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Významné dny
měsíce prosince

  1. 12. Světový den boje proti AIDS 
  2. 12. Mezinárodní den pro zrušení otroctví 
  3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených 
  5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků v
 ekonomickém a sociálním výzkumu 
  7. 12. Mezinárodní den civilního letectva 
10. 12. Den lidských práv 
11. 12. Mezinárodní den hor 
11. 12. Světový den dětství 
29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti

„Koně“ a „Králický Sněžník“ budou hlavními
turistickými tématy roku 2008 v Pardubickém kraji

Pracovní skupina složená z regionálních 
zástupců odborné veřejnosti Pardubického 
kraje vybrala v rámci projektu Příprava a re-
alizace tématu cestovního ruchu na rok 2008 
témata „Koně“ a „Králický Sněžník“ jako 
ta, která budou v marketingových aktivitách 
kraje akcentována v roce 2008. Na koně a 
Králický Sněžík tak bude po celý příští rok 
zaměřena nabídka nových turistických pro-

gramů a doprovodných akcí a realizována řada marketingových 
a propagačních aktivit.

Projekt realizuje agentura pro rozvoj cestovního ruchu ARC 
Mikulov. „Chceme do projektu zapojit i jednotlivé poskytova-
tele služeb. Ti mohou vytvořit vlastní akční nabídky pro 
rok 2008, které s vybranými tématy souvisejí a stanou se 
pak součástí propagační kampaně celého regionu. Plánujeme 
daná témata pro rok 2008 představit novinářům a zástupcům 
cestovních kanceláří na připravovaných pracovně-seznamova-
cích cestách. Témata včetně akčních nabídek poskytovatelů 
služeb budou dále prezentována na připravovaných veletrzích 

cestovního ruchu nebo zvi-
ditelněna na turistickém 
portálu Východních Čech 
www.vychodni-cechy.info,“ 
sdělil za ARC Mikulov Ing. 
Jan Sojka. 

„Nebylo jednoduché ze stávajících témat cestovního ruchu 
Pardubického kraje vytáhnout jedno či dvě, Analýzy, statisti-
ky a výsledky řady jednání odborné veřejnosti na pracovních 
seminářích nás nasměrovaly k výběru témat Koně a Králický 
Sněžník,“ okomentoval volbu krajský radní Bc. Miloslav Macela, 
zodpovědný za oblast cestovního ruchu a neziskového sektoru. 
„Rostoucí zájem turistů o aktivní způsob trávení dovolené je 
evidentní a obě témata jim nabídnou spoustu skvělých zážitků 
po celý rok,“ dodal Macela.

Projekt Příprava a realizace tématu cestovního ruchu na 
rok 2008 je spolufinancován Evropským fondem pro regionální 
rozvoj.
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M Ě S T O   K R Á L Í K Y
se sídlem MìÚ Velké námìstí 5, 561 69 Králíky 

VYHLAŠUJE
v souladu s ustanovením § 7 zákona è. 312/2002 Sb., o úøednících územních samosprávných 

celkù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYBÌROVÉ ØÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

referent odboru vnitřních věcí Městského úřadu Králíky
Po�adujeme: střední vzdělání s maturitní zkouškou technického oboru, orientace v právních normách, samostatnost
 a flexibilitu, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení,komunikativnost, znalost uživatelského software Word, Excel.

Pøedpoklady: státní obèanství ÈR, u cizího státního obèana trvalý pobyt v ÈR, dosa�ený vìk 18 let, zpùsobilost k právním
 úkonùm a bezúhonnost, ovládá jednací jazyk. 

Nabízíme: mo�nost dalšího vzdìlávání a osobního rùstu, zaøazení dle naøízení vlády ÈR è. 564/2006 Sb.,
 v platném znìní, 9 PT.
Uchazeè pøedlo�í písemnou pøihlášku, která musí obsahovat tyto nále�itosti:
- jméno, pøíjmení a titul, - datum a místo narození, - státní pøíslušnost, - místo trvalého pobytu,
- datum a podpis uchazeèe, - kontaktní spojení, - datum a podpis uchazeče - kontaktní spojení,
- èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu u cizince.

K pøihlášce uchazeè pøipojí tyto doklady:
- strukturovaný �ivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních, zamìstnáních a o odborných znalostech

a dovednostech týkajících se správních èinností,
- výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší ne� 3 mìsíce, u cizince obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný

domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, dolo�í se bezúhonnos èestným prohlášením),
- ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosa�eném vzdìlání,
- prohlášení na ochranu osobních údajù podle zákona è. 101/2000 Sb., v platném znìní. 

Pøedpokládaný termín nástupu: dohodou.    Místo výkonu práce: Mìstský úøad Králíky.

Pracovní pomìr: na dobu neurèitou.

Písemné pøihlášky zasílejte do 21. 12. 2007 vèetnì na adresu: Mìstský úøad Králíky, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky.

Obálku oznaète: „Neotvírat – výbìrové øízení – referent odboru vnitřních věcí.“

Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou

Co poskytuje Czech POINT
poskytování ověřených výpisů 

z těchto tří centrálních regist-
rů:

- z katastru nemovitostí 
- z obchodního rejstříku 
- ze živnostenského rejstříku 
Na základě identifikačního čísla 

organizace pro obchodní a živnos-
tenský rejstřík, a na základě uvedení 

katastrálního území a čísla listu 
vlastnictví, bude moci pracoviště 
CZECH POINT poskytnout ověřený 
výpis. Dle možností může být veřej-
nosti poskytnuta rozšířená služba 
vyhledávání požadovaného výstupu 
i podle dalších kritérií. 

Do budoucna se rozsah posky-
tovaných služeb rozšíří i o výpisy 
z Trestního rejstříku. Od 1. 1. 2008 
na úřadech, které přistoupily k pro-
jektu.

Postup vydání ověřeného výpisu
Před tím než půjdete na CZECH 

POINT, musíte znát základní údaje 
o subjektu, ke kterému chcete získat 
ověřený výstup. Tato služba není 
určená k nahlížení do registrů, 
ale pouze k vystavení ověřeného 
výstupu z příslušného registru. 
Tento ověřený výstup se stává 
veřejnou listinou.

Úředník zadá požadavky na vyho-
tovení výpisu. Před jeho zhotovením 
budete seznámeni s počtem stran 
výpisu a jeho cenou. Po zaplacení 
bude výpis vydán. Součástí výpisu 
je „ověřovací doložka“, která z něho 
činí veřejnou listinu. Za ověřovací 
doložku se neplatí. Platba probíhá 
v hotovosti na pokladně MěÚ.

Budoucnost služeb Czech POINT
Občané na Czech POINTech v bu-

doucnu získají veškeré údaje, opisy 
a výpisy, které jsou vedeny v cen-
trálních veřejných evidencích a 
registrech o jejich osobě, majetku a 
právech. Czech POINTy by také měly 
umožňovat úředně ověřit dokumenty, 
listiny a podpisy a převést doku-

menty do elektronické formy, učinit 
jakákoliv podání k úřadům veřejné 
správy a získat informace o průbě-
hu řízení. Služby CZECH POINTŮ 
budou moci využívat i firmy. 

Městský úřad Králíky bude mít dvě 
místa pro vydávání výpisů. V budově 
ul. K. Čapka 316 se jedná o místo na 
odboru obecní živnostenský úřad. 
V budově na Velkém náměstí čp. 5 
v kanceláři matriky.

Poděkování
Chtěli bychom alespoň touto 
cestou poděkovat nezná-
mému mladíkovi, původem 
z Králík, který nám dne 15. 
listopadu 2007 ve večerních 
hodinách obětavě pomáhal při 
problémech s autem na zcela 
sněhem zaváté silnici ve Stu-
deneckém kopci. Moc díky.

Zaměstnanci Městského 
muzea Králíky
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Vzpomínka na Michala Rabase

S politováním a hlubokým zármutkem 
bohužel musíme oznámit, že dne 5. listo-
padu 2007 zemřel hejtman Pardubického 
kraje pan Michal Rabas. Odešel nejen 
schopný politik, ale především slušný 
člověk a čestný muž.

Panu Michalu Rabasovi bylo pouhých 

43 let. Tvrdě bojoval se zákeřnou ne-
mocí, která však nakonec měla více sil. 
V našich srdcích a myslích ale Michal 
Rabas zůstává dál a je pro nás v mnohém 
výraznou inspirací.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho 
rodině.

Rada Pardubického kraje

Životopisná data Michala Rabase 
Narodil se 9. června 1964 v Pardubi-

cích. V roce 1982 maturoval na Gymnáziu 
v Pardubicích. V roce 1987 absolvoval ná-
rodohospodářskou fakultu Vysoké školy 
ekonomické v Praze. Absolvoval odborné 
kurzy a stáže na institutu Ministerstva 
vnitra ČR, Vysoké škole ekonomické, 
Prague Business school, České národní 
banky, John Hopkins University a Uni-
versity Lusofona Lisabon. 

V roce 1988 nastoupil jako referent 
na finanční odbor Okresního národního 
výboru v Pardubicích, v roce 1993 byl 
jmenován vedoucím finančního referátu 
Okresního úřadu Pardubice a současně 
zástupcem přednosty. V roce 1996 byl 

Vládou České republiky jmenován do 
funkce přednosty tohoto úřadu. 

Do politiky vstoupil se vznikem krajů 
v roce 2000. V letech 2000 – 2004 byl 
statutárním zástupcem hejtmana Par-
dubického kraje a od prosince roku 2004 
vykonával funkci hejtmana Pardubické-
ho kraje. V letech 2002 – 2004 působil 
jako místopředseda finanční komise 
Asociace krajů České republiky. Byl 
členem ODS a předsedou Regionálního 
sdružení ODS Pardubického kraje. 

Michal Rabas byl činný i ve spole-
čenské a charitativní oblasti. Od roku 
2005 byl předsedou správní rady obecně 
prospěšné společnosti Smetanova Lito-
myšl, v letech 1999 – 2005 předsedou 
a později místopředsedou správní rady 
Univerzity Pardubice, v letech 1996 
– 2005 členem vědecké rady Fakulty 
ekonomicko-správní Univerzity Par-
dubice. Byl také členem organizace 
s charitativním posláním LIONS Club 
Pardubice.

V roce 2006 se podrobil závažné ope-
raci.

Michal Rabas při otvírání sportovního 
areálu v roce 2005.

STŘEPY A STŘÍPKY ZE SBÍREK MUZEA „U CIHELNY“
Dne 18. listopadu 2007 dokončila 

před zimou králická sekce VHK ERI-
KA Brno svoji činnost na exteriérech 
Pěchotního srubu K-S 14 a začala 
přesouvat svoje pracovní aktivity do 
podzemí. Tento čas je pro lidi pracující 
na opevnění časem hodnocení celoroční 
činnosti, zvláště po stránce oprav ne-
jenom na srubu, ale i v jeho okolí. Pro 
návštěvníky se však situace nemění 
a není-li právě zimní „chumelenice“ 
pevnost zůstává tradičně o víkendech 
otevřena.

Každé vyhodnocení by mělo být 
spojeno s návštěvou jiného objektu, 
místa nebo případně zajímavým se-
tkáním. Letos to byla návštěva tvrze 
Hůrka o kterou se chceme rozdělit 
i s ostatními občany města. Informace 
o celoročním vyhodnocení prací na 
objektu K-S 14 přineseme občanům 
v dalších číslech.

Dělostřelecká tvrz Hůrka
Dělostřelecká tvrz Hůrka nebo také 

pevnost Hůrka je se svými čtyřmi 
bojovými objekty jednou z nejmenších 
tvrzí čs. opevnění. Byla postavena 
v prostoru kóty 681 Výšina (Berghöhe) 
severovýchodně od Králík. Název 
Výšina, který se objevuje v některé 
literatuře zabývající se problemati-
kou opevnění nebyl nikdy ŘOPem 
používán. Tvrz Hůrka byla budována 
zejména pro obranu tzv. Zemské brá-
ny navazující na Kladskou kotlinu 
v tehdejším Německu. Sestávala ze 
dvou pěchotních a jednoho dělostřelec-
kého srubu, dělostřelecké otočné věže 
a vchodového objektu. Podzemí bylo 
na vchodový objekt napojeno svážnicí. 
V podzemí je použito ojedinělé umístě-

ní kasárenských sálů mimo odbočku k 
některému z bojových objektů. Proto 
byla z hlavní galerie vyražena slepá 
odbočná galerie v délce kasárenského 
sálu, aby byl umožněn přístup do tvr-
zové nemocnice.

Dělostřelecké zbraně tvrze Hůrka 
měly na tento prostor působit v součin-
nosti se svými sousedy nalevo tvrzemi 
Bouda a Adam. Hlavní zbraně dělostře-
leckého srubu byly směrovány doleva 
směrem k tvrzi Bouda. Dělostřelecká 
otočná věž mohla palebně působit 
hluboko do území nepřítele. Pěchotní 
sruby navazovaly na linii samostat-
ných pěchotních srubů. Tvrz Hůrka 
byla stavebně dokončena. Nebyla do-
končena dělostřelecká otočná věž K-S 
12 „Na kótě“, kde nebyla osazena věž, 
kterou měla plzeňská Škodovka dodat 
v roce 1939. Dělostřelecký srub K-S 11 
„Na svahu“ neměl stejně jako ostatní 
dělostřelecké sruby v československém 
opevnění hlavní zbraně - houfnice 
vz.38. Do sestavy tvrze Hůrka patřila 
i dělostřelecká pozorovatelna K-S 12b 
„Utržený“, která nebyla napojena na 
tvrzové podzemí. Je umístěna asi 1,5 
km východně od tvrze Hůrka na kopci 
Veselka daleko za linií pěchotních 
srubů.

Během okupace byly na objektech 
tvrze Hůrka stejně jako na jiných 
mnohých místech zkoušena německá 
technika dobývání tvrzí a zkoušky 
protipevnostních zbraní. Pro potřeby 
zkoušek obrany úseku se dokonce 
uvažovalo o osazení dělové otočné věže 
dokončené v Plzni do objektu K-S 12, 
ale z toho nakonec sešlo. Plánovalo se 
rovněž využití podzemních prostor pro 

výrobu součástek pro letecké motory. 
Pro tyto účely měl být v blízkosti tvrze 
Hůrka postaven koncentrační tábor 
pro polské zajatce. K realizaci těchto 
plánů v plné míře však do konce války 
už nedošlo.

Od padesátých let bylo podzemí 
tvrze Hůrka využíváno armádou jako 
sklady. Z toho důvodu nebyl přístupný 
vchodový objekt tvrze Hůrka a podze-
mí. Ostatní objekty jsou z exteriéru 
přístupné. V současně době tvrz ar-
máda již opustila (před několika lety) 
a Město Králíky se připravuje k jejímu 
převzetí. Hůrka sama o sobě trpí neu-
držovaným stavem, oloupané podlahy 
jsou důsledkem drobných změn klima-
tických podmínek podzemí v důsledku 
slabého výkonu vzduchotechniky a 
místy prolínání vody. Elektroinstalace 
je však plně funkční a ve velmi dobrém 
stavu se nachází i centrální kotelna ve 
vchodovém objektu. 

Rozsáhlé podzemí je předzvěstí velké 
náročnosti budoucího provozu, údržby 
a využití. Pevně věříme, že se dobře 
uplatní varianta na podporu turistic-
kého ruchu a již brzy budeme moci 
spolupracovat s novými kolegy.

zpracoval: Panuš + internet

Stávající chodba a překladiště tvrze.
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Státní sociální podpora po 1. lednu 2008
Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, 

dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných 
podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů.

Přídavek na dítě
• Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které 

žije v rodině s rozhodným příjmem nižším než je 
2,4násobek životního minima rodiny.

• Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za 
předchozí kalendářní rok; do příjmu se neza-
počítává výživné, které v rozhodném období 

platila osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně 
posuzovanou.

• Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte:

Věk nezaopatřeného dítěte
Výše přídavku na dítě 

měsíčně v Kč
od 1. ledna 2008

do 6 let 500

6 - 15 let 610

15 - 26 let 700

Sociální příplatek
• Nárok má rodič, který se stará alespoň 

o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný pří-
jem v rodině nepřevyšuje 2,0násobek životního 
minima rodiny.

Úplná rodina
(oba rodiče) s počtem
nezaopatřených dětí

Životní minimum
rodiny

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně pro nárok na sociální
příplatek od 1. ledna 2008 (2,0násobek životního minima rodiny)

jedno do 6 let 7 080 14 160

dvě 5, 8 let 9 040 18 080

tři 5, 8, 12 let 11 000 22 000

čtyři 5, 8, 12, 16 let 13 250 26 500

• Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí ka-
lendářní čtvrtletí; do příjmu se nezapočítává výživné, které 
v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely 
této dávky společně posuzovanou.

• Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouho-
době těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené 
nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní posti-
žení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje 
i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let 
jejich věku, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní 
formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.

Příspěvek na bydlení
• Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který 

je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 
% (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí 
nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v 
Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné 
normativní náklady stanovené zákonem.

• Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako prů-
měrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů 
v domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného 
v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a 
byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty 
ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou 
propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet 
osob v nich trvale bydlících.

• Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi nor-
mativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu 
a koeficientu 0,30 ( Praze 0,35).

Přátelé z východu v Králíkách - výměnný pobyt studentů z Moskvy
Delegace z Moskvy přijela ve středu 24. 10. 2007 ve tři ráno 

vlakem do České Třebové a zamířila rovnou na ubytování k pa-
nu Bubákovi na Šanov. Ovšem, naši noví známí se moc dlouho 
nevyspali, jelikož už o půl osmé museli vstávat, aby se ještě stihli 
nasnídat a v plné síle vyrazit do Králík, na návštěvu našeho gym-
názia. I když jim náš mateřský jazyk moc nešel, na angličtině pod 
vedením pana učitele Šikuly se jim zalíbilo natolik, že naši třídu 
označili za velice přátelskou. 

Nesmíme opomenout to, že ruská děvčata navštívila hodinu 
tanečního oboru při ZUŠ (děkujeme slečně Berkové) a poté všichni 
společně fotbalový trénink v Červené Vodě (samozřejmě děkujeme 
také panu Kaliankovi). 

Druhý den se jelo na další místa - konkrétně hrad Bouzov a 
jeskyně v Javoříčku. Na Bouzově naše nové přátele pravděpodobně 
velice uchvátily obrovské červené pantofle, ve kterých to po par-
ketách v sálech krásně klouzalo. I přesto, že jim byl poskytnut 
překlad do ruštiny, moc ho nevnímali a připojili se k nám již 
krasobruslícím. V jeskyních oproti tomu oněměli úžasem. Místní 
přírodní bohatství je okouzlilo a každý si chtěl odvést alespoň 
malou památku v podobě fotografií. Navečer jsme se ještě stihli 
podívat do Šumperka, kde jsme doplnili zásoby na další dny. 

Následující den byl naplánován výlet do Hradce Králové. Ces-
tou jsme se podívali na zámek v Častolovicích. Měli jsme tu čest 
a zastihli na procházce po zámeckém parku samotnou hraběnku 
a její pejsky. V Třebechovicích jsme navštívili dřevěný betlém. 
Mimochodem, jsou tam velice příjemní lidé. A konečně v Hradci, 
tam jsme se prošli po staré části města a po dvou hodinách vytrvalé 
procházky jsme celou cestu zpět autobusem prospali. 

Když jsme dorazili „domů“, Moskvané náhle ožili. A jakmile 
jim přišly pod ruku polštáře, bylo jasné, že se strhne menší bitva, 
která nás prakticky provázela každý moment, kdy jsme tam 
s nimi byli. 

A předposlední den vyrazili do hlavního města, Prahy. Zde se 

podívali na jeho dominantu - Pražský hrad a jiné památky v his-
torické části. Přespali na internátu ruské školy při Velvyslanectví 
RF v ČR a v neděli navečer nasedli do vlaku a hurá domů, jen 29 
hodin do Moskvy. 

Dostali jsme od našich nových kamarádů spoustu dárků, hlavně 
čokoládu a sladkosti. I přes jazykovou bariéru jsme s nimi dobře 
vyšli a zůstáváme v dalším kontaktu prostřednictvím internetu.

Chtěli bychom poděkovat sponzorům, kteří svou nezištností 
umožnili výměnný pobyt studentů z Moskvy v Králíkách, na na-
šem gymnáziu a v našem regionu. Finančně nás podpořili MUDr. 
Špička a MUDr. Špičková, Elko Valenta, pan Rodney Smith a paní 
Mary Smithová, INCOT, spol. s r.o. Králíky, Kartáčovny, s.r.o. 
Červená Voda, Mgr. Radomír Bílý – J. R. Tour - cestovní kancelář, 
pan Roman Bubák Šanov, pan Jurij Oros, Králíky. 

Studentky kvarty gymnázia (A. Bílá, K. Sonntagová, K. Pávková, 
L. Horáková, N. Málková)
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Rodičovský příspěvek
• Nárok má rodič, který po celý kalendářní 

měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, 
které je nejmladší v rodině a které zakládá nárok 
na rodičovský příspěvek.

• Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech 
výměrách daných v pevných měsíčních částkách 

- zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč) a snížené (3 800 
Kč).

• Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po 
dobu dvou, tří nebo čtyř let.

• Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou 
výši příspěvku, a to:

- rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité 
pomoci v mateřství, nebo peněžité pomoci poskytované mužům 
(dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců věku 
dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který 
má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den;

- klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7 600 
Kč) do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat 
pouze rodič, který má nárok na PPM.

- pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte 
(nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do 21 
měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 48 
měsíců věku dítěte.

Forma čerpání
rodičovského příspěvku

Věk dítěte

0 týdnů až 22 
týdnů

22 týdnů až 21 
měsíců

21 měsíců až 
24 měsíců

24 měsíců až 
36 měsíců

36 měsíců až 
48 měsíců

rychlejší čerpání PPM
zvýšená
výměra

zvýšená
výměra

klasické čerpání PPM
základní
výměra

základní
výměra

základní
výměra

pomalejší čerpání (po PPM) PPM
základní
výměra

snížená
výměra

snížená
výměra

snížená
výměra

pomalejší čerpání
(nárok na PPM nevznikl)

základní
výměra

základní
výměra

snížená
výměra

snížená
výměra

snížená
výměra

• O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku 
musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální 
podpory na předepsaném formuláři

- o rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalen-
dářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě 
dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené 
nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života (zákon sjednocuje 
dobu pobírání PPM, která je dávkou nemocenského pojištění, 
pro vdané a osamělé matky na 28 týdnů, PPM v délce 37 týdnů 
bude náležet pouze po porodu vícerčat);

- o klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalen-
dářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce 
věku.

• Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání 
rodičovského příspěvku, je mu po 21. měsíci roku věku dítěte 
vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, 
tzn. ve snížené výměře.

• Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit 
pouze v rozhodných obdobích (kalendářní měsíc po 22. týdnu 
věku dítěte a 21. měsíc věku dítěte) Po učiněném rozhodnutí 
je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplat-
ňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského 
příspěvku.

• U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne 
posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého 
nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský 
příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a 
to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského 
příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte).

• Rodičovský příspěvek náleží, pokud
- dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení 

pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci;
- dítě, starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné 

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008
obdobné zařízení pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 
4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů;

- dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, 
mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené 
předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně;

- dítě zdravotně postiženého rodiče navštěvuje jesle, ma-
teřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního 
věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.

• Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně 
činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po 
dobu své výdělečné činnosti musí však rodič zajistit péči o dítě 
jinou zletilou osobou.

• Pobírání rodičovského příspěvku pro děti, narozené před 
1. 1. 2008 (před datem účinnosti nového zákona):

- rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 mladší 22 
týdnů se může rozhodnout o rychlejším, klasickém či pomalej-
ším čerpání rodičovského příspěvku;

- rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 mladší 
21 měsíců a starší 22 týdnů (resp. 31 týdnů u dětí narozených 
současně), se může rozhodnout mezi klasickým a pomalejším 
čerpáním rodičovského příspěvku;

- rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 21 
měsíců a mladší 3 let věku bude pobírat rodičovský příspěvek 
v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte a následně 
rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let 

věku dítěte;
- rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 3 

let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 
Kč) do 4 let věku dítěte.

• Všichni rodiče, kteří měli na rodičovský příspěvek 
nárok v prosinci roku 2007, si musí podat na příslušném 
úřadě státní sociální podpory novou žádost a doložit 
všechny potřebné údaje pro výplatu rodičovského příspěvku od 
ledna 2008.

Příspěvek na školní pomůcky
• Příspěvek na školní pomůcky je zrušen.
• Děti, které v roce 2007 začaly plnit po-

vinnou školní docházku a splnily nárok na 
příspěvek na školní pomůcky, ale o tuto dávku 
si nepožádaly, mohou o ni požádat do konce 
června 2008.

Dávky pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
• Nárok má nezletilé dítě svěřené do pěs-

tounské péče. Nárok na příspěvek se zachovává 
i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 
26. roku věku dítěte, pokud jde o nezaopatřené 

dítě, které trvale žije s osobou, která byla do dosažení zletilosti 
jeho pěstounem.

• Výše příspěvku činí u nezaopatřeného dítěte 2,30násobek ži-
votního minima dítěte, u zaopatřeného nezletilého dítěte 1,40ná-
sobek životního minima dítěte. V případě zdravotně postiženého 
dítěte se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, 
zvyšuje úměrně stupni postižení a činí 2,35 u dlouhodobě nemoc-
ného dítěte, 2,90 u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 
3,10 u dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte.

(pokračování na straně 7)
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Státní sociální podpora po 1. lednu 2008
Odměna pěstouna
• Nárok má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské 

péče.
• Výše odměny pěstouna je ve výši životního minima jednotlivce 

za každé dítě svěřené do pěstounské péče. K 1. lednu 2008 činí 
odměna pěstouna za jedno dítě 3 126 Kč měsíčně.

Odměna pěstouna ve zvláštních případech
• Nárok má pěstoun, který se stará alespoň o tři děti v pěs-

tounské péči nebo je-li pěstounovi svěřeno alespoň jedno dítě, 
které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., 
III. nebo IV.

• Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky 
životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50. Za každé další dítě 
v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje 0,5 životního minima 
jednotlivce za každé svěřené dítě a o 0,75 životního minima jednot-
livce, jde-li o další dítě s II., III. nebo IV. stupněm závislosti.

Příspěvek při převzetí dítěte
• Nárok na tuto jednorázovou dávkou má pěstoun, který převzal 

dítě do pěstounské péče.
• Výše příspěvku při převzetí dítěte je stanovena pevnými část-

kami podle věku dítěte:

Věk dítěte Výše příspěvku při převzetí dítěte 
měsíčně v Kč od 1. ledna 2008

do 6 let 8 000

od 6 do 15 let 9 000

od 15 do 18 let 10 000

(pokračování ze strany 6) Příspěvek na nákup motorového vozidla
• Nárok má pěstoun, který se v pěstounské péči stará 

minimálně o čtyři děti. Další podmínkou je, že toto vozidlo 
pěstoun nepoužívá k výdělečné činnosti.

