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Čtvrté „Setkání Králíků v Králíkách“
V sobotu 23. června 2007 se již počtvrté stanou Králí-

ky dějištěm tradiční recesistické akce - Setkání Králíků 
v Králíkách. Právě v tento den si v malebném městečku 
pod rozevřenou náručí Králického Sněžníku dají dostave-
níčko všichni nositelé příjmení Králík nebo Králíková, aby 
se setkali nejen spolu, ale i s občany města samotného. 
Organizace se ujalo občanské sdružení Patriot CZ, které 
chce ve spolupráci s městem Králíky poskytnout účast-
níkům akce nejen příjemné domácí prostředí, ale také 
bohatý doprovodný program. A na co se mohou Králíci 

i Králičtí těšit? „Také letos chceme navázat na soutěživý 
duch loňského setkání. Všichni jeho účastníci si budou 
moci vyzkoušet náš Králičí víceboj o hodnotné ceny, které 
ještě loni byly k mání pouze v tombole. Tombolu letos 
pořádat nebudeme. Věřím, že se soutěžemi dají zlákat 
také místní občané a změří tak své síly s hosty setkání,“ 
říká otec myšlenky srazu Králíků Jan Králík z Pracha-
tic a dodává: „Králíci se mohou letos těšit mimo jiné na 
další výlet vyhlídkovým autobusem. Tentokrát se pojede 
na jih k výšlapu na novou rozhlednu na Křížové hoře.“ 
Centrem dění bude od deváté hodiny dopolední králické 
Velké náměstí, v jehož středu bude stát pódium, na kte-
rém budou po celý den účinkovat regionální amatérské 
orchestry, aby ještě více podbarvily atmosféru svátečního 
dne. „Závěr celého dne bude ve tři hodiny odpoledne pat-
řit tradičnímu přijetí Králíků starostkou města na rad-
nici. V obřadní síni přivítáme také letošní celebritu. Na 
nátlak médií tedy prozradím její jméno - bude to Králík,“ 
prozrazuje se smíchem Jan Králík. Program 4. setkání 
Králíků v Králíkách se pečlivě připravuje. V nejbližších 
dnech bude zveřejněn na adrese www.kraliky.cz a zde 
také bude až do zahájení akce průběžně aktualizován. 
Nemáte ještě na sobotu 23. 6. 2007 naplánovaný žádný 
program? Pak neváhejte! A jestli se zrovna nejmenujete 
Králík či Králíková, nevadí, Králičtí rádi přivítají třeba 
i Králíčkovi a nebo... 

A ještě něco - úsměv a dobrou náladu nezapomeňte 
doma! 

Tisková zpráva z 18. 4. 2007
Patriot CZ

Významné dny měsíce května
1. 5. Svátek práce 
2. 5. Mezinárodní den ptačího zpěvu 
3. 5. Den Slunce 
3. 5. Světový den svobody tisku 
3. 5. Světový den alergie a astmatu 
4. 5. Den hasičů 
5. 5. Den Evropy 
5. 5. Den boje za rovná práva handicapovaných 
5. 5. Mezinárodní den porodních asistentek 
8. 5. Mezinárodní den Červeného kříže 
8. 5. Osvobození ČR (státní svátek) 
9. 5. Den Evropy 

12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek a
 Mezinárodní den podpory nemocných
 s chronickým únavovým syndromem 
13. 5. Světový den koktejlu 
15. 5. Mezinárodní den rodiny 
15. 5. Světový den proti mozkové mrtvici 
17. 5. Světový den telekomunikace 

(pokračování na straně 6)

Z loňského Setkání Králíků v Králíkách. Foto: J. Stodůlka
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Výzva k podání nabídek na projekt
„Využití a provoz Evropského domu Králíky“

Město Králíky, zastoupené vedoucím 
odboru školství, kultury  a tělovýchovy, 
vyhlašuje výzvu k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu (v sou-
ladu s § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, 
dále jen „zákon“). Vlastní text výzvy je 
uveden dále.
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Úvod

Z analýzy situace v celém regionu Krá-
licka a Kladské kotliny vyplývá, že jeho 
sociálně ekonomický rozvoj lze úspěš-
ně realizovat jen podporou cestovního 
ruchu, přičemž obsahem pojmu cestov-
ní ruch není pouze rekreační turistika, 
ale také – a v tomto případě především 
– turistika obchodní a odborná.

Město Králíky jako investor realizu-
je záchranu a rekonstrukci domu čp. 
353 v ul. Dlouhá, jehož název „Evrop-
ský dům“ vznikl historicky v době, kdy 
byly formulovány požadavky pro dota-
ci z evropských strukturálních fondů. 
Výchozí úvahou pro žádost o financování 
z EU a tedy i podmínkou pro vyplacení 
těchto prostředků je využití budovy pro 
veřejně prospěšné účely, především pro 
podporu ekonomického a sociálního roz-
voje králického regionu. 

Město Králíky proto vyhlašuje soutěž 
na využití a provoz tohoto objektu s tím, 
že forma vztahu s novým provozovate-
lem (pronájem, integrace do stávajících 
institucí, vytvoření nové nebo společné 
instituce atd.) vyplyne z návrhu vítězné-
ho řešení.

1. Zadavatel a název projektu

Zadavatel: Město Králíky, IČ 00279072; 
Městský úřad Králíky, Velké náměstí čp. 
5, 561 69  Králíky

Název projektu: Využití a provoz 
Evropského domu Králíky 

2. Zadání – obsah nabídky

Vypracovat a předložit projekt na 

využití nově rekonstruované budovy 
s číslem popisným 353 na st.p.č. 213 
s názvem „Evropský dům“ s těmito pod-
mínkami: 

2.1 Projekt musí respektovat podmínky 
vymezené investorovi při udělení dotace:  
trvání projektu nejméně 5 let, objekt ve 
vlastnictví města, na objektu umístěna 
pamětní deska a informace o účasti pro-
středků EU, charakter činností a posky-
tovaných služeb v souladu se záměrem 
uchování duchovního dědictví regionu.

2.2 Projekt může obsahovat různé 
aktivity, včetně nadregionálních, které 
nejsou neslučitelné se základním poslá-
ním objektu. Jde například o podnikatel-
ské aktivity v oblasti vzdělání, reklamy, 
stáží a výměn, konferencí a výstav, vyda-
vatelství, poradenství a jiné.

2.3 Projekt musí kromě aktivit 
navržených navrhovatelem obsahovat 
také 

a) destinační management pro region 
Králicko v oblastech cestovního ruchu a 
podnikatelských aktivit, 

b) provozování informačního centra a 
veřejného internetu,

c) pronájem nebytových prostor – kan-
celáří nadacím a subjektům zabývajícím 
se činnostmi naplňujícími hlavní cíle 
Evropského domu

d) využití přednáškového sálu a gale-
rie.

2.4 Projekt musí obsahovat ekonomic-
kou část:

a) náklady a výnosy (počáteční i pro-
vozní),

b) způsob financování (počáteční 
i dlouhodobý).

2.5 Projekt musí obsahovat obchodní a 
provozní část:

a) formu obchodního vztahu s městem 
(pronájem, majetkový podíl, partnerství 
apod.), 

b) způsob provozování aktivit (perso-
nál, organizace atd.),

c) zajištění péče o pronajatý majetek.

3. Místo realizace 

3.1 Evropský dům čp. 353 v ul. Dlou-
há v Králíkách. Jde o památkově chrá-
něný objekt v centru města, na kterém 
v současnosti probíhají opravy po zřícení 
střechy a celkové zanedbanosti. Opravy 
se týkají interiéru i exteriéru, ale v maxi-
málně možné míře zachovávají původní 
dispoziční řešení. 

Dispozice: 
1. n.p. 2 kanceláře, 2 pokoje, soc. zaří-

zení, podl. plocha celkem 191,70 m2

2. n.p. foyer, přednáškový sál, sociální 
zařízení podl. plocha celkem 202,70 m2

3. n.p. galerie podl. plocha celkem   
59,80 m2

3.2 Interiérové úpravy jsou možné, 
budou však realizovány jen pro vítězný 
projekt a jen takové, které nenaruší limi-
ty stanovené pro tento památkový objekt 
a budou dlouhodobě akceptovatelné.

4. Součinnost zadavatele

4.1 Zadavatel umožní uchazeči pro-
hlídku objektu, případně poskytne kopii 
půdorysů. 

4.2 Uchazeč má právo na podání 
vysvětlení k zadávací dokumentaci, které 
je možné poskytnout telefonicky či pro-
střednictvím e-mailu. 

kontaktní osoby:
Jan Čuma tel.: +420 465 670 751, mail-

to: j.cuma@orlicko.cz
Bc. Jan Divíšek tel.: +420 465 670 721, 

mailto: j.divisek@orlicko.cz
Bc. Věra Kubíčková tel.: +420 465 670 

741, mailto: v.kubickova@orlicko.cz

5. Podání nabídek

5.1 Uchazeč podá nabídku v písemné 
formě, osobně nebo doporučenou poštou 
na adresu zadavatele: Město Králíky,  
Městský úřad, Velké náměstí č.p.5, 561 
69 Králíky.

5.2 Nabídka musí být podána v uza-
vřené obálce opatřené přelepkami a 
razítky uchazeče a se zřetelným nápisem 
„NABÍDKA - ED“, NEOTVÍRAT. 

5.3 Uvnitř obálky bude nabídka v jedi-
ném výtisku v nesmazatelné formě – tj. 
veškeré části nabídky včetně příloh budou 
tvořit jeden nerozebíratelný a přelepený 
celek a jednotlivé strany nabídky budou 
očíslovány vzestupně od č. 1 a zabezpeče-
ny proti manipulaci sešitím.

5.4 Nabídka musí být podepsána sta-
tutárním zástupcem.

5.5 Za okamžik převzetí nabídky zada-
vatelem je považováno převzetí poda-
telnou zadavatele. Obálky, které budou 
převzaty po uplynutí lhůty, nebudou 
otevírány a budou bezodkladně vráceny 
žadateli.

5.6 Doručené obálky budou zadava-
telem evidovány a budou jim přidělena 
evidenční čísla.

6. Termíny

6.1 Předložení nabídky do 31. 5. 2007 
do 12.00 hod.

6.2 Žádost o dodatečné informace do 
23. 5. 2007 do 15.00 hod.

Odpovědi budou zpracovány neprodle-
ně s ohledem na jejich složitost, ale infor-
mace budou podány jen takové, které 
má zadavatel k dispozici a které nejsou 
nepublikovatelné.

6.3 Otevírání obálek 5. 6. 2007 v 9.00 
hod. v budově Městského úřadu v zase-
dací místnosti Zastupitelstva města.

Při otevírání obálek bude posouzena a 
protokolována formální úplnost nabídek. 
Formálně neúplné nabídky budou vyřa-
zeny a uchazeč o tom bude informován.

6.4 Oznámení o výsledku do 20. 
6. 2007. Současně bude vítěz soutěže 
vyzván k jednání o smlouvě.

7. Hodnocení nabídek

7.1 Zadavatel sestaví k hodnocení 
nabídek komisi. Ta vyhodnotí nabídky, 
které nebyly vyřazeny pro pozdní podání 
nebo formální neúplnost.

Dne 17. 4. 2007 schválila Rada Města 
Králíky na svém jednání (pod číslem jed-
nacím RM/2007/17/239) návrh na vyhlá-
šení výzvy k podání nabídek na projekt 
„Využití a provoz Evropského domu Krá-
líky“. Rada Města Králíky zároveň uložila 
odboru školství, kultury a tělovýchovy 
zajistit nezbytné právní kroky spojené 
s vyhlášením veřejné výzvy na zajištění 
provozu Evropského domu Králíky.
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7.2 Kritéria pro posouzení nejvhodněj-
ší nabídky:

a) Ekonomické parametry – váha 40 
%. Hodnotí se bilance a finanční výhod-
nost pro zadavatele.

b) Rozsah a způsob využití objektu 
– váha 35 %. Hodnotí se šíře poskytova-
ných služeb a činností, jejich komplex-
nost, zapojení projektu do širšího kon-
textu rozvoje celého regionu Králicka, 
míra nadregionálního a přeshraničního 
využití, atd.

c) Další parametry – váha 25 %. 
Hodnotí se profil a reference žadatele, 
návrhy spolupráce nebo aktivit nad 
rámec projektu, originalita, dlouhodo-
bost, atd.

d) Zachování podmínek pro udělení 
dotace – nemá váhu, je však nezbytnou 
podmínkou hodnocení.

7.3 V prvním kole stanoví komise pořa-
dí podle součtu vah jednotlivých kritérií. 
V případě, že se na prvním nebo druhém 
místě umístí dvě stejně hodnocené nabíd-
ky, komise má právo požádat o doplňují-
cí údaje nebo rozhodnout o druhém kole 
pouze pro tyto uchazeče. Do něho postou-
pí dvě (tři) nejlepší nabídky s tím, že je 
budou moci žadatelé upravit nebo doplnit 
pro vylepšení své pozice.

8. Kvalifikace uchazečů

8.1 Uchazečem se rozumí ten, který 
ve stanovené době podá (pouze) jednu 
nabídku.

8.2 Uchazečem může být kterákoliv 
osoba oprávněná k podnikání, bez ohledu 
na bydliště nebo sídlo.

8.3 Uchazeč prokazuje, že:
a) je oprávněn k podnikání – před-

ložením výpisu z obchodního rejstříku 
či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč 
zapsán podle zvláštních právních před-
pisů, ne starší 90 dnů ke dni podání 
nabídky. Oprávnění k podnikání musí 
doložit ve stejnopise nebo v úředně ově-
řené kopii,

b) není v likvidaci  - splnění prokazuje 
prohlášením,

c) v uplynulých 3 letech proti němu 
nebyl prohlášen konkurs nebo nebyl 
konkurs zrušen pro nedostatek majetku 
– splnění prokazuje prohlášením,

d) nemá v evidenci daní daňové 
nedoplatky – splnění prokazuje prohlá-
šením

e) fyzická soba nebyla pravomocně 
odsouzena pro trestný čin nebo došlo 
k zahlazení odsouzení trestného činu, 
jehož skutková podstata souvisí s před-
mětem podnikání; jde-li o právnickou 
osobu, musí tuto podmínku splňovat 
statutární orgán nebo každý člen sta-
tutárního orgánu, nebo statutárním 

Výzva k podání nabídek na projekt
„Využití a provoz Evropského domu Králíky“

orgánem pověřený zástupce – splnění 
prokazuje prohlášením,

f) fyzická ani právnická osoba nemá 
dluhy vůči Městu Králíky – splnění pro-
kazuje prohlášením

g) nemá nedoplatek na pojistném a 
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
nebo na pojistném a na penále na soci-
álním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, s výjimkou povo-
lených splátek – splnění prokazuje pro-
hlášením.

9. Ostatní
9.1 S vítězem bude zahájeno jednání 

o znění smlouvy podle výsledku hodno-
cení nabídek.  V případě, že toto jednání 
bude neúspěšné, může být jednáno s dal-
ším uchazečem v pořadí.

9.2 Délka smluvního vztahu bude po 
vzájemném jednání upravena tak, aby 
odrážela ekonomickou návratnost uvede-
nou ve vítězné nabídce. Zadavatel však 
do smlouvy vsune výpovědní lhůtu pro 
případ, že se v průběhu provozu ukáže, 
že projekt podle deklarovaných parame-
trů není životaschopný.

9.3 Zadavatel si vyhrazuje právo na 
zrušení soutěže kdykoliv bez udání důvo-
dů.

V Králíkách dne 27. 4. 2007
Vyřizuje: Bc. Jan Divíšek

Vyhlášení grantového a příspěvkového programu
Města Králíky pro rok 2007

Na základě schválené směrnice 
– „Pravidla pro poskytování veřejné 
podpory – grantů a příspěvků z rozpoč-
tu města Králíky“ (dále jen Směrnice)  
a na základě pověření  RM Králíky č.j. 
2007/18/265 vypisuje odbor školství, 
kultury a tělovýchovy dotační řízení pro 
nestátní neziskové subjekty zabývají-
cí se spolkovou a zájmovou činností na 
území města Králíky. Pro účely dotač-
ního a příspěvkového řízení (dále jen 
dotační řízení) se nestátními neziskový-
mi subjekty rozumí  občanská sdružení, 
církevní právnické osoby, obecně pro-
spěšné společnosti a fyzické osoby 
vyvíjející veřejně prospěšnou činnost. 
Účelem dotačního řízení je zajistit pod-
poru města výše uvedeným subjektům 
v jejich aktivitách. 

Rozdělení oblasti podpory
1. Granty (paragraf 3419 rozpočtu 

města)
Rozdělení finančních prostředků na 

jednotlivé grantové programy:
Program A1 -  60 tis. Kč
Program A2 -  25 tis. Kč
Program A3 -  10 tis. Kč
Program B1 -  20 tis. Kč
Program B2 -  30 tis. Kč
Program B3 -  10 tis. Kč
Program B4 -    5 tis. Kč
Program C1 -  20 tis. Kč

Program C2 -  10 tis. Kč
Finanční prostředky jsou přiděleny do 

prvního kola. V případě jejich nevyčer-
pání bude vyhlášeno druhé kolo.

Podání žádosti
Žádost ve dvou vyhotoveních (jeden 

originál a jedna kopie) je nutno doručit 
v uzavřené obálce, která bude označena 
„Dotační program – „Kategorie dle čle-
nění vyhlašovatele a název programu 
žadatele“ a na uzavření opatřena razít-
kem a podpisem žadatele na adresu: 

Město Králíky
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Velké náměstí 5
561 69 Králíky

Jiná forma podpory organizací, kte-
rá podléhá grantovému řízení, nebude 
městem podpořena (žádosti mimo ter-
mín, žádosti mimo předepsaný formu-
lář, žádosti podávané mimo odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy).

Termíny uzávěrek přihlášek
Rada města Králíky vyhlašuje pro 

rok 2007 termíny pro podání žádosti 
o dotační titul. Žadatelé mohou podávat 
své žádosti na příslušné období do:

1. kolo: 23. 05. 2007
2. kolo: 31. 08. 2007 (pouze v případě 

vyhlášení 2. kola).

V případě zaslání poštou je rozhodují-
cí datum poštovního razítka.

Žádost lze podat elektronicky – viz. 
bod 3.1.3 písmeno l) Směrnice, v tomto 
případě žadatel musí splnit podmínky 
dle bodu 3.1.3 písmeno m) příslušné 
Směrnice.

2. Podpora malého rozsahu z roz-
počtu města, přímá dotace z rozpoč-
tu města

Podpora malého rozsahu - 50 tis. Kč 
(paragraf 3419 rozpočtu města).

Přímé dotace z rozpočtu města – 60 
tis. Kč (paragraf 3419 rozpočtu města).

Podání žádosti – písemně (dopis, mail) 
v průběhu účetního roku

V Králíkách dne 25.04. 2007
Schváleno na jednání RM dne 

RM/2007/18/266
Bc. Jan Divíšek, vedoucí odboru

školství, kultury a tělovýchovy

Poznámka: Případné žadatele o pod-
poru z prostředků Města Králíky upo-
zorňujeme na nutnost seznámit se se 
schválenou směrnicí „Pravidla pro 
poskytování veřejné podpory - grantů 
a příspěvků z rozpočtu města Králíky“. 
Tento dokument je umístěn na úřední 
desce města, na webových stránkách 
města (www.kraliky.cz), případně je 
k dispozici k nahlédnutí na příslušných 
odborech MÚ.
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Klíšťata útočí...
Představte si, že se blížíte k lesu a 

na jeho okraji vás uvítá cedule „Pozor 
klíšťata!“ nebo „Pozor zvýšený 
výskyt infikovaných klíšťat!“. To 
není sci-fi, ale současná realita. Upo-
zornění se už dříve objevilo například v 
Liberci. Klíšťata  se díky netypickému 
počasí objevila i v zimních měsících, což 
jindy nebývá. Odborníci dále zjistili, 
že se zvyšuje nadmořská výška, kde je 
zaznamenán výskyt klíšťat – dříve do 
700 m, v současné době cca 800 m s tím, 
že tento údaj má stoupající tendenci. 

