivce neodradí.

Děkujeme za pochopení, Z. Němeček

Pozvánka na výstavu
Městské muzeum Králíky a 
Sbor Jednoty bratrské vás 
zvou na výstavu „550. výročí 
založení Jednoty bratrské.“ 
Na deseti výstavních pane-
lech lze vidět rozvoj Jedno-
ty bratrské od vzniku až do 
současnosti a její význam 
pro naši zemi. Slavnostní 
vernisáž proběhne v měst-
ském muzeu v pondělí 16. 
dubna od 17 h. Výstava 
bude otevřena v provozní 
době muzea, t.zn. úterý až 
sobota od 9 do 16 hodin, 
ukončení výstavy v sobotu 
21. dubna. Více informací na  
tel. 465631117.
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Spoleèenská  kronika

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem è.101/2000 Sb.
o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v měsíci dubnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

92 let - Božena Kalousová
90 let - Leo Kosek
85 let - František David
84 let - Jan Balík,
 - Anna Novotná,
 - Hana Krejčová
83 let - Olga Bačovská
82 let - Markéta Školutová
79 let - Ladislav Urban
78 let - Marie Temňáková
76 let - Jiří Pospíšil

75 let - Růžena Mitvalská,
 - Jarmila Hádková,
 - Marie Chlupsová
74 let - František Maceják
73 let - Jindřich Dostál
72 let - Alena Vacková
71 let - Antonín Žižka
70 let - Miroslav Haas,
 - Zdenka Hernychová,
 - Jiří Ptáček,
 - Josef Šejvl,
 - Štefan Veselovský

Jakub Novotný, Jakub Kristek, Vojtěch Stejskal

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Alžběta Michaličková, Oldřich Pecháček, Karel Štorkán, Vladimír Markovský

Děkujeme všem přátelům a známým
za účast na rozloučení

s ing. Jaromírem Všetečkou,
za projevy soustrasti a květinové dary.

Rodina Všetečkova a Suchých

LALAKROUŽEK
pěvecký kroužek seniorů
pořádá v sobotu 14. 4. 2007

v 15 hodin v malém sále na Střelnici

ODPOLEDNE PLNÉ PÍSNIČEK

Nebudeme zpívat jenom my vám, ale chceme, 
abyste si pozpívali i vy s námi. Zveme proto 
každého, kdo má rád pěkné písničky a kdo si rád 
zazpívá pro zábavu a potěšení.

Policie České republiky

rady pro seniory
Jak se chovat bezpečně doma
- Nikdy neotvírejte automaticky dveře, 

nevíte-li , kdo je za nimi. Do bytu vpusťte 
pouze ty, které dobře znáte nebo se Vám 
důvěryhodně prokáží a sdělí Vám proč při-
chází. I na první pohled sympatický člověk 
nemusí mít vždy dobré úmysly. Pokud Vás 
někdo oslovuje jménem, ještě to nezname-
ná, že Vás zná. Mohl si to přečíst například 
na štítku dveří. Cizí lidi nikdy nevpouštějte 
do bytu!

- Na dveřích je vhodné uvádějte jmenov-
ku v množném čísle (například Novákovi) 
nebo mužském rodu (Novák), zvláště v pří-
padě, že v bytě či domě žije sama žena.

- Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo 
Vás za dveřmi požádá o pomoc - napří-
klad o možnost zatelefonovat si pomoc při 
nevolnosti či předání zásilky pro vašeho 
souseda. Situaci můžete řešit, aniž byste 
otevírali dveře. Pomoc zprostředkujete 
např. přivoláním souseda nebo sanitky 
apod.

- Mějte důležitá telefonní čísla poblíž 
telefonu nebo na dobře viditelném místě.

- Zamykejte hlavní vchodové dveře. 
Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodin-
ném domku, nezapomínejte zavírat okna, a 
to i v případě, že jdete jen nakoupit.

- Byt zavírejte a zamykejte,  i když jde-
te třeba jen k sousedce, do sklepa  nebo 
s odpadky.

- Udržujte dobré a přátelské vztahy se 
svými sousedy. Požádejte je o jejich telefon-
ní číslo, protože v případě potřeby může být 
jejich pomoc nejrychlejší.

- Čekáte-li příchod cizího člověka, např. 
osobu reagující na Váš inzerát, požádejte 
někoho z přátel, aby byl s Vámi doma. 

- Zdržujete-li se většinou doma a jen 
občas jdete někam na návštěvu, zavolejte 
to svým blízkým, aby Vás nehledali.

- Nebuďte důvěřiví ani k různým podo-
mním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě 
levné zboží.

Jak zvýšit své bezpečí a ochránit 
svůj majetek

- Pořiďte si dveřní panoramatické 
kukátko a pojistný řetízek. Panoramatické 
kukátko Vám umožní vidět široký prostor 
za vašimi dveřmi a díky pojistnému řetíz-
ku můžete vyřídit některé záležitosti v 
relativním bezpečí.

- Peníze můžete ukládat do banky či 
do spořitelny. Nemějte doma více peněz 
v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud 
nevlastníte dobře ukrytý nebo zabudova-
ný trezor. Peníze si raději uložte na účet a 
cennosti do bezpečnostní schránky v bance 
nebo v jiném peněžním ústavu. 

- Noste u sebe jen nezbytnou peněžní 
hotovost Pokud potřebujete uložit nebo 
vybrat více peněz , vezměte sebou radě-
ji někoho blízkého. Buďte ostražití jak 
v peněžních ústavech, tak u peněžních 
bankomatů.

- Nikdy se před nikým nechlubte svým 
majetkem, ani tím, kolik máte peněz.

- Nepůjčujte peníze cizím lidem a ani 
nedávejte žádné zálohy podomním prodej-
cům.

Informace použity z materiálů MV ČR.
Prap. Karel Straka
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Program na DUBEN
čtvrtek   5.   HAPPY FEET   zač. v 17.00 hod
Animovaná komedie z Antarktidy o mladém tučňákovi 

císařském jménem Mambo, který se od svých vrstevníků odli-
šuje tím, že se místo zpěvu vyjadřuje tancem (odtud název 
Šťastné nohy). Kvůli této rozdílnosti je vyloučen z komunity, 
avšak najde nové kamarády a nakonec se stane hrdinou. Film 
získal Oscara 2006 za nejlepší animovaný snímek.

pátek   6.   zač. v 17.00 a ve 20.00 hod
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Dlouho očekávanou adaptaci stěžejního románu Bohumila 

Hrabala i české literatury 20. století realizoval režisér Jiří 
Menzel jako svůj šestý filmový hrabalovský přepis. Podle 
svých vlastních slov usiloval o zachování autorovy poetiky 
bez filmařské exhibice a o sdělnost i pro méně náročné divá-
ky.