• Výše dávky závisí na ceně motorového vozidla a může 
činit až 70 % ceny, maximálně však 100 000 Kč. Tento 
příspěvek může být poskytnut též na opravu vozidla.

Porodné
• Nárok na tuto jednorázovou dávku má 

žena, která porodila dítě. Jestliže žena, 
která porodila dítě, zemřela a nebylo jí po-
rodné vyplaceno, má na dávku nárok otec. 
Na porodné má rovněž nárok osoba, která 

převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující 
péči rodičů.

• Výše porodného činí 13 000 Kč na každé narozené 
dítě.

Pohřebné
• Pohřebné náleží jednorázově osobě, 

která vypravila pohřeb nezaopatřenému 
dítěti, nebo osobě, která byla rodičem ne-
zaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že 
zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý 

pobyt na území ČR. 
• Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši 

5 000 Kč.

Sociální dávky a reforma veřejných financí
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, přináší změny i v ob-
lasti sociálních dávek. Z agendy odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví se jedná 
o tyto změny:

Příspěvek na zvýšené životní 
náklady poskytovaný podle ustanovení 
§42, vyhlášky č. 182/1991 Sb. /příspěvek 
200,- Kč měsíčně poskytovaný občanům 
trvale používajícím ortopedické, kom-
penzační nebo jiné pomůcky, občanům 
úplně nebo prakticky nevidomým, kteří 
jsou soustavně pracovně činní nebo se 
připravují na pracovní uplatnění/ náleží 
naposledy za měsíc prosinec r. 2007. 
Příjemci příspěvku budou o zasta-
vení výplaty příspěvku informováni 
městským úřadem.

V zákoně č. 110/2006 Sb., o život-
ním a existenčním minimu, dochází 
ke změně v posuzování osob ve společné 
domácnosti, jestliže v jednom bytě bydlí 
společně žadatel o dávku a rodina sta-
robního důchodce. Od účinnosti zákona 
– 1. 1. 2007 – do  31. 12. 2007 je rodina 
starobního důchodce posuzována samo-
statně, její příjmy se nezkoumaly při 
výpočtu nároku ostatních členů domác-
nosti /mimo nezaopatřených dětí/. Od 1. 
1. 2008 bude rodina starobního důchodce 
– její příjmy – posuzována společně s 
ostatními členy domácnosti, tedy i zao-
patřenými dětmi. Příklad: v jednom bytě 
bydlí syn /28 let/ bez příjmů, evidovaný 
na úřadě práce a jeho rodiče /příjem 
otce 9.000,- Kč, matka  je ve starobním 
důchodu - důchod 7.000,- Kč, příjem 
v domácnosti 16.000,- Kč. Do 31. 12. 
2007 se příjmy rodičů nezapočítávaly 
při posuzování nároku na sociální dáv-
ky pro syna. Od 1. 1. 2008 bude při 

posouzení nároku syna na dávku 
započítán příjem obou rodičů, tj. 
16.000,- Kč. Životní minimum společ-
ně posuzovaných osob činí 8080,- Kč. 
Je  vysoce pravděpodobné, že synovi 
nebude sociální dávka – příspěvek 
na živobytí – přiznána.

V zákoně č. 111/2006 Sb. o pomoci 
v hmotné nouzi dochází k řadě technic-
kých změn, doplnění a upřesnění. Mezi 
zásadnější změny patří změna ustanove-
ní § 11, zákona, o zvýšení příjmu vlastním 
přičiněním, kdy nebude požadováno 
zvýšení příjmu vlastním přičiněním 
od osoby, která osobně pečuje o osobu 
závislou na pomoci jiné fyzické osoby 
ve stupni II. nebo III. anebo IV., a tato 
pečující osoba vykonává pomoc v rozsahu 
nejméně 80 % ze 40 hodinové pracovní 
doby.

Stávající systém osobě v hmotné nouzi 
přiznává procentuelní zvýšení dávky 
– tzv. živobytí – v případech, kdy osoba 
plní kriteria pro zvýšení, např. shání si 
práci, nebo si shání lépe placenou práci, 
uplatnila veškeré své nároky /např. 
požádala o stanovení výživného na nezl. 
dítě/, využívá svůj majetek. Za stávajícího 
stavu tak mohl jednotlivec dostat částku 
živobytí 3126,-Kč, v případě společně 
posuzovaných osob v domácnosti /např. 
manželé/ první dospělá osoba 2800,- Kč, 
druhá 2600,- Kč.

Od 1. 1. 2008 se tato možnost zvý-
šení nebude týkat osoby, která není 
zaměstnána nebo jinak výdělečně činná 
nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců. 
Její částka živobytí bude 2020,- Kč bez 
možnosti ji zvýšit podle předchozího 
odstavce. Tato změna se nebude týkat 
osoby, která dosáhla věku 55 let, osoby 

se zdravotním postižením vyjmeno-
vaným v zákoně o zaměstnanosti a u 
rodiče, který osobně pečuje o dítě do 
věku 12 let. Je-li v domácnosti více dětí 
mladších 12 let platí tato výjimka pouze 
pro jednoho z rodičů.

Ruší se ustanovení § 31, zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
podle kterého mohly mít osoby, které 
vyžadují zvýšenou péči při zprostředko-
vání zaměstnání, po roce pobírání dávky 
/poprvé v lednu r. 2008/ nárok na zvýšení 
částky živobytí o 600,- Kč. 

V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, dochází k odstranění 
řady nejasností souvisejících s dosavadní-
mi praktickými zkušenostmi.  Podle toho-
to zákona je poskytován osobám závislým 
na pomoci jiné osoby příspěvek na péči. 
Příspěvek na péči je měsíčně se opaku-
jící dávka, která má sloužit k zajištění 
potřebné pomoci příjemci příspěvku. Ke 
změnám dochází např. v oblasti pozasta-
vení výplaty příspěvku, postupu správ-
ního orgánu při změně bydliště příjemce 
příspěvku na péči. Podstatnější změ-
nou je stanovení povinnosti pečující 
osobě ohlásit písemně obecnímu úřadu 
přijetí příjemce příspěvku do ústavní péče 
zdravotnického zařízení, do školského 
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy, nástup do vazby nebo 
do výkonu trestu, a to ve lhůtě 8 dnů ode 
dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud 
tuto ohlašovací povinnost nemůže splnit 
příjemce příspěvku. V těchto případech 
bude výplata příspěvku zastavena, což je 
další změnou v zákoně.

B. Strnad,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MÚ Králíky
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Z I M N Í   A K C E  -  T R A Y A L  T 200
VELKOOBCHOD PNEU  Kubíček  Červená Voda  tel: 465626326, 602708020, 607621249

Rozměr pneu Cena s DPH    Rozměr pneu Cena s DPH
1�� / �0 R 1� 709,00 Kč 17� / 70 R 1� 909,00 Kč
1�� / �0 R 1� 799,00 Kč 1�� / �� R 1� 829,00 Kč
1�� / 70 R 1� 659,00 Kč 17� / �� R 1� 889,00 Kč
1�� / 70 R 1� 669,00 Kč 19� / �� R 1� 1 049,00 Kč
17� / 70 R 1� 739,00 Kč 1�� / �0 R 1� 889,00 Kč
1�� / 70 R 1� 829,00 Kč 19� / �0 R 1� 1 049,00 Kč

Ceny platí jen při montáži u nás!!!

Doplňková činnost na Gymnáziu
V prosinci výtvarná dílna na gymnáziu Králíky nabízí 

tyto lekce:
(vždy čtvrtek od 15.30 do 17.00)

6. 12. - Novoročenky z ručního papíru
Potřeby: Škola zajistí: staré noviny, barevný krepový 

papír, plátno, podložka, mixér, plnidla pro papír, ozdobné 
děrovačky, nůžky.

13. 12. - Vánoční dekorace (+dokončení novoroče-
nek)

Potřeby: Donést: košík, ošatku, vázu (dle vlastního výběru 
– do čeho chcete udělat aranžmá), větvičky keřů, jehličin, 
eventuelně svíčku.Škola zajistí: větvičky keřů, jehličin, 
přízdoby přírodní a umělé, tavné pistole včetně nábojů, 
aranžovací hmota, zahradnické nůžky, aranžovací drátek, 
kleštičky, barevná lýka.

20. 12. - Vánoční ozdoby: a) lidové; b) malované 
skleněné.

Potřeby: Donést:  a) půlky skořápek z vlašských ořechů; 
b) hladké jednobarevné skleněné ozdoby.

Škola zajistí:  1) lidové ozdoby z přírodnin –kousky 
látek,barevný karton, nůžky, tavná pistole včetně nábojů, 
keramická hlína (eventuelně samotvrdnoucí hmota), náčiní 
na opracování hlíny, 2) lepidlo, štětce, zlatý prach.

Je možné vybrat si jednotlivé lekce (1 lekce je 
dvouhodinová za cenu 140,-Kč) – zaplatí se přímo na 
místě.
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Vánoce ve 23 jazycích aneb jak se řeknou Vánoce jinde
Anglicky: Christmas
Arabsky: Id al-milad
Dánsky: Jul
Esperanto: Kristnasko
Finsky: Joulu
Francouzsky: Noel
Hebrejsky: Chagamolad 
hanotsri

Holandsky: Kerstmis
Chorvatsky: Bozic
Indonésky: Hari Natal
Italsky: Natale
Japonsky: Kurisumasu
Maďarsky: Karácsony
Německy: Weihnachten
Norsky: Jul
Polsky: Boze Narodzenie
Portugalsky: Natal
Rumunsky: Graciun
Rusky: Raždestvó
Řecky: Christouyenna
Španělsky: Navidad
Švédsky: Jul
Turecky: Noel

Přání veselých Vánoc ve 33 
jazycích:

Anglicky: MERRY CHRISTMAS, 
MERRY X-MAS.

Arabsky: IDAH SAIDAN WA SANAH 
JADIDAH.

Arménsky: SHENORAAVOR NOR 
DARI YEV PARI GAGHAND.

Baskicky: ZORIONAK ETA URTE 
BERRI ON.

Bretaňsky: NEDELEG LAOUEN NA 
BLOAVEZH MAT.

Bulharsky: CHESTITA KOLEDA
Catalánsky: BON NADAL I UN BON 

ANY NOU.
Čínsky: KUNG HSI HSIN NIEN BING 

CHU SHEN TAN (Mandarin), GUN TSO 
SUN TAN‘GUNG HAW SUN (Kanton).

Dánsky: GLADELIG JUL.
Eskymácky: JUTDLIME PIVDLU-

ARIT UKIORTAME PIVDLUARITLO 
(Inupik).

Esperanto: GAJAN KRISTNASKON.
Finsky: HAUSKAA JOULUA, HYVAA 

JOULUA.
Francouzsky: JOYEUX NOËL.
Holandsky: VROLIJK KERSTFEEST 

EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR, 
ZALIG KERSTFEEST, GELUKKIG 
KERSTFEEST.

Chorvatsky: SRETAN BOZIC.
Irsky: NODLAIG MHAITH CHUG-

NAT, BEAMACHTAI NA NOLLAG.
Italsky: BUON NATALE, BUONE 

FESTE NATALIZIE.
Lotyšsky: RUUMSAID JUULUPHI.
Maďarsky: KELLEMES KARACSO-

NYT.
Německy: FRÖHLICHE WEIHNACH-

TEN, FROHES FEST.
Norsky: GOD JUL.
Polsky: WESOLYCH SWIAT.

Portugalsky: BOAS FESTAS.
Rakousky: GUADE WEIHNOCHTN.
Rumunsky: SARBATORI FERICITE, 

SARBATORI VESELE.
Rusky: S ROZHDESTWOM KRIS-

TOVYM.
Řecky: HAROUMENA HRISTOU-

GENA.
Švédsky: GOD JUL, GLAD JUL.
Švýcarsky:  E  GLÖCKSÄLIGE 

WIEHNACHT.
Srbsky: CHRISTOS SE RODY.
Slovensky: VESELE VIANOCE.
Španělsky: FELIZ NAVIDAD, FELIZ 

NADAL (Katalonien).
U k r a j i n s k y :  C H R I S T O S  R O -

DYWSJA.

České vánoční tradice
Rychlostí blesku se k nám blíží Vánoce 

a k Vánocům odjakživa patří a to mi asi 
bohužel dáte za pravdu Přeplněné krá-
my, spěch, naprosté deprese, panika že 
nic nestíháme, vyčerpání ze snahy mít 
vše perfektní, velké výdaje za dárky a 
výzdobu.

Vánoce jsou ale i Stromeček, Adventní 
věnec, Cukroví, Kapr, Dárky, úsměv dětí-
dospěláků a vánoční Tradice. Českých 
vánočních tradic je velká řada a některé 
z nich, které je možné udržovat i v dnešní 
době, bych vám chtěla přiblížit. 

Adventní věnec - je věnec většinou 
ozdobený chvojím, šiškami , jeřabinami, 
mašličkami a jinými drobnostmi a 4 svíč-
kami. Čtyřmi proto že adventní čas začíná 
čtyři neděle před Vánocemi. Každou ad-
ventní neděli se postupně jedna ze svíček 
zapálí. V poslední adventní neděli se tedy 
rozzáří všechny svíčky najednou. 

Házení střevíců - Svobodné díky 
házely střevíc přes hlavu, pakliže střevíc 
ukazuje špičkou ke dveřím provdají se 
odejdou z domova, pakliže ukazují patou 
ke dveřím zůstanou doma. 

Barborky - Svobodné dívky si 4. 12. 
tedy na svátek Barbory trhaly větvičky 
z třešně a dávaly si je do vázy. Pakliže 
na Štědrý den vykvetli měly se do roka 
vdát.

Lití olova - Nad 
plamenem se roztaví 
kousek olova a pak 
se najednou vylije 
do vody. Podle tva-
ru který tímto litím 
každému vznikne se 

usuzuje co koho čeká. 
Zlaté prasátko - Na Štědrý den se za-

chovával až do večera přísný půst. Dětem, 
které se nemohou dočkat se slibuje, že 
vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. 

Pouštění lodiček - Do prázdné půlky 
skořápky od vlašského ořechu se nakape 
vosk a připevní vánoční svíčka. Takto 
vytvořené lodičky se pouštěli do lavoru 
s vodou. Komu lodička nejdéle vydržela 
nad vodou toho čeká dlouhý a šťastný ži-
vot. Je možné i jiné vysvětlení, čí lodička se 
dostane do středu půjde do světa čí lodička 
se drží při kraji zůstává další rok doma. 

Štědrovečerní večere 
Rybí šupiny - se dávají pod talíř aby 

přinášeli po celý rok dost peněz. 
Talíř navíc - se dával nejenom pro 

nečekaného hosta, kterého bylo třeba po-
hostit a také se říkalo že je to v očekávané 
narození Ježíška . Další vysvětlením je že 
u štědrovečerní večeře má bát vždy sudý 
počet osob.

Vstávání od stolu - bylo zakázáno, kdo 
vstal od štědrovečerního stolu tomu byla 
předpovídána smrt nebo nemoc v násle-
dujícím roce. (doporučuje se před večeří 
vypnout telefony- zbytečně se poté člověk 
trápí ze zvonícího telefonu.) 

Krájení jablka - po štědrovečerní 
večeři se rozkrajovala jablíčka a to kolmo 
na stopku. Pakliže byl jádřinec ve tvaru 
křížku ohlašovalo to příchod smrti. Byl-li 
jádřinec plný červů znamenalo to nemoc 
a krásná hvězdička znamenala zdraví a 
štěstí. 

Zvířata, rostliny, příroda: Po štěd-

rovečerní večeři je třeba podělit domácí 
zvířectvo. Houserovi se dával česnek, aby 
dobře bránil housátka, slepicím hrách, 
pšenice a ječmen, aby nesly hodně vajec, 
kravám vánočka, aby hodně dojily, koním 
také vánočka nebo posolený chléb, aby 
dobře tahali. Hospodyně měla po obdaro-
vání česnekem vzít kohouta, kačera a hou-
sera po jednom do náruče, třikrát s nimi 
obejít místnost a pak je pozpátku vystrčit 
oknem ven. Nebudou se potom toulat a 
budou se držet stavení. Koze patří jablko, 
aby měla sladké mléko. Kousek vánočky 
(půl ořechu, půl jablka i peníze) se dává 
studánce aby měla čistou vodu. Stejně je 
třeba podarovat i potok. Drobky, skořápky 
a kosti od večeře házejí děti pod stromy 
na zahradu, aby se urodilo hodně ovoce. 
Hospodář měl před večeří ovázat všechny 
své stromy slámou a pozvat je:? Všechny 
stromy, přijďte k nám k večeři!? Stromy 
se doporučuje i zatřást, aby se probudily 
ze zimního spánku. Hospodyně, když za-
dělává na vánočku, by měla s rukama od 
těsta jít do zahrady a obejmout stromy, 
čímž přivolává dobrou úrodu. Drobečky 
od vánočky se doporučuje hodit po větru, 
aby měla Meluzína čím nakrmit své děti. 
O půlnoci všechna příroda a všechna zvěř 
mluví lidským hlasem. Nikdo ji ale nesmí 
slyšet. Kdo by se snažil jejich řeči poro-
zumět, neujde krutému osudu.

K další tradicím patří třeba přeska-
kování sekery bosou nohou, dívání se do 
pece, třesením bezu na zahradě u domu 
, vyndávání polínek z hranice a jiné 
které již nejsou tak známé a rozšířené a 
v dnešní době jen těžko uskutečnitelné 
tedy alespoň pro ty co nebydlí v domku 
nebo chalupě.
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Základní škola Moravská
a Školní jídelna v Králíkách

Vás srdečně zvou na

10. VÁNOČNÍ VÝSTAVU
zahájení výstavy

v pátek 14. 12. 2007 
v 17:00 hodin

výstava bude otevřena:
pátek 14. 12. - 17:00 - 20:00
sobota 15. 12. -  9:30 - 15:00
neděle 16. 12. -  9:30 - 15:00

Vánoční přání redakce zpravodaje
Vážení čtenáři, jménem celé redakční rady vám 

přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků, 
hodně osobního štěstí v roce 2008. Velmi si vážíme 
vašeho zájmu o městský zpravodaj a vítáme veškeré 
náměty, připomínky - jak kladné, tak negativní.

Bohužel další informace je méně příjemná. Jak jsme 
již avizovali v zářijovém čísle, jsme nuceni upravit 
cenu za náš zpravodaj. Důvodem je mimo nárůstu 
DPH (město není plátcem) i výrazné navýšení cen tis-
kařského papíru v uplynulých letech. I přes zvýšení 
prodejní ceny zpravodaje je sazba nadále částečně 
dotována z městského rozpočtu.

Od ledna 2008 budou tedy ceny upraveny takto: cena 
na stáncích, obchodech bude Kč 10,-; cena pro předplatitele 
zasílaných výtisků Kč 9,-; poštovné za zasílání zpravodaje 
pro rok 2008 je stanoveno podle sazebníku České pošty pro 

rok 2007. U předplatitelů, jimž je zpravodaj donášen, je cena 
stanovena na Kč 11,- (příplatek Kč 2,- za donášku).

Možnosti inzerce v Králickém zpravodaji
Inzerce pro právnické osoby: cena Kč 5,- á cm2, černobílý 

tisk (přední a zadní strana v barevné úpravě jsou vyhra-
zeny pro potřeby města - kulturní akce atd.), opakovaná 
inzerce minimálně 6x po sobě - sleva 25 %. Provizní sleva 
zprostředkovatelským agenturám není poskytována!

Inzerce pro fyzické osoby: osobní inzerce - typu vzpomín-
ka, poděkování atd. Kč 2,- á cm2, řádková inzerce pro občany 
je zdarma (nabídky typu koupím - prodám), nezveřejňuje-
me inzeráty  hanlivého charakteru, dále nezveřejňujeme 
neověřené a neautorizované příspěvky případně inzeráty 
typu seznamka.

Vkládaná inzerce: 
- Kč 0,50 v případě, že vložení inzerce zajistí objednatel 

vlastními silami; 
- Kč 1,- v případě zajištění vložení inzerce ze strany 

redakce. V obou případech se cena násobí celkovým 
počtem výtisků konkrétního nákladu v daném měsíci 
(běžně 800 ks).

Inzerci přijímá: slečna Lenka Faltusová, mail: l.faltuso-
vá@orlicko.cz, tel. 465670705, Jan Divíšek, mail: j.divisek@
orlicko.cz, tel. 465670721. 

Termíny uzávěrky pro příspěvky a reklamu - do 22. v 
měsíci

Děkujeme za pochopení a za Vaši přízeň i v roce 
2008 za redakci KZ Jan Divíšek
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Certifikát kvality Základní škole Lichkov za projekt
e-Twinning - Ahoj! Witaj! – Witaj! Ahoj!

Projekt e Twinning „Ahoj! Witaj! 
– Witaj! Ahoj!“ - Základní škola 
Lichkov, ČR a Szkola Podstawo-
wa nr 5 Gorzów Wielkopolski, 
PL. Spolupráce mezi školami začala 
v listopadu 2006. Projekt je zaměřen 
na poznávání našich krajů, zvyků a 
práce ve školách v průběhu školního 
roku. Jazykem komunikace je ang-
lický jazyk.

Co vlastně je e-Twinning ? - e- 
Twinning je projekt, zaměřený na 
podporu spolupráce žáků a pedagogů, 
kde dvě a více škol z různých zemí 
EU realizují prostřednictvím infor-
mačních a komunikačních technologií 
vzdělávací aktivitu na dálku. Tento 
projekt nabízí především technologic-
ké zázemí pro školy.

Za tuto spolupráci získala naše 
škola Certifikát kvality. Tento cer-
tifikát je udělován školám, které na 
výbornou splní požadovaná kritéria 
– použití informačních technologií 
v rámci projektu, výsledky a přínos, 
integrace projektu do učebního plá-
nu, evropská dimenze, inovace/kre-
ativita.

Předávání Certifikátů kvality 
proběhlo 18. října 2007 v Zrcadlovém 
sále Ministerstva školství v Praze. 
Z celé ČR bylo pro rok 2006 - 2007 
oceněno 22 škol. Projektu se účastní 
školy všech stupňů tj. MŠ, ZŠ, SŠ i ja-
zyková gymnázia. Je pro nás velkým 
oceněním, že byl našemu projektu 

tento Certifikát kvality udělen. 
Akci organizovalo Národní podpůr-

né středisko pro e-Twinning a ocenění 
školám předali zástupci odboru pro 
záležitosti EU Ministerstva školství 
Pavel Trantina a Jan Rychlík a před-
seda hodnotící komise Bořivoj Brdička 
z Univerzity Karlovy v Praze. Součástí 
programu byla přehlídka oceněných 
projektů a škol a workshop pro starší 
žáky. 

V současné době byla na všechny 
školy v síti MŠMT a na instituce ve 
vzdělávání rozeslána podrobná pub-

likace, ve které se o celém projektu 
i o práci naší školy můžete dozvědět 
více. Případné zájemce o další infor-
mace můžeme odkázat také na www.
etwinning.cz.

Odměnou dětem byla webkamera, 
mikrofon, trika, přívěsky, samolepky 
a v neposlední řadě i ředitelské volno 
v den předávání certifikátu. 

Chtěly bychom našim žákům a 
rodičům poděkovat za spolupráci při 
realizaci projektu.

Mgr. Pavla Polanská,
ředitelka školy a kolektiv

Vinotéka „U Chorvata“
v Dlouhé ulici vás zve k náku-

pu, ale i k posezení v příjemném 
nekuřáckém prostředí. Nabízíme 
kvalitní česká i zahraniční vína.

Otevírací doba:
Po - Pá   10-12, 14-22

So   9-12, 16-22;   Ne   16-22

Telefonní čísla
pro případ nouze

Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112

Hasiči – 150

HZS Králíky – pro události v územní působnosti ORP 
Králíky – 950 587 197

Policie – 158

Policie – služebna Králíky 465 631 333

ČEZ – pohotovost 840 850 860

Plyn – pohotovost 1239

Voda – VAK Jablonné nad Orlicí 465 641 401, 
465 642 618

Lékařská pohotovost – 155

Záchranná služba Červená Voda – 465 321 459, 
725 600 441

Telecom – poruchy 13129

Psí útulek Červená Voda – 603 839 337

Krajská hygienická stanice Pardubice – 466 531 930

Krajská veterinární stanice Pardubice – 466 768 670

V případě jakékoliv mimořádné události můžete volat 
kdykoliv pracovníka krizového řízení Městského úřadu 
v Králíkách – tel. 465 670 878.
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Výpis z jednání Rady města Králíky

Z pracovního kalendáře vedení města
 2. 11. - starostka na návštěvě v Základní škole praktické a na Gymnáziu při příle-

žitosti slavnostního uvedení projektů do praxe
12. 11. – starostka se zástupci Sdružení obcí Orlicko a vedením Pardubického kraje 

na návštěvě v sídle Akademie věda místostarosta při příležitosti vyhodnocení dosa-
vadní spolupráce 

15. 11. – starostka na zasedání dozorčí rady firmy Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí

20. 11. – starostka a místostarosta na zasedání valné hromady firmy EKOLA České 
Libchavy s.r.o. 

21. 11. – starostka a místostarosta na jednání s vedoucím odboru školství Pardu-
bického kraje

22. 11. -  místostarosta na semináři o cestovním ruchu PK v Mor. Třebové

24. 10.
- RM jako vlastník objektu čp. 364 na 

Velkém náměstí v Králíkách souhlasí 
s výměnou bankomatu a nemá k ní při-
pomínky. 

- RM neschvaluje příspěvek občanskému 
sdružení Patriot CZ.

- RM souhlasí se skácením 7 ks jasanů 
na p.p.č. 187/1 v k.ú. Králíky.

31. 10.
- RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi 

Městem Králíky a příspěvkovou organizací 
Mateřská škola, Červený Potok, okres Ústí 
nad Orlicí, na nemovitosti – budovu čp. 78 
na st.p.č. 156, pozemky st.p.č. 156 a p.p.č. 
97/3, 97/6, 97/7 v k.ú. Červený Potok, a 
dále budovu čp. 2  na st.p.č. 181, st.p.č. 181, 
budovu bez čp. nebo ev. na st.p.č. 189, st.p.č. 
189 a části pozemků p.p.č. 533/5 a 533/1 v k.
ú. Prostřední Lipka, to na dobu neurčitou 
a účinností od 01.01.2008.

- RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 15/2007 s firmou Agile spol. s r.
o. Ústí nad Orlicí na stavební úpravy 
parkovacích ploch v Králíkách a pověřuje 
starostku města jeho podpisem.

