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Významné dny měsíce ÚNORA 
11. 2. Světový den nemocných 
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka 
21. 2. Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu 
21. 2. Mezinárodní den boje proti kolonialismu 
22. 2. Mezinárodní den skautů - Den sesterství

Významné dny bez pevného data
2. neděle v únoru:   Světový den manželství

Psí nalezenec
V nedávné době byl nalezen zatoulaný 

pes. Prosíme majitele, aby se přihlásil na 
telefonní číslo 737651824 - p. Vraňák.

(pokračování na straně 3)

Vážíme si svého města?
Město Králíky je malebné podhorské městečko, ležící na úpatí 

tří pohoří… Také vám připadají ta slova známá a povědomá? 
Jak by ne, vždyť v této, či podobné formě je uvádí kdejaký tiš-
těný nebo elektronický turistický průvodce. Bohužel v poslední 
době se děje stále více nepříjemných věcí, které obraz a jméno 
města v očích veřejnosti snižují. Ať už je to ničení krásné aleje 
(která je součástí městské památkové zóny) línými a neurvalými 
řidiči osobních aut; znečišťování ulic pohazováním obalů od prá- 
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Program Leader – dotace pro
drobné podnikatele i spolky

O dotacích z Evropské unie slyší 
každý občan i podnikatel téměř 
denně – z televize, rádia, nebo no-
vin. Ale jenom málokdo ví, že i on 
by se mohl o tyto prostředky pro 
své podnikání, nebo pro činnost 
svého spolku ucházet. 

Jedním z dotačních titulů, který 
toto umožňuje, a do jehož přípravy 
se zapojilo také město Králíky, je 
Program Leader. V rámci tohoto 
programu se v období let 2009 – 

2013 budou moci 
ucházet o podpo-
ru svých projek-
tů obce, spolky 
a  podnikate lé 
v zemědělství a 
lesnictví. 

Muzeum čs. opevnění z let 1935-1938 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
VYHLAŠUJE pro rok 2008 tématickou písemnou literární soutěž pro mládež

„Měli jsme se bránit v roce 1938?“
O cenu 

ČETAŘE ARNOŠTA HRADA

•   kategorie:   A: pro  žáky  8. a 9. tříd ZŠ
   B: pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol

•   účast:  žáci a studenti Okresu Ústí nad Orlicí

•   porota:  Mgr. Berková Jarmila (předseda) – pedagog, ZŠ 5.května, Králíky
   PaedDr. Žitný Václav – pedagog ZŠ Štěkeň, Okres Strakonice                              
   PhDr. Hrabica Zdeněk – publicista a novinář, Praha 

•   rozsah písemné práce: žáci ZŠ 3 – 4 stránky formátu A 4 (písmo 12, řádkování max 1,5)
   studenti SŠ 5 – 8 stránek formátu A 4 (písmo 12, řádkování max 1,5)

•   forma:  povídka, úvaha, příběh 

•   vyhlášení soutěže: únor 2008

•   odevzdání prací: do 30. června 2008 na adresu:
   Muzeum čs.opevnění z let 1935-1938, Velké nám. 354, 561 69 Králíky

•   vyhlášení výsledků:	 v první polovině měsíce října 2008 v muzeu čs.opevnění Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky
   (Pamětní síň četaře Arnošta Hrada – tzv. minometka objektu K – S 14)

•   ceny:  1. místo v každé kategorii  elektronika v hodnotě       2000,- Kč;
   2. místo v každé kategorii  elektronika v hodnotě       1000,- Kč;
   3. místo v každé kategorii  elektronika v hodnotě         700,- Kč;

•   organizační poznámky:
 o  porota si vyhrazuje právo některou s cen neudělit, případně udělit zvláštní cenu za mimořádný literární projev;
 o  porota může obeslat soutěží i jiné školy (partnerské školy) než školy z Okresu Ústí nad Orlicí; 
 o  všechny soutěžní práce zůstanou k využití v muzeu, které si vyhrazuje právo je zveřejnit v mediích bez nároku
     soutěžícího na případný honorář.

Králíky – leden  2008

Ú s p ě š n é 
čerpání v uve-
deném období 
však předpo-
kládá aktiv -
n í  z a p o j e n í 
se do přípra-
vy programu 
již od samého 
začátku. Tuto 
přípravu organizačně zabezpečuje 
občanské sdružení „Místní akč-
ní skupina Orlicko“ se sídlem 
v Žamberku.

Více informací o programu na-
jdete na webových stránkách 
Sdružení: mas.orlicko.cz, kde jsou 
k dispozici i kontakty na odpověd-
né osoby.

Klub
čilých babiček
Červená Voda

pořádá

dne 5. února (úterý) 2008

od 16 hodin (do 22 hodin)

MASOPUSTNÍ
VEČER

v sále SDH (za nemocnicí)

hrají Pašeráci z Písařova

vstupné 30 Kč
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vě konzumovaných potravin; venčení 
psů na ulici s ponecháním výsledku ven-
čení na chodnících atd.. To jsou bohužel 
smutné obrázky dnešní reality. K případu 
poškozování aleje jsme zatím vybrali z 
archivu redakce pár fotografií, které do-
kumentují stav. Fotografie jsou otištěny 
na zadní straně zpravodaje.  Snad se 
podaří vyřešit situaci tak, aby ti, kteří 
si „tak moc váží“ naší historické aleje, 
neměli možnost alej přejíždět. 

Problém znečišťování ulic je veřejností 
velmi podrobně sledován, redakce obdržela 
již celou řadu připomínek a návrhů řešení. 
Jedním z návrhů je zdražit poplatek ze psů 
a tyto získané finanční prostředky věnovat 
na zakoupení pojízdného „vysavače“ na 
odstraňování těchto „dárečků“.  Osobně se 
domnívám, že by bylo dobré vést k pořádku 
i děti, které po vzoru dospělých (cigarety, 
prázdné krabičky od cigaret atd.) pohazují 
na ulicích obaly od cukrovinek, žvýkačky. 
Zde vidím jednoznačně úkoly rodiny a školy 
při potírání tohoto nešvaru. 

V nedávné době k těmto negativním 
jevům přibyl ještě jeden fenomén – po-
škozování jména města v očích široké ve-
řejnosti formou cílené mediální kampaně 
ve sdělovacích prostředcích. Problém je 
složitý v tom, že veřejnosti je předkládá-
no pouze pár dat vytržených z kontextu. 
V medializaci celého problému totiž 
chybí hlubší zkoumání souvislostí včetně 
právního rozboru celé situace. V tomto 
čísle našeho zpravodaje se tedy budeme 
obšírněji zabývat kauzou čestných ob-
čanství udělovaných představiteli města 
v době minulé a pro jistotu si připomene-
me některé skutečnosti, které opravdu 
zastupitele města poškodily.

Pro ty neznalé, kteří ještě o problé-
mu nevěděli. Před dvěmi roky požádal 
redaktor tehdejších Orlických novin o 
seznam čestných občanů města, redakce 
tehdy mapovala problematiku udělených 
čestných občanství ve městech našeho 
regionu. Je zajímavé, že v té době toto 
nevzbudilo žádnou pozornost. V červenci 
loňského roku požádal písemně pan Jan 
Králík z Prachatic, člen občanského sdru-
žení Patriot CZ (sídlo sdružení Prachatice) 
o odejmutí občanství uděleného K. Hen-
leinovi.  Tato žádost byla projednána ve 
vstupech zastupitelů s tím, že zastupitelé 
se rozhodli touto žádostí se nezabývat (viz. 
zápis ZM č. 7). Zároveň se zastupitelé 
dohodli na tom, že pokud někdo ze zastu-
pitelů požádá na příštím jednání o znovu 
projednání záležitosti, bude tato žádost 
projednána. V listopadu 2007 požádal 
zastupitel města Králík JUDr. M. Ježek 
o opětovné projednání této záležitosti. 
Tohoto zasedání ZM se zúčastnil i pan J. 
Králík. JUDr. Ježek navrhnul hlasovat 
o usnesení, zda bude uděleno slovo panu 
Králíkovi, autorovi žádosti. Toto usnesení 
nebylo schváleno z důvodu, že p. Králík 
nemá trvalé bydliště na území města, 
sídlo nadace je také mimo území města. 
Po následné rozpravě k této problematice 
přijalo zastupitelstvo následující usnese-

Vážíme si svého města?
(pokračování ze strany 1) ní: ZM/2007/09/212:ZM vyjadřuje vůli 

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

Následná reakce občanského sdružení 
byla spíše hysterická – podněty poslan-
cům, senátorům, medializace kauzy 
ve sdělovacích prostředcích. Sdělovací 
prostředky přinášely (a stále přinášejí) 
nepřesné informace o tom jak občanovi 
města Králíky nebylo umožněno vystoupit 
na jednání zastupitelstva. Po zveřejnění 
těchto informací nastala bouřlivá reakce 
veřejnosti. Na vedení města stále dochá-
zejí negativní dopisy/maily od občanů 
z různých koutů naší republiky, dá se říci, 
že z celého světa. Pokud se podíváte na 
internet, zjistíte, že o této kauze se píše na 
různých webových stránkách (např. Itálie, 
Španělsko, Polsko, Německo). 

Nehodící se názory odborníků (histori-
ků, právníků) nejsou veřejnosti předklá-
dány. Velmi věcný článek celé události 
věnoval na webu novinář, publicista Bo-
humil Doležal Ph.D. Zajímavý článek a 
pozornost věnovala celé události PhDr. 
Jitka Gruntová - historička, členka Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu.

--------------------------------------------------
Z objektivních důvodů přinášíme 

čtenářům celé články obou autorů:

Bude křížová výprava
proti Králíkům?

Jak velké „K“ v titulku naznačuje, nejde 
v tomto případě o sympatická ušatá zví-
řátka, ale o městečko na severovýchodě 
ČR, při hranici s Kladskem (nyní Polsko). 
Vedení města má problém: jeho čestné ob-
čanství obdržel někdy roku 1936 Konrád 
Henlein. Místní vlastenecké spolky to 
zjistily a žádají nápravu, městské zastu-
pitelstvo se v listopadu minulého roku 
zašprajcovalo a usneslo se vyjádřit „vůli 
neprojednávat odnímání čestného občan-
ství města Králíky, které bylo v minulosti 
uděleno představitelům totalitních a ne-
demokratických režimů. Udělení čestného 
občanství považuje zastupitelstvo města 
za obraz historie.“

Město Králíky (německy se jmenovalo 
Grulich) má dnes přes 4,8 tisíc obyvatel. 
Do roku 1944 tu žilo 4,2 tisíc Němců (a 
něco málo Čechů). V městském zastupitel-
stvu jsou dnes zastoupeny všechny strany, 
co sedí v PS, a dvě nezávislá uskupení: 
přitom i většina zastupitelů kandidují-
cích za politické strany jsou bezpartijní. 
Pro citované usnesení hlasovalo 14 z 15 
zastupitelů, jen zastupitel zvolený za 
ČSSD byl proti.

K rozhodnutí městského zastupitelstva 
je třeba především poznamenat, že město 
je možné chápat dvojím způsobem: jako 
soubor baráků a jako kolektiv lidí. Baráky 
zůstaly mezi rokem 1936 a 2007 na svém 
místě (předpokládám, že některé zchátra-
ly, i když z pečlivě vedených stránek měst-

ského úřadu se zdá, že městečko je dnes 
ve velmi dobrém stavu), zato obyvatelstvo 
se vyměnilo. Ten, komu je jako mně bližší 
druhé pojetí, musí uznat, že dnešní králič-
tí nenesou žádnou zodpovědnost za to, že 
v roce 1936 představitelé fakticky jiného 
města jmenovali svým čestným občanem 
nacistického pohlavára. Navíc se zdá, že 
si městské zastupitelstvo vzalo k srdci 
často omílaná prohlášení našich politiků 
a historiků, co jim posluhují, že dějiny 
nelze přepisovat. A v tomto případě je to 
tvrzení namístě: bylo by absurdní, kdyby 
se dnes po Henleinovi (nebo Gottwaldovi) 
jmenovala ulice nebo kdyby měl na náměs-
tí pomník. Je však kvůli nim třeba, jako 
se to dělalo za totáče, začerňovat řádky 
v zažloutlých úředních dokumentech?

Pokud mají králičtí dojem, že je chce 
někdo drze sekýrovat, a cítí potřebu ne-
nechat si to líbit, mají recht. Kromě toho 
mají možná oprávněný pocit, že jsou tu 
důležitější věci. Starostka v páteční ČT 
(Události z regionů) upozornila, že zastu-
pitelstvo má k tomuto rozhodnutí mandát. 
Vyvodit z něho, že jde o výraz sympatií 
k Henleinovi, může jenom totální blb. S 
udržením tohoto rozumného stanoviska 
však budou mít možná v Králíkách práci, 
protože ve věci se už angažují poslanci a 
různé celostátní nacionalistické spolky.

Tanečky na rozpadlých hrobech dáv-
ných nepřátel slouží u nás k vytváření 
falešné národní jednoty mezi zastánci 
minulosti a přítomnosti. Ač se přitom 
žvaní o národních zájmech, mohou být do-
cela dobře podporovány zvenčí, například 
z  Moskvy. Zároveň se dává příležitost růz-
ným politickým poserům, aby dokázali, že 
přes jejich minulé omyly bije jejich srdce 
po vlastenecku.

V této věci vůbec nejde o Henleina a 
konec konců ani o představitele totalitních 
režimů. Jde o to, že šlapání po mrtvolách 
lidí historií odepsaných je hloupé, směš-
né a odvádí pozornost od naléhavějších 
věcí.

6. ledna 2008
http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/

rs1562.html

Henlein čestným
občanem Králík?

Na podzim roku 2007 se rozpoutala 
diskuse ohledně zjištění, že vůdci sudet-
ských Němců Konradu Henleinovi 
bylo 9. května 1939 při návštěvě města 
Králíky uděleno čestné občanství 
- jeho odejmutí požadovalo regionální 
občanské sdružení PATRIOT CZ.

„Revize udělených čestných ob-
čanství ale není namístě,“ řekla Jana 
Ponocná, starostka Králík, která se dále 
v této věci vyjádřila v souladu s usnesením 
zastupitelstva města: „Rozhodli jsme se, 
že nebudeme měnit dějiny a necháme 
to tak, jak to je“. 

 S paní starostkou souhlasím, dějiny 
skutečně měnit nelze. Henleinovi bylo 
čestné občanství uděleno v době 

(pokračování na straně 4)
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nesvobody (tj. od 30. září 1938 do 4. 
května 1945) představiteli veřejné 
správy nacistického Německa. Tam 
totiž byly Králíky začleněny po okupaci 
československého pohraničí, takže už od 
1. října 1938 ve městě vládl okupační 
režim cizího státu - platnost rozhod-
nutí jeho správních a dalších orgánů 
zanikla osvobozením a obnovením 
Československé republiky. 

Ta nebyla právním nástupcem tzv. 
Protektorátu Čechy a Morava, práv-
ní kontinuita tedy neexistuje ani pro 
Českou republiku. Čestným občanem 
Králík byl tedy K. Henlein pouze po 
dobu začlenění města do Hitlerovy 
tzv. třetí říše. Není tedy skutečně co 
revidovat ani měnit.

autor: Jitka Gruntová, historička
14. 1. 2008 
http://gruntova.net/index.php
http://www.kscm.cz/article.asp?the-

ma=2742&item=37048
--------------------------------------------------
Vážení čtenáři, nejsem právník (práv-

nickou fakultu jsem opustil ve třetím 
ročníku dálkového studia), dovolím si však 
zveřejnit svůj názor na celý problém tak 
jak jej vidím ze svého pohledu.

Nejprve si musíme něco říci k institutu 
„Čestné občanství“, co to znamená, jaké 
má člověk výhody, případně jaká jsou 
jeho práva:

Čestní občané mají všechna prá-
va občanů obce, nejsou-li omezena 
zvláštními zákony (např. zákonem 
volebním, zákonem o referendu). Dále 
zákonodárce omezuje právo čestného 
občana na vystoupení v rozpravě na 
zastupitelstvu, avšak za podmínek da-
ných jednacím řádem zastupitelstva 
(viz § 36 odst. 1 zákona o obcích).

O udělení nebo odejmutí čestného 
občanství rozhoduje podle § 84 odst. 2 
písm. s) zákona o obcích zastupitelstvo 
obce. Návrh na udělení (ale i odejmutí) 
čestného občanství může zastupitelstvu 
předložit:

- člen zastupitelstva obce (viz § 82 odst. 
a) zákona o obcích),

- výbory dle § 94 zákona o obcích ,
- rada obce (v rámci přípravy jednání 

zastupitelstva obce dle § 102 nebo k za-
řazení na pořad jednání dle § 94 odst. 1 
zákona o obcích),

- starosta obce (když plní funkce rady 
obce dle § 99 odst. 2 zákona o obcích).

Jaká je tedy možnost odebrání 
titulu čestný občan mrtvému, lze mu 
jej vůbec odebrat?

Dne 1. 3. 2001 byl v ASPI  zveřejněn 
právní názor s číslem LIT13310CZ, autor 
P. Samčík.

Zde autor rozebírá institut čestného 
občanství, cituji:

Podle § 36 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích je obcím dána možnost udělit 
čestné občanství fyzickým osobám, které 
se významnou měrou zasloužily zejména 
o rozvoj obce. Občanství vzniká narozením 
a končí úmrtím. Pro občana se občanstvím 
rozumí souhrn práv a povinností. Z toho 
vyplývá, že občanem může být pouze fyzic-
ká osoba žijící. Není možné, aby občanem 
byla osoba již nežijící. Ostatky na hřbitově 
nejsou občané. Proto ani čestný občan po 
úmrtí není občanem. Z tohoto důvodu není 
možné udělit čestné občanství in memori-
am, a ani nelze čestné občanství po smrti 
občana odejmout. Úctu zemřelým může 
obec vyjádřit jiným způsobem. Může mít 
čestný hrob, pojmenovávat po něm veřejné 
prostranství apod.

Tolik právní názor P. Samčíka.

Čestná občanství udělená v období 
nesvobody

Situaci podle mého názoru řeší dekre-
ty prezidenta republiky (tzv. Benešovy 
dekrety), které byly vydány za účelem 
obnovení právního pořádku v naší re-
publice po 2.světové válce. Mimo těchto 
právních norem je nutné prostudovat 
i prováděcí předpisy (vyhlášky) k výše 
uvedeným předpisům. Při zkoumání této 
problematiky jsem se zabýval i  textem 
„Návrhu  poradní zprávy k vládní osnově 
ústavního dekretu prezidenta republiky 
o obnovení právního pořádku (řádu), 
schválený politickým výborem Státní rady 
(Londýn 3. 7. 1944)“.

Benešovy dekrety - tyto práv. normy 
byly po válce ratihabovány Prozatímním 
Národním shromážděním ústavním záko-
nem č. 57/1946 Sb.

Jaká jsou fakta? 
Město Králíky bylo na základě potupné 

dohody (podepsána 29. 9. 1938) násilně 
připojeno k jinému státu (zabrané území 
bylo obsazováno od 1. – 10. 10. 1938). 
Tato dohoda byla později prohlášena za 
neplatnou ihned od jejího počátku – pro 
náš právní řád je tedy nulitní.

Ihned po obsazení byl zrušen právní 
řád ČR a na daném území byla vyhlášena 
svrchovanost právního řádu fašistického 
Německa. 