úterý   10.   KRVAVÝ DIAMANT   zač. ve 20.00 hod
Leonardo DiCaprio v hlavní roli snímku, který kombinuje 

válečné drama (děj se odehrává během občanské války v Sier-
ra Leone) a politický thriller. Dotýká se mnoha současných 
afrických problémů, jako je ilegální obchod se zbraněmi, pašo-
vání, uprchlictví, tzv. dětští vojáci a nezájem světové veřej-
nosti.

pátek  13.   HANNIBAL - ZROZENÍ   zač. ve 20.00 hod
Slávu série filmů s dr. Hannibalem Lecterem založilo Mlče-

ní jehňátek a Zrození je již pátý film s kanibalem v hlavní roli. 
Nový snímek se věnuje Lecterovu mládí, poznamenanému 
drastickými válečnými zážitky, smrtí rodičů a sestry a touhou 
po pomstě, kterou realizuje nejen zabíjením, ale samozřejmě 
také pojídáním.

úterý   17.   SÓLOKAPR   zač. ve 20.00 hod
Woodymu Allenovi se zalíbilo v Londýně: po cynickém pří-

běhu Match Point zde natočil komedii s kriminálními a fan-
tastickými prvky, odehrávající se opět v prostředí londýnské 
smetánky. Allenovi při jeho vtipných a břitkých hláškách 
výborně sekunduje Scarlett Johanssonová.

pátek  20.  ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH   zač. ve 20.00 hod
Protagonistou trpkého psychologického příběhu, odehrá-

vajícího se v polovině osmdesátých let, je kapitán obávané 
východoněmecké tajné policie Stasi, který odposlouchává dvo-
jici známých umělců, přičemž postupně mění názor na svou 
práci i na komunistický režim. Snímek byl oceněn Oscarem 
2006 za nejlepší neanglicky mluvený film a získal dalších dva-
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cet cen z velkých filmových festivalů.

sobota   21.   TSOTSI   zač. ve 20.00 hod
Další filmový počin z Projektu 100 je současný jihoafrický 

komorní kriminální příběh, za který jeho režisér získal vel-
mi překvapivě Oscara 2005 – především proto, že obratně 
spojil „hollywoodské“ schéma s barvitým vylíčením prostře-
dí, s autentickým projevem neznámých herců a hudbou stylu 
kwaito.

úterý   24.   NOC V MUZEU   zač. v 17.00 hod
Rozvedeného Larryho trápí, že ho syn Nick nebere moc váž-

ně, a tak kvůli němu přijme místo nočního hlídače v Přírodo-
vědném muzeu. Místo klidné práce ho však čekají oživlé expo-
náty a Larry tak trochu proti své vůli bude muset dokázet, že 
je opravdu schopen velkých činů.

Klub Na Střelnici Králíky
DUBEN 2007

sobota   7. 4.   WOHNOUT   zač. ve 20.00 hodin
Skupina Wohnout vydala CD „Polib si dědu“, stala se držite-

lem ocenění „Skupina roku“ v respektované anketě Žebřík a 
nové písně propaguje v sérii koncertů „Dědek Tour 2007“. 
Jako předkapela se představí LETY MIMO. Vstupné 120,- 
Kč, vstupenky jsou v předprodeji v obchodě Quelle na Velkém 
náměstí a k dispozici budou 30 minut před začátkem koncertu 
v pokladně Střelnice.

ODPOLEDNE PLNÉ PÍSNIČEK
sobota   14. 4.   zač. v 15.00 hodin
Pěvecký sbor seniorů – LALA KROUŽEK – připravil 

v malém sále Střelnice příjemné posezení s písničkami a 
tancem, a to nejen pro seniory! Vstup volný.

MOTHER´S ANGELS
sobota   21. 4.   zač. ve 22.00 hodin
Koncert mladé energické kapely z Ústí nad Orlicí se 

koná v kavárně Střelnice, vstupné dobrovolné.

JERUZALÉM V POHYBU
středa 25. 4.   zač. v 19.00 hodin
… aneb videoprocházka po Svatém městě. S nejkrás-

nějšími místy Jeruzaléma a se svými zážitky z pracovní-
ho pobytu v Izraeli se s Vámi hledáčkem kamery podělí 
Tomáš Černohous. Olivová hora, Chrámová hora, Yad 
Vashem, chrám Božího hrobu, souqy, hradby, Austrian 
hospice, konflikt… to vše je Jeruzalém! Vstupné dobro-
volné.

NA SAMOTĚ U LESA
pátek   27. 4. a sobota   28. 4.   zač. v 19.00 hodin
Divadelní představení ochotnického souboru Lipka.
	
Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a 

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

Základní umělecká škola
v Králíkách pořádá

koncert žáků,
který se koná v úterý 3. 4. 2007

v 18.00 hodin v sále ZUŠ.

Srdečně zvou žáci a učitelé

Základní umělecká škola
v Králíkách pořádá

koncert žáků,
který se koná 26. 4. 07
v 18,00 hod v sále ZUŠ.

Srdečně zvou žáci
a učitelé.
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1. 4.
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, urbanko-
va.fidiko@atlas.cz.

Hokejbal - MČR st. žáci: Letohrad 
- Chrudim

Letohrad, 09:30, Sportovní areál - 
hokejbalové hřiště, Šedivská.

Hokejbal - MČR ml. žáci: Letohrad 
- Chrudim

Letohrad, 11:00, Sportovní areál - 
hokejbalové hřiště, Šedivská.

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

tury - taneční sál, Družstevní 597.

2. 4.
Past na žraloka
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Film USA. Animovaná komedie o 
rybákovi jménem Pi, snažícím se uchránit 
svůj domov a svou milovanou rybku před 
agresivním žralokem. 77 min., přístupný, 
cena: 59,- Kč. Předprodej: 465 641 371.

3. 4.
Dobrý ročník
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA, VB - komedie. 
Londýnský expert v oboru investic M. 
Skinner (Rusell Crowe) se po smrti strýč-
ka vrací na vinici na jihu Francie, kde 
prožil dětství. Začne se tím odvíjet zcela 
nová a opojná kapitola jeho života, v jejím 
průběhu v sobě nalezne to, co už od dětství 
postrádá. Širokoúhlý, titulky, 117 min., 
cena: 55,- Kč, předprodej 465 614 583.

