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Králické školství od školního roku 2009/2010
V pátek 27. 2. 2009 se v prostorách měst-

ského úřadu Králíky uskutečnila pracovní 
schůzka  týkající se otázky dalšího rozvoje 
školské soustavy na Králicku. Pracovního 
setkání se za Pardubický kraj zúčastnili 
Ing. Jana Pernicová (radní kraje pro oblast 
školství, kulturu a tělovýchovu) a Ing. Jiří 
Forman (vedoucí odboru školství, kultury a 
tělovýchovy krajského úřadu). Město Krá-
líky zastupovali starostka města paní Jana 
Ponocná, místostarosta Čestmír Doubrava a 
vedoucí oboru školství Bc. Jan Divíšek. Jed-
nání se zúčastnili i ředitel ZŠ Moravská Mgr. 
Vlastimil Kubíček a zastupující ředitel Gym-
názia Králíky Mgr. Martin Tyč. Hlavní téma 
bylo jasné - jaká bude další právní existence 
králického gymnázia, jak otázku existence 
této školy vidí představitelé Pardubického 

kraje v kontextu s  rozhodnutím zastupitelstva 
města z prosince 2007 (rozhodnutí o spojení 
gymnázia a základní školy). Pracovní schůzce 
předcházelo ze strany samospráv jednotli-
vých obcí regionu vypracování analytických 
podkladů pro představitele kraje (demogra-
fický vývoj, dojezdovost dětí do škol atd.). 
Představitelé Pardubického kraje na základě 
analýz podkladů  konstatovali, že městem 
navrhované řešení je správné a odsouhlasili 
dosavadní postup města a komise krajského 
úřadu podniknutý v této záležitosti. Krajští 
představitelé vyjádřili jednoznačnou podporu 
zajištění personálních potřeb sloučené školy 
po přechodnou dobu včetně odpovídajícího 
mzdového zajištění. Této sloučené škole 
bude kraj věnovat mimořádnou pozornost 
i z hlediska zajištění finančních prostředků 

z grantových programů na rozvoj materiální 
základny. Zástupci kraje jednoznačně dekla-
rovali, že SOU opravárenské musí být jako 
odborná škola poskytující profesní vzdělávání 
zachováno. Během diskuse jsme jednali i o 
možnosti zřízení školního klubu pro využití 
volného času žáků včetně jeho financování.

Co tedy bude nového od příštího školního 
roku? Pro současné žáky na gymnáziu se nic 
„neděje“. Tito žáci dostudují podle vzdělá-
vacího programu 8letého gymnázia a nové 
žáky do 4letého gymnázia bude od školního 
roku 2010/2011 nabírat již škola zřizovaná 
městem. Věříme, že období nejistoty pro 
studenty, rodiče i pedagogy gymnázia 
skončilo a že se nám podaří vybudovat školu 
poskytující kvalitní vzdělání od první třídy 
až po maturitu.

Jana Ponocná, starostkaCihelna opět s účastí armády
Pardubice, Králíky - Populární vojen-

skou akci Cihelna 2009 v Králíkách letos 
opět významně  podpoří Armáda ČR. „Při 
jednání v Poslanecké sněmovně mně tento 
týden slíbila  ministryně obrany a místo-
předsedkyně vlády Vlasta Parkanová, že 
na vlastním provedení akce Cihelna se 
budou opět podílet různé složky a útvary 
Armády ČR,“ uvedl hejtman Pardubické-

ho kraje Radko Martínek. 
Vojensko-historická akce Cihelna je 

největší událostí svého druhu v České 
republice. Přehlídka vojenské techniky 
a bojové ukázky přilákají každoročně do 
Králík tisíce návštěvníků. Už dvanáctý 
ročník se koná ve dnech 21. a 23. srpna 
2009. 

www.pardubickykraj.cz, 13. 2. 2009

Informace z
městského úřadu

Od 25. března do 31. března 2009 nebude 
možné podávat žádost o vydání e-pasu a 
přebírat vyhotovený e-pas. Důvodem je 
zavádění nového systému (otisk prstu pro 
občana staršího 6 let). 

Nepříjemnému postihu ve formě pokuty 
se vystavují řidiči vjíždějící bez zvláštního 
povolení do ulice Dlouhá. Po delší době byla 
obnovena poškozená dopravní značka ozna-
čující v daném úseku pěší zónu (poškozeno 
pádem střechy Evropského domu).

Co říká právní předpis o této značce - „Pěší 
zóna je ulice uzpůsobená tak, že na ní nejsou 
jízdní pruhy, ale celá šířka pozemní komuni-
kace je určena pro chodce a ulice je označena 
příslušnou dopravní značkou. Dopravní znač-
ka označující pěší zónu může povolit vjezd 
vybraným druhům vozidel nebo v omezeném 
období. V některých pěších zónách je veden 
provoz tramvají. Rychlost vozidel v pěší zóně 
nesmí překročit 20 km/h.“

I když je označení „Pěší zóna“ umístěno 
v ulici Příční a někteří řidiči nyní vjíždějí do 
ulice Dlouhá z Velkého náměstí, i oni se vy-
stavují postihu. Na náměstí je totiž umístěna 
přikazující dopravní značka, která nařizuje 
odbočit vlevo, tím není povolen vjezd z ná-
městí do ulice Dlouhá. Povolení pro vjezd do 
zóny vydává odbor VTS MěÚ Králíky.
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Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2009
BŘEZEN
Velikonoční výstava základní školy
Výstava s mezinárodní účastí, práce žáků základních škol z regionu 

Králicka a Międzylesie.
Kontakt: ZŠ Moravská, Králíky.

KVĚTEN
Pivovarská čtvrtka
Tradiční turistický pochod Pivovarská čtvrtka do pivovaru Hanušovice 

aneb putování za ryzím pivem z hor. Každoročně se akce zúčastní několik 
stovek turistů, pro které jsou připraveny 4 trasy různé délky i obtížnosti. Na 
svůj pochod za ryzím pivem z hor mohou účastníci vyrazit i z Králík.

Kontakt: Pivovar Holba Hanušovice, www.holba.cz.
Den rekordů škol
Sportovní aktivity žáků škol v regionu
Kontakt: ZŠ Moravská Králíky a MÚ Králíky - odbor školství MÚ Králíky 

www.kraliky.cz, e-mail: j.divisek@orlicko.cz.

ČERVEN
Absolventské koncerty a představení žáků hudebních a tanečních 

oborů ZUŠ.
Kontakt: Základní umělecká škola, Nádražní 483, 561 69 Králíky, tel.: 

465 631 242.
Cyklistický závod Králické okruhy - 4. ročník
Závod je zařazen do seriálu Moravského poháru.
Kontakt: Zdenek Panchártek, V bytovkách 662, 561 69 Králíky; Jiří 

Kalousek, Leoše Janáčka 812, 561 69 Králíky.
Vítání léta hudbou
Koncert neprofesionálních hudebníků vycházející z celoevropské tradice 

hudebního uvítaní prvního letního dne.
Kontakt: Klub Na Střelnici, Karla Čapka 374, 561 69 Králíky, tel.: 

465 631 473, www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz.
Běh do vrchu Mladkov - Suchý vrch - 27. ročník
Závod v běhu do vrchu. Vypsané kategorie: junioři-juniorky,muži-že-

ny,veteráni-veteránky, zařazen do českého poháru v běhu do vrchu a poháru 
ISCAREX.

Kontakt: Tělovýchovná jednota Sport Mladkov, tel.: 737 957 608, e-mail: 
sport.mladkov@orlicko.cz.

Králický pětiboj - 2. ročník 
Turnaj v atletických disciplínách, sportovní areál při ZŠ Moravská (skok 

do dálky, skok do výšky, vrh koulí, běh na 1500 m, běh na 100 m).
Kontakt: Odbor školství MÚ Králíky www.kraliky.cz, e-mail: j.divisek@

orlicko.cz;  ředitel závodu p. Jiří Hlava, e-mail: hlava.ji@seznam.cz.

ČERVENEC
Králický pařez 
Tradiční turnaj v malé kopané v Dolní Moravě.
ART-EX Králíky
Hudební festival na králickém Velkém náměstí. Žánr - rocková hudba.
Kontakt: Klub Na Střelnici, Karla Čapka 374, 561 69 Králíky, tel.: 

465 631 473, www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz.
Bikechallenge 2009
Mezinárodní etapový závod horských kol. Město Králíky je cílem a 

zároveň následný den místem startu etapy. Součástí akce je kulturní večer 
na Velkém náměstí.

Kontakt: Město Králíky www.kraliky.cz, e-mail: j.divisek@orlicko.cz.
SRPEN
Časovka jednotlivců na Suchý vrch - 24. ročník
Cyklistický závod amatérů Červená Voda - Suchý vrch.
Hlavní církevní pouť na Hoře Matky Boží u příležitosti svátku 

Nanebevzetí  P. Marie
Pouť se koná v neděli, která je nejblíže datu 15. srpna.
Kontakt: Poutní místo Hora Matky Boží, tel.: 465 631 744,
www.kraliky-klaster.cz, e-mail: kraliky@kraliky-klaster.cz

21. - 23.8. CIHELNA 2009
Společná akce klubů vojenské historie a sběratelů militárií, města Králíky, 

civilních subjektů, ve spolupráci s armádou ČR. Hlavním lákadlem jsou ukáz-
ky historických bitev v prostoru československého pevnostního pásma.

Kontakt: Vojenské muzeum Králíky, Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky, 
tel.: +420 465 632 466, www.armyfort.com, e-mail: muzeum@armyfort.
com.

Králický  triatlon - 22. ročník
Veřejný závod: běh – 5 km, plavání – 400 m, cyklistika 20 km.
Kontakt: František Krátký, Zahradní 468, 561 69 Králíky.
Králická cyklistická časovka - 7. ročník
Závod je zařazen do seriálu Moravského poháru.
Kontakt: Zdenek Panchártek, V bytovkách 662, 561 69 Králíky; Jiří 

Kalousek, Leoše Janáčka 812, 561 69 Králíky.

ZÁŘÍ
Cena firmy ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník - 10. 

ročník
Závod v běhu do vrchu. Vypsané kategorie: juniorky a junioři 19 let a 

mladší, muži do 39 let, nad 40, 50, 60 a 70 let, ženy do 34 let, nad 35 a 50 let, 
lidový běh. Zařazen do českého poháru v běhu do vrchu a poháru ISCAREX. 
Délka hlavního závodu 13 km.

Kontakt: Iscarex, s.r.o., Moravská 340, 560 02 Česká Třebová, tel.: 
465 530 214, www.iscarex.cz, e-mail: team@iscarex.cz.

Králický Lískovec - 3. ročník
Závod v běhu do vrchu. Vypsané kategorie: všechny, od ročníku 2002 a 

mladší až po ženy A, B a muže A,B,C,D Zařazen do Orlické běžecké ligy a 
poháru ISCAREX pohár. Délka hlavního závodu: 8 km. 

Kontakt: Lyžařský oddíl TJ Jiskra Králíky, p. Bedřich Novotný, Dolní 247, 
561 69, Králíky, tel.: 737 754 286, e-mail: skiklub.kraliky@centrum.cz.

13. Orlicko-kladský varhanní festival - v návaznosti na Dny Evrop-
ského dědictví

Varhanní koncerty v Orlicko-kladském pomezí. Pořadatelé Klub na 
Střelnici ve spolupráci s Městským muzeem Králíky.

Kontakt: Klub Na Střelnici, Karla Čapka 374, 561 69 Králíky, tel.: 
465 631 473, www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz.

Výstava hub a mykologická poradna
Kontakt: Městské muzeum a IC Králíky, Velké náměstí 365, 561 69 

Králíky, tel.: 465 631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: info@muze-
umkraliky.cz.

Svatomichalská pouť
Kontakt: Městské muzeum a IC Králíky, Velké náměstí 365, 561 69 

Králíky, tel.: 465 631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: info@muze-
umkraliky.cz.

LISTOPAD
Cyklus vlastivědných a přírodopisných přednášek

49. tradiční karneval
v základních číslech

27. 2. - masky 118, návštěvníci 564, VIP 120
28. 2. - dětský karneval: 265 dětí, 273 dospělých
V letošním roce přibylo oproti loňskému roku 35 masek, 

zároveň ubylo 18 návštěvníků. Pro příští rok připravujeme 
překvapení pro masky.

Dotační program města Králíky
Zastupitelstvo města na svém jednání schválilo  pro 

příští období nová pravidla pro poskytování veřejné 
podpory - Dotační program. ZM dále schválilo v roz-
počtu města výši podpory pro rok 2009. Rada města 
na svém jednání vyhlásila rozdělení výše podpory do 
jednotlivých oblastí. Žádosti o grantovou podporu lze 
podávat do  31. 3. 2009. Dokumenty (včetně přísluš-
ných formulářů) jsou umístěny na úřední desce a na 
webových stránkách města www.kraliky.eu (sekce 
Odbor školství, záložka Dotace a příspěvky). 
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PORADNA PŘI
FINANČNÍ TÍSNI

JSME OBECNĚ PROSPĚŠNOU SPO-
LEČNOSTÍ POSKYTUJÍCÍ DLUHOVÉ 
PORADENSTVÍ. SLUŽBY POSKYTUJEME 
FYZICKÝM OSOBÁM (NEPODNIKATE-
LŮM), KTERÉ SE DOSTALY DO FINANČ-
NÍ TÍSNĚ V DŮSLEDKU NESCHOPNOSTI 
SPLÁCET SVÉ ZÁVAZKY (zejména ze 
smluv o úvěru, půjčce, leasingu apod.).

PORADNA POSKYTUJE BEZPLATNĚ ZEJMÉNA NÁSLE-
DUJÍCÍ SLUŽBY:

• rady, jak postupovat v případě hrozící platební neschopnosti
• rady, jak postupovat v situaci, kdy platební neschopnost již na-

stala
• konzultace k oddlužení podle insolvenčního zákona
• pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddlužení 

(osobní bankrot)
• konzultace k průběhu soudního a exekučního řízení
SLUŽBY PORADNY JSOU POSKYTOVÁNY:
• bezplatně • diskrétně
• nezávisle • nestranně
KONTAKT:
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Bezplatná zelená linka: 800 722 722
(v provozu každé pracovní pondělí od 8.30h do 11.30h a od 13.30h 

do 17.30h)
Tel.: 222 922 240
Fax: 222 524 198
e-mail: poradna@financnitisen.cz
web: www.financnitisen.cz
Poradna neposkytuje žádné finanční produkty ani konkrétní infor-

mace o nich, ani služby podléhající zákonu č. 8511996 Sb. o advokacii 
a nezastupuje klienty v řízení před soudy.

Poradna při finanční tísni, o.p.s.,
Americká 22, 120 00, Praha 2,

IČ: 28186869, DIČ: CZ28186869,
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u měst-

ského soudu v Praze, v oddílu O, vložce č. 533, den zápisu 12. 11. 2007, 
číslo účtu: 1979356359/0800.

Člen ECDN - Evropská asociace pro řešení spotřebitelských dluhů.

Kontakt: Městské muzeum a IC Králíky, Velké náměstí 365, 561 69 
Králíky, tel.: 465 631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: info@muze-
umkraliky.cz.

PROSINEC
Vánoční výstava v ZŠ Moravská
Základní škola Moravská - tradiční vánoční výstava dětských prací 

s mezinárodní účastí  ve školní jídelně ZŠ Moravská Králíky. Součástí 
této akce jsou  ukázky prací studentů Střední hotelové školy V. Priessnitze 
v Jeseníku a Odborného učiliště Žamberk včetně předvádění výrobních 
postupů a technik.

Kontakt: ZŠ Moravská, Moravská 647, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 
603.

Vánoční výstava
Městská knihovna Králíky – tradiční vánoční výstava prací žáků Zvláštní 

školy v Králíkách.
Kontakt: Městská knihovna, Velké náměstí 273, Králíky, tel.: 465 631 215, 

www.orlicko.cz/Kraliky/knihovna/, e-mail: mekn-kraliky@zamberk.
alberon.cz.

Adventní koncerty ZUŠ součástí aktivit je Zpívání pod vánočním 
stromem

Seriál adventních koncertů žáků ZUŠ Králíky; včetně vystoupení dětí ZŠ, 
MŠ při zpívání pod vánočním stromem na Velkém náměstí

Kontakt: Základní umělecká škola, Nádražní 483, 561 69 Králíky, tel.: 
465 631 242, Odbor školství MÚ Králíky www.kraliky.cz, e-mail: j.divisek@

Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2009
orlicko.cz.

Vánoční koncert žáků ZUŠ
Kontakt: Základní umělecká škola, Nádražní 483, 561 69 Králíky, tel.: 

465 631 242.
Seriál vánoční koncertů na Hoře Matky Boží
Amatérský pěvecký sbor z Králík s názvem „Příležitostný půnoční sbor“, 

pěvecký sbor Corale při Gymnázium Žamberk a další hudební tělesa.
Kontakt: www.kraliky-klaster.cz.
Patriot Cup 2009 - V. ročník
Halový žákovský turnaj v minikopané.
Kontakt: občanské sdružení Patriot CZ.
Tradiční vánoční turnaj registrovaných a neregistrovaných hráčů 

stolního tenisu
Kontakt: Oddíl stolního tenisu při TJ Jiskra Králíky.

Pravidelné celoroční akce:
Krátkodobé výstavy a varhanní koncerty -  Městské muzeum 

Králíky
Městské muzeum a IC, Velké náměstí 365, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 

117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: info@muzeumkraliky.cz.
Koncerty, divadelní představení, kulturní akce, společenské akce 

– Klub Na Střelnici
Klub Na Střelnici, Karla Čapka 374, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 473, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz.
Tématické výstavky, přednášky, kulturní akce „malých forem“ 

- Městská knihovna
Městská knihovna, Velké náměstí 273, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 215,  

www.orlicko.cz/Kraliky/knihovna/, e-mail: mekn-kraliky@zamberk.
alberon.cz.

Aktuální podrobný seznam nejbližších akcí, zpravidla s měsíčním 
předstihem je zadáván Informačním centrem při Městském muzeu 
v Králíkách na web: 

www.vychodni-cechy.info/kraliky
Kontakt: Městské muzeum a IC Králíky, Velké náměstí 365, 561 69 

Králíky, tel.: 465 631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: info@muze-
umkraliky.cz.
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Termíny mobilních sběrů
velkoobjemových odpadů v roce 2009

Králíky – pevná stanoviště, vybavená kontejnery SMK na velkoobjemový a kompostovatelný odpad, 
kovy, textil, velké předměty z plastu, vždy od 7.00 do 11.30 hod.