- RM schvaluje, ve smyslu ustanovení 
§16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, rozpoč-
tové opatření číslo 135, 10042, 10040, 
181, 10043, 58508, 10045, 536, 560, 464 
a 69830, kterými se  zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku  
15.238.580 Kč. 

- RM schvaluje interní rozpočtové 
opatření na přesun prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu.

- RM bere na vědomí petici občanů. 
Řešení stávající situace je v kompetenci 
ředitele ZŠ Králíky, 5.května 412, okres 
Ústí nad Orlicí.

7. 11.
- RM nesouhlasí s poskytnutím příspěv-

ku Sportovnímu klubu „Bílá stopa“, orga-
nizátorovi závodů psích spřežení o Pohár 
LADY BRIGHIT MAGADA.

- RM souhlasí s vyčleněním Kč 6.000,-- 
z oblasti přímé podpory v roce 2008 na akci 
Taneční přehlídka amatérských souborů 
ZUŠ Králíky 2008 za podmínky, že bude 
v rozpočtu schválena položka Dotační a 
příspěvkový program města. Rada města 
souhlasí s poskytnutím 30 ks přívěšků 
s logem města včetně odpovídajícího počtu 
brožur Králicko. 

- RM nesouhlasí s poskytnutím příspěv-
ku z důvodu, že Město Králíky v rámci své 
dotační a příspěvkové podpory zaměřené 
na uspokojování potřeb tělesně postižených 
občanů přímo podporuje aktivity vyvíjené 
na území města nebo aktivity zaměřené na 
občany města. 

- RM schvaluje revokaci části usnesení 
RM/2007/45/663 ze dne 31.10.2007 a to, že 
rozpočtovými opatřeními číslo 135, 10042, 
10040, 181, 10043, 58508, 10045, 536, 560, 
464 a 69830 se snižuje rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku  -3.592.635 Kč. 

14. 11.
- RM schvaluje revokaci usnesení 

RM/2007/43/619 ze dne 17.10.2007 a schva-
luje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 
872 v k.ú. Červený Potok (cca 48 m2) za 

účelem užívání zahrady za roční nájemné 
ve výši 2,50 Kč/m2 a ukládá záměr proná-
jmu zveřejnit.

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s realizací projektu 
„Odkanalizování výpravní budovy Králíky“, 
spočívající v umístění kanalizační přípojky 
na pozemku p.p.č. 2237 v k.ú. Králíky a dále 
v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemek 
v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, 
opravami a provozováním zařízení pro 
oprávněné Česká dráhy, a.s.,  Pardubice, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu.

- RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy 
o výpůjčce mezi Městem Králíky a Vojen-
sko – historickým klubem „Erika“, Brno, 
týkající se rozšíření předmětu výpůjčky, tj. 
o dlouhodobý a drobný majetek v hodnotě 
619.093,59 Kč.

Zároveň RM ukládá MO ve spolupráci 
s odborem VV zajistit přihlášení vozidla 
P-V3S a přidělení RZ.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene 
– podzemní umístění odpadní kanalizace 
na pozemku p.p.č. 82/1 v k.ú. Heřmanice 
u Králík a práva vstupu na pozemek za 
účelem uložení, opravy a údržby zařízení 
pro oprávněné pana Temňáka, Králíky a 
slečnu Pavlovou, Heřmanice.

Věcné břemeno se zřizuje na dobu neur-
čitou a za jednorázovou úhradu stanovenou 
znaleckým posudkem.  

Zároveň RM souhlasí do doby kolaudace 
stavby uzavřít smlouvy o budoucí  smlouvě 
o věcném břemeni.

- RM jako vlastník sousedního pozemku 
p.p.č. 710 v k.ú. Dolní Hedeč bere na vědomí 
oznámení Pražské provincie kongregace 
Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), 
Příbram o stavebním záměru – lokální 
oprava fasády na ambitech a obou ná-
rožních věžiček západní strany ambitů a 
nátěr plechové střechy na nemovitostech 
na pozemcích st.p.č. 143 a 144 v k.ú. Dolní 
Hedeč a nemá k němu námitky. 

- RM souhlasí s realizací stavby „Moder-
nizace silnice II/312“ ve vzdálenosti 50 m 
od okraje lesa rostoucího na p.p.č. 205 v k.
ú. Červený Potok.

- RM schvaluje uzavření přílohy č. 6/2008 
ke smlouvě se společností Služby města 
Králíky s.r.o., která specifikuje rozsah 
udržovaných ploch v roce 2008.

- RM uděluje výjimku pro jednotřídní 
MŠ Červený Potok, Králíky, okres Ústí 
nad Orlicí a povoluje pro šk. rok 2007/2008 
navýšení základního počtu dětí ve třídě 
na celkový stav 27 dětí ve třídě mateřské 
školy.

- RM souhlasí s poskytnutím příspěvku 
z oblasti přímé podpory, příspěvek bude 
poukázán na účet Orlického sportovního 
sdružení okresu Ústí nad Orlicí vedený 
u KB Ústí nad Orlicí. 

- RM souhlasí s podáním návrhu na 
ocenění Vostrčila a Fabiána – úspěšný 
sportovní kolektiv reprezentující město 
Králíky

- RM souhlasí s podáním zimní inzerce 
v katalogu Dovolená pro Vás v rozsahu ½ 
strany A4 za cenu Kč 4.500,-- bez DPH 
a ukládá OŠKT připravit grafický návrh 
inzerce.

- RM Králíky souhlasí s uzavřením 
městského úřadu pro veřejnost dne 
31.12.2007. 

21. 11.
- RM bere na vědomí předložené žádosti 

o pronájem nebytového prostoru v čp. 366 
na Velkém náměstí v Králíkách a ukládá 
MO pozvat zájemce na jednání RM dne 
05.12.2007 v 14:30 hodin, aby předložili 
své nabídky na výši nájemného a případně 
doplnili svůj podnikatelský záměr.

- RM bere na vědomí informace o mož-
nosti užívání vířivé vany v čp. 193 v Králí-
kách pro veřejnost.

- RM bere na vědomí postup právního 
zástupce proti rozhodnutí Okresního soudu 
v Ústí nad Orlicí ze dne 26.09.2007, kterým 
byla žaloba na určení neexistence zástav-
ního práva zamítnuta.

- RM neschvaluje příspěvek na provoz 
Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni.

- RM schvaluje zřízení dopravní komise 
ve složení: předseda Čestmír Doubrava; 
členové:Pavel Šverák, Miroslav Macháček, 
Bc. Jan Divíšek.

- RM bere na vědomí předloženou výroční 
zprávu ZŠ Králíky, Moravská 647, okres 
Ústí nad Orlicí.

- RM schvaluje s účinností od 1. 11. 2007 
nový ceník služeb poskytovaných na víceú-
čelovém sportovním areálu. Tímto rozhod-
nutím je zrušeno č.j. RM/2007/14/201.

- RM bere na vědomí dopis předsedy 
správní rady Králický Sněžník pana Vrzala 
a ukládá starostce města zahájit jednání se 
zástupci Králický Sněžník o.p.s. 

- RM schvaluje výběrovou komisi pro 
vyhodnocení nabídek na administraci pro-
jektu výstavby Vojenského muzea Králíky 
ve složení: předsedkyně -Jana Ponocná, 
členové - Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 
Rýcová, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladi-
slav Tóth, Bc. Miloslav Macela, Jan Čuma, 
Marie Pecháčková, Petr Vrzal, Ing. Richard 
Sicha, Ing. Martin Ráboň.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 9 konaného dne 5. listopadu 2007

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

Za MěÚ:
Ing. Miroslav Bouška, sl. Lenka Faltuso-

vá, Bc. Věra Kubíčková, pí Dana Nosková, 
Ing. Helena Špiková, pí Marie Pecháčková, 
Bc. Divíšek, 

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Pravidla pro nakládání

s nemovitým majetkem
ve vlastnictví Města Králíky

4.3. Obecně závazná vyhláška
města č. 1/2007

4.4. Zřizovací listina příspěvkové
organizace MŠ Červený potok 

4.5. Žádost Celního ředitelství
o nové projednání bodu č. 22
přílohy č. 2 „Vyhodnocení
námitek“ Pokynů pro
zpracování návrhu územního
plánu města Králíky a
dodatečné zapracování
připomínek občanů. 

4.6. Posouzení lokality pro
umístění stavby krytého
bazénu

4.7. Zrušení čestného občanství
Konrádu Henleinovi

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

1. Zahájení a prezence

Jednání ZM zahájila starostka města 
a navrhla doplnění programu v bodě 4.5. 
o „a dodatečné zapracování připomínek 
občanů“. Program jednání  byl schválen 
s navrženým doplněním. Změna progra-
mu byla schválena.

Mgr. Krabec – navrhl uctít památku 
hejtmana Pardubického kraje minutou 
ticha. Ing. Michal Rabas zemřel v ranních 
hodinách po těžké nemoci.

pí Ponocná –požádala všechny přítom-
né o uctění památky pana hejtmana Ing. 
Michala Rabase minutou ticha. 

Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni Ing. Tóth a Ing. 
Dostálek..

3. Zpráva z jednání rady města

Výběr usnesení z jednání rady města 
přednesla a následnou diskuzi řídila sta-
rostka pí Ponocná. 

JUDr. Ježek – zeptal se, zda RM 
zkoumala jak je možné, že se uzavřely dvě 
shodně smlouvy na stejnou činnost. Týká 
se to bodu „ukončení mandátní smlouvy 
s firmou REDEA“.

pí Ponocná – vyhledala si osobně 
všechny usnesení týkající se tohoto bodu. 
Smlouvy nejsou zcela totožné. Jednání se 
společností REDEA již proběhlo, po vzájem-
né dohodě se jedna smlouva zrušila.

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace

4.1.1. Směna pozemku p.p.č. 1401/12 
za pozemek p.p.č. 1400/3 vše v k.ú. 
Dolní Boříkovice.

Obsah: O koupi pozemku p.p.č. 1401/12 
v k.ú. Dolní Boříkovice požádal pan A. M., 
Dolní Boříkovice za účelem scelení pozem-
ku a zajištění zamezení průtoku povrchové 
vody k nemovitosti čp. 177. Jedná se o poze-
mek ve vlastnictví města o výměře 109 m2, 
je to plocha v oploceném areálu, pozemek 
je vedený v KN jako ostatní plocha. Záro-
veň pan M. je vlastníkem pozemku p.p.č. 
1400/3 o výměře 30 m2 a jedná se o asfal-
tovou část u vjezdu do areálu, pozemek je 
veden v KN jako t.t. porost. Záměr směny 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena 50,- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
9.435,- Kč u pozemku ve vlastnictví města, 
4.700,- Kč u pozemku ve vlastnictví pana 
M., rozdíl kupních cen ve výši 4.735,- Kč 
uhradí kupující. 

ZM/2007/09/179:ZM schvaluje směnu 
pozemku p.p.č. 1400/3 v k.ú. Dolní Bo-
říkovice ve vlastnictví pana A. M. za 
pozemek p.p.č. 1401/12 v k.ú. Dolní Bo-
říkovice ve vlastnictví Města Králíky, 
rozdíl kupních cen ve výši 4.735,- Kč 
uhradí žadatel. 

Hlasování: 12:0:0

4.1.2. Prodej nemovitosti čp. 265 
na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 
v k.ú. Králíky – revokace usnesení 
ZM/2007/08/154.

Obsah: ZM dne 10. 9. 2007 schválilo na 
základě předložené žádosti prodej bytového 
domu čp. 265 v ul. Hluboká v Králíkách 
panu T. V. z Týniště nad Orlicí.  MO dne 
25. 9. 2007 zaslal kupujícímu návrh kupní 
smlouvy a výzvu k úhradě kupní ceny. Dne 
11. 10. 2007 zaslal kupující městu žádost 
o změnu na straně kupujícího, a to rozšíření 
o manželku M. V. Zároveň navrhl upravit 
i další články kupní smlouvy. RM doporuči-
la revokaci usnesení a zároveň uložila MO 
po schválení sepsat s kupujícími standardní 
kupní smlouvu doplněnou o výčet uzavře-
ných nájemních smluv v bytovém domě.

Ing. Kubín – předchozí smlouva byla 
nestandardní?

Pí Ponocná – kupující požadoval do 
smlouvy zapracovat nestandardní věci. 
Bylo rozhodnuto ponechat smlouvu ve 
standardním znění. 

ZM schválilo revokaci usnesení 
ZM/2007/08/154 ze dne 10.09.2007 a 
schválilo prodej nemovitosti čp. 265 

na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 v 
k.ú. Králíky manželům V.,  Týniště nad 
Orlicí za kupní cenu 350.000,- Kč. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.3. Prodej pozemků p.p.č. 46/2 a 
47/2 v k.ú. Dolní Hedeč.

Obsah: O koupi pozemků požádali man-
želé M. z Dolní Hedeče za účelem scelení 
pozemku. Jedná se o pozemky o výměře 825 
m2, které jsou vedeny v KN jako t.t.porost 
a ostatní plocha, a navazují na pozemek 
žadatelů. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 10,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 9.026,- Kč..

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
46/2 a 47/2 v k.ú. Dolní Hedeč manže-
lům M., Dolní Hedeč za kupní cenu 
9.026,- Kč. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.4. Prodej pozemku p.p.č. 1248/2 
v k.ú. Horní Lipka.

Obsah: O koupi pozemku požádali 
manželé U. z Těrlicka za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti. Jedná se o pozemek 
o výměře 320 m2, který je v KN veden jako 
t.t.porost. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 20,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 7.116,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
1248/2 v k.ú. Horní Lipka manželům U., 
Těrlicko za kupní cenu 7.116,- Kč. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.5. Prodej pozemku p.p.č. 628/52 
v k.ú. Králíky.

Obsah: O koupi pozemku požádali 
manželé H. z Králík za účelem rozšíření 
zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 
43 m2, který je v KN veden jako zahrada. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 2.650,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
628/52 v k.ú. Králíky manželům H., 
Králíky za kupní cenu 2.650,- Kč.

4.1.6. Prodej pozemku st.p.č. 824 v k.
ú. Králíky.

Obsah: O koupi pozemku požádala paní 
P. z Králík za účelem sjednocení vlastnictví 
stavby a pozemku. Jedná se o pozemek 
o výměře 26 m2, který je v KN veden jako 
zastavěná plocha, pozemek je zastavěn 
garáží. Záměr prodeje byl schválen a zve-
řejněn, kupní cena 100,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 3.100,- Kč.

ZM schválilo prodeje pozemku st.p.č. 
824 v k.ú. Králíky paní P., Králíky za 
kupní cenu 3.100,- Kč. 

4.1.7. Prodej pozemku st.p.č. 730 v k.
ú. Králíky.

Obsah: O koupi pozemku požádalo Mys-
livecké sdružení Jeřáb Králíky za účelem 
sjednocení vlastnictví budovy a pozemku. 
Jedná se o zastavěnou plochu pod budovou 
ve vlastnictví MS o výměře 221 m2, poze-
mek je veden v KN jako zastavěná plocha 
pod budovou čp. 590. Záměr prodeje byl 
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schválen a zveřejněn, kupní cena 110,- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
25.578,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemku st.p.č. 
730 v k.ú. Králíky Mysliveckému sdru-
žení Jeřáb Králíky, IČ 47498871, se 
sídlem Králíky čp. 736 za kupní cenu 
25.578,- Kč. 

4.1.8. Majetkoprávní vypořádání 
místní komunikace v k.ú. Heřmanice 
u Králík.

Obsah: Majetkoprávní vypořádání se 
týká nově zaměřené místní komunikace. 
Pozemky p.p.č. 1277, 1278/6, 1278/2, 888/1 
a 892/6 o celkové výměře 1746 m2 jsou 
ve vlastnictví města a o jejich převod si 
požádali manželé V. Pozemky p.p.č. 892/8, 
892/10 a 887/2 o celkové výměře 178 m2 
jsou ve vlastnictví pana J. V. a je na nich 
místní komunikace. Záměr převodů byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 10,- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem, tj. 1.780,- Kč 
u pozemků ve vlastnictví pana V. a 24.096,- 
Kč u pozemků ve vlastnictví města.

ZM schválilo majetkoprávní vypo-
řádání pozemků, tj. prodej pozemků 
p.p.č. 1277, 1278/6, 1278/2, 888/1 a 
892/6 v k.ú. Heřmanice u Králík ve 
vlastnictví Města Králíky manželům 
V., Heřmanice za kupní cenu 24.096,- 
Kč; a zároveň převod pozemků p.p.č. 
892/8, 892/10 a 887/2 v k.ú. Heřmanice 
u Králík ve vlastnictví pana J. V., 
Heřmanice na Město Králíky za kupní 
cenu 1.780,- Kč. 

4.1.9. Prodej obsazených bytových 
jednotek č. 1 a 2 v čp. 188 v k.ú. Dolní 
Boříkovice.

Obsah: Město od 5. 1. 2006 nabízí k pře-
vodu obsazené bytové jednotky č. 1 a 2 v by-
tovém domě čp. 188 v k.ú. Dolní Boříkovice. 
Jedná se o bytovou jednotku č. 1 se sníže-
nou kvalitou o velikosti 2+1, nabídková 
kupní cena 55.996,- Kč. A bytovou jednotku 
č. 2 se sníženou kvalitou o velikosti 1+1, 
nabídková kupní cena 43.544,- Kč. O koupi 
obou jednotek projevili zájem manželé S. 
z Králík. RM doporučila prodej. 

ZM schválilo prodej obsazených 
bytových jednotek: - č. 1 v čp. 188 
a spoluvlastnického podílu ve výši 
205/1000 na st.p.č. 221 a společných 
částech domu v k.ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu 55.996,- Kč - č. 2 v čp. 
188 a spoluvlastnického podílu ve výši 
160/1000 na st.p.č. 221 a společných 
částech domu v k.ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu 43.544,- Kč manželům 
S., Králíky. 

4.1.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
651/10 v k.ú. Králíky.

Obsah: O koupi pozemku požádali man-
želé M. z Králík a manželé C. za účelem 
užívání zahrady. Jedná se o pozemek o 
výměře 402 m2, který mají žadatelé v pro-
nájmu, pozemek je veden v KN jako zahra-
da. Dle odboru VTS se jedná o zahradu u 
obytného domu s více vlastníky. Dle odboru 
ÚPaSÚ je ÚPD schválena, plocha jako 
zeleň obytné zástavby, dle projednávaného 
konceptu ÚPO Králíky je bydlení měst-
ského typu sídlištní. Omezení vyplývající 
z ÚPD – ochranné pásmo vodního zdroje II. 
stupně, dělení pozemků je možné za před-

pokladu zajištění přístupu zbývající části. 
MO doporučil žadatelům prodej pozemku 
do podílového spoluvlastnictví z důvodu 
zajištění přístupu a případných oprav 
nemovitosti. Vlastníci bytového domu se 
však dohodli na tomto způsobu prodeje. 
RM doporučila prodej pozemku a navrhla 
kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

Ing. Zima – podle předloženého návr-
hu tedy nebudou všichni obyvatelé domu 
vlastnit zahradu? 

Bc. Kubíčková – předmětný pozemek 
se rozdělí na dvě půlky a každý bude vlast-
nit jednu půlku.

pí Ponocná – tak jak si žadatelé žádají o 
pozemky, tak je i v této době již využívají. 

JUDr. Ježek – ostatní obyvatelé nemají 
zájem o užívání pozemku?

Bc. Kubíčková – druhá žádost je sou-
částí následujícího bodu.

pí Ponocná – každý bude vlastnit tu 
svou část a kolem bytového domu zůstane 
dostatečně velký kus pozemku pro potřeby 
oprav. 

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 651/10 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.11. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
651/11 v k.ú. Králíky.

Obsah: O koupi pozemku požádali man-
želé K. z Králík a paní Z. za účelem užívání 
zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 
387 m2, který mají žadatelé v pronájmu, 
pozemek je veden v KN jako zahrada. Dle 
odboru VTS se jedná o zahradu u obytného 
domu s více vlastníky. Dle odboru ÚPaSÚ 
je ÚPD schválena, plocha jako zeleň obytné 
zástavby, dle projednávaného konceptu 
ÚPO Králíky je bydlení městského typu 
sídlištní. Omezení vyplývající z ÚPD 
– ochranné pásmo vodního zdroje II. 
stupně, dělení pozemků je možné za před-
pokladu zajištění přístupu zbývající části. 
MO doporučil žadatelům prodej pozemku 
do podílového spoluvlastnictví z důvodu 
zajištění přístupu a případných oprav 
nemovitosti. Vlastníci bytového domu se 
však dohodli na tomto způsobu prodeje. 
RM doporučila prodej pozemku a navrhla 
kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

Mgr. Krabec – kdo je vlastníkem po-
zemků kolem domu.

Bc. Kubíčková – všichni vlastníci by-
tového domu.  

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 651/11 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s 
převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

4.1.12. Záměr prodeje části pozemků 
p.p.č. 1082/2 a 1082/18 v k.ú. Králíky.

Obsah: Vlastníci bytových jednotek čp. 
844 a 845 v ul. Nádražní žádají o prodej 
části pozemků za účelem údržby pozemků 
u nemovitosti. Jedná se o části pozemků 
v bezprostřední blízkosti bytového domu, 
pozemky jsou v KN vedeny jako t.t.porost 
a ostatní plocha, pozemky nemají žadate-
lé v pronájmu, pozemek p.p.č. 1082/2 je 
zahrnut do honitby Honebního společen-
stva Králíky. Odbor VTS nemá námitek 

k prodeji. Dle odboru ÚPaSÚ je ÚPD zpra-
cována, pozemek p.p.č. 1082/2 jako zeleň 
obytné zástavby, pozemek p.p.č. 1082/18 
jako zpevněná plocha. Dle projednávaného 
konceptu ÚPO Králíky je území pro bydlení 
městského typu sídlištní, dělení pozemků 
je možné. RM doporučila prodej části po-
zemků a navrhla kupní cenu 50,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje části 
pozemků p.p.č. 1082/2 a 1082/18 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 50,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.13. Záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 112/2 a části p.p.č. 113/1 v k.ú. 
Prostřední Lipka.

Obsah: O koupi pozemků požádal pan F. 
B. za účelem zpřístupnění pozemků p.p.č. 
764/3 a 765/2 v k.ú. Prostřední Lipka, 
které koupil od města. Při dřívějším zájmu 
o nabyté pozemky bylo sděleno panu B., že 
předmětné parcely budou sloužit k zpří-
stupnění pozemků p.p.č. 764/3 a 765/2, a 
při tomto vědomí o koupi p.p.č. 112/2 a části 
113/1 si nepožádal. Do kupní smlouvy na 
koupi pozemků p.p.č. 764/3 a 765/2 byla 
včleněna klausule, že „prodávající město 
Králíky nezajišťuje zpřístupnění a vytyčení 
hranice pozemků“. Žadatel se domnívá, že 
odpovědný úředník toto začlenil do smlou-
vy bez vědomí zastupitelstva, a přestože 
možnost zpřístupnění přes pozemky ve 
vlastnictví města je, byla tato možnost 
úřednickým úkonem vyloučena. Z toho 
důvodu žádá o posouzení celé situace a 
odsouhlasení prodeje výše uvedených 
pozemků tak, abych mohl již odkoupené 
pozemky řádně užívat. 

MO toto obecné ustanovení uvádí 
ve všech kupních smlouvách, a týká se 
jen prodávaných pozemků. Pokud by to 
kupující požadoval, tak veškeré náklady 
s tím spojené by si uhradil, protože město 
prodává za podmínky, že veškeré náklady 
spojené s převodem hradí kupující. Je však 
třeba zdůraznit, že toto obecné ustanovení 
vůbec  nesouvisí se zajištěním přístupu 
na pozemky. 

Jedná se o pozemky, které jsou v KN 
vedeny jako t.t.porost a ostatní plocha, a 
jsou využívány jako přístupová cesta. Část 
pozemku p.p.č. 113/1 v k.ú. Prostřední 
Lipka má v pronájmu pan Zdeněk Berka. 
Dle odboru VTS uvedenou cestu částečně 
využívají i vlastníci přilehlých nemovitostí. 
Dle odboru ÚPaSÚ není ÚPD schválena, 
dle projednávaného konceptu ÚPO Králíky 
je pozemek p.p.č. 112/2 veden jako bydlení 
venkovského typu a p.p.č. 113/1 veden 
část jako bydlení venkovského typu a část 
jako sídlištní a soukromá zeleň. Omezení 
vyplývající z ÚPD – Ptačí oblast Králický 
Sněžník, přírodní park. Dělení pozemků 
je možné, požadovaný přístup je využíván 
i jinými vlastníky a dále jako příjezd do 
objektu na st.p.č. 55 v k.ú. Pr. Lipka. Dle 
OV prodejem pozemků by se zkompliko-
valy již tak narušené sousedské vztahy. 
OV navrhuje, aby pozemky zůstaly ve 
vlastnictví města. Pokud by město přesto 
chtělo pozemky prodat, tak pak s prodejem 
pozemků panu B. nesouhlasí pan F. a pan 
S., protože pozemky slouží jako přístupová 
cesta k jejich nemovitostem a jako vjezd 
do garáže. Zároveň pozemky slouží i jako 
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přístup na pozemky p.p.č. 764/3 a 765/2 
v k.ú. Prostřední Lipka a panu B. není 
bráněno v užívání. Navrhují, aby pozemky 
nadále zůstaly ve vlastnictví města. RM 
nedoporučila prodej a uložila MO začít řešit 
neoprávněné užívání pozemku města p.p.č. 
112/2 panem S.

ZM neschválilo záměr prodeje po-
zemku p.p.č. 112/2 a části pozemku 
p.p.č. 113/1 v k.ú. Prostřední Lipka. 

Hlasování: 11:0:1 

4.1.14. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
1185 v k.ú. Heřmanice u Králík.

Obsah: O koupi pozemku požádal pan 
J. G. z Chrudimi za účelem sjednocení  po-
zemků. Jedná se o pozemek o výměře 197 
m2, pozemek je veden v KN jako ostatní 
plocha – ostatní komunikace. Dle odboru 
VTS cesta slouží jako přístup k nemovi-
tosti žadatele. V případě prodeje nebude 
nutno cestu opravovat a udržovat. Dle 
odboru ÚPaSÚ není ÚPD zpracována, dle 
projednávaného konceptu ÚPO Králíky je 
účelová komunikace, omezení vyplývající 
z ÚPO – Ptačí oblast Králický Sněžník, 
mimozastavěné území obce. Odbor ŽP 
nemá připomínky. RM doporučila prodej a 
navrhla kupní cenu 20,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje po-
zemku p.p.č. 1185 v k.ú. Heřmanice 
u Králík za kupní cenu 20,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.15. Záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 1046/24 v k.ú. Králíky.