Dne 9. 5. 1939 se usnesla Rada města 
Grulich udělit čestné občanství K. Hen-
leinovi u příležitosti jeho návštěvy města 
a regionu (okres Grulich v roce 1939 
zahrnoval 61 obcí s 29.161 obyvateli). 
Bohužel nemáme žádný záznam o tom, 
zda bylo občanství opravdu uděleno, pouze 
dovozujeme že ano, protože podle záznamů 
v archivu byl dne 26. 5. 1939 na schůzi 
rady města přečten děkovný dopis.

K předmětné události došlo v květnu 
1939. Toto období tedy spadá do „Doby 
nesvobody“. Tento institut (včetně stano-
vení délky trvání) byl vymezen ústavním 
dekretem č. 11/1944 Úř. věst. čsl. a vy-

hláškou č. 31/1945 Sb. . Čestné občanství 
města bylo uděleno radními města Gru-
lich, což byli představitelé veřejné správy 
nacistického Německa Na základě výše 
uvedených právních předpisů zanikla 
podle mého názoru platnost rozhodnutí 
jeho správních a dalších orgánů včetně 
orgánů veřejné správy osvobozením a 
obnovením Československé republiky 
v předmnichovských hranicích. 

Další právní normou je Dekret č. 
16/1945 o potrestání nacistických zločinců, 
zrádců a jejich pomahačů a o mimořád-
ných lidových soudech.

Jedná se o dekret prezidenta republi-
ky, který nabyl účinnosti dne 9. 7. 1945. 
Tento právní předpis byl později doplněn 
zákonem č. 33/1948 Sb.. 

§ 15
 Pozbytí občanské cti [§ 14 písm. a)] 

znamená:
1. trvalou ztrátu vyznamenání, řádů 

a čestných odznaků, veřejných služeb, 
hodností a funkcí, akademických hodností, 
jakož i ztrátu odpočivných a zaopatřova-
cích požitků, platů z milosti a všelikých 
jiných platů z peněz veřejných;

2. u poddůstojníků degradaci a u dů-
stojníků kasaci;

3. ztrátu způsobilosti k nabytí, výkonu 
a opětovnému nabytí práv, uvedených pod 
číslem 1 a 2 a práv ztracenými hodnostmi 
podmíněných;

4. ztrátu práva voliti a volen nebo povo-
lán býti k veřejné funkci, nebo hlasovati 
ve věcech veřejných;

5. ztrátu způsobilosti zastávati funkce 
ve sdruženích (spolcích nebo jiných útva-
rech podrobných);

Podle mého laického názoru platí 
kontinuita výše uvedeného právního 
předpisu i v případě, že válečný zločinec 
spáchal před vlastním odsouzením sebe-
vraždu. Henlein se totiž po svém zatčení 
domníval, že zůstane v rukách americké 
armády, po zjištění, že bude vydán jako 
válečný zločinec ke stíhání do ČSR spáchal 
sebevraždu.

Vážení čtenáři, z výše uvedených po-
znatků tedy vyplývá, že není co odebírat 
(neplatný úkon orgánů cízího státu; mrt-
vému nelze občanství odebrat).

Proč o tom tak dlouze píši. Králíky ve 
své historii již jedno udělení a odebrání 
zažily. Dne 25. 3. 1946 se zastupitelstvo 
města rozhodlo udělit čestné občanství 
Bohumilu Laušmanovi jako uznání za zá-
sluhy o průmysl v Králíkách. Pro ty mladší 
uvádíme, že to byl v té době  ministr vlády 
(český sociálně demokratický politik), kte-
rý proslul jako zuřivý znárodňovatel.  

A jaké byly ty „zásluhy“ (pro udělení a 
odebrání)?

660/1946 Ú.l.
Vyhláška ministra průmyslu
ze dne 27. prosince 1945
Na základě § 1, odst. 4 dekretu presi-

denta republiky ze dne 24. října 1945, č. 
100 Sb. , o znárodnění dolů a některých 
průmyslových podniků, vyhlašuji, že 

Vážíme si svého města?
(pokračování ze strany 3)

(pokračování na straně 5)
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podnik
Hedvábný průmysl Steiner & Kober, 

Králíky,  se sídlem v Králíkách, 
byl dnem 27. října 1945 znárodněn 

zestátněním, poněvadž jde o tkalcovnu 
hedvábí s více než 400 zaměstnanci podle 
průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 
až 1940 podle § 1, odst. 1, č. 22 tohoto 
dekretu.

 Znárodněním nabývá československý 
stát vlastnictví znárodněného podniku, 
a to veškerých nemovitostí, budov a za-
řízení, sloužících provozu znárodněného 
podniku, veškerého příslušenství podniku, 
počítajíc v to všechna práva (patenty, 
licence, živnostenská oprávnění, známky, 
vzorky apod.), směnky, cenné papíry, 
vkladní knížky, hotovosti a pohledávky 
k podniku náležící, jakož i všech hotových 
i nedokončených výrobků, polotovarů, 
zásob a hmot, které patří podniku v den 
počátku účinnosti tohoto dekretu. Ložisek 
a nalezišť surovin a movitostí a práv 
sloužících trvale provozu podniku se týká 
znárodnění, i když náleží někomu jinému 
než vlastníku podniku.

 Zároveň s podnikem se znárodňují 
v rozsahu plynoucím z ustanovení § 4, odst. 
2 dekretu i veškeré pomocné podniky a po-

mocné závody, náležící vlastníku podniku, 
jakož i veškeré podniky a závody, které 
tvoří s podnikem znárodněným nerozlučný 
hospodářský celek.

 O tom dávám věděti s účinkem doru-
čení.

Ministr průmyslu: B. Laušman v. r.

Tak to byly ty významné zásluhy – vy-
hláška o znárodnění místní textilky (dříve 
n.p. Hedva, dnes Incot). A proč mu bylo 
občanství odebráno? Protože v roce 1949 
z komunistického „ráje“ emigroval.  Ale 
byla splněna podmínka – bylo odebráno 
„živému“. Domnívám se, že po 2. světové 
válce tehdejší představitelé veřejné správy 
znali právní předpisy týkající veřejných 
záležitostí a věděli, že úkony učiněné 
v době nesvobody jsou neplatné, proto svým 
rozhodnutím odebrali občanství jenom bý-
valému ministrovi B. Laušmanovi.

Zastupitelé města Králíky reagovali 
na neustávající mediální kampaň ještě 
v lednu 2008, kdy přijali svým usnesením 
č.j. ZM/2008/01/017 následující tiskovou 
zprávu:

„Vzhledem k ohlasům na  mediál-
ní kampaň k problematice čestného 
občanství Konráda Henleina vydává 
Zastupitelstvo města Králíky toto 
prohlášení:

Vážíme si svého města?
(dokončení ze strany 4) Problematikou kontroverzních čest-

ných občanství se Zastupitelstvo města 
Králíky zabývalo a přijalo příslušné 
usnesení.

Čestná občanství jsou pro nás zápi-
sem v městské kronice svědčící o době, 
o městě, o jeho obyvatelích a jejich 
názorech. Přesto, že některá z nich 
považujeme z dnešního pohledu za 
nesprávná, listy z kroniky vytrhávat 
nechceme, naopak, chceme je zachovat 
pro možnost objektivního náhledu na 
historii i pro budoucí generace. „

Podle mého názoru bylo přijato správné 
rozhodnutí zastupitelstva  již v listopadu 
2007.

P.S. Pokud se v dalších tiskových prohlá-
šeních dočtete, že vedení města nepodpořilo 
nějakou konkrétní akci, tak to je proto, že 
RM nesouhlasila se zařazením konkrétní 
žádosti do kategorie přímá podpora v rámci 
schváleného Dotačního a příspěvkového 
programu města. Podle pravidel Dotačního 
a příspěvkového programu by totiž měl 
žadatel žádat v oblasti Grantové podpory 
(žadatel při vyúčtování dokládá náklady 
na konání akce), tato pro letošní rok ještě 
nebyla vyhlášena. Důvodem je zatím ne-
přijatý rozpočet města.

Jan Divíšek, vedoucí odboru
školství, kultury a tělovýchovy

Vánoční
besídka

Děti z MŠ v Prostřední Lipce dě-
kují Všem rodičům a sponzorům za 
finanční a materiální pomoc při pří-
pravě vánoční besídky. Besídka v na-
ší školce byla radostná, plná dojetí, 
ale především bohatší o dárky, které 
si děti odnesly domů. Rozzářené a 
šťastné oči dětí vypovídaly za vše.

Naše další poděkování patří spon-
zorovi, který nám po vánočních 
svátcích daroval DVD přehrávač. 
Díky tomuto dárku si děti ve školce 
zpestřují chvíle hezkou pohádkou, 
nebo různými vzdělávacími programy 
pro MŠ.

Návštěva
ve školách

V tomto měsíci navštívili naši 
předškoláci obě ZŠ v Králíkách. 
Vstřícné přivítání pí. učitelek 
z prvních tříd vyvolalo u dětí ještě 
větší chuť k zápisu do 1. třídy a 
poté do školy.

Děti nakoukly do školní aktovky 
a sešitů svých kamarádů, kteří ješ-
tě před rokem trávili hezké chvíle 
ve školce.

Mateřská školka
 Prostřední Lipka
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Kulturní zážitek

Střelnice ve víru tance aneb kdo si hraje, nezlobí

Králické taneční setkání
Ve dnech 11. 1. 2008 – 12. 1. 2008 po-

řádala ZUŠ Králíky setkání dětských a 
mládežnických souborů z celé republiky. 
Hlavní program byl uskutečněn v sobotu 
odpoledne, za účasti 18 souborů, které se 
svými 260 členy nacvičily, s jistě nemalým 
úsilím, svoje taneční vystoupení.

Většina z vás si ani nedovede představit, 
co času a úsilí i peněz stála příprava takové 
akce. Hlavní podíl na těchto přípravách 
a celém průběhu setkání měla učitelka 
tanečního oboru ZUŠ v Králíkách paní 
Iva Musilová.

Soutěž na Střelnici hodnotila tříčlenná 
porota, složená ze zkušených odbornic 
v tanečním oboru. Ovšem i diváci, kterých 
přišlo opravdu hodně, takže zaplnili celý 
sál, mohli hodnotit celou soutěž v samo-
statné divácké soutěži s tím, že diváci 
nemohli v duchu propozic soutěže hodnotit 
domácí soubory. Ty nejsou do této kategorie 
zařazeny. Ovšem většina z našich souborů 
patřila se svým provedením a choreografií 
k nejlepším při hodnocení odborné poroty 
(odborná část soutěže).

Vhodně vybraná hudba i krásně půso-
bivé a pestré kostýmy tančících přispěly 
k atmosféře celého odpoledne. Jak už to 
na takových soutěžích bývá, ohromné a 
spontánní nasazení veškeré vystupující 
mládeže, strhává k reakci, aplausu všech-
ny ostatní diváky. Spokojenost se soutěží 
vládla u většiny účastníků taneční soutě-
že, která je vlastně už podruhé pořádána 
v Králíkách. Je to jedna z výborně organi-
zovaných kulturních akcí, které zviditelňují 
naše město. Díky všem sponzorům, dalším 
nezištným pomocníkům a samozřejmě 
hlavním pořadatelům.

Vladimír Hejtmanský

Rád bych se s vámi podělil o jeden 
zážitek z pátku dne 11. 1., kdy jsem se 
vracel podvečerním vlakem z Pardubic. 
Na nádraží v Pardubicích mě upoutal za-
jímavý obrázek. Houf děvčat v tom davu 
studentů jednak statečně odolával obrov-
ské tlačenici, zároveň každé děvče táhlo 
v jedné ruce velkou tašku a v druhé ruce 
drželo v obalu šaty. Přitom to byly malé 
školačky, některé z nich ve věku skoro 
předškolním. Po příjezdu přeplněného 
rychlíku se děvčata musela „nasoukat“ 
se všemi zavazadly do vlaku. V Ústí n. 
Orlicí se přestupovalo již ve tmě, děvčata 
se zavazadly klopýtala přes koleje na le-
tohradské nástupiště. Přitom, když jsem 
zaslechl jejich rozhovor ve vlaku i při 
vystupování, tak z nich „sálalo“ nadšení 
nad tím, že jedou na taneční soutěž. A to 
je pro mě asi to největší ocenění práce 
organizátorů - to těšení se na soutěž.

Jak slíbila Iva Musilová, v roce 2010 
se opět sejdeme v Králíkách. Jenže ono to 
není jen tak, stojí za tím spousta práce. 
Paní Ivu Musilovou známe jako vedoucí 
tanečního oboru Králické ZUŠ, zároveň ji 
známe jako spoluorganizátorku, lektorku 
nebo jednu z účinkujících (divadlo, taneč-
ní, vystoupení ZUŠ atd. atd.). Širší veřej-
nost to zatím netuší, ale rádi prozradíme, 
že Iva je zároveň jednou z těch, které 

se zasloužily, že výše uvedená taneční 
přehlídka se jednak koná v Králíkách a 
jednak má stále se zvyšující úroveň (ať už 
v počtu vystupujících, v umělecké kvalitě, 
v technickém a organizačním zázemí). 

Jako diváci vidíme již jenom závěreč-
ný „bombónek“ – vlastní vystoupení. Je 
nutné si ale uvědomit, kolik času zabere 
hlavním organizátorům příprava a re-
alizace tohoto kulturně společenského 
zážitku. Zde nemám na mysli přípravu 

choreografie a vlastní nácvik vystoupení, 
mám na mysli organizační přípravu – za-
jištění stravování, ubytování, příprava 
prostor konání akce, ceny pro soutěžící 
kolektiv, odborná porota atd. atd. atd. 
A za to jistě patří organizátorům veliký 
dík. Vedení Města Králíky si velmi váží 
těchto aktivit a zařadilo podporu této 
akce do Dotačního a příspěvkového 
programu města.

Za OŠKT Jan Divíšek

V letošním roce se konal již 13. roč-
ník celostátní soutěžní taneční přehlíd-
ky. Tato přehlídka tanečních souborů, 
která je určena dětem od šesti do 
patnácti let, se koná střídavě jeden rok 
v Praze a další rok na jiném místě ČR. 
V Králíkách ve dnech 11. – 12. 1. 2008 
proběhlo již druhé taneční setkání. 
V roce 2010 se opět mimopražská část 
uskuteční v Králíkách.

Pro účinkující byla připravena na-
příklad večerní diskotéka (do 20.30 
hod.). Zvláštní poděkování patří J. 
Hejtmanské, M. Libichové, V. Koubo-
vé, R. Matoulkové, V. Krupařové za 
napečení 600 koláčů pro všechny účin-
kující, dále učitelům ZUŠ za veškerou 
pomoc a Pavlu Strnadovi za příjemné 
prostředí.

Děkuji také všem, kteří nám pomohli 
materiálně/finančně se zajištěním 
akce:

- MÚ Králíky - Dotační a příspěvkový 
program města

- Květinářství „Květinka“ Monika 
Kudláčková

- BaPa s.r.o. Letohrad
- Pekárna Falta Králíky
- Penzion „Krčma“ Dolní Morava
 
Letošní ročník v číslech:
18 souborů, 260 účinkujících, jeden 

zahraniční soubor (Extad Žilina). Pře-
vážně se jednalo o kolektivy ze základ-
ních uměleckých škol. Mimo účastníky 
přehlídky navštívilo Střelnici na 150 
diváků. 

Soubory:
ZUŠ Pardubice Polabiny
ZŠ Pardubice Havlíčkova
ZUŠ A. Voborského z Prahy 4
ZUŠ Králíky
ZUŠ Králíky, Červená Voda
ZUŠ Slatiňany
ZUŠ Žamberk
ZUŠ Moravská Třebová
SHM Praha
EXTAD Žilina (SR)
Taneční škola DaM Jablonec n. 

Nisou
Mažoretky Havířov
Horské myši Rokytnice

Oceněné soubory:
II. a III. kategorie „baletní tanec
- nejlepší choreografie „Barevné vari-

ace“ ZUŠ Pardubice Polabiny
- nejlepší choreografie „Padetrois“ 

ZUŠ Pardubice Havlíčkova

II. kategorie „scénický a moderní 
tanec“

- nejlepší choreografie „Myšičky“ ZUŠ 
Králíky

III. kategorie scénický a moderní 
tanec

- nejlepší choreografie „Barbosáci“ 
Horské myši Rokytnice

- za techniku současného tance „Na 
dosah“ DaM Jablonec n. Nisou

Město Králíky podpořilo letošní akci 
zařazením do Dotačního a příspěvkové-
ho programu.

Za organizační tým
Iva Musilová, Lucie Lišková
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Školství v Králíkách v letech 1945-1954
Osídlování Králicka v letech 1945–1960 a jeho důsledky pro

současnost s krátkým exkurzem do let 1918-1938

Československo získalo při svém vzniku v roce 1918 početnou 
německou a polskou menšinu. Němci a Poláci žili také v regionu 
Orlicka včetně Králicka.1 

Část území rozkládající se v povodí Orlice byla národnostně 
smíšená. Kromě Čechů zde žili Němci, v malém počtu i Poláci. 
A. Boháč v Národopisné mapě republiky Československé (1926) 
píše, že v Kladsku se uchoval český jazyk ve více obcích například 
Jablonné nad Orlicí bylo české a od něj se táhla řada českých 
menšin až ke Králíkám. Území od Králík směrem k Šumperku 
bylo obydlené Němci. 

V Polsku a v jeho částech patřících v 18. a 19. století Prusku 
žili Němci a česká menšina. Její součástí byli čeští pobělohorští 
exulanti. Dobové prameny vypovídají o tom, že němečtí státní 
příslušníci mateřské řeči české byli usídleni téměř výhradně 
v pruském Slezsku, a to zejména v bývalém okrese vratislavském 
a opolském. Ve vratislavském okrese se rozkládal tzv. český 
koutek v Kladsku; další české a moravské emigrantské obce z 18. 
století se nacházely na Hlubčicku a Ratibořsku.

Od konce 40. let 20. století prošlo studovaným územím něko-
lik migračních vln. V jeho polské části došlo po skončení druhé 
světové války ke kompletní výměně obyvatelstva v důsledku 
posunu polsko-německých hranic. Na českém území došlo k mi-
gracím po rozbití Československa v roce 1939, poté za 2. světové 
války, v době obnovení Československa jako národního státu 
v letech 1945-1947 a po uchopení moci KSČ v letech 1948-1953 
a 1954-1959. 

Československá exilová vláda připravovala obnovení Česko-
slovenska jako národního státu Čechů, Slováků a slovanských 
menšin již v letech 1941 až 1943. Edvard Beneš zpočátku 
předpokládal odstoupení části československého pohraničí, 
osídleného Němci, vznik německých správních oblastí a odsun 
Němců z další části pohraničí Čech a Moravy (Kural 1994, Kap-
lan 1990). Politická řešení budoucího uspořádání střední Evropy 
však nabídla poválečnému Československu velkorysejší možnost: 
odsun německého obyvatelstva a obnovení státu v předválečných 
hranicích. Tento záměr byl uskutečnitelný za cenu vylidnění 
rozsáhlých pohraničních oblastí. Tyto oblasti měly být zčásti osíd-
leny slovanským obyvatelstvem – Čechy a Slováky z vnitrozemí, 
českými a slovenských repatrianty, reemigranty atd. Regiony 
však neměly dosáhnout původní zalidněnosti. Především hornatá 
území již neměla být trvale osídlena. Měla se stát bezpečnostním 
pruhem kolem státních hranic a vojenským prostorem. Ostatní 
území mělo být zalidněno z jedné třetiny oproti předválečnému 
stavu. Předpokládalo se, že ve velmi chudých podhorských a 
horských oblastech by lidé opět složitě hledali obživu, a proto 
by se právě tyto oblasti mohly stát ohnisky nové nespokojenosti 
a sociálních střetů.

