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Významné dny měsíce října
  1. 10. Světový den vegetariánství 
  1. 10. Mezinárodní den seniorů 
  1. 10. Mezinárodní den hudby 
  1. 10. Mezinárodní den lékařů 
  1. 10. Světový den cyklistiky 
  2. 10. Světový den
 hospodářských zvířat 
  4. 10. Mezinárodní den ochrany zvířat 
  5. 10. Mezinárodní den učitelů 
  8. 10. Mezinárodní den boje
 proti popáleninám 
  9. 10. Světový den pošty 
10. 10. Světový den proti trestu smrti 
10. 10. Světový den duševního zdraví 
14. 10. Světový den standardů 
15. 10. Den bílé hole 
15. 10. Světový den venkovských žen 
16. 10. Světový den výživy 

16. 10. Světový den páteře 
16. 10. Mezinárodní den proti
 Mcdonald‘s 
17. 10. Mezinárodní den boje
 proti chudobě 
17. 10. Světový den úrazů 
20. 10. Den stromů 
20. 10. Světový den osteoporózy 
24. 10. Den OSN 
24. 10. Světový den rozvoje informací 
31. 10. Světový den spoření 
31. 10. Den UNICEF

Významné dny bez pevného data:
1. pondělí v říjnu: Světový den dětí 
1. pondělí v říjnu: Světový den lidských 

sídel a světový den architektury 
2. středa v říjnu: Mezinárodní den za 

omezení přírodních katastrof

Setkání partnerských měst Králíky – Międzylesie
V sobotu 22. září proběhl další ročník akce nazvané Kulturní 

setkání příhraničí Králíky – Międzylesie. Letos je to již třetí ročník, 
akce navazuje na předchozí aktivity Trhy/Targi. Partnerská města 
se v pořádání akce střídají, příští rok nás čeká setkání v Między-
lesiu. Letošní program byl koncipován do dvou částí – kulturní a 
sportovní, doprovodnou částí byly prodejní aktivity vystavovatelů. 
Kulturní část se odehrávala na Velkém náměstí, sportovní akti-
vity na sportovním areálu při ZŠ Moravská a u Myslivecké chaty 
(závody v přespolním běhu).
Kulturní část zahájil promenádním vystoupením před desátou 

hodinou ranní v „lehce jižanském stylu“ orchestr OSP Międzylesie. 
Poté následovalo úvodní slovo starostů obou partnerských měst 
- paní Jany Ponocné a Mgr. Tomasze Korczaka. Po oficiálním za-
hájení následoval vlastní kulturní program. Letošní program byl 
sestaven s cíleným zaměřením na různé věkové skupiny ranní blok 
- předškoláci, školní mládež. Polední a odpolední blok byl zaměřen 
na starší posluchače, večerní část byla zaměřena rockově. Hezká 
pásma předvedly děti z mateřských škol. Se zajímavě koncipova-
ným tanečním vystoupení se pochlubila děvčata ze ZUŠ. Pozorní 
diváci si  jistě povšimli, že v průběhu akce vystoupily i soubory 
z  jiných měst. Naši partneři pozvali  i  soubory ze širšího okolí. 
Například z jejich partnerského města Dolsk (jedno z nejmenších 
měst Wielkopoského vojvodství) na náměstí vystoupila dívčí taneč-
ní skupina Bedronky. Z dalších souborů připomeneme soubor Oset 
z Goworowa (součást sdružení Dziewięćsił). Tento soubor nedávno 
reprezentoval gminu Międzylesie i na mezinárodní akci v Jaworze. 
Velmi pěkné vystoupení připravil i soubor Ruźa Ruźanka, kde na 

harmoniku hrál i místostarosta našeho partnerského města Mgr. 
Piotr Kensicki. 
Zahanbit se nenechaly ani naše ženy, které připravily strhující 

taneční vystoupení v choreografii Jarmily Hejtmanské. Odpoledne 
vystoupil i pěvecký kroužek našich seniorů LaLaKroužek. Po je-
jich vystoupení jsme domluvili s polskou stranou jejich následné 
vystoupení v zahraničí. Odpolední část uzavřel vynikající dechový 
orchestr AF BRASS BAND z Letohradu. Večerní část byla zamě-
řena na mladé posluchače. Na dobrou polskou hudební skupinu 
Lowcy Szmalu z Nowe Rudy přijelo večer několik aut s fanoušky 
z PL. Drobným kazem byla silnější hlasitost večerní produkce. 
Velmi se proto omlouváme všem dotčeným,  příště toto budeme 
více regulovat. 
Sportovní část byla rozdělena do několika oblastí. Atletické a 

další sportovní disciplíny se odehrávaly na sportovním areálu při 
ZŠ Moravská, turnaj ve stolním tenise probíhal v sokolovně, turnaj 
v minikopané probíhal v tělocvičně při ZŠ 5.května. Součástí této 

(pokračování na straně 2)

Slavnostní otevření Evropského domu.

Starostové partnerských měst. Mgr. To-
masz Korczak a Jana Ponocná zahájili 
letošní kulturní setkání příhraničí.
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STŘEPY A STŘÍPKY ZE SBÍREK MUZEA „U CIHELNY“
„Postřehy z Cihelny 2007“

Muzeum  „U  cihelny“ má  své  fandy  i  fanynky. K  těm, které 
nám zachovávají přízeň už několik let  a se zájmem se zúčastňují 
i akce Cihelna  je i autorka následujícího hodnocení, která nám 
napsala:
Ve dnech 17. a 18. srpna 2007 jsem se zúčastnila kulturní akce 

„Cihelna“. Nechci tvrdit, že jsem pravidelný účastník, ale měla 
jsem to štěstí, že se mi i tentokrát podařilo být tzv. „u toho“.
V pátek 17.  srpna  jsem vyrazila  okolo  osmnácté hodiny na 

Velké náměstí, na řekněme zahajovací část akce. Bohužel počasí 
zrovna trucovalo, bylo chladno a téměř celou dobu pršelo. Vzhle-
dem k  tomu,  že  jsem  získala  v  informačním  středisku města 
Králíky program akce „CIHELNA“, tak jsem věděla, že posádková 
hudba a mažoretky jsou součástí této akce. Jejich vystoupení se 
líbilo zejména mužskému osazenstvu, které se v době vystoupení 
skutečně krásných mažoretek z nepochopitelného důvodu shluko-
valo okolo nich v pomyslném kruhu a mělo tendence tento kruh 
učinit neprodyšný, déšť  jim také nevadil. Já kladně hodnotím, 
jejich pěkné  oblečení,  vkusně upravené kadeře a  v neposlední 
řadě jejich zručnost ale i to, že se nenechaly odradit chladným, 
deštivým počasím.
Vystoupení  posádkové  hudby  se mi  zamlouvalo  i  proto,  že 

hudebníci nepůsobili strojeně, bylo vidět, že je hudba baví a to 
vyjadřovala nejen  jejich mimika, ale  i  jejich  taneční  - vlnící  se 
kreace. Leckterý účastník jim svým deštníkem, nohou souhlasně 
přizvukoval. Viděla jsem i pár poskakujících dětí, které spontánně 
roztančili. Musím přiznat, že to se mi moc líbilo.
Se zbytkem pátečního programu už jsem tak spokojena nebyla 

– míním tím zejména vystoupení pana Rychlého. Jeho vystoupení 
mě nezapadlo do kontextu s konanou akcí. Jeho vystoupení mě 
osobně, do příjemně započatého večera  nesedlo, nelíbilo se mi. 
No a proto jsem šla domů. Vím, že po tomto vystoupení bylo další 
– hudební, ale toho jsem se nezúčastnila.
Jsem přesvědčena, že posádková hudba by se vhodně zvoleným, 

dostatečně dlouhým repertoárem a možná nějakou vloženou do-
provodnou akcí byla také krásná. Rozhodně by to působilo více 
jako celek, mám na mysli páteční zahajovací ceremoniál, a ne jako 
dvě náhodně seskupená vystoupení. Kdy to jedno bylo jednoznačně 
dominující a to druhé vzbuzovalo dojem „z nouze ctnosti“.
V sobotu 18. srpna se začínal probouzet pěkný slunečný den, 

signál toho, že sluníčko se umoudřilo a chce se také podívat, co 
se to v těch Orlických horách bude dít. Protože jsme již v pátek 
zakoupili vstupenky, byli jsme ušetřeni dlouhých front těsně před 
vstupem do areálu.
Sotva jsme se dostali do placeného prostoru, tak nás zaskočilo, 

že jsme nenašli žádný ukazatel, šipky, směrovky, kde se budou 
odehrávat historické ukázky. Po pravé straně jsme viděli stanové 
městečko tak jsme tam vyrazili a cestou se rozhlíželi, kde že by to 
mohlo být. Nakonec jsme se sami zorientovali a našli prostor pro 
diváky. Usídlili jsme se někde uprostřed celé té plochy, po pravé 
straně jsme měli VIP prostor, za zády nám voněla nabídka Celní 
správy a po levé straně vykukovala technika IZS.
Protože jsme nenavštívili CIHELNU poprvé, byli jsme vybaveni 

vším potřebným – karimatka, opalovací krém i čepice. Než jsme 
rozložili všechny potřebné pomůcky, začala ukázka. Začala včas 
a tak jsme neměli žádné prodlevy a dokonce jsme stihli zavětřit, 
kam poběžíme pro bramborák, párek a kofču.
Příjemně nás překvapilo ozvučení. Veškeré informace byly krásně 

slyšet, věděli jsme co se kde děje a musím pochválit nikoli dopro-
vodný komentář, i když i ten byl kvalitní, ale dobovou hudbu, která 
doplňovala celé klání historické techniky. Hudba příjemně dokreslo-
vala celou tu atmosféru a perfektně padla CIHELNĚ na míru.
Samotná ukázka se mi také líbila, bohužel jsem neviděla zá-

věrečné boje. Směrem ke klášteru mi bránilo ve výhledu hlediště 
„Vyvolených“ a tak jsem informace o vítězném tažení poslouchala 
pouze z reproduktoru. Toto se opakovalo také v případě předvádění 
vojenské techniky a k mé smůle i v případě zásahu služebního psa 
při zneškodňování nebezpečného pachatele.
To, že například ukázka činnosti skupiny operativního nasa-

zení Celní správy nebyla vidět, protože pachatel byl zatýkán za 
vozidlem - směrem od diváků, to už byly takové drobné záležitosti; 
ale na druhé straně, byla tato ukázka doprovázena dostatečně 
autentickým komentářem a tudíž jsme vlastně věděli, co se na 
ploše před námi děje. V souvislosti s touto ukázkou si vzpomínám 

na takový výkřik z davů „tak oni to jsou celníci jo? tak proč mají 
ty zakuklenci na zádech nápis „Vězeňská služba“!
Ukázky  se nám  i  přesto moc  líbily,  stejně  tak  jako  seskoky 

parašutistů a přelet letadel. Letadla se několikrát vracela a tak 
jsme rozluštili záhadu – kolik tam je vlastně pilotů. Bylo to moc 
pěkné. Vše bylo tak navazující, že jsme nestíhali chodit ani pro 
„kofču“ a kvůli frontám na WC nám některé začátky utíkaly, ale 
vše jsme vyřešili tak, že jsme občas předbíhali.
Drobnou výtku mám k tomu, že není vyřešeno jednak to, jak 

se dostanou  osoby na vozíčku,  či  jinak  zdravotně postižené do 
prostoru  pro  diváky,  nemají  se  na koho  obrátit  a  požádat  jej 
o pomoc a také to, že pro tyto naše spoluobčany není vyhrazen 
žádný  speciální  prostor.  Jsem přesvědčena,  že  toto  zabezpečit 
není náročné a rozhodně by to mohlo zvýšit jednak jejich účast, 
ale i prestiž celé akce.
Vzhledem k tomu, že jsem všímavá bytost - což většinou ženy 

jsou,  tak mi neuniklo,  že  organizátoři  zabezpečili  pravidelnou 
výměnu pytlů na odpadky a díky tomu nedocházelo k zakládání 
nevzhledných hromádek, které na sebe často přitahují pozornost 
nepříjemného hmyzu. Co mě velmi potěšilo, byly volně přístupné 
stany s lavičkami na odpočinek, které se v tak příjemný letní den 
musely zamlouvat každému - od unavených dítek, jejich maminek, 
prarodičů, až po samotné aktéry akce. To mě skutečně příjemně 
překvapilo a pevně věřím, že se z toho stane tradice.
Tak to je můj pohled na letošní akci „CIHELNA 2007“ a ne-

skromně si troufnu říci, stálo to za to a všichni jsme se shodli, že 
příště musíme vyrazit znovu. Za tu trochu kritiky se omlouvám 
ale sebereflexe je potřebná vždy a všude.