Vernisáž - Ledové království - 
RNDr. Vlasta Kmentová Zbuzek

Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39. Výstava fotografií bude pro-

bíhat od 2. do 30. dubna v předsálí Divišo-
va divadla. Předprodej 465 614 583.

4. 4.
Dobrý ročník
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA, VB - komedie. 
Londýnský expert v oboru investic M. 
Skinner (Rusell Crowe) se po smrti strýč-
ka vrací na vinici na jihu Francie, kde 
prožil dětství. Začne se tím odvíjet zcela 
nová a opojná kapitola jeho života, v jejím 
průběhu v sobě nalezne to, co už od dětství 
postrádá. Širokoúhlý, titulky, 117 min., 
cena: 55,- Kč, předprodej 465 614 583.

Hannibal - Zrození
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597.

Koncert Leoše Čepického
Letohrad, 18:00, ZUŠ - sál.

Setkání dvojčat
Žamberk, 15:30, Rodinné centrum 

Pohoda, Nádražní. Předávání zkušeností, 
rad a oblečení maminkám s dětmi.

5. 4.
Atentát v Ambasadoru
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA. Emilio Estevez 
natočil hvězdně obsazený průřez jedním 
červnovým dnem roku 1968, kdy byl v 
titulním hotelu zavražděn senátor Robert 
F. Kennedy. 117 min., přístupný od 12 let, 
cena: 64,- Kč, předprodej: 465 641 371.

6. 4.
Bramborákový víkend
Letohrad, Hotel Na zámku, Václavské 

náměstí.

Korálky a Corale
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Jarní koncert sborů Gym-
názia Žamberk. Cena: 40,- Kč, předprodej  
465 614 583.

7. 4.
Královna

Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39. Film VB, FR, IT - historické 
drama. Příběh, který zasáhl celý svět. Str-
hující a jedinečný pohled režiséra Stephe-
na Frearse za zavřené dveře královského 
paláce a do mysli a srdce královny Alžběty 
II., těsně po smrti princezny Diany. Titul-
ky, 97 min., od 12. let, cena: 60,- Kč, před-
prodej 465 614 583.

Bramborákový víkend
Letohrad, Hotel Na zámku, Václavské 

náměstí.

Hokejbal - 2. NHbL: Letohrad B - 
Alfa Pardubice

Letohrad, 16:00, Sportovní areál - 
hokejbalové hřiště, Šedivská.

8. 4.
Královna
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film VB, FR, IT - historické 
drama. Titulky, 97 min., od 12. let, cena: 
60,- Kč, předprodej 465 614 583.

Bramborákový víkend
Letohrad, Hotel Na zámku, Václavské 

náměstí.

10. 4.
Kvaska
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. ČR - hudební drama. První 
český film ze zákulisí muzikálu. Mickyho 
drží při životě láska k muzikálové hvězdě 
Karin. Aby se s ní mohl seznámit, uteče z 
vězení a zúčastní se vypsaného konkurzu 
na nový muzikál. Režie: Mirjam Landa, 
hudba: Daniel Landa, hrají: Filip Tom-
sa, Lucie Vondráčková, Jiří Korn, Rudolf 
Hrušínský. Česky, 106 min., od 12. let, 
cena: 55,- Kč, předprodej 465 614 583.

Absolventský koncert K. Faltejsko-
vé

Letohrad, 17:00, ZUŠ - sál, Letohrad.

11. 4.
Kvaska
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - hudební drama. 
Česky, 106 min., od 12. let, cena: 55,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

12. 4.
Knoflíková válka
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Představení filmového klu-
bu. Film Francie (1962) - celovečerní, 
hraný. Každý rok vedou proti sobě vál-
ku Lovreňáci a Velraňáci. Děti ze dvou 
znepřátelených vesniček si vytvořily svůj 
vlastní svět se svými pravidly. Česky, 95 
min., přístupný, cena od 45,- Kč do 60,- 
Kč, předprodej 465 614 583.

Apocalypto
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA. Velkolepý projekt 
Mela Gibsona vypráví o starobylé říši 
Mayů a jejím zániku. Původ této kultu-
ry, její moudrý život a náhlá destrukce, 
je dosud opředena mnohými tajemstvími. 
Jde o vůbec první filmové zpracování této 
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neobjasněné záhady. Apocalypto před-
stavuje jednu z teorií o Mayské civiliza-
ci, vyobrazenou prostřednictvím příběhu 
muže z rozsáhlé říše. Uznávaný, přesto 
nebo právě proto aférami obklopený, svě-
toznámý režisér, scenárista, herec a pro-
ducent v jedné osobě Mel Gibson při natá-
čení Apocalypta opět riskoval. Pro zvýšení 
autenticity se po celý film mluví nezná-
mou řečí, původním mayským jazykem 
Yucatec, podobně jako v Umučení Krista. 
130 min., přístupný od 15 let, cena: 64,- 
Kč, předprodej: 465 641 371.

13. 4.
Hrníčky po babičce nelze rozbíjet 

beztrestně aneb Počasí na zabití pro-
stě Fucking story!

Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39., Žamberk, 564 01. Divadelní 
soubor Vicena Ústí nad Orlicí. Podle hry 
Vlastimila Venclíka. Groteskní komedie 
o současném, postmoderním světě. O víře 
v přátelství, v pořádek a řád, o touze po 
lásce a jistotách, v níž se radost změní v 
katastrofu. Cena: 70,- Kč, předprodej 465 
614 583.

Zvěřinové hody
Letohrad, 11:00, Restaurace Na koupa-

lišti.

Koncert sborů Korálky a Petrklíč
Letohrad, 18:00, Evangelický kostel, 

Tyršova.

14. 4.
Past na žraloka
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - animovaný. Rybí 
kluk Panki se přestěhuje na nový korálový 
útes. Potká krásnou rybí slečnu Cordelii, 
která ale má hodně zubatého nápadníka. 
Dokáže Panki získat lásku své vyvolené 
a zároveň ji i útes ochránit před divokým 
žralokem? Česky, 77 min., přístupný, 
cena: 60,- Kč, předprodej 465 614 583.

Fotbal divize C: Letohrad - Choceň
Letohrad, 16:30, fotbalové hřiště FK 

OEZ, Šedivská 538.