Ul. Tkalcovská 11. 4.                                3. 10.
U pivovaru 11. 4.                                3. 10.
Ul. Kosmonautů 18. 4.                              10. 10.
Parkoviště u Reichlů 18. 4.                              10. 10.
Parkoviště u Úřadu práce 25. 4.                              17. 10.
Sběrný dvůr Králíky (sídlo SMK) 25. 4.                              17. 10.
Ul. Polní 25. 4.                              17. 10.
U Autocentra Springer 2. 5.                                24. 10.
Hřiště za ČMPK 2. 5.                                24. 10.
Parkoviště u Střelnice 9. 5.                                31. 10.
Ul. V Aleji 9. 5.                                31. 10.

Integrované obce – svoz velkoobjemového odpadu pojezdem vozidel SMK po hlavní komunikaci 
vedoucí obcí, odpad je třeba připravit ve svozový den nejpozději do 7.00 hod. k této komunikaci

Dolní Hedeč 16. 5.                               12. 9.
Červený Potok 16. 5.                              12. 9.
Horní Lipka 23. 5.                              19. 9.
Prostřední Lipka 23. 5.                              19. 9.
Heřmanice 23. 5.                              19. 9.
Dolní Lipka 30. 5.                              26. 9.
Dolní Boříkovice 30. 5.                              26. 9.

Předmětem mobilního sběru není stavební odpad!!! Tento je možno za úhradu likvidovat přímo ve 
Sběrném dvoru Králíky provozovaném naší společností.

Provozní hodiny Sběrného dvoru Králíky, Růžová 462

od 15. 4. do 15. 10. od 16. 10. do 14. 4.
Pondělí, Středa 6.00-11.30    12.30-14.00 Pondělí, Středa 6.00-11.30     12.30-14.00
Pátek 6.00-11.30    12.30-17.00 Pátek 6.00-11.30     12.30-16.00
Sobota 8.00-12.00 Sobota

Ve Sběrném dvoru Králíky mají občané města Králíky a integrovaných obcí 
a majitelé zdejších rekreačních objektů možnost v provozní době bezplatně 
uložit veškeré výše uvedené druhy odpadů, dále pak nebezpečný odpad, 
vyřazená elektrozařízení, světelné zdroje, vytříděný odpad, pneumatiky 
atd.  Ukládání stavebního odpadu a veškerý odpad vzniklý z podnikatelské 
činnosti však podléhá nutnosti uhradit poplatek za likvidaci odpadu – není 
součástí systému nakládání s odpady na území města Králíky dle Vyhlášky 
města Králíky č. 2/2001.

Pavel Morong, jednatel 
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Obecně závazná vyhláška města Králíky:
O podmínkách k zabezpečení požární ochrany při

akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Zastupitelstvo města Králíky schválilo 

na základě ustanovení § 10 písm. a) a písm. 
d) a dále § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, za použití § 29 odst. 1 písm. o) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: O podmínkách k za-
bezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se účastní větší počet osob.

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou 

(dále jen „vyhláška“) se stanovují pod-
mínky požární bezpečnosti při kulturních, 
sportovních, společenských, zábavních, 
politických, obchodních, náboženských a 
jiných obdobných akcích a shromážděních, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále 
jen „akce“).

Článek 2
Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) shromažďovacím prostorem – vnitřní 

nebo venkovní prostor určený pro shromaž-
ďování většího počtu osob;

b) vnitřním shromažďovacím prosto-
rem – prostor, který je po obvodě a shora 
vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž 
se za stavební konstrukce považují také 
konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či 
střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě 
dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové 
apod. zařízení);

c) venkovním shromažďovacím pro-
storem – prostor, který je neuzavřený po 
obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo 
vymezený např. stavebními konstrukcemi 
(tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oploce-
ním, přenosnými zábranami apod.), okolním 
terénem nebo přírodním prostředím (svah, 
skála, vodní plocha apod.); také uzavřený 
nebo polouzavřený prostor na volném pro-
stranství (dvory apod.);

d) volné prostranství – ničím neuzavřený 
a neohraničeny venkovní prostor.

Článek 3
Stanovení počtu osob v závislosti na cha-

rakteru shromažďovacího prostoru
(1) Pro účely této vyhlášky se za akci, kte-

ré se zúčastňuje větší počet osob, považuje:
a) akce s účastí více jak 500 osob na 

volném prostranství nebo venkovním shro-
mažďovacím prostoru

b) akce s účastí více jak 200 osob ve 
stavebním objektu nebo vnitřním shromaž-
ďovacím prostoru.

Článek 4
Stanovení závazných podmínek k zabez-

pečení požární ochrany při akcích, kterých 
se zúčastňuje větší počet osob a povinnosti 
pořadatele akce

(1) Pořadatel akce je v souladu s touto 
vyhláškou povinen její konání ohlásit Měst-
skému úřadu v Králíkách, odboru vnitřních 
věcí, a zároveň předložit veškeré doklady 
o zajištění požární bezpečnosti akce, a to 
ve lhůtě minimálně 10 dní před konáním 
akce. 

(2) K pořádání akce lze využívat pouze 
takové prostory a objekty, které splňují 
požadavky pro bezpečnou evakuaci osob 
a umožňují příjezd zásahových vozidel 
integrovaného záchranného sytému (dále 
jen „IZS“).

(3) Pořadatel je povinen zajistit, aby pří-
jezdové komunikace k objektům byly volné 
a umožňovaly vjezd zásahových vozidel 
IZS a aby byl vytvořen dostatečný prostor 
k provádění zásahu.

(4) Únikové cesty pro evakuaci osob musí 
být volné. Na únikových cestách je zakázáno 
umisťovat předměty a zařízení znemožňující 
a omezující bezpečný únik osob. Dveře na 
únikových cestách musí být během akce 
odemčené a zevnitř prostoru otevíratelné ve 
směru úniku. Pokud nelze požadavek zajistit, 
musí být u únikových východů v průběhu 
akce obsluha dveří. 

(5) Při organizaci stánkového prodeje musí 
být zajištěno uspořádání stánků tak, aby situ-
ováním stánků nedošlo k vytvoření požárně 
nebezpečného prostoru, který by ohrožoval 
sousední objekty. Největší půdorysná plocha 
skupiny stánků je 2.500 m2. Při větší ploše 
je nutno jednotlivé skupiny stánků vzájemně 
oddělit tak, aby mezi jednotlivými skupinami 
stánků nedošlo k přenosu požáru. Uspořádání 
stánků musí být provedeno tak, aby byla 
umožněna bezpečná evakuace osob a zajištěn 
účinný zásah mobilních prostředků IZS.

(6) K zajištění požární bezpečnosti akce 
ustanovuje pořadatel akce preventivní po-
žární hlídku1). Preventivní požární hlídka 
je složena z velitele a nejméně dvou členů 
hlídky. Podle povahy akce (rozlehlosti 
a členitosti místa konání, počtu osob na 
akci, přítomnosti hořlavých látek s vlivem 
na rozvoj požáru, použití pyrotechniky, 
použití otevřeného ohně, apod.) musí být 
pořadatelem akce stanoven vyšší počet 
členů hlídky, odpovídající situaci z hlediska 
zajištění požární bezpečnosti akce. V případě 
pochybností může rozhodnout o počtu členů 
preventivní požární hlídky město. 

(7) Do preventivní požární hlídky mohou 
být zařazeny jen osoby, které absolvovaly 
odbornou přípravu2).

(8) Při filmové nebo divadelní produkci 
v Klubu Na Střelnici v Králíkách lze za-
bezpečit pouze jednočlenné složení požární 
hlídky.

(9) Je-li součástí akce ve venkovním shro-

mažďovacím prostoru ohňostroj, postupuje 
se podle zvláštních právních předpisů3).

Článek 5
Pořadatel akce
(1) Za plnění podmínek stanovených touto 

vyhláškou odpovídá pořadatel akce. 
(2) Pokud je pořadatelů více, odpovídají 

všichni stejným dílem nebo v rozsahu, 
který je upraven písemnou smlouvou mezi 
pořadateli. 

(3) Jestliže pořadatel akce uskutečňuje 
akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, 
odpovídá za plnění podmínek stanovených 
touto vyhláškou pořadatel akce, pokud se 
s majitelem objektu nedohodne jinak4). 

(4) Pořadatel akce stanoví rozsah a způsob 
zabezpečení požární ochrany, včetně povin-
ností všech osob podílejících se na organi-
začním a technickém zajištění akce.5)

(5) O přípravě a dodržení podmínek požár-
ní bezpečnosti akce, zejména o podmínkách 
stanovených touto vyhláškou, vede pořadatel 
akce průkazné doklady.6)

(6) Před akcí je pořadatel akce povinen 
ověřit provedením kontroly protipožární 
zajištění akce. Zjištěné nedostatky je povinen 
odstranit do zahájení akce. Pokud závady 
vážně ohrožují bezpečnost (například při po-
užití pyrotechniky) a nelze je odstranit, nesmí 
pořadatel akce takovou akci uskutečnit.

Článek 6
Přestupky a jiné správní delikty
(1) Porušení povinností stanovených touto 

obecně závaznou vyhláškou fyzickou osobou 
je posuzováno jako přestupek, právnickými a 
podnikajícími fyzickými osobami při výkonu 
jejich činnosti jako jiný správní delikt.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška byla 

schválena Zastupitelstvem města Králíky dne 
16. 2. 2009, usnesením č. ZM/2009/02/021.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dne 1. dubna 2009.

1) § 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů

2) § 16 odst. 1) zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů

3) vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb., o pyro-
technických výrobcích a zacházení s nimi

4) § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů

5) § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 15 
vyhlášky 246/2001 Sb.

6) § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 27 
vyhlášky 246/2001 Sb.
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Některé zajímavé statistické údaje
a informace z oblasti dopravy

Některé zajímavé statistické údaje 
z oblasti dopravy za ORP Králíky

1. REGISTR ŘIDIČŮ
• Bodové hodnocení řidičů za poru-

šení povinností stanovených zákonem 
o provozu na pozemních komunikacích 
– období od 1. 7. 2006 – 31. 12. 2008

o Řidiči, kteří dosáhli 12 bodů a tzv. se 
na rok vybodovali – 17

o Celkový počet řidičů, kterým byl 
připsán bod za porušení některé z povin-
ností – 375

Věkové složení řidičů, kteří páchají 
nejvíce přestupků: 

- Kategorie od 22 do 25 let – 58 řidičů
- Kategorie od 32 do 35 let – 53 řidičů
o Do evidence bylo v rámci ORP 

Králíky zapsáno celkem 1512 přestupků, 
včetně bodovaných

Některé zajímavé statistické údaje 
z oblasti dopravy za Pardubický kraj:

• Bodové hodnocení řidičů za poru-
šení povinností stanovených zákonem 
o provozu na pozemních komunikacích 
– období od 1. 7. 2006 – 31. 12. 2008

o Řidiči, kteří dosáhli 12 bodů a tzv. se 
na rok vybodovali – 609

o Celkový počet řidičů, kterým byl 
připsán bod za porušení některé z povin-
ností – 25733

SHRNUTÍ
Obecně lze konstatovat, že mezi nej-

častěji páchané přestupky patří:
- Překročení nejvyšší dovolené rychlos-

ti v obci o méně než 20 km/h nebo mimo 
obec o méně než 30 km/h (§ 22 odst. 
1 písm. f) bod 4 zákona o přestupcích) 
– za 2 body

- Porušení povinnosti vyplývající ze 
zákazové nebo příkazové značky (§ 22 
odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích) 
– za 1 body

- Porušení povinnosti být za jízdy při-
poután bezpečnostním pásem nebo užít 
ochrannou přilbu (§ 22 odst. 1 písm. l) 
zákona o přestupcích) – za 2 body

- Překročení nejvyšší dovolené rychlos-
ti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec 
o 30 km/h a více (§ 22 odst. 1 písm. f) bod 
3 zákona o přestupcích) – za 3 body

- Porušení ustanovení § 32 zákona 
o provozu na pozemních komunikacích 
– osvětlení vozidla (§ 22 odst. 1 písm. l) 
zákona o přestupcích) – za 1 body

Více informací naleznete na interne-
tových stránkách MDČR: http://www.
mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/bodovy_
system/bodovy_system.htm a formulář 
záznamu o dopravní nehodě http://www.
mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/zaznam_
nehody.

2. REGISTR VOZIDEL
Podle novely zákona o pojištění od-

povědnosti za škodu z provozu vozidla, 
která vstoupila v platnost ke dni 1. 1. 
2009, jsou osoby provozující vozidlo 
bez povinného ručení nuceny zaplatit 
do garančního fondu finanční příspěvek 
za dobu, po kterou bylo jejich vozidlo 
provozováno v rozporu se zákonem. Dle 
kategorie vozidla je výše příspěvku za 
každý den v rozmezí 20–300 Kč. Více 
informací naleznete na internetových 
stránkách České kanceláře pojistitelů 
www.bezpojisteni.cz. V návaznosti na 
tuto skutečnost došlo i u našeho úřadu 
ke značnému navýšení trvale vyřazených 
vozidel z evidence. Jenom pro srovnání 
můžeme uvést tu skutečnost, že za 4. 
čtvrtletí roku 2008 bylo trvale vyřazeno 
celkem 137 vozidel a za první měsíc 
(leden) letošního roku to bylo již 104 
trvale vyřazených vozidel.

Další podstatnou změnou je s účinností 
ode dne 1. 1. 2009 povinnost zaplatit tzv. 
„ekologickou daň“ při první registraci 
vozidla v ČR a při první přeregistraci 
po datu 1. 1. 2009. Tato daň se vztahuje 
pouze na vozidla kategorie M1 a N1 
(osobní a nákladní vozidla do hmotnosti 
3.500 kg) podle plnění, respektive ne-
plnění mezních hodnot emisí ve výfu-
kových plynech v souladu s právními 
předpisy ES. Jak jsme uvedli v úvodu 
tohoto odstavce výše daně je tedy závislá 
na množství emisí ve výfukových plynech 
a podle plnění limitů se dělí do následu-
jících skupin:

a) EURO 2 – 3.000 Kč (např. Škoda 
Felicia 1,3 rok výroby 1996 – 2000*)

b) EURO 1 – 5.000 Kč (např. Škoda 
Favorit 1,3 rok výroby 1991 – 1994*)

c) a v případě neplnění mezních emis-
ních hodnot dle a) nebo b) – 10.000 Kč 
(např. Škoda 120*)

Poplatek (daň) se neplatí u vozidel, 
která splňují minimálně mezní hodnoty 
emisí EURO 3.

* Tento údaj je pouze informativní 
pro Vaši lepší představu a může se 
lišit v závislosti na hodnotách mezních 
emisních limitů zapsaných v tech-
nickém průkaze (ORV) jednotlivého 
vozidla. Více informací naleznete na 
internetových stránkách MDČR: http://

www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Do-
voz_registrace_a_schvalovani_vozidel/
Registrace+vozidel/. 

Další informace ohledně registru řidi-
čů a registru silničních vozidel Vám po-
skytneme telefonicky na tel. 465 670 875 
(Ing. Luboš Hejkrlík – registr řidičů) a tel. 
465 670 876 a 874 (Roman Feltl, Martin 
Šmolík, DiS. – registr vozidel) a nebo 
na základě osobní návštěvy na adrese: 
Králíky, ulice Karla Čapka 316, odbor 
vnitřních věcí, 1. patro.

Miroslav Macháček, 
vedoucí odboru vnitřních věcí

a kolektiv
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Program ROZVOJ pro
podnikatele Králicka

Program ROZVOJ v rámci OPPI je určen pro všechny podnikatele, 
kteří potřebují získat nové výrobní kapacity. Potřebují vyrábět rychleji, 
s vyšší přesností a efektivněji. A patří do kategorie malých a středních 
podniků. 

Program ROZVOJ napomáhá dotacemi do tech-
nologického vybavení urychlit rozvoj malých a 
středních podniků. Pomocí investic do moderních 
technologií program podněcuje rozvoj firem ve 
vybraných regionech (včetně Králicka) a odvětvích 
české ekonomiky. 

Cílem programu je podpořit růst výkonů a konku-
renceschopnosti (flexibility) malých a středních podnikatelů vedoucí ke 
zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně 
růstu počtu pracovních míst.

Podpora v rámci programu ROZVOJ bude směřována do regionů se 
soustředěnou podporou státu. Mezi tyto regiony patří i Králicko.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 15. 4. 2009 do 15. 7. 2009.
Plánujete-li nákup strojů a zařízení, chcete pořídit patentovou licenci 

nebo řídící software k pořizovanému stroji apod., neváhejte a kontaktujte 
nás pro bezplatné poradenství.

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblastní kancelář 
Orlicko, Ing. Jana Studená, tel.: 465 536 016, 724 613 928, e-mail: 
orlicko@khkpce.cz

OZNÁMENÍ
změna ordinačních hodin

MUDr. Karel Záruba
tel. 465 618 653, 777 627 474

Od 1. 4. 2009 dochází ke změně ordinačních 
dnů. Páteční ordinační hodiny jsou přesunuty 
na čtvrtek.

Ordinační hodiny v budově zdravotního 
střediska v Králíkách:
Po: 07:30 – 12:30 hod, 13:00 – 16.00 hod
Čt: 07:30 – 12:30 hod.

Pro pacientky platí stále možnost 
telefonického objednání na výše uvedených 
telefonních číslech.

KLUB MAMINEK
PROGRAM NA BŘEZEN 2009 

STŘEDA 4. 3. Karneval s Evou Feltlovou
  (masky, hudba, soutěže pro nejmenší)
ČTVRTEK 5. 3. CVIČENÍ S DĚTMI 16.00-17.00 
  Vede Irena
STŘEDA 11. 3. ZPÍVÁNKY S IRENOU

 Program: Soutěže pro nejmenší
 – bez karnevalu 

ČTVRTEK 12. 3. CVIČENÍ S DĚTMI 16.00-17.00 
  Vede Laďka 
STŘEDA 18. 3. Výtvarné tvoření s Míšou Bajtovou – jarní
  zápich z hmoty tuhnoucí na vzduchu
  (vykrajování)
ČTVRTEK 19. 3. CVIČENÍ S DĚTMI 16.00-17.00 
  Vede Míša
STŘEDA 25. 3. Výtvarné tvoření s Míšou Bajtovou
  - dokončení zápichu (barvení, dotvoření,
  tavná pistole)
  ODPOLEDNÍ DÍLNA  15.00-17.00 
  Téma - HLÍNOVÁ BATIKA 
ČTVRTEK 26. 3. CVIČENÍ S DĚTMI 16.00-17.00 
  Vede Kristina

Gentleman silnic
Nedávno jsme v našem zpra-

vodaji uvedli informaci, že 
příslušníci HSZ Králíky ocenili 
ve spolupráci se Sdružením pro 
králický karneval Štěpána Mo-
ronga z Vysokého Potoka.