Obsah: O koupi části pozemku požádali 
manželé P. z Králík za účelem navýšení 
majetku. Jedná se o část pozemku na konci 
ulice Vl. Vančury, pozemek je v KN veden 
jako orná půda, pozemek není v proná-
jmu. Dle odboru VTS na části pozemku se 
předpokládá podél státní silnice vybudovat 
chodník či cyklostezku v návaznosti na 
připravovaný kruhový objezd. Na pozemku 
je vzrostlá zeleň – parková úprava. Dle od-
boru ÚPaSÚ je ÚPD zpracována, pozemek 
jako veřejná zeleň, dle projednávaného 
konceptu ÚPO Králíky je území sídlištní 
zeleně – veřejná zeleň. Omezení vyplývající 
z ÚPD – pozemek nelze zastavět stavbou, 
dělení pozemků v případě prodeje je možné. 
Odbor ŽP nemá připomínky. RM nedopo-
ručila prodej části pozemku.

ZM neschválilo záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 1046/24 v k.ú. Králíky. 

4.1.16. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
431 v k.ú. Červený Potok.

Obsah: O koupi pozemku si opětovně 
požádal pan I. B. z Pardubic, pozemek sou-
sedí s jeho nemovitostí. Jedná se o pozemek 
o výměře 1950 m2, je veden v KN jako t.t. 
porost, pozemek není v pronájmu. ZM již 
v minulosti o prodeji předmětného pozem-
ku 2x jednalo, kupní cena byla stanovena 
ve výši 40.724,- Kč. Nejprve byl schválen 
prodej  usnesením ZM/2006/06/146 ze dne 
11. 7. 2006, prodej byl zrušen usnesením 
ZM/2007/02/044 ze dne 12. 2. 2007. Ku-
pující p. B. se nedostavil k podpisu kupní 
smlouvy a ani se nevyjádřil, zda o předmět-
ný pozemek má nadále zájem. Následně 
si podal novou žádost a ZM dne 9. 7. 2007 
usnesením ZM/2007/07/141 záměr prodeje 

neschválilo. Dle odboru VTS se pozemek 
dotýká budovy, na části je kotec pro psa a 
na části je řada vzrostlých stromů. Navr-
huje oddělení menší části u domu, zbytek 
pozemek nechat ve vlastnictví města 
pro možnou výstavbu rekr. objektu. Dle 
odboru ÚPaSÚ není  ÚPD schválena, dle 
konceptu ÚP jde o plochu venkovského 
bydlení, území Natura 2000-Ptačí oblast, 
větší část pozemku je zarostlá stromy. 
Plocha je v zastavěném území navazující na 
novou zastavitelnou plochu venkovského 
bydlení. Do doby schválení ÚAP nejsou 
známa případná omezení. Odbor ŽP nemá 
připomínky. Osadní výbor také nemá 
k prodeji připomínky. RM doporučila prodej 
a navrhla kupní cenu 20,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.

Ing. Zima – jedná se o prodej celého 
pozemku?

Bc. Kubíčková – ano, jedná se o záměr 
prodeje celého pozemku. 

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 431 v k.ú. Červený Potok 
za kupní cenu 20,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

4.1.17. Nabídka převodu pozemků 
p.p.č. 244 a st.p.č. 270 v k.ú. Dolní Bo-
říkovice a pozemků p.p.č. 288/7, 288/8 
a 288/10 v k.ú. Dolní Boříkovice

Obsah: KONZUM, o.d., Ústí nad Orlicí 
nabízí městu k odprodeji pozemky p.p.č. 
244 a st.p.č. 270. Jedná se o pozemky o vý-
měře 465 m2, které jsou v KN vedeny jako 
zahrada a zastavěná plocha a nádvoří. Dle 
odboru VTS se jedná o pozemek přilehlý ke 
státní silnici a k soukromým zahradám. 
Na části pozemku je autobusová čekárna 
a vývěsní skříně, odbor doporučuje koupit. 
Dle odboru ÚPaSÚ není ÚPSÚ, dle projed-
návaného konceptu ÚPO Králíky je bydlení 
venkovského typu, omezení žádná, pozem-
ky v zastavěném území. RM doporučila 
požádat o převod těchto pozemků.

Zároveň městu dále nabízí k odprodeji 
další pozemky p.p.č. 288/7, 288/8 a 288/10. 
Jedná se o pozemky o výměře 424 m2, které 
jsou v KN vedeny jako ostatní plocha a 
t.t.porost. Dle odboru VTS na pozemcích 
nejsou zařízení města, část pozemku je 
oplocena, zbývající část tvoří ochranné 
pásmo silnice. Koupě pozemků je zbyteč-
ná. Dle odboru ÚPaSÚ je mimo řešené 
území, dle projednávaného konceptu ÚPO 
Králíky je bydlení venkovské pro všechny 
parcely, současně zastavěné území obce. 
RM nedoporučila požádat o převod těchto 
pozemků.

p. Juránek – jak se to vyřešilo s auto-
busovou čekárnou?

pí Ponocná – toto řeší druhé usne-
sení. 

ZM schválilo požádat o úplatný pře-
vod pozemků p.p.č. 244 a st.p.č. 270 v 
k.ú. Dolní Boříkovice od o.d. KONZUM 
Ústí nad Orlicí na Město Králíky a zá-
roveň dalším hlasováním ZM neschvá-
lilo požádat o úplatný převod pozemků 
p.p.č. 288/7, 288/8 a 288/10 v k.ú. Dolní 
Boříkovice od o.d. KONZUM Ústí nad 
Orlicí na Město Králíky. 

4.1.18. Převod objektu celnice na 
hraničním přechodu Dolní Lipka.

Obsah: ÚZSVM požádal město o vyjá-

dření, zda zájem Města Králíky o převod 
hraničního přechodu v Dolní Lipce nadále 
trvá. V souvislosti se vstupem ČR do Schen-
genského prostoru dojde k postupnému 
utlumení až ukončení činnosti na hranič-
ních přechodech, dle stávajících informací 
cizinecká policie ukončí činnost a opustí 
prostory na hraničním přechodu Dolní 
Lipka-Boboszow k 30. 6. 2008. Majetek se 
stane pro stát nepotřebným a bude nabíd-
nut k dalšímu využití. Vzhledem k tomu, že 
město v minulosti projevilo zájem o získání 
areálu hraničního přechodu, žádá o sdělení, 
zda tento zájem města ještě trvá. Stávající 
zastřešení celniště bude v roce 2008 demon-
továno a odstraněno na náklady ÚZSVM 
a pozemky pod ním budou převedeny na 
Ředitelství silnic a dálnic, které provede 
úpravy nutné ke zlepšení průjezdu. Bezú-
platný převod lze provést pouze při splnění 
podmínek daných zákonem.

Odbor ŠKT doporučuje bezúplatný pře-
vod a navrhuje využití pro jazykové kurzy 
polských pracujících v ČR, pro detašované 
pracoviště Akademie věd ČR (zaměření na 
Králicko a Kladsko), vrchní patro využít 
pro ubytování (např. pro ubytování rodin 
Kazašských Čechů). RM potvrdila zájem 
o převod nemovitostí na město.

p. Juránek – zeptal se, zda stále pla-
tí, že nelze budovu a pozemky využívat 
komerčně.

Bc. Kubíčková – v případě bezúplatné-
ho převodu tyto podmínky trvají. 

Ing. Kubín – v jakém stavu je tento 
majetek?

pí Ponocná – pravděpodobně to město 
bude stát nějaké finance. 

Bc. Divíšek – budova je v dobrém 
stavu, problémem je, že se objekt vytápí 
elektrikou. 

ZM schválilo požádat o převod ne-
movitostí čp. 9 na st.p.č. 67 a st.p.č. 67, 
p.p.č. 439/2, 439/6, 439/10 a 439/11 vše 
v k.ú. Dolní Lipka, které tvoří areál 
hraničního přechodu Dolní Lipka od 
ČR-Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových na Město Králíky.

4.1.19. Dohoda o splácení dluhu – re-
vokace usnesení ZM/2007/03/063.

Obsah: Pan M. V., Králíky požádal 
o možnost splácení dlužného nájemného za 
užívání bytu a to měsíčními splátkami ve 
výši 500,- Kč. Správce bytového fondu vy-
kázal dlužné nájemné za období od 04/2006 
do 01/2007 ve výši 15.472,- Kč a poplatek 
z prodlení ve výši 5.345,- Kč, celkem činil 
dluh k 9. 2. 2007 částku 20.817,- Kč. ZM 
dne 12. 3. 2007 schválilo dohodu o splácení 
dluhu s pravidelnými měsíčními splátka-
mi ve výši 1.000,- Kč pod ztrátou výhody 
splátek. Jmenovaný však do dnešního dne 
dohodu nepodepsal. RM doporučila revo-
kaci usnesení a zároveň uložila MO podat 
žalobu na zaplacení dlužného nájemného.

JUDr. Ježek – zeptal se Bc. Kubíčkové, 
zda s dlužníkem jednala než nechala odsou-
hlasit výši měsíční splátky.

Bc. Kubíčková – s dlužníkem jednala 
o výši splátky a on s navrhovanou s výši 
souhlasil. 

pí Ponocná – v případě zrušení minu-
lého usnesení se zruší souhlas se splátko-
vým kalendářem. A podání žaloby uložila 
majetkovému odboru RM. Toto usnesení 
znamená, že se ruší splátkování.
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Ing. Zima – bude hlasovat pro zrušení 
usnesení.

ZM schválilo revokaci usnesení 
ZM/2007/03/063 ze dne 12. 3. 2007. 

4.1.20. Dohoda o splácení dluhu.
Obsah: Paní J. K., Králíky žádá o splát-

kový kalendář na dlužné nájemné za byt 
v Králíkách. Dluh by splácela po 1.000,- Kč 
za měsíc. 

Město dalo jmenované výpověď z bytu 
z důvodu neplacení nájemného a služeb 
spojených s bydlením od dubna 2005, 
jmenovaná i nadále dluží na nájemném 
a neuhradila nic na dlužném nájemném. 
Nájemní vztah skončil 30. 4. 2007, správce 
proto vyzval jmenovanou k předání bytu 
a to nejpozději do 31. 5. 2007. Byt jmeno-
vaná nepředala. Město podalo žalobu na 
vyklizení.

Dlužné nájemné za období od 04/2005 
do 08/2007 činí 70.561,- Kč + poplatek 
z prodlení 90.723,- Kč, celkem dluh činí 
161.284,- Kč. Vzhledem k tomu, že dluh 
zatím neustále narůstá, navrhuje MO 
minimální splátky ve výši 2.500,- Kč. RM 
doporučila schválit dohodu s pravidelnými 
měsíčními splátkami ve výši 2.500,- Kč.

Ing. Zima – zeptal se, zda by se v čase, 
kdy se bude jednat o splátkování, nemohlo 
dojít ke zmrazení narůstávajícího dluhu.

Bc. Kubíčková – v době podpisu o 
splátkování dojde ke zmrazení narůstají-
cího dluhu. 

JUDr. Ježek – proč se po dvou a půl 
letech uvažuje o podání žaloby. Jakým 
způsobem správce bytu jednal s nájemnicí 
ohledně narůstajícího dluhu.

Bc. Kubíčková – správce předal vyká-
zání dlužného nájmu dne 20. 11 2006 a 
následně 18. 12. 2006 začal projednávat 
výpověď z bytu. Do té doby správce MO 
neinformoval. 

JUDr. Ježek – sdělil správce důvod proč 
neinformoval město o neplacení nájemného 
dříve?

Bc. Kubíčková – správce již v minulosti 
byl RM sankciován za nepravidelné infor-
mování města o neplacení nájemného.

JUDr. Ježek – přimlouvá se za striktní 
jednání se spol. SMK s.r.o., neboť je mu 
známo, že společnost ještě nevyúčtovala 
služby v č.p. 414. 

pí Ponocná – jedná se o stejnou záleži-
tost jako se řešila v minulosti sankcí spol. 
SMK s.r.o. Co se týká nevyúčtovaných 
služeb, spol. SMK s.r.o. čekala na vyfak-
turování plynu. 

ZM schválilo dohodu o splácení 
dluhu mezi městem a paní Janou 
Kočovou, Králíky čp. 658/1 a to pravi-
delnými měsíčnímu splátkami v mi-
nimální výši 2.500,- Kč pod ztrátou 
výhody splátek. 

4.2. Pravidla pro nakládání s nemo-
vitým majetkem ve vlastnictví Města 
Králíky.

Bc. Kubíčková – MO předkládá návrh 
nových pravidel pro nakládání s nemovi-
tým majetkem města.  Nově jsou navrhová-
ny minimální sazby kupních cen za prodej 
pozemků, kupní cena za prodej bytů se 
povýšila o inflaci. Nově se upravuje nabý-
vání majetku a zřizování věcných břemen. 
Účinnost nových pravidel je navrhována 
od 01.01.2008. RM doporučila schválení 

pravidel.
p. Juránek – je rád, že v pravidlech zů-

stalo vyjadřování osadních výborů. Požádal 
o vysvětlení jaký je rozdíl mezi pozemky 
pro stavbu RD v Králíkách a pozemky 
v zastavěném a zastavitelném území města 
stavební parcely. 

Bc. Kubíčková – pozemky pro stavbu 
RD v Králíkách je prodej pozemkových 
parcel. A ty druhé jsou již vedené jako 
stavební parcela v katastru.  

p. Juránek – nemělo by tam být napsá-
no „pozemková parcela pro stavbu RD“

Bc. Kubíčková – v praxi se rozdíl 
v cenách dělá.

p. Juránek – přimlouvá se za snížení 
navrhovaných cen pozemků.

pí Ponocná – nesouhlasí s nižší cenou 
pozemků. Zasíťování pozemků bude stát 
velké finanční investice. Je možné, že ceny 
pozemků na Skřivánku budou ještě vyšší. 

JUDr. Ježek – souhlasí s paní starost-
kou. Naopak se mu ceny za prodej pozemků 
zdají být nízké a navrhoval by ceny zvýšit. 
Má připomínky k pravidlům: 1/ na druhé 
straně arabská čtyři by se přimlouval, aby 
náklady byly součástí kupní ceny.

pí Ponocná – do nynějška taková praxe 
je, k částce za pozemek se přidávají náklady 
spojené s převodem.

Mgr. Krabec – jak bude probíhat obál-
ková metoda.

Bc. Kubíčková – v případě, že ZM 
rozhodne o obálkové metodě, bude vše 
probíhat stejně jako doposud. 

JUDr. Ježek – jak se budou určovat 
pozemky pro zemědělskou činnost. Dopo-
ručuje specifikovat že se jedná o soukromé 
rolníky. Dále co je myšleno „nebude-li pře-
vod smluvně realizován do tří měsíců“.

Bc. Kubíčková – tím je myšleno pode-
psání smlouvy.

JUDr. Ježek - přimlouvá se, aby to 
takto bylo specifikováno. Dále požádal 
o vysvětlení co se myslí „spočívající ve 
zrušení anebo v odůvodněných případech 
v prodloužení doby splnění.

Bc. Kubíčková – platnost kupní ceny.
JUDr. Ježek – v čl. II bod 3 „Nemovitost 

může být prodávána prostřednictvím rea-
litní kanceláře. Výběr realitní kanceláře a 
smluvní podmínky prodeje schvaluje rada 
města.“ Nesouhlasí s poslední částí a to, že 
smluvní podmínky prodeje bude schvalovat 
RM. Pokud tím není myšleno smlouva s re-
alitní kanceláří, s tím by souhlasil. 

Bc. Kubíčková – myslí se tím smluvní 
podmínky s realitní kanceláří.

JUDr. Ježek – co bude ve smluvních 
podmínkách?

Bc. Kubíčková – odměna realitní 
kanceláři, kupní cenu té nemovitosti bude 
schvalovat ZM.

JUDr. Ježek – výklad sporných či ne-
jasných ustanovení pravidel provádí RM. 
Přimlouvá se, aby tato směrnice byla zcela 
jasná. Nesouhlasí, aby sporné či nejasné 
ustanovení prováděla RM. Dále by doporu-
čoval, aby součástí pravidel byla pravidla 
pro pronajímání pozemků. 

Ing. Zima – 1/ nesouhlasí se specifikací 
prodeje pozemků k zemědělskému využití. 
2/ Smluvní plnění by také mělo být obecné. 
Nesouhlasí s přímou specifikací, pravidla 
by měla být obecná. ZM by nemělo tvořit 
smlouvy.

JUDr. Ježek – pak se nemusí pravidla 

schvalovat ZM, některé obce ani pravidla 
nemají. Souhlasí, že úředníci mají vytvořit 
nespornou smlouvu. 

p. Juránek - navrhl znění usnesení 
tykající se ponížení cen u pozemků v intra-
vilánu obce - pozemkové parcely 1 m2/20 Kč 
a - pozemky v extravilánu obce - pozemkové 
parcely 1 m2/10 Kč. Zároveň se omluvil, že 
se nyní nachází ve střetu zájmu, protože on 
sám má podanou žádost o koupi pozemku 
v majetku města. Tento návrh ale vzešel 
z komise pro integrované obce. 

pí Ponocná – zeptala se pana Juránka, 
zda si již žádost o pozemek podal.

p. Juránek – ano, žádost podal již 
dříve. Bohužel se vše protáhlo z důvodu 
zaměření.

pí Ponocná – pak by se mělo postupovat 
podle starých pravidel.

Ing. Zima – co vede pana Juránka k ná-
vrhu na ponížení ceny pozemků? Toto je 
vyhláška o nakládání s nemovitostmi měs-
ta. Nejedná se o strategii rozvoje venkova. 
Vyhláška by se neměla dělat s politickými 
cenami, vyhláška má být s hodnotami 
majetku. Pokud bude ZM chtít rozvinout 
nějaký kout venkova, pak je načase udělat 
strategii vůči této vyhlášce. 

p. Juránek – není jeho úmyslem sni-
žovat ceny, ale přimlouvá se za zachování 
stávajících cen. Lidé žijící na venkově mají 
vydání, které městský člověk nemá. I pro 
město je výhodnější, aby si lidé pozemky 
na vesnicích koupili a nemusela tak spol. 
SMK. osekávat plochy za peníze města. 

Hlasování o návrhu p. Juránka:
ZM neschválilo změnu čl. I. bodu 3 

v části Sazby za prodej pozemků v k.
ú. Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, Čer-
vený Potok, Dolní Lipka, Heřmanice 
u Králík, Prostřední Lipka, Horní 
Lipka a Dolní Orlice, a to pozemky 
v intravilánu obce - pozemkové parce-
ly 1 m2/20 Kč a - pozemky v extravilánu 
obce - pozemkové parcely 1 m2/10 Kč. 

JUDr. Ježek – zeptal se Bc. Kubíčkové, 
podle čeho se budou prodávat pozemky, 
u kterých byl zveřejněn záměr již před 1. 
1. 2008?

Ing. Zima – záměr není rozhodnutí 
o prodeji.

pí Ponocná – záměr se schvaluje už 
s cenou.

Ing. Šašek – u záměru být cena ne-
musí.

Ing. Zima – záměry se mohou schvalo-
vat již za ceny platné dle nových pravidel. 

JUDr. Ježek – ale všechny již schvá-
lené záměry se nepodaří zrealizovat do 
konce roku. 

Mgr. Krabec – finálním aktem je 
prodej.

pí Ponocná – pokud již došlo ke schvá-
lení záměru s určitou částkou, lidé budou 
požadovat dodržení této částky. 

JUDr. Ježek – pak by zde mělo být uve-
deno, že u žádostí se schváleným záměrem 
prodeje do konce roku budou platit ceny dle 
pravidel v roce 2007.

Ing. Zima – na příštím jednání zastu-
pitelstva se může při schvalování záměrů 
postupovat tak, že se budou pozemky pro-
dávat za částky z pravidel v roce 2008 nebo 
je možné na prosincovém jednání žádný 
záměr neschválit. 

pí Ponocná – nebo určit, že pravidla 
platí dnem schválení. 
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JUDr. Ježek – navrhl tato usnese-
ní: 

Změna čl. I. bodu 8 „Nebude-li převod 
účastníky kupní smlouvy sjednán do 3 
měsíců ode dne schválení prodeje zastupi-
telstvem města, podá MO návrh na revo-
kaci usnesení, spočívající ve zrušení anebo 
v odůvodněných případech v prodloužení 
splatnosti kupní ceny.“ 

Toto usnesení nebylo schváleno.
Změnu čl. I. bodu 8 „Nebude-li převod 

účastníky kupní smlouvy sjednán do 3 
měsíců ode dne schválení prodeje zastupi-
telstvem města, podá MO návrh na revo-
kaci usnesení, spočívající ve zrušení anebo 
v odůvodněných případech v prodloužení 
splatnosti kupní ceny.“ 

Toto usnesení nebylo schváleno.
Změna čl. II. bodu 3 „Nemovitost může 

být prodávána prostřednictvím realitní 
kanceláře. Výběr realitní kanceláře a 
podmínky smlouvy s realitní kanceláří 
schvaluje rada města.“

Toto usnesení bylo schváleno.

V čl. II bod 4 navrhuje JUDr. Ježek 
změnu slovního spojení „na nemovitost“ za 
spojení „o nemovitost“ takto: na „Projeví-li 
o nemovitost zájem více……“. 

pí Ponocná – zastupitelé s tímto souhla-
sí, jedná se pouze o slovní úpravu. 

JUDr. Ježek – navrhl dále tato  usne-
sení: 

ZM schvaluje vypuštění bodu 4 v čl. VI.
Toto usnesení nebylo schváleno.
ZM schvaluje doplnění čl. VII. s nadpi-

sem „Přechodná ustanovení“ a doplnění 
bodu 1 „V případě že ZM schválilo záměr 
prodeje nemovitosti včetně kupní ceny 
v roce 2007, bude se ZM při schvalování 
prodeje v roce 2007 řídit dosavadními 
pravidly.“

Toto usnesení nebylo schváleno.

Mgr. Krabec – navrhuje schválit účin-
nost pravidel od dnešního dne. 

Ing. Zima – je možné v prosinci schválit 
záměr s cenou z těchto pravidel. 

ZM schválilo Pravidla pro nakládání 
s nemovitým majetkem ve vlastnictví 
Města Králíky se schválenou změnou 
s účinností od 1. 1. 2008 a ukládá pra-
vidla zveřejnit. 

4.3. Obecně závazná vyhláška města 
č. 1/2007

Obsah: Odbor vnitřních věcí ve spolu-
práci s odborem životního prostředí před-
ložil zastupitelstvu města návrh vyhlášky 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2008. Změny ve srovnání 
se stávající právní úpravou (dle vyhl. č. 
1/2006): V této vyhlášce dochází ke změně 
výše paušální částky za osobu a rok, a 
to z částky 220,- Kč na částku 250,- Kč 
– viz. cenová kalkulace v příloze č. 1 této 
vyhlášky. Tato vyhláška ruší vyhlášku číslo 
1/2006 ze dne 11. 12. 2006.

Mgr. Krabec – zákonná hranice zů-
stává?

p. Brandejs – zůstává stále 500,-Kč. 
Pokud se nic nezmění bude to znamenat, že 
příští rok již bude město muset doplácet.

JUDr. Ježek – proč se zvyšuje paušální 
poplatek.

p. Brandejs –zákon udává, že se musí 

poplatek počítat z celého roku. V roce 
2006 byly výdaje 2.100.000,- Kč což děleno 
počtem poplatníků je asi 250 Kč. 

Ing. Kubín – má občan možnost udělat 
něco pro snížení poplatku za svoz komu-
nálního odpadu?

p. Brandejs – třídit odpad. Pokud budou 
lidé více třídit odpad, je možné poplatek sní-
žit. Město má příjem z tříděného odpadu. 

Ing. Kubín – jsou v rámci spol. SMK 
s.r.o. využity všechny možnosti pro třídění 
odpadu?

p. Brandejs – ano, děje se to.
Ing. Zima – zaobírá se spol. SMK syste-

maticky elektronikou? 
p. Brandejs – od loňského roku je zave-

den zpětný odběr. 
JUDr. Ježek – v cenové kalkulaci v pří-

loze č. 1 má p. Brandejs uveden špatné 
číslo zákona. Dále se zeptal jak je možné, 
že si některé obce jako je Červená Voda 
nebo Žamberk, si mohou dovolit úlevu či 
osvobození od placení poplatku, například 
u občanů starších 70 let, u studujících, 
u invalidů atd. Proč si to nemůže dovolit 
město Králíky? 

p. Brandejs – tyto obce doplácí na svoz 
komunálního odpadu. Město Králíky svoz 
prozatím nedotuje ze svého rozpočtu. 

JUDr. Ježek – a proč nemůže město 
Králíky přispívat?

p. Brandejs – tato otázka by neměla 
směřovat k němu, toto záleží na rozhod-
nutí ZM. 

pí Ponocná – byly by to další finance 
plynoucí z rozpočtu města. 

JUDr. Ježek – jdou všechny peníze 
účelně z rozpočtu města?

pí Ponocná – bylo by nutné rozebrat 
položku po položce.

Ing. Zima – je to o tom, jak si které 
zastupitelstvo schválí podmínky. Pokud 
chce JUDr. Ježek jiné podmínky je třeba 
navrhnou změnu podmínek. 

pí Ponocná – tato otázky by měla být 
směřována na ZM nikoli na úředníka 
MěÚ.

JUDr. Ježek – pak se ptá ZM, zda-li by 
zastupitelé mohli schválit obdobné úlevy 
pro občany Králík. 

Mgr. Krabec – obce v okolí, které doplá-
cejí na občany ve své podstatě „závidí Krá-
líkám“, že na občany nedoplácejí. Je sporné 
rozhodnout o úlevě za odpad. Rádi by tento 
způsob opustili. Při systému v Králíkách 
je možné téměř přesně zjistit kolik se na 
odpadu za ten daný rok vybere. U systému 
obcí, které mají takovéto úlevy je nemožné 
předem vypočítat částku.

p. Macháček – RM může osvobodit nebo 
snížit poplatek.

pí Ponocná – RM to téměř nevyužila. 
JUDr. Ježek – Žamberk například osvo-

bozuje rodiny, kde mají tři děti od poplatku 
za jedno dítě.  

pí Ponocná – pak by se muselo určit, 
kdo to za ně zaplatí.

p. Brandejs – muselo by to doplatit 
město z rozpočtu.

ZM schválilo obecně závaznou 
vyhlášku města Králíky č. 1/2007 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů pro rok 2008.