Zkoumané území na české straně hranice (tehdejší okresy 
Králíky a Žamberk) bylo poznamenáno opakovanými migračními 
pohyby a neujasněností záměrů nového osídlení. Lze předpoklá-
dat, že rychlý odsun Němců a pomalé, proti jiným pohraničním 
regionům stále se opožďující doosídlování oblasti na české straně 
a jeho nestabilnost způsobily nejen drsné přírodní podmínky, ale 
také složitost tehdejší politické situace daná tlakem SSSR na vy-

tvoření jeho dvou satelitních států – Polska a Československa.
Složitá byla situace i v Kladsku. Sovětská strana měla zájem 

na jeho připojení k Polsku, protože tam hodlala přesunout polské 
obyvatelstvo z území, která připadla SSSR. Poláci považovali 
svůj nárok na Slezsko za oprávněný, snažili se sovětskému vli-
vu zamezit. Čeští politici žádali připojení Kladska, Ratibořska 
a Hlubčicka k Československu a zdůvodňovali to historickým 
právem a početností české menšiny v těchto oblastech. Navíc zde 
mohl působit předpoklad územní kompenzace za odstoupení Pod-
karpatské Rusi SSSR, které se českoslovenští komunisté v čele 
s K. Gottwaldem ve svém centru v Moskvě zříkali již v roce 1944. 
Očekávali masivní podporu sovětských politiků při prosazování 
svých požadavků v exilové vládě.2

Češi v Kladsku založili 17 národních výborů, které se měly 
stát lidovou samosprávou oblasti. Na ochranu kladských Čechů 
vzniklo několik spolků, například Národní výbor Kladska se 
sídlem v Náchodě. Sovětští politici si přáli silné Českosloven-
sko, v němž navíc komunisté získávali silný vliv. Hodlali ale 
také posílit vliv „lublinské polské vlády“, a proto se přiklonili 
k tomu, ponechat území Polsku. O hranicích měla rozhodnout 
konference v Postupimi.

Díky masivní podpoře SSSR si Československo udrželo Tě-
šínsko s kompaktní polskou menšinou, avšak Kladsko připadlo 
Polsku. Poláci odtud rychle vysídlovali slezské Němce a společně 
s nimi i kladské Čechy, kteří byli rovněž německými občany, a 
navíc podle Poláků nemluvili česky. Část z nich, asi 12 000 lidí, 
reemigrovala po roce 1945 do Československa. Češi z Polska 
se usídlili ve východních i západních Čechách a na severní 
Moravě.

(pokračování příště)
PhDr. Helena Nosková, CSc., AV ČR

1 Podrobně Nosková, H. : Osídlování pohraničí a východočes-
kých regionů v letech 1945-1960. In: Konference Orlice 2001. 
Sborník Jablonné nad Orlicí 2. 10. - 3. 10. 2001, s. 35-39.

2RGASPI, fond 82, 1943-1944, Gottwaldův dopis Molotovovi 
ohledně kulturních potřeb obyvatelstva na Podkarpatské Rusi.
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Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací
a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí 

Od 1. 1. 2008 nabývá účinnosti (s výjimkou některých 
ustanovení) zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů. 

Součástí změn daňových zákonů v rámci reformy veřejných 
financí jsou také změny zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „daňový zákon“), uvedené v části šesté Čl. 
XII a XIII cit. zákona. 

Jedná se zejména o 
1. změnu zdanění bezúplatného nabytí věcného bře-

mene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při 
bezúplatném převodu nemovitosti z dosavadní daně z převodu 
nemovitostí na zdanění daní darovací (§ 6 odst. 1 a § 9 odst. 1 
daňového zákona), 

2. změnu osoby daňového poplatníka v případě nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti na základě smlouvy 
o zajišťovacím převodu práva, kterým je dle nové úpravy 
namísto převodce nabyvatel nemovitosti (§ 8 odst. 1 písm. b) 
daňového zákona), 

3. rozšíření osvobození od daně dědické při nabytí 
majetku děděním i na poplatníky zařazené do II. skupiny 
osob pro účely  výpočtu daně dědické (§ 19 odst. 1 a 2 
daňového zákona), 

4. zavedení osvobození od daně darovací u bezúplatných 
nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny (§ 19 
odst. 3 a 4 daňového zákona), 

Zařazení osob pro účely výpočtu daně dědické a daně darovací 
je upraveno v § 11 daňového zákona, podle kterého jsou osoby 
zařazeny do skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli 
nebo dárci (obdarovanému). Příbuzenským vztahům vzniklým 
narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením. 

Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, 
prarodiče) a manželé. 

Do II. skupiny osob patří příbuzní v řadě pobočné - kola-
terální (přičemž v poznámce pod čarou se odkazuje na § 117 
občanského zákoníku), a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové 
a tety. Tento výčet osob příbuzných v řadě pobočné (tzv. nepřímí 
příbuzní) je taxativní a nelze ho dále rozšiřovat. Dále do II. 
skupiny patří také manželé dětí (zeť, snacha), děti manžela 
(nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchyně), manželé rodičů 
(nevlastní rodiče) a osoby, které s dárcem nebo zůstavitelem žily 
nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo před smrtí 
zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu 
pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou 
na dárce nebo zůstavitele. 

5. nevyžadování daňového přiznání k dani dědické nebo 
k dani darovací při nabytí majetku osobami zařazenými do I. 
a II. skupiny poplatníků, 

6. rozšíření nároku na prominutí daně z převodu ne-
movitostí či daně darovací při splnění zákonem stanovených 
podmínek  v případech 

- převodu vlastnictví k nemovitosti, uskutečněného na 
základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, dojde-li ke 
zpětnému nabytí nemovitosti původním vlastníkem, 
který převedl vlastnictví k nemovitosti k zajištění splnění zá-
vazku na věřitele, pokud daňový subjekt požádá o prominutí 
daně z převodu nemovitostí nejpozději do 3 let ode dne nabytí 
vlastnictví k nemovitosti původním vlastníkem (§ 25 odst. 4 
daňového zákona), 

- převodu vlastnictví k nemovitosti na základě smlouvy uzavře-
né s rozvazovací podmínkou, s výjimkou smlouvy o zajišťovacím 
převodu práva, smlouvy s výhradou zpětného převodu vlastnictví 
k nemovitosti, jiné smlouvy, která byla po převodu vlastnictví k 
nemovitosti zrušena, pokud ke zpětnému nabytí nemovitosti 
původním převodcem dojde do 3 let ode dne vzniku právních 
účinků vkladu práva do katastru nemovitostí nebo ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti, která není předmětem 
evidence v katastru nemovitostí a v této lhůtě daňový subjekt 
požádá o prominutí daně nebo ručitel podá podnět finančnímu 
ředitelství (§ 25 odst. 5 daňového zákona). 

Jde-li o nemovitost podléhající evidenci v katastru 
nemovitostí, prominutí daně z převodu nemovitostí 
nebo daně darovací je podmíněno zápisem vlastnictví 
k nemovitosti ve prospěch původního vlastníka v kata-
stru nemovitostí. 

7. Pro posouzení, jaké osvobození od daně dědické nebo daně 
darovací bude uplatňováno při nabytí majetku, je rozhodující, kdy 
nastala skutečnost, která je předmětem daně. Touto skutečností 
je u daně dědické nabytí majetku děděním (podle § 460 občan-
ského zákoníku se dědictví nabývá smrtí zůstavitele), u daně 
darovací touto skutečností bude bezúplatné nabytí majetku na 
základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. 
Pokud dojde k úmrtí zůstavitele nebo k bezúplatnému nabytí 
majetku na základě právního úkonu před nabytím účinnosti zá-
kona, tj. před 1. 1. 2008, úplné osvobození od daně dědické u osob 
zařazených do II. skupiny a od daně darovací u osob zařazených 
do I. a II. skupiny se neuplatní. V tomto případě se bude nadále 
postupovat podle dosavadní právní úpravy, osvobozeno bude 
nabytí majetku uvedené v § 19, § 20 a § 23 ve znění daňového 
zákona do 31. 12. 2007.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

P R O N A J M O U T   B Y T
označení bytu: č. 39

číslo popisné: 658/3  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 1 + 1, plocha bytu 35,94 m2

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

předpis měsíčního nájemného: 1.090,- Kč
předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 900,- Kč

prohlídka bytu: po dohodě se správcem
Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320

termín uzavření nájemní smlouvy:
nejdříve od 1. 3. 2008

konečný termín přijímání žádostí: 22. 2. 2008
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném 
nájemci bytu rozhodne Rada města Králíky.
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Pečovatelská služba v roce 2008 aneb otázky a odpovědi
Pomalu, i když pro někoho možná rychle, 

se rozbíhá nový rok 2008. Každý z nás si jis-
tě přeje, aby byl rokem úspěšným, klidným 
a hlavně bezproblémovým. Totéž jsme také 
bezesporu přáli i svým blízkým, přátelům a 
známým na začátku tohoto roku. Nicméně 
i tento rok může přinést do našich životů 
okamžiky, kdy budeme potřebovat pomoc 
našich blízkých, přátel či známých nebo 
zkrátka pomoc někoho druhého, nebo tuto 
pomoc bude potřebovat někdo z našeho oko-
lí. Proto bych Vám  rád připomněl existenci 
naší pečovatelské služby, která v našem 
městě vstoupila již do 18. roku svého fun-
gování a do druhého roku platnosti nového 
zákona o sociálních službách, který do této 
oblasti přinesl mnoho změn a nových věcí. 

Odpověďmi na několik následujících 
otázek, bych rád pomohl Vám, případným 
zájemcům o využití pečovatelské služby 
(dále jen „PS“), získat alespoň základní 
informace a nasměrovat Vás k nám, resp. 
našim pracovníkům, na konci jejichž ra-
men můžete také nalézt onu pomyslnou 
pomocnou ruku.

Kdy a kde se na vás mohu obrátit?
Obracet se na nás se svými dotazy můžete 

v pracovních dnech v době od 7:00  do 
15:30 hodin, a to buď v kanceláři, která 
se nachází v Domě s pečovatelskou služ-
bou v ulici Na Křižovatce 193 v Králíkách 
(nedaleko vlakové zastávky), telefon 465 
325 665, mobil 602 405 675, e-mail: css.
kraliky@centrum.cz nebo přímo na pra-
covnice pečovatelské služby, telefon 
465 631 616, mobil 605 369 340. Prosíme 
Vás, abyste pro telefonický kontakt využí-
vali na prvním místě kontakty na kancelář, 
případně mobilní telefon na pečovatelky. 
Jistě pochopíte, že se naše pracovnice po-
hybují převážnou část své pracovní doby 
mimo dosah své pevné linky.

Co všechno PS poskytuje?
Rozsah úkonů, které může PS poskytovat 

je přesně dán zákonem. Mezi nejčastěji vy-
užívané úkony naší PS však patří: dovoz 
oběda (obědy odebíráme ve Školní jídelně 
Moravská), úklid v domácnosti (běžný 
i větší sezónní – např. mytí oken), nákupy 
a pochůzky (na úřady, poštu, do lékárny, 
apod.). Dalšími úkony PS jsou praní a 
žehlení prádla, doprovod k lékaři, 
případně odvoz vozem k lékaři (pouze 
v rámci Králík, nenahrazujeme dopravní 
zdravotní službu - sanitky), dále pak po-
skytujeme péči o vlastní osobu (pomoc 
při podávání jídla a pití, oblékání, přesun 
na lůžko, pohyb po bytě, apod.), pomoc při 
úkonech osobní hygieny. Všechny úkony 
provádíme na základě individuálních potřeb 
uživatele a po vzájemné dohodě.

Mohu domluvit PS pro jinou osobu?
Nový zákon přichází se zcela novým 

přístupem k poskytování sociální služby 
(v našem případě PS) a tím je smluvní vztah, 
který může vzniknout pouze mezi uživate-
lem služby (tj. tím komu je PS poskytována) 
a poskytovatelem. Tudíž domluvit lze pouze 
informativní návštěvu pracovníka PS u oso-
by, které má být poskytována. Nicméně 
musí to být právě tato osoba, jenž se rozhod-
ne, zda a v jakém rozsahu bude PS využívat, 
neboli jestli uzavře (podepíše) s poskytova-
telem smlouvu. Jediná výjimka je u osob, 
které mají určeného opatrovníka, který je 

oprávněn v těchto otázkách jednat.
Za jakých podmínek se PS poskytuje 

a kdy ne? 
PS lze dle zákona poskytovat pouze oso-

bám, které mají sníženou soběstačnost buď 
z důvodu věku, zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, nebo rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. O tom, zda žadatel je 
takovou osobou, rozhoduje poskytovatel 
na základě informací, které získává přímo 
od žadatele během úvodní schůzky, tzv. 
šetření. Poskytovat PS nelze tam, kde by 
osoba nepatřila do výše popsané skupiny 
osob, tzn. pro poskytování sociální služby 
nejsou zákonné důvody. Sociální služby, 
tedy ani PS, nenahrazují jiné komerční 
služby, které jsou poskytovány lidem, kteří 
si pouze „nechtějí či neumějí“ dané úkony 
vykonávat sami (např. neexistuje u nich 
snížená soběstačnost).

Může mi být poskytována PS, i když 
nepobírám příspěvek na péči?

Ano, může. Příspěvek na péči je pouze 
jakýmsi „úředním potvrzením“ o snížené 
soběstačnosti určitého stupně, která je (viz. 
předchozí otázka) nutnou podmínkou pro 
poskytnutí PS. Z příspěvku pak je možné 
provádět úhradu za PS, protože Dům s pečo-
vatelskou službou Králíky je registrovaným 
poskytovatelem dle zákona.  Nicméně to, že 
žadatel nemá přiznán příspěvek na péči, 
nebo o něj ani nežádal,  ještě neznamená, že 
nemá sníženou soběstačnost, a proto, pokud 
na základě poskytnutých informací během 
úvodního šetření tuto sníženou soběstačnost 
prokáže, nic nebrání tomu, aby byla PS 
poskytována. Úhradu za poskytování PS 
pak takový uživatel hradí z vlastních pro-
středků. Výše úhrad za poskytování úkonů 
PS se řídí platným sazebníkem výše úhrad 
(viz. webové stránky města – www.kraliky.
cz – Úřední deska – Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví – Pečovatelská služba – Sou-
bory ke stažení).  

Jaké informace ode mne budete 
potřebovat?

 Pro to, aby bylo možné rozhodnout o po-
skytování PS budeme potřebovat základní 
informace o Vašem zdravotním stavu (ne-
požadujeme vyjádření lékaře). Dále pak 
informaci, zda jste nebo nejste příjemcem 
příspěvku na péči, jméno praktického 
lékaře (pouze pro případ náhlých zdravot-

ních komplikací, kdyby bylo nutné přivolat 
lékařskou pomoc) a kontaktní informace 
na nejbližší rodinné příslušníky (případně 
osoby, které je možno informovat v případě 
nenadálé situace). Dále pak osobní údaje 
nutné k sepsání smlouvy.

Jak rychle je možné PS začít posky-
tovat?

PS lze začít poskytovat na základě se-
psané smlouvy. Stručně řečeno, podpisu 
smlouvy musí předcházet úvodní schůzka 
v domácnosti žadatele, jejíž výstupem je, 
v případě dohody, písemná žádost o po-
skytnutí PS, která obsahuje i požadavek 
na poskytování konkrétních úkonů PS. Na 
základě tohoto šetření a písemné žádosti 
vystaví pracovník DPS smlouvu, která 
nabývá platnosti dnem podpisu oběma stra-
nami a tímto dnem může být PS uživateli 
poskytována. 

Lze měnit rozsah PS?
Ano, rozsah poskytovaných úkonů lze 

měnit písemnou formou (patřičný formulář 
poskytne pečovatelka). V případě zlepšení 
zdravotního stavu uživatele služeb je možné 
některé služby přestat využívat, či naopak. 
V případě potřeby lze smlouvu o poskyto-
vání PS kdykoliv ukončit, a to i  bez udání 
důvodu.

Co když potřebuji pomoc, kterou PS 
neposkytuje?

V případě, že požadujete službu, kterou 
DPS neposkytuje, nabídneme Vám služby 
jiného poskytovatele, který je schopen Vám 
pomoci, pokud takový v našem regionu 
působí.

Závěrem
Naše práce se rozhodně neomezuje na 

pouhé vykonávání požadovaných úkonů, 
ale chceme být každému člověku blízkými 
pomocníky a těmi, o které je možné se v dané 
nepříznivé situaci opřít. V neposlední řadě 
chceme být také partnerem subjektům či 
osobám, které Vám již nějakou pomoc posky-
tují. Respektujeme Vaše individuální potře-
by a řídíme se jimi. Jste to vy, naši uživatelé, 
kdo určuje rozsah poskytované péče.

Možná vás mnoho dalších otázek právě 
v tuto chvíli napadá, a proto budeme velice 
rádi, pokud se k nám tyto vaše otázky dosta-
nou. Rádi Vám na ně odpovíme, buď osobně 
nebo třeba v některém z dalších článků. 

Mgr. Martin Hejkrlík,
ředitel DPS Králíky
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Musíme si pomáhat
V prvním týdnu v lednu proběhl již 

osmý společný lyžařský výcvik obou 
králických základních škol na Severo-
moravské chatě. Letošní kurz se od těch 
předešlých trochu lišil. Účastníky byli 
žáci sedmých i osmých ročníků a vzhle-
dem ke špatným sněhovým podmínkám 
kurz probíhal na sjezdovce na Šanově, 
kam nás denně vozil autobus zajištěný 
a zaplacený majitelem Severomoravské 
chaty p. Gažarem.

Žáci byli rozděleni do šesti družstev 
podle svého vybavení (lyže, snowboard) a  
podle dovedností. Během pěti výcvikových 

dní se začínající lyžaři a snowboardisté 
naučili základům lyžování, snowboardu 
a velmi ocenili, že vyjedou na vleku. Ti, 
kteří na svém „nářadí uměli“, zase zjistili, 
že se lyžování někam posunulo, že máme 
různé druhy oblouků atd. Prostě, že se 
máme stále čemu učit. 

Lyžařský výcvik není pouze o lyžo-
vání, ale i o vzájemných vztazích. Děti 
tu společně tráví celý týden a musí se 
naučit spolu vycházet. Letošní pobyt na 
horách se nesl v duchu hesla „Musíme 
si pomáhat“. V dnešní době, kdy nejsme 
příliš spokojeni se vztahy mezi lidmi, 

kdy pomoc slabšímu není považována 
za samozřejmost, se snažíme právě na 
školních pobytových akcích dětem tyto 
vlastnosti vštěpovat. Byli jsme velmi 
potěšeni při pohledu na zkušenější lyžaře, 
snowboardisty, kteří se zápalem vysvět-
lovali a předváděli svým méně zdatným 
kamarádům, jak mají správně zvládnout 
techniku jízdy na lyžích či snowboardu. 
Při předvádění malí instruktoři zároveň 
zdokonalovali i svou vlastní techniku 
jízdy. Děti také nenásilnou formou a 
bez příkazů a nařízení zjistily, jak zod-
povědná a náročná je práce instruktorů, 
jak důležité je i dodržování bezpečnosti. 
Nezanedbatelné je, že se tímto způsobem 
prohlubují i kamarádské vztahy mezi 
spolužáky. 