Zvěřinové hody
Letohrad, 11:00, Restaurace Na koupa-

lišti.

15. 4.
Dramta - ty - já
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Představení za oponou Divi-
šova divadla. Krasomluva a básňopění, 
1x3 pohádky, Vojna s Turkem. V podání 
žáků literárně dramatického oboru ZUŠ 
Petra Ebena v Žamberku pod vedením 
Olgy Strnadové. (pro diváky od 8 do 80 
let). Cena: 40,- Kč, předprodej 465 614 
583.

16. 4.
F. Veber - Blbec k večeři (divadlo)
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597.

Kvaska
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film ČR. Filip Tomsa a Lucie 
Vondráčková v hudebním filmu Mirjam 
a Daniela Landových o kriminálníkovi, 
hledajícím vysněnou lásku během vzniku 

divadelního muzikálu. 106 min., přístup-
ný od 12 let, cena: 59,- Kč, předprodej: 465 
641 371.

Jarní burza
Žamberk, od 08:00 do 18:00, Rodinné 

centrum Pohoda, Nádražní. Burza dětské-
ho oblečení, obuvi a sportovní obuvi, těho-
tenského oblečení a hraček. Informace: 
tel: 465 614 555.

17. 4.
Autorské čtení Filipa Svobody
Letohrad, 18:00, Zámecká rotunda, 

Václavské nám. 1.

Dveře dokořán
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - romantické dra-
ma. Dva kamarádi, majitelé vzkvétající 
londýnské firmy, se potýkají se zájmem 
místního zlodějského gangu. Dostávají 
se do stále vážnější krize, jsou donuce-
ni poznat divočejší stránky města i sebe 
samých. Širokoúhlý, od 15. let, cena: 65,- 
Kč, předprodej 465 614 583.

Žáci ZUŠ hrají skvosty baroka
Letohrad, 17:00, ZUŠ - sál.

Jarní burza
Žamberk, od 08:00 do 18:00, Rodinné 

centrum Pohoda, Nádražní. Burza dětské-
ho oblečení, obuvi a sportovní obuvi, těho-
tenského oblečení a hraček. Informace: 
tel: 465 614 555.

18. 4.
Past na žraloka
Letohrad, 17:00, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597.

Dveře dokořán
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - romantické dra-
ma. Dva kamarádi, majitelé vzkvétající 
londýnské firmy, se potýkají se zájmem 
místního zlodějského gangu. Dostávají 
se do stále vážnější krize, jsou donuce-
ni poznat divočejší stránky města i sebe 
samých. Širokoúhlý,  od 15. let, cena: 65,- 
Kč, předprodej 465 614 583.

Jarní burza
Žamberk, od 08:00 do 18:00, Rodinné 

centrum Pohoda, Nádražní. Burza dětské-
ho oblečení, obuvi a sportovní obuvi, těho-
tenského oblečení a hraček. Informace: 
tel: 465 614 555.

19. 4.
Maharal - Tajemství talismanu
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR. 22. srpna 1609 umírá 
pražský rabín Löw. Dva významní muži, 
astrolog Jan Kepler a předseda židovské 
obce dajan Jicchak Kohen pospíchají kři-
volakými uličkami k jeho smrtelné poste-
li. Oba od umírajícího dostanou polovinu 
talismanu, jehož opětné složení by držite-
le přivedlo k obrovskému pokladu. Rok 
1941, Major Abel Rosenberg zachraňuje 
před gestapem vzácnou knihu Via Lucis 
(Cesta světla), která je dalším klíčem k 
odhalení tohoto pokladu. Přestože ho při 
zběsilém pronásledování nacisté postřelí, 
podaří se mu před nimi knihu ukrýt. Sou-
časnost. Knihu Via Lucis objeví v antikva-
riátu vysokoškolská asistentka Kristina 
s dvanáctiletou neteří Alenkou. Oběma 

okamžitě dojde, že narazily na něco mimo-
řádného. Než ji však stačí koupit, starý 
antikvář je zavražděn a kniha záhadně 
mizí. 100 min., přístupný, cena: 59,- Kč, 
předprodej: 465 641 371.

Koncert skupiny C & K Vocal
Letohrad, 19:00, Kostel sv. Václava, 

Václavské náměstí.

20. 4.
Bosé nohy v parku
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Spolek divadelních ochotní-
ků Diviš Žamberk. Neil Simon - Americká 
konverzační komedie o novomanželském 
páru a jeho všedních i nevšedních peripe-
tiích. Režie Ivana Šrámková. Cena: 70,- 
Kč, předprodej 465 614 583.

Jarní koncert PDPS
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Předprodej: 465 641 371.

21. 4.
Hanibal - Zrození
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film FR, VB, USA - thriller. 
Širokoúhlý, titulky, 120 min., od 15. let, 
cena: 60,- Kč, předprodej 465 614 583.

Turistický pochod Líšnický 
puchýř

Líšnice, od 08:00 do 17:00, Sokolovna, 
Líšnice. VI. ročník: Kolem „Vejdových 
lip“ k dělostřeleckému valu z dob válek 
o Slezsko. Trasy 8-16-32 km, pěšky i na 
kolech! Start u sokolovny od 8.00 do 10.00 
hod. Každý účastník obdrží oplatku a čaj 
na trase. U sokolovny bude připraveno 
posezení s možností občerstvení. Cena: 
20,- Kč.

Soutěž ve společenském tanci
Letohrad, od 11:00 do 15:00, Dům kul-

tury - taneční sál, Družstevní 597.

22. 4.
Hanibal - Zrození
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film FR, VB, USA - thriller. 
Širokoúhlý, titulky, 120 min., od 15. let, 
cena: 60,- Kč, předprodej 465 614 583.

Hokejbal - MČR st. žáci: Letohrad 
- Alfa Pardubice B

Letohrad, 09:30, Sportovní areál - 
hokejbalové hřiště, Šedivská.

Hokejbal - MČR ml. žáci: Letohrad 
- Alfa Pardubice B

Letohrad, 11:00, Sportovní areál - 
hokejbalové hřiště, Šedivská.

Od nenávisti k porozumění
Letohrad, 19:30, Orlovna, Orlice. Před-

náška irského misionáře z Prahy Gerarda 
Turnera.

60. ročník memoriálu Q. Štěpánka
Jablonné nad Orlicí, 10:00, Areál na 

Maláku. Závody v přespolním běhu v are-
álu „Malák“. Pořádá atletický oddíl. Před-
prodej: 465 641 371.