Jana Moravcová, Pardubice

PS: už se těším na další „CIHELNU“.

CIHELNA 2007   Foto: Jaroslav Vacek

akce se stal i závod v přespolním běhu – Králický Lískovec (viz. 
dále v časopise).
Sportovní dopoledne proběhlo  bez  větších problémů. Vítězní 

sportovci byli oceněni v průběhu odpoledne na Velkém náměstí, 
ceny předávali představitelé obou partnerských měst. Výsledky 
sportovních soutěží budou zveřejněny na nástěnce školy v ZŠ Mo-
ravská. Za pomoc při organizaci sportovní části děkujeme všem, 
kteří dobrovolně a nezištně pomohli se zajištěním této akce.
Poděkování jistě patří nejenom členům Klubu celníků Orlicko, 

kteří zajistili špičkové občerstvení jak pro vystupující, tak i pro 
diváky, ale i pracovníkům Horské služby za zajištění zdravotního 
dozoru.
Na letošní akci mimo drobných výrobců a prodejců vystavovali a 

prezentovali svůj region i zástupci měst  Lądek Zdroj, Duszniki.
Součástí letošního ročníku Kulturního setkání příhraničí bylo i 

setkání starostů příhraničí v Evropském domě. Také v této části 
programu vystoupily umělecké soubory z Králík a Międzylesie. Na 
toto setkání byli mimo starostů pozváni i zástupci EU, Akademie 
věd ČR a významných institucí regionu.

Za organizační tým, Jan Divíšek

3. Kulturní setkání příhraničí
(dokončení ze strany 1)
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Město Štíty má své první partnerské město

ÚZSVM hospodaří také
s nepotřebným majetkem státu
Od začátku  letošního roku získal ÚZ-

SVM,  odbor Odloučené  pracoviště Ústí 
nad Orlicí  (Územní  pracoviště Hradec 
Králové),  do  rozpočtu  České  republiky 
částku téměř 6 milionů korun. 
Finanční zisk téměř 5,3 milionů korun 

vznikl díky prodejům pro stát nepotřebného 
majetku. Dalších téměř 430 tisíc korun 
získal ÚZSVM z pronájmů nemovitostí a 
téměř 130 tisíc korun dalšími ze způsobů 
nakládání s majetkem.

Po dvou letech úzké spolupráce města 
Štíty a polského města Niemodlin došlo 
k oficiálnímu závazku obou měst v roz-
víjení společenských kontaktů a k úzké 
spolupráci  v  kulturní  a  sportovní  ob-
lasti.  Partnerskou  smlouvu  podepsal 
starosta Bc. Jiří Vogel za Štíty a pan 
Miroslaw Stankiewicz za Niemodlin na 
polské straně v neděli 16. 9. 2007. Ve 
Štítech dojde k podpisu partnerské 
smlouvy v sobotu 20. října 2007.
Ceremoniálu, který se uskutečnil při 

příležitosti dožínkových slavností v obci 
Grabin se zúčastnily stovky návštěvní-
ků. Ze Štítů zavítalo do Grabina několik 
desítek  obyvatel  a  zástupci  města. 
Kulturní  program  zajistily  zájmové 
spolky. Město Štíty reprezentovali žáci 
ZUŠ Zábřeh s pěveckým vystoupením 
složeným z tradičních českých lidových 
písní.

Finanční výnosy získané prodejem ma-
jetku odvedl ÚZSVM do státní pokladny.

Odúmrť je v právním řádu České republiky 
obecně definována zákonem č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, 
které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ 
Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým 
majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku ČR a jejím vystupování v právních 
vztazích, v platném znění.

Bc. Izabela Noveská

Přednášky
v Městském muzeu
v průběhu listopadu

8. 11. - RNDr. Petr Rybář - diapásmo 
z himalájského Ladakhu - „Himaláj není 
jen led a sníh“

15. 11. - Luboš Závorka - Island - „Pěš-
ky vnitrozemím Islandu“

22. 11. - Libor Tmej - „Houby od jara 
do zimy“

29. 11. - RNDr. Jaroslav Jirásek - Nor-
sko- „Příroda národních parků Norska“.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

P R O N A J M O U T   B Y T
označení bytu: č. 38

číslo popisné: 662/3  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 1 + 1, plocha bytu 29,75 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,

sporák, karma
předpis měsíčního nájemného: 1.140,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 865,- Kč

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

termín uzavření nájemní smlouvy:
nejdříve od 1. 11. 2007

konečný termín přijímání žádostí: 26. 10. 2007
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném 
nájemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

P R O N A J M O U T   B Y T
označení bytu: č. 38

číslo popisné: 660/3  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 1 + 1, plocha bytu 32,57 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,

sporák komb., karma
předpis měsíčního nájemného: 1.141,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 865,- Kč

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

termín uzavření nájemní smlouvy:
nejdříve od 1. 11. 2007

konečný termín přijímání žádostí: 26. 10. 2007
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném 
nájemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

Míra nezaměstnanosti není vysoká
31. srpnu evidoval Úřad práce v Ústí nad Orlicí celkem 4130 

uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 3854 uchazečů do-
sažitelných. Tedy evidovaných nezaměstnaných, kteří nemají 
žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání.
Meziměsíčně  stoupl  počet  dosažitelných  uchazečů  o  10, 

meziroční  pokles  činil  1136  osob. Ke  konci  srpna  evidoval 
úřad práce 2375 žen, což tvoří 57,5 procenta z celkového počtu 
nezaměstnaných.

Meziroční pokles
V průběhu srpna se nově zaevidovalo 619 osob, což je o 78 

osob méně než v předchozím měsíci a o 83 méně než v srpnu 
minulého roku. Z celkového počtu nově zaevidovaných osob bylo 
12 samostatně výdělečně činných. Vyřazeno z evidence úřadu 
práce bylo v srpnu celkem 591 uchazečů. Ke sledovanému datu 
bylo registrováno 310 absolventů škol všech stupňů vzdělání 
(včetně  uchazečů  po  ZŠ),  což  znamená meziměsíční  nárůst 
o  73  osob, meziroční  pokles  činil  89  osob. Na  celkové neza-
městnanosti v okrese Ústí nad Orlicí se absolventi podílejí 7,5 
procenty. Při sledování vzdělanostní struktury všech uchazečů 
o zaměstnání, kteří byli v evidenci k 31. 8. 2007, tvoří největší 
skupinu uchazeči vyučení – 37 procent.
Míra nezaměstnanosti k 31. srpnu činila 5,4 procent (z ucha-

zečů dosažitelných) a meziměsíčně stoupla o 0,1 procentního 
bodu, meziročně poklesla o 1,4 procentního bodu. Nejvyšší míra 
nezaměstnanosti byla v okrese Ústí nad Orlicí zaznamenána 
na Českotřebovsku 7,5  procenta a Králicku 7,4 procenta. 
Nejvyšší  celková  průměrná  délka  nezaměstnanosti  byla  na 
Českotřebovsku,  a  to  22,8 měsíců.  Z hlediska  profese  ucha-
zečů  jsou nejpočetněji zastoupeni pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci  (1326),  prodavači  v  obchodech  (267),  sekretářky, 
sekretáři (189), kuchaři (96), nástrojaři, kovomodeláři, kovo-
dělníci, zámečníci (84), zedníci (83), elektromechanici, opraváři 
a  seřizovači  různých  typů  elektrických  zařízení  (75),  řidiči 
nákladních automobilů a tahačů (62), obchodní cestující (54), 

číšníci a servírky (52), atd.
K 31. srpnu bylo Úřadem práce v Ústí nad Orlicí evidováno 

2685 volných míst. Oproti červenci došlo k nárůstu o 41 míst, 
při meziročním srovnání počet volných míst vzrostl o 448 míst. 
V srpnu převažovala poptávka po pracovnících vyučených nebo 
zaučených: elektromechanici, opraváři a seřizovači (182), ná-
strojaři, kovodělníci, zámečníci (180), svářeči, řezači plamenem 
a páječi (157), zedníci, kameníci, omítkáři (137), obsluha strojů 
na výrobu plastových výrobků (133), prodavači v obchodech (97), 
seřizovači a obsluha obráběcích strojů (97), řidiči nákladních 
automobilů a tahačů (81), atd. Celkový počet míst pro pomocné 
a nekvalifikované pracovníky činil 160.

Převis sekretářek
V evidenci ústeckého úřadu práce výrazně převažuje počet 

uchazečů nad počtem volných míst v těchto profesích: pomocní a 
nekvalifikovaní pracovníci (1326 uchazečů, 160 míst), sekretář-
ky, sekretáři (189 uchazečů, 18 míst), prodavači (267 uchazečů, 
97 míst), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (62 
uchazečů, 7 míst), ostatní odborní administrativní pracovníci 
(51 uchazečů, 4 místa), kuchaři (96 uchazečů a 62 míst), atd.

Orlický deník 12. 9. 2007

Klub maminek zve opět
všechny ženy (bez ohledu na věk...)

na „VÝLET ZA NÁKUPY“
tentokrát do Prahy (Ikea Černý most a při-
lehlá nákupní zóna). Výlet se uskuteční v 
sobotu 24. listopadu hlaste se prosím co 
nejdříve na telefonu 739 000 278 (Brůnová), 

kde dostanete i podrobnější informace.
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Jak jde život na MŠ Pivovarská
Jak  je  to  dlouho,  co  jsme  si  zpívali 

„Když  na  lukách  kvetou  kopretiny, 
těšíme  se  všichni  na  prázdniny“?  To 
nám končil školní rok a začínaly  letní 
prázdniny.  Školní  rok  jsme  zakončili 
Zpívánkami  a  Zahradní  slavností,  na 
kterou přijala pozvání i paní starostka 
a pan místostarosta. Z jejich rukou děti 
dostaly  upomínkové  předměty  na  čas 
strávený v mateřské škole. Šerpami a 
čepicemi pak byly pasovány na školáky. 
Na Zahradní slavnost mezi nás přijeli 
také místní  členové  policie  ČR  –  pí. 
Bártová  a  p.  Prause.  Dětem  ukázali 
vybavení  policeiního  vozu  a  s  rodiči 
besedovali na téma bezpečnost dopravy 
s dětmi v autosedačkách a při jízdě na 
kole. Také soutěže připravené pro děti 
probíhaly  v  duchu  dopravní  výchovy. 
Děkujeme p.  Illichmanovi,  za podporu 
této akce.
A jak začal nový školní rok na naší MŠ? 

Během prázdnin byla započata již dlouho 
plánovaná rekonstrukce. Byly vybudová-
ny nové WC a umývárna v I. patře a také 
šatna  pro  I.  oddělení.  Tímto  děkujeme 
zástupcům MÚ Králíky a firmám, které 
se na zlepšení prostředí pro naše – vaše 
děti podíleli.
Školní rok začal a i letos jsou pro děti 

v MŠ připraveny odpolední zájmové čin-
nosti – kroužky, a to anglický a německý 
jazyk,  veselé pískání na  flétnu,  cvičení 
na  fitballech,  dramatický  a  hudebně 
–  pohybový  a  výtvarný  kroužek  a  pro 
předškoláky příprava na  školu. Během 
celého roku bude pro děti s vadami řeči a 

špatnou výslovností k dispozici logopedie 
ve spolupráci pí. Reichlovou. 
I nadále, po diskuzi s rodiči, zůstavají 

na naší škole oddělení věkově oddělená. 
Pokud ale školu navštěvují sourozenci a 
rodiče si přejí, aby byli v jedné třídě, je 
jim to samozřejmě umožněno.
Sotva  školní  rok  začal  a my  už  za 

sebou máme první návštěvu – dokonce 
ze zahraničí. Představiltelé německého 
Villmaru  přijeli  do  Králík  a  zavítali 
také do naší MŠ, kde se dozvěděli něco 
o historii naší MŠ a shlédli představení, 

které pro ně děti a paní učitelky připra-
vily. Naše  děti  už  za  sebou mají  také 
své první, a jistě ne poslední vystoupení 
v tomto školním roce, a to pásmo pod-
zimních říkanek, písniček a tanečků na 
Česko-polských trzích.
Závěrem přejeme všem dětem pěkný a 

hlavně úspěšný nový školní rok a dětem 
naší MŠ, aby  se  jim u nás  líbilo a aby 
si domů odnášely jen samé milé prožit-
ky  a  zážitky.  Těšíme  se  na  spolupráci 
s rodiči.