Bohužel takovéto cedule s upozorně-
ním na zvýšený výskyt klíšťat neřeší 
ochranu zdraví před možnou nákazou 
a zároveň škodí rozvoji turistiky. Podle 
názorů odborníků je vhodnějším řeše-
ním očkování proti klíštové meningoen-
cefalitidě (například  Rakousku se díky 
důslednému očkování snížil počet one-
mocnění klíšťovou meningoencefalitidou 
na minimum). Proti lymeské borrelióze 
zatím není očkovací látka.“ 

Nedávno se odborníci  klíšťaty zabý-
vali na semináři v Českých Budějovi-

cích. Cílem tohoto semináře bylo nalézt 
řešení, jak chránit obyvatele před těmi-
to onemocněními, zejména v příštích 
letech, kdy vzestup teplot může mít vliv 
na zvýšení počtu klíšťat v přírodě. Čes-
ká republika totiž patří k evropské špič-
ce onemocnění klíšťovou encefalitidou  
lymeskou borreliózou. V případě encefa-
litidy loni poprvé za padesát let přesáhl 
počet nově nakažených hranici tisíce 
osob, z toho 177 nemocných hlásí právě 
jižní Čechy. Česká republika  patří, co se 
týká výskytu klíšťat, mezi vedoucí země 
Evropy. V ČR zatím nebyla přijata ade-
kvátní opatření, která by eliminovala 
možná onemocnění - klíšťovou encefali-
tidu a lymeskou borreliózu.“ 

Při procházkách v travnatých, křo-
vinatých či lesních porostech je třeba 
vždy počítat s možností přisátí klíštěte. 
Nejvíce rizikové jsou listnaté a smíšené 
lesy, zejména pak prosluněné lesní cesty 
a mýtiny s vyšší trávou. Počítat s klíšťa-
ty je však třeba i v městských parcích a 
na zahradách. Klíšťata mohou na člově-
ka přenést bakteriální původce Lymes-

ké boreliózy, viry způsobující klíšťový 
zánět mozku případně další nemoci.

Klíšťata jsou členovci, kteří ke svému 
životu potřebují dostatečnou vlhkost 
a relativní teplo. Jsou proto aktivní od 
jara do podzimu, nejvíce pak obvykle od 
dubna do června. Studená zima, stejně 
jako teplé, ale suché léto jim nesvědčí. 
Nacházejí se prakticky všude. Jejich 
výskyt se snižuje s nadmořskou výškou, 
ale byla zaznamenána i v Krkonoších 
a na Šumavě v nadmořských výškách 
kolem 1000 m n. m.

Typickým ohniskovým biotopem 
klíšťat  jsou listnaté a smíšené lesy, 
neposečené louky na jejich okrajích, říš-
ní nivy.

U klíšťat rozeznáváme 4 vývojová 
stadia: vajíčka, larvy, nymfy a dospělé 
jedince (imaga). Larvy, nymfy i dospě-
lí jedinci mohou sát krev na člověku a 
pokud jsou infikována mohou přenést 
infekci na člověka.

Klíšťata nepadají ze stromů, nýbrž 
čekají na svou kořist přichyceny ve trávě 
ve výšce od 20 cm až do asi 1, 5 m. Vývo-
jová stadia mají na „ hlavičce „ bodavý 
orgán - hypostoma, kterým jsou pevně 
přichyceny v kůži. Klíště do rány vylu-
čuje sliny obsahující protisrážlivé látky 
i látky působící místní znecitlivění. Sliny 
mohou obsahovat původce nákazy, pro-
to délka přisátí klíštěte úměrně zvyšuje 
pravděpodobnost přenosu nákazy. Na 
svém hostiteli klíště vyhledává k přisá-
tí teplá místa s měkkou kůží, nejčastěji 
krk, břicho, ale i nohy, ruce a hlavu.

Počet infikovaných klíšťat se udává 
mezi 1-20%. Neplatí tedy,  že přisátí 
klíštěte znamená vždy ohrožení Lymes-
kou borreliózou nebo virovou klíšťo-
vou meningoencefalitidou - zánětem 
mozkových blan. Borrelie se nacházejí 
obvykle v méně než 10% klíšťat a virus 
KME pak u méně než 1% všech klíšťat. 
V určitých oblastech - v tzv. přírodních 
ohniscích nákazy může však promoře-
nost klíšťat výrazně stoupnout. Zná-
má přírodní ohniska klíšťového záně-
tu mozku jsou např. v povodí Sázavy, 
Vltavy, Berounky, Dyje, Křivoklátsko, 
Vranovská a Kníničská přehrada a dal-
ší. 

Zásady ochrany před přisátím 
klíštěte

* Vyhýbat se místům s největším 
výskytem klíšťat. Nedojde-li k přisátí 
klíštěte, nemoci se nepřenáší. Na dru-
hou stranu larvy a často i nymfy klíšťat 
dosahují velkosti jen kolem 1 mm a jsou 

(pokračování na straně 5)
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téměř průhledné, takže mohou být snad-
no přehlédnuty.

* Pohyb v oblasti s výskytem klíšťat 
omezit na dobu s jejich nejmenší aktivi-
tou. Relativně bezpečné období je zima a 
suché léto. Nejrizikovější je jaro a pod-
zim.

* Používat mechanickou ochranu 
před přisátím klíštěte. Před lezoucím 
hmyzem vás ochrání oděv dobře zakrý-
vající nohy i ruce a pevná obuv. Oděv by 
měl být světlý jednak proto, aby chránil 
jeho nositele před přehřátím, ale i proto, 
aby na něm byl zachycený hmyz dob-
ře patrný mohl být odstraněn. Oděv je 
možné dále impregnovat repelentem po 
odzkoušení snášenlivosti materiálu.

* Správně a účinně používat repelen-
ty. Repelenty odpuzují hmyz. Pro krátký 
pobyt (2 - 4 hodiny) je lze aplikovat pří-
mo na kůži. Při delším pobytu je lepší 
jimi impregnovat oděv (pozor na sná-
šenlivost materiálu). Repelenty na bázi 
rostlinných výtažků mívají nestejnou 
účinnost, nicméně jsou většinou velmi 
dobře snášeny.

* Použít insekticidy (látky ničící hmyz). 
V případě klíšťat je možné jimi impreg-
novat oděv, nebo např. stan. Pozor na 
snášenlivost materiálu a možné toxické 
účinky. V žádném případě neaplikujte 
insekticidy do volné přírody.

* Včas a správně ošetřit místo vpi-
chu. Přisáté klíště by mělo být co nej-
dříve objeveno a odstraněno. Po návra-
tu z přírody proto celé tělo důkladně 
prohlédneme. Přisáté klíště se nejprve 
zakápne dezinfekčním roztokem. Účin-
né jsou především látky na bázi jódu 
(Betadine, Jodisol) - pozor na možné 
alergie! Po uplynutí alespoň 10 - 15 
minut lze klíště odstranit viklavými 
pohyby pinzetou, smotkem vaty, nebo 
speciálními klíštkami a nástroji. Nikdy 
se nedotýkejte klíštěte rukou! Ránu po 
odstranění klíštěte opět ošetřete dez-
infekcí, případně regeneračním hoji-
vým gelem. Podobný postup platí i pro 
odstraňování klíšťat z domácích zvířat 
(psů, koček). Pokud se nám klíště nepo-
daří dobře odstranit, vyhledáme léka-
ře.

* Sledovat svůj zdravotní stav i po 
opuštění oblasti a být schopen upozor-
nit lékaře na možný přenos infekce krev 

sajícím hmyzem. Je vhodné učinit si 
záznam (např. o přisátí klíštěte) a svůj 
zdravotní stav v rozumné míře pozoro-
vat. Objevení se velké zarudlé skvrny 
v místě přisátí klíštěte po zhojení mís-
ta vpichu je důvodem k návštěvě lékaře 
- může se velmi pravděpodobně jednat 
o první příznak infekce lymeskou bore-
liózou.

Očkování
K dispozici je pouze očkování pro-

ti klíštové meningoencefalitidě. Proti 
Lymeské borelióze se zatím stále nedaří 
vědcům účinnou a bezpečnou vakcínu 
vyrobit. Očkuje se 3 dávkami vakcíny. 
Druhá dávka se podá za 1 - 3 měsíce, 
třetí dávka za 9 -12 měsíců. Očkování 
chrání proti nemoci už za 14 dní po apli-
kaci druhé dávky. Po podání třetí dávky 
se vytvoří imunita na 3 - 5 let, kdy je tře-
ba přeočkovat jednou dávkou vakcíny. 
Očkuje se v ročním období, kdy klíšťata 
nejsou aktivní tj. cca listopad - březen. 
V ostatních částech roku lze očkovat tzv. 
zkráceným schématem, kdy se druhá 
dávka podá už za týden až 14 dní po prv-
ní, u některých vakcín se podává ještě 
třetí dávka 21. den. Za 9 - 12 měsíců pak 
následuje další dávka zajišťující imuni-
tu na výše uvedených 3 - 5 let. Používají 
se vakcíny od dvou výrobců v ceně cca 
400,- Kč za dávku.

Klíšťová meningoencefalitida - 
klíšťový zánět mozku

Jde o zánět mozku, případně mozko-

vých blan způsobený virem. Virus pře-
náší klíšťata při sání na člověku. Klíšťa-
ta se nakazí sáním na zvířatech, hlavně 
lesních hlodavcích i větší zvěři.

Onemocnění začíná po 1 - 2 týdenní 
inkubační době podobně jako chřipka 
- malátností, únavou, bolestí kloubů 
a svalů, horečkou. Po týdnu dochází 
obvykle k úlevě a za další 1 až 2 týdny 
nastupují příznaky postižení nervového 
systému - bolest hlavy doprovázená dal-
ší horečkou, poruchy hybnosti končetin 
apod. Specifický lék na nemoc neexistu-
je. Většina lidí se uzdraví, mohou však 
přetrvávat i trvalé následky (poruchy 
hybnosti, psychické poruchy apod.). 
Komplikace a závažný průběh jsou čas-
tější u dospělých než u dětí. Nemoc je 
vázána na jeden druh klíštěte vyskytu-
jící se pouze v Evropě. V jiných částech 
světa se vyskytují jiné podobné virové 
nemoci, proti kterým očkování nechrá-
ní.

Lymeská borelióza
Jde o chronické onemocnění způsobo-

vané spirální bakterií Borelia burgdor-
feri. V Evropě přenáší bakterie zejména 
klíšťata při sání na člověku. Klíšťata se 
nakazí sáním na zvířatech, hlavně les-
ních hlodavcích i větší zvěři.

Onemocnění probíhá v několika stá-
diích, přičemž nemusí být nutně všech-
na vyjádřena. První příznaky onemoc-
nění se mohou objevit obvykle po 1 
- 2 týdnech od přisátí klíštěte. Bývá to 
zardulá velká skvrna na kůži se stře-
dem v místě přisátí klíštěte. Toto stadi-
um je natolik typickým příznakem, že 
je přímo indikací k nasazení antibiotik 
lékařem. V dalších stádiích postihuje 
nemoc nervy, svaly, včetně srdečního, a 
klouby. Příznaky už nejsou tak typic-
ké a je obvykle nutná dlouhá a obtížná 
diagnostika, než jsou vyloučeny ostat-
ní možné příčiny obtíží. Laboratorní 
vyšetření protilátek, dříve hojně využí-
vané, je bohužel velmi nevypovídající 
a nemůže samostatně sloužit k určení 
diagnózy. Nemoc v 1. stádiu je dobře 
léčitelná antibiotiky, v dalších stádiích 
už úspěšnost léčby klesá a mohou vzni-
kat i trvalé následky.

Za redakci KZ Jan Divíšek

(pokračování ze strany 4)
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Slavnosti pálenky
Třetí ročník „Slavností pálenky“ pořádaný p. Stanislavem 

Revúsem pod hlavičkou TJ Jiskra Červená Voda se usku-
tečnil dne 31. 3. 2007 na sále SDH Červená Voda. Letošní 
ročník doznal opět několik drobných změn. Přihlášky a vzor-
ky se přijímaly do 24. 3. 2007 a tím pádem už před zahá-
jením vlastní soutěže byl znám počet soutěžících (respekti-
ve vzorků) do soutěže přihlášených (celkem 27 vzorků). Od 
19.00 hodin započala samotná soutěž (ochutnávka), kdy tři 
tříčlenné komise hodnotily postupně všechny vzorky dle 
předem stanovených kritérií. Souběžně se rozběhla další 
novinka letošního ročníku, divácká soutěž. Každý přítomný 
divák mohl vybrat ze 13 vzorků přihlášených do divácké sou-
těže ten nejlepší podle jeho názoru. Úderem desáté hodiny 
ukončily komise své degustérství a organizátoři mohli začít 
sčítat výsledky. Současně byla ukončena i divácká soutěž. 
Celkovým vítězem se stal p. Karolín Zdeněk z Lukova u 
Zlína. Diplom za něj převzal p. Kočajda, protože samotný 
vítěz se vzhledem ke své nemoci nemohl zúčastnit. Nepo-
pulární poslední místo získal spolu s putovní bílou holí p. 
Lichoň Václav. Dále jako další inovace letošního ročníku byl 
vyhlášen nejlepší calvados – pálenka z jablek. První místo 
v ceně calvadosů si odnesl místní borec p. Straka Josef. A ješ-
tě poslední diplom z divácké soutěže opět zůstal v Červené 
Vodě – diváckou cenu získal p. Kuběnka Josef.

Závěrem bych si dovolil zhodnotit soutěž, včetně souběžné 
volné zábavy. I když můj pohled může být ovlivněn očima spo-
lupořadatele. Soutěž měla opět vyšší úroveň než první ročník, 
což vyjadřuje i počet přihlášených vzorků, loni 21. a letos 27. 
Tradičně pro soutěžící, hodnotící komise i pořadatele bylo při-
praveno plno laskomin ve formě občerstvení – např. uzený 
losos, uzená vepřová kýta a klobásky.

Pouze nás jako pořadatele mrzí menší účast na následující 
volné zábavě. Byla zajištěna živá hudba, občerstvení ve stej-
ném rozsahu a samozřejmě točené pivo, protože přece jenom 
jsme kraj pivařů.

Největší poděkování patří nejen hodnotícím komisím a 
všem soutěžícím, ale především p. Stanislavu Revúsovi, který 
se nechal slyšet, že se snad podařilo zavést další tradici a IV. 
ročník „Slavností pálenky“ v roce 2008 proběhne.

Za TJ Jiskra Červená Voda Horák Jan

Významné dny měsíce května
(pokračování ze strany 1)

18. 5. Mezinárodní den muzeí 
21. 5. Světový den kulturní rozmanitosti 
22. 5. Mezinárodní den biologické rozmanitosti 
24. 5. Evropský den národních parků 
25. 5. Den Afriky  
25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí 
29. 5. Mezinárodní den ochránců míru 
30. 5. Evropský den sousedů 
30. 5. Evropský den melanomu 
31. 5. Světový den bez tabáku 
31. 5. Den otvírání studánek

Významné dny měsíce května bez 
pevného data

2. neděle v květnu: Den matek 
2. středa v květnu: Květinový den 
3. neděle v květnu: Den památky obětí nemoci
   AIDS 
4. pondělí v květnu: Mezinárodní den mléka 
poslední neděle v květnu: Den koní

TISKOVÁ ZPRÁVA
Občanské sdružení Laxus nabízí od února letošního roku 

v Pardubickém regionu širokou nabídku služeb uživatelům 
drog a jejich blízkým. Sociální a zdravotní služby převzalo 
o.s. Laxus po  ukončení služeb o.s. KHK.

Občanské sdružení Laxus poskytuje sociální a zdravotní 
služby uživatelům drog na území Královéhradeckého kraje 
od r. 1996 a na území Pardubického kraje od ledna 2007.

V „Terénních programech“ poskytuje zejména výměnné 
programy a odkazuje na další instituce (primárně na Kon-
taktní centrum). Kontaktní centrum se kromě výměn sou-
středí na poradenství, individuální sociální práci, zprostřed-
kování návazných služeb a léčby. Ambulantní centrum se 
zaměřuje na léčebné a doléčovací programy klientů a také na 
poradenství příbuzným nebo partnerům uživatelů. Program 
Drogové služby ve vězení poskytuje poradenství a kon-
takt se službami i uživatelům drog, kteří se ocitli ve vazbě 
nebo ve výkonu trestu

Všechny služby o.s. Laxus jsou poskytovány zdarma a ano-
nymně.

Výjezd do regionu je možné si telefonicky domluvit na čís-
lech 774 626 301 a 774 626 302 (telefony jsou zapnuté ve 
všední dny 9 - 21 hodin).

Ambulantní centrum bude otevřeno od dubna do kon-
ce května v úterý, středu a čtvrtek mezi 9.00 a 18.00, od 
června bude otevřeno od pondělí do pátku 9.00 až 18.00 
hodin. Návštěvu je vhodné předem telefonicky domluvit na 
č. 466 265 207 nebo na e-mailové adrese ambulance.par-
dubice@laxus.cz.

V Pardubicích, dne 11. dubna 2007
Mgr., Ing. Jiří Staníček ředitel Laxus o.s.
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SMK – nějak bylo, jak bude?
Kromě činností, o kterých jsem hovo-

řil v minulých článcích, provozujeme 
pro město Králíky i práce, které nejsou 
zdrojem zisku, ale Vám, občanům a 
návštěvníkům našeho města přinášejí 
zvýšení komfortu života, slouží k infor-
movanosti, sportovnímu vyžití apod.

Veřejné WC
Například provoz veřejných WC 

v ulici Valdštejnova.  Naše zaměstnan-
kyně, paní Hauptmannová a Kalous-
ková Vás uvítají v každý pracovní 
den mezi 8.00-17.00 hodinou, v sobo-
tu  mezi 8.00-14.00 , v případě konání 
větších akcí v centru města je dokonce 
provozní doba operativně prodlouže-
na. Provoz veřejných WC je ztrátovou 
činností, proto jsme letos přistoupili 
k zvýšení poplatku za použití WC na 
5,- Kč. I tak ale vybrané poplatky stačí 
sotva na pokrytí nákladů na spotřebo-
vanou elektrickou energii. Věřím ale, 
že kdo se zde zastaví, nebude vyna-
ložené částky litovat. Je běžné, že 
z těchto zařízení se odchází s lepšími 

pocity, než se do nich vbíhá, v Králí-
kách to platí dvojnásob.

Plakátovací plochy
Je mezi námi dost takových, kteří 

rádi pobaví nejen sebe, ale i ostatní, ať 
už to dělají pro peníze, pro radost nebo 
pro obojí. V takovém případě potřebují 
dát o své činnosti a plánovaných akcích 
vědět ostatním a mimo jiné způsoby tak 
mohou udělat vylepením letáčku nebo 
plakátu s upoutávkou na konanou akci. 
Pro tyto účely slouží vyhrazené plaká-
tovací plochy v majetku Města Králí-
ky. Provoz a údržbu těchto ploch také 
zajišťuje naše společnost a ke snížení 
ztráty z této činnosti jsme oprávněni 
inkasovat poplatky za výlep plakátů 
ve výši schválené Městem. Bohužel 
nemůžeme zajistit, že vylepený a zapla-
cený plakát dříve či později nějaký 
vandal (či snad konkurent) škodolibě 
nestrhne, nabízíme však nahrazení no-
vým v případě dostatečného množství 
dodaných plakátů. Naopak neoprávně-
ně vylepené plakáty jsme logicky nuceni 

odstraňovat. Podrobnosti o podmínkách 
výlepu Vám rádi sdělíme v naší kancelá-
ři, základní informace jsou umístěny na 
každé plakátovací ploše.