23. 4.
-....vstupte! - Neil Simon
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Jedna z nejúspěšnějších komedií 
slavného autora o nekončících patáliích 
dvou klaunů na penzi. V hlavních rolích: 
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Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan 
Čenský a Libuše Švormová. Předprodej: 
465 641 371.

24. 4.

My dva a Křen
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - romantická 
komedie. Byli by ideální pár. Kdyby nebyli 
tři. Molly (Kate Hudson) a Carl (Matt Dil-
lon)  by si v novém domě mohli užívat své 
čerstvé manželství, kdyby u jejich dveří 
nezazvonil kamarád Dupree a z přespání 
na jednu noc se nestal nekonečný „dočas-
ný“ pobyt. Titulky, 109 min., od 12. let, 
cena: 55,- Kč, předprodej 465 614 583.

Koncert žáků ZUŠ
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Předprodej: 465 641 371.

25. 4.

Den Země
Žamberk, 15:00, Rodinné centrum Poho-

da, Nádražní. Výtvarné a soutěživé odpo-
ledne s ekologickou tématikou pro rodiče 
s předškolními dětmi a dětmi školního 
věku.

Kvaska
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597.

My dva a Křen
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - romantická kome-
die. Titulky, 109 min., od 12. let, cena: 55,- 
Kč, předprodej 465 614 583.

26. 4.

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

Hanuše. Film USA/VB/Fr. Joe Carnahan 
se nechal inspirovat mimo jiné ďábelskými 
podívanými Guye Ritchieho a natočil akč-
ní komedii, v níž jdou desítky lidí po krku 
práskači Buddymu. 109 min., přístupný 
od 15 let, cena: 54,- Kč, ředprodej: 465 641 
371.

Lenka Filipová s kapelou

Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39. Umělecká agentura H. Pet-
řinová. Koncert populární zpěvačky, kyta-
ristky a skladatelky. Cena: 150,- Kč. Před-
prodej 465 614 583.

27. 4.
Snídaně na Plutu
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Představení filmového klu-
bu. Film Irsko, Velká Británie - komedie, 
drama. Patrick Braden si je vědom toho, 
že je jiný než ostatní. Trplkým urážkám 
ze svého okolí čelí pomocí důvtipu a šarmu 
a nedovolí, aby jeho vlastní život kdokoliv 
nebo cokoliv změnilo. Titulky, 129 min., od 
15. let, cena od 35,- Kč do 50,- Kč, předpro-
dej 465 614 583.

28. 4.
Apocalypto
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - historický, akč-
ní thriller. Velkou civilizaci nelze dobýt 
zvenčí, dokud se sama nezničí zevnitř. 
Velkolepý projekt Mela Gibsona o staro-
bylé říši Mayů a jejím zániku. Původ této 
kultury, její moudrý život a náhlá destruk-
ce je dosud opředena mnoha tajemstvími. 
Titulky, 130 min., od 15. let, cena: 70,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

Fotbal divize C: Letohrad - Liberec 
B

Letohrad, 17:00, Fotbalové hřiště FK 
OEZ, Šedivská 538.

29. 4.
Apocalypto
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - historický, akční 
thriller. Titulky, 130 min., od 15. let, cena: 
70,- Kč, předprodej 465 614 583.

Vernisáž výstavy obrazů V. Plocka
Letohrad, 15:00, Oranžérie v zámeckém 

parku.

30. 4.
Doktora se nebojíme

Žamberk, Divišovo divadlo, Nádražní 39. 
Představení pro MŠ + pro maminky s dět-
mi. Pavel Novák - výchovný koncert. Pon-
dělí - dopoledne. Pořadatel: 465 614 583.

Čarodějnice
Letohrad, 18:00, Restaurace Na koupa-

lišti.

Čarodějnice
Letohrad, 17:00, Fotbalový stadion.

Dlouhodobé akce a výstavy:

Divišovo divadlo v Žamberku
Výstava – Fotografie RNDr. Vlasty 

Kmentové Zbuzek z Prahy – Ledové krá-
lovství. Otevřeno: od 2. 4. do 30. 4.2007 
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.

Kulturní a informační centrum v 
Jablonném nad Orlicí

Výstava – Mým objektivem – fotografie
otevřeno: od 11. 3. do 21. 4.2007
Po – Pá  8-12  13-17 hod.,
So 9-12 hod.

Městské muzeum v Žamberku
Výstava – Vojtěch Sedláček – Krajino-

malby.
Otevřeno: od 28. 4. (sobota od 15 hod.) 

do 20. 5. 2007.

Rodinné centrum Pohoda v Žam-
berku

Výstava – Velikonoční
Otevřeno: 3. – 4. 4. 2007 od 8 – 17 hod.

Hasičárna, Letohrad – Kunčice
Výstava – Velikonoční
otevřeno: 1. – 3. 4. 2007 od 9 – 17 hod.

Evangelický kostel v Letohradě
Výstava – Obrazy J. Tschöpy, Tradiční 

Velikonoce A. Tschöpové.
Otevřeno: od 2. – 13. 4 .2007.

Program kina Mír Hanušovice DUBEN
NOC V MUZEU  -  Pátek   6. 4. - 16.00 a 18.00
Film USA, 108 minut. Všechno ožije. Velký okamžik, na který 

čekal celou věčnost, právě nastal. Hrají: Ben Stiller, Robin Wil-
liams, Owen Wilson. České znění, mládeži přístupno. Vstupné: 
I 25,-; II 30,-.

DÉJÁ VU  -  Pátek   13. 4. - 17.30 a 19.45
Film USA 128 minut. Co když je to něco víc než jen Váš 

pocit? Akční thriller. Hrají: Denzel Washington, Val Kilmer, 
Paula Patton, Jim Caviezel, Adam Goldberg, Bruce Greenwood. 
Širokoúhlý film, mládeži nevhodný do 12 let. Vstupné: I 25,-; 
II 30,-.

PRÁZDNINY  -  Pátek   20. 4. - 17.30 a 19.45
Film USA 135 minut. Změň adresu. Změň chlapa. Změň si 

život. Romantická komedie. Hrají: Cameron Diaz, Kate Winslet, 
Jude Law, Jack Black, Rufus Sewell, Edward Burns. Mládeži 
do 12 let nevhodný. Vstupné: I 25,-; II 30,-.