4.4. Zřizovací listina příspěvkové 
organizace MŠ Červený potok 

Bc. Divíšek - Odbor školství, kultury 
a tělovýchovy na základě usnesení číslo 
ZM/2007/08/173 a ZM/2007/08/174 před-
kládá návrh změny stávající zřizovací 
listiny PO Mateřská škola, Červený Potok, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí. Přílohy č. 1 
a 2 této zřizovací listiny budou přiloženy 
dodatečně (příloha č. 1 po schválení této 
zřizovací listiny a následném podpisu 
statutárním orgánem školy, příloha č. 2 
po provedení inventur k 31. 12. 2007). 
Stav uvedený ve zřizovací listině vychází 
z inventur k 31. 12. 2006.

ZM schválilo předložené úplné 
znění zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Mateřská škola, Červený 
Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
a ukládá vedoucímu odboru školství 
podat žádost o provedení změn ve 
školském rejstříku včetně provedení 
změn v evidencích ČSÚ a jiných orgá-
nů státní správy. 

4.5. Žádost Celního ředitelství o no-
vé projednání bodu č. 22 přílohy č. 2 
„Vyhodnocení  námitek“  Pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu 
města Králíky a dodatečné zapraco-
vání připomínek občanů. 

pí Nosková - Odbor ÚPaSÚ předkládá 
zastupitelstvu města na základě žádosti 
Celní správy, Hradec Králové žádost o re-
vokaci usnesení ZM/2007/08/170 ze dne 
10.září 2007 neschvalující námitku o změně 
funkčního využití plochy bývalého lomu 
p.p.č. 126/3 v k.ú. Dolní Hedeč pro využití  
střelnice. Jedná se o bod č.22 přílohy č. 
2 „Vyhodnocení námitek“ v dokumentu 
Pokyny pro zpracování návrhu územního 
plánu města Králíky. 

p. Hejtmanský – byl si s Ing. Tóthem 
poslechnout střelbu v bývalém lomu. Sám se 
zeptal obyvatel, kteří bydlí v nejbližším okolí 
a těm tato střelnice nevadí. Za těchto podmí-
nek se přiklání ke schválení revokace.

Ing. Tóth – poděkoval panu řediteli za 
umožnění zhlédnutí střeleb. Na minulém 
jednání byl proti střelnici, dnes by hlaso-
val pro.

Ing. Zima – od p. Brůhy dostal podkla-
dy a telefonicky s panem Brůhou hovořil. 
Pokud se schválí revokace znamená to, 
že vznikne vymezený prostor pro zřízení 
střelnice, nikoli stanovení podmínek. Pří-
padně se ale mohou stanovit regulativy, 
je to tak?

pí Nosková – ano, toto je možné.
Ing. Zima – v podkladech, které dostal 

je uvedeno, že tam mohou být zastřelované 
nové zbraně. Pokud by to tak bylo, pak 
nemá nic proti zbraním, které nevybočují 
ze standardního provozu střelnice. Po pro-
studování materiálu a vyslechnutí p. Brůhy 
nebude hlasovat proti. Nicméně upozor-
ňuje, aby v době kdy se budou stanovovat 
regulativy, aby se myslelo na dodržení 
limitů. Požádal o sdělení jaké zbraně se 
budou na střelnici zastřelovat.

p. Brůha - někteří myslivci si chodí do 
lomu zastřelovat své zbraně. Toto zastře-
lování by myslivcům umožnil, aby již nedo-
cházelo k nelegálnímu zastřelování. Zbraně 
celní správa již dostává zastřílené, tyto 
zbraně se tam tedy zastřelovat nebudou. 
Dle sdělení generálního ředitele celní sprá-
vy jsou určené dvě střelnice v celé republice 
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a to Horní Lipka a v Jižních Čechách ve 
Skočicích. Garantuje, že víkendy a noční 
střelby nepřicházejí více méně v úvahu a 
že bude hlášen termín střeleb a dodržení 
všech bezpečnostních podmínek. 

Z M  r e v o k o v a l o  u s n e s e n í 
ZM/2007/08/170 ze dne 10. září 2007 
– bod č. 22 přílohy č.2 „Vyhodnocení 
námitek“ na znění - námitce se vy-
hovuje. 

pí. Nosková - Odbor ÚPaSÚ předkládá 
zastupitelstvu města žádost o dodatečné 
zapracování připomínek občanů k změně 
funkčního využití ploch pozemků do Po-
kynů pro zpracování návrhu územního 
plánu města Králíky. V mapové příloze 
vyznačenou plochu č.1 - p.p.č.477 k.ú. Čer-
vený Potok zařadit do ploch pro bydlení, 
budoucí vlastník p. Janočko, jedná se o roz-
šíření stávající zástavby. Plocha č. 2 – část 
p.p.č.119/5 v k.ú. Červený Potok zařadit 
do plochy, která bude sloužit pro bydlení, 
budoucí vlastník p. Gracias. Dodatek přede-
jde případným připomínkám při veřejném 
projednávání návrhu ÚP města Králíky. 
Odbor ÚPaSÚ dodatečně navrhuje opravu 
chybného zákresu bezpečnostního pásma 
plynovodu S-3 u koupaliště v k.ú. Králíky. 
Další žádosti se již přijímat nebudou.

pí Ponocná – informovala o případu 
manželů Kabeláčových. Bohužel přes 
všechno snažení se nepodařilo prosadit 
výjimku. 

Ing. Zima – je pravda, že zakreslením 
bezpečnostního pásma se vyřadí jedna 
z možností pro výstavbu krytého bazénu? 
Co se v ochranném pásmu nesmí dělat?

pí Nosková – v ochranném pásmu se ne-
smí pracovat strojovou technikou a všichni 
správci zařízení se musejí ke každé úpravě 
vyjadřovat. Na plynovodu nemůže stát 
žádná stavba, jinde v ochranném pásmu 
po dodržení podmínek stát stavba může. 
Záleží na konkrétním případu.

ZM schválilo dodatečné zapracování 
připomínek do Pokynů pro zpraco-
vání návrhu územního plánu města 
Králíky. 

Hlasování:14: 0:0 (schváleno)

4.6. Posouzení lokality pro umístění 
stavby krytého bazénu

pí Ponocná - Jednou ze zamýšlených 
akcí v rámci čerpání dotací z Evropských 
fondů je výstavba krytého bazénu. Po-
žadavek na výstavbu krytého bazénu 
na králicku vzešel jak z průzkumu mezi 
návštěvníky, který prováděla Králická roz-
vojová s.r.o. v rámci projektu destinačního 
managementu, tak ze SWOT analýzy, která 
byla provedena na žádost Pardubického 
kraje firmou OHGS, s.r.o. Ústí nad Orlicí. 
SWOT analýzy se zúčastnily subjekty 
sdružené v obecně prospěšné společnosti 
Králický Sněžník o.p.s. Na základě pro-
vedené SWOT analýzy rozhodlo Zastupi-
telstvo Pardubického kraje pro králicko 
o poskytnutí finanční podpory na přípravu 
čtyř projektů. Největší finanční podpora 
750.000,- Kč byla městu Králíky poskyt-
nuta na přípravu dokumentace pro územní 
rozhodnutí na akci „Krytý bazén Králicko“. 
Protože čerpání dotace je stanoveno do 30. 
6. 2008 je nutné rozhodnout o lokalitě pro 
výstavbu bazénu, aby mohly být zahájeny 
práce na uvedené dokumentaci.

Ing. Dostálek – z podkladů je zřetelné, 
že se jako nejlepší varianta jeví varianta 
v prostoru nedokončeného tréninkového 
hřiště. Jak se k tomuto vyjadřuje Tělový-
chovná jednota?

pí Ponocná – byla podána žádost o dota-
ci na rekonstrukci fotbalového stadionu. Ve 
spolupráci s fotbalovým oddílem bylo odhla-
sováno, že se zrekonstruuje jenom ta jedna 
plocha umělým trávníkem. Tím pádem by 
se tréninkové hřiště nebudovalo. 

Ing. Dostálek – a toto uspokojí veškeré 
požadavky celého oddílu?

JUDr. Ježek – tréninkové hřiště má 
Červená Voda. 

Bc. Divíšek – TJ Jiskra Králíky, sou-
hlasí že nebude vybudováno tréninkové 
hřiště za podmínky, že bude fotbalový areál 
splňovat celoroční činnost – bude zde vy-
budován umělý povrch (zaslána specifikace 
technického provedení na odbor VTS).

Ing. Zima – myšlenka bazénu vznikla 
již před několika lety. Původní vize byla, 
že se v Králíkách vystaví objekt, který 
bude kombinací bazénu, balneoprovozu 
s rehabilitační činností. Klasický bazén 
bez doprovodných služeb se nemůže eko-
nomicky udržet. Proto byl navržen projekt 
k využití radonové vody, který by přinášel 
návštěvníkům nabídku sportovní i relaxač-
ní a rehabilitační.. Plánovaná varianta nad 
cestou k myslivecké chatě by byla atraktiv-
ní (výhled z terasy na celé Králíky), tato va-
rianta ale z důvodu bezpečnostního pásma 
nejspíš nebude možná. Další alternativou je 
umístění na tréninkovém hřišti, tato vari-
anta má ještě stále rozměr rozhledu. Třetí 
alternativa je nejméně atraktivní, ač má 
své výhody. Doporučuje schválit variantu 
na tréninkovém hřišti.  

Ing. Kubín – kdo bude financovat pro-
voz bazénu? A bude se společně s krytým 
bazénem jednat o venkovním bazénu?

pí Ponocná – na venkovní koupaliště 
je zpracován samostatný projekt. Bylo již 
žádáno o dotaci, která bohužel nedopadla. 
Součástí žádosti o dotaci bylo nutné vlastnit 
stavební povolení. V tomto případě je to 
jen otázkou peněz. Ve financování provozu 
krytého bazénu by nejspíše město spoléhalo 
na destinaci tedy OPS Králický Sněžník, 
ve kterém se sdružují hlavně podnikatelé. 
Město má příslib od podnikatelů, že jsou 
ochotni hledat cestu společně s městem na 
financování. 

Mgr. Krabec – nedá se spoléhat na pou-
hý příslib. Existuje studie od Ing. Kotašky, 
kde se počítá s 1.500.000 jako roční ztrátou. 
Souhlasí s Ing. Zimou o zřízení relaxačního 
centra, nikoli jen pouhého bazénu. Dle jeho 
informací ale nemá radonová voda dosta-
tečné parametry. K vybudování bazénu je  
nutná regionální spolupráce, ale i spoluprá-
ce s polskou stranou. Tak by bylo možné 
dosáhnout i na polské granty EU. 

Ing. Zima – dle jeho informací je 
radonová voda vhodná na terapeutické 
využití. Použití radonové vody je přidanou 
hodnotou, kterou by měl bazén  v Králíkách 
oproti ostatním bazénům v okolí. Bazén by 
měl být ve studii proveditelnosti zkoumán 
také na tento parametr. 

ZM schválilo umístění stavby kryté-
ho bazénu v lokalitě č. 2 „prostor nedo-
končeného tréninkového hřiště“. 

4.7. Zrušení čestného občanství 

Konrádu Henleinovi.

pí Ponocná – požádala JUDr. Ježka 
o navržení usnesení k tomuto bodu. 

JUDr. Ježek - s ohledem na jeho dopis 
z jednadvacátého září 2007 uvedl, že bod 
byl nazván nepřesně. Navrhl projednání 
udělování čestných občanství v minulosti 
s ohledem na to, zda-li se má ZM  dívat na 
tyto záležitosti jako na historickou věc či 
příjme nějaká pravidla jak budou udělená 
čestná občanství odňata a jak se v případě 
bude postupovat do budoucnosti. A v pří-
padě, že by ZM došlo k závěru, že se na to 
nebude dívat jako na historickou věc, potom 
o návrhu pana Králíka hlasovat. Mediálně 
toto bylo zvěčněno možná i s přispěním paní 
starostky poněvadž paní starostka uvedla, 
že se v září o tomto již hlasovalo.

pí Ponocná – řekla, že se o této věci 
jednalo.

JUDr. Ježek – ale všude v článcích je 
uvedeno, že se hlasovalo.

pí Ponocná – nic takového nikomu 
neřekla.

JUDr. Ježek – nedával návrh hlasovat 
o odnětí čestného občanství Konrádu Hen-
leinovi. Navrhuje, aby ZM s ohledem na 
návrh, který byl podán panem Králíkem se 
vyjádřilo – zda-li udělená čestná občanství 
(jak jsou uvedena v seznamu) se považují 
za historickou věc a ZM se tím zaobírat 
nebude, či se s návrhem pana Králíka 
zaobírat bude.  

pí Ponocná – osobně tuto věc považuje 
za historickou záležitost a nezasahovala by 
do ní. Zároveň si nedovede představit, jak 
by ZM připravilo pravidla pro udělování 
čestného občanství. Kdo by stanovil kri-
térium, dle kterého by se čestné občanství 
udělovalo?

p. Doubrava – není si jistý, zda se má 
ZM zabývat návrhem občana, který není 
občanem Králík. Buďto tento návrh před-
loží občan nebo zastupitel města Králíky. 
Neví jestli je relevantní zabývat se návr-
hem občana z jiného města. Pokud návrh 
na zrušení občanství předloží JUDr. Ježek 
je možné o tomto návrhu jednat. 

Mgr. Krabec – znovu zopakoval stejný 
názor jako na minulém ZM. Odnímání 
občanství považuje za zkreslování historie, 
na kterou nemá ZM právo. Historie se 
přepisovat nemá, byť by v seznamu byli 
kontroverznější lidé, taková do byla, je to 
nastavení zrcadla. Uráží jej, že jsou zastu-
pitelé označováni za zastánce Heinleina. 
Toto není pravda, osobně k těmto lidem 
žádný vztah nemá a bez ohledu na to, 
kdo tento návrh podá, bude hlasovat proti 
zkreslování historie. 

JUDr. Ježek – trvá na tom, aby zastu-
pitelstvo hlasovalo o tom, zda-li bude hlaso-
vat o návrhu pana Jana Králíka či nebude 
hlasovat o návrhu pana Jana Králíka. 

Ing. Zima – jestli dobře rozumí návrhu 
JUDr. Ježka, má ZM hlasovat jestli se 
jedná o historii nebo ne?

JUDr. Ježek – ano, takto to myslel.
Ing. Zima – pak sám za sebe říká, že to 

za historii považuje. Historie by se gumo-
vat neměla. Seznam čestných občanství 
je historickým seznamem. Pokud by se 
jednou ZM snížilo, že bude jednomu obča-
novi odnímat čestné občanství, tak se ZM 
dopouští toho, že současně říká „Ti ostatní 
jsou O.K.“. Toto není pravda. Kde jsou 
pravidla, dle kterých se dnešní ZM rozhod-



Králický zpravodaj 12/2007 - 20

ne, že tento občan čestné občanství dostal 
oprávněně a jiný neoprávněně? Historie je 
psaná, běží, vygumovat se nedá, stalo se 
to. Na základě tohoto by spíše navrhnul, 
aby město přispělo k tomu, že v Králíkách 
vznikne systematická, vědecky podložená 
expozice, která bude naprosto otevřeně 
mluvit o běhu dějin. 

JUDr. Ježek – pravomocí města je 
přidělovat, ale i odnímat čestná občanství. 
Odnímají se z důvodů, že se dojde k závěru 
o nevhodnosti, aby takovýmto lidem zůstalo 
čestné občanství. Chce aby se přijalo nějaké 
usnesení. S expozicí souhlasí. 

pí Ponocná – nesouhlasí s tvrzením, 
že tuto záležitost medializovala. Shrnula 
vše co se kolem žádosti o odnětí čestného 
občanství v poslední době odehrálo. Před 
červencovým ZM poslal pan Jan Králík 
sekretářce email, že žádá o projednání 
zrušení čestného občanství panu Konrádu 
Heinlenovi na jednání ZM. Tato žádost byla 
zařazena mimo program  na jednání červen-
cového zastupitelstva do vstupu zastupite-
lů. Všichni zastupitelé dostali přehled čest-
ných občanů města a žádost pana Králíka. 
V proběhlé diskusi zazněl názor starostky, 
místostarosty, pana Krabce a pan JUDr. 
Ježek řekl, že souhlasí s Mgr. Krabcem, že 
by se neměly přepisovat dějiny.

JUDr. Ježek – takto to neřekl, požádal 
o přečtení zápisu. 

pí Ponocná – po tomto zastupitelstvu 
osobně odepsala panu Králíkovi, že nikdo 
na ZM žádný návrh nepodal, tudíž se 
o žádném návrhu nehlasovalo. Těžko tedy 
mohla novinářům říci, že se hlasovalo. Pan 
Králík na tento dopis neodpověděl, ale asi si 
stěžoval panu poslanci Souškovi. Následně 
potom od něj obdržela dopis, ve kterém vy-
zíval ZM k opětovnému projednání odejmu-
tí čestného občanství. Na tento dopis panu 
poslanci odepsala ve smyslu, že se domnívá 
že ZM Králíky je svéprávný orgán patnácti 
členů a že jistě nechá na zastupitelstvu jak 
se bude v této věci chovat. A uvedla větu, že 
ani pan JUDr. Ježek jako jediný zástupce 
ČSSD v tomto zastupitelstvu nenavrhl, aby 
o této záležitosti ZM hlasovalo. Pan Ježek 
pravděpodobně dostal nějaký pokyn, aby 
navrhl hlasování. A z tohoto se vyvinula 
mediální kampaň.

JUDr. Ježek – žádný pokyn nebyl. 
Dotklo se jej mediální vystupování paní 
starostky, že se přijalo usnesení. Reagoval 
na nespokojenost občana, byť ne města 
Králíky, jak se s jeho věcí neúplné ZM 
vypořádalo. Později jej pan Králík navštívil 
a přesvědčil jej, že je potřeba zvýraznit roz-
hodnutí ZM. Pamatuje si co řekl. Souhlasil, 
že je to historie, ale nechť se k této věci, 
pokud zastupitelé budou chtít, ZM vrátí. 

pí Ponocná – ale zastupitelé se k této 
věci vrátit nechtěli.

pí Ponocná – navrhuje hlasovat o tom, 
zda bude ZM hlasovat o rušení čestného 
občanství nebo zda bude ZM považovat 
udělování čestného občanství za historic-
kou záležitost. 

JUDr. Ježek – zeptal se, zda by bylo 
možné udělit slovo panu Janu Králíkovi.

pí Ponocná – navrhla usnesení:
ZM souhlasí s udělením slova panu 

Janu Králíkovi ve věci odnímání 
čestného občanství města Králíky 
Konrádu Henleinovi. 

Toto usnesení nebylo schváleno (7: 6:2).

pí Ponocná – navrhla usnesení:
ZM vyjadřuje vůli neprojednávat 

odnímání čestného občanství města 
Králíky, které bylo v minulosti udě-
leno představitelům totalitních a 
nedemokratických režimů. Udělení 
čestného občanství považuje ZM za 
obraz historie.

Toto usnesení bylo schváleno.

5. Informace z MěÚ

Žádná informace nezazněla.

6. Vstupy občanů

p. Kosek – seznámil ZM s nedodržo-
vání zákazu parkování ve Valdštejnově 
ul. Důvod proč jej tento problém trápí je, 
že v této ul. bydlí a že se jedná o chráně-
nou památkovou zónu. Domnívá se, že 
z tohoto důvodu je na začátku umístěna 
cedule s dopravním omezením - označe-
ním Jelikož tam je zóna zákazu stání, 
nesmí se stát nikde v úseku od začátku 
zóny do začátku parkoviště. Při vjezdu 
do Valdštejnovi ulice  je zúžená vozovka.  
Pokud někdo postaví auta v místech, kde 
se nesmí stát, objíždějí ostatní řidiči tuto 
překážku. V zimním období je vozovka 
ještě více zúžena a to znamená, že v zimě 
auta se zásobováním mu potom jezdí po 
chodníku. Tímto dochází ke znečištování 
a praskání omítky na domu. Venkovní 
fasáda byla opravena na jeho náklady. 
S tímto problém byl i na policii, kde mu 
bylo řečeno, že je policistů málo a mají 
tedy málo času. Nechce, aby těmto řidičům 
parkujícím řidičům byla hned ukládána 
pokutu, ale bylo by dobré je na tento zákaz 
stání někdo upozornit. S touto věcí již byl 
za bývalým starostou panem Krabcem. 
Od zastupitelů očekává, že mu s tímto 
problémem pomohou. 

p. Doubrava – poděkoval za připomínku 
pana Koska, příště stačí, když s takovýmto 
problém přijde za vedením města. Je škoda, 
že tuto informaci neměl před třemi dny, 
vedení mělo schůzku s novým velitelem 
policie. Tuto připomínku s policií projedná. 
Toto je v kompetenci policie. 

sl. Tejklová – promluvila v zastou-
pení všech osmi nájemníků pozemku, 
který je veden v k.ú. Králíky č. 1182/1. 
Dne 10. 9. byl ZM schválen záměr pro-
deje části pozemku č. 1182/1 na základě 
nesprávných informací a podkladů ze 
strany MO. Čímž byla uvedena RM a 
ZM a současní nájemci pozemku v omyl. 
Dle výpisu ze zasedání ZM se jedná o 
prodej části pozemku 1182/1, kterou dle 
MO nikdo neužívá a nemá v pronájmu. 
Tato informace se nezakládá na pravdě. 
Tento pozemek je veden jako zahrada 
a je v pronájmu osmi nájemníků, kteří 
jej užívají a řádně za pronájem platí. 
Nájemníkům nebyl sdělen záměr prodeje 
tohoto pozemku. Požádala o vysvětlení 
majetkový odbor MÚ, obdržela odpověď, 
že vzhledem k počtu nájemních smluv se 
může stát, že dojde k přehlédnutí. Žádá 
ZM o zohlednění těchto skutečností při 
prodeji tohoto pozemku. 

Bc. Kubíčková – na úřední desce byl 
záměr prodeje vyvěšen. Zákon neukládá, že 
by nájemní vztah zaručoval „předkupnost“ 
pozemků, zároveň není povinností upozor-
ňovat nájemce na záměr prodeje pozemku. 

MO tak činí z vlastní iniciativy. Bohužel 
z důvodu velkého počtu smluv je možné, že 
dojde k přehlédnutí. Slečně Tejkalové byla 
zaslána omluva včetně žádosti o návštěvu 
MO – upřesnění žádosti. Aby se MO vyvaro-
val do budoucna těmto nepřesnostem požá-
dal informatika MÚ o zpracování databáze 
evidence všech nájemních smluv. 

Zároveň RM dne 17. 10. tuto projednala 
s tím že uložila MO, aby obě žádosti (o 
pozemek zažádala také paní Němečková), 
předložil na jednání příštího ZM. Dále RM 
uložila MO vyzvat sl. Tejklovou k upřes-
nění žádosti o koupi části pozemku jelikož 
nebylo přesně specifikováno o jakou část 
má zájem. Sl. Tejklová  byla informována, 
že na dnešním programu jednání tento 
prodej pozemku nebude. Slečně Tejklové 
byla stanovena lhůta pro dodání specifikace 
části pozemku, a to do 19. 11. Toto je důvod, 
proč na tomto jednání nemohl zaznít bod 
prodeje žádaného pozemku. 

sl. Tejklová – jak je možné přehlédnout 
osm smluv?

Bc. Kubíčková – je to podle parcel, došlo 
k selhání lidského faktoru. 

sl. Tejklová – k selhávání lidského 
faktoru by nemělo docházet. 

pí Ponocná – k selhání lidského 
faktoru dochází, ale samozřejmě to MO 
neomlouvá. 

JUDr. Ježek – o tomto problému s ním 
mluvil p. Jungvirt. Řekl mu, aby si všichni 
nájemníci podali žádost. Proč tak nájemníci 
neučinili?

Ing. Zima – byl schválen pouze záměr, 
od záměru se může ustoupit. 

pí Ponocná – ZM již mnohokrát schvá-
lilo záměr prodeje pozemku ač si o to 
nepožádal nájemce pozemku. Nájemce 
pozemku nebo někdo jiný si může v době 
vyvěšení záměru o pozemek požádat. Všech 
osm nájemníků se může do tohoto záměru 
přihlásit. 

Ing. Kubín – domnívá se, že by nájem-
níci pozemku měli vědět o tom, že se jejich 
pozemek prodává. A to i v případě, že není 
povinností města je o tomto informovat. 

pí Ponocná – MO tak činní, v tomto 
případě došlo k chybě lidského faktoru.

Bc. Kubíčková – písemný podnět přišel 
od Mgr. Němečkové a od Novákových a ti 
o koupi pozemku zájem nemají. 

Mgr. Krabcová – zeptala se, zda by ve 
vstupech občanů mohl vystoupit občan, 
který není z Králík.

JUDr. Ježek – občan, který není obča-
nem města nebo nevlastní nějakou nemo-
vitost v daném města nemůže na jednání 
ZM vystupovat. 

7. Vstupy zastupitelů

JUDr. Ježek – v září paní starostka 
informovala o personálním auditu, jaká 
je situace?

pí Ponocná – audit ještě běží, bude o 
výsledku informovat zastupitele.

Ing. Kubín – problém hřbitova - v „du-
šičkovém počasí“ byla rozblácená cesta, 
bude se s úpravou hřbitova něco dělat?

p. Doubrava – SMK mělo pokyn pro 
úpravu, v té době nepršelo a SMK zhodno-
tilo, že je stav komunikace dobrý. Bohužel 
před dušičkami zapršelo a došlo k rozblá-
cení cesty. Dnes se spol. SMK s.r.o. opět 
o tomto problému jednal. 

Ing. Kubín – každý rok se sekala cesta 
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nahoru ke křížku, nyní se cesta neseká, 
kdo je vlastníkem?

p. Doubrava – podívá se, zda jsou 
tyto příkopy v majetku města. Pokud 
ano, je možné je přidat do plánu údržby 
zeleně. 

pí Ponocná – každý zastupitel dostal na 
stůl vyjádření rodičů na nevyhovující pro-
story školní družiny a vyjádření k tomuto 
bodu od odboru školství. RM tento dopis 
projednala a usnesla, že je to v kompetenci 
ředitele školy.

Mgr. Kubíček – rodiče se domnívají, 
že prostory pro družinu nejsou adekvátní. 
S tímto názorem nesouhlasí, jestliže pro-
story vyhovují pro výuku, musí z hlediska 
hygieny a norem vyhovovat i pro školní 
družinu. Škola před zápisem uváděla, že 
bude samostatná místnost pro družinu, 
to ale nevěděla, že budou zřízeny dvě 
první třídy. Žádný jiný prostor pro další 
třídu škola neměla, proto využila jednu 
místnost kde probíhá školní výuka i pro 
družinu. Dopoledne je tedy ve třídě výuka 
a odpoledne školní družina. Žádné jiné 
řešení nevidí.

JUDr. Ježek – má pocit, že rodiče by 
chtěli mít stejný prostor pro školní družinu 
jako je v ZŠ Moravské. Je možné pro děti 
v ZŠ 5. května najít prostor, kde si budou 
moci zahrát fotbálek, basket a podobné 
hry?