Čin Štěpána byl oceněn ti-
tulem Gentleman silnic, který 
uděluje Česká pojišťovna.

Více z denního tisku:
Devětačtyřicátým a dosud nejmladším držitelem titulu Gen-

tleman silnic je dvanáctiletý Štěpán Morong z Vysokého Potoka 
na Šumpersku. Loni v srpnu přivolal pomoc pro otce, který v 
lese uvázl v převrženém traktoru. Chlapec nezazmatkoval a 
sprintoval dva kilometry pro pomoc, čímž zachránil otce před 
ochrnutím.

V sobotu 30. srpna loňského roku byl Štěpán s tátou a dě-
dečkem v lese, kde připravovali dřevo na zimu. Při svážení 
traktor začal na vlhké trávě klouzat a převrátil se. Uvnitř zůstal 
Štěpánův otec.

„Dostal jsem jednu ránu od volantu, druhou od kabiny. Věděl 
jsem, že je zle, protože jsem se nemohl pohnout,“ vyprávěl Ště-
pán Morong starší, jehož život byl v sázce. Štěpán s dědou viděli 
havárii jako ve filmu. „Viděl jsem, že táta potřebuje pomoc, a my 
jsme neměli mobil. Rozběhl jsem se domů,“ líčil chlapec.

Byly to nejrychlejší dva kilometry, jaké kdy běžel. „Myslel 
jsem, že už to tempo nevydržím. Mamce jsem jenom vyklopil, 
že táta se zranil a potřebuje záchranku, a rozbrečel jsem se,“ 
vyprávěl Štěpán.

Ke zraněnému nejdřív doběhl jeho bratr, za chvíli přijela 
sanitka a chvíli nato přiletěl vrtulník. „Když jsem odlétal, viděl 
jsem Štěpána, jak mává,“ řekl otec.

V nemocnici mu lékaři sešroubovali polámaný obratel a za-
chránili jej před ochrnutím. Od té doby marodí. „Letos mě čeká 
ještě jedna operace. Potom už by mělo být všechno v pořádku,“ 
přemítá Morong.

Na svého syna je velmi hrdý. „On nezmatkoval. Věděl, co musí 
udělat. Vůbec nechápu, jak za takovou chvilku stihl doběhnout 
až domů,“ dodal.

Zdroj: www.idnes.cz
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Do Polska vlakem
Počínaje nedělí 8. 3. 2009, kdy dochází k 1. 

změně GVD 08/09, bude dle informací PKP 
PR a ČD a.s. rozšířena nabídka spojů v česko-
polském pohraničí. Nově přibude jeden pár 
víkendových spojů na tratích PKP 230 Lichkov 
- Międzylesie (cíl Wrocław Główny).

Kromě sobot a nedělí budou vlaky v provozu 
také o státních svátcích (13. 4., 1. 5., 8. 5., 6. 
7., 28. 9., 28. 10., 11. 11. a 17. 11.). Provoz 
vlaků do/z Międzylesie je zajištěn náležitostmi 
společnosti České dráhy. 

Víkendové vlaky zavedené od 8. 3. 2009 Směr do Polska Směr z Polska 

R-20019 / R-20034 Lichkov 6:14 Międzylesie 6:24 Międzylesie 6:50 Lichkov 7:00 

Na víkendovou cestu do PL lze tedy využít 
mezinárodní nabídku SoNe+PKP, kterou lze za-
koupit pouze o víkendu (prodávají i železniční 
stanici v Králíkách).

Na jednu jízdenku SONE+PKP může spo-
lečně cestovat až 5 spolucestujících, z toho 
nejvýše 2 mohou být starší 15 let (děti do 15 
let prokazují svůj věk jakýmkoliv oficiálním 

průkazem s datumem narození). 
Kdy je možné cestovat? 
Na jízdenku SONE+PKP lze cestovat pou-

ze v sobotu nebo v neděli, a to vždy do 24.00 
hodin. Jízdenku lze zakoupit pouze v den jízdy, 
nelze ji zakoupit v předprodeji. 

Kde je možné cestovat? 
Jízdenka platí ve vlacích Českých drah a na 

vybraných tratích v příhraničních oblastech 
Polska (viz mapa obvodu platnosti jízdního 
dokladu SONE+PKP). V Polsku platí jíz-

denky v regionálních vlacích dopravce PKP 
Przewozy Regionalne kategorie „osobowe“ 
(osobní vlaky) a také v rychlících 250 a 252 
(Wrocłav – Hradec Králové – Praha) a 251 a 253 
(Praha – Hradec Králové – Wrocłav). 

Platnost jízdenky SONE+ v Polsku je vyzna-
čena na mapce - otevřít (soubor PDF 60 kB). 

Výlety s jízdním kolem 

V rámci nabídky SONE+PKP můžete pře-
pravovat na tratích v Polsku jízdní kolo 
jako spoluzavazadlo na jednodenní doklad 
SONE+PKP pro jízdní kolo (každé jízdní 
kolo musí být přepravováno na samostatný 
doklad). 

Další podmínky a informace 
Jízdenka se prodává u pokladních přepážek 

nebo u průvodčích ve vlaku vybavených zaří-
zením pro elektronický výdej jízdních dokladů 
(při nástupu v neobsazené stanici). Nabídka 
je určena jen pro 2. třídu, doplatek do 1. třídy 
není možný. K této nabídce nelze zakoupit 
rezervace na vlaky jedoucí v Polsku. Jízdenku 

nelze zakoupit v předprodeji. Jízdenku nelze 
vrátit ani vyměnit.

Ceník jízdenek SONE+PKP 

Jízdenka SONE+PKP 
 pro osobní a spěšné vlaky ČD  250 Kč
 pro všechny vlaky ČD  550 Kč
 pro jízdní kolo 90 Kč  90 Kč

Česká strana sociálně demokratická - Místní organizace Králíky, Červená Voda a Lichkov
si vás dovolují pozvat

na zábavný společenský večer

„MDŽ v pátek třináctého“
vystoupí: Flames, taneční skupina z Červené Vody

Václav Faltus
Hudební skupina Protektor                        večerem bude provázet Jan Králík

začínáme v pátek 13. 3. 2009 od 19.00 hodin v Hotelu Beseda Králíky
prvních 100 piv Holba za 10,- Kč, dobrovolné slosovatelné vstupné ve výši 50,- Kč

Těšíme se na Vás! S námi nejste nikdy sami!
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Upozornění pro provozovatele/vlastníky sportovních zařízení
Zákonem č. 274/2008 Sb., došlo ke změně zákona o podpoře 

sportu č. 115/2001 Sb. „Změnový“ zákon nabyl účinnosti od 1. 1. 
2009. Zásadní změnou je ustanovení o povinnostech provozovatele 
sportovního zařízení. Vlastník/provozovatel sportovního zařízení je 
povinen vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém stanoví pravidla 
pro vstup a chování návštěvníků. Zároveň mu vzniká povinnost 
zajistit výkon pořadatelské služby ve sportovním zařízení. Pro-
vozovateli zařízení se ukládá povinnost zajistit bezpečnost osob a 
majetku ve svém zařízení. Sankce za nesplnění povinnosti je zákaz 
účasti návštěvníků až na dobu 1 roku. Při porušení zákazu půjde o 
správní delikt a pokuta činí až 2 000 000,- Kč.

Jedná se o obecně závazný právní předpis, který se vztahuje 
na všechny provozovatele sportovních zařízení s tím, že není 
rozhodující, na jaké sportovní úrovni se soutěž koná.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změny v oblasti ochrany 
návštěvníků sportovních akcí, přinášíme  celé znění této legislativní 
změny.

Úplné znění části prvé zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České re-
publiky. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podpoře sportu

Čl. I 
V zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona 

č. 219/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se za § 7 vkládají nové 
§ 7a až 7e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 3 znějí:

„§ 7a Povinnosti provozovatele sportovního zařízení
(1) Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) je povinen, 

je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním 
zařízení, vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém, podle míst-
ních podmínek, stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků 
do sportovního zařízení a pravidla chování návštěvníků a osob 
bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním 
zařízení.

(2) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zaří-
zení ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná 
vlastníkem nedojde k obnovení pokojného stavu, je vlastník povinen 
přerušit nebo ukončit probíhající sportovní podnik a bez zbytečného 
odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky.

(3) Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení 
bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník neučinil 
veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České 
republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených 
nákladů.

§ 7b Oprávnění Ministerstva vnitra
(1) Pokud vlastník závažným způsobem poruší povinnost podle 

§ 7a, může Ministerstvo vnitra na základě oznámení obecního 
úřadu nebo z vlastního podnětu rozhodnout o tom, že konkrétní 
sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků, a to až na 
dobu 1 roku.

(2) Na základě žádosti vlastníka může Ministerstvo vnitra roz-
hodnout o zkrácení doby podle odstavce 1, pokud vlastník prokáže, 
že přijal odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti osob nebo 
majetku ve sportovním zařízení.

§ 7c Kontrola
(1) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu nad dodržováním 

podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle § 7b.
(2) Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti kontrolu nad 

dodržováním povinností vlastníka podle § 7a.
§ 7d Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako vlastník dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej ne-

zveřejní,
b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nepřeruší nebo neukončí 

probíhající sportovní podnik anebo bez zbytečného odkladu nepo-
žádá o spolupráci Policii České republiky, nebo

c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní 

podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu 

do 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 
500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 
1 000 000 Kč.

§ 7e Správní delikty právnických a podnikajících fyzických 
osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník 
dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej ne-
zveřejní,

b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nepřeruší nebo neukončí 
probíhající sportovní podnik anebo bez zbytečného odkladu nepo-
žádá o spolupráci Policii České republiky, nebo

c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní 
podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 
100 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 
1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta 
do 2 000 000 Kč.

§ 7f Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže pro-

káže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby 
porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k 
závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a 
jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestli-
že správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o 
něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni pro-
jednává obecní úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání 
fyzické osoby (§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.),  nebo v přímé 
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a 
postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut 
je příjmem obce.

Čl. II 
Přechodné ustanovení
Vlastník sportovního zařízení je povinen vydat a zveřejnit 

návštěvní řád podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději 
do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tolik litera zákona. Ochrana osob a majetku v zařízení provozo-
vatelů/vlastníků je nyní zcela v rukou provozovatelů sportovních 
areálů. Pokud pořadatelé sportovních akcí „nezvládnou“ pořada-
telskou službu, mohou se dočkat za porušení zákona velmi tvrdých 
sankcí. Proto apelujeme na všechny provozovatele/vlastníky 
sportovišť a pořadatele sportovních akcí na nutnost řádně zajistit 
pořadatelskou službu při pořádání sportovních soutěží.

Odpolední posezení
pro seniory

s hudbou a tancem
Čtvrtek 26. 3. 2009 v 15:00 hod.

Hotel Beseda, hraje p. Štěrba
vstupné dobrovolné

Všichni jste srdečně zváni
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JAK POSTUPOVAT
PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ?

Od 1. ledna 2009 se pro řidiče zásadně mění povinnosti při ohla-
šování dopravní nehody. Dosud se policie musela volat prakticky 
ke každé dopravní nehodě. Od ledna budou řidiči volat policii jen 
tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných 
věcí) částku 100 000 korun, a to i v případě nehody se služebním 
autem nebo s autem na leasing.

„Muže zákona“ budeme po 1. lednu 2009 povinně volat k 
dopravní nehodě také v těchto případech:

1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) 
nebo k usmrcení osoby.

2. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku 
třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé 
nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy 
půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby 
(např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho 
z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

3. Pokud pří nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či 
ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. 
dopravní značky, svodidel apod.).

4. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného za-
řízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo život-
ního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

5. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení 
nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli 
vystačit sami, tedy bez policie. Nový zákon zároveň ukládá ještě 
jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se 
policie nevolá, budou účastnící nehody povinni sepsat společný 
záznam o dopravní nehodě. Může mít v zásadě libovolnou formu, 
přesto lze doporučit takzvaný euroformulář záznamu o dopravní 
nehodě, který policisté doporučují vozit v autě. Důvod je jediný: 
při nehodě hrají svou roli nervy a stres, takže by se mohlo snadno 
na uvedení některého důležitého údaje zapomenout. Pokud by 
některý z účastníků nehody odmítl záznam sepsat, je nutné volat 
policii. Policejní výjezd není zpoplatněn, ovšem odepřením sepsat 
záznam o nehodě se dotyčný řidič dopustí přestupku.

KLUB MAMINEK POŘÁDÁ

BURZU
JARNÍCH A LETNÍCH VĚCÍ PRO DĚTI

(Autosedaček, sedaček na kolo, kol, odrážedel, tříkolek, 
kolečkových bruslí, sportovních potřeb např. tenisových 
raket, pálek, míčů…, dále hraček, oblečení, obuvi atd.)

PŘÍJEM věcí k prodeji: PONDĚLÍ 30. 3. 2009
 9.00 - 11.00 14.00 - 15.30

 ÚTERÝ 31. 3. 2009
 14.00 - 15.30

PRODEJ věcí: STŘEDA   1. 4. 2009
 11.00 - 15.30

VRÁCENÍ věcí: ČTVRTEK   2. 4. 2009
 13.30 - 15.30

BURZA SE USKUTEČNÍ V ZŠ MORAVSKÁ
V PROSTORÁCH KLUBU MAMINEK.

KLUB MAMINEK SI NÁROKUJE
10% Z CENY PRODANÉHO ZBOŽÍ.

VĚCI K PRODEJI PŘIJÍMÁME
POUZE ČISTÉ A ZACHOVALÉ!!!

„Kraj platí lékaře lidem z města“
Králíky - Kraj nás diskriminuje: Platí lékaře a recepty lidem z města, 

zatímco nám poplatky zůstanou. Tak si stěžují zástupci těch částí Pardubic-
kého kraje, které jsou nejvíce vzdálené nemocnicím. Podle nich rozhodnutí 
kraje platit za pacienty v krajských nemocnicích a lékárnách rozděluje lidi 
na dvě kategorie. Upozorňuje na to například místostarosta Králík Čestmír 
Doubrava. Podle něj kraj zvýhodňuje ty, kteří žijí v blízkém okolí nemocnic, 
a naopak diskriminuje třeba právě lidi z Králicka. „Ti jsou totiž nadále závislí 
na ordinacích a lékárnách soukromých lékařů a lékárníků, kteří musejí ze 
zákona poplatky vybírat. Tyto lidi druhé kategorie by cesta za ošetřením bez 
poplatků stála mnohem víc než ušetřený poplatek,“ upozorňuje Doubrava.

Podle něj je rušení poplatku populistickým gestem, které způsobilo ne-
rovnoměrné podmínky pro obyvatel různých regionů kraje.

Podobně mluví i místostarosta Lanškrouna Jan Šebrle. „Lidé v těchto 
našich okrajových částech nemají možnost proplacení poplatku využít,“ 
říká Šebrle.

Hejtman kraje Radko Martínek diskriminaci svým způsobem uznává. 
Podle něj ji ale nezavinil kraj.

„Nediskriminuje je kraj, ale diskriminuje je ministerstvo zdravotnictví, 
protože ono zavedlo nesmyslné poplatky a trvá na nich. Kraj udělal v rámci 
svých možností vše,“ říká Martínek.

Lidé z Králík mají nejbližší nemocnici v Ústí nad Orlicí. Dělí je od ní 
čtyřicet kilometrů. Pokud tedy chtějí zdarma využít službu některé z ambu-
lancí nemocnice nebo si v lékárně bez poplatku vyzvednout lék na recept, 
musí nejprve zaplatit cestu. Jeden směr vlakem či autobusem je přitom stojí 
přes šedesát korun.

„Navíc cesta veřejnou dopravou z Králík do nemocnice v Ústí nad Orlicí 
a zpět je minimálně půldenním martýriem,“ říká Doubrava.

Podle hejtmana lidem, které krajské zúčtování s poplatky znevýhodnilo, 
pomůže další politický tlak sociálních demokratů. „Obyvatelům Králík můžu 
vzkázat jediné: budeme dál pokračovat v našem úsilí a zvláště ty nesmyslné 
třicetikorunové poplatky u lékaře a poplatky v lékárnách se budeme snažit 
zrušit,“ říká Martínek.

Skoncovat s poplatky v lékárnách by podle něj měli kraji pomoci sami 
lékárníci. „Během tohoto týdne napíšu lékárníkům dopis a požádám je, aby 
se k naší aktivitě připojili, protože v poslední době je nic v očích veřejnosti 
tak nepoškodilo jako právě tento poplatek,“ říká hejtman.

Lékárníci ostatně už leckde poplatky přestali vybírat. Uvažují o tom 
i v Králíkách. Ale víc než snaha pomoci sociálním demokratům za tím 
zřejmě budou zákony trhu: snaží se totiž vyrovnat krajským lékárnám, které 
jsou teď ve výhodě.

„Třicet korun vybrat musím, ale vrátím je pacientům v doplatku nebo jim 
nabídnu slevovou kartu. Třetí možností bude žádost na krajský úřad, aby 
lidem poplatky za položky na recept vrátil stejně jako protežovaným nemoc-
ničním lékárnám,“ řekl Jaromír Novák z králické lékárny U Černého orla.

Zdroj: Regionální mutace Mladá fronta DNES
 - pardubický kraj, 4. 2. 2009

Podporují sport a turistiku
Při přípravě a realizaci lyžařských závodů na Dolní 

Hedeči nám díky poskytnutí organizačního zázemí 
významně pomohli při jejich uskutečnění majitelé 
opětovně otevřeného zařízení Hotel Kačenka Dolní 
Hedeč a pan J. Kubiš, provozovatel Poutního domu. 
Díky jejich přístupu jsme mohli tyto závody uspo-
řádat. Všichni závodníci si pochovalovali výborné 
podmínky. Věříme, že uskutečněnými závody naše 
spolupráce s provozovateli turistických zařízení 
nekončí. 