MAHARAL-TAJEMSTVÍ TALISMANU
Pátek   27. 4. - 16.00 a 18.00
Film ČR  100 minut, širokoúhlý. Na každém kroku na ně 

číhá nebezpečí, musí luštit tajemné historické hádanky, falešné 
stopy a pasti a hlavně být pořád aspoň o krok blíž k vysněné-
mu pokladu než konkurenti. Hrají: B. Seidlová, B. Navrátil, M. 
Kramár, M. Hádek. 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. Poklad-
na otevřena 1/2hod. před představením. V ceně zahrnut popla-
tek 1,- Kč na fond kinematografie. Program kina najdete na 
internetové adrese: www.mu-hanusovice.cz, www.365dni.cz, 
www.jeseniky.net. Provozovatel: STAVREL v.o.s., Hlavní 137, 
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Okresní kolo škol ve sjezdovém lyžování
Ač s podivem i v letošní nešťastné 

zimě se uskutečnily závody ve sjezdo-
vém lyžování. Ty, kterých se žáci krá-
lického gymnázia zúčastnili podruhé, 
proběhly 28. února v Říčkách. Mezi 
učiteli i startujícími nebyl snad nikdo, 
kdo by si chtěl přisadit na téma regu-
lérnost závodů. Vše, co by se za nor-
málních podmínek běžné zimy vytý-
kalo organizátorům, např. že trať byla 
velmi krátká, protože ti nejlepší ji 
zvládli v čase 15 sekund a odstup 2. 
až 10. dorostence byly 3 desetiny a jen 
4 místa, nebo že mohly být postaveny 
pro ca 120 závodníků alespoň 2 trati, 
aby si náhodný divák nemohl myslet, 
že se nejedná o nově postavený tobogán 
a neprobíhá zde soutěž v bobování aj.! 
Jedinou závodní disciplínou byla sou-
těž jednotlivců  a družstev v obřím sla-

lomu. Závod se jel na jedno kolo.
Družstvo dorostenců (Radek Šimek, 

Martin Krabec a Marek Němeček) si po 
zkušenostech z minulého roku vysnilo 
sice laťku nejvyšší, hoši by se bývali 
spokojili i s loňským 2. místem, což se 
jim podařilo. Šanci uspět lépe ovlivnilo 
i to, že startovali jako poslední ze všech. 
V závodě jednotlivců obsadili M. Něme-
ček 3.- 4. místo, M. Krabec 5. - 7. místo, 
R. Šimek  12., D. Vostrčil 13.a S. Faltus 
17.místo. Dorostencům úspěšně konku-
rovaly dorostenky. Družstvo ve složení 
Tereza Špačková, Pavla Měchurová 
a Simona Dobešová obsadilo 3. místo. 
Stříbrnou medaili si z individuální sou-
těže odvezla  Tereza Špačková.

Družstva starších žáků a žákyň jela 
tentokrát do Říček nasbírat zkušenos-
ti, které jistě s chutí zúročí v dalších 
letech. Školu reprezentovali v katego-
rii starších žáků Petr Němeček, Daniel 
Růčka, Lukáš Lohynský, Martin Opra-
vil, Petr Pohanka a Jakub Fabián a 
v kategorii starších žákyň Bára Kožna-
rová, Michaela Měchurová, Klára Páv-
ková, Dáša Ulrichová a Věra Kovářo-
vá. V tvrdé konkurenci škol (10) obě 
družstva obsadila 8. místa. Rozhodně 
se nedá říci, že by naši žáci byli outsi-
dery. Umístění jednotlivců jsou slibnou 
zárukou do budoucna.

Mgr. Alena KrabcováTereza Špačková na startu.

2. místo Tereza Špačková.

Krabec M., Němeček M., Šimek R.

32. ročník memoriálu S. Hernycha
Kategorie - junioři a muži do 40 let
1. Kalous Petr (SK Žamberk) 1:22:21, 

2. Fišnar Jiří (Kouty nad Desnou) 1:22:22, 
3. Kulík Vladislav (CK Morava – Leština) 
1:24:35.

Kategorie - muži nad 40 let
1. Roubalík Radovan (Fortex Mor. 

Beroun) 1:32:31, 2. Křivohlávek Jan (Jis-
kra Králíky) 1:47:28.

Kategorie - muži nad 50 let
1. Javůrek Jiří (Jiskra H. Maršov) 

1:36:22, 2. Homola Miroslav (Sokol Hra-
benov) 1:37:30, 3. Koblížek Jindřich (SKI 
Žamberk) 1:38:08, 4. Kubr Václav (Hvězda 
SKP Pardubice) 1:39:03, 5. Vorlický Zbyněk 
(SKI Žamberk) 1:40:08, 6. Fišnar Jiří (Kou-
ty nad Des.) 1:48:06, 7. Rýznar Miroslav 
(AZ Ekotherm Šumperk) 1:57:51, 8. Láryš 
Jaromír (Jiskra Králíky) 2:20:37, 9. Cejnar 
Václav (Areco Hradec Králové) vzdal.

Kategorie - muži nad 60 let
1. Metelka Josef (Spartak Police) 1:06:32, 

2. Hanuš Jan (ESV Zábřeh) 1:21:35.
Kategorie – ženy
1. Křivohlávková Alena Mgr. (Jiskra 

Králíky) 0:30:55.

Poděkování za pomoc při organiza-
ci závodu

Organizátoři 32. ročníku veřejného 
běhu na lyžích klasickou technikou, kte-
rý se uskutečnil 18. 2. 2007 děkují všem, 
kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění 
tohoto závodu. Letošní zima nám přinesla 
nejedno překvapení. Definitivní rozhodnu-
tí o tom, že se závod uskuteční, padlo až 
v pátek 16. 2. 2007. Důvodem byly nepří-
znivé sněhové podmínky v místě pláno-

Napětí před startem: K. Pávková, B. 
Kožnarová, M. Měchurová, V. Kovářová, 
D. Ulrichová, M. Němeček, M. Krabec, 
R. Šimek.

vaného startu. Start závodu byl nakonec 
přesunut do míst, kde se jinak závodníci 
otáčejí, to jest na sv. Trojici. Dále nám 
situaci velmi znepříjemnila skutečnost, že 
z důvodu nedostatku sněhu  nebylo možné 
použít rolbu ze Šanova na přípravu lyžař-
ské stopy. Sníh v lese byl zmrzlý a stáli 
jsme před problémem jak připravit trať. 
Díky vstřícnosti majitele Severomoravské 
chaty pana Gažara a  pana Suchomela 
(zaměstnance chaty) se podařilo pomocí 
rolby (kterou používají na úpravu svahu) 
rozdrtit ledovou krustu. Pro vlastní přípra-
vu stopy (vytlačení do rozdrceného ledu) 
jsme použili sněžný skůtr se „živou“ zátěží 
na stopovači. Další významnou pomocí pro 
nás byla vstřícnost a ochota zaměstnanců 
Polesí Ruda na Moravě – poskytnutí záze-
mí pro organizační tým v průběhu závodu. 
Letošní ročník bohužel poznamenala slabší 
účast závodníků. 