Mgr. Kubíček – rodiče měli několik 
návrhů. Jedním bylo zrušit v přízemí 
sborovnu a přestěhovat ji do patra do 
prostor pro hospodářku. Toto není vhodné, 
při fungování školy jako samostatného 
právního subjektu, je třeba zajistit hos-
podářce samostatné prostory. Dalším 
prostorem je suterénní místnost, bývalá 
jídelna, ale do těchto prostor zatýká. Je 
tam špatná izolace, zde by bylo zapotřebí 
velkých stavebních oprav. Družina může 
navštěvovat prostory tělocvičny, která je 
hned za školou.

JUDr. Ježek – pak nerozumí rodičům, 
kteří „závidí“ dětem v ZŠ Moravské.

Mgr. Kubíček – vnímá tlak rodičů, zda 

by nebylo možné přesunout školní družinu 
na ZŠ Moravská. V současné době toto 
legislativa neumožňuje.

p. Doubrava – mrzí jej, že zde nejsou 
signatáři petice. Když si jejich dopis přečte 
nezúčastněný člověk, musí mít pocit, že 
rodičům byla slibována u zápisu krásná 
družina včetně velkých prostor. Přesně 
takováto družina ale na ZŠ 5. května 
funguje. 

pí Ponocná – navrhla usnesení ve stej-
ném smyslu, jak jej schválila RM. 

ZM bere na vědomí petici občanů, 
řešení stávající situace je plně v kom-
petenci ředitele ZŠ Králíky, 5.května 
412, okres Ústí nad Orlicí. 

Toto usnesení bylo schváleno.

p. Doubrava – informoval zastupitele 
o vyhodnocení „Dne Sil podpory a výcvi-
ku„CIHELNA“ 2007 Králíky“ formou 
„Powerpointové“ prezentace. 

Ing. Zima – poděkoval za informace a 
konstatoval, že saldo Cihelny 2007 je proza-
tím pozitivní. Poděkoval p. místostarostovi 
za výstižné informace.

pí Ponocná – příští jednání ZM bude 
probíhat 10. prosince v Evropském domě, 
kde se budou prezentovat firmy s nabíd-
kami na výstavbu větrných elektráren 
v Králíkách. 

p. Hejtmanský – je reálné počítat 
s možností výstavby větrných elektrá-
ren? 

p. Doubrava – prozatím je k této mož-
nosti velmi skeptický. Nicméně by měla 
být dokončena studie vhodnosti umístění 
elektráren na území Pk. Měl možnost 
zhlédnout pracovní verzi, jsou tam zelené 
lokality (stavby bez omezení), lokality 
oranžové (stavby za splnění určitých pod-
mínek) a lokality červené (stavba na 99,9% 
stavět nelze). Mapka byla kreslena slepě, 
ale dle jeho odhadu se Králíky pohybují 
na rozhraní oranžové a červené barvy. 
Stanovisko životního prostředí je k povolení 
stavby nezbytné. 

Starostka ukončila jednání v 22:00 hod. 
Výpis z jednání zajistila redakce KZ

Jménem dětského lyžařského oddílu při TJ Jiskra Králíky, o.s. děkujeme za pomoc 
všem, kteří nám poskytli pomoc při zajištění celoroční přípravy našich dětí. Konečné 
výsledky dětí v seriálu závodů Orlické běžecké ligy mládeže jsou zveřejněny na www.
iscarex.cz (sekce sport). Závěrečné ukončení sezóny přespolních běhů se uskuteční 
dne 8. 12. 2007 v České Třebové po tradičním závodu „Běh Parníkem“.

Zvláště děkujeme Městu Králíky za zařazení do dotačního a příspěvkového programu 
města. Dále děkujeme organizacím a firmám Sdružení pro Králický karneval, ABO 
servis s.r.o. Praha, Naviga4, s.r.o. Praha, Králická kulturní společnost, o.s., Unikov 
Dolní Orlice, Sporten, a.s., ELKO Valenta, INCOT spol. s r.o., Sport Alena Jirásková, 
Sport Fečková Marie, Zelenina Zezulka, Hošpes&Hošpes, Hračky Temnyaková, Hotel 
Zlatá labuť, Hotýlek Kačenka, Holba Hanušovice, Turistická ubytovna M. Skála, Re-
klamní společnost Collegium, České dráhy, a.s. Žst. Lichkov, VHK Erika Brno, VMK 
Králíky, Květinka M. Kudláčková, Rainbow M. Brůna, Květinářství Lotos, Restaurace 
Dekl, Hotel Beseda. Klenotnictví K. Illichmanová, Klenotnictví B. Beranová, Papírnictví 
Krátká, prodejna Konzum Králíky, Restaurace V zatáčce, Školní jídelna Králíky, 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s organizací závodů (Králický Lískovec, 
Memoriál S. Hernycha, Vánoční běh atd.), výčet jmen by zde zabral hodně místa, 
ale jmenovitě chceme poděkovat paní Janě Ponocné za bezproblémové zajištění 
zpracování sportovních výkonů závodníků, panu Mgr. Jiřímu Součkovi a Karlu Čumovi 
za zajištění rozhodčí služby.

Přejeme všem hezké prožití vánočních svátků. 
Bedřich Novotný, předseda oddílu

Placená inzerce

Vánoční
bilancování
Vánoční čas je nejenom časem plnění 

přání, ale je i časem bilancování. Rád 
bych využil této příležitosti a poděkoval 
jménem odboru školství MÚ Králíky 
všem pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům na školách a školních za-
řízeních zřizovaných městem Králíky za 
jejich práci v roce 2007 a zároveň popřál 
hodně osobního štěstí v roce 2008. 

Totéž přejeme i zaměstnancům škol 
ostatních zřizovatelů působících v územ-
ním obvodu obce s rozšířenou působností. 
Výchova a vzdělávání je úkol nelehký a 
velmi náročný, bohužel ne vždy je společ-
ností náležitě oceněn. 

Osobně si velmi vážím toho, že za-
městnanci našich škol (ZŠ, MŠ), jídelny, 
Základní školy praktické, Gymnázia  
obětavě pomáhali při zajištění  akcí po-
řádaných městem. 

Jménem odboru školství, kultury a 
tělovýchovy také děkuji všem pracovní-
kům kulturních organizací zřizovaných 
městem Králíky za jejich práci v letoš-
ním roce. 

Velká část aktivit by zde nikdy ne-
proběhla, kdyby nebylo jejich osobního 
nasazení. Většinou si to neuvědomuje-
me, ale určitá část akcí pro veřejnost 
je konána nad rámec jejich pracovních 
povinností. Pokud by nebylo tohoto osob-
ního nasazení, určitě bychom zde neměli 
akce jako je „Noc s Andersenem“, výstavy 
prací žáků ZŠ praktické, akce pro děti 
z MŠ, organizaci dobročinných sbírek 
(knihovna); výstavy, přednášky koncerty 
(muzeum); akce pro školy, tématické 
koncerty, podpora amatérského divadla 
(Střelnice). Těch aktivit konaných nad 
rámec pracovních povinností je mnohem 
více než je zde uvedeno. 

Za Odbor školství, kultury a tělovýcho-
vy Jan Divíšek, vedoucí odboru

Na základě upozornění budou do konce roku probíhat intenzivní práce ve svozu 
dřeva v lokalitě Hraběcí stezky. Z tohoto důvodu nebude do konce roku tato trasa 
projížděna sněžným skůtrem.

Bedřich Novotný

Satelitní antény
na domech v

památkové zóně
Umístění satelitních antén 

na nemovitostech v městské 
památkové zóně nebo na kultur-
ních památkách se řídí zákonem 
o státní památkové péči. Postup 
je shodný jako u jiných staveb-
ních úprav či změn nemovitostí. 
Vlastníci nebo uživatelé jsou po-
vinni si předem vyžádat závazné 
stanovisko příslušného orgánu 
státní památkové péče. Teprve 
po vydání tohoto rozhodnutí 
mohou umístit satelitní antény 
na své domy.
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

VÝROBA A OPRAVY POMNÍKÙ
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)

Střední odborné učiliště opravárenské
Předměstí 427, Králíky, 561 69, tel.0446/631 106,fax.0446/631 488

E-mail:  SOU.Kraliky@seznam.cz, SOUZ@zamberk.alberon.cz
Další informace na naší webové stránce: www.alberon.cz/soukraliky

Nabízíme možnost vyučení v následujících oborech:
-„Zámečník“ kód 23-51-H/001
-„Opravář zemědělských strojů“ kód 41-55-H/003
-„Mechanik opravář “ 23-66-H/001
-„Provoz služeb“ kód 69-53H/003 (Pro dívky)
Nástavbové studium:
-„Podnikání v technických povoláních“
-„Podnikání v obchodu a službách“
-„Podnikání v zemědělství a lesnictví“
Dále nabízíme možnost externího studia a rekvalifikací.
Všechny obory jsou tříleté,s možností nástavbového studia ukončeného 

maturitní zkouškou.
Možnost ubytování na domově mládeže a celodenního stravování.Absolventi 

mají široké možnosti uplatnění, získávají řidičský průkaz v rozsahu skupin 
B,C,T a svářečský průkaz pro sváření elektrickým obloukem i plamenem, 
řezání kyslíkem.Možnost prohlídky i bez ohlášení v pracovní dny od 7.00 do 
14.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Advent
mezi horami

Sdružení Neratov a
Římskokatolická farnost Neratov

Vás srdečně zvou na

Adventní koncert
Dětského pěveckého

sboru Viola
při ZŠ 28. října 581 v Žamberku

v sobotu dne 22. prosince 2007
ve 14.00 hodin v neratovském kostele

Po jeho skončení se sejdeme na

Přátelské posezení
u vánočního punče

v jídelně Sdružení Neratov

Zástupci ruských cestovních kanceláří v Pardubickém kraji
Ve dnech 14. - 21. 10. 2007 proběhla v Pardubickém kraji re-

klamní cesta managerů ruských cestovních kanceláří. Organizá-
torem za finanční podpory kraje i města Pardubice byla cestovní 
kancelář J. R. Tour Mgr. Radomíra Bílého. Tento famtrip byl 
veden snahou získat pro Pardubice a okolí novou klientelu, která 
by využila služeb cestovního ruchu jak ve městech, tak v horských 
střediscích Pardubického kraje. Současná praxe je taková, že na 
letiště Pardubice přilétá týdně několik letadel z Ruska a téměř 
všichni návštěvníci okamžitě odjíždějí do Prahy. 

Na týdenní cestě Pardubickým krajem a při pobytu v Pardubicích 
zástupci ruských CK oceňovali kvalitu služeb v hotelnictví, množství 
kulturních a přírodních památek i vybavenost lyžařských středisek 
v Čenkovicích, Dolní Moravě a na Šanově u Červené Vody.

Velmi dobrý ohlas měla přijetí na radnici v Pardubicích a 
Králíkách. To svědčí o zájmu, který města o turistický ruch mají. 
Atmosféru v Králíkách a přátelské přijetí hostů z Ruska doku-
mentují i ilustrační fotografie. 

Na kvalitním průběhu reklamní cesty mají svůj velký podíl 
také podnikatelé v hotelnictví a dalších službách cestovního ru-
chu. Hotel Filipínum Jablonné nad Orlicí pana Pešty, Zlatá labuť 

Králíky a pan František Šlesingr, penzion Pod Slamníkem Dolní 
Morava a pan Jaroslav Dušek, hotel Společenský dům Lanškroun, 
restaurační zařízení firmy Gurman a pan Minář, penzion U Vác-
lava Čenkovice, Infocentrum Čenkovice, penzion a lyžařský areál 
Romana Bubáka Šanov, hotel Zlatá Štika v Pardubicích a pan 
Bujnoch, léčebné lázně Bohdaneč, Městské informační centrum 
Pardubice a pan Prorok. Finanční a další náklady na organizaci 
a průběhu reklamní cesty nesli společným dílem podnikatelé, 
Pardubický kraj a Magistrát města Pardubice. 

Již v průběhu prvních dnů po skončení reklamní cesty jsou 
zpětné ohlasy ze strany ruských CK. Cesta k získání většího 
počtu klientů při konkurenci Prahy a dalších měst v ČR nebude 
jednoduchá, ale při nabídce zajímavých programů může dojít velmi 
brzy ke zvýšení návštěvnosti ruské klientely. 

Mgr. Radomír Bílý
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Ekovýchovný pobyt na Rýchorách

Úspěch ZŠ praktické Králíky
v grantovém řízení MŠMT

Naše škola uspěla v grantovém řízení MŠMT a získala 100 000,- Kč na environ-
mentální výchovu našich žáků. A nač byl příspěvek použit? Byl zaplacen ekovýchovný 
pobyt žáků ve středisku ekologické výchovy, zakoupeny pomůcky pro vzdělávání žáků 
– Krabice jehličí, Krabice energie, Krabice domácí zvířeny. Tyto pomůcky si mohou 
ostatní školy od nás vypůjčit.

Mgr. Iva Nesvadbová, koordinátorka EVVO

Rýchory tvoří nejvýchodnější část Kr-
konošského národního parku. Oproti 
turisticky více navštěvovaným partiím si 
stále zachovávají svoji klidnou a příjemnou 
atmosféru a téměř neporušené lesní a luční 
porosty. Najdeme zde Dvorský les zvaný též 
Rýchorský prales, tvořený bizarními kmeny 
starých buků, Rýchorskou studánku, Rý-
chorskou květnici, Lysečinské údolí nebo 
krasové Albeřické jeskyně. Od roku 1997 
tudy vede naučná stezka. Rýchorská bouda 
leží v 1000 m n. v. – a tam jsme od 12. 11. do 
16. 11. bydleli. Co jsme všechno dělali?

V pondělí ráno se každý z nás loučil 
s domovem. Čekal nás týden na horách. 
Nasedli jsme do autobusu a přijeli do Hor-
ního Maršova. Čekalo na nás auto, které 
nám vyvezlo batohy na Rýchorskou boudu. 
A my šlapali pěšky 3 km pořád do kopce. 
Paní učitelka říkala, že to bude trvat asi 
hodinu, ale přepočítala se. Nám to trvalo 

2 hodiny. Byla to děsná cesta. Byli jsme 
šťastni, když jsme konečně viděli střechu 
Rýchorské boudy. Nikdo neváhal a všichni 
jsme okamžitě vpadli dovnitř. Paní Leblo-
chová nás přivítala a ubytovala nás. Pak 
jsme šli ven se podívat na takové chlupaté 
krávy, které mohou být pořád venku. Mohli 
jsme je i krmit suchým chlebem – teda ti 
odvážnější, protože měly dlouhé, ostré rohy. 
Po večeři jsme se dozvěděli něco o Krkono-
ších, o tom, co tam roste, žije.  

V úterý jsme navštívili Rýchorský prales. 
Věřte, stálo to za to. Rostly tam takové 
pokroucené buky. Náš průvodce nám zají-
mavě vyprávěl, i o sněžných domcích, kde 
dříve bydleli lidé a přes dva měsíce v zimě 
vůbec nevycházeli ven, byli odříznuti od 
světa. Po obědě (vařili tu výborně) jsme 
ve „zvířátkovém programu“ pracovali ve 
skupinách, vytvořili jsme prý nádherné 
zvířecí plakáty (kde kdo žije?). Pak jsme 

venku hráli hry, nejvíce se nám líbila hra 
na zajíce a lišky, koulovali se, stavěli bunkr 
– iglú. Večer na mnohé z nás čekalo pořádné 
překvapení. Objevil se Krakonoš. Poznali 
jsme ho všichni, někteří z nás ho důvěrně 
oslovovali „Krakonoši“ (jeden z nás se však 
sekl a oslovil ho Trautenberku Krakonoš byl 
s námi až do čtvrtka. V úterní podvečer jsme 
s ním vyráběli ruční papír, s učiteli hráli 
hry, u kterých jsme se pořádně nasmáli.

Ve středu jsme šli na Roh hranic – viděli 
jsme hranici s Polskem. Ve družstvech jsme 
hráli hry, vítězná družstva dostala pohled. 
Odpoledne někteří z nás šli na běžky, ostat-
ní bobovali, sáňkovali, koulovali se, blbli 
na sněhu. Večer jsme hráli společenské 
hry, tkali na kartonovém stávku, někteří 
vyráběli kokosový papír.

Ve čtvrtek jsme šli opět do lesa kolem 
Zlatého potoku, kde se prý rýžuje zlato. 
Zlato se kdysi dolovalo i v podzemí. Hra 
na predátory se nám moc nevyvedla, ale 
honička ve sněhu vše zachránila. Odpoled-
ne patřilo sáňkování, běžkování, bobování, 
koulování, válení se ve sněhu, vyzkoušeli 
jsme si chodit na sněžnicích. Pak následo-
val program o zvířátkách, dokonce jsme si 
zahráli zvířecí divadlo. A večer? Drátková-
ní, malování na hedvábí.

V pátek nám krásně svítilo sluníčko. 
Chvíli jsme se věnovali zvířátkům, pak 
jsme šli ven prohlédnout si nejznámější kr-
konošské hory (Sněžku, Studniční a Černou 
horu) a zahráli si zajímavou „spirálovou“ 
hru. Rozloučili jsme se s přírodou, naložili 
batohy do auta a hurá dolů k autobusu. Teď 
jsme to zvládli za necelou hodinku. Nasedli 
jsme do autobusu a alou domů. 

Děkujeme všem, díky nimž máme tyto 
nezapomenutelné zážitky – Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy za finanč-
ní příspěvek, panu Pinkasovi za odvoz, 
pracovníkům Rýchorské boudy za to, že 
se o nás starali, všem učitelům, kteří tam 
s námi byli, panu řediteli za to, že nám 
pobyt umožnil.

Tadeáš Halbrštát, 8. r.
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Střípky z nedávné historie
Poslanecká sněmovna N.S.R.Č. 1926, 

II. volební období, 1. zasedání
203.
Návrh poslance dr. Spiny o udě-

lení důchodů předků a důchodů 
vdovských.

Ve východních Čechách, zvláště v okre-
se králickém, rokytnickém a žamberském 
žije mnoho předků padlých a zemřelých 
vojínů a zemřelých invalidů kteří ne-
znajíce zákona, nepřihlásili se o důchod 
předků a jež proto zemský úřad pro péči 
o válečné poškozence pokud šlo o jejich 
důchody, bez výjimky odmítl. Týž osud 
postihl z téhož důvodu mnoho válečných 
vdov. Jde o nejchudší z chudých, o velice 
staré lidi, také přes 80 let staré, kteří 
jsou většinou ne mocní a nemajetní a 
tedy vydáni na pospas nejtrpčí nouzi. 
Domovské obce postižených jsou většinou 
tak chudé že jim nemohou poskytovati 
podpory. Postiženě lze tedy považovati 
za nejubožejší oběti války. Četná zakro-
čení u ministerstva sociální péče a četně 
žádosti o milost, podané panu presiden-
tovi státu vyzněly na prázdno. Výnosem 
ze dne 4. prosince 1925 č. 53550/5 I-25 
poskytlo sice ministerstvo sociální péče 
mimořádné periodické podpory z výnosu 
první státní dobročinně loterie předkům, 
kteří zmeškali lhůtu k přihlášce, ale tyto 
skrovně dary z milosti daleko nestačí, 
aby příliš veliká nouze byla skutečně 
zmírněna.

Zde lze tomu účinně odpomoci, jak 
to jest příkazem lidskosti jen tím, že 
ministerstvo všem osobám bez výjimky 
postiženým tak, jak bylo výše uvedeno, 
promine následky zpožděně přihlášky a 
poskytne jim v plné míře důchod předků 
neb vdovský.

Budiž poukázáno na několik případů, 
zasluhujících zvláštní pozornosti, pro 
něž dosud nebylo lze vymoci vydatnou 
podporu. 

V Mládkově č. 72 žije stará vdova Ma-
rie Pietschová jež ve válce ztratila svého 
jediného syna Jana, který ji vydržoval a 
poněvadž neznajíc zákona podala žádost 
teprve v srpnu 1925, byla odmítnuta 
výnosem pražského zemského úřadu 
pro péči o válečné poškozence ze dne 28. 
srpna 1925, číslo 230659-I-25. E, číslo 
560216. Tato vdova odůvodňuje svou 
žádost aby jí byl z milosti přiznán důchod 
předků, tímto dojímavým způsobem: 
„Můj syn Jan Pietsch žil se mnou ve 
společné domácnosti a podporoval mne. 
Chtěl, abych měla bezstarostné stáří a 
chtěl mne úplně vydržovati, až bych již 
nemohla vydělávati. Nyní jsem ze stára 
a onemocněla a nemohu více pracovati. 
Můj dobrý syn však padl za války. Moje 
bída jest veliká nemám vůbec majetku 
jen něco starých šatů. Mnohého večera 
musím jíti spát s hladem. Zapomněla 
jsem dříve podati žádost o důchod předků, 
poněvadž jsem neznala zákona, neumím 
také již řádně čísti a psáti, takže jsem 
se nemohla obeznámiti se zákony. Za 
tuto chybu musím nyní pykati tím, že ve 
stáří musím bez pomoci zahynouti. Obec 

mladkovská jest chudá a nemůže mne 
podporovati.“

Josefina Rotterová u Dolních Boříkovic 
č. 143, u Králík, vyřízení zemského úřadu 
ze dne 16. července 1925 č. j. 158607/25-
I ev. č, 404722, vyřízení ministerstva 
sociální péče č. 43608/V/2-25 ze dne 1. 
října 1925, výnos kanceláře presidenta 
republiky ze dne 8 září 1925, č. Č. R. 
2127925. Tato žena jest 85letá neumí 
čísti ani psáti a proto nezná zákona. Jest 
to žebračka a žije z almužen dobrých lidí, 
její syn padl.

Václav Veith, Horní Orlice č. 92, okres 
Králíky, č. j zemského úřadu 221681/I-25 
jest slepý a 69letý jeho žena jest 79letá. 
On dostává důchod ale žena nikoliv, 
on podal žádost v předepsané lhůtě a 
domníval se že pro ženu tato žádost 
také stačí.

Marie Güttlerová Dolní Hedeč č. 
116, okres Králíky, č. j. zemsk. úřadu 
227849/25 jest zcela chudá a neschopná 
práce. Zemřelý manžel dostával důchod 
předků ona však nikoliv Její nebožtík 
manžel zažádal sice včas ale zapomněl 
výslovně uvésti jméno své ženy. 

Emil Kromp, Horní Morava č. 86, okres 
Králíky, píše ve své žádosti o milost po 
daně presidentu republiky: „Jsem 67letý 
a neumím čísti ani psáti. Proto jsem se 
nemohl obeznámiti se zákony o válečných 
poškozencích. Když jsem ve svě nouzi 
jednou přisel k úřadu, teprve jsem se 
dověděl že bych mohl uplatniti nárok 
na důchod předků. Pak jsem to ovsem 
učinil, ale bylo již pozdě. Jsem naprosto 
nezpůsobilý k výdělku, mrzák a chromý 
na levou nohu. Nemohu již pracovati. 
Obec Horní Morava jest tak chudá, že 
mne nemůže podporovati. Očekává mne 
smutná budoucnost. Co mám dělati, 
abych neumřel hlady? Nechci jíti žebrati. 
Dokud byl u mne můj padlý syn, vedlo 
se mi dobře, neboť se o mne staral. Nyní 
byla opora mého stáří obětována pro 

stát. Jsem ve veliké bídě a prosím ještě 
jednou, aby mi byl z milosti laskavě při 
znán důchod předků.“ 

Anna Krobathová Králíky č. 59, č. j. 
zemského úřadu 187822/25-406623. Tato 
žena podala žádost pozdě.

Ferdinand Stumpf, Horní Lipka č. 
67, okres Králíky, č. j. zemského úřadu 
262283/ 25-346814. Podal žádost roku 
1925.

Jan Weiser Dolní Hedeč u Králík podal 
teprve žádost o milost, u zemského úřadu 
ještě žádosti nepodal.

Anna Bergmannová, vdova Horní Boří-
kovice č. 23 u Králík, č. j. vysokomýtského 
okresního úřadu 1248224, č. j. pražské 
ho zemského úřadu ze dne 25. listopadu 
1924, 59415824 ev č. 208515. Tato vdova 
ztratila svého muže v roce 1923, zemřel 
následkem válečných útrap. Po 1 roku a 
4 týdnech podala žádost o důchod vdov-
ský a sirotčí a tedy promeškala lhůtu 
o 4 týdny poněvadž ji nikdo nepoučil. 
Jest úplně chudá a má šest nedospělých 
churavých dětí.

To jest několik příkladů z mnoha. Jen 
v obcích okresu králického žije ještě 60 až 
70 předků, úplných sirotků a vdov, kteří 
do dneška nedostávají důchodu. Neznají-
ce jazyka a zákona buď nepodali žádosti 
vůbec nebo teprve po 31. prosinci 1923, 
promeškali tedy lhůtu. Jsou to právě ti 
nejchudší a často lidé, kteří neumějí čísti 
ani psáti. Není možno aby stát pro for-
mální chybu vymknul se své povinnosti 
pomáhati obětem války. 

Pro hroznou bídu těchto chudáků na-
vrhují podepsaní:

Poslanecká sněmovno ráčiž se usnés-
ti: 

Ministerstvo sociální péče nechť bez 
prodlení vyšetří veškeré případy předků 
vdov a úplných sirotků kteří neznajíce 
zákona opožděně podali svou přihlášku 
o přiznání důchodu nechť s nimi naloží 
jakoby byli podali svou přihlášku včas a 
nechť jim přizná jejich důchody v plně 
výši.

V Praze dne 10. března 1926.

VÁNOCE FLORA 2007
Sváteční nabídka i pravá hanácká zabijačka

Vánočním nákupům bude od 8. až do 20. prosince patřit olomoucké výstaviště 
Flora.

Na prodejních trzích  VANOCE FLORA se pestrou nabídkou od vánočních ozdob, 
cukrovinek, hraček, knih, galanterie, drogistického zboží až po sportovní potřeby, obuv 
a konfekci se představí   výrobci a prodejci z celé ČR.  I letos si budou moci návštěvníci 
po celou dobu trhů vybírat vánoční stromky od lesníků z olomouckých lesů a soukro-
mých pěstitelů. Prodej živých kaprů, které na výstaviště už tradičně přivezou rybáři 
ze Šumvaldu-Nové Dědiny, začne 20. a potrvá až do 23. prosince. 

Vánoce na Floře, to ale nejsou jen nákupy. Kromě toho, že poskytnou návštěvníkům 
skvělou příležitost pořídit  vše nezbytné pro sváteční pohodu  pod jednou střechou, nabízí 
i příjemnou vánoční atmosféru a doprovodný 
program, letos s pohádkami pro nejmenší 
návštěvníky, s trochu opožděnou, ale o to 
veselejší – a také plnou dárků - návštěvou 
čerta s Mikulášem, živým betlémem, malo-
váním baněk, zdobením perníku a dalšími 
vánočními dovednostmi. Pořadatelé slibují, 
že opět nebude chybět ani pravá sváteční 
zabijačka!