K poslednímu dni neodmyslitelně patří 
závody ve slalomu, kterých se účastní 
všichni žáci. Ani letos tomu nebylo jinak. 
Není tak důležité, kdo zvítězí, ale to, že 
radost mají všichni, když dorazí do cíle.

Chceme poděkovat všem, kteří přispěli 
ke zdařilému průběhu celého výcviku, 
především pak p. Gažarovi, který zajistil 
a hradil autobusovou dopravu do lyžař-
ského areálu. 

Pro úplnost výsledky závodů:
Lyže dívky: 1. Martina Uhlířová,   

2. Kateřina Mičkechová, 3. Veronika 
Revúsová .

Lyže chlapci: 1. Zdeněk Filip, 2. Jakub 
Stejskal, 3. Ladislav Weindlich.

Snowboard dívky: 1. Lucie Nesvad-
bová, 2. Karolína Coufalová, 3. Martina 
Musilová.  

Snowboard chlapci: 1. Jakub Málek, 2. 
Jakub Halanič, 3. Dominik Šponar.

Za obě ZŠ Iveta Kubíčková

Slavnosti pálenky (IV. ročník)
ZÁBAVA SPOJENÁ S KOŠTEM PÁLENEK
TJ Jiskra Červená Voda pořádá pod 

vedením p. Stanislava Revúse IV. ročník 
„Slavností pálenky“.

Hlavní soutěž je naplánována na 29. 3. 
2008 na sále SDH za nemocnicí v Červené 
Vodě od 19 hodin.

Přihlášku do soutěže lze použít ze zpra-
vodaje a nebo na místech sběru pálenek 
uvedených níže. Sběrny budou fungovat 
na následujících místech od 11. 2. 2008 do 
uzávěrky přihlášek (21. 3. 2008).

Sběrny jsou rozmístěny následovně:
Červená Voda
Stavebniny RS (otevřeno po – pá   7 

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

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

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

Souček (příjem po – pá13 – 16 hodin).

Základní podmínky pro zařazení do 
soutěže:

1. Vyplněná a odevzdaná přihláška 
– do 21. 3. 2008. K dispozici ve sběrnách 

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

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

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

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

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

Stanislavem Revúsem.
Kontaktní telefon 602 560 076.

PŘIHLÁŠKA PÁLENKY

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

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

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

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

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

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

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

Uzávěrka přihlášek 21. 3. 2008
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2008Kalendář akcí - Králíky
www.klaster-kraliky.cz www.poutnidum.czHora Matky Boží

Čas Datum Název Program
14:00 02-II-08 Karneval pro děti V poutním domě, hudba, program pro děti
9:00 11-III-08 Co jsou to Velikonoce program pro kralické školky - předškoláky
14:00 26-IV-08 Kuličkiáda také „čarodejnice“ - oheň, opékání buřtů
13:30 17-V-08 Dětský sportovní den 13:30 dětská mše sv.,  od 14:00 různé hry
13:30 20-IX-08 Dětský sportovní den 13:30 dětská mše sv.,  od 14:00 různé hry
14:00 11-X-08 Drakyáda - pro děti s programem soutěž o nejlepšího draka

Akce pro děti a celou rodinu

Poutní dům, Dolní Hedeč 2, Králíky 561 69, tel:465 631 178, mobil: 605 912 840, info@poutnidum.cz, www.poutnidum.cz

Bohoslužby a poutě
06-II-08 Středa Popeleční středa - začíná postní období mše sv.: 10:30; 17:00,  16:30 křížová 

cesta
20-III-08 Čtvrtek Zelený čtvrtek mše sv.: 17:00
21-III-08 Pátek Velký pátek - velkopáteční obřady křížová cesta 16:30, liturgie Velkého 

pátku 17:00,
22-III-08 Sobota Bílá sobota Vigilie Zmrtvýchvstání Páně - 20:00
23-III-08 Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše sv.: 8:30; 10:00; 15:00
24-III-08 Pondělí Velikonoční pondělí mše sv.: 8:30; 10:00; 15:00
03-V-08 Sobota Pouť pro chlapy, dopoledne duchovní 

program 1. soboty
odpoledne - hudba, opékání prasete, 
občerstvení, šipky, a jiné sporty

25-V-08 Neděle Slavnost Těla a Krve Páně mše sv.: 8:30; 10:00; 15:00; při 10. 
mši sv. slavnostní průvod s Nejsvětější 
svátostí oltářní

17-VIII-08 Neděle Hlavní pouť - Slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie

9:30 růženec, 10:00 hlavní mše svatá, 
kterou celebruje Mons. Dominik 
Duka; po mši sv. průvod s milostivým 
obrazem Panny Marie;

24-VIII-08 Neděle Výročí posvěcení chrámu na Hoře Matky 
Boží

mše sv.: 8:30; 10:00; 15:00

19-X-08 Neděle Pouť pro ženy - pouť k sv. Gerardovi 9:30 růženec, 10:00 mše sv. s 
požehnáním s relikvií sv. Gerarda, 
odpolední program - skupina Učedníci 
a jiné

24-XII-08 Středa Štědrý den - půlnoční mše sv. (ve 24:00)
25-XII-08 Čtvrtek Slavnost Narození Páně mše svaté: 8:30, 10:00, 15:00
26-XII-08 Vánoční koncert sboru Corale - Žamberk 13:30
26-XII-08 Pátek Svátek sv. Štěpána mše svaté: 8:30, 10:00, 15:00
31-XII-08 Středa sv.Silvestra, poděkování za uplynulý rok 23:00 adorace, 24:00 mše svatá

Víkendové duchovní obnovy
Začátek Konec Téma Exercitátor Program:

Duchovní cvičení 
začínají uvedený první 
datum v 18:00 hod. 
večeří, kde se upřesní 
další program.
Informace ohledně 
jídla a bydlení na 
www.poutnidum.cz

18-I-08 20-I-08 Rozeznání Boží vůle a důvěra v Boha P. Nowicki
15-II-08 17-II-08 Odpouštět neznamená jen tolerovat P. Michalčík
14-III-08 16-III-08 Co jsou to velikonoce P. Nowicki
18-IV-08 20-IV-08 Křesťan v moderním světě P. Michalčík
16-V-08 18-V-08 "Udělejte všechno, co vám řekne!" P. Nowicki
20-VI-08 22-VI-08 "Mluv Pane..." Host
18-VII-08 20-VII-08 Co znamená věřit P. Nowicki
08-VIII-08 10-VIII-08 Rozeznávání povolání Host
15-VIII-08 17-VIII-08 Rozeznávání povolání pro dívky P. Michalčík
12-IX-08 14-IX-08 Duchovní obnova pro maturanty a studenty P. Nowicki
17-X-08 19-X-08 Dialog v rodině, jak zlepšit rodinné vztahy P. Nowicki
14-XI-08 16-XI-08 "Pane, nauč nás modlit se!" Host
12-XII-08 14-XII-08 Bůh v životě člověka Host

Mariánské první soboty
Měsíc Datum Pozvaný host Program: 

9:00 růženec
9:30 přednáška (host) 
10:15 Adorace, možnost 
zpovědi, 11:00 mše svatá, 
12:00 přestávka, 13:00 
volná beseda s pozvaným 
hostem 13:30 požehnání 
milostivým obrazem, 
závěr

1. sobota v měsíci květnu 03-V-08 P. Miloš Kolovratník
1. sobota v měsíci červnu 07-VI-08 Mons. Josef Kajnek
1. sobota v měsíci červenci 05-VII-08 P. Pavel Hájek
1. sobota v měsíci srpnu 02-VIII-08 P. Josef Smola
1. sobota v měsíci září 06-IX-08 P. Jan Ston
1. sobota v měsíci říjnu 04-X-08 P. Bernard Špaček
1. sobota v měsíci listopadu 01-XI-08 P. Pavel Boukal
1. sobota v měsíci prosinci 06-XII-08 P. Josef Michalčík
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Výpis z jednání Rady města Králíky
19. 12.
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 

65 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70,-- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje.

Zároveň RM schvaluje zatížení po-
zemku p.p.č. 65 v k.ú. Králíky právem 
odpovídající věcnému břemeni spo-
čívající v uložení podzemního vedení 
kanalizace a práva vstupu na pozemek 
za účelem provozování, oprav a údržby 
zařízení pro oprávněné Město Králíky, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neu-
rčitou a bezúplatně. 

- RM schvaluje pronájem části po-
zemku p.p.č. 872 v k.ú. Červený Potok 
(cca 48 m2) za účelem užívání zahrady 
panu M., Červený Potok za roční ná-
jemné.

- RM v návaznosti na usnesení 
RM/2007/44/638 ze dne 24.10.2007 
souhlasí se zaměřením stávající stav-
by pana Springera pravděpodobně na 
pozemku p.p.č. 112/2 v k.ú. Prostřední 
Lipka.

- RM schvaluje požádat o pronájem 
pozemků p.p.č. 1388/1 a 1388/5 v k.ú. 
Dolní Boříkovice od ČR – Pozemkového 
fondu.

Zároveň RM doporučuje požádat 
o úplatný převod pozemků p.p.č. 1388/1 
a 1388/5 v k.ú. Dolní Boříkovice od 
ČR – Pozemkového fondu na Město 
Králíky a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

- RM schvaluje úpravu ceníku služeb 
v položce číslo 1 (tělocvična) – rozšíření 
ceníku o registrované sportovce v TJ 
Jiskra Králíky, o. s. a v bodě 3 (ledová 
plocha). Tímto rozhodnutím je zrušeno 
č.j. RM/2007/48/696. Zároveň ukládá 
vedoucímu odboru OŠKT předložit do 
31.7 2008 RM průběžné vyhodnocení. 

- RM schvaluje nové znění mandátní 
smlouvy mezi městem Králíky a firmou 
ARMYFORT s.r.o. Brno a pověřuje sta-
rostku města jejím podpisem 

- RM schvaluje s platností od 1. 1. 
2008 cenu stočného ve výši 27,60 Kč 
včetně DPH (25,33 Kč bez DPH).

- RM bere na vědomí odpisový plán 
– rok 2007 od ZŠ Králíky 5. května 
412.

- RM schvaluje příspěvek ve výši 
5 000,- Kč fotbalovému oddílu na nákup 
ozvučovacího zařízení. 

2. 1.
- RM schvaluje příspěvek na činnost 

ve výši Kč 1.000,- organizaci Konfe-
derace politických vězňů ČR, oblastní 
pobočka 66, Ústí nad Orlicí.

- RM neschvaluje přímý příspěvek 
sdružení Motorsportklub Boříkovce a 
ukládá vedoucímu OŠKT informovat 
žadatele o možnosti podat žádost do 
dotačního programu města.

- RM souhlasí s navýšením vstupného 
do VMK s platností od 2. 1. 2008 násle-

dovně: dospělí – 50,- Kč, děti, studenti 
a důchodci 35,- Kč, rodinné vstupné 
(2dospělí a 1-3 děti) – 130,-Kč.

- RM souhlasí se skácením 1 ks vrby 
na p.p.č. 1071/28 v k.ú. Králíky. Sou-
hlas se uděluje stavebně obchodní spo-
lečnosti Gresin-Ivnest s.r.o., Praha 6.

-  R M  r e v o k u j e  u s n e s e n í  č . 
RM/2007/52/755 ze dne 19. 12. 2007 a 
zároveň schvaluje odpisový plán – rok 
2007 od ZŠ Králíky 5. května 412.

9. 1.
- RM schvaluje ukončení nájemního 

vztahu na nebytový prostor v čp. 366 na 
Velkém náměstí v Králíkách s panem 
Venzarou – „VIKING“, Jilemnice a to 
dohodou k 31. 1. 2008. 

 Zároveň ukládá MO zveřejnit zá-
měr pronájmu uvolněného nebytového 
prostoru v čp. 366 na Velkém náměstí 
v Králíkách a to v souladu se schvále-
nými pravidly.

- RM schvaluje znění výzvy k předlo-
žení nabídky na administraci projektu 
„Krytý bazén Králicko“ a způsob zve-
řejnění výzvy.

- RM souhlasí s případným řešením 
odvodu povrchové vody z lokality  „Pod 
Klášterem“ melioračním příkopem za-
ústěným do Králického potoka. Rovněž 
souhlasí s nutnou výměnou stávajícího 
cca 200 m dlouhého zatrubnění za 
kapacitnější pokud studie potvrdí toto 
řešení za nejvhodnější.

- RM schvaluje uzavření Dodatku č. 
9, kterým se mění a doplňuje smlouva 
o dílo ze dne 30. 6. 2004 část K, článek 
XX. týkající se zabezpečení provozu 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu a systému naklá-
dání se stavebním odpadem s firmou 
SMK s.r.o. Králíky a pověřuje starostku 
podpisem dodatku. 

- RM schvaluje podpis smlouvy o zve-
řejnění inzerce ev. číslo 1000342990.

- RM schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě ze SROP v rámci grantového 
schématu Společného regionálního ope-
račního programu, podopatření: 4.1.2. 
Podpora regionálních a místních služeb 
cestovního ruchu – veřejné subjekty, 
reg. číslo CZ.04.1.05/4.1.12.3/4902 a 
pověřuje starostku jeho podpisem.

- RM schvaluje Dodatek č. 1 k man-
dátní smlouvě s Králickou rozvojovou 
s.r.o. ze dne 5. 3. 2007 uzavřené k rea-
lizaci akce „Turistická oblast Králický 
Sněžník – partnerství v cestovním 
ruchu“ a pověřuje starostku jeho pod-
pisem.

- RM souhlasí se skácením 1 ks 
lípy a 39 ks břízy na p.p.č.  306/13 a 
516/3 v k. ú. Dolní Lipka a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty  z těchto 
stromů s panem Paukem, bytem Dolní 
Lipka, s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní 

nebezpečí žadatele pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 3.00 hod., a to v sou-
vislosti s pořádáním „Květinkového 
plesu“ dne 19. 1. 2008 ve velkém sále 
Klubu Na Střelnici v Králíkách.

- RM souhlasí s prodloužením ho-
diny nočního klidu na 4.00 hod., a to 
v souvislosti s pořádáním „Sportovního 
plesu“ dne 26. 1. 2008 ve velkém sále 
Klubu Na Střelnici v Králíkách.

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

- RM souhlasí s převzetím záštity 
města nad 48. ročníkem tradičního krá-
lického karnevalu a zároveň souhlasí se 
spolupořadatelstvím města při zajištění 
realizace akce.

- RM schvaluje úhradu ohňostroje 
z prostředků města v souvislosti s po-
řádáním akce ve výši Kč 25.000,- za 
podmínky, že zbývající částku ve výši 
Kč 5.000,-- dodá pořadatel.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu dne 22. 2. 2007 na 05.hod. 
následujícího dne v zúčastněných pro-
vozovnách a dne 23. 2. 2007 v Klubu Na 
Střelnici do 04 hod. následujícího dne.

- RM povoluje dne 22. 2. uzávěru 
náměstí po dobu konání veřejného 
promítání a ohňostroje.

RM schvaluje příspěvek organizaci 
Česká telemarková asociace, o.s. ve 
výši Kč 8.000,- na zajištění propagace 
města Králíky v průběhu konání akce 
FIS HANNAH TELEMARK WORLD 
CUP Dolní Morava.

- RM schvaluje, v souladu s usta-
novením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, rozpočtové opatření číslo 
81760, 250 a 260, kterými se  snižuje 
upravený rozpočet v příjmech a výda-
jích o částku -539.500 Kč. 

- RM schvaluje zadávací podmínky 
stavby „Krytý bazén Kralicko“ a ukládá 
odboru VTS vyhlásit soutěž na dodava-
tele projektu pro územní řízení .

16. 1.
- RM schvaluje požádat vlastníka 

pozemku p.p.č. 1833/2 v k.ú. Králíky, 
tj. Pozemkový fond ČR, o řízení věcného 
břemene na tomto pozemku spočívají-
cího v právu chůze a jízdy v rozsahu 
určeném GP č. 1383-782/2007 pro 
oprávněné Město Králíky. 

RM bere na vědomí informaci o zápi-
su k povinné školní docházce na školách 
zřizovaných městem Králíky.

- RM schvaluje Dohodu o používání 
výplatního stroje k úhradě cen za poš-
tovní službu č. 981302-0037/2008 mezi 
městem Králíky a Českou poštou, s.p. 
se sídlem Praha 1 a pověřuje starostku 
podpisem dodatku. 
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 1 konaného dne 14. ledna 2008

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

Z jednání ZM omluven: Čestmír 
Doubrava místostarosta.

Za MěÚ: sl. Lenka Faltusová, Bc. Věra 
Kubíčková, Bc. Divíšek.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Zpráva firmy Králická

rozvojová s.r.o. o projektu
„Turistická oblast Králický
Sněžník – partnerství
v cestovním ruchu“

4.3. Zástava nemovitostí čp. 5
4.4. Doplnění usnesení ze

dne 10. 12. 2007 o
sloučení základní škol

4.5. Tisková zpráva
4.6. Větrné elektrárny v Králíkách

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

1. Zahájení, prezence schválení 
programu

Starostka města Jana Ponocná zaháji-
la zasedání přivítáním přítomných členů 
a občanů a navrhla doplnění programu 
o body 4.5. Tisková zpráva a 4.6. Větrné 
elektrárny v Králíkách. Program jednání 
byl schválen s navrženými změnami.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli tohoto zápisu byli na-

vrženi a schváleni Ing. Šašek a pan 
Hejtmanský.

3. Zpráva z jednání rady města
Výběr usnesení z jednání rady města 

přednesla starostka města paní Jana 
Ponocná v následné diskuzi vznesl dotaz 
p. Juránek, týkající se změn v man-
dátní smlouvě s firmou ARMYFORT, 
s.r.o.. Tento dotaz byl paní starostkou 
zodpovězen, žádné další otázky nebyly 
vzneseny. 

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace

4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 2076/5 
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádala 
paní J. P. z Prahy za účelem nastavení 
zahrádky. Jedná se o pozemek o výměře 
24 m2, který je veden v KN jako ostatní 
plocha. Pozemek je zatížen věcným bře-
menem pro oprávněné Město Králíky 

spočívající v právu vedení a údržby ote-
vřeného příkopu pro odvádění srážkové 
vody z přilehlé komunikace a to na dobu 
neurčitou a bezúplatně. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
50,- Kč + náklady spojené s převodem, 
tj. 7.372,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
2076/5 v k.ú. Králíky paní J. P., Praha 
2 za kupní cenu 7.372,- Kč. 

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 1185 v k.
ú. Heřmanice u Králík

Obsah: O koupi pozemku požádal pan 
J. G. z Chrudimi za účelem sjednocení  
pozemků. Jedná se o pozemek o výměře 
197 m2, pozemek je veden v KN jako 
ostatní plocha – ostatní komunikace. 
Podle odboru VTS cesta slouží jako přístup 
k nemovitosti žadatele. V případě prodeje 
nebude nutno cestu opravovat a udržovat. 
ZM dne 5. 11. 2007 schválilo záměr pro-
deje pozemku. Ve stanoveném termínu 
o koupi požádali manželé Š. z Heřmanic 
za účelem zajištění přístupu k nemovitosti 
čp. 60, pozemek rovněž užívají. RM dne 5. 
12. 2007 doporučila pozemek neprodávat a 
to z důvodu, že ostatní komunikaci užívá 
více vlastníků sousedních nemovitostí. 
Dne 3. 1. 2008 manželé Š. žádost zrušili 
s tím, že přístup ke své nemovitosti mají 
zajištěn na pozemku p.p.č. 384/5 a před-
mětný pozemek využívají jen ojediněle. 
Souhlasí s prodejem pozemku panu G. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 20,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 4.578,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemku 
p.p.č. 1185 v k.ú. Heřmanice u Králík 
panu J. G., Chrudim 3 za kupní cenu 
4.578,- Kč. 