V předminulém vydání Králického 
zpravodaje jsem vyhlásil soutěž s otázka-
mi týkajícími se třídění papírového odpa-
du (samé správné odpovědi) a malůvky 
našeho popelářského auta (spousta krás-
ných obrázků). Přišlo nám několikaná-
sobně více milých odpovědí, než v první 
soutěži a moc mě těší, že se o ně s vámi 
můžeme podělit v naší vývěsce v ulici 
Růžová. Vylosovali jsme tři výherce:

- Jan Mannl, 4 roky, MŠ Moravská;
- Matěj Hejkrlík 6 let, MŠ Morav-

ská;
- David Chaloupecký 10 let;
kterým velmi rád předám maxičo-

koládu a doufám, že příště dostaneme 
ještě více odpovědí.

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

SOUTĚŽ-SOUTĚŽ-SOUTĚŽ-SOUTĚŽ
Otázka pro děti do 15 let (starší jistě 
odpověď znají)

1. Kolik ploch určených pro vyle-
pování plakátů máme v Králíkách 
k dispozici?

a) Jednu, na kašně uprostřed náměstí.
b) Šedesát tři, na stromech, autech a 

zdech budov po celém městě.
c) Celkem dvanáct. Pět v Králíkách, 

pod Velkým náměstím, v Polní uli-
ci, V Nádražní ulici, na autobusovém 
nádraží a v ulici 5. května. Dalších sedm 
ploch je v integrovaných obcích.

2. Namaluj na papír obrázek sochy, 
která je umístěna v parčíku u veřejných 
WC v Králíkách.

Odpovědi nám děti do 15-ti let mohou 
zasílat včetně zpátečního kontaktu poš-
tou na adresu Služby města Králíky 
s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky nebo 
e-mailem na adresu sluzby.mesta.krali-
ky@email.cz

Odpovědi došlé do 20. 5. 2007 slosuje-
me a vybereme tři výherce, kterým opět 
předáme maxičokoládu.
SOUTĚŽ-SOUTĚŽ-SOUTĚŽ-SOUTĚŽ

A děti i rodiče nezapomeňte!
Jsme tu pro vás!

Pavel Morong, jednatel SMK

OBEC MALÁ MORAVA
se sídlem Malá Morava 2, 788 33 Hanušovice

Obec Malá Morava, zřizovatel Mateřské školy Malá Morava, příspěvková organizace, 
Malá Morava – Vysoký Potok 40, 788 33 Hanušovice, v souladu s § 3 vyhlášky č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

vyhlašuje
nové konkursní řízení na obsazení funkce ředitele 

Mateřské školy Malá Morava, příspěvková organizace, 
Malá Morava – Vysoký Potok, 788 33 Hanušovice

Požadavky:
- předpoklady pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na pedagogiku předškolního věku, 
nebo vyšší odborné vzdělání získané ukončením akreditovaného vzdělávacího 
programu vyšší odborné školy v oboru vzdělávání zaměřeném na přípravu učitelů 
předškolního vzdělávání, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou získané 
ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání 
zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání, nebo vysokoškolské vzdělání 
získané studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd 
zaměřené na speciální pedagogiku

- 3 roky praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti
- znalost problematiky řízení školství a školské legislativy
- dobrý zdravotní stav
Náležitosti přihlášky:
- ověřené  kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (u VŠ diplom a vysvědčení 

o státní závěrečné zkoušce) a dokladů o dalším vzdělávání
- doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis
- koncepci rozvoje mateřské školy v maximálním rozsahu 3 stran strojopisu
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 3 měsíců)

Předpokládaný nástup: k 18. 6. 2007
Podání přihlášek: v termínu 11. 5. 2007 (Rozhodující je datum doručení)
Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Obecní úřad Malá Morava, Malá 
Morava 2, 788 33 Hanušovice nebo osobně doručte do podatelny Obecního úřadu 
Malá Morava nejpozději do uzávěrky dne 11. 5. 2007, 14.30 hod.

Zalepenou obálku výrazně označte „KONKURZ - NEOTVÍRAT“.
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Policie České republiky Obvodní oddělení Králíky informuje
K další krádeži barevných kovů 

došlo v obci Dolní Lipka. Z budovy 
místní klubovny neznámý pachatel 
odcizil část měděného svodu v hod-
notě cca 3.500,-Kč. Smutné je to, že 
se jedná již o druhou krádež z této 
budovy a nově osazené svody měly 
„životnost“ pouhých 14 dní.

Na počátku měsíce dubna si 19-ti 
letý mladík v obci Červený Potok zapůj-
čil osobní motorové vozidlo. Na tom by 
nebylo až tak nic divného, kdyby ovšem 
jeho družka – majitelka vozidla , s tímto 
„ zapůjčením“ souhlasila. Poté co zjistila, 
že její druh vozidlo víceméně odcizil, vše 
oznámila na policii. Hlídka policie ihned 

Policie o drogách

po oznámení provedla pátrání po vozidle 
a toto nalezla v pořádku odstavené na 
louce v Červeném Potoce. Pachateli bylo 
ve zkráceném přípravném řízení sděle-
no podezření ze spáchání trestného činu 
neoprávněného užívání cizí věci a také 
podezření ze spáchání trestného činu  
řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění. Při šetření totiž vyšlo najevo, 
že pachatel navíc není držitelem žádného 
řidičského průkazu. 

Dále bychom Vás rádi pozvali na 
naše webové stránky. Odkaz na naše 
stránky naleznete na oficiálních 
webových stránkách města Králí-
ky, Červené Vody, Dolní Moravy a 

Lichkova, případně přímo na adrese:
http://policie-kr.webgarden.cz

prap. Karel Straka, inspektor

Drogy, tedy jejich užívání, a lidská 
společnost jsou jeden neoddělitelný 
celek.  Dokud bude po drogách poptáv-
ka, bude zcela jistě fungovat nabídka. 
S ohledem na skutečnost, že tomu tak 
je již po dlouhá tisíciletí, bylo by naiv-
ní myslet si, že se tento stav zásadním 
způsobem podaří někomu z nás zvrá-
tit. Jediné, co může společnost pro své 
členy učinit je to, že těm, kteří se svo-
bodně rozhodli žít bez drog, poskytne 
dostatečnou ochranu stran těch, kteří 
drogy užívají a potencionálně by jejich 
přítomnost někdy ve společnosti moh-
la být nebezpečná nebo někomu při-
nejmenším nepříjemná. Těm, kteří se 
rozhodli s drogou skončit, bude podána 
pomocná ruka a dána šance k lepšímu 
a plnohodnotnějšímu životu.

Riziková mládež v každém státě pola-
rizuje postoje lidí. Veřejnost a většina 
médií je dnes u nás vůči ní naladěna 
velmi odmítavě. Polarizaci postojů lze 
sledovat v médiích i v diskusi o lega-
lizaci pěstování a užívání marihuany. 
Mládež svým chováním často provoku-
je, a to záměrně, dospělou odrostlejší 
populaci. Nelze jednoznačně stanovit, 
zda je současná mládež lepší, horší, 
či jednoduše jiná než generace minu-
lé. Vždy dochází ke srovnání nesrov-
natelného. Minulá generace žila a 
vyrůstala v jiných politických, ekono-
mických, technických a společenských 
podmínkách a proto ji nelze srovnávat 
s generací současnou. Je velmi těžké 
odhadnout, jak se prudký společenský, 
technický a civilizační vývoj promítne 
do života lidí nového tisíciletí. Je otáz-
kou, jakými budou současní pubes-
centi a adolescenti občany, pracovní-
ky, rodiči, o co budou usilovat a jaké 
hodnoty budou uznávat. Být rodičem 
je dnes velmi nesnadné. Dnešní děti 
dospívají mnohem rychleji a spous-
tu informací o životě získávají dříve, 
než jim mohou skutečně porozumět a 
vyrovnat se s nimi. Drogová závislost 
je jev nesmírně složitý a důvody k uží-
vání drog jsou velmi rozmanité – od 
hloupé hry, experimentu přes indivi-
duální psychickou labilitu, pokřivené 
sociální vztahy v rodině i v celé spo-
lečnosti, až po neschopnost vyrovnat 

se s nějakou osobní prohrou. Drogově 
závislý pubescent nebo mladistvý není  
typický pouze pro rodiny na okra-
ji společnosti, ale lze jej stále častěji 
nacházet i v rodinách dobře ekono-
micky zajištěných, s dobrým spole-
čenským postavením. Soubor důvodů, 
proč mládež sahá po drogách je, jak 
již jsem uvedl, velmi široký. Jako nej-
častější příklad lze uvést sociální odci-
zení, očekávání neobvyklosti zážitku, 
přímý vliv vrstevníků, nedostatečná 
sebeidentita, životní apatie bez kon-
krétních životních plánů a cílů. Dro-
gově závislý potřebuje značné finanční 
prostředky na uspokojení své potřeby 
a jelikož v drtivé většině případů není 
ekonomicky soběstačný, řeší tuto situ-
aci nejen tím, že si prostředky obsta-
rává v rodině drobnými krádežemi, 
ale zejména pak protispolečenskou 
činností, například dealerstvím a dal-
šími kriminálními aktivitami. Jedinec 
se díky drogové závislosti zásadně 
mění. Dochází k postupnému narušení 
osobnosti. Jsou ovlivněny jeho emoce, 
dochází ke ztrátě pocitu sounáležitos-
ti s rodinou a k celkové změně myš-
lení. Jediným motivem pro jednání se 
postupně stává potřeba obstarání dro-
gy a nebo prostředků na její získání. 
Jsou znatelné fyzické projevy, jako je 
úbytek na váze, nechutenství, poruchy 
spánku, poruchy menstruace, snížení 
až vymizení sexuální apetence. Dochá-
zí k porušování společenských a práv-
ních norem.

Ve své každodenní praxi mohu kon-
statovat, jak náročné je čelit nelegální-
mu obchodu s omamnými a psychotrop-
ními látkami. Stoprocentní eliminace 
nelegální výroby, dovozu, vývozu, tedy 
i nelegálního nákupu a prodeje je zcela 
nemožná. Drogy jsou problémem naší 
společnosti, zasahují do mnoha sfér 
našeho života a zaslouží si mimořád-
nou pozornost, zejména pak ve spojení 
s mladou generací. Mládež je do znač-
né míry stoupencem liberalizace čeho-
koli, tedy i drog, aniž by reflektovala 
celý komplex příčin a důsledků tohoto 
problému. Ochránit děti a mládež před 
omamnými a psychotropními látkami 
je důležitý a velmi těžký úkol pro nás 

pro všechny, protože důsledky nenese 
jenom jednotlivec, rodina, užší sociál-
ní skupina, ale právě celá společnost. 
Jelikož drogová scéna je založena na 
principu nabídky a poptávky, není na 
místě zasahovat pouze pomocí represe, 
ale je především nutné hledat řeše-
ní v prevenci, aby byla poptávka po 
omamných a psychotropních látkách 
co nejmenší. Optimální věk pro pre-
ventivní působení  pravděpodobně není 
možné stanovit s ohledem na individu-
alitu každého jednotlivce. Preventivní 
opatření je nutné směřovat zejména 
k výchově ke zdravému životnímu sty-
lu – životu bez drog. Iniciovat zájem 
o volnočasové aktivity, naučit děti a 
mládež překonávat a řešit náročné 
životní situace bez úniku k omamných 
a psychotropním látkám, vychovávat 
je k zodpovědnosti k vlastnímu zdraví. 
Zde by hlavní roli měla sehrát rodina, 
jako základní stavební jednotka celé 
společnosti, a školy všech stupňů. 

Na místě je i pomoc rodičům.  Těm 
je nutné průběžně poskytovat nejen 
informace obsahující hrozbu o škod-
livosti drog, ale především informace 
týkající se řešení nastalé situace a 
následně nabídnout odbornou pomoc. 
Těchto informací by se mělo dostávat 
rodičům například ze strany dětského 
lékaře, ze strany učitelů a preventistů 
jednotlivých škol, ale i policie, nezis-
kových organizací a dalších státních 
i nestátních subjektů. Je nutné inici-
ovat, aby rodiče sami byli dostatečně 
aktivní a k závislostem se nestavěli 
pasivně v době, kdy se jich to zrovna 
netýká. Žádný univerzální postup asi 
nelze jednoznačně doporučit, vždy bude 
existovat škála opatření, které pove-
dou k eliminaci tohoto nežádoucího 
sociálně patologického jevu. V každém 
případě se však preventivní aktivity 
vyplatí více, než úsilí spojené s odstra-
ňováním již vzniklých následků. 

Drogy jsou schopny negativně ovliv-
ňovat široké spektrum lidských akti-
vit, od hospodářství, přes politiku až 
po zdravotnictví. Dějiny drog nám 
ukazují, že se celá společnost musí 
naučit žít s určitými problémy, pro 
které neexistuje definitivní řešení jed-
nou provždy. 

npor. Ing. Roman Němec
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Výpis z jednání Rady města Králíky

Z pracovního kalendáře vedení města
2. 4. – starostka a místostarosta účast na druhém semináři k destinačnímu manage-

mentu „Turistická oblast Králický Sněžník – partnerství v cestovním ruchu“ a založení 
o.p.s. 

3. 4. – starostka na pozvání žáků na návštěvě v Základní škole praktické v Králíkách.
4. 4. – jednání se zástupci firmy Autoliv Stakupress s.r.o. o zahájení výroby v Králí-

kách.
5. 4. – starostka na setkání starostů měst Pardubického kraje v Holicích na pozvání 

starosty města Holice.
10. 4. – místostarosta na jednání s ředitelem Pozemkového fondu v Ústí nad Orlicí.
11. 4. – místostarosta na plánovací konferenci na Cihelnu 2007 ve Staré Boleslavi.
12. 4. – jednání organizačního výboru 4. Setkání Králíků v Králíkách.
18. 4. – starostka a místostarosta na setkání Sdružení historických sídel Čech, Moravy 

a Slezka ve Španělském sále Pražského hradu u příležitosti vyhodnocení Programu rege-
nerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2006.

19. 4. – starostka na XIV. Celostátním kongresu starostů a primátorů obcí a měst ČR 
na téma „Financování obcí po daňové reformě“.

19. 4. – jednání místostarosty se zástupci MO a AČR a společná prohlídky VMK Krá-
líky a K – S 14.

24. 4. – starostka a místostarosta na valné hromadě firmy EKOLA České Libchavy 
s.r.o.

26.4. – starostka a místostarosta na semináři k založení o.p.s. Králický Sněžník a čin-
nosti destinačního managementu turistické oblasti.

28. 3.
- RM schvaluje pronájem nebytového 

prostoru v 1 n.p. – kanceláře v čp. 414 v ul. 
5. května v Králíkách společnosti Králická 
rozvojová s.r.o., Králíky, a to na dobu neur-
čitou za roční nájemné.

- RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 
586/3 v k.ú. Horní Morava od státního 
podniku Lesy ČR, s.p., Hradec Králové na 
Město Králíky za roční nájemné a to na 
dobu neurčitou.

-RM schvaluje záměr pronájmu pozem-
ků p.p.č. 1046/2 a 1046/119 v k.ú. Králíky 
za účelem provádění sběrných dvorů a 
ukládá záměr zveřejnit.

- RM revokuje usnesení RM/2007/10/131 
ze dne 28. 2. 2007 a schvaluje dohodu o jed-
norázovém poskytnutí pozemků ve zjed-
nodušené evidenci p.č. 1884/1 (GP), 1887 
(GP), 1895 (GP) a pozemku p.p.č. 1883/1 
v k.ú. Králíky se společností ZEOS, s.r.o., 
Prostřední Lipka.

- RM nedoporučuje prodej pozemků 
p.p.č. p.p.č. 463/1, 463/4, 741/1, 768, 777, 
778, 624, 785/1, 620/2, 767/2, 595/3, 458 a 
pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 753 
(GP), 754 (GP) a 760 (GP) vše v k.ú. Dolní 
Hedeč o celkové výměře 17108 m2 za úče-
lem zemědělského hospodaření a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prode-
je. RM doporučuje pronájem pozemků.

- RM neschvaluje záměr pronájmu 
pozemků p.p.č. 761/1, 761/2, 773/1 a 773/2 
v k.ú. Dolní Hedeč o celkové výměře 4045 
m2 za účelem zemědělského hospodaření.

- RM neschvaluje finanční spoluúčast 
města v oblasti prevence bezpečnosti pro-
vozu na silnicích Domu dětí a mládeže, 
Ústí nad Orlicí.

- RM schvaluje provozní dobu a ceník 
Sportovního areálu při Základní škole Krá-
líky, ul. Moravská.

- RM souhlasí se skácením 1 ks javoru 
rostoucího za domem č.p. 399 na p.p.č. 
1808/5 v k.ú. Králíky. 

4. 4.
- RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 

651/25 v k.ú. Králíky, návrh kupní ceny 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje.

- RM doporučuje prodej nemovitosti čp. 
265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 
v k.ú. Králíky za kupní cenu 250.000,- Kč a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje.

- RM schvaluje bezúplatný převod movi-
tých věcí – filtroventilačních zařízení a 
vzduchotechnických prvků (filtrů) z leh-
kých objektů a těžkých objektů od ČR 
– Ministerstva obrany na Město Králíky. 

- RM schvaluje zaplatit z rozpočtu měs-
ta - kapitoly údržba veřejné zeleně skácení 
tuje a likvidaci pařezu na p.p.č. 88 v k.ú. 
Červený Potok za celkovou cenu 4000,- Kč.

- RM schvaluje podat žádosti o poskytnu-
tí 100% finančních prostředků na ošetření 
památných stromů Králicka a na zajištění 
šetrného kosení lokality u ČOV s výskytem 
zvláště chráněné vachty trojlisté.

- RM schvaluje spoluúčast města na 
projektu Bezpečná oáza formou finančního 
příspěvku na práce spojené s instalací zaří-
zení. Finanční příspěvek bude poskytnut 
proplacením skutečných nákladů na insta-
laci na základě předložených dokladů.

- RM schvaluje příspěvek ve výši 3.500,- 
Kč na Ekologický týden pro Základní školu 
praktickou v Králíkách. Finanční příspě-
vek bude poskytnut proplacením skuteč-
ných nákladů na instalaci na základe před-
ložených dokladů.

11. 4.
- RM doporučuje prodej volné bytové jed-

notky č. 1 v čp. 148 v ul. Pivovarská a spo-
luvlastnického podílu ve výši 86/10000 na 
st.p.č. 258/1 a společných částech domu vše 
v k.ú. Králíky za minimální nabídkovou 
kupní cenu 32.559,-- Kč a to dle zákona č. 
72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
RM ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje.

- RM neschvaluje záměr pronájmu 
nebytových prostor v budově bez čp. nebo 
ev. na st.p.č. 1651 v k.ú. Králíky za úče-
lem provozování restaurační a prodejní 
činnosti.

- RM neschvaluje instalaci společné-
ho zařízení domu – sušáku na prádlo 
na pozemku p.p.č. 651/28 v k.ú. Králíky 
u bytového domu čp. 594 v ul. Nové domo-
vy a ukládá MO vyrozumět všechny spolu-
majitele bytového domu čp. 594 o stejném 
právu na užívání stávajícího sušáku na 
prádlo. 

- RM schvaluje smlouvu o provozování 
veřejných WC mezi Městem Králíky a spo-
lečností Služby města Králíky s.r.o., Králí-
ky  v předloženém znění. 

- RM schvaluje smlouvu o údržbě a sprá-
vě plakátovacích ploch mezi Městem Krá-
líky a společností Služby města Králíky 
s.r.o., Králíky v předloženém znění. 

- RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 2075 v k.ú. Králíky Velké náměstí 
za účelem konání tradiční Michalské pouti 
po dobu 7 dnů panu Lagronovi, Břehy za 
smluvní nájemné. Zaplacením nájemného 
není dotčena povinnost nájemce uhradit 
poplatek za užívání veřejného prostran-
ství.