Brány Výstaviště Flora Olomouc budou 
během vánočních trhů otevřeny  denně od 9 do 
18 hodin, poslední den trhů do 17 hodin.
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Vzpomínka na pana
Rodneyho Smithe

Ve čtvrtek 8. listopadu náhle zemřel pan Rodney Smith, 
přítel našeho gymnázia, náš pomocník, kolega a dobrý člověk. 
Tato zpráva velmi bolestně zasáhla učitele i žáky Gymnázia 
v Králíkách. Vždyť celých dlouhých 8 let pomáhal s vyučová-
ním anglického jazyka na naší škole, pomáhal v konverzaci, 
seznamoval studenty se životem lidí v Anglii, s jejich tradi-
cemi a zvyky. Mnozí naši studenti i absolventi navštěvovali 
manžele Smithovi v jejich domě na Šanově. Zdokonalovali se 
tam v anglickém jazyce, ale také pomáhali zvelebit jejich cha-
loupku a zahradu. Někteří studenti navštěvovali pana Smithe 
také pro jeho lásku k hudbě. Byl výborným klavíristou a své 
umění předváděl v poslední době i při různých příležitostech, 
koncertech v Králíkách i v rodinném prostředí  šanovského 
domku.

Rádi vzpomínáme na soutěže, které vyhlašoval pan Rodney 
ke zdokonalení vyučování angličtiny. Tyto soutěže organizoval 
ve spolupráci se školami ve Velké Británii. Rodilí mluvčí hod-
notili výkony účastníků a vždy na závěrečném shromáždění 
ke konci školního roku byli nejlepší studenti oceněni kniha-
mi, upomínkovými předměty a mnohdy i nemalou finanční 
částkou.

Nezapomenutelná zůstane poslední návštěva pana Rodney-
ho v naší škole. Byl konec října a manželé Smithovi připravili 
na seminář oktávy zajímavou ukázku o způsobech stolování 
a stravování ve Velké Británii. Tehdy nikdo z nás nečekal, že 
se vidíme s naším přítelem naposledy.

Pan Rodney Smith zůstane natrvalo zapsán v srdcích mnoha 
učitelů i žáků gymnázia jako člověk s velkým smyslem pro 
humanitu a pomoc všem lidem dobré vůle.

S úctou vzpomínají studenti a učitelé Gymnázia Králíky 
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Jak budeme půjčovat
v knihovně v závěru roku

Jezte žáby!!
Doufám, že lehce provokativní název 

mého dnešního příspěvku nevyvolal vaše 
pohoršení :-) )

V záplavě novinek na knižním trhu se 
nedávno objevila kniha Američana Bria-
na Tracyho SNĚZTE TU ŽÁBU!, která 
obsahuje rady, jak v co nejkratším čase 
udělat co nejvíce. Shodneme se na tom, že 
nikdy nemáme tolik času , abychom si na 
seznamu „nutno udělat“ mohli každý den 
odškrtnout všechny položky.

V předvánočním období to zcela jistě 

platí dvojnásob.
Autor zajímavé knihy v předmluvě 

píše:
„Získat kontrolu nad svým časem a 

životem můžete pouze tak, že změníte 
styl svého myšlení, práce a nakládání 
s nekonečným přívalem povinností, které 
vás každý den zaplavují. Kontrolu nad 
svými povinnostmi a aktivitami můžete 
získat jen tak, že některé věci prostě 
dělat přestanete a věnujete více času těm 
několika málo činnostem, které ve vašem 

životě skutečně něco znamenají.“
Berte mé doporučení tak, jak to moudře 

napsal Galileo Galilei: „Nikoho nic nemů-
žeš naučit, můžeš mu pouze pomoci, aby 
to sám nalezl,“

Většina z nás má příliš mnoho práce a 
příliš málo času. Jak se snažíme všechno 
stihnout, valí se na nás další a další úkoly. 

Největším uměním je VYBRAT SI 
V DANÉM OKAMŽIKU TEN NEJ-
DŮLEŽITĚJŠÍ ÚKOL a začít na něm 
pracovat a rychle a dobře jej splnit.

Mark Twain řekl, že pokud každý den 
hned ráno sníte živou žábu, můžete pak 
tento den prožít směle s vědomím, že nic 
horšího nás už nemůže potkat.

Sousloví „sníst žábu“ je metafora pro 
zvládnutí nejdůležitějšího úkolu dne 
– toho, který budete pravděpodobně nej-
více oddalovat,ale také toho, který může 
váš život ovlivnit nejpozitivněji.

První z 21 pravidel rozebraných v knize 
zní: Pokud musíte sníst dvě žáby, za-
čněte tou, která je odpornější.

Druhé pravidlo: Pokud už musíte 
sníst živou žábu, nemá smysl dlouho 
sedět a pozorovat ji.“

Pro dny, které nás v prosinci čekají, mi 
připadá jako obzvláště cenná myšlenka:

NEJVĚTŠÍ PLÝTVÁNÍ ČASEM JE 
DĚLAT VELMI DOBŘE NĚCO, CO NENÍ 
TŘEBA DĚLAT VŮBEC!

Klidný adventní čas vám všem přeje
Ivana Marečková

Vážení čtenáři, poznamenejte si, pro-
sím, jak bude upravena půjčovní doba 
v Městské knihovně v Králíkách v závěru 
roku 2007:

V oddělení pro dospělé a v čítárně 
si můžete naposledy vybrat ve čtvrtek 
20. prosince od 9:00 do 12:00 hod. a od 
13:30 do 17:30 hod.

Pro dětské čtenáře budeme napo-
sledy půjčovat v úterý 18. prosince od 

13:00 do 17:00 hodin.
Po Novém roce se budeme na první 

dospělé čtenáře těšit ve čtvrtek 3. ledna 
2008, pro děti bude poprvé otevřeno 
v pátek 4. ledna.

Přejeme vám, abyste prožili krásné 
sváteční dny, ke kterým určitě bude 
určitě patřit i posezení nad hezkou 
knihou.

Ivana Marečková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Začátkem ledna, již tradičně, zazvoní u vašich domovů tříkráloví 

koledníci. Zazpívají vám a budou koledovat o příspěvek na pomoc 
lidem, kteří žijí mezi námi, jsou opuštění, staří, nemocní nebo se 
mnohdy, ne vlastním zaviněním, dostali do těžké životní situace 

a není v jejich silách ji řešit. Tříkrálová 
sbírka, letos již osmá v pořadí, bude 
probíhat v termínu od  4. do 13. ledna 
2008. Koledníkům budete moci přispět 
do zapečetěných pokladniček označených 
logem charity. Vedoucí koledníků budou 
mít u sebe platný občanský průkaz a 
viditelně nošenou průkazku s údaji 
(jméno, bydliště, datum narození, číslo 
občanského průkazu). Průkazka bude 
opatřena číslem, které bude totožné 
s číslem na pokladničce, a je plnou mocí 
ke koledování.

V roce 2008 je obecným účelem sbírky pomoc rodinám a lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Na ústeckoorlicku vás charita prosí o příspěvek na provoz a 
realizaci těchto projektů:

Občanská poradna
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Centrum „Pod Střechou“
Pečovatelská služba v Domově pokojného stáří v Ker-

harticích
Mateřské centrum „Kopretina“ v Horní Sloupnici
Fond na rozvoj nových a rozšíření stávajících projektů
Přímá pomoc
Misijní dílo – sponzorování sirotků v misiích
Tříkrálová koleda dává možnost každému z vás zapojit se do 

charitativní pomoci, posiluje 
soucítění s lidmi potřebnými, 
podílí se na výchově malých i 
větších koledníků i na vnitřním 
růstu osobnosti nás všech. 

Děkujeme vám všem, kte-
ří pomáháte charitě po-
máhat.

Za OCH: Marcela Náhlíková

ADVENT MEZI HORAMI
Klášter O.O. Františkánů v Zielenci Vás srdečně zve na

II. ADVENTNÍ KONCERT
v sobotu 8. prosince 2007 od 15.00 hod.

v kostele v Mostowicích

vystoupí pěvecký sbor MAKROTUMIA
Od 15.00 hod. jarmark lidových řemesel s vánoční 
tématikou. Přijďte, prožít sobotní odpoledne v klidu a 
naplnění pro čas vánoční.

III. Adventní koncert 15. prosince 2007
v kostele v Bartošovicích v Orl.h. od 14.00 hod. 

a jarmark lidových řemesel s vánoční tématikou 10-16 hod.

IV. Adventní koncert 22. prosince 2007
a jarmark lidových řemesel s vánoční tématikou

v kostele v Neratově od 14.00 hod.

Pořadatel OBEC Bartošovice v Orl.h.
a Chráněné dílny KOPEČEK – SDRUŽENÍ NERATOV

Tradiční vánoční koncert
dne 26. 12. 2007

od 14.00
v poutním kostele

na Hoře Matky Boží
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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 prosinci oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

92 let - Marie Cabalková
86 let - Jarmila Reichlová,
 - Jarmila Kosková
82 let - Marie Krejčová
79 let - Jaroslav Maixner
78 let - Jaroslav Pešek,
 - Štěpán Lehký
77 let - Marie Kandráčová,
 - Jitka Pešková,
 - Věra Srbecká,
 - Josef Kopecký,
 - Miroslav Frydrych
75 let - Jaroslava Litviková
74 let - Ludovít Belanský,

74 let - Miroslav Brůna
73 let - Marie Homolová,
 - Anna Stránská
72 let - Emil Ullrich,
 - Marie Dušková,
 - Antonín Štelbaský,
 - František Hovad
71 let - Zdeňka Strnadová,
 - Gertruda Neoralová
70 let - Jan Divíšek,
 - Anna Beranová,
 - Jan Černohous,
 - Etelka Kyllarová,
 - Blanka Poláková

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Stanislav Řehák, Jiřina Boušková, Karel Sršeň

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Martin Šíma, Anna Dekařová, Ester Applová

Vladimír Formánek – Lenka Snopeková        Marian Sagan – Dita Halmichová
         Milan Brůna – Helena Žaloudková          Jan Maceják – Markéta Trňáková

David Chaloupecký – Helena Martincová

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

berka a Lanškrouna - 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
08. 12. So MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
09. 12. Ne MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
15. 12. So MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
16. 12. Ne MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
22. 12. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
23. 12. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
24. 12. Po MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
25. 12. Út MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
26. 12. St MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. st. 972 324 447
29. 12. So MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
30. 12. Ne MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
31. 12. Po MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
01. 01. Út MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
05. 01. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
06. 01. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216

Děkujeme všem za účast na posledním rozloučení s 
naším drahým zesnulým, 

panem Karlem Sršněm.
Dále děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Manželka Vlasta, dcery Iva a Vlasta s rodinam

Též poděkování paní MUDr. Bartákové a paní Řezníčkové.

Policie ČR
Obvodní oddělení
Králíky informuje

Po Král íkách, 
Dolní a Horní Or-
lici a také po Dolní 
Hedeči se osobním 
vozidlem proháněl 
20-ti letý mladík z 
Králík. Možná prá-
vě proto, že nemá 
žádný řidičský průkaz, havaroval s vo-
zidlem do dřevěné ohrady na Hedeči. 
Policisté však neměli s jeho hledáním 
moc práce. Mladík totiž na místě havárie 
zapomněl registrační značku vozidla.  
Větší problém nastal majiteli koní, kteří 
využili pobořené ohrady a vydali se na 
průzkum okolí. Koně v hodnotě bezmála 4 
miliónů korun se podařilo nalézt a vrátit 
majiteli do stájí.

Dalším rádoby řidičem, ovšem 
bez řidičského průkazu, byl 23 letý 
mladík z Králík. Ten vozidlo řídil 
i přes vyslovený zákaz řízení všech 
motorových vozidel, který mu byl 
soudem uložen až do roku 2009.

Posilněni značnou dávkou alkoholu, 
vyrazili na začátku listopadu dva mladí 
muži na trestnou výpravu po Králíkách. 
U diskotéky poškodili několik skleně-
ných výplní, poničili dopravní značení 
a poškodili i skleněnou výplň u dveří 
jednoho rodinného domu. Škoda, kterou 
svým vandalským chováním způsobili 
se vyšplhala na částku 15 tisíc korun. 
Pachatelé budou za své chování jistě 
náležitě oceněni.

Přilepšit si na Vánoce chtěl asi pa-
chatel, který se vloupal do kanceláře 
Středního odborného učiliště v Krá-
líkách. Jako lup si odnesl 13.500,-Kč 
určených pro strávníky učiliště. 
Policisté po něm intenzivně pátrají a 
v případě jeho odhalení mu hrozí trest 
odnětí svobody až do výše dvou let.

O svůj řidičský průkaz přišel další 
mladík z Králík, který řídil vozidlo po 
předchozím požití alkoholu. Policisté mu 
v dechu naměřili 1,23 promile. Dnes již 
bývalý řidič si po určitou dobu nesedne 
za volant a navíc ho čeká nemalá pokuta 
od správního orgánu.

nprap. Karel Straka

Řádění sedmadvacetiletého mladíka 
v jedné z místních hospod řešila policie. 
Mladík nejdříve jen nadával, po chvíli 
svůj spor chtěl řešit se sekyrou v ruce. 

Muž v hospodě nejdřív jen nadával 
a po chvíli lokál opustil. Jenže jen na 
chvíli. „Vrátil se se sekerou v ruce a začal 
ohrožovat personál. To už zasáhli hosté, 
muže zpacifikovali, sebrali mu sekeru a 
přivolali policisty,“ popsala incident Eva 
Sichrová z orlickoústecké Policie ČR. 

Podnapilému muži, který strávil noc 
na záchytné stanici v Pardubicích, nyní 
hrozí stíhání z trestných činů výtržnictví 
a nebezpečné vyhrožování.

Zdroj: www.mojenoviny.cz
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Program na PROSINEC
úterý   4.   DISTURBIA   zač. ve 20.00 hod
Mladík odsouzený za napadení učitele k domácímu vězení 

sleduje z dlouhé chvíle své sousedy. Nejprve se zaměří na dívku 
Ashley, poté však začne podezírat pana Turnera, že je sériový 
vrah, o němž se mluví v televizi. Shia LaBeouf v hlavní roli 
napínavého thrilleru.

pátek   7.   KRÁLOVSTVÍ   zač. ve 20.00 hod
Snímek se věnuje skutečným událostem v saúdskoarabském 

Rijádu, kde v roce 2003 došlo k sebevražednému teroristickému 
útoku na americké civilisty (35 jich zahynulo, 160 bylo zraněno). 
Do města přijíždí čtveřice zvláštních agentů FBI, aby událost 
vyšetřila. Mise se mění v krajně nebezpečnou akci.

úterý   11.   GYMPL   zač. ve 17.00 hod
Režisér Tomáš Vorel 

spojil tradiční student-
skou komedii s fenomé-
nem sprejerů. Hořká ko-
medie popisuje neveselý 
stav českého školství, ale 
i značnou duševní prázd-
notu některých studentů. 
V hlavních rolích Tomáš 
Vorel jr. a Jiří Mádl, dále 
hrají Eva Holubová, Tomáš 
Hanák, Jiří Schmitzer, 
Milan Šteindler ad.

čtvrtek   13.   ĎÁBLOVA DÍLNA   zač. ve 20.00 hod
Snímky s tématem druhé světové války se stále těší velkému 

diváckému zájmu. Film podle skutečné události vypráví příběh 
legendárního padělatele Salomona Smolianoffa a největší pa-
dělatelské akce v dějinách. V nacistické dílně se vyrobilo 132 
miliónů falešných liber k rozvrácení britského hospodářství.

úterý   18.   ZBOUCHNUTÁ   zač. ve 20.00 hod
Půvabná a ctižádostivá televizní moderátorka Allison a  poně-

kud jednoduchý a líný mladík Ben by se za normálních okolností 
snad ani nepotkali, jenže teď spolu díky jedné proflámované noci 
čekají potomka! Komedie s romantickým nádechem a poněkud 
drsnými dialogy využívá vděčné téma i situační komiku.

pátek   21.   HVĚZDNÝ PRACH   zač. v 17.00 hod
Vesnice Zeď se prý jmenuje podle malé zídky, která odděluje 

Anglii od království Stormhold. Mladík Dunstan tomu věří, 
oklame hlídače a ocitne se v jiném světě, kde potká zotročenou 
princeznu... Inteligentní, zábavná a místy napínavá podívaná 
o boji dobra se zlem přináší mnoho překvapení a dokonalých 
triků. 
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Klub Na Střelnici Králíky
PROSINEC  2007

TANEČNÍ VEČER
sobota   1.   zač. v 19.00 hod
Závěr tanečního kurzu pro dospělé, hraje orchestr Radomíra 

Bílého, vstupné pro veřejnost 30,- Kč.

VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU LETOHRAD
neděle   2.   zač. v 17.30 hod

Nový vánoční program oblíbeného hudebního tělesa se 
zpěváky Věrou Matějů, Radkou Vodičkovou, Petrem Dostál-
kem, Vladimírem Zamazalem a Oktet Girls. Na koncertě 
zazní pestrý výběr nejen swingových melodií v tradičních 
i moderních úpravách. Z osvědčených „swingovek“ si trumpe-
tová sekce vybrala „Trumpet blues“ Harryho Jamese. Dále si 
poslechneme slavný „Tiger Rag“, Toselliho „Serenádu“ a směs 
melodií z filmu Rhapsody In Blue George Gershwina. Určitě 
poznáte „My Way“ od Franka Sinatry a „Na počátku bylo 
blues“ z repertoáru Vlasty Průchové. Předvánoční atmosféru 
dokreslí vokální soubor Oktet Girls písní Karla Hašlera „Když 
padá v Praze první sníh“. Orchestr řídí Rostlislav Zábraha a 
Jaroslav Skalický. Vstupné 50,- Kč.

J.S. BACH: REFLEXE V HUDBĚ A POEZII
čtvrtek   6.   zač. v 19.00 hod

Krásu Bachovy hudby podpoří  
poezie a nový pohled na J. S. Bacha 
ve skladbách předních soudobých 
autorů tří generací (Haas, Trojan, 
Řehoř). Účinkuje Otakar Brousek 
st. (Divadlo Na Vinohradech, Praha), 
Máša Málková (Městské divadlo, 
Pardubice) a Pražské violoncellové 
duo (Ondřej Valenta a Petr Nouzov-
ský). Koncert se koná v obřadní síni 
králické Radnice, vstupné 60,- Kč, 
mládež zdarma.

VĚNEČEK
sobota   8.   zač. v 19.00 hod
Slavnostní zakončení „Kurzu taneční a společenské výcho-

vy“. Hudba TRIAL, vstupné 40,- Kč.

VLADIMÍR VÁCLAVEK & MILOŠ DVOŘÁČEK
pátek   14.   zač. ve 20.00 hod

Vladimír Václavek je bezesporu jeden z nejlepších čes-
kých hudebníků. Nyní vydal nové album, tentokrát v dvojici 
s Milošem Dvořáčkem. Jejich album Život je pulsující 
píseň je výsledkem dlouhodobé vzájemné spolupráce. Vla-
dimír Václavek patří k nejvýznamnějším postavám tzv. 
„brněnské alternativní scény“ a má za sebou skutečně bohatou 
muzikantskou dráhu. Vedle Pavla Fajta nebo Ivy Bittové byl 
jedním z tvůrců brněnské alternativy. S bubeníkem Milošem 
Dvořáčkem se setkal v téměř jazzovém seskupení Ivy Bittové 
„Čikori“ a později společně založili trio V.R.M., ze kterého 
časem vykrystalizovalo toto sehrané duo. Základem jejich 
hudby zůstává Václavkova kytara, lehce dokreslující základní 
melodii a téměř recitativní, klidný způsob zpěvu s důrazem na 
význam a souznění s hudbou. Jeho zemitý melodický základ 
pak právě živelně rozvíjí a obohacuje talentovaný hráč na 
bicí Miloš Dvořáček.

Koncert se koná v malém sále Střelnice, atmosféru dotvoří 
svíčky na stolech, podávat se bude svařené víno. Vstupné 
50,- Kč.

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
čtvrtek   20.   zač. V 18.30 hod
Představí se žáci všech oborů Základní umělecké školy. 

Vstupné 40,- Kč.

ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA 
úterý   25.   zač. ve 20.00 hodin
Tradiční povánoční veselice se skupinou TRIAL, vstupné 

60,- Kč.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

KAMIKAZE MUSIC CLUB KRÁLÍKY
PROSINEC 2007

SOBOTA 8. 12. - Mikulášský live večer
ENWILLION (fantasy metal - Havířov)
LAMPA č. 29 (punk -Ústí)
B.B.T. BIG BEER TERROR /hard core Ústí/

SOBOTA 15. 12. - TANEČNÍ ZÁBAVA S OBLÍBENOU 
KAPELOU FERNET ŠOK - PECKY NA VAŠE PŘÁNÍ
SOBOTA 22. 12. - Předvánoční  live večírek
DOLLY - BUSS - BAND (funky Letohrad)
MONROE (rock-Králíky)
JEDNA KRV (Slovensko)

Pátek 28. 12. - FERNET DANCE PÁRTY S DJ FLASHEM
Nejen taneční věci na vaše přání

SOBOTA 29. 12. - Předsilvestrovský live večírek
BRATRSTVO KOČIČÍ PRACKY (funky-punky Letohrad)
WOODOO (rock grunge - Brno)
E.N.D. EXISTENCE NOVÉ DOBY (punk Ústí)

Spolek přátel vzduchoplavby Letohrad
pořádá dne 12. ledna 2008

v Letrohadě-Orlici v sále Orlovny

tradiční
maškarní

ples
hraje Letrando
začátek od 20.00 hod
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Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc PROSINEC

1. 12.

Mikulášská jízda
Letohrad, 10:25, Nádraží ČD. Odjezd 

vlaku z Letohradu v 10:25, příjezd do 
Letohradu ve 14:10. Mikulášská besídka 
v DK od cca 14:30 - zakončení jízdy boha-
tým programem pro děti i dospělé v domě 
kultury.

Vánoční koncert
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Swingový orchestr BIG 
BAND Letohrad. Předvánoční atmosféru 
vám připraví populární melodie v podání 
Oktet Girls, sólistů Věry Matějů, Radky 
Vodičkové, Petra Dostálka a Vladimíra 
Zamazala. Vše pod taktovkou Jaroslava 
Skalického a Rostislava Zábrahy. Vstup-
né: 100,- Kč, důchodci 75,- Kč. Předprodej: 
465 614 583.

Mikulášský pohár v aerobiku
Žamberk, 08:00, Tělocivčka „U žirafy“. 

Pořádá DDM ANIMO od 8 do 14 hodin. 
Lektor: Jana Hozáková, Praha, Alena 
Dorčincová, Žamberk. Startovné: 40,- Kč 
(všichni závodníci obdrží pamětní list a 
malý dárek). Soutěží se v těchto kategori-
ích: 0. kategoric 4 - 7 let (2003, 2002, 2001, 
2000), 1. kategorie 8 - 10 let (1999, 1998, 
1997), 2. kategorie 11 - 13 let (1996, 1995, 
1994), 3. kategorie 14 - 17 let (1993, 1992, 
1991, 1990), 4. kategorie 18 a více let (od 
ročníku 1989 níže), 5. kategorie - Pohybové 
skladby kolektivů.

Doplňkový program: deskové a po-
hybové hry pro všechyn po celou dobu 
soutěže. Zveme také rodiče dětí, všechny 
příznivce aerobiku a sportu vůbec, aby 
přišli povzbudit své favority, srovnat je s 
ostatními a podívat se na skupinová vy-
stoupení (čistou sportovní obuv s sebou!). 
Vstupné: 20,- Kč.

2. 12.

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

dražní 39. Film USA - komedie. Titulky, 
129 min., od 15 let, 60,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Týden českého filmu
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. 2. 12. - 7. 12. 2007 Týden českého 
filmu. Začátky v 19.30.

2. 12. - Vratné lahve
3. 12. - Bestiář
4. 12. - Roming
6. 12. - Tajnosti
7. 12. - Kvaska

Rozsvícení vánočního stromu
Helvíkovice, 16:00, doprovodným pro-

gramem bude Živý betlém a prodejní vá-
noční výstava. Levně si můžete nakoupit 
adventní věnce, svícky, suché vazby. Pro 
zahřátí připravil KŽ bramboráky a sva-
řené víno. Výstava bude otevřena 2. 12. 
2007 od 14 do 18 hodin.

Vánoce s vůní perníku
Žamberk, 15:00, Městské muzeum, 

ČSA. Vernisáž se uskuteční v expozici 
muzea v neděli 2. prosince 2007 od 15:00 
hodin za zpěvu vánočních písní a koled 
v podání pěveckého sboru Korálky. Výsta-

va potrvá do 16. prosince 2007. Výstava 
je prodejní. 

3. 12.

Vánoční koncert ZUŠ
Žamberk, 18:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Vstupné 50,- Kč, důchodci 
sleva.

Rozsvícení vánočního stromu
Žamberk, 17:00, Masarykovo nám. Zve 

Městský kulturní podnik Fidiko a Gym-
názium Žamberk.

Rozsvícení vánočního stromu
Dlouhoňovice, 17:00. V parčíku na ulici 

Hlavní.

4. 12.

Vánoční koncertíky
Letohrad, 16:30, ZUŠ - sál.

Vánoční koncertíky
Letohrad, 18:00, ZUŠ - sál.

5. 12.

Mikulášská jízda
Žamberk, 17:00, ulice města Žamberk. 

Na Masarykově náměstí proběhně akce 
pro děti všech věkových kategorií „Možná 
přijde i Mikuláš...“. Veselé čertovské a 
andělské úkoly, příchod Mikuláše. A jako 
každoročně se Mikuláš vydá na Mikuláš-
skou jízdu ulicemi města a přitom bude 
rozdávat sladké dárky (dárky možno 
přinést do DDM do 5. 12. do 12 hodin, 
poplatek 10,- Kč za doručení).

Mikulášská besídka
Letohrad, 16:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. Zavedená přehlídka harmo-
nikářů se skvělou atmosférou se tentokrát 
koná v domě kultury. Nenechte si ujít 
ojedinělou akci, na kterou se sjedou har-
monikáři z celých Čech a Moravy.

Den otevřených dveří
Žamberk, 09:00, Odborné učiliště a 

Praktická škola, Tyršova. Odborné učiliště 
a praktická škola, Tyršova 214 pořádá 
Den otevřených dveří spojený s prodejem 
výrobků žáků. Od 9 hodin pro školy a 
uchazeče o studium, od 13 hodin do 17 
hodin pro veřejnost.