Lyžaři Králíky
Hotel Kačenka:
Bližší informace o nabídce a provozu Hotelu Ka-

čenka naleznete na www.hotelkacenka.cz
Poutní dům:
Podrobné informace naleznete na 
www.poutnidum.cz
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Slavnosti pálenky (V. ročník)
ZÁBAVA SPOJENÁ S KOŠTEM PÁLENEK
FC Jiskra pořádá pod vedením p. Stanislava 

Revúse V. ročník „Slavností pálenky“.
Hlavní soutěž je naplánována na 21. 3. 2009 

v klubovně na hřišti. 
Vyhlášení výsledků a divácká soutěž bude 

součástí Lidové taneční veselice dne 28. 3. 2009 
na sále SDH za nemocnicí.

Přihlášku do soutěže lze použít ze zpravodaje 
a nebo na místech sběru pálenek uvedených 
níže. Sběrny budou fungovat na následujících 
místech od 2. 3. 2009 do uzávěrky přihlášek 
(20. 3. 2009).

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.
Králíky
Becherbar, Velké náměstí, p. Michal Sou-

ček (příjem po – pá13 – 16 hodin).
Základní podmínky pro zařazení do soutěže:
1. Vyplněná a odevzdaná přihláška – do 

20. 3. 2009. K dispozici ve sběrnách nebo ve 

zpravodaji.
2. Odevzdání 0,5 litru pálenky jako soutěžní 

vzorek spolu s přihláškou + odprodej 0,5 l 
organizátorům soutěže (určen do soutěže o 
Cenu publika).

V letošním ročníku budou vyhlášeni :
•   Absolutní vítěz

•   Cena „kalvádosů“
•   Cena publika
Po celou dobu konání zajištěno bohaté ob-

čerstvení – 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 20. 3. 2009

2. 2. - Vloupání do fary římsko-katolic-
kého kostela Červená Voda 

Dne 29. ledna 2009 ve večerních hodinách 
přijala králická policie oznámení o vloupání 
do fary římsko-katolického kostela v Čer-
vené Vodě. Oznamovatel uvedl, že pachatel 
je možná ještě v objektu, případně opustil 
budovu fary krátce před oznámením. Hlídka 
se dostavila ihned na místo a zajistila celý 
objekt. Policisté postupně prověřovali osoby 
v širokém okolí objektu, zároveň se vyčkalo na 
příjezd psovoda z Ústí nad Orlicí. Celý objekt 
byl prohledán s konstatováním, že pachatel již 
místo činu opustil.

3. 2. - Loupežné přepadní cizího státního 
příslušníka v obci Červená Voda 

Ve čtvrtek minulý týden bylo přijato ozná-
mení o okradeném tureckém občanovi v obci 
Červená Voda. Tento cizinec mluvil pouze 
rodným jazykem (turecky a to ještě v nářečí, 
které umí pouze 8 tlumočníků v naší republi-
ce). Vzhledem k pokročilé době bylo velkým 
problémem pro policisty zajistit překladatel-
skou službu. Nakonec se to našim policistům 
podařilo a věc byla zadokumentována.

6. 2. - „Tankovací loupeže“
V období od října do prosince loňského roku 

si do našeho regionu jezdila dvojice mladíků 
ze sousedního okresu tankovat benzín bez 
placení. Scénář byl vždy stejný - natankovat 
plnou a co nejrychleji odejet neznámo kam. 
Policie ve spolupráci s kolegy ze „sousedství“ 
pachatele zjistila Protože mladíci v uplynu-
lých třech letech již byli trestání soudem pro 
majetkové trestné činy, budou stíháni pro 
trestný čin dle ustanovení § 247 odst. 1 písm. 
e trestního zákona. 

6. 2. - Nález mobilního telefonu
Dva studenti z místního gymnázia dne 5. 2. 

v podvečerních hodinách našli v blízkosti te-

lefonní budky na Velkém náměstí v Králíkách 
mobilní telefon. Nalezenou věc odevzdali na 
králickou policejní stanici. Takto nalezená věc 
byla 6. 2. dne předána dle zákona na městský 
úřad, majitel věci se již přihlásil a telefon 
obdržel zpět.

6. 2. Vloupání do osobního motorového 
vozidla na území obce Červená Voda

Do odstaveného vozidla na Červenovod-
ském sedle se vloupal neznámý pachatel. 
Poškozeným způsobil škodu na vozidle ve výši 
Kč 5.000,-- a na zcizených osobních věcech a 
lyžařské výstroji škodu ve výši Kč 41.000,--

11. 2. - Králíky, hazardér a potencionální 
vrah za volantem

V ulici V Bytovkách kontrolovali králičtí 
policisté v rámci dopravní služby projíždějící 
řidiče. Okolo 11.30 hod. zadrželi podnapilého 
muže za volantem, který nejen, že nikdy ne-
vlastnil řidičské oprávnění, ale po provedení 
dechové zkoušky mu policisté zjistili 1,28 
promile alkoholu v dechu. Řidič byl navíc tak 
nezodpovědný, že s sebou vezl další dvě do-
spělé osoby a malé dítě. Věc byla zadokumen-
tována ve zkráceném přípravném řízení jako 
trestný čin řízení bez řidičského oprávnění a 
ohrožení pod vlivem návykové látky a předána 
okresnímu soudu k dalšímu řízení.

17. 2. - Sprejeři odhaleni
Policisté po týdenním pátrání zjistili pa-

chatele poškození fasády jedné z kapliček 
vedoucích alejí od Králík ke klášteru na Hoře 
Matky Boží. Poškození jednoho z objektů na 
který se vztahuje zákon o státní památkové 
péči (je součástí kulturní památky a nachází 
se v městské památkové zóně) má na svědomí 
skupina mladíků. Policisté zatím vyslechli část 
skupiny - zbývající část této skupiny králičtí 
policisté vyslechnou po příjezdu z prázdnin. 
Během několika dnů by se věc mohla dostat 

k projednání v trestním 
řízení. Náhrada škody a 
uvedení do původního 
stavu bude v jednání 
mezi vlastníkem a zá-
stupcem podezřelých. Vlastníka kulturní 
památky  zastupuje státní orgán – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
administrativní záležitosti vyřizovali při za-
hájení šetření úředníci města protože město 
v uplynulém období podalo žádost o převod 
pozemků a objektů v MPZ (alej včetně kapli-
ček) na město Králíky.

23. 2. - Oznámení o poškozování cizího 
majetku při sportovní akci

O víkendu oznámili pořadatelé z místního 
hokejového klubu, že fanoušci soupeře při 
hokejovém utkání poškozují zařízení spor-
tovního areálu. Pořadatelská služba řádně 
nevyhodnotila situaci, dalším problémem je 
prodej alkoholických nápojů během sportov-
ního utkání.

Poznámka redakce: bezpečnost osob na 
stadionech je od 1. 1. 2009 věcí pořadatelské 
služby. K této problematice přinášíme na jiném 
místě KZ podrobnější informaci.

Závěr měsíce:
Vloupání do budovy ZŠ – klubovna „K-

klubu“. Po týdnu pátrání a vyhodnocování 
stop policisté na začátku měsíce března zjistili 
pachatele vloupání. Dva obvinění mladíci 
zcizené věci již policii vydali, v trestním 
řízení budou tyto předměty vráceny poško-
zenému.

V obci Mladkov došlo ke krádeži „čtyř-
kolky“ v hodnotě Kč 150.000,-- ze zajištěné 
garáže.

V obci Dolní Orlice došlo k vloupání do tří 
rekreačních objektů.

Policie ČR - Obvodní oddělení Králíky informuje
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Výpis z jednání Rady města Králíky
28. 1.
- RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou EVČ 

spol. s r. o. Pardubice na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení akce „Krytý 
bazén Kralicko“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

- RM bere na vědomí „Výroční zprávu města 
Králíky o činnosti v oblasti poskytování informací 
za rok 2008“ a ukládá odboru vnitřních věcí její 
zveřejnění v souladu s ust. Čl. 12 odst. 1 Směrnice 
č. 17/2007 o poskytování informací.

- RM schvaluje připojení města Králíky k me-
zinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení 
tibetské vlajky na budovu městského úřadu dne 
10. března 2009.

4. 2.
- RM schvaluje Smlouvu o propagaci mezi 

městem Králíky a Českou centrálou cestovního 
ruchu – CzechTourism, Praha 2, a pověřuje sta-
rostku jejím podpisem.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního 
klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti s pořádáním 
„13. maturitního plesu Gymnázia Králíky“ s tom-
bolou, který se koná dne 13. 2. 2009, v prostorách 
velkého sálu Klubu Na Střelnici v Králíkách.

- RM schvaluje přímý příspěvek na činnost ve 
výši Kč 1.000,- organizaci SONS ČR, oblastní 
pobočka Česká Třebová.

- RM schvaluje příjem dotace v plném rozsa-
hu a pověřuje starostku města zajistit nezbytné 
administrativní záležitosti spojené s přípravou 
smlouvy o financování projektu dle požadavku 
administrátora fondu mikroprojektů v Eurore-
gionu Glacensis.

- RM bere na vědomí inspekční zprávu na MŠ 
Červený Potok 

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

- RM schvaluje úhradu ohňostroje z prostředků 
města v souvislosti s pořádáním akce ve výši 
Kč 30.000,- 

- RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního 

klidu dne 27. 2. 2009 na 05 hod. následujícího dne 
v zúčastněných provozovnách a povoluje nepře-
tržitý provoz stánku lidové zabijačky na Velkém 
náměstí ve dnech 27. 2. 2009 – 28. 2. 2009

- RM povoluje dne 27. 2. 2009 uzávěru Velké-
ho náměstí po dobu konání veřejného promítání a 
ohňostroje od 15:00 hod. do 20:00 hod.

- RM souhlasí s užitím znaku města Králíky 
na materiálech vydaných Sdružením pro králický 
karneval za účelem propagace 49. ročníku krá-
lického karnevalu.

- RM schvaluje smlouvu č. Z S14 12 
8120018808 s firmou ČEZ Distribuce, a. s. Děčín 
na stavbu Králíky, město, přeložka nádraží ČSAD 
– NN a pověřuje starostku jejím podpisem

- RM souhlasí se skácením 2 ks javoru na 
p. p. č. 653/3, 2 ks javoru na p. p. č. 653/2, 3 
ks náletových dřevin (javor, jeřáb a jasan) také 
na p. p. č. 653/2, 1 ks javoru na p. p. č. 660 a 1 
ks topolu na p. p. č. 187/3, vše v k. ú. Králíky a 
současně souhlasí s prodejem dřevní hmoty panu 
Marečkovi, bytem Králíky.

11. 2.
- RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o 

zpracování dřevní hmoty ze 4 menších jasanů s 
panem Šverákem, bytem Králíky, s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na náklad a 
vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu 
a současně schvaluje prodej dřevní hmoty z mo-
hutného jasanu panu Starému, bytem Králíky.

- RM ukládá odboru VTS oslovit firmy SUL-
KO s.r.o. Dolní Dobrouč, STAVONA spol. s r.
o. České Libchavy, ABC-OKNA s.r.o. Králíky, 
Rudolf Bláha Šumperk a DOLS a.s., Šumperk 
k doplnění nabídky  na akci „Výměna oken a 
vstupních dveří na bytových domech čp. 658, 
660, 662 v Králíkách“. Doplnění bude obsa-
hovat návrh smlouvy o dílo, návrh platebních 
podmínek, přesné technické řešení osazení oken 
do stávajících otvorů s ohledem na podmínky ve 
výběrovém řízení.

- RM schvaluje znění zadávací dokumentace 
na zakázku „Vojenské muzeum Králíky – gene-
rální dodavatel stavby“.

18. 2.
- RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nemo-

vitosti č.j. UZSVM/HUO/448/2009-HUOM 
– Sp 71/2003 Fo mezi městem Králíky a ČR 
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, a to pozemku p. p. č. 1216/3 v k. ú. 
Dolní Boříkovice.

- RM schvaluje pronájem pozemků ve zjedno-
dušené evidenci p. č. 309, 312, 313/1, 314 a 315/1 
(GP) v k. ú. Dolní Lipka za účelem zemědělského 
hospodaření Rolnické společnosti, s. r. o., Červe-

ná voda za roční nájemné. 
- RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. 

p. č. 465/2 v k. ú. Dolní Hedeč za účelem sekání 
trávy za roční nájemné 53 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

- RM schvaluje podpis dodatku č. 4 smlouvy 
o poskytování služeb v oblasti přenosu dat č. 
213/2002 s firmou Alberon Letohrad s. r. o.

- RM schvaluje zapojení města Králíky do 
projektu implementace eGovernmentu v území 
a to včetně finančního podílu města při jeho 
realizaci.

- RM souhlasí se skácením 1 ks smrku na p. 
p. č. 2203/1 v k. ú. Králíky a současně schvaluje 
prodej dřevní hmoty panu Marečkovi, bytem 
Králíky. 

- RM schvaluje na období 2009 přílohu č. 1 
Dotačního programu města Králíky a ukládá 
vedoucímu OŠKT zveřejnit schválenou přílohu 
k Dotačnímu programu města na úřední desce 
města. 

- RM schvaluje odpisové plány organizací 
Školní jídelna Králíky, ZŠ Králíky, Moravská 
647, okres Ústí nad Orlicí a Městské muzeum 
Králíky.

- RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
grantu z prostředků Pardubického kraje na akci 
Artex 2009.

- RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
grantu z prostředků Pardubického kraje v rámci 
programu Budování infrastruktury cestovního 
ruchu v Pardubickém kraji na pořízení tech-
nického vybavení údržby sportovišť pro letní 
i zimní sezónu.

- RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
grantu na vybavení interaktivní tabulí včetně 
dataprojektoru  pro MŠ Pivovarská, Králíky

25. 2.
- RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou AG-

ROSTAV, a. s. Ústí nad Orlicí na akci: „Stavební 
úpravy sociálního zařízení a TZB, ZŠ 5. května, 
Králíky“ a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo na služby spojené s prováděním odchytu 
toulavých psů a sběru a likvidaci kadáverů se spo-
lečností Služby města Králíky s. r. o. a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

- RM  schvaluje mandátní smlouvu na pro-
vedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné 
zakázky v podlimitním řízení na dodávku požár-
ního automobilu CAS pro město Králíky, která 
je uzavírána mezi Tomkem, Malé Svatoňovice, a 
městem Králíky, Velké nám. 5, 561 69 Králíky, a 
pověřuje starostku města jejím podpisem. 

- RM schvaluje smlouvu o poradenské činnosti 
č. 118P/2009 a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

Salon
Jana Vondrušková

rozšiřuje nabídku svých služeb
ŘEŠENÍ ESTETICKÝCH VAD

OBLIČEJE A TĚLA PŘÍSTROJEM PSP
1) Anticelulitické ošetření těla
2) Tělové ošetření

- určené pro poprsí, hýždě, paže,
boky a dekolt

- odstranění jizev a strií
3) Obličejové ošetření – odstranění 

výrazových vrásek, otoků a váčků pod 
očima, hloubková regenerace

FOTODEPILACE
trvalé odstranění chloupků

FOTOOMLAZENÍ
dokonalá pleť bez vrásek

BĚLENÍ ZUBŮ
Více informací na www.dermic.cz 

nebo Vondrušková Jana
Objednávky na tel.:

605 740 302 – Vondrušková Jana
Aloise Hanuše 141, Jablonné nad Orlicí
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 2 konaného dne 16. ÚNORA 2009

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná starostka, Čestmír Doubrava 
místostarosta, Mgr. Jarmila Berková členka RM, 
Ing. Ladislav Dostálek, Vladimír Hejtmanský, 
JUDr. Milan Ježek, Pavel Kalianko, Mgr. Vlas-
timil Kubíček, Ing. Václav Kubín, MUDr. Eva 
Rýcová členka RM, Ing. Josef Šašek, MUDr. 
Marie Špičková, Ing. Ladislav Tóth člen RM, 
Ing. Anton Zima.

Z jednání omluveni: Arnošt Juránek 
Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl. Lenka 

Faltusová, pí Marie Pecháčková Ing. Věra Ku-
bíčková, p. Macháček, Bc. Divíšek, Ing. Orlita, 
p. Čuma, Bc. Strnad, pí Nosková, Bc. Mlynář, 
Mgr. Mlynářová

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Rozpočet na rok 2009
4.3. Regenerace panelového

sídliště – zajištění financování
4.4. Obecně závazná vyhláška o

podmínkách zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob

4.5. Pravidla pro poskytování veřejné
podpory – Grantový a dotační
program města

4.6. Záměr výstavby fotovoltaické
elektrárny v k.ú. Heřmanice
u Králík

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

1. - 3. Zahájení a prezence, určení ověřova-
telů zápisu, zpráva z jednání RM

Starostka města Jana Ponocná zahájila zase-
dání přivítáním přítomných členů a občanů. Za-
stupitelé schválili program jednání Ověřovateli 
zápisu z jednání byli navrženi a schváleni pan 
Vladimír Hejtmanský a MUDr. Marie Špičková. 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl 
místostarosta města pan Čestmír Doubrava. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemků p. p. č. 1317, 1319/4 

v k. ú. Horní Lipka
O prodej pozemků požádala paní M. z Horní 

Lipky za účelem scelení pozemků. Jedná se o po-
zemky o výměře 474 m2, které jsou v KN vedeny 
jako ostatní plochy. Pozemky nejsou v pronájmu. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 24.950 Kč.

ZM schválilo prodej pozemků p. p. č. 1317 
a 1319/4 v k. ú. Horní Lipka paní M., Horní 
Lipka za kupní cenu 24.950 Kč. 

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 570/6 v k. ú. 
Králíky

O koupi pozemku požádala paní M. za účelem 
užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 
226 m2, který je v KN veden jako zahrada, poze-

mek má žadatelka oplocen a má ho v pronájmu. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 16.827 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 570/6 
v k.ú. Králíky paní M., Králíky za kupní cenu 
16.827 Kč. 

4.1.3. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 570/2 
v k. ú. Králíky

O prodej pozemku požádali manželé U. za 
účelem scelení pozemku a užívání zahrady. Jedná 
se o pozemek o výměře 1143 m2, který je v KN 
veden jako zahrada, pozemek mají v pronájmu 
manželé K., paní Š. a paní T. Dle odboru VTS 
přes pozemek vede odvodňovací příkop a linka 
VN, prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ se 
jedná dle návrhu ÚPO Králíky o plochu bydlení 
městského typu, omezení – ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupně, ochranné pásmo 
elektrického vedení. Odbor doporučuje zvážit 
stávající stav užívání. Vzhledem ke skutečnosti, 
že platí ÚP se zástavbou, nelze prodej doporučit, 
neboť není za účelem využití k parkovišti. Dle 
odboru ŠKT plocha není vhodná pro sportovní 
záležitosti, prodej doporučuje. Odbor ŽP nemá 
připomínky, prodej doporučuje. Dle MO je o 
prodej pozemku, případně části pozemku, žádáno 
opakovaně, ale vzhledem k současně platnému 
ÚP nelze prodej doporučit. RM nedoporučila 
prodej.