- RM schvaluje zřízení pracovní skupi-
ny pro oblast plánování sociálních služeb 
v územním obvodu města  Králíky a při-
lehlých obcí ve složení: vedoucí skupiny 
Mgr. J.Berková, členové Mgr. M.Hejkrlík 
a Bc.B.Strnad.

17. 4.
- RM schvaluje znění výzvy k podá-

ní nabídek na projekt „Využití a provoz 
Evropského domu Králíky“ a ukládá:

1) Odboru VTS aplikovat postup dle 
ustanovení čl. 8, bod 2. Smlouvy o finan-
cování v rámci Iniciativy Společenství 
INTERREG III A, tj. požádat o provedení 
změny v užívání 2. a 3. n.p. nemovitosti čp. 
353 v k.ú. Králíky.

2) Odboru ŠKT aplikovat postup dle 
ustanovení čl. 4, bod 7.  Smlouvy o finan-
cování v rámci Iniciativy Společenství 
INTERREG III A, tj. výběr smluvního 
partnera (nájemce) vybrat za užití pravi-
del stanovených v zákoně č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách. 

- RM doporučuje úplatný převod budo-
vy služebny na st.p.č. 567 a pozemků část 
st.p.č. 567, část p.p.č. 1242 a p.p.č. 1295/37, 
1241, 2267, 2249/13, 1155/1, 1155/4 1168/4 
vše v k.ú. Králíky od Východočeské ply-
nárenské, a.s., Hradec Králové na Město 
Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku. Zároveň ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

- RM potvrzuje zájem o převod nemovi-
tosti čp. 9 na st.p.č. 67 a st.p.č. 67 a souvi-
sejících pozemků, které tvoří areál hranič-
ního přechodu v k.ú. Dolní Lipka a ukládá 
MO zjistit předběžnou prodejní cenu pro 
případ úplatného převodu.

- RM schvaluje provedení úpravy ploch 
hřbitova v Červeném Potoce na náklady 
města. 

- RM souhlasí s poskytnutím finančního 
příspěvku na opravu kostela Navštívení 
Panny Marie v Červeném Potoku ve výši 
30.000,- Kč po rozdělení finančních pro-
středků na granty v roce 2007.

- RM souhlasí s uskutečněním LDT 
v zařízení Hněvkov a ukládá odboru VTS 
připravit podmínky v zařízení pro uskuteč-
nění LDT pro děti z Králického regionu.

- RM schvaluje poskytnutí přímé dotace 
10.000,- Kč občanskému sdružení Patriot 
CZ, Prachatice na realizaci akce 4.setkání 
Králíků v Králíkách.

- RM schvaluje příspěvek OŠKT na 
nákup medailí a drobných cen pro oceně-
né sportovce v jednotlivých disciplínách 
do výše Kč 3.000,- proti skutečně vyna-
loženým výdajům.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města č. 4
konaného dne 10. dubna 2007

Přítomní členové zastupitel-
stva města: Jana Ponocná (starost-
ka), Čestmír Doubrava (místostaros-
ta), Ing. Ladislav Dostálek, Vladimír 
Hejtmanský, JUDr. Milan Ježek, 
Arnošt Juránek, Pavel Kalianko, Mgr. 
Dušan Krabec, Mgr. Vlastimil Kubíček, 
Ing. Václav Kubín, MUDr. Eva Rýcová 
(radní), Ing. Josef Šašek, Ing. Ladislav 
Tóth (radní), Ing. Anton Zima

Z  jednání omluvena: Mgr. Jarmi-
la Berková (radní).

Z části jednání omluven: Pavel 
Kalianko.

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

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

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.2. Kralický Sněžník, o.p.s.
4.3. Přidělení dotace z

Programu regenerace MPZ
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení a prezence

Jednání zahájila starostka města  a 
navrhla doplnění programu o bod: 4.3. 
Přidělení dotace z Programu regene-
race MPZ. Program jednání byl schvá-
len.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu z jednání ZM 
dne 12. 03. 2007 Mgr. Jarmila Ber-
ková a p. Arnošt Juránek nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu 
byli navrženi a schváleni Ing. Ladislav 
Dostálek a JUDr. Milan Ježek.

3. Zpráva z jednání rady města

Výběr usnesení z jednání rady měs-
ta přednesl a následnou diskuzi řídil 
místostarosta p. Doubrava. 

Ing. Kubín – dotaz k  provozní době 
sportovního areálu. Je to určené pro 
veřejnost nebo i pro kluby atd.? Zdá se 
mu, že je prázdninová provozní doba 
krátká. Areál by se měl více užívat.

p. Doubrava – po-pá – 8:00 – 15:00 
pro školy, 15:00 – 18:00 pro veřej-
nost,18:00 – 21:00 pro kluby, spolky, 
oddíly a organizovanou činnost, indivi-
duální čas lze dohodnout se správcem 
po telefonu

Bc. Divíšek – je sice stanovená 
určitá provozní doba, ale je možné se 
telefonicky domluvit se správcem are-
álu na jiném časovém termínu.

p. Zima – v provozní době by mělo 
být zapsáno, že další nároky na využití 

areálu se budou řešit jednotlivě. Aby to 
nebylo vázáno na rozhodnutí správce.

JUDr. Ježek – Podal podnět na 
úpravu usnesení RM.

ZM ukládá RM doplnit provoz-
ní dobu sportovního areálu při 
ZŠ Moravská, tak aby byla zabez-
pečena možnost jeho využití v co 
největším rozsahu, a to i o prázd-
ninách. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

JUDr. Ježek – v jednom bodu z jed-
nání RM bylo uvedeno, že MO připraví 
návrh  směrnice o prodeji nemovitostí. 
Termínově bylo dáno, že tuto změnu 
provede MO průběžně, kdy tedy bude 
směrnice vypracovaná a kdy bude 
návrh předložen ZM?

pí Ponocná – připravit nové směr-
nice je těžká záležitost a proto RM 
neurčila přesný termín pro předložení, 
počítá se zpracováním tak kolem třetí-
ho čtvrtletí. 

JUDr. Ježek – proč v nově stanove-
né komisi pro kulturní památky není 
zastoupení i z řad občanů města.

pí Ponocná – komise je víceméně 
sestavena z odborníků,

Bc. Divíšek – tato komise je přímo 
určena na zpracování dotazníku „Pro-
gram regenerace MPZ“ pro příští rok a 
zároveň na rozdělení peněz z Progra-
mu regenerace MPZ.

JUDr. Ježek – počítá se v Progra-
mu regenerace MPZ také s opravou 
gymnázia?

Bc. Divíšek – budova gymnázia 
není kulturní památkou.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace

4.1.1. Prodej spoluvl. podílu na byto-
vé jednotce č. 16 a bytové jednotky č. 5 
v č.p. 148 v Králíkách

O prodej spoluvlastnického podílu 
ve výši 5000/10000 na bytové jednotce 
č. 16 a bytové jednotky č. 5 požádali 
oprávnění nájemci. Jedná se o spo-
luvlastnický podíl na vymezené bytové 
jednotce a o vymezenou bytovou jed-
notku podle zákona č. 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.  Záměr pro-
deje byl schválen a zveřejněn.

ZM schvaluje prodeje:
- spoluvlastnického podílu ve 

výši 5000/10000 na bytové jednotce 
č. 16 v čp. 148 v ul. Pivovarská a 
spoluvlastnického podílu ve výši 
173/10000 na pozemku st.p.č. 258/1 
a společných částech domu vše v 
k.ú. Králíky oprávněnému nájemci 
panu D. K., za kupní cenu 65.258,- 
Kč

- bytové jednotky č. 5 v čp. 148 
v ul. Pivovarská a spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 372/10000 na 
pozemku st.p.č. 258/1 a společných 
částech domu vše v k.ú. Králíky 

oprávněnému nájemci panu J. Š.
Hlasování: 13:1:0 (schváleno)

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 81 v k.
ú. Prostřední Lipka.

O prodej pozemku požádal pan M. Š.  
za účelem užívání pozemku pro země-
dělskou prvovýrobu a údržby pozemku. 
Jedná se o záplavové území, na pozem-
ku vede telef. přípojka a vodovod, pro-
to žadatel požádal o zohlednění v kup-
ní ceně pozemku. Jedná se o pozemek 
o výměře 3870 m2, který navazuje na 
nemovitost ve vlastnictví žadatele. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřej-
něn, kupní cena 10,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 40.415,- Kč.

Zároveň RM zatížila pozemek věc-
ným břemenem – právo uložení, provo-
zu a údržby přivaděče vody do požární 
nádrže pro oprávněné město.

ZM schvaluje prodej pozemku 
p.p.č. 81 v k.ú. Prostřední Lipka za 
kupní cenu 40.415,- Kč panu M. Š.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.3. Prodej nemovitosti čp. 132 a 
pozemků st.p.č. 401/1, 400/3 a záměr 
prodeje pozemků st.p.č. 400/2 a p.p.č. 
442/1, 442/3 a 443 vše v k.ú. Králíky

O koupi nemovitostí požádali 
manželé Z. společně s panem M. Z. 
a paní H. V. za účelem rekonstrukce 
objektu nájemního domu. Jedná se 
o bytový dům se 4 b.j., který město 
nabízí k prodeji od roku 2005. Dům 
včetně kolny a pozemků st.p.č. 401/1, 
400/3 o výměře 313 m2 jsou nabízeny 
za nabídkovou kupní cenu 183.530,- 
Kč.

Žadatelé požádali ještě o prodej 
pozemků st.p.č. 400/2 a p.p.č. 442/1, 
442/3 a 443 v k.ú. Králíky, st.p. má 
výměru 123 m2, p.p. mají výměru 1589 
m2, pozemky jsou v KN vedeny jako 
zahrada, ostatní plocha a zastavěná 
plocha. Odbor VTS nemá k prodeji při-
pomínky. Dle odboru ÚPaSÚ je ÚPD 
schválena – zeleň obytné zástavby, 
dle konceptu ÚP Králíky je plocha 
občanského vybavení. RM doporučila 
prodej nemovitostí a navrhla u zámě-
ru pozemků cenu u st.p. 110,- Kč/m2 
a u p.p. 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem.

JUDr. Ježek – kdy došlo k prvotní-
mu nabídnutí nemovitosti k prodeji?

Bc. Kubíčková – od roku 2005 je 
zveřejněn záměr prodeje.

ZM schvaluje prodej nemovitos-
ti čp. 132 na st.p.č. 401/1, kolny na 
st.p.č. 400/3, st.p.č. 401/1 a st.p.č. 
400/3 vše v k.ú. Králíky do podílo-
vého spoluvlastnictví, a to ideální 
1/2 manželům M. a I.  Z.  za kupní 
cenu 91.765,--Kč, ideální 1/4 panu 
M. Z. za kupní cenu 45.882,50 Kč 
a ideální 1/4 paní H. V. za kupní 
cenu 45.882,50 Kč.

Hlasování: 13:1:0 (schváleno)



 �� - Králický zpravodaj 5/2007

ZM schvaluje záměr prodeje 
pozemků st.p.č. 400/2 a p.p.č. 442/1, 
442/3 a 443 vše v k.ú. Králíky za 
kupní cenu u st.p. 110,- Kč/m2 a u 
p.p. 50,- Kč/m2 + náklady spojené s 
převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.4. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
666/21 v k.ú. Králíky  

O koupi pozemku požádali manželé 
L. za účelem rozšíření zahrady. Jedná 
se o pozemek o výměře 297 m2, který 
je veden v KN jako zahrada, pozemek 
mají žadatelé v pronájmu. Dle odbo-
ru VTS se jedná o zahradu užívanou 
žadatelem, jiné využití nepředpoklá-
dáme. Dle odboru ÚPaSÚ je dle ÚPD 
plocha zeleně obytné zástavby, dle 
konceptu ÚP Králíky plocha městské-
ho rodinného bydlení. RM doporučila 
prodej a navrhla kupní cenu 50,- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem.

ZM schvaluje záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 666/21 v k.ú. Krá-
líky za kupní cenu 50,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.5. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
23/25 v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádal 
pan N. ze Spišské Nové Vsi za účelem 
výstavby RD. Současně o koupi té-
hož pozemku za účelem výstavby RD 
požádali manželé P. z Králík. Jedná 
se o pozemek o výměře 1111 m2, který 
je v KN veden jako t.t. porost, poze-
mek je určen k zástavbě pro bydlení. 
RM doporučila prodej a navrhla kup-
ní cenu 150,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem – 15.000,- Kč za zatížení 
pozemku věcným břemenem – uložení 
kanalizace pro oprávněné město. RM 
doporučila prodej.

MUDr. Rýcová – proč se pozemek 
prodává pouze za 150,- Kč/m2 , když se 
za věcné břemeno cena ponižuje o 15 
000,- Kč?

Bc. Kubíčková – tento pozemek se 
nachází v ulici Luční, kde se pozemky 
prodávají za  150,- Kč/m2.

ZM schvaluje záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 23/25 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu 150,- Kč/m2 + nákla-
dy spojené s převodem – 15.000,- 
Kč za zatížení pozemku věcným 
břemenem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

4.1.6. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
107 v k.ú. Červený Potok 

O koupi pozemku požádala paní H. 
zza účelem užívání zahrady. Jedná 
se o pozemek o výměře 257 m2, kte-
rý je v KN veden jako zahrada, poze-
mek má žadatelka v pronájmu. Dle 
odboru VTS přes pozemek vede trasa 
vodovodu, doporučuje pozemek pouze 
pronajmout. Dle odboru ÚPaSÚ je dle 
konceptu ÚP Králíky určená plocha 
pro bydlení městské sídlištní. Dle OV 

je pozemek dlouhodobě užíván žada-
telkou, k prodeji nemá připomínky. 
RM doporučila prodej a navrhla kup-
ní cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. Zároveň RM pozemek 
zatížila věcným břemenem – právo 
podzemního vedení vodovodního řadu 
pro oprávněné město. 

ZM schvaluje záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 107 v k.ú. Červe-
ný Potok za kupní cenu 10,- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.7. Záměr prodeje pozemků v k.ú. 
Dolní Hedeč 

Společnost AGROFRUCT, a.s., Dol-
ní Ředice požádala o prodej pozemků 
p.p.č. 463/1, 463/4, 741/1, 768, 777, 778, 
624, 785/1, 620/2, 767/2, 595/3, 458 a 
pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 
753 (GP), 754 (GP) a 760 (GP) vše v k.
ú. Dolní Hedeč o celkové výměře 17108 
m2 za účelem zemědělského hospoda-
ření. Odbor VTS nedoporučuje prodej 
pozemků, jedná se o pozemky, které 
jsou vedeny jako ostatní komunikace 
a jsou přilehlé většinou k pozemkům 
jiných vlastníků. Následné prodeje 
by mohly být problematické. Odbor 
ÚPaSÚ doporučuje pozemky navržené 
k prodeji pouze pronajmout a to krát-
kodobě (některé jsou dle konceptu ÚP 
Králíky určeny k zástavbě). Odbor ŽP 
po prostudování předložených mate-
riálů se plně ztotožňuje se stanovis-
ky obou odborů, navíc uvádí, že ces-
ty slouží i k turistickému ruchu. RM 
nedoporučila prodej pozemků, doporu-
čuje pozemky pouze pronajmout.

p. Doubrava – pozemky by se pro-
dávat neměly, ale část pozemků je 
možné pronajmout.

ZM neschvaluje záměr prodeje 
pozemků p.p.č. p.p.č. 463/1, 463/4, 
741/1, 768, 777, 778, 624, 785/1, 
620/2, 767/2, 595/3, 458 a pozemků 
ve zjednodušené evidenci p.č. 753 
(GP), 754 (GP) a 760 (GP) vše v k.ú. 
Dolní Hedeč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.8. Záměr prodeje nemovitosti 
na st.p.č. 1053/1 a st.p.č. 1053/1 v k.
ú. Králíky 

Pan J. M. požádal o prodej nemovi-
tosti bez čp. nebo ev. na st.p.č. 1053/1 a 
st.p.č. 1053/1 v k.ú. Králíky za účelem 
trvalého bydlení a k podnikání. Jedná 
se o nemovitost v Hluboké ulici, kterou 
v současné době užívá Městské muze-
um Králíky jako depozitář, dále město 
pronajímá garáže. Pozemek je o výmě-
ře 290 m2. Dle odboru VTS je plocha 
navržena k občanské vybavenosti, pro-
dej by zablokoval možnost větší inves-
tice, objekt je určen k demolici, pro-
dej nedoporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ 
jsou dle stávající ÚPD podél silnice 
II/31224 navrženy objekty administra-
tivy a komerce. Dle konceptu ÚP Krá-
líky je navržena plocha k občanskému 
vybavení. Je nutno zvážit navrhovanou 
zástavbu podél silnice v ul. Pivovarská 

a Hluboká. Prodej odbor nedoporučuje. 
RM nedoporučila prodej nemovitostí.

JUDr. Ježek – existuje na objekt 
demoliční výměr?

pí Ponocná – ne, prozatím neexis-
tuje.

ZM neschvaluje záměr prodeje 
nemovitosti bez čp. nebo ev. na 
st.p.č. 1053/1 a st.p.č. 1053/1 v k.ú. 
Králíky. 

Hlasování: 13:1:0 (schváleno)

4.1.9. Převod pozemků ve zjedno-
dušené evidenci p.č. 1714/1, 1715/3 a 
2185/3 v k.ú. Králíky

Pan L. požádal město o převod 
pozemků za účelem realizace inves-
tičního záměru, podle současné ÚPD 
je plocha pro tento záměr schválena. 
Jedná se o pozemky o výměře 2542 m2, 
pozemky jsou ve vlastnictví PF ČR. 
Žadatel požádal, aby si město požádalo 
o převod a následně pozemky prodalo 
žadateli. Dle odboru VTS je v návr-
hu nového ÚP na pozemku umístěna 
komunikace do průmyslové zóny. Dle 
odboru ÚPaSÚ je ÚPD schválena – na 
části je umístěna čerpací stanice, část 
je mimo zástavbu. Dle konceptu ÚP 
Králíky – část je přístupová komuni-
kace do průmyslové zóny, část neza-
stavěný pozemek. Dle MO lze úplatně 
převést na obec pozemky dle § 5 záko-
na č. 95/1999 Sb., ve znění poz. před-
pisů. Dle uvedeného zákona by bylo 
možné převést pouze část pozemku 
p.p.č. 1714/1 v k.ú. Králíky, tj. v zasta-
vitelné části obce (nutný GP), pokud je 
hranice zastavitelného území vyznače-
na. RM nedoporučila požádat o úplat-
ný převod pozemků.

JUDr. Ježek – jaký měl být inves-
tiční záměr pana L.?

pí Ponocná – čerpací stanice.
ZM neschvaluje požádat o úplat-

ný převod pozemků ve zjedno-
dušené evidenci p.č. 1714/1(GP), 
1715/3(GP) a 2185/3(GP) v k.ú. Krá-
líky od Pozemkového fondu ČR na 
Město Králíky. 

Hlasování: 11:1:1 (schváleno)

4.1.10. Majetkoprávní vypořá-
dání stavby „Modernizace silnice 
III/31227 Červený Potok – Horní 
Morava (v návaznosti na usnesení 
ZM/2006/01/016)

Pardubický kraj požádal město 
o majetkoprávní vypořádání stavby. 
Na základě geometrického zaměře-
ní skutečného stavu uvedené stavby 
nabízí PK bezúplatně převést na měs-
to nově označené pozemky p.p.č. 867/3 
ostatní plocha – silnice o výměře 450 
m2 a p.p.č. 868/2 ostatní plocha  - sil-
nice o výměře 1700 m2, včetně části 
bývalé silnice III/31227 a stavby mos-
tu ev.č. 31227-1  vše v k.ú. Červený 
Potok.