Irina Palm
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Belgie, SRN, Lucem-
bursko, VB, FR - psychologický. Ovdovělá 
padesátiletá Magie chce přispět na léčbu 
těžce nemocného vnuka. Plachá a bez 
zkušeností se nechá zaměstnat v erotic-
kém klubu...Film bez emociálně vypjatých 
scén, sentimentu a citového vydírání se 
kultivovaně a s humorem vypořádává 
i s choulostivými pasážemi. Titulky, 130 
min., od 15 let, 60,- Kč. Předprodej: 465 
614 583.

První vánoční koncert
Žampach, 19:00, Domov pod hradem. 

Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu. 
Lanškrounský smíšený sbor.

Živý betlém
Žampach, 18:00, Domov pod hradem. 

V přírodních prostorách zámeckého parku u 
zahradního altánu Domova pod hradem.

6. 12.

Galavečer - Nebojte se klasiků
Letohrad, 17:00, vinárna Kolár, vystou-

pí vítězové jednotlivých kategorií.

Mikulášská party
Letohrad, 17:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. Program NZDM STREET 
V CENTRU POD STŘECHOU.

7. 12.

Chudák manžel
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Divadelní společnost Julie 
Jurištové Praha. J. B. Moliere. Nestár-
noucí komedie o bohatém muži, který se 
neoženil z lásky, ale z touhy po titulu. Při-
šel sice o peníze, ale za to získal mohutné 
parohy. S písničkami, v koloritu Francie 
19. století s pražskými herci nastudoval 
režisér J. Fréhar. V titulní roli Oldřich 
Navrátil. Vstupné 190,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Klub Uhelna
22 hodin - Rio-Drunken Sailor, Hip Hop, 

Happy Fridays – vstupné volné.

Biblické zprávy o stvoření
Letohrad, 19:00, Evangelický kostel, 

Tyršova. Místní pobočka České křesťanské 
akademie v Letohradě pořádá přednášku 
biblisty Ladislava Heryána.  Vstupné 
dobrovolné.

Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu

Letohrad, 16:00, Václavské náměstí. 
Po krátkém programu s Mikulášem, čer-
tem a andělem bude následně otevřena 
vánoční výstava v městském muzeu. Pod 
vánočním stromkem bude připravena 
schránka, do níž mohou děti vložit „dopis 
Ježíškovi“. Pokud si děti dopisy podepíši, 
rodiče si mohou dopis vyzvednout během 
dalších dní v městském muzeu. Schránka 
se pod stromkem objeví ještě na „Stříbr-
nou neděli“ 16.12.2007 , kdy během trhů 
na náměstí bude probíhat také kulturní 
program.

Arteterapie
Letohrad, 16:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. „Výtvarnou tvorbou k sebe-
vyjádření, sebepoznání a relaxaci“. Arte-
terapie s Petrou Masarovičovou. Poplatek 
činí 20 Kč (za použitý materiál).

Druhý vánoční koncert
Žampach, 19:00, Domov pod hradem. 

Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu. Pě-
vecký sbor „CORALE“ Žamberk.

Upozornění
pro občany

Dne 31. 12. 2007 bude z or-
ganizačních a provozních důvo-
dů uzavřen městský úřad. 

Ing. Miroslav Bouška,
tajemník MÚ Králíky
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Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc PROSINEC

8. 12.

SAW IV
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - horor. Detektiv 
Hoffman se za pomoci vysloužilých agen-
tů FBI snaží rozluštit hádanku poslední 
Jigslawovy hry. Velitel zásahové jednotky 
Rigg se sám ocitne uvnitř smrtelné hry a 
má pouze hodinu a půl na to, aby se dostal 
přes vražedné pasti. Titulky, 108 min., od 
15 let, 60,- Kč, předprodej: 465 614 583.

Dětský mikulášský maškarní kar-
neval

Jablonné nad Orlicí, 14:00, Hotel U 
Dubu. Pořádá Občasnké sdružení Ka-
marádi.

Vánoční koncert Big-Band Leto-
hrad

Letohrad, 19:30, Dům kultury. Řídí: 
Jaroslav Skalický, Rostislav Zábraha. 
Zpívá: Věra Matějů, Radka Vodičková, 
Petr Dostálek, Vladimír Zamazal a Oktet 
Girls. Vstupné: 90,- Kč

9. 12.

SAW IV
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - horor. Titulky, 
108 min., od 15 let, 60,- Kč. Předprodej: 
465 614 583.

Vánoční koncert Nezmaři a Co-
rale

Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, 
A. Hanuše. Předrprodej vstupenek od 12. 
11. v Kulturním a informačním centru 
čp. 30. Po - Pá 8-12, 13 -17, So 9-12. Tel.: 
465 641 371.

10. 12.

Dobrodružství Hastrmana Tatr-
mana

Žamberk, 08:30, Divišovo divadlo. 
V 8.30 a v 10.30 hod. Divadelní společnost 
Julie Jurištové Praha. Předprodej: 465 
614 583.

11. 12.

Vánoční koncert ZUŠ Letohrad
Letohrad, 18:00, Dům kultury. Základ-

ní umělecká škola Alfonse Muchy Vás 
srdečně zve na Vánoční koncert našich 
skvělých žáků.

Vyrob si svůj dárek
Letohrad, 14:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. Od 14:00 do 20:00 hodin.

12. 12.

Breakout
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo. Švý-

carsko - hudební teenager film. Máma 
z ulice, táta hip-hop a jejich děti v dramatu 
o útěku a neutíkání. Přesvědčivý snímek 
o životě předměstských gangů, o cti, 
o přátelství a o lásce, ale především je to 
příběh mladíka a jeho útěku z mizerného 
života pomocí hudby a tance. Titulky, 94 
min., přístupný, 55,- Kč, předprodej: 465 
614 583.

Projekce Hardangervidda aneb 

zase prší
Letohrad, 18:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. O norské přírodě s Vojtou 
Faltusem.

13. 12.

Hvězdný prach
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Ten příběh začíná pádem hvězdy. 
Není se ostatně čemu divit, když se na 
jeho vzniku tolik hvězd podílelo. Napsal 
ho Neil Gaiman, jeden z nejčtenějších spi-
sovatelů současnosti, režíroval Matthew 
Vaughn, autor stylově čisté gangsterky 
Po krk v extázi, a hrají v něm takoví herci 
jako Robert De Niro, Michelle Pfeiffer 
nebo Claire Danes. Říká se, že když padá 
hvězda, měl by si člověk něco přát a ono se 
mu to splní. Pokud si všichni výše zmínění 
tvůrci přáli natočit úžasnou podívanou, 
která naplní pravý obsah slova velkofilm, 
pak tahle pověra platí. 127 min., dabing, 
přístupný.

Valerie a týden divů
Žamberk, 19:00, Divišovo divadlo. 

V 19:00 hod. zahájení provozu malého 
promítacího sálu. V 19:45 hod. film Valerie 
a týden divů. Film Československo - horor, 
poetický. Osudy a pocity dospívající dívky, 
jež žije se svou přísnou babičkou ve starém 
domě a ocitá se s vamém středu bizarních 
událostí, ohrožována tajemným „tchořím 
upírem“. Česky, 77 min., pro členy FK 
45,- Kč, ostatní 55,- Kč. Na závěr projekce 
soutěžních filmů Žamberský kalous 2005. 
Předprodej: 465 614 583.

Vánoční vystoupení Dětského ta-
nečního klubu

Letohrad, 17:30, Dům kultury. Místní 
pobočka České křesťanské akademie 
v Letohradě pořádá přednášku biblisty 
Ladislava Heryána. Vstupné dobrovolné.

14. 12.

Vánoční koncert
Žamberk, 19.30, Kostel sv. Václava 

Žamberk. Marek Balog a hosté. Vstupné: 
70,- Kč, předprodej: 465 612 946.

Vánoční zpívání
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Duo ťuk pozvalo do Divišova 
divadla: sbor Gymnázia Žamberk - Corale, 
Flétnový qartet - Žamberk, aby společně 
hudbou oslavili předvánoční čas. Další pro-
gram: křest CD Dua ťuk a laskavý humor 
v podání moderátora, člena skupiny Žal-
man a spol. - Petra Novotného. Vstupné: 
100,- Kč, předprodej: 465 614 583.

Předvánoční tvoření
Letohrad, 16:00, Letohradské soukromé 

gymnázium. 16:00 - 19:00 hodin.

Klub Uhelna
22:30 hodin, X-Massacre warmup, Klika 

21 – minimal party, Joshek, Mulli, Sub-
sist, Ala, Metrio, Klika dekorace, Happy 
Fridays – vstup volný.

15. 12.

Ethno Music Christmas
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. ..aneb Folkové Vánoce na 
prázdninách. Festival etnické, orientální 
a klasické hudby. Více informací na sa-
mostatných plakátech. Vstupné: 190,- Kč, 
předprodej: 465 614 583.

Probuzení tmy
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - fantastický, rodin-
ný. Třináctiletý Will se stane nejmladším 
rytířem světla, který se musí postavit tmě 
v odvěkém souboji dobra a zla. Za pomoci 
svých přátel a ochránců se vydává na cestu 
napříč staletími, aby získal šest vzáckých 
kamenů, které mohou zachránit svět před 
temnotou. Titulky, 107 min., přístupný, 
60,- Kč, předprodej: 465 614 583.

Vánoční koncert v evangelickém 
kostele

Letohrad, 17:00, Evangelický kostel, 
Tyršova. Vystoupí: Korálky - Žamberk a 
Petrklíč - Letohrad.

Výstava betlémů
Dlouhoňovice, 16:00, Hasičská zbrojni-

ce. Výstava potrvá do 21. 12. 2007.

16. 12.

Probuzení tmy
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - fantastický, rodin-
ný. Třináctiletý Will se stane nejmladším 
rytířem světla, který se musí postavit tmě 
v odvěkém souboji dobra a zla. Za pomoci 
svých přátel a ochránců se vydává na cestu 
napříč staletími, aby získal šest vzáckých 
kamenů, které mohou zachránit svět před 
temnotou. Titulky, 107 min., přístupný, 
60,- Kč, předprodej: 465 614 583.

Vánoční koncert Základní umělec-
ké školy

Jablonné nad Orlicí, 16:00, kino - sál, 
A. Hanuše.

17. 12.

Vánoční besídka
Žamberk, 17:00, ZUŠ Petra Ebena, Ma-

sarykovo nám. Komorní sál ZUŠ, vstupné 
dobrovolné.

19. 12.

Poslední vlak
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film SRN, ČR - historický, 
válečný. Berlín 1943. Dramatický osud 
bezbranných, kteří jen díky svému pů-
vodu ztratili status lidí. Nacisté odvážejí 
židovské obyvatelstvo z Berlína. Denně, 
večer co večer, jsou odvlékány celé rodiny. 
V úplně poslením transportu je 668 lidí. 
Už v přecpaných vagonech začíná boj 
o život. Jedinou nadějí je útěk. Titulky, 
125 min., od 12 let, 60,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Výroba vánočního svícnu
Letohrad, 16:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. S sebou mističku a bodec, 
popř. svíčku a ozdobný materiál - bude 
možné zakoupit u nás. Poplatek činí 30,- 
Kč bez dekorace.

20. 12.
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Akademie: ZŠ Komenského
Letohrad, 17:00, Dům kultury, Druž-

stevní 597. Příjemné zastavení ve vánoč-
ním shonu a vstup do oslav 700let založení 
města Kyšperka vám umožní naše - vaše 
děti! Součástí akademie bude i výstava a 
prodej žákovských prací. Vstupné: 40,- Kč, 
předprodej v IC.

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

A. Hanuše. Film USA. 129 min., titulky, 
přístupný od 15 let.

21. 12.

Klub Uhelna
Od 20:00. Pawlač Zewlz + Otaku. Z Or-

lické Brány dobře známí Pawlač Zewlz 
se vracejí do Žamberka s posilami ze 
skupiny Otaku. Hrají: Wodnya, Mateyka, 
Sasha, MC Mad Reefer, Happy Fridays 
– vstupné volné.

22. 12.

Vášeň a cit
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film VB, Irsko, USA - ži-
votopisný. Poklidný anglický venkov na 
konci osmnáctého století. Milostný příběh 
inspirovaný skutečnými událostmi za 
života mladé, emancipované a vzdělané 
začínající spisovatelky Jane Austenové, 
která se odmítá podřídit dobovým konven-
cím. Širokoúhlý, titulky, od 12 let, 70,- Kč, 
předprodej: 465 614 583.

Koncert Brodway revue
Letohrad, 17:00, Dům kultury, Druž-

stevní 597. Hudební představení na které 
vás zdve pěvecké hlasové studio. Přijďte 
se zaposlouchat a zazpívat si spolu s námi 
vánoční koledy.

Klub Uhelna
Od 22:00. Murte, Dnb, Jungle, Ragga-

jungle. Hudební prázdniny v Uhelně.

23. 12.

Vášeň a cit
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film VB, Irsko, USA - ži-
votopisný. Širokoúhlý, titulky, od 12 let, 
70,- Kč, předprodej: 465 614 583.

Klub Uhelna
Od 22:00. Break Bros, Wentoline, 

Davek, nEwmi - breakbeat. Hudební 
prázdniny v Uhelně.

25. 12.

Vánoční setkání
Jablonné nad Orlicí, 16:30, Náměstí 

5. května. Charita Jablonné nad Orlicí a 
Město Jablonné nad Orlicí Vás srdečně 
zvou na tradiční setkání na náměstí. 
Vánoční chvíle nám zpřájemní Chrámový 
sbor, pěvecký sbor Jabloňka a Podorlický 
dětský pěvecký sbor a živý betlém. Ob-
čerstvení Vám připraví jako vždy radní 
našeho města. Výtěžek z „Vánočního 
setkání“ bude odeslán dětem SOS dětské 
vesničky ve Chvalčově. 

Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc PROSINEC

Klub Uhelna
Od 21:00. Von Lukasch, Dnb, Jungle. 

Hudební prázdniny v Uhelně.

26. 12.

Na Zušce se muzicíruje i o Váno-
cích

Letohrad, 16:00, ZUŠ. Srdečně Vás zve-
me na Vánoční koncert našeho bývalého 
žáka Mikuláše Ježka, nyní člena bosenské 
filharmonie. Po dvou velmi úspěšných 
koncertech, které se konaly v Letohradě 
v květnu a v srpnu, se violista Mikuláš 
rozhodl, že nás potěší i do třetice. Spolu 
s klavíristou Jiřím Hrubým nám zahraje 
skladby starých mistrů.

Vánoční přehlídka „harmoniká-
řů“

Letohrad, 15:00, Dům kultury, Druž-
stevní 597. Zavedená přehlídka harmoni-
kářů se skvělou atmosférou se tentokrát 
koná v domě kultury. Nenechte si ujít 
ojedinělou akci, na kterou se sjedou har-
monikáři z celých Čech a Moravy.

Tradiční Vánoční turnaj v Rapid 
šachu

Kunvald, 09:00, penzion „U Lípy“. Pořá-
dá Šachový oddíl Kunvaldská a. s. 

Klub Uhelna
Od 21:00. Electro Night, The Eine 

S., Speedy, Recall. Hudební prázdniny 
v Uhelně.

27. 12.

Klub Uhelna
Od 22:00. Spratekk. V tomto roce po-

slední čtvrtekk = tekk = Spratekk v plné 
sestavě. Hudební prázdniny v Uhelně.

28. 12.

Klub Uhelna
Od 20:00. Hip Hop sacion, Sestry w 

rýmu, Beatbox special, Free majk. Hu-
dební prázdniny v Uhelně.

29. 12.

Tradiční předsilvestrovská zába-
va

Kunvald, 20:00, Sokolovna. Pořádá So-
kol Kunvald, hudební skupina Aspekt.

Klub Uhelna
Od 21:00. Re.Sound.Crew, Dnb, Jun-

gle, Raggajungle. Hudební prázdniny 
v Uhelně.

30. 12.

Klub Uhelna
Od 21:00. Panda + Soho unity, Murte, 

W2, VonLukasch, WoCoDe, Stan.W a hos-
té. Poslední akce v tomto roce bude patřit 
rezidentním DJs klubu a jejich fanouš-
kům. Hudební prázdniny v Uhelně.

31. 12.

Silvestr na lyžích
Dlouhoňovice, 17:00, Ski areál. V přípa-

dě dobrých sněhových podmínek. Lanovka 
v provozu do 23,45 hodin, poté přivítání 

Nového roku na horní stanici. Info tel.: 
606 126 166.

Silvestr 2007/2008 v Novém dvoře 
v Letohradě

Letohrad, 20:00, Společenské centrum 
Nový Dvůr, Šedivská. Cena vstupenky: 
320,- Kč (živá hudba AKCENT, večeře, 
přípitek). Hudba hraje do 4:00 hod. RE-
ZERVACE - tel. 465 612 555.

Dlouhodobé akce

Městské muzeum Žamberk
2. 12. – 16. 12. 2007 Vánoční výstava 

s vůní perníku. Vernisáž se uskuteční 
v expozici muzea v neděli 2. prosince 
2007 od 15:00 hodin za zpěvu vánočních 
písní a koled v podání pěveckého sboru 
Korálky. Výstava potrvá do 16. prosince 
2007. Výstava je prodejní.

Divišovo divadlo Žamberk
V průběhu prosince bude v předsálí 

v rámci festivalu Etno Music Christmas 
ke zhlédnutí výstava fotografií a obrazů 
na téma Lidé světa a jejich životy.

SDH Kunčice Vás zve na Vánoční 
výstavu, která se bude v hasičské zbroj-
nici na Kunčicích. 30. 11. – 2. 12. 2007, 
9:00 – 17: 00 hodin.

Městské muzeum Letohrad
Vánoční výstava – výstava lesních bet-

lémů Stanislava Vacka a vánoční prodejní 
výstava. Vernisáž dne 7. 12. 2007 v 16:30 
hodin. Zahájení výstavy proběhne na 
náměstí, kde bude program a slavnostní 
rozsvěcení vánočního stromu. V muzeu 
se při vernisáži můžete opět podívat na 
předvádění malování ozdob s možností 
namalovat si vlastní ozdobičku. Výstava 
potrvá od 7. 12. do 23. 12. 2007.

Předvánoční ladění – 6.12. v 15:00 
hodin, ulice Komenského. Opět bude 
otevřena „Zlatá ulička“ na zídce a pod 
zídkou v Komenského ulici. V 15:00 hodin 
zahájí prodejní výstavy Mikuláš s čertem 
a andělem a zazpívá ženský pěvecký sbor 
Cansonetta. Kdo se chce potěšit prodej-
ními výstavami uměleckých řemesel, má 
možnost od pondělí do pátku od 15:00 do 
17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 11:00 ho-
din. Výstavy potrvají až do 23. 12. 2007.

Pozvánka pro
rodiče s dětmi

Jednota bratrská Králíky vás zve 
na dětskou vánoční slavnost. Ak-
ce se uskuteční v neděli 16. pro-
since 2007 od 10 hod v Sokolovně 
v Králíkách. Pro děti je připraven 
poutavý program, který zahrnuje 
vánoční příběh, zpívání, soutěže a 
vánoční překvapení. Určeno pro 
děti od 1 do 10 let. Po skončení 
programu bude zajištěno občerst-
vení. Vstupné dobrovolné.
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Občanské sdružení Patriot CZ
ve spolupráci s TJ Jiskrou Králíky oddíl konané
pořádá halový fotbalový turnaj v mini-kopané

PATRIOT CUP 2007 - III. ročník
SOBOTA    15. 12. 2007

9:00 Prezentace mužstev 9:30 Slavnostní zahájení
9:40 Rozlosování mužstev do skupin 9:45 Dětské vystoupení MŠ Moravská
10:00-10:15 Slavnostní výkop 10:15-12:30 Zápasy ve skupinách
12:30-13:30 Oběd 13:30-16:00 Semifinále a zápasy o konečné umístění
16:45 Vyhlášení výsledků, předávání cen 17:00 Ukončení vánočního turnaje

Místo konání: KRÁLÍKY, tělocvična Základní školy 5.května
Oslovená družstva: Miedzylesie (PL), Brzeg Dolny (PL), Sokol Štíty,

                      Jiskra Č. Voda, DVÚ Králíky, Jiskra Králíky 
Pravidla turnaje: 1. Mohou hrát hráči ročník 1994 a mladší (kontrola registračních průkazů)

 2. Hraje se ve dvou skupinách po třech – první a druhý postupují do semifinále,
    třetí už jen o 5-6. místo
 3. Hrací doba 2 x 8 minut  4. Počet hráčů (1 + 3) + 4 náhradníci

Informace:      Hlava Jiří, Králíky 488     tel:  724244123      email: hlava.ji@seznam.cz

Dovolujeme si vás pozvat na

1. květinkový ples
ples se uskuteční v sále Klubu Na Střelnici 

Králíky v sobotu 19 ledna 2008
začátek: 19:30 hod. vstupné: 100 kč

předprodej vstupenek:
v květence – Monika Kudláčková, dlouhá 284, Králíky

hudba: Viva song
program: - předtančení
- přehlídka svatebních šatů a prezentace svatebních kytic
- půlnoční překvapení - bohatá tombola
Ale onu skvělou atmosféru vytvářejí především hosté – vy!!!

Přijdtě těšíme se na vás.

Základní umělecká škola v Králíkách
vás srdečně zve na tyto koncerty:

koncertík pro Barborku
úterý 4.12.2007

začátek v 17.30 hodin v sále ZUŠ
-----------------------------------------------------------

Vánoční koncert
čtvrtek 20.12.2007, začátek v 18:30 hodin v sále na Střelnici

Představí se vám žáci literárně-dramatického, hudebního, tanečního 

a výtvarného oddělení.

Srdečně zvou žáci a učitelé.

Pozvánka na vánoční koncerty do Červené Vody
Adventní koncert 15. prosince 2007 

v 18 hodin v kostele sv. Matouše
Schola od sv. Jana Křtitele je smíše-

ným pěveckým sborem, který už na české 
sborové scéně vystupuje dvaadvacátý rok. 
Z původně chrámového sboru šumperské 
farnosti vyrostlo těleso, které svým půso-
bením překročilo hranice regionu. Je nosi-
telem několika českých, ale i zahraničních 
ocenění. Sbor procestoval mnoho evropských 
zemí a na svých cestách dostal příležitost 

– a velmi dobře se jí zhostil – propagovat 
české sborové umění. Znají ho poslucha-
či z Itálie, Francie, Holandska, Belgie, 
Německa, Švýcarska, Rakouska, Polska, 
Slovenska, Ukrajiny. Toto těleso (kromě 
svých běžných povinností v šumperské 
farnosti a v olomoucké arcidiecézi) je známo 
propagací duchovní hudby mnohých období. 
Je zakladatelem a hlavním organizátorem 
Mezinárodního festivalu duchovní vokální 
hudby, na který se sjíždějí pěvecké sbory 

mnohdy velmi zvučných  jmen. Sbor během 
své historie byl poctěn spoluprací s našimi 
předními skladateli, z nichž obzvláště si cení 
přátelství s Petrem Ebenem, který k bolesti 
mnohých muzikantů nedávno zemřel.

Schola  přijíždí s programem, na kterém 
představí skladby, které zdobí církevní rok, 
přičemž nejvíce se bude věnovat právě době 
adventní. Je známo, že právě adventní pís-
ně jsou těmi nejkrásnějšími, které můžeme 
objevovat ve starých kancionálech.

Koncert 30. 12. 2007 v 16 hodin v kos-
tele sv. Matouše

Na vánoční provedení Rybovy České 
mše vánoční si Schola od sv. Jana Křti-
tele ze Šumperka již tradičně zve mezi 
sebe pro koncertní i mešní  uvedení své 
sborové přátele, kantory šumperských 
i okolních škol, muzikanty profesionální, 
poloprofesionální, amatérské. Vítá mezi 
sebe každého, kdo chce zažít potěšení 
zpěváka a hudebníka z této překrásné 
hudby, kdo chce vytvořit společenství nad 
notovými osnovami, které nepřinášejí jen 
poselství hudební, ale především poselství 
radosti. Šumperská veřejnost si už ani 
nedovede představit vánoce bez „Scholové  
Rybovky“. Sbor i všichni účinkující budou 
velmi rádi, když se podaří touto hudbou 
červenovodské posluchače oslovit stejně, 
jako šumperské. 
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Iniciativa studentů gymnázia – Základna 007
Navzdory nepříznivému vývoji a nejasné budoucnosti 

králického gymnázia přišli studenti oktávy se zajímavým 
nápadem, jak mohou obohatit volnočasovou činnost ve škole 
i mimo ni. 

Skupinka oktavánů se rozhodla vlastními silami organizovat 
aktivity nejrůznějšího zaměření (např. sportovní soutěže či 
turnaje, kulturně poznávací zájezdy, besedy apod.) Na tento 
projekt pod názvem „BASE 007“ se jim podařilo získat prostřed-
ky z Evropské unie. V pátek 2. 11. 2007 proběhlo slavnostní 
otevření „základny“ na půdě gymnázia. Na tomto setkání byla 
veřejnost seznámena s podstatou projektu. Pozvání mj. přijala 

i starostka města.
Tato mládežnická iniciativa vzešla z potřeb a nápadů mla-

dých lidí, kteří se rozhodli svůj volný čas trávit trochu jinak a 
aktivněji. Projekt bude přínosný nejen pro samotné organizá-
tory, ale rovněž pro ostatní studenty školy a veřejnost. První 
aktivitou, kterou jste jistě zaznamenali, byl divadelní zájezd do 
Olomouce. Na další aktivity se můžete těšit v celém průběhu 
školního roku 2007/08.

Projekt Base007 byl podpořen programem Evropské unie 
Youth in Action.

Oktáva - Gymnázium Králíky

Zpívání u vánočního stromu
Vánoce se blíží, proto připravujeme jako každý rok setkání u stromku na Velkém náměstí. Vánoční strom 

byl rozsvícen v neděli 2. 12. Přijďte si ve středu 12. prosince od 16. hodin poslechnout vánoční písně a koledy 
v podání našich dětí. V předvánočním shonu si jistě rádi uděláte volnou chvilku a zasníte se s námi nad 
posláním Vánoc. K tomu nám zazpívají postupně děti z mateřské školy Pivovarská, základní školy praktic-
ké, mateřské školy Moravská, základní školy Moravská, mateřské školy Prostřední Lipka, mateřské školy 
Červený Potok a nakonec děti ze základní umělecké školy. V závěru si můžeme s nimi všichni společně 
zazpívat nejznámější koledy: Nesem Vám noviny, Štědrej večer nastal a Narodil se Kristus Pán. Přivítáme 
tak kouzlo Vánoc a potěšíme svá srdce.

Vedení Města Králíky a odbor školství, kultury a tělovýchovy

Grant Pardubického kraje - Den v jiné třídě
ZŠ Moravská, ZŠ 5. května a Szkola Podstawowa Międzylesie