Dne 9. 2. 2009 požádali o koupi části po-
zemku manželé Š. za účelem scelení a užívání 
zahrady.

V diskusi se zeptal Ing. Šašek zda dotyčný 
pozemek nesouvisí s plánovanou výstavbou 
odvodňovacího průlehu. 

ZM neschválilo záměr prodeje pozemku p. 
p. č. 570/2 v k. ú. Králíky. 

4.1.4. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 
2199/7  a 2199/2 v k.ú. Králíky

Odbor VTS požádal MO o majetkoprávní 
vypořádání pozemků p.p.č. 2199/7 a 2199/2 
v k.ú. Králíky s ÚZSVM. Jedná se o pozemky o 
výměře 1644 m2, které jsou v KN vedeny jako 
ostatní plocha – ostatní komunikace. Pozemky 
jsou vedeny na LV ČR s právem hospodaření již 
neexistujícímu Městskému bytovému podniku 
Ústí nad Orlicí a na LV ČR - ÚZSVM. 

Dle odboru VTS přes pozemek p.p.č. 2199/7 
vede kanalizační sběrač ve vlastnictví města, dále 
se jedná o místní komunikaci, která je zařazena 
v pasportu místních komunikací a provádí se na 
ní pravidelná údržba. RM doporučila bezúplatný 
převod.

ZM schválilo požádat o bezúplatný převod 
pozemků p.p.č. 2199/7 a 2199/2 v k.ú. Králíky 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových na město Králíky. 

4.1.5. Schválení plánu společných zařízení pro 
komplexní pozemkovou úpravu Králíky II

Pozemkový úřad předkládá ke schválení Plán 
společných zařízení týkající se zpřístupnění po-
zemků, protipovodňové a protierozní ochrany a 
opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. 
Podle § 9 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o po-
zemkových úpravách a pozemkových úřadech, 

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zpraco-
vaný plán společných zařízení ZM na veřejném 
zasedání. PÚ předložil PSZ, který obsahuje 
technickou zprávu a mapovou část.

Všechna navržená opatření v obvodu pozem-
kové úpravy Králíky II zaujímají plochu 38,5 ha. 
V současné době již cca 13,5 ha je ve vlastnictví 
města Králíky nebo příslušných správců. Zákon 
o pozemkových úpravách umožňuje potřebnou 
chybějící výměru cca 25 ha pokrýt pozemky 
ve vlastnictví státu. Většina těchto pozemků 
(cesty, zeleň, některé příkopy, záchytný průleh) 
se po schválení návrhu pozemkové úpravy 
stane majetkem města Králíky. RM doporučila 
schválení PSZ.

ZM schválilo Plán společných zařízení pro 
komplexní pozemkovou úpravu Králíky II 
v předloženém znění. 

4.2. Rozpočet na rok 2009
Finanční odbor MÚ Králíky předložil, v sou-

ladu s ustanovením § 4,11 a 12 zákona číslo 
250/2000 Sb. v platném znění, zastupitelstvu 
města k projednání  a schválení návrh rozpočtu 
města Králíky pro rok 2009. Paní starostka 
přečetla komentář k navrhovanému rozpočtu, ve 
kterém se podrobněji zabývala zvláště některými 
výdaji, které by mohly být nejasné. Poté vyzvala 
předsedu finančního výboru, aby přednesl stano-
visko FV k rozpočtu. Předseda FV konstatoval, 
že FV návrh rozpočtu projednal a nemá k němu 
připomínky. Poté otevřela diskusi a upozornila 
přítomné občany že se můžou rovněž zapojit 
do diskuse. 

V diskusi vystoupila ředitelka ZUŠ pí Zaja-
cová. Požádala zastupitele zda by nebylo možné 
zařadit do rozpočtu také investici na přebudování 
bytu v ZUŠ který by potřebovala pro paní učitelku 
Křížkovou, která potřebuje vyřešit svůj bytový 
problém. Poté zastupitelé diskutovali o tom zda je 
možné tuto situaci nějakým způsobem řešit. Změ-
ny v rozpočtu navrženy nebyly s tím, že případné 
přesuny prostředků budou řešeny RO.

Ing. Kubín se dotázal, jaký vliv budou mít 
plánované investice na dluhovou službu města. 
Vedoucí FO informovala o stavu úvěrů, které 
město splácí a paní starostka vysvětlila systém 
financování plánovaných investic. 

V další diskuzi paní starostka odpovídala na 
dotazy zastupitelů, které se týkaly upřesnění a 
vysvětlení některých položek rozpočtu. Žádný 
návrh na změnu rozpočtu nebyl  navržen a ZM 
schválilo rozpočet města v předloženém znění.

ZM schválilo rozpočet města pro rok 2009 
takto: celkové příjmy ve výši 82.709.000 Kč. 
Běžné výdaje ve výši 67.197.000 Kč, kapitálové 
výdaje ve výši 14.120.000 Kč, financování ve 
výši 1.392.000 Kč. Celkové výdaje rozpočtu 
ve výši 82.709.000 Kč. Zároveň ZM schvaluje 
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem 
o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a 
věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 
2009 v té výši, jaké jsou uvedené v tabulkové 
části rozpočtu. 

4.3. Regenerace panelového sídliště – zajiš-
tění financování

V roce 2005 byla schválena žádost o dotaci 
na spolufinancování stavby – „Regenerace pa-
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nelového sídliště ulice V Bytovkách“ – I.etapa  
Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 4 404 tis. 
Kč. Na základě této dotace a s použitím vlastních 
prostředků proběhla realizace v hodnotě 6 300 
tis. Kč. Vzhledem k tomu, že MMR vyhlásilo 
obdobný dotační  program i na rok 2009,  odbor 
VTS  připravil podklady pro žádost na financo-
vání II.etapy regenerace. Obsahem bude rekon-
strukce kanalizace u objektu čp. 659, vybudování 
parkovišť v ul. Růžové a před bytovými domy 
čp. 662 a čp. 664 včetně úpravy zbývajících 
chodníků a komunikací v lokalitě. Současně 
budou upraveny plochy veřejné zeleně s dopl-
něním výsadby  stromů a keřů. Dle interního 
sdělení MMR by v letošním roce neměla dotace 
přesáhnout 4 000 tis. Kč a současně bude nutné, 
aby žadatel financoval min. 50% rozpočtových 
nákladů stavby.  Ty byly stanoveny propočtem 
ve výši 7 711 tis. Kč.

V diskusi ing. Šašek upozornil na zhoršení 
situace v ulici V Bytovkách vzhledem k uzavření 
Růžové ulice. Dotázal se, zda je možno nějakým 
způsobem provoz regulovat. Ing. Zima navrhl 
nechat zpracovat pohledovou studii na barevné 
řešení fasád.

ZM schválilo projekt na rok 2009 „Regene-
race panelového sídliště ulice V Bytovkách“ 
Králíky. 

Zároveň ZM přijalo k této věci doplňu-
jící usnesení: ZM se zavazuje, že v případě 
přidělení dotace na stavbu „Regenerace pa-
nelového sídliště ulice V Bytovkách“ Králíky 
zajistí z rozpočtu města v roce 2009 finanční 
prostředky ve výši min. 3 856 tis. Kč. 

4.4. Obecně závazná vyhláška o podmín-
kách zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Odbor vnitřních věcí na základě usnesení 
rady města RM/2009/05/056 ze dne 04.02.2009 
předkládá zastupitelstvu města návrh OZV O 
podmínkách k zabezpečení požární ochrany při 
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

Návrh obecně závazné vyhlášky upravuje 
podmínky požární bezpečnosti při kulturních, 
sportovních, společenských, zábavních, poli-
tických, obchodních, náboženských a jiných 
obdobných akcích a shromážděních, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob, stanovuje závazná 
kritéria při jejich posuzování, vytváří katego-
rizaci shromažďovacích prostor prostranství a 
zároveň určuje povinnosti pořadatele akce tak, 
aby se předešlo možným požárním rizikům. 

Tuto povinnost ukládá obcím ustanovení § 
29 odst. 1 písm. o) zákona o požární ochraně 
Vlastní znění OZV bylo koncipováno v souladu 
s metodikou HZS a předjednáno se zástupci 
HZS PK (pracoviště Králíky a Ústí nad Orlicí) a 
oblastním pracovištěm dozoru a kontroly veřejné 
správy MVČR (oblastní pracoviště Ústí nad 
Orlicí), obě uvedené instituce při předběžném 
posouzení v navrženém textu neshledaly žádné 
nedostatky. 

V diskuzi ze zeptal p. Hejtmanský kdo platí 
požární ochranu při pořádání akcí a JUDr. Ježek 
se zeptal kdo odpovídá za požární bezpečnost 
při plesech.

ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
města Králíky č. PP/84/V/2009, o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

4.5. Pravidla pro poskytování veřejné pod-
pory – Grantový a dotační program města

Odbor školství, kultury a tělovýchovy před-

kládá návrh pravidel pro poskytování veřejné 
podpory z prostředků města Králíky – Dotační 
program města Králíky. Předložený návrh vy-
chází ze stávajících platných pravidel, zároveň 
přináší dílčí změny v oblasti dotačních titulů a 
administrativního postupu při podávání žádosti 
na celoroční podporu. Novým dotační titul za-
vádí možnost ocenění práce trenérů, vychova-
telů při celoroční práci s mládeží, žadatel má 
zároveň možnost podání jedné žádosti v přípa-
dě, kdy vykonává pravidelnou celoroční činnost 
v dané oblasti (zejména tělovýchovné jednoty 
a jiné spolky). Navržený předpis je zpracován 
v souladu se sjednocováním jednotné právní 
úpravy předpisů vydávaných městem Králíky.

Ing. Zima se dotázal, zda je v těchto pravidlech 
zachována možnost žádat o příspěvek i pro 
jednotlivce, dotaz zodpověděl p. místostarosta a 
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy. 
Ing. Dostálek vyjádřil svůj názor, že pravidla 
jsou příliš složitá. 

ZM schválilo předložená pravidla pro po-
skytování veřejné podpory z rozpočtu města 
Králíky - Dotační program města Králíky. 

4.6. Záměr výstavby fotovoltaické elektrár-
ny v k.ú. Heřmanice u Králík

Paní starostka seznámila zastupitele s žádostí 
Ing. Grosse o souhlas města s výstavbou fotovol-
taické elektrárny na katastru obce Heřmanice, 
který potřebuje pro jednání s ČEZ, aby osobně 
seznámil zastupitele se svými záměry. Ing Gross 
přednesl svůj plán na výstavbu fotovoltaické 
elektrárny a poté odpověděl na upřesňující dotazy 
zastupitelů. 

ZM souhlasí s výstavbou fotovoltaické 
elektrárny v k.ú. Heřmanice u Králík. 

5. Informace z MěÚ
Tajemník města seznámil zastupitele s naříze-

ním vlády č. 20/2009 ze dne 23. 1. 2009, kterým 
se mění odměna pro zastupitele, neuvolněné 
členy RM a členy výborů a v souladu s tímto 
nařízením přednesl návrhy na usnesení, kterým 
se tyto odměny mění.

ZM schválilo výši měsíční odměny pro ne-
uvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce 
předsedy výboru nebo komise rady od 1. 1. 
2009 Ing. Václavu Kubínovi, Ing. Ladislavu 
Dostálkovi, Mgr. Vlastimilu Kubíčkovi a Ar-
noštu Juránkovi ve výši 1.560,-Kč. 

ZM schválilo výši měsíční odměny pro 
neuvolněné členy RM od 1. 1. 2009 Mgr. 
Berkové, Ing. Tóthovi a MUDr. Rýcové ve 

výši 1.910,-Kč. 
ZM schválilo výši měsíční odměny pro ne-

uvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce 
člena výboru, komise rady nebo zvláštního 
orgánu od 1. 1. 2009 panu Pavlu Kaliánkovi 
ve výši 1.380,-Kč. 

Tajemník města dále předložil ke schválení 
podmínky pro udělení dotace na modernizaci a 
doplnění systému Czechpoint.

ZM schválilo Podmínky Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného 
operačního programu, prioritní osa 2, oblast 
intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovern-
ment v obcích - CzechPOINT“. 

6. Vstupy občanů
Ing. Strnad se zeptal, zda požární ochranu 

při akcích musí zajišťovat pouze členové HZS. 
Pan Macháček odpověděl, že stačí příslušně 
proškolená osoba.

7. Vstupy zastupitelů
Paní starostka seznámila zastupitele s dopisem 

z gymnázia Králíky s žádostí o podporu student-
ské akce Majáles. Rovněž seznámila zastupitele 
se svojí odpovědí Mgr. Krabcové na tuto žádost. 
Rovněž seznámila zastupitele s dopisem Mgr. 
Krabcové. Místostarosta města uvedl na pravou 
míru některé nepravdivé skutečnosti z dopisu 
Mgr. Krabcové. Vzhledem k tomu, že dopis byl 
pouze informativní a Mgr. Krabcová v něm nic 
nežádala, nebylo přijato žádné usnesení. 

Dále vystoupil předseda kontrolního výboru 
Ing. Kubín a přečetl zprávu o činnosti KV. Dále 
předložil plán práce KV na 1. pololetí letošního 
roku. Rovněž vyzval zastupitele k dodání pod-
nětů pro práci KV.

ZM vzalo na vědomí Zprávu o činnosti 
kontrolního výboru za 2. pololetí 2008. 

ZM schválilo předložený plán práce kont-
rolního výboru na 1. pol. 2009. 

Pan Hejtmanský informoval o zájmu KČT 
o spoluorganizování celostátního zimního sra-
zu turistů v Králíkách v roce 2010. Ing. Zima 
se dotázal na to, zda je pravda, že obchodní 
řetězec Lidl má zájem vystavět v Králíkách 
svoji prodejnu a apeloval na to, aby město velmi 
důkladně posuzovalo estetickou a urbanistickou 
stránku tohoto záměru. Paní starostka potvrdila 
předběžný zájem o koupi pozemků pro novou 
prodejnu.

Výpis pořídila redakce KZ

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

Každou sobotu: 8:50 až 9:05 hodin
si na hřbitově v Králíkách

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

i na okolních hřbitovech.
Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)
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NECHTE LEVÁKY DRÁPAT
Byl bych rád, kdyby tato práce usnadnila život 

levákům, jejich rodičům a učitelům všech typů 
škol a pomohla jim pochopit, s jakými obtížemi 
se v životě malí leváci potýkají, a to hlavně při 
psaní a jeho nácviku. Doufám, že se mi podaří 
vysvětlit a obhájit způsob nejjednoduššího, ale 
zatím nejodsuzovanějšího způsobu levákova 
psaní, známého v odborné literatuře jako 
„drápovitý úchop“, tedy „drápání“, píše v úvodu 
autor nové knihy z nakladatelství Portál - meto-
diky levorukého psaní, kreslení a malování - Ivo 
Vodička, učitel ze Střední pedagogické školy 
v Litoměřicích, sám levák a otec dvou leváků.

Kniha s názvem NECHTE LEVÁKY 
DRÁPAT je určena všem, kteří stojí u po-
čátku levákova psaní, kreslení a malování. 
Objasňuje podstatu grafomotoriky levoruké-
ho psaní, popisuje základní přístupy leváků 
k psaní a nově zdůvodňuje nejvýhodnější 
způsob, jakým mají leváci psát. Učitelům 
a rodičům i samotným levákům poskytuje 
praktické rady, jaké psací a kreslící pro-
středky jsou pro leváky nejvhodnější a jak 
je používat nejen doma, ale i v mateřské a 
základní škole. 

Ivo Vodička přistupuje nově k hodnocení 

současné metodiky psaní leváků. Na základě 
rozboru konstrukce rukopisného písma ve 
vztahu tahu a tlaku při psaní vysvětluje, 
proč většina leváků píše jinou metodou, 
než doporučují školní metodiky. Tuto me-
todu, kterou nazývá „drápání“ podrobně 
popisuje tak, aby se s ní mohli seznámit 
leváci i ti, kteří mají o psaní leváků zájem. 
Celou knihou se prolínají životní zkušenosti 
současných leváků v pravorukém prostředí. 
Součástí knihy jsou vyobrazení typických 
způsobů, jakými leváci píšou, ukázky ru-
kopisů a fotografie.

Otázka leváctví a psaní levou rukou není 
v žádném případě problematika okrajová, 
protože se týká poměrně velké skupiny dětí. 
V současné době píše levou rukou téměř každé 
desáté dítě.

Knihu máme ve fondu naší městské knihovny 
a rády ji zájemcům půjčíme.

Ivana Marečková

„MISS KNIHA“
Čtenáři v České republice mají jedinečnou 

možnost stát se členy velké poroty, která vybere 
knihu, která získá Cenu čtenářů v soutěži Mag-
nesia Litera za rok 2008. Letos se výroční ceny 
budou udělovat už poosmé. Slavnostní vyhlášení 
se bude konat 18. dubna od 20.00 hodin ve 
Stavovském divadle a jeho moderátorkou bude 
Anna Geislerová. Česká televize jej bude vysílat 
v nezkráceném záznamu o den později v neděli 
19. dubna na kanálu ČT2 od 20.00 hodin. 

Nejdůležitějším úkolem udělování výročních 
knižních cen Magnesia Litera je propagovat 
kvalitní literaturu a dobré knihy a to bez ohledu 
na žánry: stejnou pozornost si zaslouží spisova-
telé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a 
teoretici. Proto bylo ocenění rozvrženo do devíti 
kategorií, které se snaží obsáhnout veškerou 

domácí knižní produkci: Litera za nakladatel-
ský čin, Litera za překladovou knihu, Litera za 
populárně naučnou literaturu, Litera pro objev 
roku, Litera za poezii, Litera za prózu, Litera za 
dětskou knihu, Litera za přínos české literatuře a 
hlavní cena Magnesia Litera za knihu roku. 

S tím účelem bylo založeno Občanské sdruže-
ní Litera, které ceny vyhlašuje a v němž spojily 
síly všechny významné české svazy a instituce, 
které mají co do činění s literaturou a knihami: 
Akademie věd ČR, České centrum PEN klubu, 
Obec překladatelů, Obec spisovatelů, Svaz čes-
kých nakladatelů a knihkupců, česká sekce IBBY 
a také Nadace Český literární fond.