Na druhou stranu očekává PK od 
města bezúplatně převést nově označe-
ný pozemek p.p.č. 867/5 ostatní plocha 
– silnice o výměře 83 m2 v k.ú. Čer-
vený Potok, pozemek je nově zastavěn 
silnicí.
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Dle odboru VTS je třeba v rámci pře-
vodu provést zhodnocení stavu mostu 
a zabezpečit z prostředků kraje jeho 
opravu a zabezpečení proti poškození. 
Zároveň upozorňuje, že následná údrž-
ba mostu může být značně nákladná. 
Nedoporučuje proto převod. Dle odbo-
ru ÚPaSÚ není ÚPD schválena, v kon-
ceptu nového ÚP Králíky je část jako 
účelová komunikace a část sportoviště. 
Převod doporučuje.

ZM dne 10. 1. 2006 schválilo bez-
úplatný převod mostu, město nesou-
hlasilo s demolicí s tím, že most může 
sloužit jako přístup k pozemkům a pol-
nímu letišti.

RM doporučila bezúplatný převod 
pozemku p.p.č. 867/5 na PK, zároveň 
RM nedoporučila převod pozemků 
p.p.č. 867/3 a p.p.č. 868/2 včetně části 
bývalé silnice III/31227 a stavby mos-
tu ev.č. 31227-1. 

Mgr. Krabec – ZM v roce 2006 
schválilo převod mostu do vlastnictví 
města. 

Bc. Kubíčková – Pk nově požádal 
o projednání a sdělení ZM.

p. Juránek – Pk zohlednil skuteč-
nost, že město chtělo převést most do 
svého vlastnictví.

Mgr. Krabec – Pk chtěl původně 
provést demolici mostu, toto řešení se 
nelíbilo místním občanům, kteří sepsa-
li petici pro zachování mostu. Město se 
tehdy vyjádřilo pro zachování mostu, 
to ale obnášelo odsouhlasení o bezú-
platném převodu z kraje na město. On 
sám byl v té době proti převodu mos-
tu na město, nyní by se však mělo ctít 
rozhodnutí minulého ZM.

p. Juránek – dle stanoviska policie 
bylo velice kladně hodnoceno zachová-
ní mostu a tím i možnost pro obchvat. 
Most by se dal v budoucnu využít i pro 
cyklostezku. 

pí Ponocná – most by byl pro město 
velkou finanční zátěží. 

Ing. Zima – zeptal se, zda je možné 
informovat se na Pk na statut mostu, 
zda by se nedal začlenit do krajiny. 
Navrhuje odložit bod na příští jednání 
ZM.

pí Ponocná – navrhuje schválit 
usnesení o převodu pozemku a usnese-
ní ohledně převodu mostu by odložila 
do doby zjištění postoje Pk.

ZM schvaluje záměr bezúplatné-
ho převodu pozemku p.p.č. 867/5 
v k.ú. Červený Potok zastavěného 
novou silnicí a ukládá záměr pře-
vodu zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM odkládá projednání bezúplat-
ného převodu pozemků p.p.č. 867/3 
a p.p.č. 868/2 včetně části býva-
lé silnice III/31227 a mostu ev.č. 
31227-1 vše v k.ú. Červený Potok 
od Pardubického kraje na Město 
Králíky a současně ukládá starost-
ce města zjistit na Pk dostupné 
informace týkající se mostu evi-
denční č. 31227-1.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.11. Změna Přílohy č. 3 zřizovací 
listiny – ZŠ Moravská a ZŠ 5. května   

MO předkládá změnu Přílohy č. 
3 zřizovací listiny základních škol a 
to z důvodu změny nemovitých věcí. 
U ZŠ Moravská se změna týká šaten 
ve sportovním areálu a u ZŠ 5. května 
došlo k přečíslování pozemku. Vzhle-
dem k tomu, že příloha je nedílnou 
součástí zřizovací listiny, podléhá 
schválení ZM.

ZM/2007/04/086: ZM schvaluje 
nové úplné znění zřizovací listiny 
příspěvkové organizace ZŠ Králí-
ky, 5. května 412, okres Ústí nad 
Orlicí a příspěvkové organizace ZŠ 
Králíky, Moravská 647, okres Ústí 
nad Orlicí v předloženém znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.2. Kralický Sněžník, o.p.s.

ZM na svém zasedání dne 15. led-
na 2007 rozhodlo o účasti města v o.
p.s., která bude založena na realizaci 
projektu „Turistická oblast Králic-
ký Sněžník - partnerství v cestovním 
ruchu“ a pověřilo starostku k prove-
dení nezbytných právních úkonů spo-
jených se vstupem do o.p.s. Dne 21. 
3. 2007 proběhl seminář „Destinační 
management turistické oblasti Králic-
ký Sněžník“. Z tohoto jednání vyplynu-
ly mimo jiné následující závěry:

- zúčastnění zástupci měst a obcí, 
podnikatelské a neziskové sféry 
v turistické oblasti deklarují zájem na 
vzniku OPS, zabývající se rozvojem 
cestovního ruchu v TO; 

- navrhovaná pracovní základní data 
OPS -  název Králický Sněžník o.p.s., 
sídlo Dlouhá 353 Králíky, počet členů 
správní rady 12  (klíč 5  členů obcí, 6 
členů podnikatelů, 1 člen neziskové 
organizace), počet členů dozorčí rady 
3.

Vzhledem k rozhodnutí o názvu 
o.p.s. je třeba přijmout usnesení, které 
konkretizuje účast města právě v této 
o.p.s.

Současně je třeba rozhodnout o oso-
bách, které bude město zastupovat ve 
správní radě a dozorčí radě o.p.s. 

Ing. Zima – adresou OPS by neměla 
prozatím být Dlouhá 353. A to z důvo-
du, aby nedošlo k zatížení Evropského 
domu. Bylo by možné, aby adresa OPS 
byla prozatím Velké nám. 5, tedy adre-
sa úřadu.

pí Ponocná – sídlo OPS může být 
prozatím čp. 5.

Ing. Zima – domnívá se, že počet 
správních členů by neměl být sudý. 
Třináctým členem by měl být někdo 
z regionu. 

pí Ponocná – MZ nemá možnost 
změnit počet správních členů, na toto 
má právo společenství zakladatelů. 

Ing. Zima – město je jedním ze 
zakladatelů.

p. Doubrava – počet dvanácti čle-
nů je z důvodu, že každý rok dojde 
k obměně třetiny členů.

Mgr. Krabec – tento počet byl 
navrhnut z důvodu, aby došlo k zastou-
pení členů ze všech dotčených obcí. 

Pokud dojde k rovnosti hlasů, vyhrává 
návrh, pro který hlasoval předsedající. 
K obměňování členů dojde tak, že se 
na začátku vybere hlavní člen správní 
rady a k němu budou vylosování zbylí 
členové. Takto si vylosují mandát – tří-
letý-dvouletý-jednoletý.

Ing. Zima – kdo bude tuto přípravu 
organizovat?

Mgr. Krabec – společnost Kralická 
rozvojová.

Ing. Zima – co má být výsledkem 
práce destinančního managementu na 
konci roku, který financuje město? A 
jakou hodnotu výsledek bude mít?

Mgr. Krabec – vše je popsáno ve 
výstupech, v tuto chvíli není schopen 
všechny výstupy vyjmenovat. Napří-
klad webové stránky, organizování 
seminářů, šetření, založení OPS a dal-
ší.

Ing. Zima – už bylo něco uděláno?
Mgr. Krabec – ano, byl proveden 

výzkum mezi návštěvníky regionu, a 
to formou dotazníků. 

Ing. Zima – jsou zjištěné analýzy 
reprezentativní, co se týká struktury 
dotazovaných lidí? 

Mgr. Krabec – analýza je relevant-
ní, byla provedena na bázi dlouhodobé 
přípravy. Je možné ji prezentovat.

Ing. Zima – v novinách se dočetl, že 
lidem nejvíce chybí bazén.

Mgr. Krabec – je to jeden z výstupu 
získaný z dotazníkové ankety. Náv-
štěvníci byli dotazováni, co jim na 
Králicku chybí. Bylo jim nabídnuto 20 
různých odpovědí, bazén byla jedna 
z možných odpovědí. 

Ing. Zima – jaké bude mít měs-
to garance, že to nedopadne dobře a 
nebude muset vracet získanou dotaci?

Mgr. Krabec – v mandátní smlouvě 
je vše smluvně ošetřeno.

JUDr. Ježek – bylo řečeno, že spol. 
Králická rozvojová je servisní organi-
zací, což je podchyceno smluvně. Na 
jak dlouhou dobu je smlouva uzavře-
na?

Mgr. Krabec – smlouva je uzavřena 
na dobu určitou, tj. 1 rok. 

ZM souhlasí s účastí města v o.p.s. 
Králický Sněžník, o.p.s. založené 
na realizaci projektu „Turistická 
oblast Králický Sněžník - partner-
ství v cestovním ruchu“. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

pí Ponocná – navrhuje schválit, 
aby se zástupcem za město Králíky 
stal pan Ing. Ladislav Tóth. 

JUDr. Ježek – navrhuje Ing. Kubí-
na.

pí Ponocná – požádala Ing. Kubína 
k vyjádření k návrhu JUDr. Ježka.

Ing. Kubín – poděkoval za vloženou 
důvěru, ale neprojevil zájem stát se 
členem správní rady.

pí Ponocná – požádala o vyjádření 
Ing. Tótha.

Ing. Tóth - projevil zájem stát se 
členem správní rady za město Králí-
ky.

ZM schvaluje pana Ing. Ladisla-
va Tótha do funkce člena správní 
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ÚŘEDNÍ HODINY MÍSTOSTAROSTY
V INTEGROVANÝCH OBCÍCH V ROCE 2007

Boříkovice: 1. pondělí v měsíci v 17.00 v klubovně SDH

Prostřední Lipka: 1. úterý v měsíci v 17.00 v klubovně SDH

Červený Potok: 2. úterý v měsíci v 17.00 v mateřské školce

Horní Lipka: 3. pondělí v měsíci v 17.00 v klubovně OV

Heřmanice: 3. úterý v měsíci v 17.00 u p. Temňáka

Dolní Lipka: 4. pondělí v měsíci v 17.00 v klubovně OV

Dolní Hedeč: 4. úterý v měsíci v 17.00 v Poutním domě

rady o.p.s. Králický Sněžník, o.p.s. 
jako zástupce Města Králíky. 

Hlasování: 11:3:0 (schváleno)

p. Doubrava – navrhuje schválit 
starostku města paní Janu Ponocnou 
do funkce člena dozorčí rady o.p.s. 
Králický Sněžník. Žádný jiný návrh 
nebyl vysloven. Požádal paní starost-
ku o vyjádření k jeho návrhu.

pí Ponocná - projevila souhlas 
s návrhem pana místostarosty.

ZM schvaluje paní Janu Ponoc-
nou do funkce člena dozorčí rady 
o.p.s. Králický Sněžník, o.p.s. jako 
zástupce Města Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3. Přidělení dotace z Programu 
regenerace MPZ

Město Králíky obdrží pro rok 2007 
účelovou dotaci ve výši 1.265.000,- Kč 
na opravy kulturních památek v MPZ 
(městská památková zóna). Komise 
regenerace navrhla použít celou dota-
ci na opravu střechy budovy Základní 
školy čp. 412, ulice 5. května v Králí-
kách. Do objektu zatéká, krov je sta-
ticky narušen. Podle zásad Programu 
regenerace, který vyhlásilo minister-
stvo kultury ČR, musí být v případě, 
že vlastníkem památky je obec, finanč-
ní spoluúčast obce ve stejné výši jako 
je použitý příspěvek (celková částka 
opravy = 50 % stát + 50 % obec). 

Mgr. Krabec – takže celková opra-
va bude za částku 2 530 000?

Bc. Divíšek – ano, musí být dodržen 
finanční spolupodíl obce 50 % .

Ing. Šašek – za tuto částku dojde 
k opravě kompletní střechy včetně kro-
vů?

Bc. Divíšek – ano, jedná se o kom-
pletní opravu. 

ZM schvaluje finanční podíl 
z rozpočtu města pro rok 2007 na 
opravu střechy kulturní památky 
budovy ZŠ 5. května čp. 412 ve výši 
minimálně 1.265.000,- Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5. Informace z MěÚ

- žádná informace z MěÚ na tomto 
jednání nezazněla.

6. Vstupy občanů

Mgr. Krabcová upozornila na: 
- špatně řešený vstup do sprchy na 

sportovním areálu
- nedořešení několika chyb, na které 

upozorňovala již v minulosti. Jedná se 
například o doskočiště na skok daleký. 
A zároveň, zda se uvažuje o tom, že 
bude doskočiště na skok vysoký odpo-
vídat potřebným parametrům k zajiš-
tění bezpečnosti žáků

- sportovní areál by měl mít delší 
otevírací dobu, než jaká byla uvedena 
v KZ. 

Dále požádala o informaci, jaký má 
zisk Sdružení obcí Orlicko? Manažer-
skou společností sdružení je společnost 
Redea, která zde byla diskutována ve 
spojení s projektem Destinančního 

managementu. Jedná se jí o to, aby 
společnost Redea nevytvářela na úkor 
sdružení jiné projekty. Toto sdružení 
je financováno i z rozpočtu města.

pí Ponocná – není v tuto chvíli 
schopná podat Mgr. Krabcové informa-
ce ohledně sportovního areálu. Bude 
o poznatcích informovat vedoucího 
vedoucího odboru VTS.

Bc. Divíšek – co se týká doskočiš-
tě pro skok do výšky byla provedena 
úprava rámu konstrukce.

pí Ponocná –  informovala o vyvě-
šení zprávy o hospodaření Sdružení 
obcí Orlicko na úřední desce města. 
Manažerem Sdružení obcí Orlicko 
není společnost Redea, ale pan Fiala 
osobně.

pí Marečková – pozvala všechny 
přítomné zastupitelé a občany města 
na plánovaný zájezd do partnerského 
města Villmar. 

7. Vstupy zastupitelů

Mgr. Krabec – po delší diskuzi 
zastupitelů informoval o odstoupení 
z funkce předsedy finančního výboru.

ZM bere na vědomí odstoupe-
ní Mgr. Dušana Krabce z funkce 
předsedy finančního výboru. 

Hlasování: 11:1:2 (schváleno)

p. Hejtmanký – upozornil na 
nevzhledný stav proluky v Dlouhé ulici 
a zeptal se, zda by se s tím nedalo něco 
udělat.

Mgr. Krabec – tyto pozemky jsou 
prodány panu Balšánkovi, bylo by potře-
ba jej vyzvat aby vše uvedl do pořádku. 

Bc. Kubíčková – odbor VTS a sta-
vební již v tomto problému podnikli 
potřebné kroky. 

Ing. Bouška – panem Balšánkem 
bylo přislíbeno napravení nastalé situ-
ace.

Ing. Zima – tento případ je jasným 
ukazatelem, jak se nemá přistupovat 
k prodeji lukrativních pozemků na 
náměstí. Je osobně přesvědčen, že město 
nemělo prodávat tento pozemek. 

Ing. Kubín – informoval ZM o pro-
běhlé kontrole KV. 

Starostka ukončila jednání v 20:10 hod.

Výpis zajistila redakční rada

VCC Červená Voda
v roce 2007 pořádá:

Dne 5. 5.
Pravidelná jarní „Burza auto - moto“ pro historická i současná vozidla, 

která se koná na koupališti v Červené Vodě od 7:00.

Dne 23. 6.
„Veterán piknik“ v Olšanech u Šumperka, spolupořadatelé kamarádi ze 

S.K.A.M. Olomouc.

Dne 6. 7. - 7. 7.
„Putovní výstavu historických vozidel“ v Ústí nad Orlici Lanškroune, 

Červené Vodě a Králíkách. Kategorie vozidel do r.v. 1945 a od r.v. 1946 až 
1970. Účastníci absolvují akci většinou v dobovém oblečení. Přihlášky na 
adresu: Ohlídal Miloš, Červena Voda 144, 561 61 Červená Voda.

Dne 25. 8.
Pravidelná podzimní „Burza auto-moto pro historická i současná vozidla, 

která se koná na koupališti v Červené Vodě od 7:00.

Na všech našich akcích rádi přivítáme majitele, přátele a obdivovatele 
historických vozidel.

V sobolu 16.6. vystavují členové VCC Červená Voda svá vozidla u pří-
ležitosti slavnostního otevření rozhledny na Křížové hoře.
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JAK JDE ŽIVOT NA MŠ PIVOVARSKÁ
Máme za sebou už skoro druhé polo-

letí a tak bychom se měli ohlédnout za 
tím, co jsme se naučili a co nás ještě 
čeká.

Před námi je zápis do naší MŠ. 
Maminky s dětmi si k nám mohou přijít 
kdykoliv pohrát. Nazvali jsme to Adap-
tační program Adámek  a je to vlastně 
zvykání na prostředí MŠ s maminkou. 
Mohou se také zapsat na školní rok 
2007-2008.

A jak jde život na naší MŠ? V krouž-
cích anglického a německého jazyka hra-
vou formou získávají základní poznatky 
a připravují se na závěrečné vystoupení. 
Veselé pískání umožní dětem seznáme-
ní s flétnou a se správným dýcháním.

V pěveckém a dramatickém kroužku 
nacvičují pohádku na Zpívánky, ten-
tokrát O Sněhurce. Pozornost věnuje-
me také správné výslovnosti,logopedie 
probíhá ve spolupráci s pí.Reichlovou. 
Pravidelně se účastníme Ekoatelierié-
ru paní Horové a vyrábíme různé věci 
z odpadových materiálů.

V únoru se děti zúčastnily lyžařské-
ho výcviku a v dubnu začnou jezdit na 
plavecký výcvik. Na měsíc květen plá-

nujeme několikadenní poznávací pobyt 
v našem hlavním městě, kde navštívíme 
naši přátelskou školu MŠ Drabíkova.

A co nás ještě čeká za akce? Vystoupe-
ní na Střelnici,posezení s maminkami ke 
Dni matek, výlet, závěrečné „Zpívánky“ 

a „Zahradní slavnost“ - na které všech-
ny srdečně zveme. Termíny zmíněných 
akcích najdete na adrese www.skolka-
pivovarska.wz.cz 

Těší se na vás děti a pani učitelky 
z MŠ Pivovarská.

Den Země
v Lichkově

V úterý 3. 4. 2007 děti ze Základní 
školy Lichkov pořádaly první část Dne 
Země. Děti za pomoci občanů Lichkova  
shromáždily velké množství kelímků od 
jogurtů a vyrobily plakáty s ekologickou 
tématikou. V odpoledních hodinách jste 
mohli vidět děti jak v prostoru u hasič-
ské zbrojnice sestavují za pomoci uči-
telek žížalu Jogurťačku. Zároveň si 
děti připravily kvíz o době rozpadu běž-
ných odpadků v přírodě. Zde se účast-
nili i okolojdoucí občané, kterým děti 
děkují za spolupráci a vstřícný přístup. 
Jogurťačka z kelímků se skládala ze 441 
článku a je dlouhá 40m a 20cm.

Druhá část Dne Země proběhla 
v pátek 20. 4. 2007 pod patronací obce 
Lichkov, kde se pod vedením členů MS 
Hubertus a MO ČZS  děti Mateřské 
školy Lichkov a Základní školy Lichkov 
aktivně zúčastnily společné práce na 
ošetření a údržbě zeleně v aleji ke státní 
hranici.

Kateřina Brandejsová
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Lékařský karneval s hercem
a moderátorem

Janem Petrášem z Prahy
„Lékař je pán laskavý,
stará se nám o zdraví,
až si kluku zlomíš ruku,
však on ti ji napraví.“
Tato málo známá a velice pěkná říkanka se stala ústředním 

mottem našeho letošního školkového karnevalu, který jsme 
uspořádali v poněkud netradičním duchu. Chcete vědět, jaký 
byl a jak vše vzniklo? Tak pozorně čtěte, to bylo tak…

Jedna maminka poslala dětem do školky na hraní zvláštní 
dárek – roušky na ústa, jaké používají opravdoví lékaři. Při 
pohledu na ně se zrodil perfektní nápad – na náš letošní kar-
neval půjdeme za doktory, sestřičky, záchranáře.