Kolektiv MŠ Pivovarská

Evropský dům Králíky
Infocentrum – veřejný internet – konferenční sál – ubytování

Nabídka jazykových kurzů:
• Kurz německého jazyka pro začátečníky - lektor: D. Krabec
• Německá komunikace pro pokročilé - lektor: D. Krabec
• Kurz anglického jazyka pro začátečníky - lektor: P. Bergman 
1 x týdně 2 jednotky po 45 min., 30 týdnů, začátek v 3. říjnovém
týdnu viz www.evropskydum.kraliky.cz

Nabídka počítačových kurzů pro začátečníky
• Základy práce s internetem, elektronickou poštou a textovým
editorem - lektor M. Hejkrlík

• 1x týdně, není nutno mít vlastní počítač, vhodné pro všechny,
kteří se již nesetkali s počítači ve škole, začátek listopad 2007

Zároveň Vás srdečně zveme na úvodní prezentaci o možnostech 
internetu a elektronické pošty, která se koná dne 16. 10. 2007 

v 19.00 hod. v Evropském domě.

Přihlášky na kurzy:
D. Krabec - Evropský dům

po- pá 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.00,
tel. 465 323 150, evropskydum@email.cz

Nabízíme volný kancelářský
prostor k pronájmu.

Zahrada
Východních

Čech
Ve dnech 5. - 7. října 2007 se pořádá 

již 9. výstava ovoce, zeleniny a květin 
v Častolovicích pod názvem „Zahrada 
Východních Čech“. Ovoce,  zeleninu 
a  květiny  budou  vystavovat  nejen 
drobní zahrádkáři, ale i velkopěstitelé 
a výzkumné ovocnářské ústavy. Pro 
návštěvníky bude připraveno vše, co 
je na zahrádce potřeba. Velký výběr 
bude  při  prodeji  ovocných  stromků, 
růží,  cibulovin,  semen všeho druhu, 
okrasných stromků a květin, nářadí 
pro  kutily  atd.  Odborná  poradna, 
přednášky a ukázky již tradičně pa-
tří k výstavě, která bude obohacena 
překrásnou květinovou dekorací. Pro 
příjemnou pohodu  se  o  návštěvníky 
postarají  hudební  orchestry, módní 
přehlídka a  bohaté  občerstvení. Vý-
stava bude otevřena v pátek, v sobotu 
a v neděli od 08,00 hod. do 17,00 hod. 
v celém výstavním areálu.

Na návštěvu výstavy do Častolovic 
zvou pořadatelé.
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Gymnázium Králíky - Adopce na dálku pokračuje
Tento školní rok jsme se rozhodli, že 

i nadále budeme pokračovat v projektu 
Adopce na dálku. I letos peníze vybrané 
mezi žáky a učiteli králického gymnázia 
poputují až do vzdáleného afrického stá-

tu Guinea. „Adresátem“ našeho daru je 
opět chlapec Aboubacar Fofana. Je mu 8 
let, do školy již chodil, ale jeho rodina si 
nemohla  dovolit  dále  platit  školné,  což 
se změnilo v loňském roce, kdy jsme se 
rozhodli této rodině pomoci.
Částka potřebná na adopci  je,  stejně 

jako  loni,  5250,-Kč. Tyto  peníze  budou 
v  průběhu měsíce  října  poukázány  na 
účet  společnosti Pro-Contact, která pro 
nás  adopci  zprostředkovala.  S  penězi 
bude naloženo následovně: 3100,-Kč činí 
poplatek za školné na  jeden školní  rok 
v Guinei, za dalších 800,-Kč bude chlapci 
uhrazena  školní  uniforma  a  potřebné 
školní pomůcky, zbývajících 1350,-Kč při-
padne na provoz společnosti Pro-Contact, 
jak na území ČR, tak v Guinei (jedná se 
o neziskovou organizaci).
V měsíci  únoru  navštívila  koordi-

nátorka  společnosti  Pro-Contact,  Rut 
Schreiberová,  osobně  adoptované  děti 
v guinejských školách, kde jim na místě 
předala  dopisy  a  dárky  od  adoptivních 

rodičů, tedy i od nás. Aboubacar od nás 
dostal dopis a vysněný dárek mnoha af-
rických kluků - fotbalový míč. Na oplátku 
jsme se z jeho dopisu a kreseb dozvěděli 
dojmy a zážitky ze školy.
Další návštěva koordinátorky v Gui-

neji  je  naplánována  na měsíc  říjen, 
proto již byl sepsán a do francouzštiny 
přeložen dopis, na kterém se podíleli ze-
jména žáci třídy sexty. Učitelé gymná-
zia opět přispěli na zakoupení drobného 
dárku  -  tentokrát  fotbalového  dresu. 
Doufáme, že kromě radosti z navštěvo-
vání školy a získávání vzdělání  i  tyto 
dárky potěší našeho malého afrického 
kamaráda.
Nezbývá  než Aboubacarovi  opět  po-

přát,  ať  se mu  ve  škole  daří.  Zároveň 
bych chtěl všem žákům, jejich rodičům i 
učitelům gymnázia poděkovat za finanční 
dary, díky nimž se daří i nadále v adopci 
pokračovat. Dále Mgr. Zdence Kolbové a 
žákyním sexty za pomoc při organizaci 
této akce.

Mgr. Martin TyčAboubacar s naším dopisem.

Překlad projevu pana Latzela ke dni otevření
kapličky Na Pískách dne 24. 9. 2007

Vážení přítomní,
srdečně buď pozdraven Pán Bůh všem, kteří jste sem přišli. 

Pociťuji hluboký dík, že dnes při vysvěcení kapličky Na Pískách 
mohu být přítomen. Bohužel stojím u kaple bez mé manželky, 
poněvadž  byla  dne  166.  srpna  povolána  do  věčného  domova. 
V našich myšlenkách  a  srdcích  všech,  kteří  ji  znali,  je  stále 
přítomna.
Katolická obec s vámi, kteří jste našli cestu sem, slaví dnes vy-

svěcením kapličky Na Pískách den pobožnosti a radosti zároveň. 
Již dávno bylo nutné ji nechat nově vzniknout. Nyní stojíme před 
kapličkou, která září a zařazuje se důstojně do mnoha památek 
ve městě a kolem Hory Matky Boží. 
Kaplička Na Pískách, která přečkala mnoho let, přesněji řečeno 

142, viděla mnoho kolemjdoucích a často ani občané, kteří zde 
bydleli, často nevěděli, proč byla vystavěna.  A  k tomu bych chtěl 
podat krátké vysvětlení, a to tak, jak to bylo zapsáno v katastru 
města Králíky.
Kaplička Na Pískách  byla  vystavěna  po  pustošivé  průtrži 

mračen na počátku 19. století v místě, kam byla připlavena dře-
věná socha Panny Marie. V roce 1865 pak pan Josef Rotter nově 
postavil kapli jako kamennou stavbu. Ve vnitřním prostoru pak 
na malém oltáři stála dřevěná socha Panny Marie s dítětem.
V roce 1985 byla uskutečněna renovace králickým panem Ku-

bátem, který sám při renovaci přiložil ruku k dílu. Díky zimním 
podmínkám se neočekávala dlouhodobá trvanlivost, omítka místy 
opadávala a barvy vybledly.
Během roku 2006 obdržela kaplička nový zevnějšek, střecha 

byla kompletně upravena, vnitřní prostor asanován a nově uspo-
řádán. Pan Jiří Vencl z Nadace Hory Matky Boží použil celé svoje 
odborné umění a kapličku restauroval ke skvostu, za to srdečný 
dík od nás všech. Nechť je kapličce udělen dlouhý život, aby se 
uchovala kulturní a náboženská památka pro příští generace.To, 
že se po několika dílčích opravách nyní konala celková obnova, 
je v první řadě zásluhou Nadace Hory Matky Boží, kterou dosud 
vede a organizuje pan Franz Jentschke. To, že se tato svátost 
opravila k poctě mé ženy a mě samotného, mne těší obzvlášť.
Chtěl bych to doplnit malým příběhem. Když jsem jako dese-

tiletý chodil 2x týdně kolem této kapličky k našemu kapelníkovi 
Rotterovi do hudební výchovy, byli jsme jako děti vedeni k tomu, 
abychom se při procházení kolem kaple nebo kříže pokřižovali, a 
to se zde i stalo. Kdesi již úplně v podvědomí, mám-li být upřímný, 
jako dítě jsem u toho na vůbec nic nemyslel.
Chceme poděkovat Bohu a doufáme, že zajistí smířlivé budoucí 

spolubytí pro budoucnost ve spojení mezi Čechy a Němci. V Krá-

líkách jsou tyto snahy velmi daleko, důkazů je pro to dostatek.
Toto dokazuje i to, že pan Franz Jentschke byl za své zásluhy 

jednomyslně Zastupitelstvem města dne 13. dubna 2004 zvolen 
čestným občanem města Králíky.
I když kaplička Na Pískách stojí trochu na okraji, neměli by-

chom ji pustit z očí, měli ji chránit, a držet ji v úctě jako svátost 
pro lidi, kteří jsou katolické víry, i pro generace po nás.
Na konci mého rozjímání bych chtěl vyjádřit své poděkování, 

že jste se dnes zúčastnili tohoto slavnostního vysvěcení, které 
mi navždy zůstane ve vzpomínkách.

Přeložila: E. Krejčí
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Doplňková činnost

Den, kdy na gymnáziu svítily světlušky

Modernizace učeben Králického gymnázia

Kurz Lektor Den konání Hodina konání Učebna

Anglický jazyk
začátečníci (1. skupina) Mgr. Z. Kolbová Středa 16:00 – 17:30 Učebna jazyků 2

(2. patro)

Anglický jazyk 
začátečníci (2. skupina) Mgr. Z. Kolbová Středa 18:00 – 19:30 Učebna jazyků 2

(2. patro)

Anglický jazyk - mírně pokročilí Mgr. Z. Kolbová Pondělí 16:00 – 17:30 Učebna jazyků 2 (2. patro)

Německý jazyk - začátečníci Mgr. A. Krabcová Úterý 17:00 – 18:30 Učebna jazyků 1 (přízemí)

Obsluha PC Mgr. J. Růžička Středa 15:30 – 17:15 Učebna ICT (1. patro)

Výtvarná dílna Mgr. M. Dušková Čtvrtek 15:30 – 17:00 Učebna Vv (2. patro)

Hra na el. nástroje Mgr. R. Bílý po domluvě po domluvě Učebna Hv (přízemí)

Jak jste byli v předešlých dvou číslech 
Králického zpravodaje informováni, roz-
bíhá se na gymnáziu doplňková činnost, 
která má  podobu  nejrůznějších  kurzů 
pro veřejnost. Z nabídky, která byla od 
měsíce června zveřejněna, byl podle oče-
kávání největší zájem o jazykové kurzy, 
konkrétně  o angličtinu, kde budou 

otevřeny kurzy pro začátečníky i 
mírně pokročilé. Dalšími kurzy, které 
budou  otevřeny  jsou: německý jazyk 
pro začátečníky, výpočetní techni-
ka – obsluha PC a Výtvarná dílna 
II - dospělí. Dalším krokem k otevření 
kurzů, byla informativní schůzka všech 
přihlášených, která se konala v budově 

gymnázia 24. září. Na této schůzce byly 
domluveny další organizační podrobnosti 
ohledně průběhu kurzů. V tabulce jsou 
uvedeny kurzy, které budou od za-
čátku října otevřeny.
Děkuji všem učitelům gymnázia, kteří 

aktivně podpořili a budou i nadále pod-
porovat  chod  doplňkové  činnosti,  všem 
přihlášeným přeji,  ať  se  jim  v  kurzech 
líbí a ať splní jejich očekávání.

Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele

I přes svízelnou a dosud nejasnou bu-
doucnost naší školy jsme nesložili ruce do 
klína a zkvalitňujeme výuku tím, že mo-
dernizujeme vybavení odborných učeben. 
Největším projektem uplynulého školního 
roku byla rozsáhlá modernizace odborné 
učebny  zeměpisu. Do  této  učebny  byla 
v měsíci květnu nainstalována interaktiv-
ní tabule, počítač s datovým projektorem a 
ozvučení místnosti. Ke konci prázdnin bylo 
vyměněno osvětlení a třída byla vymalo-
vána,  čímž dostala nový barevný kabát. 
Počátkem  září  sem  byla  namontována 
velká smaltová tabule a závěsný systém 
pro 12 map. Celá modernizace by měla 
být do konce kalendářního roku dovršena 
instalací  zatemňovacích  rolet. Nicméně 
hlavním projektem pro letošní školní rok 
je nové vybavení počítačové učebny. Tato 
učebna bude kompletně modernizována 
a vybavena patnácti novými počítači pro 
žáky  a  jedním  učitelským  počítačem, 
samozřejmostí opět bude napevno nainsta-
lovaný datový projektor s promítacím plát-
nem. Ani stávající vybavení učebny nebude 
zahálet uložené na půdě. Celkem dvanáct 
„starých“ počítačů stávající učebny bude 
„rozptýleno“ do  jiných tříd. Sedm z nich 
poputuje do učebny fyziky, kde bude také 
nainstalovaný datový projektor s promíta-
cím plátnem. Zbývající potom do učeben 
jazyků,  event.  jiných učeben. Samozřej-
mostí bude, že všechny počítače v budově 
školy budou propojeny v síti s přístupem 
k internetu. Takto rozsáhlá modernizace 
se nám podařila jen díky získání několika 
dotací v oblasti výpočetní techniky.
Doufám, že toto modernizování vyba-

vení školy přispěje k celkovému zkvalit-
ňování výuky a zvýší spokojenost našich 
žáků  s  úrovní  poskytovaného  vzdělání. 
Zároveň doufám, že k nám přiláká i po-
tenciální zájemce z řad žáků budoucích 
devátých tříd pro studium na čtyřletém 
gymnáziu od školního roku 2009/2010.

Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele

Ani tento další charitativní počin není 
na naší škole úplnou novinkou. Dnem „D“, 
dnem, kdy svítí světlušky, bylo 19. září, 
v  tento  den  jste mohli  ve městě  potkat 
žáky naší školy, kteří byli oblečeni do čer-
ných triček s logem akce, na zádech měli 
krovky, na hlavě tykadla a v ruce sbírko-
vou  kasičku  v  podobě  lucerny. Nabízeli 
vám drobné předměty - náramky, které ve 
tmě svítí nebo benefiční singl Aneta pro 
Světlušku.  Jejich  zakoupením  jste měli 
možnost přispět na dobrou věc a vnést ale-
spoň trochu světla do jinak černočerného 
světa  nevidomých. Chtěli  bychom  touto 
cestou poděkovat osmici žáků naší školy 
–  Tereze  Coufalové,  Tereze  Skácelové, 
Kamile Cackové, Markétě Kročilové, Pav-
líně Mertové, Veronice Sedlákové, Davidu 
Vostrčilovi a Stanislavu Faltusovi (všichni 
žáci sexty), že tuto sbírku coby Světlušky 
podpořili a vyrazili do ulic a samozřejmě 
i vám všem, kdo jste přispěli.

Světluška  je dlouhodobý  sbírkový pro-
jekt Nadačního  fondu Českého  rozhlasu. 
Patronkou projektu  je Aneta Langerová. 
Letošní ročník byl již 5. v pořadí. Světluška 
pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrako-
vým postižením na jejich cestě k samostat-
nosti. Přispívá na speciální pomůcky jako 
jsou mluvící počítače nebo pomůcky s hma-
tovým výstupem, optické lupy, na vodicí a 
cannisterapeutické psy a na osobní asisten-
ci pro zrakově postižené děti integrované do 
běžných škol. Podporuje zrakově postižené 
studenty a financuje projekty, které rozvíjí 
talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým 
postižením. Mimo jiné Světluška otevřela i 
kavárnu POTMĚ, s otevírací dobou „od ne-
vidim do nevidim“, s nevidomou obsluhou, 
kde jste obsluhováni v úplné tmě a můžete 
si na chvíli zkusit jak se žije nevidomým… 
Více o projektu se dozvíte na internetových 
stránkách www.svetluska.net.

Mgr. Zdenka Kolbová a Mgr. Martin Tyč

Výuka v nové odborné učebně zeměpisu.
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Linka důvěry Ústí nad Orlicí
Linka důvěry poskytuje sociální službu, 

tzv.  „telefonickou  krizovou  intervenci“, 
zaměřenou na pomoc lidem, kteří se ocitli 
v obtížné životní situaci, nejsou schopni 
ji řešit a překonat vlastními silami. Vět-
šinou  se  nemohou nebo  nechtějí  svěřit 
někomu ve svém okolí. V tomto případě 
může pomoci Linka důvěry.
Na Lince důvěry jsou speciálně vyškole-

ní pracovníci, kteří volajícího vyslechnou, 
společně  s ním hledají  optimální  řešení 
problému a také poskytují potřebné infor-
mace (např. kontakt na příslušnou organi-
zaci, která dokáže volajícímu dlouhodoběji 
odborně pomoci). Výhodou telefonického 
kontaktu  je  anonymita. Pracovníci  plně 
zachovávají mlčenlivost.

Něco z historie
Linka důvěry vznikla 1. 9. 1995,  jako 

součást Pedagogicko-psychologické porad-
ny v Ústí nad Orlicí. V roce 1998 začala 
spolupracovat  s Občanským  sdružením 

KONTAKT Ústí nad Orlicí,  které  se  od 
roku 2001 věnuje jen její činnosti. V roce 
2005 byla Lince důvěry udělena akreditace 
České asociace pracovníků linek důvěry.
V druhé polovině roku 2006 se před-

stavitelé  Pardubického  kraje  rozhodli 
finančně podporovat pouze jednu Linku 
důvěry  v  tomto  regionu.  Z  vypsaného 
výběrového  řízení  vyšla  vítězně  Lin-
ka  důvěry Ústí  nad Orlicí.  Občanské 
sdružení KONTAKT se 1. 1. 2007 stalo 
samostatným právním subjektem a zá-
roveň  jediným  provozovatelem  Linky 
důvěry. V současné době je sdružení za-
registrováno jako poskytovatel sociální 
služby v souladu se zákonem o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb.
V životě se ocitnete v situaci, která pro 

Vás bude těžká a Vy nebudete vědět, jak 
ji vyřešit, popř. si budete chtít s někým 
promluvit. Není nic snazšího, než zavolat 
k nám. Linka důvěry v Ústí nad Orlicí 

funguje  v NONSTOP provozu  na  tele-
fonním čísle:

465 52 42 52
Občanské sdružení KONTAKT je finan-

cováno dotacemi  z  rozpočtů měst a  obcí 
pardubického regionu. Hlavním poskyto-
vatelem finančních prostředků na provoz 
Linky důvěry je Krajský úřad Pardubice.

Taktické cvičení
„Transport nebezpečné

látky Králíky 2007“
Dne 21. září proběhlo v Králíkách cvičení složek integrova-

ného záchranného systému. Cílem této akce bylo zdokonalit 
součinnost  jednotlivých  složek  integrovaného  záchranného 
systému,  krizového  řízení města Králíky  a  prověřit  činnost 
pracovníků školského zařízení při evakuaci žáků ZŠ 5. květ-
na. Tématem cvičení byla dopravní nehoda na křižovatce ulic 
Nádražní a 5. května s únikem tekutého chlóru. 
Cvičení  proběhlo  za  pěkného  počasí  a  splnilo  svůj  účel. 

Ukázalo  se  také,  že  informovat  obyvatele  o  vzniku mimo-
řádné události bez místního  rozhlasu  je velmi  složité. Proto 
představitelé Hasičského  záchranného  sboru Pardubického 
kraje podpoří v příštím roce žádost Města Králíky o dotaci na 
bezdrátový rozhlas.

Václav Matoulek
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Přehlídka
středních škol

Vážení rodiče, milí žáci,
přemýšlíte pro jakou střední školu 

se rozhodnout po ukončení základní 
školy? Nevíte, z jakých studijních nebo 
učebních oborů si můžete vybírat? Na 
tyto otázky a celou řadu dalších vám 
odpoví reprezentativní Přehlídka střed-
ních škol, která se koná ve dnech 10. 
a 11. října 2007 v pěkném prostředí 
SOŠ a SOU technických oborů Na 
Skalce v České Třebové. Přehlídku 
můžete navštívit ve středu 10. října 
od 12 do 17 hodin, a ve čtvrtek 11. 
října od 8 do 17 hodin.

Na tuto reprezentativní Přehlídku 
středních škol vás zve odbor pora-
denství Úřadu práce v Ústí nad Orlicí.

Centra sociální pomoci
Středisko výchovné

péče Mimoza
Lázeňská  206,  562  01 Ústí  nad Or-

licí
Počínaje  dnem  20.  9.  2007,  každý 

čtvrtek v sudém týdnu, bude na měst-
ském úřadu, na odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví – ul. K. Čapka 316, působit 
Středisko výchovné péče Mimoza. Termí-
ny návštěv jsou domlouvány v předstihu. 
Středisko je součástí Dětského diagnos-
tického ústavu v Hradci Králové.
Konzultace je možno si v předstihu do-

hodnout přímo s pracovnicemi střediska 
- tlf. 465 526 969, mobil 737 56 82 28, 
e-mail  :  svp.usti@worldonline.cz,  nebo 
prostřednictvím odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví –  tlf. 465 670 861 – p. 
Strnad, 465 670 866 – sl. Lipenská.

Středisko rané péče
v Pardubicích

Bělehradská  389, 
Pardubice 530 09
Sdružení pro ranou 

péči  v  Pardubicích, 
dále jen Sdružení, je 
občanské  sdružení 
rodičů a přátel dětí se 

zdravotním postižením. Sdružení zřídilo 
1. 2. 2003 Středisko rané péče v Pardu-
bicích,  které  podporuje  rodiny  dětí  do 
7. roku věku se zdravotním postižením 
či ohroženým vývojem raného věku na 
území Pardubického kraje. Raná péče je 
formou sociální služby, kterou upravuje 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách. Sdružení se stalo registrovaným 
poskytovatelem  sociální  služby  -  rané 
péče podle zmíněného zákona. Registra-
ce znamená, mimo jiné, i jakousi garanci 
odbornosti,  kvality,  kompetentnosti 
poskytovatele služby.

Cílem poskytovaných služeb je snížit 
negativní vliv postižení nebo ohrožení 
dítěte  v  jeho  vývoji  a  vliv  na  rodinu 
dítěte.  Služby  jsou  poskytovány  for-
mou terénní péče, tzn. formou návštěv 
v  rodině.  Základem  služby  je  podpora 
vývoje  dítěte  a  rodiny  formou  vytvo-
ření  individuálních  výchovně  –  vzdě-
lávacích  a  rehabilitačních  programů, 
dále poskytování stimulačních hraček, 
didaktických  a  kompenzačních  pomů-
cek,  odborné  literatury,  zajišťování 
skupinových  terapií,  schůzek  s  rodiči, 
odborných seminářů, pomoc při vyhle-
dávání vhodných předškolních zařízení, 
zprostředkování kontaktů s odborníky, 
psycho-rehabilitační  pobyty  atd.  Blíže 
na www.ranapece-pce.cz. 
Kontakt: 466 641 022, e-mail  : stre-

disko@ranapece-pce.cz, www.ranapece-
pce.cz

LAXUS o. s.
Češkova 2701, Pardubice 530 02
O b č a n s k é 

sdružení  Laxus 
poskytuje v Par-
dubickém  kraji 
služby pro uživa-
tele drog. Cílovou 
skupinou služeb jsou uživatelé nelegálních 
drog, sexuální partneři, rodiče a osoby blíz-
ké uživatelům. Mezi poskytované  služby 
patří i poradenství pro osoby experimentu-
jící s drogami, jejich rodiče a partnery, in-
dividuální konzultace, rodinné a výchovné 
poradenství a sociální poradenství. 
Terénní  pracovníci  navštěvují  okolní 

města  –  nejblíže  Žamberk,  Letohrad, 
kontakt  na  terénního  pracovníka:  tlf.: 
774 626 301.
Další kontakty: tlf. : 466 265 207, kacko.

pardubice@laxus.cz, www.laxus.cz.