Podmínkou pro ty, kteří se chtějí stát porotci 
v soutěži o Cenu čtenářů, je vybrat tu svou 
„miss“. Musí mít bezpodmínečně tyto“ para-

metry“: kniha poprvé vyšla v roce 2008 a je 
to původní česká beletrie - tedy próza, poezie 
nebo kniha pro děti. 

Hlasovat lze i elektronicky na adrese  
http://www.magnesia-litera.cz/index_

in.php?mm=1&sm=3 
Najdete tam formulář hlasovacího lístku, ve 

kterém vyplníte jméno autora, název knihy a 
pokud budete znát i jméno nakladatelství, ve 
kterém kniha vyšla. 

Termín uzávěrky ankety je 10. 4. 2009.
Ze všech hlasovacích lístků bude v přítom-

nosti notáře vylosováno 1000 výherců. Každý 
výherce získá poukázku na odběr knih věnova-
nou občanským sdružením Litera a Knihkupec-
tvím Kanzelsberger. Poukázky budou zaslány 
na adresu výherce do 30 dnů od slosování.

Neváhejte a dejte hlas své vyvolené :-))
Ivana Marečková

Kurzy na základní škole
Od školního roku 2008-2009 vznikla v Králí-

kách spojením ZŠ Moravská a ZŠ 5. května jedna 
větší základní škola. 

Naším cílem je pěstovat v dětech vztah k pří-
rodě a ke krásnému  okolí Králík. Chceme jim 
ukázat, že spoustu různých sportovních aktivit, 
za kterými k nám lidé jezdí ze vzdálených míst, 
můžeme my provozovat za humny. A pokud 
tu naši žáci po skončení školy nezůstanou, 
chceme,aby se do Králík rádi vraceli. K tomu 
přispívají mimo jiné také sportovní kurzy, které 
organizujeme pro žáky od pátého do devátého 
ročníku. V páté třídě probíhá kurz na běžkách, 
v šesté a sedmé třídě kurz na sjezdových lyžích 
nebo snowboardu. V osmém a devátém ročníku 
v letním období poznávají žáci okolí Králík for-
mou cyklistického a turistického kurzu. Všechny 
kurzy jsou čtyř až pětidenní. 

Letos nám počasí přálo a my za sebou máme 
všechny zimní výcviky. V lednu probíhal čtyř-
denní kurz na běžkách pro páté ročníky. Vzhle-
dem k pěknému zimnímu počasí se uskutečnil ve 
stejném měsíci také lyžařský kurz pro šesté třídy 
na Šanově, kam jsme denně dojížděli. Většina 
dětí stála na lyžích či běžkách poprvé v životě. 
Z jejich reakcí bylo patrné, že se jim nově obje-
vený sport zamlouvá. 

Vyvrcholením zimních aktivit je každoročně 
lyžařský nebo snowboardový výcvik pro žáky 
sedmých tříd. Jedná se o pětidenní pobyt na hor-
ské chatě. Třetí lednový týden jsme proto strávili 

v krásném prostředí Severomoravské chaty, kde 
letos nebyla nouze o sníh a kde nám celý týden 
počasí přálo. Účastníci byli rozděleni do družstev 
podle výkonnosti a podle svého sportovního „ná-
dobíčka“ (lyže, snowboard) a průběžně sledovali 
své pokroky prostřednictvím záznamů na videu. 
Lyžařský kurz byl tradičně zakončen závodem ve 

slalomu, závod měl velký úspěch. Při závěrečném 
hodnocení byl každý účastník odměněn sladkost-
mi a nejlepší závodníci drobnostmi od našich 
sponzorů (p. Kysilková, Konzum Králíky). Nyní 
již začínáme s přípravou letních kurzů. 

Na závěr bych chtěl poděkovat organizátorům 
a instruktorům výcviku za jejich obětavou práci, 
bez které by se tyto kurzy neuskutečnily.

Mgr. Vlastimil Kubíček, ředitel školy
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Jak předcházet týrání
Podle platných předpisů jsou obce povinny se postarat, stejně 

jako o každou nalezenou nebo ztracenou věc, i o „zvířata bez 
pána“, tj. nejčastěji o toulavé a opuštěné psy. Dále na základě 
podnětu krajských veterinárních správ obce zajišťují technicky 
buď náhradní umístění týraného zvířete, popřípadě jeho odebrání 
a náhradní péči o něj, nejčastěji v útulku. Zvířata tedy nemohou 
přímo na místě odbírat úřední veterinární lékaři. Pravomoc 
rozhodovat o uvedených případech mají pouze obce s úřady 
s rozšířenou působností ve správním řízení, které je vyvoláno 
podnětem příslušné krajské veterinární správy. Tento postup je 
volen proto, že pracovníci úřadů obcí lépe znají místní prostředí 
a mohou je lépe posoudit, a to včetně příčin jednání chovatele. 
Součástí uvedeného podnětu orgánu veterinární správy musí být 
odborné vyjádření popisující identifikaci a stav týraného zvířete, 
a toto je pro obec v dalším řízení závazné.

Nikdo si nemůže přivlastnit nalezenou věc, tedy ani toula-
vé nebo opuštěné zvíře. Takové jednání může být za určitých 
okolností trestným činem. Nález zvířete musí být oznámen obci, 
v jejímž katastru se vyskytlo. Každý, kdo se ujal toulavého, po-
případě opuštěného zvířete, odpovídá za jeho zdraví a dobrý stav; 
za splnění této povinnosti se považuje i oznámení místa nálezu 
obci nebo předání toulavého, po případě opuštěného zvířete do 
útulku (nebo záchranné stanice  - pokud jde o volně žijící zvířata, 
ptáky, dravce, apod.). 

Obce, tj. samozřejmě i města, mohou zřizovat obecní útulky 
pro zvířata, ale mohou také na základě smlouvy využít umístění 
do útulků soukromých, nebo takových, které mohou provozovat 
například i zájmové organizace. Zde ale může dojít k potížím. Je 
totiž třeba si předem zjistit, zda útulek je opravdu ÚTULEK, zda 
splňuje dané podmínky, a zda je to subjekt pod dozorem místně 
příslušní krajské veterinární správy. To znamená, že schválený 
útulek má mít stavební povolení, ve kterém se uvádí závazný 
posudek veterinárního orgánu. Provozovatel útulku musí splňovat 
podmínky o obhospodařování majetku příslušné obce, musí proto 
mimo jiné vést evidenci o příjmu, ale i výdeji zvířete; komu a za 

jakých podmínek bylo zvíře svěřeno na jeho 
žádost do péče. Pokud se např. pes dostane do 
nových rukou před uplynutím půlroční lhůty, 
kdy má původní majitel nárok na navrácení 
„ztraceného“ zvířete, musí zvíře vrátit. 

Jedině přesvědčí-li se obec, nemá-li vlastní 
útulek, o tom, že dotyčný útulek splňuje veškeré náležitosti, může 
s ním spolupracovat. A vyhne se takovým problémům, které řešily 
některé obecní úřady, a který se například v poslední době vyskytl 
v Olomouckém kraji, kde obce umísťovaly psy do soukromého 
útulku, který prakticky neexistuje, ale jen předistribuovává psy do 
dalších prostor, které jsou nevhodné a jsou předmětem stížností 
řady občanů, což se pak s velkými obtížemi řeší. 

V této souvislosti je třeba připomenout velice prospěšnou změnu 
v zákoně o policii, na jejímž základě může policie od 1. 1. 2009 
vstupovat na pozemky a do chovatelských zařízení, kde je důvodné 
podezření z toho, že zde dochází k týrání zvířat. Například ve 
zmíněném Olomouckém kraji se to již osvědčilo.

Ovšem nejlépe je problémům předcházet a přesvědčit se, zda 
je útulek opravdu tím zařízením, kde je o nebohá zvířata dobře 
postaráno, dbá se na povinnou vakcinaci, vedou správnou evidenci 
a spolupracují s orgány státního veterinárního dozoru. Určitě je 
také dobré klást důraz na nezaměnitelnou identifikaci psů, nejlépe 
čipem, předejde se tak dohadům, komu pes pařil či patří a tudíž, 
kdo je za něj zodpovědný.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat 

na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz. 

Seznam akcí MK Motošok na rok 2009
18. 4. 2009 První jarní vyjížďka: zahájení motorkářské sezony-vyjížď-

ka po Východních Čechách (pořádáno společně s MK Česká Třebová). 
Start vyjížďky tradičně v 11:00 od supermarketu Albert v České Třebové. 
Trasa a cíl vyjížďky budou upřesněny na stránkách MK Motošok.

5. - 7. 6. 2009 Sedmý ročník motosrazu MOTOŠOK ve Zborově
Osvědčená zábava, nejen pro motorkáře. Žádná komerce ani korupce!
24. 7. 2009 Bejby MOTOŠOK ve Zborově
Jednodenní akce pořádaná sborem dobrovolných hasičů Zborov za 

účasti MK Motošok. Tradiční letní karneval, hraje kapela Confession.
17. 10. 2009 Ukončení motorkářské sezony-společně s MK Česká 

Třebová
Mimořádné akce (dětské dny, pivní slavnosti), na kterých se bude MK 

MOTOŠOK podílet, budou zveřejněny v průběhu roku na oficiálních 
stránkách MK Motošok www.motosok.ic.cz

Zimní radovánky
na MŠ Pivovarská

Když si zima bílí vousy, 
to je chvilka pro mrňousy.
Hned vytáhnou lyže, sáně,
nasedají rychle na ně.
Při letošní sněhové nadílce mo-

hou děti využít sáně i boby každý 
den na školní zahradě, ale lyže až 
na lyžařském výcviku. Ten letošní 
proběhl 19. – 23. 1. na Větrném 
vrchu na Dolní Moravě. Společně 
s námi jezdily děti z MŠ Morav-
ská, Prostřední Lipka a Šumperka. 
Z naší MŠ bylo přihlášeno 5 dětí, 
ale výcvik dokončily jen 3. Je to 
škoda, že se takové příležitosti jako 
je naučit děti lyžovat už ve školce, 
nechopí více rodičů.  Žijeme na 
horách a sjezdovky máme na dosah. Je to krásný pohled, když na vleku 
vidíte jet malé lyžaře a pak na sjezdovce, jak se vlní ten dlouhý barevný 
had za instruktory z lyžařské školy SKI SUN Olomouc, kterým touto ces-
tou chceme poděkovat za vynaložené úsilí a obrovskou trpělivost, kterou 
dětem věnovali. No a co říct na závěr? Tak zase za rok nashledanou!

Těší se děti a paní učitelky z MŠ Pivovarská
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Nově otevřené
PÁNSKÉ A DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ

v „Berlíně“, Na Mokřinách 942
Provozní doba pondělí a středa od 
9 do 19 hodin, čtvrtek od 11 do 20 
hodin, sobota od 9 do 11 hodin.

Kolínková Silvie
mob. 604 82 70 70

DĚTSKÝ KARNEVAL V POUTNÍM DOMĚ
V sobotu 7. února se v Poutním domě konal již druhý dětský 

karneval. Soutěžit a hrát si přišlo dvacet sedm dětí převlečených 
za krásné masky. Nabitý program začal ve dvě hodiny odpoledne a 
s dvacetiminutovou přestávkou trval téměř do čtvrt na šest. K dispo-
zici byly dvě místnosti v Poutním domě - vnitřní kaple s programem 
pro menší děti a hlavní sál, kde byl v první části odpoledne program 
pro školáky a poté společný program pro všechny děti s promenádou 
masek, společným tancem a různými soutěžemi.

Nejlepší masky ze tří kategorií: školáků, dětí předškolních a 
kategorie skupin, vybírali všichni zúčastnění dospělí. V každé 
z kategorií dětí byly vyhodnoceny tři nejlepší masky, které si mohly 
vybrat odměnu z mnoha různých cen.

Navíc byly letos další speciální kategorie, které hodnotili vždy tři 
z náhodně vylosovaných rodičů. Cena pro nejkrásnější princeznu, 
ceny za náročnost masky a za nejlepší nápad.  A nakonec ještě cena 
pro nejmladšího účastníka.

Z předškolních dětí zvítězila maska Kočičky, na druhém místě 
byl Sněhulák a třetí místo obsadila Beruška. U školáků dostala 
nejvíce hlasů Pampeliška, druhou byla maska Pračlověka a na 
třetím místě se umístil Zoro. V kategorii skupin se na prvním až 

druhém místě, s naprosto shodným počtem hlasů, umístili včelka 
Mája a Vilík společně se skupinou čtyř Želviček. Na třetím místě 
auta z příběhu Blesk Mc. Quinn.

Odměněna byla dále Pampeliška za nejlepší nápad, Želvičky za 
náročnost masky a princezna Anežka jako nejkrásnější princezna. 
Maličká Beruška, jako nejmladší účastník, předávání cen prospala. 
Samozřejmě, že i pro ostatní děti byla připravena odměna za velkou 
snahu a opravdu podařené masky. Stejné kategorie, jako byly letos, 
plánujeme zařadit i pro karneval v příštím roce. 

Velký dík patří všem dobrovolným organizátorům akce i pracov-
níkům Poutního domu, který poskytl prostory a finančně sponzoro-
val celou akci. Doufáme, že se dětem, ale i rodičům líbilo připravené 
odpoledne plné her, soutěží, výher a dobré nálady. I v letošním roce 
se takových akcí bude v Poutním domě konat více. Proto všechny 
děti a rodiče, kteří chtějí zažít zajímavé nevšední odpoledne, již 
dopředu srdečně zveme.

Eva Kubišová, Poutní dům
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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 březnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

96 let - Irena Šínová
87 let - Jan Moravec
83 let - Jaroslav Schuster
82 let - Zlatuška Indrová
80 let - Gertruda Špinlerová
79 let - Miluška Šponarová,
 - Marta Habasová
78 let - Nina Jirešová,
 - Marie Theimerová
77 let - Emilie Nosková,
 - Josef Mlčúch
75 let - Zdeněk Krejčí,
 - Antonie Králová,
 - Filomena Skalová

74 let - Václav Beran,
 - Arno Dušek,
 - Otto Janeček,
 - Vlasta Kubíčková
73 let - Josef Wotawa,
 - Luboš Hejkrlík,
 - Jindřiška Kalousová,
 - Anna Kubíčková,
 - Ludmila Egnerová
72 let - Marie Vyhnálková,
 - Josef Berka
71 let - Anna Dostálková,
 - Ladislav Faltýsek,
 - Vladislav Vrána
70 let - Anna Kutláková

Vážení rodiče, 
pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v měsíčníku Králický zpra-

vodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, s rodným listem dítěte.
Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-
ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 

811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Krajský úřad/
Informace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
07. 03. So MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. stanice 972 324 447
08. 03. Ne MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. stanice 972 324 447
14. 03. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
15. 03. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
21. 03. So MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
22. 03. Ne MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
28. 03. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
29. 03. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
04. 04. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
05. 04. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných 
oblastech kraje):
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 
hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červe-
nou Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, 
či nikoliv. Tato služba je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k 
lékařům uvedeným v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 
8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží pouze jediný lékař pro celé území. 
Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento případ do státní správou 
organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na 
lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud 
tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitel-
ně možnost počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo 
jako bolestivý pacient požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho 
běžných ordinačních hodinách.

Nabízíme
možnost pronájmu

kancelářských prostor
v  a r e á l u  s p o l e č n o s t i 
Novalamp, s.r.o., Pivovarská 
393, 561 69 Králíky. Informace 
na tel. 606676464, 465631483, 
e-mail: tov@novalamp.cz

Řádková inzerce
Prodám rodinný dům v obci Dolní Orlice. 

Tel. 777 55 00 26.
Nabízím k prodeji za velmi nízkou cenu 

2x bílé skříně s nástavci, obě byly v dětském 
pokoji, dále kuchyňský stůl + 2 židle + lavice, 
dále dvoupatrové postele dělané v truhlárně v 
Červené Vodě mobil: 603 51 58 95.

Pronajmu byt 3+1 v Králíkách. Tel.: 776 
201 201.

Pronajmu byt 2+kk po kompletní rekon-
strukci, plocha 72 m2. Byt je situovaný do 
náměstí města Králíky. Tel.: 736645623, kon-
fekceanna@tiscali.cz.

Prodám zděný byt 3+1 v OV (CP 63m2) v 1. 
NP 4patrového byt. domu v Králíkách. Disp.:
chodba, kuchyň, koupelna, WC, obýv. pokoj, 2 
pokoje, spíž, prádelna, balkon. Nedaleko domu 
je sportovní hřiště, škola, market atd.

Hledám možnost přepravy cca 10ti lešenář-
ských trubek (4 ks 6m ostatní 4m) nevytíženým 
dopravním prostředkem na trase Dol. Boříkovi-
ce - Brno. Tel.: 728518434, rtejc@seznam.cz.

Nabízím pronájem garáže u hřbitova. Od 
března 2009. Pište, volejte kdykoliv. Tel.: 
777757003, e-mail: vaclavek.lukas@email.cz.

Pronajmu byt 3+kk 2 km od Králik,.dlou-
hodobě, velmi levně. Tel.: 602889229, e-mail: 
info@penzion-edita.cz.

Hledám se synem pronájem 1+1 v Králíkách. 
Tel.: 737433320, luckavidrm@seznam.cz.

Hledám pronájem bytu 2+1 v Králíkách. Tel. 
605444637, pište prosím sms, děkuji.
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Program na BŘEZEN
úterý   3.   MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3   zač. v 17:00 hod
Pokračování úspěšné televizní série s podtitulem MATURITNÍ ROČ-

NÍK se poprvé dostalo z obrazovek na plátna kin. Mladík Troy se nemůže 
rozhodnout, na jakou univerzitu se vydat. Gabriellu zase trápí, že ztratí 
přítele. A všichni jako vždy připravují muzikálové představení.

Vstupné: 55,-   Přístupnost: přístupný, česká verze, 110 min.

pátek   6.   LÍBÁŠ JAKO BŮH   zač. ve 20:00 hod
Nová česká komedie režisérky Marie Poledňákové (např. S tebou 

mě baví svět, Jak se krotí krokodýli) s hlavní hrdinkou, středoškolskou 
profesorkou, která řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s bývalým 
manželem, úspěšným spisovatelem. 

Vstupné: 55,-   Přístupnost: bez omezení, 110 min.