Nápad byl tu, ale bylo potřeba vymyslet a vytvořit dětem 
také správné karnevalové oblečení. A to byl zase úkol pro rodiče 
– připravit pro svou ratolest nějaký zajímavý převlek. A rodiče 
se nenechali zahanbit. Během několika dní už děti přinášely 
první výtvory. Někdo měl bílý plášť a kufřík, jako pan doktor, 
děvčata zase oblečení pro sestřičky, několik kluků si přineslo 
pěkné záchranářské soupravy. A tak když jsme vyřešili převle-
ky, mohli jsme se začít „učit“ vše, co má znát opravdový lékař.

Nejprve jsme se seznámili s naším tělem, učili jsme se obva-
zovat různé rány, ošetřit je, poskytnout první pomoc. Zahrá-
li jsme si, co dělá doktor, co pacient, jak to chodí v ordinaci 
i v nemocnici, jak pracují záchranáři v sanitce. A když už jsme 
to všechno zvládli, mohli jsme se jít pobavit na náš doktorský 
karneval!

Ten letošní vypukl v pátek 9. března dopoledne – a protože 
se děti dva týdny tolik snažily, aby všechno zvládly, čekalo na 
ně ještě jedno překvapení! Celým karnevalem nás totiž měl 
provázet a bavit herec a moderátor Jan Petráš z Prahy – to 
byla odměna za jejich velkou píli a snahu.

Karneval jsme zahájili velkým barevným ohňostrojem, kaž-
dý dostal do dlaní trochu  lesklých písmenek a tvarů, které 
po odříkání našeho motta „Lékař je pán laskavý…“ vyhodil 
do vzduchu. 

A pak si už vzal slovo pan Petráš a vychrlil na nás pro změ-
nu „ohňostroj“ povídání, vtipů, průpovídek a legrácek.

Své vtipkování a vyprávění prokládal společnými disko - 

tanečky s rodiči, přidal soutěže ve znalosti pohádek, kreslení 
obrázků, děti si za jeho nápovědy sehrály pohádku „O růži, 
královně květin“. Vystřídali se všichni, každý dostal za své 
účinkování sladkou odměnu.

Všechno to karnevalové rejdění a dovádění máme zdoku-
mentováno na památku – několik tatínků vše pilně fotogra-
fovalo a natáčelo na video. Ale jak už to tak bývá, když je 
veselo, čas letí jako splašený a všechno pěkné má svůj konec 
– tak i náš letošní karneval pomalu končil. Pan Petráš se už 
také musel rozloučit, čekala ho dlouhá cesta domů, ale slíbil 
nám, že příští rok nás přijede zase pobavit i se svým bratrem 
Honzou Petrášem. A tak se máme opět na co těšit.

Pak už byl čas na dobrý oběd a malé zklidnění nad lékař-
ským vědomostním kvizem. Odpoledne patřilo jenom nám 
– dětským lékařům. A věřte nebo nevěřte, když jsme zachra-
ňovali a přenášeli „raněné“,  počínali jsme si jako opravdový 
lékařský tým…

Děkujeme P. Šestákové za její nenápadný dárek, díky kte-
rému vlastně celý náš letošní karneval vznikl. Také děkujeme 
všem našim rodičům za jejich nápaditost a ochotu, se kterou 
připravili svým dětem oblečení na karneval.  Velké poděková-
ní patří také paní E. Končové, která nám na karneval vyrobila 
záchranářská nosítka. Děkujeme i panu R. Zapletalovi, který 
naše karnevalové „řádění“vyfotografoval.

Děti a paní učitelky z MŠ Červený Potok

Fábulka má 3.narozeniny
Už jsou tomu 3 roky, co jsme na naší zahradě společně s pa-

nem Juránkem a paní Marečkovou, pod dohledem Grulišáka 
zasadili stromeček. Dali jsme mu jméno Fábulka. 23.dubna 
jsme oslavili jeho 3. narozeniny. I tentokrát se přišla podívat 
paní Marečková. Děti zazpívaly několik písniček a zahrály na 
flétnu. Báseň o smrčku byla jako napsaná pro tuto příležitost:

Na břichu má smrček kůru,
celá léta roste vzhůru.
Jeminánku, to je výška,
za co se mu drží šiška?

Fábulka měla i dort, ale ne ledajaký! Byl celý z papíru a 
odpadových materiálů (papír ze starých krabic, noviny, pro-
vázky, víčka z PET lahví a jiné). V naši MŠ se děti učí, jak 
se mají chovat k přírodě, seznamují se s ekologií a s výrobky 
z Ekoateliéru paní Horové, které i vy můžete najít na adre-
se www.skolka-pivovarska.wz.cz nebo přímo na fotografiích 
v MŠ. A také pro děti čekala sladká odměna. Opravdový dort 
v podobě krtka, který dětem upekla paní Málková z Horní 
Lipky. Tak zase za rok Fábulko!

Děti a učitelky z MŠ Pivovarská

POHÁDKOVNÍKY 
MĚLY NAROZENINY

22. a 25. dubna oslavily své druhé narozeniny stro-
mečky - pohádkovníky, které jsme v roce 2005 s dětmi 
z mateřských škol v Králíkách, Červeném Potoce a Pro-
střední Lipce společně zasadili při příležitosti 200. výro-
čí narození Hanse Christiana Andersena v zahradách 
u škol.

Smrčky a jedlička dostaly malé dárečky, děti je ozdobi-
ly a zazpívaly jim jarní písničky.

Stromky se mají  k světu, povyrostly a ve veselé společ-
nosti dětí vypadaly spokojeně.

Ivana Marečková
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KVĚTINOVÝ DEN NA KRÁLICKU
Český den proti rakovině 16. květen 2007

Ve středu 16. května 2007 se uskuteční 11. ročník nejznáměj-
ší celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha, Český den pro-
ti rakovině, dříve známý pod názvem Květinový den. V letoš-
ním roce se Liga proti rakovině Praha rozhodla přihlásit se 
jménem České republiky  ke Světovému dni boje proti rakovině 
a vyhlásila 16. květen 2007 Českým dnem proti rakovině.

Motto letošní sbírky je

Dnešní děti – zítřejší svět. Výchova 
ke zdravému způsobu života v rodině.

Zaměření sbírky na rodinu vychází z nejnovějších vědeckých 
poznatků, které upozorňují, že riziko onemocnění onkologický-
mi chorobami lze zdravým způsobem života ovlivnit až o 50%! 
Povedou-li rodiče své děti k rozumnému životnímu stylu (samo-
zřejmostí je zdravá nízkoenergetická strava,  prostředí bez 
tabákového kouře, pohybové aktivity, očkování před infekčními 
chorobami, ochrana před slunečními paprsky apod.), zvyšují 
svým nejbližším šanci na zdravý a plnohodnotný život.

Městská knihovna v Králíkách ve spolupráci s Gymnázi-
em Králíky a Základní školou 5.května v Králíkách uspořádá 
tuto sbírku v Králíkách, Boříkovicích, Červeném Potoce, Dolní 
Lipce, Dolní Moravě, na Hedeči, v Heřmanicích, Horní Lipce, 
Lichkově, Mladkově a Prostřední Lipce. V Červené Vodě se 
letos rozhodli sbírku zorganizovat sami, což je skvělé!

Cílem sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost 
prostřednictvím letáků s informacemi a  za kvítky měsíčku 
lékařského získat finanční prostředky na boj proti rakovině - 
na nádorovou prevenci, onkologický výzkum a zlepšení kvality 
života pacientů s nádorovým onemocněním.

Pevně doufáme, že nám i v roce 2007 pomůžete a sbírka 
bude úspěšná.

Za organizátory akce
Ivana Marečková, Eva Holubová a Marie Čumová

Stomatologické slu�by
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a Žam-

berka - Ordinační hodiny - sobota, neděle, 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
05. 05. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
06. 05. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
08. 05. Út MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
12. 05. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
13. 05. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
19. 05. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
20. 05. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
26. 05. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
27. 05. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
02. 06. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
03. 06. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348

Sdružení pro králický karneval rozdělovalo peníze
Sdružení pro králický karneval 

informuje o rozdělení finančních pro-
středků z letošního ročníku tradičního 
králického karnevalu. Finanční pro-
středky byly rozděleny takto:

1. organizace karnevalu:
- výplata ve stanovené výši podle 

předem určeného klíče za pomoc při 
organizaci (kontrola vstupného) jed-
notlivým oddílům podle počtu výběr-
čích;

2. podpora mládežnického sportu:
- florbalový oddíl Králíky Kč 1.000,-
- fotbalový oddíl TJ Jiskra Červená 

Voda Kč 5.000,-
- oddíl stolního tenisu TJ Jiskra 

Králíky Kč 5.000,-
- fotbalový oddíl TJ Jiskra Králíky 

Kč 30.000,-
- lyžařský oddíl TJ Jiskra Králíky 

Kč 50.000,-
- hokejový oddíl TJ Jiskra Králíky 

Kč 70.000,-;

3. podpora sportovních a kultur-
ních akcí pro mládež:

- taneční kroužek ZUŠ Kč 500,-
- letní mládežnická fotbalová škola 

(p. Králík) Kč 5.000,-
- Rally Pohoda Kč 3.000,-;
4. podpora sportovních akcí v regi-

onu:
- králický Triatlon (výroční ročník) 

Kč 2.000,-
- sportovní aktivity tělesně 

postižených občanů Kč 2.000,-
- letní mezinárodní fotbalový tur-

naj – staří páni Kč 5.000,- (výroční 
turnaj).

Dále se omlouváme za nedopatření 
- v seznamu našich sponzorů a příz-
nivců jsme neuvedli firmu Jiří Šenk 
– stavební firma Králíky. Tato chy-
ba nás velmi mrzí a věříme, že nám 
zachováte přízeň i pro příští rok.

Za Sdružení pro králický karneval 
Jiří Hlava, předseda sdružení.

Koncert ke Dni matek
v sále kina SPUK

Červená Voda
12. května 2007

pěvecký sbor CORALE
při Gymnáziu Žamberk
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„Bělásci“ a „žluťásci“ v ateliéru pana Lady
Je poslední březnový pátek a chvilku před pátou odpoledne je 

v Městské knihovně v Králíkách nezvykle rušno. Přilétají sem 
„bělásci“ a „žluťásci“ se svými rodiči. Na vysvětlenou: v našem 
městě jsou dvě základní školy –„bílá“ je Základní škola Moravská 
a „žlutá“ Základní školy ZŠ 5. května. Odtud pojmenování žáčků, 
kteří po prázdninách začnou do těchto škol chodit.

A právě pro ně jsme letos v knihovně pořádali Noc s Anderse-
nem. Připojili jsme se už počtvrté k mezinárodní akci, kdy tisíce 
dětí prožijí noc v knihovnách (podle neoficiální statistiky letos 
nocovalo v 584 knihovnách asi 16 000 dětí).

Tak jako v přírodě trvá delší dobu,než se vylíhne motýl, tak 
jsme i my potřebovali delší dobu na přípravu této akce. Začali 
jsme už 1. února, kdy byl na obou školách zápis dětí, a budoucí 
školáci kromě jiných dárků dostali od nás z knihovny záložku do 
knihy, kterou vyrobili studenti králického gymnázia.

Rodiče dostali u zápisu dopis, ve kterém jsme je informova-
li o tom, že akci připravujeme, abychom u jejich dětí podpořili 
zájem o knížky.

Řečeno odbornou „motýlí“ terminologií, nastalo několik pří-
pravných stadií akce.

Stadium první byly konzultace s ředitelkami čtyř mateřských 
škol (do akce se zapojily kromě králických mateřských škol i MŠ 
v Červeném Potoku a Prostřední Lipce). Byly to velice důležité 
rozhovory, protože jsem od ředitelek získala řadu důležitých 
informací a cenných rad.

Každoročně je Noc s Andersenem věnována některému 
významnému tvůrci knížek pro děti. Letos to byli hned tři – Jaro-
slav Foglar, Josef Lada a Astrid Lindgrenová. Vzhledem k věku 
dětí, kterým jsme chtěli letos naši Noc věnovat, vybrali jsme 
Josefa Ladu, ke kterému mají děti tohoto věku nejblíž.

Nastalo další stadium, kdy jsme spolupracovali se základními 
školami, abychom získali přehled, kolik dětí nastoupí do obou 
škol.

Třetím stadiem bylo období, kdy jsme už přemýšleli o konkrét-
ní náplni večera a noci. Vycházeli jsme z toho, že pro děti před-
školního věku jsou velmi důležité obrázky,které doplňují v knížce 
text, a že u dětí je velmi oblíbenou formou knihy leporelo.

A už byl na světě nápad. Co kdyby si děti společně vytvořily 
dlouhé leporelo?

Jedním z nejdůležitějších stadií bylo, že se nám podařilo pro 
spolupráci získat mladého učitele výtvarné výchovy z místní 
Základní umělecké školy – Michala Kosa. Shodli jsme se, že nej-
působivější pro děti bude, když mezi ně přijde sám malíř a ukáže 
jim, jak maluje, a děti si to budou moci hned samy vyzkoušet.

A pak nastalo rušné stadium, kdy bylo třeba mnohé promyslet, 
připravit, vyrobit... desítky menších i větších úkolů.

Bylo to ale příjemné období, protože jsme už znali výsledek 
propagace naší akce, se kterou nám pomohli ve všech mateř-
ských školách – přihlásilo se celkem 44 dětí a to předčilo naše 
očekávání.

Naše poděkování patří nejen mateřským a základním školám, 
ale všem těm, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli.Byli to: 
Česká spořitelna a.s.pobočka Králíky, Jiřina Hofmanová, Eva 
Chaloupková, Blanka Jandová, Jeníkovi –Látky a koberce, Dra-
ha Kholová, Michal Kos, Vlaďka Krupařová a spol.,Městský úřad 
Králíky, Jana Pěnkavová – Drogérie, Jiří Stodůlka, Jaroslav 
Šabata, Školní jídelna – p. Večeř, Hanka Štěpánová, Jarmila 

Venzarová a Zezulkovi – Zelenina.
A teď se už vracím zpátky do knihovny v pátek.
Když „bělásci“ a „žluťásci“ začali přilétat, rozdělovali jsme si 

je do pěti skupin barevně odlišených. V šatně si pak podle barev 
odložili batůžky, karimatky, spacáky a rodiče je doprovodili do 
dětského oddělení, které se pro tento den změnilo v malířský 
ateliér Josefa Lady. Děti zažily překvapení, když mezi ně přišli 
„opravdoví“ malíři – Josef Lada a jeho dcera, malířka Alena Lado-
vá (v civilu Michal Kos a Jarmila Venzarová). Během improvizo-
vaného rozhovoru , do kterého se samozřejmě zapojovaly odvážně 
i děti, se dozvěděly, jak se oba umělci stali malíři, vzpomínali na 
dětství v Hrusicích a  na spoustu dalších zajímavostí.

K velké radosti dětí jim pak malíři nechali vymalovat dva vel-
ké obrazy připravené na malířských stojanech. Postupně si děti 
vyzkoušely, jak se maluje opravdovským malířským štětcem a 
barvami. Když potřebovaly poradit, byl tu pan Lada i paní Lado-
vá.

Když byly velké obrazy hotovy, utvořily si děti 8–10členné sku-
pinky a rozešly se s tetami po celé knihovně.

Pro všechny děti byly připraveny vyztužené bílé kreslicí papíry 
A4 se čtyřmi otvory a na ně pastelkami a voskovkami malovaly 
to, co mají rády. Ve skupinkách si také prohlížely a četly Lado-
vy knížky, protáhly si těla, zbaštily něco dobrého na posilněnou, 
hrály hry, prostě se dobře bavily.

Velké finále nastalo, když se zase všechny děti sešly v hlav-
ním ateliéru a spojením svých obrázků vytvořily dlouhatánské 
leporelo. Panu Ladovi i paní Ladové se mezi dětmi v knihovně  
moc líbilo a všichni malí malíři byli odměněni – dostali ručně 
malované Malířské vysvědčení a medaili.

Čas utekl jako voda a najednou bylo půl desáté. Noc skončila 
pro děti, které šly spát domů.Rodiče již  na ně čekali.  

S tetami v knihovně zůstalo 20 dětí, které chtěly přespat 
v knihovně. V pohodě si ustlaly v půjčovně pro dospělé, převlékly 
se do pyžámek, vyčistily zoubky a čekala na ně pohádka na dob-
rou noc, kterou jim přečetl pan Lada.

Naše obavy, že budeme muset telefonovat rodičům, že se malé-
mu malíři začalo stýskat a chce jít domů, se nenaplnily.

Kolem jedenácté už všichni spokojeně spinkali se svými plyšo-
vými kamarády. Zachumlaní ve spacácích spali jako dudci skoro 
do půl osmé.

Ráno bylo další překvapení. Děti dostaly dlouhý dopis od 
pohádkových postaviček, které v noci v knihovně vyskakují z dět-
ských knížek, aby se trochu protáhly. Kamarádi z knížek  objevili 
nové leporelo, které děti namalovaly. Moc se jim prý líbilo!

Děti s chutí posnídaly čerstvé loupáky s čajem a nastal čas 
loučení.

Rodiče si kolem půl deváté přišli pro děti, společně si prohlédli, 
co děti vytvořily, a spokojeně si odváděli domů ještě spokojenější 
děti.

SPOKOJENOST dětí a rodičů byla pro nás, kteří jsme akci 
připravili, tou největší odměnou. Motýlci sice odletěli, ale těšíme 
se, že zase přilétnou jako naši budoucí čtenáři.

A příští rok se třeba vylíhnou další…
Přijďte si prohlédnout leporelo.

Ivana Marečková

Autorem fotografií na této stránce a na zadní stránce obálky 
Králického zpravodaje je pan Jiří Stodůlka.
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Společenská kronika

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

92 let - Anna Moravcová
87 let - Bohuslav Hrdina
82 let - Markéta Sokolová,
 - Marie Spůrová
81 let - Marie Prchalová,
 - Milan Pražák
79 let - Marie Štorchová
78 let - Jan Knápek
77 let - Anton Gubka
75 let - Květuše Pitáková,
 - Marie Lehká,
 - Miloš Michalička,
 - Marie Janečková

73 let - Lubomír Petráněk,
 - Josef Ulrich,
 - Josef Trampota,
 - Margita Kopecká,
 - Anna Šimečková
72 let - Růžena Novotná,
 - Jaroslav Nedbal
71 let - Milada Musílková,
 - Marie Sekaninová,
 - Helena Uhlířová,
 - Andrej Milták
70 let - Ladislav Dostálek,
 - Josef Pauk

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Zdenka Krpelánová, Miroslav Macek, Jiřík Bělka,
Marie Berková, Marie Brychová, Vítězslav Koller

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Lukáš Lučan – Gabriela Marešová
Ján Vraňák – Lucie Korálková

Pavol Kováč -Dana Vacková
Aleš Krejčí – Hana Hudetzová

Antonín Setnička – Helena Kotasová

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)

Řádková inzerce
Koupím byt v Králíkách 2+1 případ-

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

Vzpomínka
Dne 29. května by se dožila moje maminka paní Božena Flekrová 
100 let. Vzpomíná dcera Marie s rodinou a vnoučaty. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi!

Vzpomínky jsou jeřabiny rudé.
Strom už zvadnul, ony dále svítí.
Srdce dávno sedrané a chudé, 
Ony planou a v nich celé žití.

Vzpomínka

Děkujeme všem za účast na 
posledním rozloučení s paní 
Alžbětou Michaličkovou, za 
projevy soustrasti a květinové 
dary.