Výsledková listina je uvedena v tomto 
čísle zpravodaje, dále je k dispozici v elek-
tronické podobě na www.kraliky.cz (sek-
ce sport). Zde také naleznete fotografie 
z letošního ročníku. Po dohodě s odpověd-
nými pracovníky města Králíky doplníme 
fotografie a výsledky z předchozích roční-
ků. 

Při letošním ročníku nás podpo-
řili: Město Králíky; Obec Červená Voda; 
Sporten, a.s.; ELKO Valenta; Sport Jan 
Jiráska; Truhlářství J. Skála; Penzion Čer-
tovka; Collegium Králíky; Unikov Dolní 
Orlice; Novalamp Králíky; Pořadatelé ple-
su 2007; Papírnictví A. Krátká; Incot Krá-
líky; České dráhy Žst. Lichkov; Restaurace 

Dekl; Instalatérství Hošpes & Hošpes Krá-
líky; VHK Erika Brno; Zelenina J. Opra-
vil Červená Voda; Kartáčovny Červená 
Voda; Zelenina P. Zezulka Králíky; Hotý-
lek Kačenka; Hotel Zlatá Labuť Králíky; 
Stavofin Králíky; Hotel Beseda Králíky; 
Květena Čumová Králíky; Šperky a hodin-
ky K. Illichmanová Králíky; Pojištění J. 
Křivohlávek; Rainbow M. Brůna.

Zvláštní poděkování: Lesy ČR a.s., 
Lesní správa Hanušovice; Lesy ČR a.s., 
Lesní správa Ruda nad Moravou; firma J. 
Ponocná – zpracování výsledků; p. Gažar 
Severomoravská chata; Mgr. J. Souček 
a Mgr. H. Moravcová; p. M. Čumová a E. 
Holubcová  - proviantní zabezpečení.

Dobrovolní organizátoři: F. Andrlík, 
J. Matyáš, J. Hošpes, J. Křivohlávek, J. 
Hejtmanský, L. Hejtmanský, V. Brůna, J. 
Uhlíř, A. Uhlíř,  H. Novotný, B. Novotný, J. 
Divíšek, P. Vacek.

Za lyžařský oddíl Bedřich Novotný
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Jiskra Králíky ve finále okresního hokejového přeboru
Zápasy finálové skupiny:
Řetová : Králíky 7 : 3 (1:2, 2:1, 4:0)
Sestava: Kalianko - Starý, Slanina, Valčík, Zezulka - Šponar 

Martin, Paulus, Šponar Jar., Kaplan, Hlava Jakub, Kubíček 
Milan st. Branky: Šponar Jar. (Kaplan), Šponar Jar. , Zezulka 
(Paulus). Poslední zápas finálové skupiny nám nevyšel a i když 
jsme dvakrát vedli, tak poslední třetina se díky velké neukázně-
nosti některých našich hráčů odehrála v režii Řetové.

Králíky : M. Třebová 7 : 7 (0:1, 4:6, 3:0)
Sestava: Kalianko - Starý, Slanina, Valčík, Zezulka - Špo-

nar Martin, Paulus, Šponar Jar., Kaplan, Hlava Jakub, Šponar 
Michal. Branky: Zezulka (Šponar Jar.), Šponar Jar. (Valčík, 
Zezulka), Šponar Jar. (Kaplan, Zezulka), Valčík (Zezulka), Kap-
lan (Paulus), Paulus (Zezulka), Zezulka (Šponar Jar.). Vyloučení: 
8 : 12. V úvodní třetině byla hra vyrovnaná, ale M. Třebové se 
přece podařilo vstřelit gól. Ve druhé třetině to bylo opět vyrovna-
né, ale M.Třebová byla úspěšná v koncovce a v čase 30:59 byl stav 
1:6. Slabší chvilku si vybral i brankář Pavel Kalianko. To nás ale 
nepoložilo a brzy se nám podařilo využít dvě přesilovky a byli 
jsme opět ve hře. Po dvou třetinách to bylo 4:7. Lepší vstup do 
poslední třetiny jsme si ani nemohli přát. Čas 40:05 5:7, čas 40:26 
6:7 a tak pozdě příchozí diváci po občerstvení v místní hospůdce 
nechtěli ani věřit co na světelné tabuli svítí. Za tohoto stavu byla 
hra opatrná a ani po dvou přesilovkách na obou stranách se stav 
nezměnil a tak to na sebe vzali dvě a půl minuty před koncem 
dva nejlepší naši hráči. Jarda Šponar našel před brankou úplně 
volného Zdendu Zezulku a ten pěkným věšákem nedal brankaři 
šanci. V závěru už jsme pouze bránili zaslouženou remízu.

Choceň „B“ : Králíky 8 : 5 (2:2, 3:1, 3:2)
Sestava: Kalianko - Starý, Slanina, Valčík, Zezulka - Šponar 

Martin, Paulus, Šponar Jar., Kaplan, Hlava Jakub, Hlava Jiří, 
Kubíček. Branky: Kaplan, Kaplan (Starý), Šponar Jar, Šponar 
Jar., Kubíček (Hlava Jiří).