Za použití propagačních materiálů uve-
dených organizacích sestavil B. Strnad, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Klub maminek pořádá
BURZU

všech dětských sportovních potřeb a oblečení, dále dět-
ských kol, koloběžek, tříkolek, odrážedel, jídelních židlí, 
autosedaček, kočárků, golfových holí, postýlek a hraček

v Základní škole Moravská v Klubu maminek

výběr věcí: úterý 16. 10. 14.00-16.00
 středa 17. 10.   9.00-12.00 14.00-16.00
prodej věcí: čtvrtek 18. 10. 12.00-16.00

Vrácení neprodaných věcí upřesníme přímo na burze.

Věci k prodeji přijímáme pouze čisté a funkční.

Vyhrazujeme si zisk 10% z vámi určené ceny
(pro potřeby klubu maminek).
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Výpis z jednání Rady města Králíky
29. 8.
- RM ukládá odboru VTS zajistit soutěž 

malého  rozsahu  na  stavbu  –  „Stavební 
úpravy objektu čp. 3 v Králíkách“. Výzva 
k předložení  nabídky  bude  zaslána:  fa. 
Stavofin s.r.o. Králíky, Jiří Šenk Králíky, 
Štěpánek spol.  s  r.o. Opočno, Agile  spol. 
s  r.o. Úśtí  nad Orlicí,  Stapo  spol.  s  r.o. 
Ústí nad Orlicí. Výzva bude uveřejněna na 
internetových stránkách města.
- RM schvaluje kritérium pro hodnocení 

soutěže – nejnižší cenová nabídka, termín 
dokončení.
- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 015/2007 

s firmou AGILE, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí 
k  provedení  díla:  „Stavební  úpravy par-
kovacích  ploch  v Králíkách“  a  pověřuje 
starostku jejím podpisem.
- RM souhlasí s ošetřením lípy rostoucí 

na p.p.č. 201/2 a st.p.č. 258/1, vše v k.ú. 
Králíky z rozpočtu Města Králíky, kapitoly 
údržba veřejné zeleně. V ceně je zahrnut 
úklid klestu a vypnutí blízké sítě NN.
-  RM  souhlasí  s uzavřením  písemné 

dohody o zpracování dřevní hmoty z 1 ks 
smrku na p.p.č. 261 v k.ú. Králíky s pa-
nem Moravcem, bytem Králíky. Veškeré 
práce  spojené  se  zpracováním  palivové 
dřevní  hmoty  provede  p. Moravec  ve 
vlastní režii. 
- RM povoluje  řediteli  ZŠ Králíky,  5. 

května 412, 561 69 Králíky navýšení počtu 
dětí dle  § 23 odst.  3  zákona  č.  561/2004 
Sb. v 7. třídě ZŠ o dva žáky za dodržení 
podmínek stanovených příslušnou právní 
normou  včetně  dodržení  hygienických 
předpisů.

5. 9.
- RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 

2/2007 s firmou  KLEMPÍŘSTVÍ Moravec, 
Králíky na provedení  lešení,  tesařských, 
klempířských, pokrývačských prací a hro-
mosvodů na objektu „Knihovna-Králíky“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem.
- RM schvaluje, v souladu s ustanovením 

§ 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění, rozpočtová opatření na dotace z MK 
a MSPZV, kterým se   zvyšuje schválený 
rozpočet  v  příjmech a  výdajích  o  částku  
9.735.000 Kč. 
- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 05/2007 

s  firmou STAVOFIN,  s.r.o., Králíky  na 
stavební úpravy soc. zařízení v MŠ Pivo-
varská v Králíkách a pověřuje starostku 
jejím podpisem.
- RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo 

s  odbornou  firmou Haupt, Lukavice,  na 
ošetření  památných  stromů  Králicka 
a  pověřuje  starostku města  k podpisu 
smlouvy.
- RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo 

s  odbornou  firmou Macík, Verměřovice, 
na  ruční  kosení  louky  výskytem vachty 
trojlisté a pověřuje starostku města pod-

pisem smlouvy.
- RM schvaluje Smlouvu o přípravných 

pracích na projektu se společností RAVEN 
EU Advisory,  a.s.  a  pověřuje  starostku 
jejím podpisem. 
- RM schvaluje Smlouvu o dílo na pro-

vedení personálního auditu se společností 
AQE advisors,  a.s.  a  pověřuje  starostku 
jejím podpisem 
- RM schválila pro zabezpečení poutě sv. 

Michala v Králíkách dne 29. 9. a 30. 9. 2007 
občanské sdružení SDH Dolní Boříkovice, 
TJ  Jiskra Králíky  oddíl  kopané  a  oddíl 
stolního tenisu.
-  RM  souhlasí  s  provedením  výcviku 

roty logistiky 131.smdo v prostoru VMK a 
pověřuje místostarostu podpisem dohody 
o využití areálu VMK ve dnech 17. - 20. 9. 
2007 pro armádní výcvik.

10. 9.
- RM/2007/37/545: RM schvaluje  cenu 

za uložení odpadu na skládku v Dolních 
Boříkovicích.

12. 9.
-  RM  schvaluje  smlouvu  o  výpůjčce 

nemovitostí  č. UZSVM/HUO/4370/2007-
HUOM Sp  51/2000  JIN mezi Městem 
Králíky a ČR – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových a to pozemků 
p.p.č. 2107/1, 2107/2 v k.ú. Králíky a p.p.č. 
711  v k.ú. Dolní Hedeč na dobu určitou 
do  30.09.2012  za účelem údržby  veřejné 
zeleně.
- RM  schvaluje  požádat  o  bezúplatný 

převod  nabízeného  nepotřebného movi-
tého majetku MV dle § 22 odst. 2 zákona 
č.  219/2000  Sb.  o majetku  ČR  a  jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, na Město Králíky dle 
požadavků jednotlivých odborů.

- RM schvaluje výpůjčku části pozemku 
p.p.č.  661/1  v k.ú. Králíky  –  zpevněná 
plocha  (škvárové hřiště)  sdružení  Junák 
– svaz skautů a skautek ČR, okres Ústí 
nad Orlicí, oddíly Červená Voda, a to na 
den 16. 9. 2007 za podmínky, že pozemek 
bude uveden do původního stavu. 
-  RM  posoudila  předložené  cenové 

nabídky na provedení  stavby kanalizace 
ulice Sadová v Králíkách a rozhodla, aby 
uvedenou stavbu provedla firma Vakstav, 
spol.  s  r.o. Jablonné nad Orlicí. Zároveň 
pověřuje odbor VTS k předložení návrhu 
smlouvy s vybranou firmou.
- RM souhlasí  s  prodloužením hodiny 

nočního klidu na 24.00 hodin, a to v sou-
vislosti  s  pořádáním  „Pouťové  veselice“ 
dne 15. 9. 2007 v kavárně v Dolních Boří-
kovicích a otevřeném venkovním prostoru 
za ní.
- RM povoluje prodloužení hodiny noč-

ního klidu na Velkém náměstí dne 22. 9. 
2007 v souvislosti s pořádáním akce Kul-
turní setkání/Kulturalne zdarzenia 2007.
- RM schvaluje uzávěru silničního pro-

vozu dne 22. 9. 2007 na Velkém náměstí 
od 07.00 hod. do 18.00 hod. a na parkovišti 
u Evropského domu a souhlasí s regulací 
provozu na parkovišti  u mateřské  školy 
Moravská.
- RM souhlasí se skácením 3 javorů, 1 

lípy a 1 jeřábu na p.p.č. 790 v k.ú. Dolní 
Hedeč, a současně souhlasí  s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty  
z výše uvedených dřevin s panem Bohá-
čem, bytem Dolní Hedeč, s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhra-
dou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu 
na jeho kvalitu.

Z pracovního kalendáře
vedení města

3. 9. – starostka a místostarosta – zahájení nového školního roku
  na základních školách 

5. 9. – starostka a místostarosta – jednání s delegací z Klodzka
  o projektu pevnostní turistiky

7. 9. – starostka a místostarosta – jednání s novým vedením
  OO PČR v Králíkách

12. 9.  –  starostka  na  jednání  starostů měst  a  obcí  Pardubického  kraje 
spravujících památkové rezervace a památkové zóny na pracovním setkání 
na zámku v Nových Hradech 

13. 9. – starostka na setkání starostů měst a obcí Pardubického
  kraje s Radou Pardubického kraje

20. 9. – vedení města na vyhodnocení akce Cihelna 2007 s Armádou ČR 

21. 9. – vedení města při organizaci taktického cvičení
  IZS Pardubického kraje

22. 9. – III. kulturní setkání Králíky – Miedzylesie v Králíkách
   – Slavnostní otevření Evropského domu
   – Oslavy 15 let Sdružení obcí Orlicko

24. 9. – starostka na pozvání pana Franze Jentschkeho na svěcení
  kapliček v Dolních Boříkovicích, v ulici Na Pískách a v aleji.

25. 9. – starostka na setkání starostek Pardubického kraje v Hlinsku
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 8 konaného dne 10. září 2007

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

Z jednání omluveni: Mgr. Dušan Kra-
bec, MUDr. Eva Rýcová.

Za MěÚ: Ing. Miroslav  Bouška,  sl. 
Lenka Faltusová, Bc. Věra Kubíčková, Bc. 
Jan Divíšek, pí Marie Pecháčková, pí Dana 
Nosková, Ing. Helena Špiková.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Pokyny pro zpracování

návrhu územního plánu
města Králíky

4.3. Sloučení příspěvkových
organizací MŠ Prostřední
Lipka a MŠ Červený potok

4.4. Schválení úvěrové smlouvy
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

Jednání zahájila starostka města Jana 
Ponocná v 18.00 hod., program jednání byl 
schválen, ověřovateli zápisu byli určení p. 
Hejtmanský a Ing. Šašek.

3. Zpráva z jednání rady města

Výběr usnesení  z  jednání  rady města 
přednesl a následnou diskuzi řídil místosta-
rosta p. Doubrava. 

p. Juránek – koho se bude týkat per-
sonální audit

p. Doubrava –  audit  se  bude  týkat 
úředníků městského úřadu

pí Ponocná – jedná se o personální a 
organizační audit. Mělo by se ukázat jak 
který úředník (odbor) je vytížen. Oficiální 
audit začal dnešním dnem. 

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace

4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 365 v k.ú. 
Dolní Hedeč.

Obsah:  O  koupi  pozemku  požádali 
manželé K.  z Brna. Jedná se  o pozemek 
o výměře 539 m2, který se nachází v bezpro-
středním okolí jejich nemovitosti čp. 28. Po-
zemek je v KN veden jako t.t. porost a bude 
zatížen věcným břemenem pro oprávněné 
Město Králíky spočívající v právu vedení, 
opravy a údržby vodovodního řadu a to na 
dobu neurčitou a bezúplatně. Záměr pro-
deje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
20,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 11.634,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
365 v k.ú. Dolní Hedeč manželům K. 

z Brna za kupní cenu 11.634,- Kč. 
Hlasování: 11:0:0

4.1.2.  Prodej  pozemku  p.p.č.  3  v k.ú. 
Dolní Hedeč.

Obsah:  O  koupi  pozemku  požádala 
paní A. H. ze Zábřeha za účelem rozšíření 
vlastnictví. Jedná se o pozemek o výměře 
2003 m2,  v KN  je  veden  jako  t.t.  porost. 
Záměr prodeje byl  schválen a  zveřejněn, 
kupní cena 20,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 41.817,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
3 v k.ú. Dolní Hedeč paní A. H., Zábřeh 
za kupní cenu 41.817,- Kč. 