4.1.3. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
486 v k.ú. Dolní Hedeč

Obsah: O koupi pozemku požádali 
manželé C. z Kolína za účelem údržby 
pozemku v blízkosti nemovitosti. Jedná 
se o pozemek vedený v KN jako ostatní 
plocha o výměře 50 m2, pozemek žadatel 
nemá v pronájmu. Podle sdělení odboru 
VTS přes pozemek vede veřejný vodovod, 
bude nutno zřídit věcné břemeno. Dle 
odboru ÚPaSÚ je dle projednávaného 
konceptu ÚPO Králíky plocha rekreační-
ho bydlení v současně zastavěném území, 
omezení vyplývající z ÚPD – ptačí oblast 
– Natura 2000, věcné břemeno ochrany 
vodního zdroje pro Vodovody a kanaliza-
ce Jablonné nad Orlicí. RM doporučila 
prodej a navrhla kupní cenu 50,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. Zároveň RM 
schválila pozemek zatížit věcným břeme-
nem spočívajícím v uložení podzemního 
vedení veřejného vodovodu a práva vstu-
pu na pozemek za účelem provozování, 
oprav a údržby zařízení pro oprávněné 
Město Králíky, věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně.

ZM schválilo záměr prodeje po-
zemku p.p.č. 486 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady 

spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

4.1.4. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
65 v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan 
J. K. z Králík za účelem rozšíření vlast-
nictví. Jedná se o pozemek vedený v KN 
jako ostatní plocha o výměře 193 m2, 
pozemek žadatel nemá v pronájmu. Dle 
odboru VTS na části pozemku je uloženo 
kanalizační potrubí, bude nutno zřídit 
věcné břemeno. Podle sdělení odboru 
ÚPaSÚ je dle projednávaného konceptu 
ÚPO Králíky plocha bydlení městského 
rodinného. RM doporučila prodej a na-
vrhla kupní cenu 70,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Zároveň RM schvá-
lila pozemek zatížit věcným břemenem 
spočívajícím v uložení podzemního vedení 
kanalizace a práva vstupu na pozemek 
za účelem provozování, oprav a údržby 
zařízení pro oprávněné Město Králíky, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neur-
čitou a bezúplatně.

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 65 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 70,--Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.5. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 
1013 a p.p.č. 1822/10 v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemků požádala 
společnost GIMIA a.s., Králíky 105. 
Jedná se o pozemek pod nemovitostí, 
kterou společnost vlastní, a o zahradu u 
nemovitosti. Pozemky jsou v KN vedeny 
jako zastavěná plocha o výměře 289 m2 
a trvalý travní porost o výměře 519 m2. 
Podle odboru VTS se jedná o zastavěné 
a oplocené pozemky. Přes pozemek p.p.č. 
1822/10 vede kanalizační řad, nutno zří-
dit věcné břemeno. Dle odboru ÚPaSÚ je 
ÚPD schválena, pozemek p.p.č. 1822/10 
jako zeleň obytné zástavby. V rámci 
projednávaného ÚPO Králíky je území 
bydlení městského typu rodinné. RM 
doporučila prodej a navrhla kupní cenu 
u st.p. 130,- Kč a u p.p. 70,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. Zároveň 
RM schválila pozemek p.p.č. 1822/10 
zatížit věcným břemenem spočívajícím 
v uložení podzemního vedení kanalizač-
ního řadu a práva vstupu na pozemek za 
účelem provozu, údržby a oprav zařízení 
pro oprávněné Město Králíky, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ků st.p.č. 1013 a p.p.č. 1822/10 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu u st.p. 130,- Kč 
a u p.p. 70,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.6. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
385 v k.ú. Králíky 

Obsah: O koupi pozemku požádali 
manželé K. z Králík za účelem užívání 
zahrady u nemovitosti čp. 317, kterou 
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vlastní. Jedná se o pozemek o výměře 385 
m2, který je v KN veden jako zahrada, a 
žadatelé ho mají v pronájmu, na pozem-
ku je ochranné pásmo vodního zdroje 
II. stupně. Dle odboru VTS se jedná 
o oplocenou zahradu, na pozemku nejsou 
zařízení města. Dle odboru ÚPaSÚ je 
ÚPD zpracována – území zeleně obytné 
zástavby, dle projednávaného konceptu 
ÚPO Králíky je území bydlení městského 
typu rodinné, pozemek je v MPZ. S ohle-
dem na nedostatek parcel na RD uvážit 
atraktivnost místa, i když je v památkové 
zóně. Podle vyjádření odboru ŠKT se 
jedná o pozemek v MPZ, dle koncepce 
památkové péče (architekt Svoboda) je 
nutno čp. 317 na st.p.č. 329 v k.ú. Krá-
líky zachovat a proluku vedle čp. 317 je 
doporučeno dostavět. RM nedoporučila 
prodej pozemku.

ZM neschválilo záměr prodeje po-
zemku p.p.č. 385 v k.ú. Králíky.

4.1.7. Záměr prodeje bytového domu 
čp. 622 v k.ú. Králíky

Obsah: V souvislosti s přípravou roz-
počtu na rok 2008 předkládá MO návrh 
na prodej bytového domu čp. 622 v ul. 
Fr. Palackého v Králíkách včetně příslu-
šenství a to podle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Jedná se o bytový dům se 4 b.j. o veli-
kosti 2+1, se standardními byty, součástí 
je také zahrada a jiná stavba bez čp.

Bytový dům byl ke konci roku 2007 
převeden na město Správou vojenského 
bytového fondu Praha podle zákona č. 
174/2003 Sb., o převodu některého nepo-
třebného vojenského majetku.   

Dle Pravidel pro nakládání s nemo-
vitým majetkem ve vlastnictví Města 
Králíky je nejnižší možná sazba za 1 m2 
podlahové plochy bytu 1.660,- Kč. MO 
navrhuje vzhledem k atraktivitě a kvalitě 
bytových jednotek sazbu povýšit o 350,-
- Kč (včetně administrativních nákladů 
na prohlášení vlastníka, apod.), tj. celkem 
na 2.010,- Kč/m2 podlahové plochy bytu. 
RM doporučila prodej. 

ZM schválilo záměr prodeje byto-
vého domu čp. 622 na st.p.č. 804, jiné 
stavby bez čp./ev. na st.p.č. 1093, po-
zemků st.p.č. 804, 1093 a p.p.č. 650/2 
vše v k.ú. Králíky a to podle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve 
znění pozdějších předpisů, a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. Zároveň ZM 
schvaluje kupní cenu ve výši 2.010,- 
Kč/m2 podlahové plochy bytu, kupní 
cenu u st.p. ve výši 130,- Kč/m2 a u  
p.p. ve výši 70,- Kč/m2. 

4.1.8. Záměr prodeje bytového domu 
čp. 841 až 843 v k.ú. Králíky

Obsah: V souvislosti s přípravou roz-
počtu na rok 2008 předkládá MO návrh 
na prodej bytového domu čp. 841 až 843 
v ul. Nádražní v Králíkách a to podle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o bytový dům s 24 b.j. o veli-
kosti 3+1, se standardními byty. Odbor 
VTS v případě prodeje navrhuje provést 
úpravu vstupů do objektu za účelem 
rozšíření komunikace jako přístup do bu-

doucího sídliště. Prodej bytů doporučuje 
vzhledem k nutným investicím (střecha, 
okna, výhledově zateplení objektu a roz-
vody). Dle odboru ÚPaSÚ bylo na výše 
uvedenou stavbu městu vydáno v roce 
2006 stavební povolení za účelem prove-
dení nástavby 9 b.j., které má platnost 
2 roky (pokud nebude stavba zahájena). 
Dle odboru ŠKT chybí startovací byty 
pro mladé rodiny, v případě č.p. 841 
– 843 se jedná o relativně nový bytový 
fond (r. 1984). S ohledem na probíhající 
deregulaci nájemného se město levně 
zbavuje trvalého příjmu. FO se nejeví 
prodej těchto bytových jednotek jako 
vhodný, jedná se o potencionální trvalý 
zdroj příjmů, město by si mělo ponechat 
určitý počet bytů ve vlastnictví i s ohle-
dem na budoucí předpokládané výdaje na 
nějaké opravy a rekonstrukce. Správce 
bytového fondu vyčíslil přehled předpisu 
nájemného a nákladů pro bytový dům za 
poslední 3 roky. Předpokládané příjmy na 
nájemném na rok 2008 činí 440.640,- Kč, 
náklady na nejnutnější údržbu za rok 
2007 jsou ve výši 122.458,10 Kč. 

Dle Pravidel pro nakládání s nemo-
vitým majetkem ve vlastnictví Města 
Králíky je nejnižší možná sazba za 1 m2 
podlahové plochy bytu 1.660,- Kč. MO 
navrhuje vzhledem k atraktivitě a kvalitě 
bytových jednotek sazbu povýšit o 350,-
- Kč (včetně administrativních nákladů 
na prohlášení vlastníka, apod.), tj. celkem 
na 2.010,- Kč/m2 podlahové plochy bytu. 
RM dne 12. 12. 2007 odložila bod na 
příští jednání a uložila odboru VTS do-
ložit předpokládané budoucí náklady na 
údržbu. Dle odboru VTS předpokládané 
náklady stavebních úprav při plánované 
„Nástavbě domu čp. 841-3“, jejichž rea-
lizace se neuskutečnila z důvodu nedo-
statku finančních prostředků, by činily 
celkem 6.060,- tis. Kč. Další náklady je 
nutno počítat postupně na rekonstrukci 
rozvodů elektro, vodoinstalace, vnitřní 
kanalizace, úpravy soc. zařízení, rozvody 
STA, výměna spotřebičů. RM doporučila 
prodej.

ZM schválilo záměr prodeje by-
tového domu čp. 841, 842 a 843 na 
st.p.č. 1362/1, 1362/2 a 1362/3 a po-
zemků st.p.č. 1362/1, 1362/2 a 1362/3 
vše v k.ú. Králíky a to podle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve 
znění pozdějších předpisů, a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. Zároveň ZM 
schvaluje kupní cenu ve výši 2.010,- 
Kč/m2 podlahové plochy bytu, kupní 
cenu u st.p. ve výši 130,- Kč/m2. 

4.1.9. Úplatný převod pozemků p.p.č. 
1388/1 a 1388/5 v k.ú. Dolní Boříkovice

Obsah: Jedná se o pozemky ve vlastnic-
tví PF ČR, které navazují na nemovitost 
ve vlastnictví města – sportovní kabiny 
u fotbalového hřiště. Jedná se o pozemky 
o výměře 1313 m2, které jsou v KN ve-
deny jako t. t. porost. O úplatný převod 
pozemků má možnost město požádat 
a do doby převodu požádat o pronájem 
pozemků. Odbor VTS doporučuje požá-
dat o převod a pronájem pozemků. RM 
schválila pronájem pozemků od PF ČR 
a zároveň doporučila požádat o úplatný 
převod pozemků na město.

ZM schválilo požádat o úplatný převod 
pozemků p.p.č. 1388/1 a 1388/5 v k.ú. 
Dolní Boříkovice od ČR – Pozemkového 
fondu na Město Králíky a to dle § 5 
zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách 
převodu zemědělských a lesních pozemků 
z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4.2. Zpráva firmy Králická rozvo-
jová s.r.o. o projektu „Turistická ob-
last Králický Sněžník – partnerství 
v cestovním ruchu“

Mgr. Krabec přednesl zprávu o pro-
jektu “Turistická oblast Králický Sněž-
ník – partnerství v cestovním ruchu“. 
Seznámil zastupitele se základními 
daty a dosavadními výstupy projektu 
a dále s hlavními úkoly Destinačního 
managementu pro rok 2008. V následné 
diskusi vystoupil Ing. Zima, poděkoval 
za prezentaci a vznesl několik drobných 
dotazů týkajících se SWOT analýzy (ne-
byla součástí prezentace), prodloužení 
časového horizontu projektu, financování 
a zapojení dalších oblastí do projektu 
(Hanušovicko). Na dotazy odpověděli 
starostka města a Mgr. Krabec. Dále se 
ptal pan Hejtmanský, zda jsou dostup-
né informace o majetkových vztazích 
k pozemkům na vrcholu Králického 
Sněžníku. Z následné diskuze vyplynulo, 
že přesné informace k dispozici nejsou. 
Paní starostka navrhla usnesení, nikdo 
z přítomných zastupitelů nenavrhl žádné 
doplnění a ani žádný pozměňovací návrh. 
V průběhu projednávání tohoto bodu se 
na zasedání dostavil Ing. Kubín. 

ZM schválilo  toto usnesení: ZM 
vzalo na vědomí zprávu Králické roz-
vojové s.r.o. o projektu „Turistická 
oblast Králický Sněžník – partnerství 
v cestovním ruchu“. 

4.3. Zástava nemovitostí čp. 5

Vedoucí majetkového odboru sezná-
mila ZM o vývoji celé kauzy a zároveň 
seznámila ZM s výkladem soudního 
rozhodnutí zpracovaného Mgr. Urbanem. 
V diskusi vystoupili Mgr. Krabec a Ing. 
Zima a přednesli svá stanoviska k celé 
kauze. Svůj názor a doplňující informace 
vyjádřili rovněž JUDr. Ježek, pan Jurá-
nek, Ing. Šašek, paní Ponocná, MUDr. 
Rýcová a Ing. Kubín. Paní starostka 
navrhla usnesení. JUDr. Ježek navrhl 
doplnění tohoto usnesení, které bylo 
následně přijato.

ZM schválilo toto usnesení: ZM 
bere na vědomí zprávu majetkového 
odboru a vstupy zastupitelů, které 
byly v průběhu jednání předneseny 
v kauze vývoje věci zástavy na ne-
movitosti čp. 5 na Velkém náměstí 
v Králíkách. 

4.4. Doplnění usnesení ze dne 10. 
12. 2007 o sloučení základní škol

4.4.1. Sloučení základních škol - změna 
a doplnění usnesení č. ZM/2007/10/224

Dne 10. 12. 2007 schválilo ZM čís-
lem jednacím ZM/2007/10/224 sloučení 
základních škol do jednoho právního 
subjektu. Konkrétně se jedná o ZŠ Krá-
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líky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí IČO 49314629 a ZŠ 
Králíky, 5.května 412, okres Ústí nad Orlicí, IČO 49314637.  
Z důvodu jednoznačného zápisu do školského rejstříku je nutné 
stanovit právní nástupnictví sloučeného subjektu. OŠKT navr-
huje určit jako nástupnickou organizaci ZŠ Králíky, Moravská 
647, okres Ústí nad Orlicí, IČO 49314629. Ředitel této školy 
odchází k 1. 7. 2008 do starobního důchodu. ZM zároveň rozhod-
lo o jednotném názvu sloučené základní školy. Z „technických 
důvodů“ (razítka, formuláře vysvědčení, evidence IČO, smlouvy 
s dodavateli a vzhledem k tomu, že další rok by bylo nutné opět 
měnit nově přijatý název z důvodu spojení s gymnáziem (viz. 
usnesení ZM číslo ZM/2007/10/225), navrhujeme ponechat do 
sloučení s gymnáziem původní název nástupnické organizace, 
to jest Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad 
Orlicí.

V následné diskusi byly vzneseny dotazy, které byly zodpo-
vězeny starostkou města a vedoucím OŠKT. Zároveň nevzešel 
žádný návrh na změnu navrhovaných usnesení a ta byla 
přijata. 

ZM schválilo následně tato usnesení: 
1) ZM ruší usnesení č. ZM/2007/10/224. 
2) ZM schvaluje sloučení PO ZŠ Králíky, Moravská 

647, okres Ústí nad Orlicí IČO 49314629 a ZŠ Králíky, 
5.května 412, okres Ústí nad Orlicí, IČO 49314637 a jako 
nástupnickou organizaci sloučených příspěvkových 
organizací vyhlašuje zastupitelstvo města Králíky pří-
spěvkovou organizaci ZŠ Králíky, Moravská 647, okres 
Ústí nad Orlicí IČO 49314629 s detašovaným pracovištěm 
v ulici 5. května 412. Na nástupnickou organizaci přechá-
zí všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů zrušené příspěvkové orga-
nizace ZŠ Králíky, 5.května 412, okres Ústí nad Orlicí, 
IČO 49314637. ZM ruší k 30. 6. 2008 zřizovací listinu ZŠ 
Králíky, 5.května 412, okres Ústí nad Orlicí. 

3) ZM/2008/01/016:ZM ukládá OŠKT a MO vypracovat 
zřizovací listinu nového subjektu a RM připravit dle 
vyhlášky č. 54/2005 Sb. výběrové řízení na ředitele slou-
čeného subjektu. 

4.5. Tisková zpráva

Paní starostka přednesla návrh tiskové zprávy zastupitel-
stva města týkající se mediální kampaně vedené proti městu 
Králíky a jeho orgánům v kauze čestného občanství Konráda 
Henleina.

Znění tiskové zprávy:
„Vzhledem k ohlasům na  mediální kampaň k problematice 

čestného občanství Konráda Henleina vydává Zastupitelstvo 
města Králíky toto prohlášení:

Problematikou kontroverzních čestných občanství se Zastupi-
telstvo města Králíky zabývalo a přijalo příslušné usnesení.

Čestná občanství jsou pro nás zápisem v městské kronice 
svědčící o době, o městě, o jeho obyvatelích a jejich názorech. 
Přesto, že některá z nich považujeme z dnešního pohledu za 
nesprávná, listy z kroniky vytrhávat nechceme, naopak, chceme 
je zachovat pro možnost objektivního náhledu na historii i pro 
budoucí generace. „

ZM schválilo znění tiskové zprávy ve věci čestného 
občanství Konráda Henleina. 

4.6. Větrné elektrárny v Králíkách

Bod přednesla paní starostka. Zastupitelstvo uložilo na svém 
prosincovém zasedání RM vypracovat soubor odborných otázek 
pro předložení nabídky firmami, které se ucházejí o udělení sou-
hlasu s výstavbou větrných elektráren v katastru města Krá-
líky a integrovaných obcí. Vzhledem k tomu, že vedení města 
zaznamenalo několik obecně nesouhlasných názorů zastupitelů 
k výstavbě VE, považuje za nutné zjistit, zda tento nesouhlasný 
názor je většinový ještě před tím než se budou firmy zatěžovat 
vypracováváním odpovědí na naše otázky a studiemi, které stojí 
nemalé peněžní prostředky. Proto starostka města navrhla jako 
první krok hlasovat o následujícím usnesení.

ZM nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren v katastru 
města Králíky a jeho integrovaných obcích. 

Toto usnesení nebylo schváleno!

V dalším jednání starostka města navrhla okruhy otázek pro 
firmy ucházející se o výstavbu VE. Z diskuse vyplynula vůle za-
stupitelstva nezabývat se prozatím těmito otázkami, Ing. Zima 
navrhl  aby byla nejprve vypracována větrná mapy Kralického 
regionu a až po posouzení této mapy se k projednávanému bodu 
opět vrátit. Poté je možné dle Ing. Zimy zabývat se případnou 
vhodnou lokalitou a podnikat další kroky vůči zájemcům o vý-
stavbu VE. Na základě návrhu Ing. Zimy starostka navrhla 
znění usnesení, které bylo přijato. 