Rodiny Michaličkova a 
Adamcova

Podpisová akce
s pozitivním koncem

Na podzim roku 2005 mně náhle 
praskla céva v hlavě. Můj zdravot-
ní stav byl natolik vážný, že lékař-
ské prognózy mluvily o tom, že můj 
mozek bude na úrovni tříletého 
dítěte apod. Protože i moje dcery 
nesly tuto situaci těžce, přispěchal 
na pomoc můj kamarád Rodney 
Smith, který žije s manželkou zde 
mezi námi. V Králíkách a okolí a 
v jiných městech Evropy zorgani-
zoval podpisovou akci, kde žádal, 
aby se lidé za mě pomodlili. Ohrom-
né množství podpisů ukázalo mým 
dcerám, že nejsou v této těžké situ-
aci samy.

Ač lékařské prognózy nebyly pozi-
tivní, stala se úžasná věc. Někteří 
lidé se pomodlili, někteří alespoň 
vzpomněli a tato pozitivní energie 
se spojila a vrátila mě zpět. Mám, 
věřím, svůj mozek zralé ženy a vel-
mi si vážím Vaší velké pomoci.

Tímto bych chtěla VŠEM (i lidem 
se kterými se osobně neznáme) vel-
mi poděkovat, že nezůstali neteční 
(…Ačkoliv – strašně ráda si hraji se 
sousedovic tříletou Haničkou s Bar-
bienama …Takže kdo ví?) Nemohu 
všem poděkovat osobně, ale věřte, 
že jste mi dali skvělou lekci – přes 
to, že dnes lidé převážně využíva-
jí lidi a milují věci a ne naopak, 
dokáží se duchovně vybičovat k síle, 
která překonává veškeré překážky. 
Věřím, že budu mít příležitost Vám 
podobně pomoci. Děkuji 

Jana Bartíková
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Koncert duchovní hudby na Hoře Matky Boží v Králíkách
25. května 2007 v 19.00 hod.

Claudio Monteverdi: Mariánské nešpory
Pro všechny milovníky klasické hudby a pro mariánské ctite-

le se naskýtá jedinečná příležitost setkat se s největším hudeb-
ním dílem C. Monteverdiho a s jedním z nejkrásnějších děl raně 
barokní hudby. Kde jinde by mělo takové dílo zaznít, než prá-
vě na místě, na kterém věřící pokládají své starosti, bolesti, ale 
i poděkování do náruče Panny Marie.

Nešpory, jako modlitba breviáře, patřily odjakživa ke každo-
dennímu životu v klášterech. Zpěv nešpor umocňoval vnitřní 
vnímání textů a dovoloval pronikat hlouběji do tajemství této 
modlitby. Proto mnozí hudební skladatelé brali tyto texty jako 
inspiraci a proměnili je ve vzácné klenoty, které si každý může 
odnést do noci i do dnů všedních - jako posilu a naději.

Mariánské nešpory C. Monteverdiho jsou považovány za nej-
větší autorovo dílo vůbec. Tato monumentální duchovní kompo-
zice je srovnatelná s takovými díly, jakými jsou Händelův Mesiáš 
nebo Bachovy Matoušovy pašije. Jako oblouk se jejich stavba kle-
ne z ticha přes pompézní Magnificat znovu zpět do ticha večera. 
Jejich pestrá forma střídá sóla a sbor, zpěv a nástroje, varhany 
bez zpěvu a gregoriánský chorální zpěv s recitací bez varhan.

Rádi bychom vás pozvali k provedení tohoto díla v chrámu 
na Hoře Matky Boží v Králíkách. Soubor zpěváků a hudebníků 
bude řídit Michael Pospíšil, jeden z předních odborníků v oblasti 
barokní hudby.

Koncert bude probíhat v rámci Mezinárodního festivalu 
duchovní vokální hudby 2007 (MUSICAE VOCALIS SPIRITU-
ALIS FERIAE INTERNATINALES 2007). Celý tento festival 
pořádá můj sbor Schola od sv. Jana Křtitele v Šumperku pod 
patronací metropolity moravského arcibiskupa Jana Graubnera. 
Na tento festival se sjíždějí sbory české i zahraniční. Hlavní festi-
valové koncerty probíhají v Šumperku a dále pořádáme satelitní 
koncerty po blízkém i vzdáleném okolí.

Vzhledem k tomu, ze Monteverdiho dílo je tak blízce spjaté 
s mariánskou úctou, přišlo pořadatelům velmi dobré a zajíma-
vé právě tento koncert uspořádat v Králíkách (kromě toho bude 
v Šumperku a v dominikánském klášteře v Olomouci).

Ritornello bude ještě provázet Capella Michaelis, sdružení 
poloprofesionálních a profesionálních muzikantů, kteří hrají 
na staré nástroje nebo jejich repliky a scházejí se v kostele sv. 
Michaela v Praze.

Srdečně zve pěvecký sbor Ritornello z Prahy

RITORNELLO
Komorní soubor Ritornello se zabývá především hudbou 16. 

a 17. století, ale také obou sousedních. Podle programu, kte-
rý sestavuje ze specialistů na daný obor, mění své obsazení. 
Jádro souboru tvoří vždy 2-3 hudebníci, kteří často ovládají 
i více nástrojů. Nedílnou součástí přípravy programu je vlastní 
intensivní badatelská a ediční činnost (edice hudby, hymnolo-
gie, organologie aj.). Soubor se snaží vrátit hudbu z kategorie 
„vážné hudby“ mezi základní potřeby člověka, jako je univer-
sální řeč dorozumění pomocí malých a nejmenších hudebních 
forem (píseň, tanec) v jejich eleganci i syrovosti zároveň: barok-
ně-romantický „Návrat“. Soubor užívá historických nástrojů 
nebo jejich věrných replik (loutna, theorba, barokní kytara, 
niněra, renesanční dudy, barokní moldánky, varhanní positiv, 
cinky a dulcián, renesanční trombony, šalmaje, chalumeaux, 
flétny a fistuly, violy da braccio i da gamba, barokní housle, 
bubny atd.), starých ladění a temperatur, původních herních 
a pěveckých technik. Jednotlivé typy programů zasahují do 
různých historických hudebních žánrů: do hudby chrámové, 
domácí, taneční, pouliční, věžní (fanfáry), hodovní. Kromě kon-
certních vystoupení soubor účinkuje při liturgickém provozu, 
vernisážích, recepcích, literárních pořadech, konferencích apod. 
Dramaturgií svých nahrávek se snaží zaplnit prázdné místo po 
kdysi „každodenní sváteční“ hudbě.

Na CD dosud vyšly tituly:
Adam Václav Michna z Otradovic: LOUTNA ČESKÁ
MASOPUST JUŽ NASTAL!
VZHŮRU NA PTÁKY
JESLIČKY staré nové PÍSNIČKY
Adam Václav Michna z Otradovic: VÁNOČNÍ MŠE „Již 

Slunce z Hvězdy vyšlo“
Karel Václav Holan Rovenský: „Čas jako Hlas“.

Děkujeme paní starostce a panu místostarostovi, 
že přijali naše pozvání a přišli podpořit

„ODPOLEDNE PLNÉ PÍSNIČEK“.

Děkujeme i panu Strnadovi za vstřícnost a 
pomoc při zajištění malého sálu na Střelnici.

Lalakroužek
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Program na KVĚTEN
pátek   4.   zač. v 17.00 a ve 20.00 hod
PRÁZDNINY PANA BEANA
Druhý celovečerní film zavede Mr. Beana na francouzskou 

pláž, ovšem než se tam dopraví, způsobí řadu pro něj typických 
zmatků. Svou neomezenou fantazii využívá k co nejkompliko-
vanějším řešením těch nejjednodušších problémů – a bát by se 
měli především Francouzi! 

pátek   11.   KRÁLOVNA   zač. ve 20.00 hod
Strhující pohled za zavřené dveře královského paláce a do 

mysli a srdce královny Alžběty II. těsně po tragické smrti prin-
cezny Diany. Jedinečný herecký výkon Helen Mirrenové v titul-
ní roli byl po zásluze oceněn Oscarem. 

úterý   15.   zač. v 17.00 hod
MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU

Dobrodružný rodinný film je volně inspirován legendou o talis-
manu nezbytném pro získání pokladu císaře Rudolfa II. Vyda-
řený snímek se natáčel v prostředí pražského Starého Města 
a je prvním českým počinem v žánru nazývaném s nadsázkou 
„Šifra mistra Leonarda pro děti a mládež“.

pátek   18.   zač. v 17.00 a ve 20.00 hod
VRATNÉ LAHVE
Až šestou verzi scénáře Zdeňka Svěráka přijal syn a režisér 

Jan Svěrák, aby spolu natočili další společný film. Nespokojený 
důchodce Josef Tkaloun si najde práci ve výkupu lahví v blíz-
kém supermarketu, kde se setkává s nejrůznějšími lidmi a 
nenápadně tahá za nitky jejich osudů. Vtipné a kultivované!

úterý   22.   GOYOVY PŘÍZRAKY   zač. ve 20.00 hod
Po delší tvůrčí pauze natočil Miloš Forman opět jednu 

ze svých vnitřně konzistentních úvah o svobodě jednotlivce 
v nesvobodné společnosti. Goyovým protihráčem je dominikán 
Lorenzo, hájící postupně odlišné světonázory. Z duality obou 
postav se rodí hořký koncept dějin, drtících lidské individuum 
v pasti ideologicky zdůvodněné totality.

pátek   25.   APOCALYPTO   zač. ve 20.00 hod
Do období zániku slavné mayské civilizace na území dneš-

ního Mexika zasadil režisér Mel Gibson příběh pralesních 
indiánů, kteří bojují o holé životy proti krutým mayským 
bojovníkům. Přímočarý snímek se opírá o neustálý sled akcí 
a také o Gibsonovo oblíbené naturalistické zobrazování násilí 
a utrpení.
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úterý   29.   PAST NA ŽRALOKA   zač. v 17.00 hod
Rodinný animovaný snímek s výborným českým dabingem 

(Dolanský, Čtvrtníček, Lábus, Rychlý, Vondráčková) vypráví 
o lásce, přátelství, křivdě, vzpouře proti silnějšímu a o tom, 
že stále platí pravidlo jeden za všechny, všichni za jednoho. 
A také dokazuje, že možnosti počítačové animace nemají hra-
nice.

Klub Na Střelnici Králíky
KVĚTEN  2007

MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
sobota   5. 5.   zač. ve 20.00 hodin
K tanci hraje skupina TRIAL, pořádá fotbalový oddíl 

„starých pánů“. Vstupné 50,- Kč.

ZPÍVÁNÍ KE DNI MATEK
čtvrtek   10. 5.   zač. v 15.30 hodin
Pěvecké a taneční vystoupení dětí z MŠ Pivovarská, 

MŠ Moravská, ZŠ Praktická a tanečního oddělení ZUŠ 
Králíky při příležitosti Dne matek. Vstupné dobrovolné.

JEZEVCI (BT)
sobota   12. 5.   zač. ve 20.00 hodin
Hudební večírek v Kavárně Střelnice s oblíbenou old-

schoolovou skupinou Jezevci. Vstupné dobrovolné.

BOSÉ NOHY V PARKU
sobota   19. 5.   zač. ve 20.00 hodin
Americká konverzační komedie Neila Simona o novo-

manželském páru a jeho všedních i nevšedních peripeti-
ích. V režie Ivany Šrámkové hrají divadelníci ze žamber-
ského spolku Diviš. Vstupné 50,- Kč.

SETKÁNÍ SENIORŮ
čtvrtek 24. 5.   zač. v 16.00 hodin
Tradiční jarní setkání dříve narozených s programem, 

občerstvením, tancem a hudbou skupiny Kutilka. Vstup-
né dobrovolné.

PAVEL DOBEŠ
sobota   26. 5.   zač. ve 20.00 hodin
Koncert známého písničkáře, který vydal velmi úspěš-

né album „Banány“ a dlouhodobě spolupracuje s kyta-
ristou Tomášem Kotrbou. Kromě nových písní nebudou 
samozřejmě chybět největší hity jako Jarmila, Pražce 
nebo Zpátky do trenek. Vstupné 100,- Kč.

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

Pavel Strnad

Poznámka redakce: Petra Fišerová je absolventkou 4. roční-
ku Konzervatoře v Pardubicích. Účinkuje v melodramu Poms-
ta květin od Z. Fibicha a nyní s Operním studiem Konzerva-
toře Pardubice inscenují novou operu Jeníček a Mařenka od 
Engelberta Humperdincka, kde zpívá jednu z hlavních rolí 
Jeníčka. Premiéra bude v zimě 2007 na čerta a Mikuláše ve 
Východočeském pardubickém divadle.

Základní umělecká škola Králíky
pořádá absolventský koncert,

který se koná ve čtvrtek 10. 5. 2007
v 18.30 hodin v sále ZUŠ.

V letošním roce absolvují:
Miroslava Kandráčová - kytara (ze tř. J. Bergmana)
Věra Kovářová - klavír (ze tř. Z. Horníčkové)
Kateřina Krejsová - klavír (ze tř. O. Zajacové)
Andrea Mačalíková - klavír (ze tř. Z. Horníčkové)
Klára Pávková - zobcová flétna (ze tř. D. Hejtmanské)
Kristýna Sonntagová - zobcová flétna (ze tř. J. Šebesty)
Dagmar Ulrichová - kytara (ze tř. J. Bergmana)

Srdečně zvou žáci a učitelé.

Základní umělecká škola králíky
pořádá absolventský koncert,

který se koná ve čtvrtek 17. 5. 2007
v 18.30 hodin v sále ZUŠ.

V letošním roce absolvují:
Anna Bílá - klavír (ze tř. Z. Horníčkové)
Barbora Kopecká - zobcová flétna (ze tř. D. Hejtmanské)
Věra Kotyzová - housle (ze tř. K. Dominikusové)
Tereza Kyllarová - kytara (ze tř. J. Hrdové)
Pavel Strnad - klavír (ze tř. Sylvy Bartikové)
Denisa Žeberová - housle (ze tř. K. Dominikusové)

Srdečně zvou žáci a učitelé.
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1. 5.

Goyovy přízraky
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - drama. Titul-
ky, 106 min., od 15 let, cena: 70,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

Majáles 2007
Žamberk, 10:00, Masarykovo náměs-

tí, Žamberk. 10:00 studentský průvod 
(od budovy gymnázia na Masarykovo 
náměstí), 10:30 májová estráda. Pro-
gram: dechovka ZUŠ, mažoretky ZŠ 28. 
října, taneční skupina Neon, vystoupení 
studentů gymnázia, PIDILIDI - pardu-
bická folková skupina.

Jarní svod psů
Letohrad, 08:00, Bažantnice - mysli-

vecká chata.

2. 5.

Goyovy přízraky
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - drama. Titul-
ky, 106 min., od 15 let, cena: 70,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

3. 5.

Goyovy přízraky
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA. 114 min., přístup-
ný od 15 let, předprodej: 465 641 371.

4. 5.

Bosé nohy v parku
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Spolek divadelních ochot-
níků Diviš Žamberk. Americká konver-
zační komedie o novomanželském páru 
a jeho všedních i nevšedních peripetiích. 
Cena: 70,- Kč, předprodej 465 614 583.

Běh na Rozálku
Žamberk, 16:30, nad muzeem v Žam-

berku. Start: v 16:30 vložený závod 
předškolních dětí - zajišťuje DDM ANI-
MO. od 17:00 hod., v 1min. intervalech, 
v pořadí tak jak se přihlásíte, najednou 
startují 2 osoby. Cíl: u rozhledny na 
Rozálce. Přihlášky: osobně od 16-17 hod. 
v cíli v rozhledně na Rozálce. Pokud si 
chcete zajistit startovní pořadí, případ-
ně sport.kolegu je potřeba se přihlásit 
předem do 30. 4. na: kalousv@orlice.cz 
nebo kalousv@oez.cz, nebo telefonem 
večer 732 519 898. Startovné: předškol-
ní děti neplatí; žactvo, dorost, junioři  
10,- Kč; dospělí 20,- Kč. Trať: Nezpev-
něné parkové cesty. Délka 900 m. Pře-
výšení 40 m.

5. 5.

Pusinky
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - komedie, dra-
ma. Noční akce. Milostné zkušenosti. 
Hlášky. Hiphop. Poslední prázdniny po 
maturitě. Iška, Karolína a Vendula si 
chtějí pořádně užívat a možná (občas) 

i trochu pracovat. Na cestě do Holand-
ska potkávají ulítlé i zajímavé týpky. 90 
min., přístupný, cena: 60,- Kč, p5edpro-
dej 465 614 583.

Oslava sv. Floriána
Jablonné nad Orlicí, 20:00, Hasičská 

zbrojnice. Pořádá: SDH. Předprodej: 465 
641 371.

Litická lukostřelnice
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, 

Hrad Litice, Informace: Správa státního 
hradu Litice, tel: 603 232 212, 465 320 
627, hrad.litice@sweb.cz.

6. 5.

Pusinky
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - komedie, dra-
ma. 90 min., přístupný, cena: 60,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

7. 5.
Rocky Balboa
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film USA. Kdo by vyhrál, kdyby 
se úřadující šampión těžké váhy Mason 
„The Line“ Dixon postavil v ringu proti 
Rockymu Balboovi (Sylvester Stallone)? 
Možnost zápasu je pro dvakrát staršího 
Rockyho druhou šancí, jak dokázat sobě 
a lidem, že zatímco tělo stárne, plamen 
v srdci plápolá stále silně. 102 min., pří-
stupný, předprodej: 465 641 371.

Koncert Mikuláše Ježka
Letohrad, 18:00, ZUŠ - sál, Letohrad, 

Koncert bývalého žáka ZUŠ violisty 
Mikuláše Ježka s hosty Phantasy Qu-
artet.

8. 5.

Zastav a nepřežiješ
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - akční drama. 
Jed v žilách, pomsta v srdci. Nájemný 
vrah Chev Chelios nechal uniknout svoji 
oběť, aby mohl začít nový život. Teď mu 
v žilách koluje jed a při životě ho udrží 
jen neustálý pohyb a napětí. Drancuje 
ulice LA a zanechává za sebou spoušť. 
Titulky, 87 min., od 15 let, cena: 60,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

9. 5.

Prázdniny pana Beana
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kino-

sál, Družstevní 597. 90 minut, přístup-
né, komedie, cena: 60,- Kč, předprodej: 
465 622 092.

Zastav a nepřežiješ
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - akční drama. 
Titulky, 87 min., od 15 let, cena: 60,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

10. 5.

Všichni možní sběrači a já

Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39. Představení FK. Film 
Francie - dokumentární. Po různých 
koutech Francie sleduje Agnes Varda 
ve svém dokumentu paběrače, sběrače, 
shánlivce a vybírače popelnic. Z nut-
nosti, jen tak náhodou anebo pro přežití 
sbírají tito lidé věci, které jiní odložili. 
Titulky, 82 min., přístupný, cena od 35,- 
Kč do 60,- Kč, předprodej 465 614 583. 

Vratné lahve
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film ČR. 95 min., přístupný, 
předprodej: 465 641 371.

XXIV. Mládí tančí
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. „Popletené muzikály“ a 
„Letem světem“. Vystoupení tanečního 
oddělení ZUŠ v Žamberku pod vedením 
Hany Michaličkové. Vstupné: důchodci 
sleva. Cena: 50,- Kč. Předprodej 465 614 
583.

11. 5.

Koncert orchestru ZUŠ
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Pořádá ZUŠ. Předprodej: 
465 641 371.

XXIV. Mládí tančí
Žamberk, 19:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. „Popletené muzikály“ 
a „Letem světem“. Vystoupení žáků 
tanečního oboru ZUŠ v Žamberku pod 
vedením Hany Michaličkové. Vstupné: 
důchodci sleva. V případě příznivé-
ho počasí v 18.30 hod. před Divišovým 
divadlem vystoupení Lidového taneční-
ho souboru z Kunvaldu a Klášterce nad 
Orlicí. Cena: 50,- Kč. Předprodej 465 
614 583.

12. 5.