Svitavy : Králíky 2 : 4 (0:1, 1:1, 1:2)
Sestava: Kalianko - Starý, Slanina, Valčík, Zezulka - Šponar 

Martin, Paulus, Šponar Jar., Kaplan, Hlava Jakub, Hlava Jiří. 
Branky : Valčík (Hlava Jakub), Šponar Jar. (Šponar Martin), 
Kaplan (Paulus), Šponar Jar. Zápas s velkým množstvím šancí na 
obou stranách. V první třetině jsme se dostali do vedení povede-
nou akcí, na jejímž konci byl po přihrávce Jakuba Hlavy Roman 
Valčík. Na začátku druhé třetiny domácí v přesilovce vyrovnali, 
ale gólovou tečku druhé třetiny zařídili bratři Šponarové. Ve třetí 
třetině se domácím podařilo opět vyrovnat, ale vydařené utkání 
jsme rozhodli ve svůj prospěch v čase 57:40 pohotovou střelou 
Járy Kaplana a v čase 58:23 pojistil výsledek nádhernou indivi-
duální akcí Jára Šponar. Celé utkání nás držel v brance výbor-
ný Pavel Kalianko, který domácí přiváděl místy k zoufalství. Do 
sestavy se po dlouhodobém zranění vrátil Jiří Hlava.

Lanškroun : Králíky 6 : 0 (1:0, 2:0, 3:0)
Sestava: Kalianko - Starý, Slanina, Valčík, Zezulka - Šponar 

Martin, Paulus, Šponar Jar., Kaplan, Hlava Jakub, Diblík. V zápa-
se jsme neproměnili spoustu šancí a tak skóroval pouze soupeř. 
Stínem utkání bylo spousta vyloučených na obou stranách.

Králíky : Žamberk 2 : 2 (0:1, 2:0, 0:1)
Sestava: Kalianko - Starý, Slanina, Valčík, Zezulka - Šponar 

Martin, Paulus, Šponar Jar., Kaplan, Hlava Jakub, Diblík. Bran-
ky: Paulus (Šponar Jar., Slanina), Hlava Jakub (Kaplan). Vyrov-
nané utkání, velmi dobrý výkon celého mužstva. Vyrovnávací 
branka soupeře padla tři minuty přek koncem.

Králíky : Č. Třebová 1 : 5 (1:2, 0:1, 0:2)
Sestava: Kalianko - Starý, Slanina, Valčík, Zezulka - Šponar 

Martin, Paulus, Šponar Jar., Kaplan, Šponar Michal, Hlava 
Jakub, Kubíček M.st., Diblík. Branky: Šponar Michal (Diblík). 
Do utkání jsme nevstoupili vůbec špatně a v šesté minutě se 
naše mužstvo dokonce dostalo do vedení po střele Míry Diblí-
ka a pohotové dorážce Michala Šponara, ale to bylo střelecky 
z naší strany vše. Za tohoto stavu nás můžou mrzet nevyužité 
samostatné nájezdy Jakuba Hlavy a Járy Kaplana a tak platilo 
pravidlo - nedáš dostaneš - Č.Třebové se do konce třetiny poda-
řilo utkání otočit a celé utkání se potom dohrávalo v jejich režii. 
Hrálo se před návštěvou 470 diváků na českotřebovském zimním 
stadionu.

Poslední zápas základní skupiny:

Verměřovice : Králíky 3 : 9 (1:2, 0:3, 2:4)
Sestava: Kalianko - Starý, Slanina, Valčík- Šponar Martin, 

Paulus, Šponar Jar., Kaplan, Šponar Michal, Hlava Jakub, 
Kubíček M.st., Diblík. Branky : Šponar Michal (Slanina), Šponar 
Jar. (Paulus), Šponar Jar., Šponar Jar. (Kaplan), Kaplan (Špo-
nar Jar., Paulus), Paulus (Kaplan, Šponar Jar.), Paulus (Šponar 
Jar.), Slanina, Slanina (Paulus, Šponar Jar.). Vyloučení : 11 : 5. 
Povinné vítězství, ve kterém vyniknul Jára Šponar třemi góly a 
čtyřmi asistencemi. Verměřovice hráli až příliš tvrdě, hlavně už 
za rozhodnutého stavu a tak bylo důležité dohrát zápas bez zra-
nění některého hráče. Vítězstvím jsme si zajistili účast v elitní 
osmičce.

Tabulka finálové skupiny o 1. až 8. místo:
1. Choceň B 19 16 2 1 173:50 34
2. Lanškroun 19 14 0 5 109:57 28
3. Č. Třebová 19 13 2 4 122:52 28
4. Žamberk 19 12 3 4 94:63 27
5. M. Třebová B 19 11 3 5 121:75 25
6. Svitavy 20 11 1 8 71:64 23
7. Králíky 20 7 2 11 85:97 16
8. Řetová 19 7 1 11 97:104 15

Tabulka o 9. až 14. místo:
9. Tisová 18 9 2 7 93:88 20

10. Voděrady 18 8 0 10 88:72 16
11. Verměřovice 18 5 1 12 66:112 11
12. Semanín 18 5 1 12 67:123 11
13. Dlouhoňovice 18 2 0 16 30:132 4
14. Nekoř 18 2 0 16 32:159 4

Zdroj: http://ledhokejkra.blog.cz

Přihlašte svůj florbalový
tým do Orlického poháru!

V letošním roce se uskuteční další, tentokrát již 11. ročník 
Orlického poháru ve florbalu. Muži budou soutěžit v kategori-
ích Elita a II. třída, florbalistky, kterých je prozatím málo, se 
utkají v jediné kategorii Ženy.

Oproti Elitě, v níž se o tradiční trofej střetávají až na výjim-
ky ligové týmy, II. třída Orlického poháru je určena týmům 
z okresu Ústí nad Orlicí jakékoliv úrovně. Zúčastnit se mohou 
florbalové oddíly, školy, ale i rekreační týmy a party z ulice. 
Motto zní „florbal pro všechny“. Rádi bychom přivítali zejmé-
na nějaký nový dívčí tým, neboť v této kategorii soutěží zatím 
jen opravdu malý počet družstev. 

Termíny konání akcí: Elita 2.-3. června, II. třída 5., 6. květ-
na, Ženy 19. května. Uzávěrka přihlášek je pro muže 20. dub-
na, pro ženy 11. května.

Pro bližší informace volejte 739 223 080 (po 15. hodině) 
nebo mailujte na adresu v.hrdina@centrum.cz.

Na sportovním areálu se 
v roce 2007 chystá:

Další ročník  ligy v malé kopané a liga dvojic v tenise a 
nohejbale. Bližší informace podá správce Jiří Hlava tet. 
724244123, email:hlava.ji@seznam.cz.

Májovou zábavu pořádá v sobotu 
5. 5. 2007 ve 20.00 hod. mužstvo 
Starých pánů TJ Jiskra Králíky v 
Klubu Na Střelnici v Králíkách.

Vstupné 50,- Kč - hudba Trial
Občerstvení zajištěno
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