Hlasování: 11:0:0 

4.1.3. Prodej volné bytové jednotky č. 1 
v čp. 148 v Králíkách.

Obsah: Na základě usnesení ZM zveřej-
nil MO záměr prodeje volné bytové jednot-
ky za nabídkovou kupní cenu 32.559,- Kč. 
O koupi jednotky projevili zájem 3 žadatelé. 
Ve stanoveném termínu se do jednání RM 
s cenovými nabídkami dostavili 2 žadatelé. 
Po rozlepení obálek RM konstatovala, že 
nejvyšší nabídka byla od pana F. D., Králí-
ky, který nabídl kupní cenu 50.050,- Kč.

ZM schválilo prodej volné bytové 
jednotky č. 1 v čp. 148 v ul. Pivovarská 
a spoluvlastnického podílu ve výši 
86/10000 na st.p.č. 258/1 a společných 
částech domu v k.ú. Králíky panu F. D., 
Králíky za kupní cenu 50.050,- Kč. 

Hlasování: 11:0:0

4.1.4.  Prodej  nemovitosti  čp.  265  na 
st.p.č.  144,  st.p.č.  144 a p.p.č.  266/1 v k.
ú. Králíky.

Obsah: Na  základě usnesení  ZM  zve-
řejnil MO záměr prodeje nemovitostí  za 
sníženou nabídkovou kupní cenu (250.000,- 
Kč). O koupi nemovitostí  projevili  zájem 
2 žadatelé. Ve stanoveném termínu se do 
jednání RM s cenovými nabídkami dosta-
vili oba žadatelé. Po rozlepení obálek RM 
konstatovala, že nejvyšší nabídka byla od 
pana Mgr. T. V. z Týniště nad Orlicí, který 
nabídl kupní cenu 350.000,- Kč.

ZM schválilo prodej nemovitosti čp. 
265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 
266/1 v k.ú. Králíky panu T. V., Týniště 
nad Orlicí za kupní cenu 350.000,-Kč.

Hlasování: 10:1:0

4.1.5.  Záměr  směny  pozemku  p.p.č. 
1401/12 za pozemek p.p.č. 1400/3 vše v k.
ú. Dolní Boříkovice.

Obsah: O  koupi  části  pozemku  p.p.č. 
1401/2 v k.ú. Dolní Boříkovice (dnes nově 
označena jako p.p.č. 1401/12) požádal pan 
M. za účelem scelení pozemku a zajištění 
zamezení  průtoku povrchové  vody k ne-
movitosti čp. 177. Jedná se o část plochy 
v  oploceném areálu,  pozemek  je  vedený 
v KN jako ostatní plocha. Dle odboru VTS 
prodejem pozemku může dojít k omezení 
provozu  dílen,  navrhuje  oddělení GP  za 
účasti  obou  stran.  Dle  odboru ÚPaSÚ 
není ÚPD zpracována, v návrhu konceptu 
vedeno jako plocha výrobních služeb. Jed-

ná se o přístup do areálu využívaný více 
vlastníky. RM doporučila prodej a uložila 
MO svolat místní šetření. 
Dne 18. 8. 2006 proběhlo místní šetření 

za  přítomnosti  pana M.,  pana Melega  a 
vedoucí  odboru ÚPaSÚ a MO. Na místě 
samém bylo zjištěno, že případnému prodeji 
brání některé skutečnosti a bylo navrženo 
řešení směny pozemku ve vlastnictví pana 
M.– asfaltová část u vjezdu do areálu za 
část  pozemku  (včetně  asfaltové  části  až 
ke kontejneru)  ve  vlastnictví města. RM 
dne  29.  8.  2006  doporučila  směnu  části 
pozemku p.p.č. 1400/1 v k.ú. Dolní Boříko-
vice ve vlastnictví pana A. M. – dnes nově 
označena jako p.p.č. 1400/3 o výměře 30 m2 
za část pozemku p.p.č. 1401/2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice – dnes nově označena jako p.p.č. 
1401/12  o  výměře  109 m2  ve  vlastnictví 
Města Králíky, návrh kupní ceny 50,- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a uložila po 
zaměření hranice pozemků předložit záměr 
směny na  jednání ZM. GP pro  rozdělení 
pozemku a opravu geometrického a poloho-
vého určení nemovitosti byl katastrálním 
úřadem potvrzen dne 26.06.2007.

ZM schválilo záměr směny pozemku 
p.p.č. 1400/3 v k.ú. Dolní Boříkovice ve 
vlastnictví pana A. M., Dolní Boříko-
vice za pozemek p.p.č. 1401/12 v k.ú. 
Dolní Boříkovice ve vlastnictví Města 
Králíky za kupní cenu 50,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr směny zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:0

4.1.6.  Záměr  prodeje  pozemku  p.p.č. 
1248/2 v k.ú. Horní Lipka 

Obsah: O koupi pozemku požádali man-
želé Uhrovi z Těrlicka za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti. Jedná se o pozemek 
o výměře 320 m2, který je v KN veden jako 
t.t.porost, pozemek není v pronájmu. Dle 
odboru VTS je pozemek přilehlý ke staveb-
ní parcele  ve  vlastnictví  žadatele,  prodej 
doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ  je území 
rekreačního bydlení,  současně  zastavěné 
území obce. Dle OV pozemek slouží  jako 
zahrada u čp. 139 a žadatelé ji několik let 
udržují, k prodeji nemá připomínky. RM 
doporučila prodej a navrhla kupní cenu 20,- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 1248/2 v k.ú. Horní Lipka 
za kupní cenu 20,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (hlasování se již účast-
nil se Ing. Zima)

4.1.7.  Záměr  prodeje  pozemku  p.p.č. 
628/52 v k.ú. Králíky 

Obsah:  O  koupi  pozemku  požádali 
manželé H. z Králík za účelem rozšíření 
zahrady.  Jedná  se  o  pozemek  o  výměře 
43 m2, který je v KN veden jako zahrada, 
pozemek není v pronájmu. Dle odboru VTS 
pozemek navazuje na oplocenou zahradu, 
na pozemku nejsou zařízení města, prodej 
doporučuje. Dle  odboru ÚPaSÚ  je  zeleň 
obytné  zástavby,  dle  projednávaného 
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konceptu ÚPO Králíky  je  bydlení měst-
ského typu rodinného, omezení vyplývající 
z ÚPD – ochranné pásmo vodního zdroje 
II. stupně. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 628/52 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0

4.1.8. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 824 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O koupi pozemku požádala paní 
P. z Králík za účelem sjednocení vlastnictví 
stavby a pozemku. Jedná se o pozemek o vý-
měře 26 m2, který je v KN veden jako zasta-
věná plocha, pozemek není v pronájmu. Dle 
odboru VTS je na pozemku stavba garáže, 
prodej  doporučuje.  Dle  odboru ÚPaSÚ 
je  zpevněná plocha,  dle  projednávaného 
konceptu ÚPO Králíky  je území sídlištní 
zeleně – veřejná zeleň, omezení vyplývající 
z ÚPD – ochranné pásmo el. vedení, jedná 
se o stávající stavbu garáže. RM doporučila 
prodej a navrhla kupní cenu 100,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ku st.p.č. 824 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0

4.1.9. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 730 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O koupi pozemku požádalo Mys-
livecké sdružení Jeřáb Králíky za účelem 
sjednocení vlastnictví budovy a pozemku. 
Jedná se o zastavěnou plochu pod budovou 
ve vlastnictví MS o výměře 221 m2, poze-
mek je veden v KN jako zastavěná plocha 
pod budovou čp. 590, pozemek má sdružení 
v pronájmu. Dle odboru VTS je pozemek 
zastavěn stavbou, prodej doporučuje. Odbor 
ŽP nemá připomínky, prodej doporučuje. 
Dle odboru ÚPaSÚ je ÚPSÚ schválen – ob-
jekt občanského vybavení, klubovna MS, 
dle projednávaného konceptu ÚPO Králíky 
– občanské vybavení. Omezení vyplývající 
z ÚPD – ochranné pásmo vodního zdroje 
II.  stupně. Odbor dále doporučuje  zvážit 
vyřešení přístupu k objektu. RM doporučila 
prodej a navrhla kupní cenu 110,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ku st.p.č. 730 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 110,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0

4.1.10.  Záměr prodeje pozemku  st.p.č. 
1078 a části p.p.č. 1182/1 v k.ú. Králíky   

Obsah:  O  koupi  pozemků  požádali 
manželé M. z Králík za účelem rozšíření 
zahrady,  kteří  zároveň  nabízejí  provést 
demolici objektu na st.p.č. 1078 na vlastní 
náklady. Jedná se o pozemek o výměře 16 
m2 pod objektem, na který je vydán demo-
liční výměr, v KN je veden jako zastavěná 
plocha. Pozemek p.p.č. 1182/1 je o výměře 
1897 m2, pozemek je veden v KN jako za-
hrada, žadatel žádá o část pozemku, kterou 
nikdo neužívá a tato část není v pronájmu. 

Dle  odboru VTS vede přes  značnou  část 
pozemku směrem k trati hlavní kanalizační 
sběrač,  který bude nutno  rekonstruovat. 
Dle  odboru ÚPaSÚ  je ÚPSÚ  schválen 
– p.p.č. 1182/1 zeleň obytné zástavby, st.p.č. 
1078 pomocné objekty. Dle projednávaného 
konceptu ÚPO Králíky jsou pozemky vede-
ny jako bydlení městského typu rodinného. 
Pozemky jsou v ochranném pásmu vodního 
zdroje II. stupně, pozemek je v ochranném 
pásmu dráhy a vedení VN a TS. Případné 
dělení pozemku je možné jen za předpokla-
du, že zbývající pozemky budou přístupné. 
Odbor ŽP nemá připomínky. Dle MO v pří-
padě prodeje nutno zřídit věcné břemeno 
pro oprávněné město. RM doporučila prodej 
pozemků a navrhla kupní cenu 150,-- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem. Zároveň RM 
zatíží část pozemku p.p.č. 1182/1 věcným 
břemenem pro oprávněné město spočívající 
v právu vedení,  opravy a údržby kanali-
začního sběrače a to na dobu neurčitou a 
bezúplatně.

Ing. Zima –  neměla  by  být  součástí 
usnesení i podmínka věcného břemene?

Bc. Kubíčková – věcná břemena schva-
luje RM.

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ků st.p.č. 1078 a části p.p.č. 1182/1 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 150,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0

4.1.11. Záměr majetkoprávního vypořá-
dání místní komunikace v k.ú. Heřmanice 
u Králík.

Obsah: Majetkoprávní  vypořádání  se 
týká nově  zaměřené místní komunikace. 
Pozemky p.p.č. 1277, 1278/6, 1278/2, 888/1 
a  892/6  o  celkové  výměře  1746 m2  jsou 
ve  vlastnictví města a  o  jejich převod  si 
požádali manželé V. Pozemky p.p.č. 892/8, 
892/10 a 887/2  o  celkové výměře 178 m2 
jsou ve vlastnictví pana J. V. a je na nich 
místní komunikace. Odbor VTS  souhlasí 
s majetkoprávním vypořádání  pozemků. 
Dle odboru ÚPaSÚ není ÚPSÚ schválen. 
Dle  konceptu ÚPD  jsou  pozemky  p.p.č. 
888/1 a 887/2 navrženy k rekreaci, pozemky 
p.p.č. 1278/2, 1277, 892/6 a 892/10 jako úče-
lová komunikace a pozemky p.p.č. 1278/6 
a 892/8 jako bydlení venkovské. Do doby 
schválení ÚAP nejsou  známa  případná 
omezení. Odbor ŽP s převodem souhlasí. 
RM doporučila majetkoprávní vypořádání 
pozemků a navrhla kupní cenu 10,- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr majetkoprávní-
ho vypořádání pozemků, tj. prodej po-
zemků p.p.č. 1277, 1278/6, 1278/2, 888/1 
a 892/6 v k.ú. Heřmanice u Králík ve 
vlastnictví Města Králíky manželům 
V. a zároveň nákup pozemků p.p.č. 
892/8, 892/10 a 887/2 v k.ú. Heřmanice 
u Králík ve vlastnictví pana J. V., 
Heřmanice za kupní cenu 10,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0