úterý   10.   STMÍVÁNÍ   zač. ve 20:00 hod
Romantická láska Belly a Edwarda má jen jedinou překážku: mladý muž 

je upír a již jedno století je mu sedmnáct let. Jinak je to celkem sympaťák, 
který vyvrací zažité předsudky o upírech - může totiž na slunce, vidí se v zr-
cadle a nespí v rakvi. Navíc má smysl pro černý humor a ironii, což je víc, 
než o sobě může říct mnoho spoluobčanů bez transylvánských předků.

Vstupné: 55,-   Přístupnost: od 12 let, titulky, ŠUP, 120 min.

ČESKÁ RAPublika
úterý   17.   zač. v 17:00 hod
Celovečerní dokument je zajíma-

vým pohledem na subkulturu české 
hiphopové scény. Trojice předních 
interpretů tohoto žánru – Orion 
(PSH), James Cole a Hugo Toxxx 
(Supercrooo) – je konfrontována 
s řadou lidí a situací v běžném živo-
tě, celý film rámuje koncert v praž-
ském klubu Roxy. Vitální snímek 
má občas poněkud vulgární jazyk, 
především v písňových textech.

Vstupné: 55,-   Přístupnost: od 
12 let, 85 min.

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH zač.
pátek   20.   ve 20:00 hod
Původní komedie režiséra Karla Smyczka si získala diváckou po-

pularitu zdařilým balancováním mezi žánrovou zábavou a výpovědí o 
životě (tehdejších) teenagerů. Této linie se drží i pokračování, ve kterém 
středoškoláky nahradili o čtvrt století zestárlí protagonisté. A není to 
jenom veselá podívaná: muži jsou osamělí nebo rozvedení a ženy vesměs 
uvězněné v disfukčních manželstvích.

Vstupné: 55,-   Přístupnost: bez omezení, 100 min.

úterý   24.   VÝMĚNA   zač. ve 20:00 hod
Psychothriller vychází ze skutečné události z roku 1928, kdy se v Los 

Angeles mladé matce ztratil devítiletý Walter. Po několika měsících ho 
policie našla a s velkou pompou matce vrátila, ta však okamžitě pozná, 
že to nejí její syn. Začíná nerovný boj zoufalé matky se zkorumpovanou 
policií. Angelina Jolie v režii Clinta Eastwooda dokazuje, že zvládá i 
dramatickou hereckou polohu.

Vstupné: 55,-   Přístupnost: od 15 let, titulky, ŠUP, 140 min.

úterý   31.
CESTA NA MĚSÍC 3D
zač. v 17:00 hod
Tři americké, statečné a tro-

chu drzé mouchy se vetřou na 
palubu vesmírné lodi Apollo 11, 
dostanou se do kosmu a přista-
nou na Měsíci, předtím ale musí 
vyzrát na své ruské protivníky. 
Animovaný film je uváděn v 
trojrozměrném formátu, každý 
divák zdarma obdrží jednorázové 
3D brýle.

Vstupné: 55,-   Přístupnost: 
bez omezení, česká verze, 85 
min.
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Zasílání INFO SMS
Občané, kteří mají zájem o zasílání 

informačních SMS na mobilní telefon, 
se mohou průběžně hlásit na tel. č. 
465 670 878, nebo e-mail: m.kacalek@
orlicko.cz, případně osobně na 
Městském úřadu, ul. Karla Čapka 316, 
Králíky, první patro, kancelář č. 209. 
Zasílané informace se budou týkat 
především oblasti krizového řízení 
(krizových stavů, výstrahy počasí 
apod.). V případě zvýšeného zájmu o 
tuto službu budou zasílané informace 
rozšířeny o zprávy z oblasti kulturního 
a sportovního dění ve městě.

Milan Kacálek
referent odboru vnitřních věcí - krizové řízení

Klub Na Střelnici Králíky
BŘEZEN 2009

GÜNTER CAPITOL + E.O.P.M. + SURPRICE
sobota   7.   zač. ve 20:00 hod
Hudební večírek v kavárně Střelnice, vstupné dobrovolné.

pátek   13.   a sobota   14.   MLÝNY     zač. ve 19:30 hod
Legendární satirická komedie pražského Divadla Sklep z prostředí Čes-

koslovenské lidové armády, tentokrát v podání Divadelního souboru Lipka. 
Vstupné 50,- Kč, předprodej v prodejně Quelle na Velkém náměstí.

úterý   17.   ZLATOVLÁSKA zač. v 8:30 a v 10:00 hod
Divadlo DRAK Hradec Králové přijíždí s novým projektem volně 

navazujícím na úspěšnou inscenaci Jak si hrají tatínkové. Tentokrát za-
stihneme skupinu mužů v kuchyni. Jeden z kuchtíků se začte do pohádky 
o Zlatovlásce, připálí cibulku a příběh začíná. Kouzelnou rybu ochutná 
i Jiřík a aby si zachránil život, vypraví se hledat zlatovlasou pannu mezi 
hrnce, mixery, vařečky, pekáče a mlýnky na maso. A jaká je princezna? 
Prostě k nakousnutí! Vhodné pro děti od 6 let, vstupné 30,- Kč.

sobota   21.   VLADIMÍR VÁCLAVEK     zač. v 19:30 hod
Vladimír Václavek patří k nejvý-

znamnějším postavám české alter-
nativní scény a má za sebou velmi 
pestrou a bohatou hudební dráhu. 
Vedle Ivy Bittové a Pavla Fajta (s 
oběma dlouhý čas hrál v různých 
seskupeních) patří k tvůrcům tzv. 
„brněnské alternativy“. Vladimír 

Václavek potěšil mnohé návštěvníky králického koncertu na sklonku 
předminulého roku společně s bubeníkem Milošem Dvořáčkem. Nyní se 
představí v sólovém programu v malém sále Střelnice. Vstupné 60,- Kč, 
koncert se stolovou úpravou sálu a občerstvením.

pátek   27.   PLES 2009 zač. ve 19:30 hod
Tradiční ples nese v názvu vždy aktuální letopočet a jeho výtěžek 

slouží na podporu kultury, sportu a mládeže. Pořádá Králická kulturní 
společnost, o.s., vstupenky pan Antonín Neterda, 737 928 569.

PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ
sobota   28.   zač. v 19:30 hod
Pokud máte rádi bahno, romantiku a Sherlocka Holmese, pokud vám 

nevadí věčná nechápavost praktického lékaře dr. Watsona a hra na housle, 
přijďte se podívat do divadla na adaptaci slavného románu A. C. Doyla 
„Pes Baskervilský“. Kombinaci komedie, dramatu, hororu i mystiky 
přiváží divadelní soubor Jirásek Choceň. Vstupné 50,- Kč, předprodej 
vstupenek v obchodě Quelle na Velkém náměstí. 

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

ZUŠ Králíky Vás zve
na následující akce

Hudební hrátky malých
muzikantů z Letohradu
Účinkují smyčcový soubor Cvrčci a jeho sólisté.

Koncert se koná ve středu 4. 3. 2009,
v 17.30 hodin, v sále ZUŠ.

------------------------------------------------------

Koncert žáků
Koncert se koná ve čtvrtek 12. 3. 2009,

v 18.00 hodin, v sále ZUŠ.
Srdečně zvou žáci a učitelé.

------------------------------------------------------

Absolventský koncert
žáků I. stupně

Koncert se koná ve čtvrtek 19. 3. 2009,
v 18.30 hodin, v sále ZUŠ. 

Absolventi jsou ze tříd:
Andrea Hošpesová ze třídy J. Hrdové
Michaela Jirásková ze třídy J. Hrdové
Kateřina Mičkechová ze třídy S. Bartikové
Martina Musilová ze třídy P. Fišerové
Jitka Vrbická ze třídy S. Bartikové
Srdečně zvou absolventky a učitelé.

Vystoupení dramatiků
z Frýdlantu

Jednota bratrská a K-klub srdečně zvou na divadelní 
vystoupení Frýdlantských dramatiků. Jedná se o rece-
sistický ochotnický soubor s desetiletým působením 
po celé ČR, uvede pásmo neotřelých autorských skečů 
- scének ze života s nasazením, humorem i myšlenkou. 
Akce se uskuteční Na Střelnici v malém sále v so-
botu 14. března 2009 od 16 h. Vstupné dobrovolné.
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Seznam kulturních a sportovních akcí v 
blízkém okolí na měsíc BŘEZEN

1. 3.
Austrálie
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA, Austrálie - romantické drama. 
Příběh o proměně. Lady Ashley, bohatá anglická 
aristokratka, se přestěhuje do Austrálie, kde zdě-
dila statek a dvoutisícové stádo dobytka. Čeká ji 
setkání s drsným mužem zvaným Honák, kterého 
považuje za necudného dobrodruha, ona jeho 
ročiluje svými snobskými způsoby. Širokoúhlý,  
titulky, 166 min., přístupný, 65,- Kč.

2. 3.
Austrálie
Letohrad, 19:30, Dům kultury, Družstevní 

597. 165 min., přístupný, drama, válečný, wes-
tern, vstupné 65,- Kč.

4. 3.
Ocas ještěrky
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - drama. Narození Josefa Bárty 
provází věštba - zemře ve věku 29 let. A je mu 
právě tolik, když ho opustí žena se synem a 
jeho svět se hroutí. Musí projít cestou, kterou 
si nevybral, ale které se nelze vyhnout, ať už 
na jejím konci čeká začátek nového života, 
šílenství či smrt. Širokoúhlý, česky, 90 min., 
přístupný, 70,- Kč.

Ocas ještěrky
Letohrad, 19:30, Dům kultury, Družstevní 

597. 90 minut, přístupný, drama, vstupné 
70,- Kč.

Astrologická přednáška
Žamberk, 18:00, vinárna U Slunečnice 

- Masarykovo náměstí, vchod v průchodu na-
proti cukrárně. Přednáší paní Dvořáková. Téma 
„Jak vychovávat děti podle hvězd“. Vstupné 
60,- Kč.

5. 3.
Fígle
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Filmový klub. Film Polsko - drama. Šestiletý 
chlapec Stefek touží po návratu otce do rodiny 
a je ochoten pro to udělat cokoliv. Realistický, 
dramatický a místy melancholický příběh vy-
kreslující fantazijní svět malého chlapce, který 
se střetává s krušnou skutečností je odlehčován 
výraznými humornými prvky. Titulky, 95 min., 
přístupný, 55,- Kč.

Ocas ještěrky
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Ha-

nuše. 90 min., vstupné 69 + 1 Kč, přístupný.

6. 3.
Karel Plíhal
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Recitál známého folkového zpěváka. 
Předprodej vstupenek v Kulturním a informač-
ním centru, 465 641 371.

AUSTRÁLIE
Kino Mír Hanušovice, 19:00, Hlavní 137, tel. 

583 285 615. Film USA. Epické, romantické dra-
ma přináší příběh o nenávisti a lásce, o přátelství 
a intrikách, o poznání sebe sama a vůli změnit 
svůj život. Hrají: N. Kidman, H. Jackman, D. 
Wenham, B. Brown. 165 minut, širokoúhlý, 
mládeži přístupno, vstupné: I 35,- a II 40,-.

7. 3.
Cesta na měsíc
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA, Belgie. 3D animovaný. Každý 
divák obdrží 3D brýle!!! Česky, 85 min., pří-
stupný 65,- Kč.

8. 3.
Cesta na měsíc
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA, Belgie. 3D animovaný. Každý 
divák obdrží 3D brýle!!! Česky, 85 min., pří-
stupný, 65,- Kč.

9. 3.
Cesta na měsíc 3D
Letohrad, 17:00, Dům kultury, Družstevní 

597. 85 minut, přístupné, rodinné, dabing.

11. 3.
Den, kdy se zastavila Země
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - sci-fi, thriller. Mysleli jsme, 
že Země je naše. Byla to chyba. Příběh mimo-
zemšťana, který přicestuje na Zemi s jediným 
cílem - zabránit lidstvu v jeho organizované 
sebedestrukci a to i za cenu nejvyšších obětí. 
Chce pomoci - je ale zavřen do laboratoře a 
vědecky zkoumán. Širokoúhlý, titulky, 102 min., 
od 12 let, 65,- Kč.

Jiří Schmitzer
Letohrad, 19:30, Dům kultury, Družstevní 

597. Recitál známého písničkáře, baviče, herce 
a bůh ví čeho ještě, přinese jistě silný zážitek, o 
který nemůžete přijít! Vstupné 140,- Kč.

12. 3.
Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film VB - Příběh Sidneyho Younga 
(Simon Pegg), redaktorka bulvárního plátku 
Post Modertn Review, který jednoho dne dostane 
nabídku psát pro ještě bulvárnější deník Sharps, 
kde se mu naskytne příležitost ještě více se pro-
hrabovat soukromým životem celebrit. Odrážení 
večírků mu poskytne příležitost seznámit se s 
mladou umělkyní Sophii Maes (Megan Fox), se 
kterou se později velmi „sblíží“..Jenže poté se 
zamiluje do půvabné kolegyně Alison (Kirsten 
Dunst). Přestane ho bavit život mezi povrchními 
celebritami a Sidney toho má až nad hlavu. Scé-
nář vznikl podle skutečných životních událostí 

novináře a kritika Tobyho Younga. 110 min., 
vstupné 59 + 1 Kč, přístupný.

13. 3.
Ohlédnutí za 700 léty
Letohrad, 17:00, Dům kultury, Družstevní 

597. Vernisáž v 17:00 hodin - přízemí zámku. 
Touto výstavou si připomeneme rok oslav, ve 
kterém proběhla spousta nezapomenutelných 
akcí. Při vernisáži pokřtíme knihu věnovanou 
tomuto výjičnému roku. Výstava potrvá do 
5. 4. 2009. Po - Ne 14 - 17 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1
Kino Mír Hanušovice, 17:30 a 19:45, Hlavní 

137, tel. 583 285 615. Film Francie. Jacques 
Mesrine, největší francouzský gangster všech 
dob byl ve své vlasti známější než kterákoliv 
celebrita. Hrají: V. Cassel, C. De France, G. 
Depardieu, R. Dupuis, G. Lellouche. 110 minut, 
širokoúhlý, doporučená přístupnost od 12 let, 
vstupné: I 35,- a II 40,-.

14. 3.
Kdopak by se vlka bál
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - rodinný. Film pro dospělé, který 
mohou vidět s dětmi. Realita rodinného života 
v krizi vnímaná pohledem šestitelé Terezky. Ta 
nevidí hroutící se vztah rodičů, změny v chování 
dospělých si vysvětluje po svém - maminku 
ji vyměnili mimozemšťané. Česky, 93 min., 
přístupný 60,- Kč.

15. 3.
Do Vladivostoku na kole na zmrzlinu
Jablonné nad Orlicí, 18:00, sál na faře, pořádá 

knihovna.
Kdopak by se vlka bál
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - rodinný. Česky, 93 min., přístupný 
60,- Kč.

16. 3.
Peklo s princeznou
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR - Princezna Aneta se nechce 
vdávat - a už vůbec ne za nešikovného prince Je-
ronýma ze sousední země, kterému byla jak dítě 
zaslíbena výměnou za vojenskou ochranu králov-
ství před výbojnými nájezdy. Král Leopold by 
rád dceru uchránil před nechtěným sňatkem, ale 
nemůže porušit královský slib. Zrušení svatby by 
znamenalo válku s mocným vojevůdcem, králem 
Bedřichem. A tak Leopold vymyslí velkolepou 
lest: pošle sousedovi zprávu, že se o princeznu 
uchází sám Lucifer. Netuší ovšem, jakou lavinu 
nepředvídatelných okolností spustí, že vyvolá 
nejen hněv pekla, ale hlkavně Muribany, žárlivé 
nevěsty samotného Lucifera. 90 min., vstupné 59 
+ 1 Kč, přístupný.

Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník
Letohrad, 19:30, Dům kultury, Družstevní 

597. 112 min., přístpuné, muzikál, komedie, 
vstupné 70,- Kč.

17. 3.
Genealogie a rodokmeny

Pozvánka na cestopis
Jednota bratrská srdečně zve na 
cestopis NOVOSIBIRSK - BRÁNA 
SIBIŘE II. Biskup a cestovatel 
Evald Rucký se podělí o své 
zážitky z letošní zimní cesty na 
Sibiř. Videoprojekce zajímavých 
fotografií z cesty. Akce se uskuteční 
v Evropském domě ve středu 
8. dubna 2009 od 18 hodin. Vstupné 
dobrovolné.
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Letohrad, 17:00, Městská knihovna, Václav-
ské nám. 1. Knihovna Letohrad ve spolupráci s 
regionálními amatérskými historiky Vás zve na 
přednášku, kde Vám poradí jak na to. Vstupné 
dobrovolné.

18. 3.
Nebezpečný cíl
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - akční, thriller. Příběh nájemného 
vraha, který přijíždí do Bangkoku „vyřídit pár za-
kázek.“ Zapřísáhlý vlk samotář v sobě po setkání 
s mladou dívkou nečekaně objeví emoce, které 
mu jeho „práci“ nikterak nezlehčí. Širokoúhlý, 
titulky, 100 min., od 12 let, 65,- Kč.

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

Družstevní 597. Životopisný snímek o největší 
rakouské hvězdě populární hudby: dramatizace 
života Johanna Hölzela známého jako Falco. 
Filmová kronika Thomase Rotha popisuje Fal-
covy začátky na víděňské hudební scéně, jeho 
sólový vzestup s „Der Kommissar“, mezinárodní 
průlom s písní „Rock Me Amadeus“ (první píseň 
od německy mluvícího interpreta, která se stala 
hitem 1 v USA), jeho bouřlivý osobní život, plný 
drog a rodinných trablů, až do jeho smrti roku 
1998, kdy v Dominikánské republice narazil se 
svým vozem do autobusu. 109 min., přístupné 
od 12 let, drama, vstupné 90,- Kč.

19. 3.
Nepohodlný
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA , VB - drama, thriller. Manžel bru-
tálně zavražděné britské aktivistky se rozhodne 
pro vyšetřování smrti na vlastní pěst. Vydává se 
proto po stopách manželčiny minulosti. Odhaluje 
spiknutí, které je mnohem rozsáhlejší, než by si 
kdy dokázal představit. Titulky, 129 min., od 15 
let, FK 45,- Kč, ostatní 55,- Kč.