ZM ukládá RM zajistit větrnou mapu mikroregionu 
Králicka a předložit ji na jednání ZM. 

5. Informace z MěÚ

Nezazněla žádná informace.

6. Vstupy občanů

Ve vstupech občanů vystoupil pan Pauk a Mgr. Krabcová 
s nesouhlasným názorem na výstavbu VE na Kralicku. Dále 
Mgr. Krabcová vznesla dotaz na způsob financování o.p.s. Krá-
lický Sněžník a Králické rozvojové s.r.o. a na postup při vzniku 
členství soukromých subjektů v o.p.s. Králický Sněžník. Na její 
dotazy odpověděli starostka města a Mgr. Krabec a vysvětlili 
Mgr. Krabcové problematiku, na kterou se tázala. Žádný další 
dotaz nezazněl. 

7. Vstupy zastupitelů

Ve stupech zastupitelů vystoupil JUDr. Ježek, vznesl dotaz, 
zda jsou v rozpočtu města plánované prostředky na financování 
informačního systému v Králíkách. Paní starostka odpověděla, 
že rozpočet města pro rok 2008 se stále ještě připravuje, ale 
samostatná kapitola pro tyto výdaje v rozpočtu není. Tyto výdaje 
jsou hrazeny z kapitoly údržby komunikací. Pan Hejtmanský se 
ptal, proč byla přerušena tradice výstupů představitelů našeho 
kraje na Kralický Sněžník. Vyslovil názor, že by bylo vhodné 
tuto tradici obnovit. 

Výpis z jednání ZM redakčně upraven.
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Tříkrálová konference se vydařila
Občanské sdružení PATRIOT CZ - tisková zpráva

Králíky, 11. 1. 2008
V pátek 11. 1. 08 se v Evropském 

domě v Králíkách konal první ročník 
Tříkrálové konference, věnovaná regio-
nálnímu rozvoji Králicka, kterou pořá-
dalo obč. sdružení PATRIOT CZ. 

Hosty byli poslanec PČR a člen Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury Ing. 
Miroslav Váňa, primář ústeckoorlické 
nemocnice a člen Zastupitelstva kraje 
MUDr. Radomír Lána, jednatel spol. 
First International Company, s. r. o. 
Richard Andrle a místopředseda Insti-
tutu evropských poradců, o. s. František 
Winter.

Přítomné přivítal předseda PATRIOT 
CZ Jan Králík, který přítomné seznámil 
s aktivitami sdružení a plánem činnosti 
na letošní rok. Upozornil na projekt 
Králický cestovní pas. Za zmínku stojí, 
že město Králíky neudělilo souhlas s po-
užitím znaku města na tento projekt.

Poslanec Ing. Miroslav Váňa ve svém 
příspěvku zdůraznil nutnost rozvoje ces-
tovního ruchu, moderní infrastruktury 
a zejména zájem obcí a měst účastnit se 
vypisovaných dotačních programů. „Pro 
ústeckoorlicko je důležitý cestovní ruch, 
vytvoření rekreačních center, hypocenter 
a dostatek ubytovacích lůžek. Obce a 
města mohou žádat o zvýšení bezpečnosti 
dopravy, jako je například stavba chod-
níků, specifického dopravního značení, 
staveb nadchodů apod. Je smutné, že ve 

městě Králíky není jediná sjezdovka, na 
rozdíl od okolních obcí “.

Primář MUDr. Radomír Lána zdů-
raznil nutnost znovuzavedení hierar-
chizace nemocnic, kde by byly jasně 
určeny postupy, co která nemocnice má 
z hlediska zdravotní péče vykonávat. 
„Hierarchizace nemocnic by měla být ur-
čena zákonem, protože to, co se provádělo 
s nemocnicemi v devadesátých letech, 
zdejším příkladem může být nemocnice 
v Červené Vodě, bylo nešťastné. Budu se 
zasazovat o to, aby nemocnice s násled-
nou péčí v Červené Vodě měla základní 
obory chirurgii, internu a traumatologii. 
Občané na horách mají stejné právo na 
kvalitní a dostupnou lékařskou péči, 
jako občané ve větších městech.“ 

Jan Králík poznamenal: „Soukromá 
nemocnice ještě neznamená lepší zdra-
votní péči.“ 

Richard Andrle upozornil na skuteč-
nost, že je nutné zprofesionalizovat pří-
stup měst a obcí při předkládání žádostí 
a projektů o dotace. „Mnohokrát se nám 
stalo, že město žádalo o dotaci na projekt 
a nemělo ani vykoupené pozemky. To 
jsou skutečnosti, které ve své podstatě 
zdržují a brání čerpání dotace.“

František Winter vidí pro mikroregion 
Králicko šanci na financování zejména 
tzv. měkkých projektů. „Těmi může 
být příhraniční spolupráce, organizace 
různých setkání, vydávání brožur atd. 

Na rozdíl od česko-německé spolupráce, 
se česko-polská teprve rozvíjí.“ Právě 
v partnerských projektech vidí Winter 
pro Králicko velký potenciál.

Na slova Richarda Andrleho reago-
vala místostarostka Rudoltic Lenka 
Bártlová. „Naše obec je velice úspěšná 
v čerpání operačních programů, což 
považuji za projev dobré práce vedení 
obce. Jako konkrétní příklad mohu uvést 
připravovanou výstavbu aquaparku.“

Jan Králík vyjádřil názor, že Králíky 
by se kromě podpory a rozvoje turistic-
kého ruchu měly profilovat jako město 
řemesel.

JUDr. Milan Ježek, zastupitel města 
Králíky uvedl: „Je třeba podporovat 
zaměstnanost, protože Králicko má 
v krajském měřítku smutný primát, a 
tím je největší odliv obyvatel. Dnešní 
setkání považuji za velice zajímavé a 
prospěšné a je smutné, že si oslovení 
starostové z mikroregionu nenašli čas 
zúčastnit se této konference.“

Konference se zúčastnilo na dvě de-
sítky pozvaných účastníků.

Předseda PATRIOT CZ Jan Králík 
přítomným poděkoval za účast a za 
jejich názory a příspěvky k informacím, 
které zazněly.

Bc. Martin Kadrman
Tiskový mluvčí PATRIOT CZ

mob.: +420 737 939 104
patriotkraliky@seznam.cz
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Děti se vydají na Cestu do historie
Návštěvníci oddělení pro mládež Měst-

ské knihovny v Králíkách se v únoru 
vydají na zajímavou cestu do historie.

Po dvou úspěšných čtenářských soutě-
žích - Cestě po Čechách a Moravě křížem 
krážem s Krulišákem a Cestě kolem 
světa za 80 dní to tentokrát bude Cesta 
do historie. 

Děti se vypraví na cestu českou historií 
prostřednictvím soutěžních otázek.

Každý měsíc se podívají do jednoho ob-
dobí naší historie. Nebudou muset příliš  
pospíchat, protože soutěž bude probíhat 
až do května. 

Na začátku cesty se podívají na Velkou 
Moravu, do starých pověstí českých a 
mezi Přemyslovce, v březnu se potkají 
s husity, v dubnu je čeká renesance, 
v květnu se vrátí do 20. století.

Děti budou rozděleny do tří kategorií a 
každý měsíc budou vždy řešit tři soutěžní 
otázky. Navíc bude připravená ještě otáz-
ka prémiová. Za správnou odpověď získají 

10 bodů a pokud se rozhodnou soutěžit 
o prémii, získají ještě 20 bodů navíc. 

Cestovatelé, kteří se vrátí z historické 
výpravy s plným počtem bodů, postoupí 
do finále, které proběhne v červnu v měst-
ské knihovně. Na finalisty čekají nejen 
zajímavé ceny, ale i napínavá historická 
hra, ze které vyjde vítěz – nejúspěšnější 
účastník výpravy do české historie.

Vše o soutěži se můžete dočíst na webo-
vé stránce knihovny (www.orlicko.cz/Kra-
liky/knihovna) kde budou každý měsíc 
zveřejněny i nové soutěžní otázky.

Těšíme se na partu odvážných cesto-
vatelů!

Ivana Marečková

Soutěžící budou rozděleni do tří věko-
vých kategorií.

Každý cestovatel dostane pas účastní-
ka výpravy. Každý měsíc se podíváme do 
jednoho období naší historie. Přesuneme 
se až skoro na úplný počátek českých 

dějin a postupně se staletími vrátíme do 
současnosti. Nebudeme pospíchat, soutěž 
probíhá od února až do května. V únoru 
se třeba podíváme na Velkou Moravu, 
do starých pověstí českých a mezi Pře-
myslovce, v březnu se potkáme s husity, 
v dubnu nás čeká například renesance, 
v květnu se už budeme vracet, navštívíme 
20. století.

Každý měsíc sleduj soutěžní otázky  
- budou vždy 3 pro jednu kategorii a 
připravená bude ještě otázka prémiová. 
Správná odpověď bude hodnocena 10 
body, a pokud se rozhodneš soutěžit o 
prémii, získáš ještě 20 bodů. Svoje puto-
vání historií můžeš sledovat na nástěnné 
tabuli, kde budou zaznamenány získané 
body. Tam také uvidíš, jak postupují 
ostatní členové výpravy. Čtenář, který se 
během soutěže nově přihlásí do knihovny, 
bude mít možnost soutěžit zpětně, (to pla-
tí i v případě dlouhodobé nemoci). Kdo se 
vrátí z historické výpravy s plným počtem 
bodů, postoupí do finále, které proběhne 
v červnu (termín v průběhu soutěže 
upřesníme). Na finalisty čekají nejen 
zajímavé ceny, ale i napínavá historická 
hra, ze které vyjde vítěz – nejúspěšnější 
účastník naší výpravy do české historie.

Šikovné děti, nepřehlédněte  skvělou šanci!
Soutěž v rámci kampaně „Rosteme se knihou“

Svět knihy a SČKN vyhlašují soutěž na podporu četby dětí a mládeže

TAHLE KNIHA, TO JE ONO
Soutěž je jednokolová.
Uzávěrka 15. 3. 2008, vyhlášení na 

veletrhu Svět knihy Praha 2008  (24. 
– 27. 4.).

Doporučené věkové kategorie: 6 – 10, 
11 – 15, 16 – 19 let.

Jak na to:
Vytvořte čtenářskou skupinu (nejméně 

tříčlennou), ve které všichni přečtou stej-
nou knihu a doporučí ji formou krátkého 
textu (2 strany A 4 včetně ukázky) svým 
vrstevníkům. 

Text by měl obsahovat:
• Autora a název knihy; 
• Krátký doporučující text, proč se 

všem členům čtenářské skupiny kniha 
líbila;

• Vybranou ukázku z knihy, která by 
mohla ostatní zaujmout a přesvědčit je,                
že „tahle kniha, to je ono“; 

• Věkovou kategorii, do které práci 
přihlašujete;

• Jména, příjmení a věk všech členů 
čtenářské skupiny (školy, knihovny, 
zájmové kroužky atd.)  a jméno dosvěd-
čující dospělé osoby (vč. adresy, telefonu 
a e-mailu), která se skupinou spolupra-
covala.

Každý kolektiv pošle svou práci nej-
později do 15. 3. 2008. Do užšího výběru 
postoupí 3 čtenářské skupiny z každé 
věkové kategorie. Odborná porota vybere 
z každé kategorie jednu vítěznou práci, 

která bude zveřejněna na interneto-
vých stránkách www.rostemesknihou.
cz. Všechny kolektivy z užšího výběru 
budou oceněny na veletrhu Svět knihy 
Praha 2008. 

Členové vítězných kolektivů budou 
při slavnostním předávání číst před 
veletržním publikem ze svého soutěžní-
ho příspěvku, setkají se s významným 
českým autorem či ilustrátorem a obdrží 
zajímavé ceny.  

Práce zasílejte do 15. 3. 2008 na 
elektronickou adresu:

info@rostemesknihou.cz
Případně na poštovní adresu:
Svět knihy, s.r.o.
Fügnerovo nám. 3
120 00 Praha 2
(tel.224 498 464, fax: 224 498 754)
heslo do předmětu zprávy či do levého 

rohu obálky: Rosteme s knihou
převzato z Internetu, Ivana Marečková
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Tříkrálová sbírka 2008
Letošní tříkrálová sbírka se vydařila: 

v Králíkách, Červeném Potoku, Hedeči 
a Prostřední Lipce bylo vybráno 41.598,-  
Kč. Ke sbírce se připojili občané Boříkovic 
částkou 2.510,- Kč a občané Heřmanic 
vybrali 1.815 Kč. Celkem bylo odesláno 
45.923,- Kč. 

Za to všem dárcům velmi pěkně děku-
jeme.

Sbírka probíhala v sobotu 5. ledna a 
v neděli 6. ledna. Účastnilo se 7 skupin 
koledníků.

Na zahájení všem účastníkům požehnal 
pan farář Baschant. Koledníci a vedoucí 
skupin se vyfotili u vánočního stromu na 
náměstí a rozešli se po celém městě, v ne-
děli i po vesnicích.

Všichni koledníci i jejich průvodci si 
zaslouží velké uznání. Počasí jim přichys-
talo nepříjemné překvapení. V sobotu vál 
studený a pronikavý vítr, v neděli vítr 
ulehl, ale začal padat sníh. I přes tuto ob-
tíž se podařilo projít větší část města než 
v minulých letech.

Pokud naši koledníci někoho nezastihli 
nebo někam už nedošli, omlouváme se. 
Tento rok je možné přispět prostřednictvím 
dárcovské SMS. Za tímto účelem byly do-
dány letáky do domácností. 

Srdečně děkujeme všem občanům Krá-
lík a přidružených vesnic za příspěvky do 
sbírky a případné dárky dětem ve formě 
ovoce nebo sladkostí. Doufáme, že návštěva 
a zpěv malých i větších koledníků potěšila 
Vaše štědrá srdce.

Oblastní charita Letohrad, která sbírku 
organizuje v naši oblasti, použije peníze na 
následující účely (plán v tisících Kč):

100 –  Občanská poradna: bezplatné, ne-
závislé, nestranné a diskrétní poradenství. 
Sídlo má v Ústí nad Orlicí, kontaktní místo 
má v Letohradě.

300 –  Charitní ošetřovatelská a pečova-
telská služba: má střediska v Letohradě, 
Lanškrouně, Ústí nad Orlicí, České Tře-
bové, Chocni a Vysokém Mýtě.

60 –  Centrum Pod Střechou: volnočasové 
aktivity pro děti a mládež v Letohradě.

50 –  Pečovatelská služba v Domě pokoj-
ného stáří: je v Ústí nad Orlicí.

60 –  Mateřské centrum Kopretina 
v Horní Sloupnici:  provoz od r. 2005.

240 –  Fond na rozvoj nových a rozšíření 

stávajících projektů: Charita provozuje 
několik projektů a chystá nové, neví však, 
kolik dotací dostane, prostředky tohoto fon-
du použije na projekty, kde chybí finance.

80 –  Přímá pomoc: pomoc tělesně posti-
ženým a sociálně slabým rodinám.

60 –  Misijní dílo: sponzorování sirotků 
v misiích.

Za farnost Králíky
Vlasta Danielová

Účetní a poradenská firma
Pavel Měchura – IČ 13558242

vám nabízí:
vedení daňové evidence a účetnictví

mzdy, zpracování DPH
daňová přiznání všeho druhu

zpracování podkladů pro úvěry apod.

zpětné zpracování za celý rok 2007
účtování zdravotní péče lékařům pro ZP

Kontakt:
561 61 Červená Voda 540, e-mail: p.mechura@wo.cz

Tel. + fax: 465 626 379, mobil: 602 611 302

Dárek za
vysvědčení 
V loňském roce pořádala Městská 

knihovna v Králíkách Noc s Andersenem, 
které se mohli zúčastnit všichni předškoláci. 
Noc byla zaměřená na výročí Josefa Lady a 
dětem se moc líbila. Knihovnice využily pří-
ležitost se s dětmi blíž seznámit a některé 
z nich se už staly čtenáři naší knihovny.

Už v minulém roce jsme s prvňáčky 
prožily hezké chvíle na besedách u nás 
v knihovně a rozhodly jsme se v příjemné 
spolupráci pokračovat.

Posledního ledna skončí první pololetí a 
děti z prvních tříd si půjdou pro své první 
vysvědčení. Domů si kromě vysvědčení při-
nesou ještě dárek, který jim přímo ve škole 
předám - všichni dostanou zdarma průkaz 
čtenáře městské knihovny na rok 2008.

Pro děti z prvních tříd chystáme na 28. 
března další Noc s Andersenem – zatím taj-
né zůstává, které významné osobnosti bude 
věnována. Už teď ale víme, že to bude zase 
báječná příležitost zažít něco nového).

Ivana Marečková
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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 únoru oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

86 let - Marie Marušková
84 let - Anna Horáková,
 - Miroslava Pišlová
83 let - Andrej Servanský
82 let - Věra Röllová,
 - Margita Havlová
81 let - Oldřich Theimer
80 let - Růžena Petruželková
79 let - Eliška Filipová,
 - Elfrída Venclová
77 let - Vladimír Beran

76 let - Helmut Schramme,
 - Marie Kalousková,
 - Přibyslav Felgr
74 let - Jan Krejčí
73 let - František Sekanina,
 - Žofia Mišurcová
72 let - Valburga Dostálová,
 - Leopold Fogl
71 let - Anna Barvínková
70 let - Viktor Kolbe,
 - Květa Gáblerová

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Věra Kočová, Margeta Albertová, Gerhard Dittrich,
Naděžda Pešatová, Milan Lohynský

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Stanislav Červák

Ladislav  Vlasák – Magdalena Nemethová

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
02. 02. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
03. 02. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
09. 02. So MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
10. 02. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
16. 02. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
17. 02. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
23. 02. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
24. 02. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
01. 03. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
02. 03. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274

Řádková
inzerce

Pronajmu garáž u koupaliště. Cena a 
podmínky dohodou. tel. č. 739 275 337.

Koupím poštovní známky, obálky a 
pohlednice, celé sbírky, větší množství 
i pozůstalost po sběrateli. Platím v hoto-
vosti, nejvyšší možné ceny. Informace na 
tel.: 724 229 292.

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)

Policie České republiky 
OO Králíky informuje
Ve sdělovacích prostředcích proběhla 

informace o případech vloupání do bytů 
v rámci Hradeckého a Pardubického kraje. 
Z tohoto důvodu vás žádáme o pomoc. Ne-
buďte lhostejní k majetku svých sousedů 
a více si všímejte cizích osob, které se ze-
jména ve „vícebytových“ domech pohybují. 
Je daleko lepší zavolat na linku tísňového 
volání 158 (klidně i anonymně) a policis-
tovi, který vykonává službu, sdělit pohyb 
neznámých osob nebo jinou informaci tý-
kající se tohoto případu. Myslet si, že náš 
region je pro tyto pachatele nezajímavý, je 
velkým omylem. Důkazem je tomu případ 
z loňského roku, kdy v obci Mladkov byly 
vykradeny dva byty.   