4.1.12.  Záměr  prodeje  části  pozemku 
p.p.č. 792/2 v k.ú. Dolní Hedeč.

Obsah: O koupi části pozemku požádali 
manželé Š. z Chrudimi za účelem užívání 
pozemku. Jedná se o část pozemku, který je 
veden v KN jako ostatní plocha, a navazuje 

na pozemek žadatele. Pozemek není v pro-
nájmu. Odbor VTS  souhlasí  s prodejem 
jen po stávající zídku. Dle odboru  ÚPaSÚ 
není ÚPD Králíky schválena, dle projed-
návaného konceptu ÚPO Králíky je řešeno 
nové napojení silnice, část jako rekreační 
plocha. Omezení vyplývající z ÚPD – věcné 
břemeno ochrany vodního zdroje pro VaK 
Jablonné nad Orlicí, v křižovatce vodovod, 
návrh  splaškové  kanalizace.  U  dělení 
pozemků je nutno řešit napojení dle ČSN 
a  rozhledových  poměrů. RM doporučila 
prodej a navrhla kupní cenu 20,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 792/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu 20,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0

4.1.13.  Záměr  prodeje  pozemků p.p.č. 
46/2 a 47/2 v k.ú. Dolní Hedeč 

Obsah: O koupi pozemků požádali man-
želé M. z Dolní Hedeče za účelem scelení 
pozemku. Jedná se o pozemky o výměře 825 
m2, které jsou vedeny v KN jako t.t.porost a 
ostatní plocha, a navazují na pozemek ža-
datelů. Pozemek p.p.č. 46/2 má v pronájmu 
do 31. 12. 2007 pan K. z Ústí nad Orlicí. Od-
bor VTS nemá k převodu námitek, prodej 
doporučuje. Dle odboru  ÚPaSÚ není ÚPD 
Králíky  schválena,  dle  projednávaného 
konceptu ÚPO Králíky je plocha stávajícího 
venkovského bydlení. Omezení vyplývající 
z ÚPD – vedena v návrhu kanalizace a ČOV 
a plyn na části pozemku. Odbor ŽP nemá 
připomínky, prodej doporučuje. RM doporu-
čila prodej a navrhla kupní cenu 10,- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ků p.p.č. 46/2 a 47/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu 10,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0

4.1.14.  Záměr  prodeje  pozemku p.p.č. 
1338/1 v k.ú. Horní Lipka 

Obsah: O koupi pozemku požádala paní 
S. z Horní Lipky za účelem zajištění pří-
stupu k pozemku st.p.č. 119, který vlastní. 
Dle odboru VTS v případě prodeje budou 
znepřístupněny pozemky jiného vlastníka, 
doporučuje zřídit věcné břemeno nebo ne-
prodávat. Dle odboru ÚPaSÚ je pozemek 
mimo řešené území ÚPSÚ, dle projedná-
vaného konceptu ÚPO Králíky je funkční 
využití orná půda, omezení - Ptačí oblast. 
Odbor ŽP  souhlasí  s prodejem pozemku, 
na  okolní  pozemky  je  umožněn  přístup 
z místní  komunikace na pozemku p.p.č. 
1333/1 ve vlastnictví města. Komunikace 
p.p.č. 1338/1 je jediný přístup k domu čp. 
68 na  st.p.č.  119. Dle OV není  pozemek 
nikým využíván a neslouží k  jiným úče-
lům, než jaký uvádí žadatelka. OV nemá 
k prodeji  připomínky. RM nedoporučila 
prodej pozemku.

p. Juránek – přístupů tam je více. Tato 
cesta vede na dvůr žadatelů.

JUDr. Ježek –  z  jakého  důvodu RM 
nedoporučila prodej?

pí Ponocná – jeden majitel pozemku by 
se nedostal na svůj pozemek.

Ing. Zima – dalo by se domluvit aby se 
ten jiný vlastník vzdal svého pozemku vůči 
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paní Suchomelové?
pí Ponocná – to je na domluvě vlastníků 

pozemků. Nyní navrhuje neschválit záměr 
prodeje a pokud se paní S. domluví o od-
kupu pozemku je možné opětovně zažádat 
o prodej pozemku ve vlastnictví města. 

ZM neschválilo záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 1338/1 v k.ú. Horní 
Lipka. 

Hlasování: 9:3:0

4.1.15.  Záměr  prodeje  části  pozemku 
p.p.č. 1822/50 v k.ú. Králíky.

Obsah: O koupi části pozemku požádal 
pan R. M. z Králík za účelem scelení a oplo-
cení pozemku, po hranici pozemku žadatele 
vede potok a vedení kanalizace. Jedná se 
o část pozemku o výměře cca 65 m2, který 
navazuje na pozemek  žadatele,  v KN  je 
veden  jako ostatní plocha, pozemek není 
v pronájmu. Odbor VTS doporučuje prodej 
až po vybudování přístupové komunikace a 
mostku. V případě prodeje vlastníku p.p.č. 
1822/33 doporučuje zřídit věcné břemeno 
pro  vedení  kanalizace. Odbor  ŽP  nemá 
připomínky. Dle  odboru ÚPaSÚ  je ÚPD 
schválena  –  část  pozemku  jako  veřejná 
zeleň, část přístupová komunikace v návr-
hu, dle projednávaného konceptu – místní 
komunikace (ulice Na Mokřinách). Odbor 
doporučuje zvážit umístění místní komu-
nikace pro propojení ulice Na Mokřinách 
a Tovární. Souhlas s dělením pozemku je 
případně možný. RM nedoporučila prodej 
části pozemku.

ZM schválilo záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 1822/50 v k.ú. Králíky. 

Hlasování: 11:1:0

4.1.16. Záměr prodeje nebo záměr směny 
pozemku p.p.č. 1822/50 v k.ú. Králíky za 
části pozemků p.p.č. 1841/5 a 1841/8 v k.
ú. Králíky.

Obsah: O koupi nebo  směnu pozemků 
požádal  pan K. M.  z Králík  za  účelem 
umožnění spojení ulice Na Mokřinách a vý-
stavbou mostu. Pozemek p.p.č. 1822/50 ve 
vlastnictví města je o výměře 209 m2, v KN 
je veden jako ostatní plocha, část pozemku 
tvoří  ostatní  komunikace,  část  je  břeh 
potoka, pozemek není v pronájmu. O část 
pozemku (břeh potoka) si požádal pan M. 
(viz. předchozí bod). Pozemky p.p.č. 1841/5 
a 1841/8 v k.ú. Králíky o výměře 1099 m2 
jsou  v KN vedeny  jako  ostatní  plocha a 
t.t.  porost,  jsou  ve  vlastnictví  žadatele. 
Dle odboru VTS územní plán řeší přístup 
k rodinným domům, pro účel vybudování 
komunikace je nutné získat části pozemků 
p.p.č. 1841/5 a 1841/8 v k.ú. Králíky. Odbor 
ŽP nemá připomínky. Dle odboru ÚPaSÚ 
je ÚPSÚ schválen – pozemek p.p.č. 1822/50 
jako  zpevněná  plocha,  pozemky  p.p.č. 
1841/5  a  1841/8  jako  veřejná  zeleň,  dle 
projednávaného konceptu – pozemek p.p.č. 
1822/50 jako místní komunikace, pozemek 
p.p.č.  1841/8  jako místní  komunikace  a 
bydlení městské  rodinné,  pozemek p.p.č. 
1841/5 jako bydlení městské rodinné. Od-
bor doporučuje vyřešit přístup k objektům 
stávajícím a případné budoucí  zástavbě. 
Souhlas  s dělením pozemku  je  případně 
možný za předpokladu, že pozemky budou 
přístupné. RM nedoporučila prodej pozem-
ku případně směnu pozemků.

ZM neschválilo záměr prodeje po-
zemku p.p.č. 1822/50 v k.ú. Králíky pří-

padně záměr směny tohoto pozemku 
za části pozemků p.p.č. 1841/5 a 1841/8 
v k.ú. Králíky ve vlastnictví pana K. M., 
Králíky čp. 181. 

Hlasování: 12:0:0

4.1.17. Převod bytového domu čp. 622 
v k.ú. Králíky ZM/2006/08/178.

Obsah: ZM dne 12. 9. 2006 schválilo po-
žádat o převod bytového domu čp. 622 na 
st.p.č. 804, jiné stavby bez čp. nebo ev. na 
st.p.č. 1093 a pozemků st.p.č. 804, 1093 a 
p.p.č. 650/2 vše v k.ú. Králíky a to daro-
vací smlouvou podle zákona č. 174/2003 
Sb.,  o  převodu některého nepotřebného 
vojenského majetku  na město.
Správa  vojenského  bytového  fondu 

Praha  předložila  darovací  smlouvu  na 
převod  nemovitostí  ke  schválení  v  ZM. 
Zůstatková účetní hodnota převáděných 
nemovitostí je cca 850.000,- Kč. RM dopo-
ručila schválení darovací smlouvy.

ZM schválilo darovací smlouvu 
podle zákona č. 174/2003 Sb., mezi 
Městem Králíky a Správou vojen-
ského bytového fondu Praha, IČ 
60460580, na převod objektu bydlení 
čp. 622 na st.p.č. 804, jiné stavby bez 
čp. nebo ev. na st.p.č. 1093 a pozemků 
st.p.č. 804, 1093 a p.p.č. 650/2 vše v k.ú. 
Králíky na Město Králíky.

Hlasování: 12:0:0

4.2. Pokyny pro zpracování návrhu 
územního plánu města Králíky.

4.2.1. Schválení  varianty  dopravního 
řešení  křižovatky  do  návrhu  územního 
plánu města Králíky.

Obsah:  V  konceptu  územního  plánu 
města Králíky byly navrženy dvě varianty 
dopravního řešení křižovatky v k.ú. Dolní 
Lipka. Dopravní řešení křižovatky č.1 je 
stávající  stav  křižovatky.  Alternativou 
dopravního řešení křižovatky č.2 je návrh 
kruhového  objezdu.  Zvolená  varianta 
řešení bude zapracována do Pokynů pro 
zpracování  návrhu  územního  plánu 
města Králíky.

Ing. Zima –  nezmění  se  kruhovým 
objezdem statut silnice do Boříkovic?

pí Nosková –  statut  všech  silnic  na 
této křižovatce zůstane stejný.

pí Ponocná –  kruhovým  objezdem 
se  zpomalí  jízda  aut  od  Polska  a  od 
Lichkova.

p. Juránek –  kruhovým  objezdem 
se také zpomalí  jízda aut do Dolní Lip-
ky.  Často  se  stávají  dopravní  nehody 
i v zatáčce před Dolní Lipkou. Souhlasí 
s kruhovým objezdem.

p. Kubín  –  souhlasí  s  kruhovým 
objezdem.

pí Ponocná – navrhuje hlasovat nejpr-
ve o variantě č. 2 „Kruhový objezd“.

Ing. Zima – kdo by měl tento kruhový 
objezd  zainvestovat?  Ředitelství  silnic 
a dálnic?

pí Ponocná – Ano.
ZM schválilo variantu č. 2 „Kru-

hový objezd“ dopravního řešení 
křižovatky v konceptu územního 
plánu města Králíky a zapracování 
této varianty do Pokynů pro zpraco-
vání návrhu územního plánu města 
Králíky. 

Hlasování: 12:0:0

4.2.2. Schválení  varianty  vedení  VN 
264 a VN 282 do návrhu územního plánu 
města Králíky.
Obsah:  V konceptu  územního  plánu 

města Králíky byly navrženy dvě varianty 
řešení vedení VN v oblasti navržené územ-
ní rezervy pro bydlení u silnice do Č.Vody 
v Králíkách.  Zapracováním návrhu  č.  1 
bude VN vedeno přes soukromý pozemek 
a plocha pro územní rezervu bydlení bude 
rozšířena. Varianta č.2 je alternativou pro 
ochranu soukromého vlastnictví, VN bude 
vedeno stávající trasou. Zvolená varianta 
řešení  bude  zapracována do Pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu města 
Králíky.