20. 3.
Prokletí domu Baskervillů aneb Pozor 

zlý pes!
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Žamberské jarní slavnosti 2009. DS TJ Sokol 
Jirásek, Choceň - Hororově detektivní komedie. 
Sherlock Holmes znovu v akci a jeho nerozlučný 
pomocník Dr. Watson také! Naivita dávných časů 
a k tomu myšlenkové konstrukce největšího z 
detektivů. Na motivy románu Pes baskervillský 
A. C. Doyla. Režie: Miloš Bezdíček. Vstupné: 
70,- Kč (při zakoupení vstupneky na všechny 
představení ŽJS je cena za každé představení 
50,- Kč).

21. 3.
Yes Man
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - komedie. Film si neklade vyšší 
cíle, než je rozesmát diváka. Muž (sklělý Jima 
Carrey) se rozhodne změnit svůj dosavadní 
život a začne uplatňovat poněkud zvláštní tech-
niku duševního zdraví - na vše bud odpovídat 
„ano“. Širokoúhlý, titulky, 104 min., od 12 let, 
60,- Kč.

22. 3.
Drak pro princeznu
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. DDM ANIMO Žamberk. Veselá pohádka 
o tom, jak král hledá draka, aby mohl provdat 

princeznu. Režie Mgr. M Bělohlávek. Vstupné 
40,- Kč.

Podivuhodný případ Benjamina Buttona
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - mysteriózní, romantické drama. 
Brad Pitt s mládnoucím tělem a stárnoucí duší. 
Narodil se jako stařec s duší dítěte, jeho tělo po-
stupně mládne a duše stárne. Na své abnormální 
cestě životem potkává ženu svého srdce, nejprve 
jako malou dívku, pak mladou a postupně stár-
noucí ženu. Širokoúhlý, titulky, 166 min., od 12 
let, 65,- Kč.

Dřevořezby
Jablonné nad Orlicí, 18:00, Kulturní a turis-

tické centrum, nám. 5. května 30. Dřevořezby 
- Vladimír Beneš, Štefan Hrudka. Výstava potrvá 
do 9. května 2009.

23. 3.
Peklo s princeznou
Letohrad, 17:00, Dům kultury - kinosál, Druž-

stevní 597. Princezna Aneta se nechce vdávat - a 
už vůbec ne za nešikovného prince Jeronýma ze 
sousední země, kterému byla jak odítě zaslíbena 
výměnou za vojenskou ochranu království před 
výbojnými nájezdy. Král Leopold by rád dceru 
uchránil před nechtěným sňatkem, ale nemůže 
porušit královský slib. Zrušení svatby by zna-
menalo válku s mocným vojevůdcem, králem 
Bedřichem. A tak Leopold vymyslí velkolepou 
lest: pošle sousedovi zprávu, že se o princeznu 
uchází sám Lucifer. Netuší ovšem, jakou lavinu 
nepředvídatelných okolností spustí, že vyvolá 
nejen hněv pekla, ale hlavně Muribany, žárlivě 
nevěsty samotného Lucifera. 105 min., přístupné, 
rodinný, vstupné 65,- Kč.

24. 3. 
LOVECKÁ SEZÓNA 2
Kino Mír Hanušovice, 16:00 a 18:00, Hlavní 

137, tel. 583 285 615. Film USA. Domácí versus 
lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté!  Ani-
movaná komedie. 76 minut, mládeži přístupno, 
vstupné: I 35,- a II 40,-.

25. 3.
Povídání o mašinkách
Letohrad, 18:00, Městská knihovna, Václav-

ské nám. 1. Program: Ročenka 2008 - videodo-
kument z akcí především se železniční tématikou 
konaných v loňském roce zde, v okolí, ale i v 
zahraničí, na kterých jsme byli přítomni. Vstupné 
dobrovolné.

Česká RAPublika
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - dokumentární. Česky, 84 min., 
od 15 let, 50,- Kč.

26. 3.
Cinka Panna
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film Maďarsko/Slovensko. Příběh o 
touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti 
lidského rozhodování, o emancipaci, o jiném, 
nesmírně poetickém cikánském světě. Odehrává 
v 18. století, po odchodu Turků ze střední Evropy, 
na pozadí povstání místních zemanů. Hlavním 
tématem jejich boje byla touha po samostatnosti. 
Právě do této doby se narodila Cinka Panna 
- postava, která se vymyká všem konvencím. 
Svádí svůj vlastní boj s rodinou a s tradicí, kterou 
přináší život v cikánské komunitě. 130 min., 
vstupné 59 + 1 Kč, přístupný od 15 let.

27. 3.
Asteroid Bejček
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Žamberské jarní slavnosti. DS Samohana 
Hradec Králové. Nebeská tragikomedie s 
feministickou polevou. Hvězdáři Bartoška a 
Bejček vedou pod hvězdami hovory o ženách, 
o životě, o Bohu - filozofují a popíjeuí. Oba tyto 
velikány nechal autor obklopit ženským živlem 
- „povznášejícím i devastujícím, nepostrada-
telným i zbytným, velebným, nenáviděným i 
milovaným.“ „Dobrá hra, dramaturgický objev, 
nejlepší současný text!“ (Prof. Jan Císař). Režie: 
Josef Tejkl. Vstupné 70,- Kč

Tajný deník Adriana Molea
Letohrad, 09:00, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597. Divadlo Drak. Přiběh britského 
školáka, který prožívá soukromé strasti i radosti 
lehce paroduje svět dospělých. Adrian je skvělým 
pozorovatelem a komentátorem trablů vlastních 
i cizích, s neobvyklým smyslem pro humor. 
Nejen školní představení pro žáky II. stupně. 
Vstupné 40,- Kč.

2. Komorní ples
Žamberk, 19:30, Tobogán Žamberk. Dámský 

klub RosaLie Žamberk Vás srdečně zve na 2. 
Komorní ples. K tanci hraje Albatros Vysoké 
Mýto. Pro účastníky je připravena tombola, 
předtančení, videoprojekce, překvapení. Před-
prodej vstupenek od 23. 2. 2009 v Knihařství a 
Rámování Ing. Eva Tobišková, Pod Radnici 147, 
Žamberk, tel. 731 525 627.

Jaro v muzeu
Letohrad, 17:00, Městské muzeum, Václavské 

náměstí. Srdečně vás zveme na tradiční jarní 
výstavu, která nás zavede do nejkrásnějšího ob-
dobní roku. Na výstavě si budete moci zakoupit 
kraslice, perníčky, velikonoční přáníčka a další 
předměty s jarní či velikonoční tematikou. Při 
vernisáži si děti budou moci vyrobit svoji vlastní 
jarní dekoraci. Výstava potrvá do 18. 4. 2009. 
Po - Pa 8 - 11/11.30 - 16.00 hod, So 8 - 11 hod. 
Vstupné 10,- Kč.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG
Kino Mír Hanušovice, 17:30 a 19:45, Hlavní 

137, tel. 583 285 615. Film Francie. Národ 
ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl 
nepřítelem číslo jedna. Jeho odvážné skutky, 
nesčetné útěky z vězení, milostné románky, nad 
nimiž zůstával rozum stát. 130 minut, širokoúhlý 
film, doporučená přístupnost od 12 let, vstupné: 
I 35,- a II 40,-.

28. 3.
Líbáš jako Bůh
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - komedie. Česky, 115 min., pří-
stupný, 70,- Kč.

29. 3.
Líbáš jako Bůh
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - komedie. Česky, 115 min., pří-
stupný, 70,- Kč.

30. 3.
Líbáš jako Bůh
Letohrad, 19:30, Dům kultury. 115 minut, 

přístpuné, komedie, vstupné 70,- Kč.
Líbáš jako Bůh
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Ha-

nuše. 110 min., vstupné 69 + 1 Kč, přístupný.
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Taneční setkání Praha
V sobotu 17. 2. 2009 se v Salesiánském divadle konal již 

14. ročník TANEČNÍHO SETKÁNÍ, které se v minulém 
roce konalo i v našem městě. V rámci soutěže letos poprvé 
proběhla benefice na podporu dětí z Východního Timo-
ru. Tanečního setkání se zúčastnilo 17 souborů z České 
i Slovenské republiky. Celé odpoledne tančili tanečnice 
i tanečníci na jevišti divadla choreografie scénické, histo-
rické i pódiové. Opravdu se bylo na co dívat!

My jsme do Prahy přivezly dvě choreografie p. uč. Ivy 
Musilové, ,,Souboj“ a ,,Rokec“. Za oba tance jsme získaly 
ocenění – za komunikaci mezi tanečnicemi ,,Souboj“ a za 
taneční synchronizaci ,,Rokec“. Příští rok se toto setkání 
bude opět konat v Králíkách, ale my se ho zúčastníme 
jako věrné divačky, protože tento rok je pro nás absol-
ventský. Z Prahy jsme si odvezly spoustu nejen tanečních 
zážitků.

Absolventky I. cyklu TO ZUŠ
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34. ročník Memoriálu S. Hernycha
Ženy a juniorky, st. dorostenky (1992 a 

starší) - 10 km
1. Křivohlávková Alena Mgr. (Králíky) 

1:00:28, 2. Zenčáková Marie (ASPV OA 
Šumperk) 1:04:54, 3. Kleinová Jitka (SK Štíty) 
1:06:17.

Dorostenci starší (1991 - 1992) - 10 km
1. Durchánek Jan (TJ Sokol Hrabenov) 

0:57:37.
Muži + junioři (1969 - 1990) - 30 km
1. Fišnar Jiří (Kouty nad Desnou) 1:41:24, 

2. Urban Rostislav (SKI klub Šumperk) 
1:44:23, 3. Tempír Tomáš (Sokol Štíty) 
1:45:13, 4. Kalous Petr (SK Žamberk) 
1:46:26, 5. Strnad Tomáš (SK Žamberk) 

1:47:37, 6. Hornych Miroslav (TJ Spartak 
Police) 1:49:01, 7. Hornych Václav (TJ 
Spartak Police) 1:53:56, 8. Doleček Martin 
(SK Žamberk) 1:54:17, 9. Klein Martin (SK 
Štíty) 1:57:31, 10. Mazák Lukáš (TJ Sokol 
Hrabenov) 2:03:10, 11. Knápek Jaroslav 
(Třebářov) 2:03:50.

Muži 41 - 50 let (1959 - 1968) - 30 km
1. Klein Petr (SK Štíty) 1:45:14, 2. Ženčák 

Jaroslav (ASPV OA Šumperk) 1:49:45, 3. 
Křivohlávek Jan (Jiskra Králíky) 1:58:58, 4. 
Suchodol Josef (SK Žamberk) 1:59:24, 5. Jed-
lička Václav (SK Žamberk) 2:16:50, 6. Holeček 
Petr (Cyklo Bar Hradec Kr.) 2:17:30, 7. Felkl 
Luděk (Šumperk) 2:24:34, 8. Drážný Ladislav 

(SK Pašerák Písařov) 2:31:17.
Muži 51 - 60 let (1949 - 1958) - 30 km
1. Tempír František (Sokol Štíty) 1:54:33, 

2. Kavka Jiří (Letohrad) 1:54:37, 3. Vorlický 
Zbyněk (Žamberk) 2:04:42, 4. Šrámek Jaromír 
(KVS Šumperk) 2:08:06, 5. Doležal Luboš 
(AXIT - DOLDY Náchod) 2:10:21, 6. Kalou-
sek Jiří (Králíky) 2:14:43, 7. Fišnar Jiří (Kouty 
nad Des.) 2:15:13, 8. Komárek Jaromír (KVS 
Šumperk) 2:17:07.

Muži 61 a starší (1948 a starší) - 20 km
1. Javůrek Jiří (Jiskra Horní Maršov) 1:17:53, 

2. Metelka Josef (Spartak Police) 1:18:51, 3. 
Krátký František (Králíky) 1:19:02, 4. Koblí-
žek Jindřich (SK Žamberk) 1:22:07, 5. Hanuš 
Jan (EVS Zábřeh) 1:35:51, 6. Bělčík Jindřich 
(Lichkov) 1:41:28.

Výsledková listina - Králický okruh - 22. 2. 2009
Předžákyně - ročník 2001 a ml., délka 

trati  500 m
1. Mikulová Karolína (TJ Spartak OEZ Le-

tohrad) 2:23,9; 2. Kroulíková Žaneta (J Spartak 
OEZ Letohrad) 2:26,9; 3. Šilarová Michaela (TJ 
Spartak OEZ Letohrad) 2:41,8; 4. Smrčková 
Natálie (TJ Spartak OEZ Letohrad) 2:42,9; 5. 
Kubíčková Nulita (TJ Spartak OEZ Letohrad) 
2:55,1; 6. Novotná Michaela (TJ Jiskra Králíky, 
o.s.) 3:24,8.

Předžáci - ročník 2001 a ml., délka trati 
500 m

1. Kubíček Ondřej (TJ Jiskra Králíky, o.s.) 
3:08,6; 2. Kubíček Kryštof (TJ Jiskra Králíky, 
o.s.) 3:14,6; 3. Moravec Aleš (TJ Jiskra Králíky, 
o.s.) 3:16,6; 4. Moravec Jan (TJ Spartak OEZ 
Letohrad) 3:21,3; 5. Lána Jan (TJ Spartak OEZ 
Letohrad) 3:26,3.

Žákyně nejmladší - ročník 1999-2000, 
délka trati  500 m

1. Adamcová Dominika (TJ Spartak OEZ Le-
tohrad) 2:10,4; 2. Mrklovská Dana (TJ Spartak 
OEZ Letohrad) 2:45,5.

Žáci nejmladší - ročník 1999-2000, délka 
trati 500 m

1. Stehno Filip (KKL Hlinsko v Čechách) 
1:52,6; 2. Večeř Petr (TJ Jiskra Králíky, o.s.) 
2:22,7; 3. Hermann Matěj (TJ Spartak OEZ 
Letohrad) 2:27,3; 4. Strnad Adam (TJ Spartak 
OEZ Letohrad) 2:31,9; 5. Švéda Roman (TJ 
Jiskra Králíky, o.s.) 2:38,9; 6. Unzeitig Kristi-
án (TJ Jiskra Králíky, o.s.) 3:14,0; 7. Zbránek 
David (SK Pašerák Písařov) 3:21,7; 8. Schmidt 
Daniel (SK Pašerák Písařov) 3:49,9.

Žákyně mladší - ročník 1997-1998, délka 
trati  1 km

1. Faltusová Simona (TJ Spartak OEZ Leto-
hrad) 4:14,3; 2. Křivohlávková Michaela (TJ 
Jiskra Králíky, o.s.) 4:15,0; 3. Křivohlávková 
Kristýna (TJ Jiskra Králíky, o.s.) 4:17,7; 4. 
Mikulová Markéta (TJ Spartak OEZ Letohrad) 
4:41,9; 5. Fajfrová Markéta (TJ Spartak OEZ 
Letohrad) 5:02,2; 6. Vicencová Pavla (SK 
Pašerák Písařov) 5:41,7.

Žáci mladší - ročník 1997-1998, délka 
trati 1 km

1. Suchodol Mikuláš (TJ Spartak OEZ Le-
tohrad) 2:45,0.

Žáci starší - ročník 1995-1996, délka 
trati 3 km

1. Večeř Milan (TJ Jiskra Králíky, o.s.) 
11:33,0.

Dorostenky mladší - ročník 1993-1994, 
délka trati 3 km

1. Novotná Aneta (TJ Jiskra Králíky, o.s.) 
13:17,3.

Dorostenci mladší - ročník 1993-1994, 
délka trati 4 km

1. Divíšek Jan (TJ Jiskra Králíky, o.s.) 
15:06,0.

Dorostenky starší - ročník 1991-1992, 
délka trati 4 km

1. Kubínová Barbora (TJ Jiskra Králíky, 
o.s.) 17:46,0.

Ženy + juniorky - ročník 1990 a starší, 
délka trati 6 km

1. Kubínová Markéta (TJ Jiskra Králíky, 
o.s.) 24:06,6; 2. Unzeitigová Petra (TJ Jiskra 
Králíky) 24:40,5.

Muži + junioři - ročník 1970-1990, délka 
trati 9 km

1. Kalous Petr (SK Žamberk) 22:51,1.
Muži veteráni - ročník 1969 a starší, délka 

trati 9 km
1. Dytrt Aleš (TJ Spartak OEZ Letohrad) 

22:47,2; 2. Strnad Tomáš (SK Žamberk) 
24:14,7; 3. Kalousek Jiří (TJ Jiskra Králíky, o.s.) 
27:36,4; 4. Tomšů Petr (Pardubice) 28:15,4; 
5. Drážný Ladislav (SK Pašerák Písařov) 
31:04,0; 6. Láryš Jaromír (TJ Jiskra Králíky, 
o.s.) 32:46,3.

Stolní tenis - zlatá a bronzová medaile
Dne 7. 2. 2009 se v Pardubicích konaly 

krajské přebory Pardubického kraje ve stolním 
tenisu. Za okres Ústí nad Orlicí byl v kategorii 
dorostenců na tyto přebory nominován za okres 
Ústí nad Orlicí  i Lukáš Lohynský z TJ Jiskra 
Králíky. Celkem bylo na tyto přebory nominová-
no 28 závodníků.  Ve čtyřhrách Lukáš Lohynský 
získal společně s Vojtěchem Kaplanem z TTC. 
Ústí nad Orlicí zlatou medaili. Ve dvouhrách 
Lukáš Lohynský získal bronzovou medaili.

Za tyto úspěchy patří poděkování i  zku-
šenému trenérovi Lukáše Lohynského panu 
Antonínu Vyšohlídovi z Králík. Poděkování 
patří i firmě ABC okna z Králík (pan D. 
Planka), která Lukáše Lohynského finančně 
sponzoruje.

Na fotografii Lukáš Lohynský při vyhlašo-
vání vítězů a přebírání medailí.

Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Králíky
Lohynský Milan st.

Lukáš Lohynský při vyhlašování vítězů a přebírání medailí.
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Hlavička zpravodaje - Viktor Vavruša. Uzávěrka tohoto čísla byla 20. 2. 2009, příštího čísla 20. 3. 2009.

Na této straně jsme umístili fotogalerii ze 
dvou lyžařských akcí:

- 21. 2. 2009 34. ročník memoriálu S. Herny-
cha (muži 30 km, ženy a junioři 10 km) - start 
u rozhledny VAL, technické zázemí penzion 
Kačenka

- 22. 2. 2009 - Králický okruh, zařazen do 
Českomoravského poháru. Tratě v okolí kláš-
tera, technické zázemí - hotel Poutní dům

Jiří Fišnar - vítěz hlavní kategorie 
memoriálu S. Hernycha po dojezdu 
v cíli.

Memoriál - „králičtí“ na trati - J. Ka-
lousek, J. Láryš.