Na poněkud zvláštní chování jednoho 
místního občana z Králík byla v minulých 
dnech opět upozorněna policie. Tento muž 
obchází prodejny, restaurace (případně 
i při náhodném setkání) a oslovuje ženy na 
ulici: Těmto nabízí „herecké“ role ve filmech 
vysílaných po 22 hodině. Jedná se o muže, 
který se do Králík přistěhoval nedávno a 
který již za rušení občanského soužití ve 
svém novém bydlišti byl naší policií řešen. 
Jeho protiprávní jednání projednal správní 
orgán v Králíkách a za toto jednání mu 
uložil blokovou pokutu. Policie žádá místní 
občany, kteří nějakou negativní zkušenost s 
chováním tohoto muže měli, ať věc oznámí 
na linku tísňového volání 158, případně věc 
přímo sdělí službu konajícímu policistovi 
na místní policejní služebně nebo hlídce 
při hlídkové činnosti.   

npor. Ing. Roman Němec
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Program na ÚNOR
úterý   5.   ZLATÝ KOMPAS   zač. v 17.00 hod
Ve světě Zlatého kompasu má každý člověk svého daemona, 

který je součástí jeho duše, má podobu zvířete a existuje mimo 
lidské tělo. Mezi člověkem a jeho daemonem panuje nesmírně 
silné pouto: vnímají navzájem svoje myšlenky, nálady i pocity. 
V takovém světě žije Lyra - ještě nic netuší, ale její život se 
už brzy od základu změní. Podle dávného proroctví má právě 
ona rozhodnout o osudu nejen vlastního světa, ale i všech 
ostatních...

pátek   8.   KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
zač. ve 20.00 hod
Norské komorní psychodrama je kořeněno hodně černým 

humorem a balancuje skutečně na ostří nože – jeho hrdiny 
jsou totiž postižení lidé, vyrovnávající se se svým handicapem. 
Hlavní hrdina Geir rozvrátí pomocí alkoholu a marihuany 
psychoterapeutickou skupinu, původně určenou k urovnání 
manželských problémů.

úterý   12.   PAN VČELKA   zač. v 17.00 hod
Už mnoho milionů let je to ve včelím společenství stejné: 

včela se narodí, jde do školy a pak do továrny na výrobu medu. 
Čerstvý absolvent včelí univerzity Barry má ale jiné plány: chce 
se stát členem elitního týmu Včelích machrů, kteří opilují květy 
a jako jediní mohou ven z úlu. Barrymu se to podaří a zjistí, že 
lidé od nepaměti berou včelám med - pomsta tentokrát nebude 
sladká! Nová animovaná rodinná komedie v českém znění.

pátek   15.   VÁCLAV   zač. ve 20.00 hod
Ivan Trojan v hlavní roli tragikomedie, která měla být pů-

vodně prvním ze šesti televizních filmů na téma prezidentských 
milostí. Producent Jaroslav Bouček a režisér Jiří Vejdělek se 
však nad zdařilým scénářem rozhodli snímek realizovat pro 
kina. Tvůrci bez příkras zachycují atmosféru dnešní vesnice a 
právě tak podávají i vztahy mezi lidmi v příběhu retardovaného 
Václava, způsobujícího nechtěně spoustu starostí nejen sobě, 
ale především své matce a bratrovi.

úterý   19.   INVAZE   zač. ve 20.00 hod
Již čtvrtá filmová adaptace románu Jacka Finneyho Lupiči 

těl přivádí na scénu psychiatričku Carol Bennellovou, která 
zjišťuje podivnou nákazu u svého exmanžela. Neznámý virus 
napadá lidi a ve spánku je mění v součást mimozemského 
organismu. Carol se zoufal snaží najít svého synka, který jako 
jediný je shodou okolností proti viru imunní.

středa   27.   BEOWULF   zač. v 17.00 hod
V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník jménem Beo-

wulf, který zabil svého démonického soka Grendela. Tím vyvolal 
konflikt s jeho nebezpečnou, zároveň však velmi svůdnou mat-
kou. Z krále se stává legenda. Vizionářský průkopník režisér 
Robert Zemeckis přichází s takovou verzí Beowulfovy ságy, 
která překoná všechny vaše představy.
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Klub Na Střelnici Králíky
ÚNOR  2008

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA KRÁLÍKY
pátek 1. zač. v 19.00 hod
Pořádá Gymnázium Králíky, hudba Taneční orchestr Lan-

škroun pod vedením Ing. Josefa Pilného. Vstupenky v předprodeji 
v kanceláři hospodářky paní Jungvirtové, tel. 465 631 306.

MATURITNÍ PLES SOU KRÁLÍKY
sobota 9. zač. ve 20.00 hod
Pořádá maturitní ročník SOU Králíky, informace tel. 465 

631 106.

EGYPTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
čtvrtek 14. zač. v 19.00 hodin
O podivuhodné zemi, radostech a strastech cestování na vlastní 

pěst, napínavých okamžicích a nových přátelstvích bude vyprávět 
mladý cestovatel Tomáš Černohous, který na své cestě navštívil 
Káhiru (Egyptské muzeum, Islámská Káhira, pyramidy a Sfinga), 
Luxor (Luxorský chrám, chrámy v Karnaku, Údolí králů a Gurna) 
a Dahab (Asála). Přednáška zahrnuje dva krátké vidoefilmy a 
komentované fotografie, na závěr bude možné ochutnat vodní 
dýmku. Koná se v malém sále, vstupné 30,- Kč. 

ČERT VŠUDYBYL - pondělí 18. zač. v 8.30 a v 10.00 hod
Školní pohádkové divadelní představení, účinkuje Dětské 

divadlo Opava, vstupné 25,- Kč.

KRÁLICKÝ KARNEVAL
pátek - neděle 22.-24. zač. v 19.00 hod
Tradiční lidová veselice probíhá v pátek i v sobotu ve všech 

králických restauracích, hospodách a sálech. V neděli odpoledne 
dětský karneval na Střelnici od 14:00 hodin. Pořádá Sdružení pro 
Králický karneval, informace pan Jiří Hlava, tel. 724 244 123.  

PLES CELNÍHO ŘEDITELSTVÍ
pátek 29. zač. v 19.30 hod
Pořádá Celní ředitelství v Ústí nad Orlicí, vstupenky a infor-

mace paní Šoková, tel. 465 569 211.

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

Základní umělecká škola
v Králíkách

pořádá v měsíci únoru
tyto koncerty:

 

Žákovský koncert, který se koná ve čtvr-
tek 21. 2. 2008 v 18.00 hodin v sále ZUŠ. 

Koncert věnovaný Jiřímu Šlitrovi - „Dítě 
školou povinné“ se koná ve středu 27. 2. 
2008 v 18.00 hodin v sále ZUŠ. Představí 
se vám žáci hudebního, 
literárně-dramatického a 
tanečního oddělení. 

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

2. 2.

Chyťte doktora
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - komedie. Poněkud 
bizarní příběh nadějného gynekologa. Žije 
se svou ženou, má malé dítě a těhotnou 
milenku. Herecké obsazení: Michal Ma-
látný, Tatiana Vilhelmová (dvojrole), Iva 
Janžurová, Kryštof Hádek a další. 95 min., 
přístupný, 60,- Kč.

Charitní ples
Letohrad, 19:30, Orlovna, Orlice.

3. 2.

Prolhaná Ketty
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Divadelní představení v po-
dání Divadelní společnosti Háta. Hrají: 
Mahulena Bočanová/Martina Menšíková, 
Ivana Andrlová/Magdaléna Reifová, Martin 
Zounar/Lumír Olšovský, Marcel Vašinka/
Pavel Šrom, Dana Syslová/Jana Šulcová, 
Dalimil Klapka/Čestmír Gebouský, Veroni-
ka Janíková/Lucie Svobodová a Olga Želen-
ská. Předprodej vstupenek v Kulturním a 
informačním centru, tel.: 465 641 371. 

Chyťte doktora
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - komedie. 95 min., 
přístupný, 60,- Kč.

4. 2.

Resident Evil: Zánik
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film Kanada/VB. Pokusný T-
virus společnosti Umbrella byl vypuštěn do 
světa a proměnil jeho obyvatelstvo v hordu 
potácejících se zombií. Protože ve městech 
není bezpečno, dávají Carlos Oliviera a L. J. 
dohromady skupinku přeživších a vydávají 
se hledat další svého druhu - nenakažené. 
95 min., titulky, vstupné 64 + 1 Kč, pří-
stupný do 15 let.

Výstava fotografií z XXI. Světového 
jamboree

Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Ná-
dražní 39. Skauti a skautky ze střediska 
Žamberk vás srdečně zvou na vernisáž vý-
stavy fotografií z XXI. Světového jamboree 
v Anglii. Fotografové Milan Jaroš a Jan 
Borovský zachytili atmosférů největšího 
skautského setkání. Zároveň je výstava 
připomínkou 100. výročí tohoto hnutí. 
Vernisáž doplní Jan Adamec (Tarzan), 
účastník jamboree, vlastními postřehy a 
promítáním. 

5. 2.

Besídka
Žamberk, 19:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Studenti Gymnázia v Žamberku 
rodičům, přátelům, profesorům a všem, teří 
se rádi skvěle baví. Vstupné 30,- Kč.

6. 2.

Crash Road
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597. Veronice je 18 let, má po 
maturitě, a odmalička má pocit, že osud 
je proti ní. Aby nad osudem vyhrála, dělá 
„nečekané věci“. Pod tlakem okolností 
odchází z Prahy, a vydává se hledat „dobré 
lid“. Hrdinka prochází situacemi, které se 

vyvíjejí proti její vůli, mnohdy díky vlast-
ním úvahám a rozhodnutím jejího věku, 
ale přesto je silnou a zajímavou osobností. 
Bezstarostná letní atmosféra kontrastuje 
s někdy drsnými situacemi, do kterých 
se Veronika dostává. A její cesta je plná 
setkání s nejrůznějšími lidmi. Od vyma-
hače dluhů s vybraným slovníkem, přes 
ekoteroristy, kteří chrání nepravý strom, 
po opilou nevěstu, kterou usesli a nechali v 
hospodě. Veronika projde svou cestu až na 
konec. 90 minut, přístupné, tragikomedie, 
vstupné: 70-, Kč.

Victoria na plavbě kolem světa
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Cestopisná přednáška s video-
projekcí Vladimíra Šimka. V létě roku 1999 
vyplula ze Štětína replika korábu ze 16. 
století - plachetnice Victoria, aby se spolu 
s devítičlennou posádkou vydala po stopách 
slavného objevitele Fernana Magalhaese. 
Po více než pěti letech, kdy obeplula svět, 
připlula ke stejnému mohu.

7. 2.

Neznámá
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Itálie, Francie - psychologic-
ký, kriminální. Drama se zabývá důsledky 
obchodu s bílým masem a se zneužíváním 
žen z východní Evropy. Širokoúhlý, titulky, 
117 min., od 15 let, pro členy FK 45,- Kč, 
ostatní 55,- Kč.

9. 2.

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

- sál, Slezská 38. Pořádá Občanské sdružení 
Kamarádi.

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

dražní 39. Film ČR - tragikomedie. 97 min., 
přístupný, 65,- Kč.

Českomoravský pohár v běhu na 
lyžích

Letohrad, 09:00, Areál biatlonu „Šediv-
ský lom“.

10. 2.

Václav
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - tragikomedie. 97 min., 
přístupný, 65,- Kč.

Mitas Cup - MČR v motoskijoringu
Letohrad, 09:00, areál koupaliště.

11. 2.

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

Hanuše. Film ČR. 97 min., vstupné 64 + 1 
Kč, přístupný.

Akce pro děti a mládež v období 
jarních prázdnin

Letohrad, 07:00, POD STŘECHOU, 
Taušlova 714, Po - Ćt od 7 do 16 hodin., Pá 
od 7 do 14 hodin. Po - Turnaj v kulečníku, 
výroba zvířátka se sena. Út - výroba oz-
dobného rámečku na fotky, sáňkování (dle 
počasí). St - malování barvami na sklo, kurz 
1. pomoci s Červeným křížem. Čt - turnaj 
ve fotbálku, výroba dárku k Valentýnu. Pá 
- výroba gelových svící, výroba závěsných 
andílků. Poplatek za 1 den 50,- Kč. Možné 

přihlásit obědy den předem do 11 hodin v 
jídelně Marek, dětská porce 43,- Kč. Děti 
můžete přihlašovat na níže uvedených 
kontaktech do 8. 2. 

465 622 201, 731 402 336
e-mail: podstrechou@seznam.cz

12. 2.

Manželství dnes
Letohrad, 17:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. S PhDr. Jitkou Tempírovou 
z Manželské a rodinné poradny v ÚO.

Ratatouille
Žamberk, 13:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - rodinný, animovaný. 
Krysák Remy si chce splnit svůj sen a stát 
se kuchařem. Spojí své síly s kamáradem 
Luigim a převrátí město vzhůru nohama 
na neuvěřitelné cestě plné humorných 
zápletek a těch nejnepravděpodobnějších 
úspěchů, kterých by jeden bez druhého 
nikdy nedosáhl. Širokoúhlý, česky, 100 
min., 35,- Kč.

13. 2.

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

Družstevní 597. 97 minut, přístupné, ko-
medie, vstupné: 70,- Kč.

4 měsíce, 3 týdny, 2 dny
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Rumunsko - psychologický. 
První titul z projektu Vzpomínky a Zlatý 
věk, v němž má být zachycen život v soci-
alistickém Rumunsku. Mladá žena během 
několika hodin poznává odvrácenou tvář 
života, ztrácí svou vitalitu i vlastní morální 
kredit. Film získal Zlatou palmu na MFF 
v Cannes 07. Širokoúhlý, titulky, 113 min., 
od 15 let, 60,- Kč.

14. 2.

Valentýnská party
Letohrad, 16:30, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. NZDM Street.

Pan Včelka
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. 

Hanuše. 86 min., dabing, vstupné 64 + 1 
Kč, přístupný.

Cesta kolem světa za 80 dní
Žamberk, 13:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - dobrodružný. Báječná 
dobrodružství, veselé příhody a neuvěřitel-
né nebezpečí čekají na tři hrdiny, kteří se 
pokusí vyhrát krutou sázku.  Širokoúhlý, 
česky, 120 min., přístupný, 35,- Kč.

Bullitův případ
Žamberk, 19:30, Klub Uhelna. Film USA 

- kriminální. Steve McQueen svérázným 
policejním detektivem. Takovou honičku 
aut v San Francisku jste ještě neviděli. 
Titulky, 109 minut, 60,- Kč. 

15. 2.

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

ti. Do 16:00 hodin nekuřácké prostředí.

Bubenická sešlost
Letohrad, 18:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. NZDM Street.

16. 2.

Pan Včelka
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Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-
dražní 39. Film USA - animovaná komedie. 
Česky 86 min., přístupný, 65,- Kč.

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

ti. Do 16:00 hodin nekuřácké prostředí.

Přednáška Jeronýma Klimeše
Letohrad, 19:00, Orlovna, Orlice. Part-

neři a rozchody aneb nejčastější chyby 
v partnerských vztazích. 

II. český pohár v biatlonu
Letohrad, 09:00, Areál biatlonu „Šediv-

ský lom“, 16. 2. - 17.  2. 2008.

17. 2.

Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-
dražní 39. Film USA - animovaná komedie. 
Česky 86 min., přístupný, 65,- Kč.

18. 2.

Zlatý kompas
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA. 120 min., titulky, 
vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný.

19. 2.

Koncert vítězů školní soutěže
Letohrad, 17:00, ZUŠ - sál. Koncert vítě-

zů školního kola soutěže ve hře na klavír a 
smyčcové nástroje.

Skandinávie 2007 - 1. část
Letohrad, 17:00, Společenské centrum 

Nový Dvůr, Šedivská,  Velká cesta na sever 
kamerou Jiřího Mikysky (1. část).

Výstava fotografií
Letohrad, 16:00, Letohradské soukromé 

gymnázium - učebna geografie. Z putování 
Svatojakubskou cestou ze španělského 
Ovieda do Sanziaga de Compostela. Výsta-
va bude k vidění po celý únor v prostorách 
arkád zámku. Akce proběhla v srpnu 
loňského roku v rámci projektu „We are 
walking together to change the World 
from Europe“, který připravila šternberská 
pobočka mezinárodní organizace People to 
People International a finančně ji podpořila 
Česká národní agentura Mládež. Z Letohra-
deu se pouti zúčastnili tři stávající studenti, 
jedna absolventka a učitelka místního 
gymnázia. Zároveň bychom Vás rádi pozvali 
na povídání spojené s promítáním fotografií 
z naší cesty. 

20. 2.

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

dražní 39. Film USA - fantasy. V dávných 
dobách hrdinů žil mocný bojovník jménem 
Beowulf, který zabil svého démonického 
soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho 
velmi nebezpečnou matkou. Širokoúhlý, 
titulky, 114 min., od 12 let, 70,- Kč.

Pohádkové tajemství
Žamberk, 08:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Akce určená dětem. Představení 
pro MŠ a ZŠ. Filmové pásmo kreslených 
pohádek. vstupné: 20,- Kč.

Kurz 1. pomoci kojenců a dětí
Letohrad, 16:00, POD STŘECHOU, Tau-

šlova 714. Pro rodiče, kteří se chtějí naučit, 
jak zachraňovat dítě v ohrožení života, co 
dělat při různých úrazech s možností si to 
vyzkoušet a zeptat se na vše, co by Vás na 
toto téma zajímalo.

21. 2. 
Den otevřených dveří
Letohrad, 16:00 - 18:00 hodin. LSG.

Pokání
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Filmový klub. Film SSSR. Le-
gendární film, který v 80. letech minulého 
století předznamenal zlom epochy v Sovět-
ském svazu i v celém Východním bloku. 

Koncert vítězů školní soutěže
Letohrad, 17:00, ZUŠ - sál. Koncert vítě-

zů školního kola soutěže ve hře na klavír a 
smyčcové nástroje.

Projekce dokumentárního filmu 
Dětský svět drog

Letohrad, 18:00, POD STŘECHOU, Tau-
šlova 714. NZDM Street. Vstup zdarma.

Povídání o mašinkách
Letohrad, 18:00, Zámecká rotunda, 

Václavské nám. 1. Na programu je video-
dokument s názvem Do Hamaru přes Nord-
kapp,...aneb návštěva norského železniční-
ho muzea. (autor Jiří Mikyska). Rotunda 
ZUŠ, levé křídlo letohradského zámku, 1. 
poschodí, spojovací chodba vpravo.

23. 2.
Resident Evil: Zánik
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Kanada, VB - akční sci-fi 
horor. Závěrečný díl trilogie zachycuje udá-
losti v době, kdy se Země ocitla v postkata-
strofické době. Skupinka lidí bojuje o přežití 
v nevadské poušti. Širokoúhlý, titulky, od 
15 let, 70,- Kč.

Alibaba band
Letohrad, 18:00, Dům kultury, Druž-

stevní 597. Vystoupení hudební skupiny 
Alibaba band.

Městský ples
Letohrad, 19:00, Dům kultury, Druž-

stevní 597.

24. 2.

Okurka nebo jahoda
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Divadelní kroužek při Domu dětí 
a mládeže Animo Žamberk. Pohádkový pří-
běh o lásce. Autor Pavel Osuský, režie Mgr. 
Miloslav Bělohlávek. Vstupné: 35,- Kč.

Resident Evil: Zánik
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Kanada, VB - akční sci-fi ho-
ror. Širokoúhlý, titulky, od 15 let, 70,- Kč.

25. 2.

Okurka nebo jahoda
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Divadelní kroužek při Domu dětí 
a mládeže Animo Žamberk. Pohádkový pří-
běh o lásce. Autor Pavel Osuský, režie Mgr. 
Miloslav Bělohlávek. Vstupné: 35,- Kč.