Vratné lahve
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - smutná kome-
die. 103 min., přístupný, cena: 70,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

Maarův mlýn v Písečné - pěší 
výlet

Žamberk, 09:00, Náměstí Gen. Kno-
pa. Akce pro ženy. Pěší výlet, sraz na  
náměstí Gen. Knopa (před MŠ). Pro-
gram: prohlídka mlýna s výkladem, 
posezení a opékání. S sebou: sportovní 
oblečení, špekáčky na opékání. Návrat 
domů individuálně dle situace. Pořada-
tel: Dámský klub, Kroulíková Zdenka, 
zdenka.kroulikova@tiscali.cz.

Kuličkyjáda
Jablonné nad Orlicí, 14:00, areál kou-

paliště. Pořádá: Junák. Předprodej: 465 
641 371.

Motocross Cup 2007
Žamberk, 12:55, Areál Kotel, V Kot-

li, Žamberk. Informace: www.novamo-
tocross.com, jari.moto@seznam.cz, tel: 
739 312 101.
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15 km po Divoké Orlici
Nekoř, 10:15, pod vyrovnávací pře-

hradou. Pořad závodu: sobota dopo-
ledne: 9.30 výklad tratě v Líšnici, 9.30 
start pramic poháru podniků na pravém 
břehu. Start. interval 1 min. 10.00 start 
kanoí a kajaků na pravém břehu. Start.  
interval 1 min. 10.00 výklad tratě v 
Nekoři (pouze pro pramice SvoČRu). 
10.15 start závodu pramic SVoČRu na 
pravém břehu pod vyrovnávací přehra-
dou v Nekoři. Startovní interval 2 min. 
10.15 start kategorie žactva na pravém 
břehu nad betonovou lávkou v Líšnici asi 
0,5 km za kostelem směr Nekoř. Start. 
interval 2 min. 12.00 předpokládané 
vyhlášení výsledků veřejného závodu P5, 
K1, C2. Sobota odpoledne: 15.00 výklad 
tratě u loděnice v Žamberku. 15.30 start 
sprintu - jedou se 2 kola v pořadí žactvo, 
kadeti, dospělí. 18.00 předpokládané 
vyhlášení výsledků poháru SvoČRu u 
loděnice. Popis tratě: sobota dopoledne 
(obtížnost WWII) - start pod vyrovnáva-
cí přehradou v Nekoři, - nebezpečný jez 
v Nekoři - musí všechny lodě přenášet 
vlevo, - start kategorie žactva nad láv-
kou v Líšnici, - jez v Líšnici je možno 
sjíždět nebo přenášet do starého řečiště, 
- gumový jez na koupališti v Žamber-
ku, sjízdný pro všechny, - střelnice na 
kluzišti v Žamberku - na levém břehu, 
- cíl žáků pod dřevěnou lávkou, - jez v 
Žamberku u Mosilany - lze sjíždět, nebo 
přenášet vpravo, - jez nad soutokem s 
Rokytenkou lze sjíždět, nebo přenášet 
vl., - cíl závodu dospělých a kadetů je asi 
10 km před mostem. Sobota odpoledne: 
(mezi dřevěnou lávkou a jezem Mosila-
na v Žamberku) - závod sprintu. Infor-
mace: Marie Skalická, tel: 465 614 085, 
uctarna@zez-silko.cz, Vladimír Kalous, 
tel: 732 519 898, kalousv@oez.cz.

13. 5.

Vratné lahve
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - smutná kome-
die. 103 min., přístupný, cena: 70,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

Výstava prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ

Jablonné nad Orlicí, 15:00, Kulturní 
a turistické centrum, nám. 5. května 
30. Výstava potrvá do 17. června 2007. 
Otevřeno: Po - Pá 8-12  13-17, So 9-12, 
So 16.6. a Ne 17.6. otevřeno 9-12  13-16 
hod. Předprodej: 465 641 371.

14. 5.

Prázdniny pana Beana
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film VB. 90 min., přístupný, 
předprodej: 465 641 371.

15. 5.

Taxi 4
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Francie - akční 
komedie. Čtvrtá část slavné automobilo-
vé ságy. Na scénu se vrací taxikář Samy 
Naceri, nešikovný policajt Fréderic Dief-

enthal, komisař Bernard Farcy. Široko-
úhlý, titulky, 91 min., od 12 let, cena: 
60,- Kč, předprodej 465 614 583.

16. 5.

Taxi 4
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Francie - akční 
komedie. Čtvrtá část slavné automobilo-
vé ságy. Na scénu se vrací taxikář Samy 
Naceri, nešikovný policajt Fréderic Dief-
enthal, komisař Bernard Farcy. Široko-
úhlý, titulky, 91 min., od 12 let, cena: 
60,- Kč, předprodej 465 614 583.

Vratné lahve
Letohrad, 17:00, Dům kultury - kino-

sál, Družstevní 597. 103 minut, přístup-
né, smutná komedie, cena: 70,- Kč, před-
prodej: 465 622 092.

17. 5.

Bratři Ebenové
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Marek Eben - zpěv, kytara, 
klávesové nástroje, Kryštof Eben - kláve-
sové nástroje, flétny, zpěv, David Eben - 
soprano sax, klarinet, zpěv, Pavel Skála 
- kytary, Jiří Zelenka - bicí nástroje, Jiří 
Veselý - basa, Jaromír Honzák - kontra-
bas. Předprodej: 465 641 371.

18. 5.

Cykloglacensis 2007
Vochtánka, Potštejn. Start z Ústí 

nad Orlicí, České Třebové, Brandýsa 
nad Orlicí, Králík a dalších českých a 
polských měst. Cíl v Potštejně. Cyklo 
Glagensis je mezinárodní propagační 
jízda zahajující cykloturistickou sezónu 
v česko - polském příhraničí. Informace: 
PhDr. Jana Staňková,  tel: 465 524 782,  
603 569 884, jana.stanko@centrum.cz.

19. 5.

Maharal - Tajemství talismanu
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - rodinný dobro-
družný. 107 min., přístupný, cena: 60,- 
Kč, předprodej 465 614 583.

Kopečková pouť
Letohrad, Václavské náměstí.

20. 5.

Maharal - Tajemství talismanu
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - rodinný dobro-
družný. 107 min., přístupný, cena: 60,- 
Kč, předprodej 465 614 583.

Kopečková pouť
Letohrad, Václavské náměstí.

21. 5.

Politické harašení - Zuzana Bubíl-
ková

Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39. Zuzana Bubílková se svým 
osobitým humorem komentuje naši poli-
tickou scénu. Hostem pořadu je zpěvák 
Petr Rezek. Cena: 240,- Kč. Předprodej  
465 614 583.

22. 5.

Rocky Balboa
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - drama. Titul-
ky, 102 min., přístupný, cena: 55,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

23. 5.

Rocky Balboa
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - drama. Titul-
ky, 102 min., přístupný, cena: 55,- Kč, 
předprodej 465 614 583.

24. 5.

Ghost Rieder
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA. Je tomu už dávno, 
co hvězdný motocyklový kaskadér John-
ny Blaze (Nicolas Cage) uzavřel smlou-
vu s ďáblem, aby tak dokázal ochránit 
lidi, ke kterým má nejblíže - svého otce 
a dětskou lásku Roxanne (Eva Mendes). 
Nyní si však ďábel přišel vybrat svůj 
dluh. Přes den Johnny zůstává kaska-
dérem, ale po setmění se mění v Ghost 
Ridera, jehož údělem je lovit rebelující 
démony. I přesto, že je nucen bezvý-
hradně plnit ďáblovy rozkazy, rozhodne 
se se svým osudem bojovat a využít své 
prokletí a nově nabyté síly k tomu, aby 
ochraňoval nevinné. 105 min., přístup-
ný, předprodej: 465 641 371.

Adelheid
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Představení FK. Česko-
slovensko (1969) - psychologický. První 
Vláčilův dlouhý barevný film s námě-
tem střetu mezi přirozenou touhou po 
lidském štěstí a silnějšími vnějšími 
okolnostmi. 102 min., od 15 let, cena: 
55,- Kč, předprodej 465 614 583.

YO - YO - EFECT
Letohrad, 17:00, Areál pod kaplí na 

Kopečku. Gymnázium Žamberk.
Modré plachty - Blue sails
Letohrad, 18:00, Areál pod kaplí na 

Kopečku. Blue Grass - Letohrad.
Letrando
Letohrad, 19:00, Areál pod kaplí na 

Kopečku. Country - Letohrad. Pořada-
tel: MIKCENTRUM, V. Zamazal, 465 
622 255.

Komunikace (přednáška)
Žamberk, 18:00, Rodinné centrum 

Pohoda, Nádražní. Akce pro ženy. Před-
náší Bc. Táňa Brodská. Komunikace 
rodinné, pracovní apod. Cena: 50,- Kč. 
Pořadatel: Dámský klub, Kroulíková 
Zdenka, zdenka.kroulikova@tiscali.cz.

25. 5.

Křupky
Letohrad, 17:00, Areál pod kaplí na 

Kopečku. Folk - Letohrad.
BONSAI č. 3
Letohrad, 18:00, Areál pod kaplí na 

Kopečku. České Budějovice.
Wejvrat
Letohrad, 19:00, Areál pod kaplí na 

Kopečku. Country - Letohrad. Pořada-
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tel: MIKCENTRUM, V. Zamazal, 465 622 255.

26. 5.

Žů - žo - band
Letohrad, 17:00, Areál pod kaplí na Kopečku. Blue grass 

country - Nechanice.
Pidilidi
Letohrad, 19:00, Areál pod kaplí na Kopečku. Folk - Pardu-

bice. Pořadatel: MIKCENTRUM, V. Zamazal, 465 622 255.

Big Band Letohrad s hostem Josefem Zímou
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Koncert 

swingového orchestru. Cena: 120,- Kč, předprodej  465 614 
583.

Pochod letohradským okolím
Letohrad, 08:30, Václavské náměstí, start: u Rolanda.

Vyhlídkové vrcholy
Jablonné nad Orlicí, 07:00, fotbalový stadion. Trasy: pěší 

-  5, 10, 19 a 33 km, cyklo - 30, 48 a 60 km. Pořádá: KČT, 
předprodej: 465 641 371.

27. 5.

Rande měsíce
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA 

- komedie. Do supermarketu nastoupí nová pokladní - krásná 
sexy blondýna. Vince (úspěšný a proradný pokladník) a Zack 
(flákač a komediant) zahájí urputný boj o pozornost nové kole-
gyně. Titulky, 103 min., od 12 let, cena: 60,- Kč, předprodej 
465 614 583.

Noc na Karlštejně
Letohrad, 15:00, Orlovna, Orlice. Divadelní spolek Orličá-

nek při SDH Orlice, vstupné dobrovolné, předprodej: 465 622 
092.

M. Vašina „Ozvuky Charity v církvi“
Letohrad, 14:00, Evangelický kostel, Tyršova.

Václav Žilík - plastiky - bronz (vernisáž)
Letohrad, 14:30, MIKCENTRUM, Václavské náměstí.

Libuše Müllerová - pastely (vernisáž)
Letohrad, 15:00, Oranžérie v zámeckém parku. Josef Lan-

ger - olejomalba, Petr Bernard - olejomalba, Karel Vestinský 
- olejomalba.

Umělecká řemesla - večerní aranžmá (vernisáž)
Letohrad, 16:00, Grotta. Z dílny letohradských výtvarníků. 

Lubomír Hamřík, Jana Zamazalová, Iva Vanžurová, Marta 
Mikysková, Iva Majvaldová, prodejna Beruška, Marek Zama-
zal, Zdena Šafránková, Věra Nutzová, Dagmar Bednářová.

Jana Zamazalová - keramika (vernisáž)
Letohrad, 16:30, Galérie Pod kaplí.
28. 5.

Pusinky
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. Film ČR. 

90 min., přístupný od 12 let, předprodej: 465 641 371.

Koncert pop souborů ZUŠ
Letohrad, 18:00, Restaurace Nový Dvůr, Šedivská. Jako 

host v roli uvaděče vystoupí imitátor pan Václav Faltus.

29. 5.

Most do země Terabithia
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA 

- rodinný dobrodružný. Dva hlavní představitelé, Jess a 
Leslie, vytvoří imaginární království Terabithia, plné kou-
zelných bytostí, ve kterém se stanou králem a královnou. 
Česky, 95 min., přístupný, cena: 60,- Kč, předprodej 465 614 
583.

30. 5.

Most do země Terabithia
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA 

- rodinný dobrodružný. Česky, 95 min., přístupný, cena: 60,- 
Kč, předprodej 465 614 583.

Dlouhodobé akce a výstavy:

Kulturní a informační centrum v Jablonném nad 
Orlicí

Výstava – Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ, otevřeno: od 
13. 5. (vernisáž v 15 hod.) do 17. 6. 2007.

Po – Pá  8-12  13-17 hod.
        So  9-12 hod.
So 16.6. a Ne 17.6. otevřeno 9-12  13-16 hod.

Městské muzeum v Žamberku
Výstava – Vojtěch Sedláček – Krajinomalby, otevřeno: od 

28. 4. (sobota od 15 hod.) do 20. 5. 2007.
Út – Pá 9-12  13-16 hod.
So, Ne 14-17 hod.

Oranžérie zámeckého parku v Letohradě
Výstava – Obrazy Vladimíra Plocka, otevřeno: od 29.4. (ver-

nisáž v 15 hod.) do 23.5.2007.
St, So, Ne 14 – 17 hod.
mimo uvedené dny možno domluvit v IC na tel: 465 622 

092.



 2� - Králický zpravodaj 5/2007

Městské muzeum
Králíky

vás srdečně zve
na výstavu

„Duchovní 
pozice“

maďarského  sochaře 
Jánose Kalmára. Vernisáž 
proběhne 19. května 2007 
v 17.00 hod a výstavu uvede 
PhDr. Karel Jaroš. Výstava 
potrvá do 30. června 2007.

Program kina Mír
Hanušovice KVĚTEN

APOCALYPTO  -  Pátek   4. 5. - 19.45
Film USA 130 minut. Byl jejich osud předurčen? Hrají: Rudy 

Youngblood, Dalia Hernandez, Mayra Serbulo, Gerardo Tarace-
na. Mládeži nevhodný do 15 let. Vstupné: I 35,-; II 40,-.

PRÁZDNINY PANA BEANA
Pátek   11. 5. - 17.30 a 19.45
Film Brit. 90 minut. Katastrofa dostal svůj vlastní pas. 

Komedie. Svou neomezenou fantazii využívá k co nejkompliko-
vanějším řešením těch nejjednodušších problémů. Mládeži pří-
stupno. Vstupné: I 30,-; II 35,-.

300:BITVA U THERMOPYL
Pátek   18. 5. - 17.30 a 19.45
Film USA  117 minut, širokoúhlý. Věčnou slávu mají na 

dosah ruky. Historický film. Hrají: Gerard Butler, Lena Hea-
dey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan. Mládeži 
nevhodný do 12 let. Vstupné: I 35,-; II 40,-.

VRATNÉ LÁHVE
Pátek   25. 5. - 17.30 a 19.45
Film ČR  95 minut. Aby mohlo být vítání, musí být napřed 

loučení. Komedie. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, 
Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Kandovský, Jan 
Budař. Mládeži přístupno. Vstupné: I 35,-; II 40,-.

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, 
Hanušovice 788 33, tel. 583/231226.

Klub Na Střelnici poptává zajištění 
občerstvení pro návštěvníky festi-
valu ARTEX 2007, který se usku-
teční v sobotu 21. července 2007 
na Velkém náměstí v Králíkách. 
Podmínky: min. 100 míst k sezení; 
min. dva stánky (pivo + nealkoho-
lické nápoje, klobásy apod.); zajiš-
tění přívodu a úhrada spotřeby el. 
energie; dokonalý úklid veškerého 
materiálu souvisejícího s občerst-
vením ihned po skončení festivalu; 
5.000,- Kč ve prospěch festivalu 
ARTEX 2007. Předpokládaná cel-
ková návštěvnost 500 diváků. Při-
hlášky a informace na tel. 603 849 
460 nebo strelnice@strelnice.cz



Králický zpravodaj 5/2007 - 2�

Cyklo Glacensis 2007

Cyklo Glacensis 2007 je šestý ročník jíz-
dy česko-polskými příhraničními regiony 
Orlických hor a Králického Sněžníku.

Termín: pátek 18. a sobota 19.května 
2007.

Start: sraz účastníků v pátek 18.5. 
v 9.45 hod u kašny na Velkém  nám. Start 
v 10.00 hod. 

Cíl: Potštejn, rekreační středisko Želež-
ničář.

Trasa: V pátek: Králíky – Mladkov – 
Bartošovice – Kunvald – Žamberk – Liti-
ce – Potštejn. Případně se prodlouží přes 
Rokytnici v O.h.

V sobotu: 8,30 hod pěší výstup ke 
zřícenině hradu. V 10,00 hod odjezd 
směr Potštejn – Litice – Žamberk 
– Líšnice – Pastviny – Králíky, pří-
padně podle zájmu se může individuálně 
pozměnit .

Délky tras: v pátek 62 km, resp. 76 km 
přes Rokytnici v O.h. V sobotu 48 km.

Ubytování: rekreační středisko Želež-
ničář ve čtyřlůžkových chatkách s povle-
čením.

Stravování: pátek: občerstvení ces-
tou, 1. večeře od 17.00 hod, 2. večeře v cca 
20.30 hod, sobota: snídaně, občerstvení 
cestou.

Cena: 350 Kč,- (ubytování, 2 večeře, 
snídaně). Skupina vyjíždějící z Králík má 
k dispozici částku 3 500 Kč, která se roz-
počítá podle počtu účastníků.

Další informace: 
- k registraci je potřeba nahlásit svoje 

jméno, příjmení, bydliště a rok narození  
- nahlas i svůj kontakt (nejlépe 

mobil nebo e-mail), na který, v případě     
nějakých dílčích změn, dostaneš čerstvé 
informace

- pojede se za každého počasí. Pro závaz-
né ubytování a stravování se bude vybírat 
kauce 300 Kč. V případě účasti po oba dny 
bude vrácena.

rekreační středisko Železničář
Na společnou jízdu se těší 

Láďa Tóth
Poznámka redakce:
Dle sdělení pořadatelů již byla vyčerpá-

na kvóta počtu účastníků stanovená pro 
skupinu vyjíždějící z Králík.

MK MOTOŠOK Červená Voda
Na první společnou 

vyjíždku MK MOTO-
ŠOK Červená Voda a 
MK Č. Třebová dorazilo 
k potravinám Albert na 
55 motocyklú různých 
značek a kubatur, v 
11:00 byl start vyjíždky 
sněrem na UO, Leto-
hrad, Jablonné, Červe-
nou Vodu až do Králík, 
kde se k nám přidalo 40 
motocyklú MK Věčná 
jízda z Náchodska, na 
náměstí byla domluvena prohlídka měst-
ského muzea a přestávka na oběd, členové 
všech tří klubů se po zimě znovu pozdra-
vili a domlouvali se na průběhu letošní 
motorkářské sezony jaké akce navštíví a 
kam pojedou na klubovou dovolenou. Ve 
13:30 se přejelo do Červené Vody k hotelu 
Křížová Hora kde proběhla soutěž dvojic 
o volné vstupenky na 5 ročník motosrazu 
MOTOŠOK do Zborova, na který se všich-
ni už teď moc těší. V 16:00 byla vyjíždka 

ukončena a všichni účastníci vyjíždky se 
rozjeli domů.

Délka trasy byla 65 km, nejvzdálenější 
účastník byl Mara Leguán z Olomouce na 
suzuki vs 1400. MK MOTOŠOK děkuje 
vedení městského muzea v Králikách za 
vstříctnost a panu Zemanovi za skvělá 
grilovaná kuřata. Informace o vyjíždce 
MK MOTOŠOK naleznete na www.moto-
sok.ic.cz

Minář Kamil, Červená Voda.
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