Kouzelná romance
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA. Film o pohádkové 
princezně z minulosti, kterou zlá královna 
přemístí do současnosti, je spojením klasic-
ké pohádky společnosti Disney s příběhem 
z moderního New Yorku. Záhy poté, co se 
ocitne v naší době, je po setkání s pohled-
ným právníkem princezna Giselle nucena 
měnit své názory na život a lásku. Může ve 
skutečném světě přežít pohádková láska? 
108 min., vstupné 64 + 1 Kč, přístupný.

Talent 2007
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Pořádá Město Žamberk. Předá-
vání ocenění dětem a mládeži za výborné 
výsledky při studiu, ve sportu a v kultuře 
(s doprovodným programem). Vstupné 

zdarma. Vstupenky je možné vyzvednout v 
kanceláři Divišova divadla od 1. února.

26. 2.
Výroční valná hromada
Letohrad, 19:00, Kampelička - Kunčice. 

16:00 - 18:00 hodin.

Skandinávie 2007 - 2. část
Letohrad, 17:00, Společenské centrum 

Nový Dvůr, Šedivská. Velká cesta na sever 
kamerou Jiřího Mikysky.

27. 2.
Dětský maškarní karneval
Letohrad, 16:00, POD STŘECHOU, Tau-

šlova 714. Vstupné 20,- Kč/1 rodina.

Okurka nebo jahoda
Žamberk, 08:15, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Akce určená dětem. Další před-
stavení v 10:15 hod. Představení pro MŠ 
a ZŠ. Divadelní kroužek při Domu dětí a 
mládeže Animo Žamberk. Pohádkový pří-
běh o lásce. Autor Pavel Osuský, režie Mgr. 
Miloslav Bělohlávek. Vstupné: 35,- Kč.

Zlatý kompas
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - fantasy. Širokoúhlý, 
titulky, 113 min., přístupný, 65,- Kč.

Reflexní masáž chodidla
Žamberk, 18:00, Rodinné centrum Po-

hoda. S praktickými ukázkami. Přednáší 
p. Vaňousová. Vstupné 60,- Kč (doneste s 
sebou ručník).

29. 2.
Křapáčové hody
Letohrad, 14:00, Restaurace Na koupa-

lišti, 16:00 - 18:00 hodin.

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

Dubu - sál, Slezská 38. Pořádá Volejbalový 
oddíl.

5. Sportovní ples
Česká Rybná, 20:00, Sál OÚ. Hudba: 

Fantasy music. Taneční vystoupení. Tom-
bola. Pořádá TJ Sokol Česká Rybná.

Závody psích spřežení
Bystřec, 19:00, Červenovodské sedlo, O 

pohár Lady Bright Magadan. Evropský 
pohár F.I.S.T.C. Mistrovství ČR ve sprintu. 
Termín: 29. 2. - 2. 3. Červenovodské sedlo - 
Bystřec u Jablonného nad Orlicí. Pořadatel: 
Zdeněk Dolejš a klub Bílá stopa. Kontakt: 
604 959 007, 603 992 455. Upozornění: 
parkoviště na Červenovodském sedle bude 
uzavřeno v pátek od 13:00 hod., v sobotu 
od 8:00 do 16:00 hod., v něděli od 8:00 do 
14:00 hod. pro všechna vozidla. V uvedené 
dny je ZÁKAZ vstupu na vyznačenou trať se 
psy, kteří nezávodí. Nebezpečí úrazu psů!! 
Dne 1.  3. od 8:00 do 16:00 a 2. 3. od 8:00 
do 14:00 hod. bude uzavřen lyžařský okruh 
kolem Bukové hory v délce 9 km. 

Výstavy:
Jablonné nad Orlicí
Naše Krajina – Josef Nyklíček, v kultur-

ním a informačním centru čp. 30.
Otevřeno: Po – Pá 8 – 12  13 – 17
                 So         9 – 12
Výstava potrvá do 23. 2. 2008.

Letohrad
„Z putování Svatojakubskou cestou ze 

španělského Ovieda do Sanziaga de Com-
postela.“ Výstava bude k vidění po celý únor 
v prostorách arkád zámku.

Zdroj: Infocentrum Orlicko, Žamberk
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Pravidla slušného lyžaře
Pokud jezdíte rádi na hory a patříte k 

příznivcům sjezdového lyžování a snowbo-
ardingu, měli byste vědět, že na sjezdovkách 
podobně jako např. v silničním provozu platí 
určitá pravidla, která by měl znát každý lyžař. 
Vyhlásila je Mezinárodní lyžařská federace 
(FIS), a i když by jejich dodržování mělo být na 
sjezdovkách závazné, realita je bohužel jiná.

Podle průzkumu, který uskutečnil na 
začátku lyžařské sezóny Institut bezpečného 
života v rakouských Alpách, nemá třetina 
lyžařů a snowboardistů ani ponětí o tom, že 
nějaká ”pravidla provozu” na sjezdovkách vů-
bec existují. Přes padesát procent dotázaných 
se například domnívá, že v případě nehody 
na svahu nemají žádnou povinnost zastavit, 
natož jako případní aktéři, svědci či poškození 
prokázat svou totožnost. 

Přitom tato povinnost vyplývá i z běžných 
zákonů. Dvanáct procent všech nehod na 
sjezdovkách je způsobeno srážkami. Není 
divu; nejméně patnáct procent lyžařů si 
myslí, že na lyžích platí stejně jako na silnici 
přednost zprava! 

Lze předpokládat, že obdobně by průzkum 
dopadl i mezi českými sportovci – tomu ostat-
ně odpovídá každoročně rostoucí počet zraně-
ných. Ve vlastním zájmu by se měl proto každý 
s bezpečnostními pravidly seznámit a hlavně 
se podle nich chovat. Jinak bude ohrožovat 
sebe i ostatní. Podle odborníků dochází k nej-
většímu počtu úrazů v brzkém odpoledni, což 
je způsobeno únavou po obědě. Dalším zdrojem 
úrazů je nedostatečné nastavení vázání podle 
zkušenosti a váhy lyžaře.

Pravidla slušného lyžaře
- Dříve, než se vydáte do hor, zkontrolujte si 

stav svého lyžařského nebo snowboardového 
vybavení. Dejte si odborně seřídit vázání, 
nabrousit hrany lyží, vyspravit drobné nerov-
nosti na skluznici. Používejte pouze kvalitní a 
řádně seřízenou výstroj a výzbroj.

- Nepřeceňujte své lyžařské schopnosti. Do-
držujte rychlost v souladu s hustotou provozu 
a počasím na sjezdovce. 

- Chovejte se tak, abyste neohrozili jinou 
osobu a nezpůsobili škodu. 

- Snažte se odhadnout dráhu osob jedou-
cích před vámi, objíždějte je s dostatečným 
odstupem. Zatáčky na svahu dělejte vždy pod 
skupinou lidí, nikdy nad ní.

- Nikdy nezastavujte na nepřehledných 
a zúžených místech sjezdovky. Než se po 
zastávce znovu rozjedete, zkontrolujte trať 
nad sebou, abyste nevjeli nikomu do dráhy. 
Předjíždějte zleva i zprava, ale vždy s takovým 
odstupem, abyste mohli zareagovat na pohyb 
předjížděného lyžaře. 

- Pokud vjíždíte na sjezdovku nebo z ní 
vyjíždíte, musíte dávat pozor a sledovat vše 
pod sebou. 

- Pokud na sjezdovce stoupáte vzhůru, držte 
se vždy při jejím kraji.

- Respektujte značení umístěná na lyžař-
ských tratích.

- Během celodenního lyžování dělejte od-
počinkové přestávky spojené s občerstvením, 
vyhýbejte se však alkoholu.

- Stanete-li se svědkem nehody, označte 
místo nad zraněným lyžařem zkříženými 
lyžemi zapíchnutými do sněhu. V rámci vašich 
možností poskytněte první pomoc a počkejte 
na příjezd profesionálů.

- Pamatujte – na lyžích neplatí pravidlo pra-
vé ruky, přednost má vždy pomalejší lyžař. 

- Každý účastník a svědek nehody je povi-
nen poskytnout údaje o své osobě.

Pirát sjezdovek může skončit u sou-
du

Pokud nezodpovědný lyžař či snowboardis-
ta zaviní svojí nebezpečnou jízdou na sjezdovce 
srážku, odpovídá samozřejmě za škodu, kterou 
tím dalšímu účastníku nehody způsobil. Kro-
mě škody na zničeném lyžařském vybavení 
nebo výstroji je viník srážky povinen uhradit 
také případnou škodu na zdraví a v případě 
zdravotních komplikací např. bolestné, ztrátu 
výdělku, atd.

Lyžař či snowboardista, který jezdí bezo-
hledně a svým riskantním chováním jinému 
způsobí těžký úraz či dokonce smrt, může být 
potrestán i odnětím svobody. Trestné je také 
neposkytnutí pomoci zraněnému – to už se ale 
netýká jen viníka, ale každého svědka nehody. 
I na lyžařském svahu se chovejte vždy tak, 
abyste nezpůsobili problémy jiným osobám. 

I na sjezdovce se vyplatí chránit si 
hlavu

Nošení ochranné přilby se pro motocyklisty 
stalo samozřejmostí. Cyklisté již nepovažují 
cyklistickou přilbu za nic zvláštního. Dalším 
nebezpečným sportem, kdy je třeba si chránit 
hlavu, je sjezdové lyžování a snowboarding.

Možná si řeknete, že sníh je měkký, sjez-
dovky široké a nebezpečná místa chráněna 
sítěmi. Tak na co používat přilbu? Statistické 
údaje o úrazech na sjezdovkách tuto teorii 
však popírají. V současné době se na sjezdov-
kách pohybuje tolik neuvážených lyžařů, že 
se nošení přilby doporučuje nejen dětem, ale 
i dospělým.

Je přilba opravdu přínosem?
Každá přilba, která se na našem trhu 

prodává, musí projít náročnými testy podle 
směrnic Mezinárodní lyžařské federace (FIS) 
a každý model projde před uvedením na trh 
testy Evropské unie. Na každé takové přilbě 
je pak možno nalézt štítek s certifikátem 
například: přilba odpovídá evropskému stan-
dardu normě prEN 1077 pro jízdu na lyžích 
a na snowboardu. 

Zajímavým doplňkem, opět ve vazbě na co 
nejmenší počet trvalých následků zranění, 
je jednoduchý štítek, který si každý, kdo si 
přilbu pořídí, vyplní a nalepí dovnitř přilby. 
Vyplněné údaje informují případný nutný 
lékařský zásah o jménu a příjmení, o adrese 
a telefonním spojení na lyžaře, o zdravotní 
pojišťovně a spojení na osobního lékaře, o pří-
padných alergiích lyžaře a v neposlední řadě 
pohotovostní štítek obsahuje krevní skupinu 
milovníka zimních sportů.

Lyžařská přilba se skládá ze tří částí. Vrch-
ní část musí být vysoce absorpční a zároveň 
musí být vysoce odolná proti proražení ostrými 
předměty. Dalším požadavkem na tuto vrstvu 
je schopnost rozložení energie vzniklé při 
nárazu na co největší plochu, a tím zlepšení 
absorpce energie. Střední část je vyrobena 
z polystyrénové pěny. Tato mezivrstva zlepšuje 
následné pohlcení energie při nárazu, která se 
přenáší z vrchní části přilby. Kvalita použitého 
materiálu u všech těchto vrstev pak určuje 
kvalitu přilby a samozřejmě i její cenu.

A jak jí vybírat?
Aby přilba mohla plnit správně svou 

ochrannou funkci, musí na hlavě dobře sedět. 
Neměla by být příliš velká, ale ani těsná. 
Na hlavu by se měla pohodlně nasadit a po 
zapnutí pásku pod bradou by se neměla hýbat 
zepředu dozadu. Tomuto pohybu významně 
zabraňuje zvětšená výstelka, která dosedá 
na zátylek. Velikost přilby se uvádí v centi-
metrech obvodu hlavy, ale podle zkušeností 

odborných prodejců jsou mezi jednotlivými 
výrobci různé odchylky. To je další z důvodů, 
proč je nutné si přilbu vyzkoušet v obchodě.

Dalším možným parametrem výběru je 
váha přilby. Příliš těžká přilba více namáhá 
krční svalstvo a při celodenním lyžování už 
může být přítěží. Na trhu jsou nejčastěji na-
bízeny přilby, jejichž hmotnost se pohybuje od 
500 do 550 g. V neposlední řadě si zákazník 
vybírá podle ceny. Ve velkých sportovních 
obchodech lze najít přilby již okolo 1000 Kč.

Není zde však velký výběr mezi značkami a 
ani odbornost prodejců nemusí být zajištěna. 
Specializované prodejny nabízejí zboží od 
významných světových výrobců. Zde se pak 
cena pohybuje v rozmezí od 1500 Kč až po 
několik tisíc.

Čepici ne, spíše slabou kuklu
Polstrování, kterým je každá přilba vybave-

na, je nejen velice pohodlné a příjemné na do-
tyk, ale zároveň poskytuje dostatečný tepelný 
komfort. Přesto výrobci doporučují nosit pod 
přilbu slabou kuklu, nejen při lyžování při 
nízkých teplotách, ale hlavním důvodem je hy-
giena. Výstelku z těchto přileb nelze vyjmout 
a následně vyprat, takže kuklou zabráníte 
zvýšenému znečištění polstrování.

V opačném případě, když lyžujete za teplot 
okolo mrazu a vyšších, nedochází k přílišnému 
přehřívání, protože výstelky přilby jsou vyro-
beny z vysoce slabých materiálů. 

V zahraničí již existují hlídky na 
lyžích!

Na bezpečnost malých lyžařů dbají přede-
vším v Itálii. Podle jejich zákona musí mít na 
zdejších sjezdovkách helmy povinně. Italové 
dokonce uvažují o zákonu, který by zavedl od-
dělené sjezdovky pro lyžaře a snowboardisty a 
o zavedení hlídek, jež by kontrolovaly hladinu 
alkoholu v krvi dechovou zkouškou. 

Pozor! S takovými hlídkami se můžete už 
také setkat v Rakousku. Jejich pravomoci jsou 
sice minimální, ale při opakovaném přestupku 
vám mohou odebrat skipas nebo zavolat poli-
cii. Rakušané rovněž doporučují dětské přilby, 
především pro děti od pěti do čtrnácti let.

Bezpečnost nade vše
Mimo lyžařských přileb je nutné dále 

chránit oči před úrazem či před povětrnost-
ními vlivy. Sjezdové brýle zvyšují i lyžařovu 
bezpečnost, protože mu umožňují lépe vidět a 
rozhodovat se v extrémních podmínkách, např. 
při hustém sněžení, mlze či při ostrém slunci. 
Nejvhodnější jsou lyžařské brýle s dvojitým 
sklem a s možností výběru několika různých 
filtrů a tónování. 

Takové doplňky lze pořídit již kolem 1500,- 
Kč. Dalším opatřením je nošení chráničů pá-
teře. Chrániče jsou vyráběny v několika veli-
kostech, podle výšky postavy. Správná funkce 
chrániče je zajištěna, pokud sahá od konce šíje 
až po kostrč. Je vyroben z tvrdých plastových 
článků, které jsou doplněny o tlumící vrstvu 
z měkkého materiálu. Kvalitní chránič může-
me sehnat za cenu kolem 2000,- Kč.

Každému lyžaři se při pohledu na reklamní 
fotografie ze zasněžených plání rozzáří oči a 
ihned začne plánovat svoji dovolenou. Neměl 
by však zapomínat i na bezpečnost. Pojištění 
dokáže zmírnit následky případného úrazu, 
je však lépe úrazům předcházet a chránit to 
nejcennější, co máme, tedy naše zdraví. Doklá-
dají to již první nepříjemné statistiky Horské 
služby ze začínající zimy. Podle odhadu 
záchranářů nosí přilbu zhruba třetina všech 
lidí na svahu. Jejich hlas pro přijmutí zákonné 
normy , která by alespoň dětem přikazovala 
nošení přilby, stále sílí.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Autor: Tomáš Koníček 
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Skibus Králíky - Dolní Morava a zpět
Upozornění! Spoj č. S1 nejede 
v týdnu od 11.2. do 15.2.2008!

S1 
Po až Pá

S3a 
So, Ne

S5 
Po až Ne

S7 
Po až Ne

S9 
Po až Ne

S11 
Út, Čt, Pá, So

Králíky, vlakové nádraží ČD 8:10 8:37 17:15
Králíky, Velké náměstí 8:12 8:39 17:17
Králíky, autobus st. 8:15 8:42 17:20
Králíky, Č. Potok, obchod 8:20 8:47 17:25
Králíky, Č. Potok, u kostela 8:23 8:50 17:27
D. Morava, kaple 8:25 8:52 17:29
D. Morava, statek 8:26 8:54 17:30
D. Morava, Moravská krčma 8:28 8:56 10:00 13:18 16:15 17:32
D. Morava, obchod 8:30 8:58 10:02 13:20 16:17 17:34
D. Morava, sruby 8:32 9:00 10:04 13:22 16:19 17:36
D. Morava, U Vendy 8:34 9:02 10:06 13:24 16:21 17:38
D. Morava, lesní správa 8:36 9:04 10:07 13:25 16:22 17:39
D. Morava, u mostu 8:38 9:06 10:09 13:27 16:24 17:41
D. Morava, hotel Sněžník 8:40 9:08 10:10 13:28 16:25 17:42
D. Morava, Konečná - IC 8:44 9:10 10:12 13:30 16:27 17:47
D. Morava, hotel Prometheus 8:45 9:13 10:15 13:33 16:30 17:50

S2 
Po až Pá

S4a 
So, Ne

S6 
Po až Ne

S8a 
So, Ne

S10 
Po až Ne

S12 
Út, Čt, Pá, So

D. Morava, hotel Prometheus 9:40 9:40 11:50 15:50 16:35 21:10
D. Morava, Konečná - IC 9:42 9:42 11:52 15:52 16:37 /
D. Morava, hotel Sněžník 9:43 9:43 11:53 15:53 16:38 21:13
D. Morava, u mostu 9:45 9:45 11:55 15:55 16:40 21:15
D. Morava, lesní správa 9:47 9:47 11:57 15:57 16:42 21:17
D. Morava, U Vendy 9:48 9:48 11:58 15:58 16:43 21:18
D. Morava, sruby 9:49 9:49 11:59 15:59 16:44 21:19
D. Morava, obchod 9:50 9:50 12:00 16:01 16:46 21:21
D. Morava, Moravská krčma 9:52 9:52 12:02 16:03 16:48 21:23
D. Morava, statek 16:05 16:50 21:25
D. Morava, kaple 16:06 16:51 21:26
Králíky, Č. Potok, u kostela 16:08 16:53 21:28
Králíky, Č. Potok, obchod 16:10 16:55 /
Králíky, autobus st. 17:00 21:34
Králíky, Velké náměstí 17:03 21:36
Králíky, vlakové nádraží ČD 17:05 21:38
Spoje značené jako „a“ jedou také 11. 2. - 15. 2. 2008.
V tyto dny má SKIBUS vazbu na vlak Sněžník V Červeném Potoce. 
Přepravu zajišťuje: Josef Pinkas - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, Králíky, Hedečská 109, tel.: 465 631 177. SKIBUS doplňuje linková 

přeprava dle platného jízdního řádu. Provozuje společnost SNĚŽNÍK , a.s. Copyright © 2005-2008
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Sobota 12. 1. 08 - Taneční setkání objektivem Pavla Musila

Historická alej rozrývaná koly aut neukázněných řidičů (foto redakce)