Ing. Zima – bude hlasovat pro zvolení 
varianty číslo 2.

pí Ponocná – navrhuje hlasovat o ná-
vrhu pro variantu č. 2

ZM schválilo variantu č. 2 „ochrana 
soukromého vlastnictví“ vedení VN 
264 a VN 282 v konceptu územního 
plánu města Králíky a zapracování 
této varianty do Pokynů pro zpraco-
vání návrhu územního plánu města 
Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 (do jednání ZM se 
dostavil Ing. Tóth)

4.2.3. Schválení Pokynů pro zpracování 
návrhu územního plánu města Králíky.

Obsah: Na základě výsledku projednání 
konceptu územního plánu zpracoval odbor 
ÚPaSÚ jako pořizovatel ÚPO ve spolupráci 
s určeným zastupitelem p. Tóthem a pro-
jektantkou Ing.arch. D.Vaníčkovou návrh 
pokynů pro zpracování návrhu územního 
plánu města Králíky.   Do  těchto pokynu 
budou  zapracovány  rozhodnutí  o  výběru 
výsledných  variant  řešení.  Dle  těchto 
pokynů bude zpracován Návrh územního 
plánu města Králíky.

pí Nosková – informovala o doplněném 
bodu 30, který navrhl p. Štaigl (již po ode-
slání podkladů ZM).

Ing. Ježek – pan Štaigl žádá o změnu 
v ÚP na pozemky, které jsou v jeho vlast-
nictví?

pí Nosková – ano, pozemky jsou v jeho 
vlastnictví.

Ing. Zima – má problém s vyhověním 
požadavku na zřízení střelnice ve starém 
lomu. Ví město jak často by se střelby v této 
lokalitě uskutečňovaly?

pí Nosková –  Celní  správa  doložila 
k  žádosti  vyjádření  z hlediska  životního 
prostředí i posouzení z balistiky.

pí Ponocná –  Ing.  Zima  se  nejspíše 
obává, že v lomu bude docházet k častému 
střílení. Mělo by se jednat pouze o střelnici 
pro osobní zbraně. 

Ing. Zima – domnívá se, že se ozvěna 
ze střelby bude daleko rozléhat. Hlasitost 
střelby bude obyvatele Hedeče rušit. Bylo 
toto kladné rozhodnutí pro zřízení střelnice 
posuzováno i z tohoto hlediska? Dále požá-
dal o informaci týkající se VE.

pí Nosková – konkrétně v podmínkách 
výstavba VE není.

JUDr. Ježek – město prodalo pozemky 
v k.ú. Horní Lipka manželům Kabeláčo-
vým. Oni  žádali  o  změnu ÚP za účelem 
výstavby  rekreačního  zařízení.  Jak  to 
s jejich žádostí vypadá? 

pí Ponocná – jejich pozemek je součástí 
pozemků vhodných biotopů pro chřástala. 



Králický zpravodaj 10/2007 - 1�

Nyní  je rozběhnuté  jednání s radním Pk 
panem Šilarem a  s  odpovědným pracov-
níkem ŽP. Bude  svolána  schůzka přímo 
na pozemcích Kabeláčů a tam se rozhodne 
o dalších krocích. Město se snaží vyhovět 
panu Kabeláčovi  ale  záleží  na  vyjádření 
životního prostředí.

pí Nosková  –  původně  bylo  žádáno 
o celou lokalitu, nyní město alespoň žádá 
o  výjimku na pozemky manželů Kabelá-
čových. 

Ing. Zima –  navrhuje hlasovat  samo-
statně  o  bodu  č.  22  (navrhovaný prostor 
střelnice). 

ZM neschválilo bod č. 22 přílohy č. 
2 „Vyhodnocení námitek“ v uvedeném 
znění. 

Hlasování: 5:8:0
pí Nosková – upraví bod č. 22 přílohy 

č.  2  „Vyhodnocení námitek“ na  „námitce 
se nevyhovuje“.

ZM schválilo Pokyny pro zpraco-
vání návrhu územního plánu města 
Králíky. 

Hlasování: 13:0:0

4.2.4. Umístění prodejny Penny Market 
na pozemcích v k.ú. Králíky.

Obsah: Na  základě  zrušeného  rozhod-
nutí  o  umístění  stavby  prodejny Penny 
bylo doporučeno posoudit umístění stavby 
v souladu se schváleno ÚPD, kdy se stavba 
nachází  na  rozhraní  plochy  občanského 
vybavení a území smíšeného bydlení měst-
ského typu, v konceptu nového ÚP je plocha 
zařazena do území občanského vybavení a  
bydlení městského typu, a schválit zastu-
pitelstvem města její umístění.

JUDr. Ježek – pojem „okrajová část“ se 
mu zdá neurčitá. Jaká je velikost okrajové 
části?

pí Nosková – je to jedna parcela.
JUDr. Ježek – jaká je to výměra?
pí Ponocná – jedná se tu o celou par-

celu.
ZM schválilo umístění prodejny Pen-

ny Market v dané lokalitě (p.p.č.1071/1 
k.ú.Králíky) na ploše občanského 
vybavení a okrajové části plochy smí-
šeného bydlení městského typu.

Hlasování: 13:0:0

4.3. Sloučení příspěvkových or-
ganizací MŠ Prostřední Lipka a MŠ 
Červený potok.

Bc.Divíšek -  na  základě  žádosti  ředi-
telek příspěvkových organizací Mateřská 
škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí 
nad Orlicí  a Mateřská  škola, Prostřední 
Lipka, Králíky  okres Ústí  nad Orlicí  a 
stanoviska  odboru  školství  projednala 
rada města návrh OŠKT a přijala usnesení 
číslo RM/2007/27/416. Stanovisko OŠKT: 
Dne 15. 7. 2007 ukončila funkci ředitelka 
MŠ Prostřední Lipka paní Marie Soldá-
tová. Výkon  funkce  ředitelky  vykonává 
na základě pověření stávající zástupkyně 
ředitelky do 31. 12. 2007. OŠKT nedopo-
ručuje, s ohledem na demografický vývoj 
na Králicku (viz. přiložená analýza před-
školního vzdělávání v Králíkách), provoz 
dvou samostatných malých MŠ. Důvodem 
je nedostatečné mzdové zajištění provozu 
škol. Navrhujeme sloučit obě MŠ do  jed-
noho právního subjektu k 1. 1. 2008 s tím, 
že nástupnickou  organizací  bude určena 
MŠ Červený Potok, Králíky  okres Ústí 

nad Orlicí. V  tomto  případě není  nutné 
vyhlašovat  konkurz  na  obsazení místa 
ředitele  (ředitelky)  sloučeného  subjektu, 
ve funkci pokračuje ředitel/ka nástupnické 
organizace. 

Ing. Kubín –  proč  nebylo  vyhlášeno 
výběrové řízní na post ředitelky?

Bc. Divíšek – v případě sloučení přebírá 
zodpovědnost nástupnická MŠ.

Ing. Zima – je to tak, že nyní bude jedno 
vedení MŠ, ale bude mít dva objekty? 

Bc. Divíšek – ano bude mít jedno odlou-
čené pracoviště.

JUDr. Ježek – nedala by se sehnat zá-
stupkyně ředitelky s kvalifikací? Musí být 
na MŠ zástupkyně, která musí pro získání 
kvalifikace začít studovat?

Bc. Divíšek – zástupkyně zastupovala 
ředitelku i dříve. Tím, že začne studovat do 
roku 2009 splňuje potřebné požadavky na 
kvalifikaci. Není důvod rozvazovat s paní 
zástupkyní pracovní poměr.

ZM schválilo s účinností od 1. 1. 2008 
sloučení příspěvkových organizací 
Mateřská škola Prostřední Lipka, Krá-
líky, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 75016842 
a Mateřská škola Červený Potok, okres 
Ústí nad Orlicí IČ: 75016761 a jako ná-
stupnickou školu vyhlašuje zastupitel-
stvo města Králíky PO Mateřská škola 
Červený Potok, Králíky okres Ústí nad 
Orlicí s detašovaným pracovištěm 
Prostřední Lipka: Na nástupnickou 
organizaci přechází všechna práva a 
povinnosti včetně práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů zrušené pří-
spěvkové organizace MŠ Prostřední 
Lipka. ZM ruší k 31. 12. 2007 zřizovací 
listinu MŠ Prostřední Lipka. 

Hlasování: 12:0:1

ZM ukládá vedoucímu odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy připravit 
ve spolupráci s majetkovým odborem 
pro příští jednání zastupitelstva ná-
vrh nové zřizovací listiny sloučeného 
subjektu. 

Hlasování: 12:0:1

4.4. Schválení úvěrové smlouvy

pí Pecháčková - ve schváleném rozpoč-
tu města na rok 2007 bylo zastupitelstvem 
města schváleno přijetí úvěru na financo-
vání vlastního podílu k žádosti o dotaci na 
projekt  „Regenerace  panelového  sídliště 
II.  etapa“    ve  výši    2.500.000,- Kč. Úvěr 
byl s Českou spořitelnou projednán a byla 
připravena úvěrová smlouva ke schválení 
v zastupitelstvu. Z MMR ČR jsme obdrželi 
sdělení o tom, že na projekt „Regenerace 
panelového  sídliště  ulice  V Bytovkách 
– II. etapa“ nám dotace přidělena nebude. 
Současně jsme z uvedeného ministerstva 
obdrželi registrační listy o přislíbení dvou 
dotací a to na:
- Stavební úpravy parkovacích ploch v ul. 

Příční, ul. Valdštejnova a ul. Karla Čapka 
v Králíkách;  evidenční  číslo  ISPROFIN 
217113-0536
- Stavební úpravy objektu čp. 3 v Králí-

kách; evidenční číslo  ISPROFIN 217113-
0560
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu 

města ke  schválení návrh na usnesení o 
změnu čerpání uzavřené úvěrové smlouvy 
od České  spořitelny,  a.s.  na  financování 

vlastního podílu k přislíbeným dotacím a 
dále k úhradě faktury, kterou  jsme obdr-
želi v měsíci srpnu po skončení oprávnění 
čerpat prostředky  z úvěrové  smlouvy na 
vybavení čp. 353 Evropský dům. 
Zajištění úvěru bude budoucími příjmy 

rozpočtu města a doba splatnosti úvěru je 
od 31. 3. 2008 do 31. 12. 2012.

pí Ponocná – úvěrová smlouva byla po-
depsána, ale nebylo schváleno její čerpání. 
Částka  týkající  se  vybavení Evropského 
domu nejsou žádné peníze navíc. Jedná se 
o to, že faktura na toto dovybavení došla až 
po termínu, do kdy měl být úvěr vyčerpán. 
Město  žádalo  o  prodloužení  doby na do-
končení celého projektu. Toto prodloužení 
bylo schváleno, ale bohužel se nepožádalo 
i o prodloužení doby na čerpání úvěru.

Ing. Dostálek – je to tedy tak, že úvě-
rová  smlouva  je  podepsána  a  podmínky 
zůstávají? 

pí Ponocná – ano, podmínky zůstávají 
stejné.

ZM/2007/08/175: ZM schvaluje podle 
§ 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích ve znění pozdějších předpisů 
uzavření smlouvy o přijetí úvěru od 
České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do 
výše 2.500.000,- Kč na financování akcí 
Stavební úpravy parkovacích ploch 
v ul. Příční, ul. Valdštejnova, ul. Karla 
Čapka v Králíkách, stavební úpravy 
objektu čp. 3 a vybavení interiéru čp. 
353 v Králíkách se splatností do 5 let a 
zajištěného budoucími příjmy města. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

5. Informace z MěÚ

- žádná informace z MěÚ na tomto jed-
nání nezazněla.

6. Vstupy občanů

Mgr. Krabcová – kdy bude ZM schvalo-
vat změnu jednacího řádu tak, aby se mohli 
lidé vyjadřovat i v průběhu jednání ZM.

pí. Ponocná – ZM nepočítá se změnou 
jednacího řádu.

Mgr. Krabcová – chtěla si přečíst zápis 
z jednání RM, ale na internetu část zápisů 
z poslední doby chybí.

sl. Faltusová –  výpisy  z  jednání RM 
budou na  internetových  stranách města 
doplněny.

Mgr. Krabcová – zajímala jí informace 
o jednání RM ohledně doskočiště na spor-
tovním areálu. 

pí. Ponocná – RM o doskočišti na svém 
jednání nejednala.

Mgr. Krabcová – v této souvislosti se 
chtěla zeptat, kdy ji bude odpovězeno na 
dopis,  týkající  se  „Sportovního  areálu“,  
který adresovala jak na zastupitelstvo, tak 
i na pana tajemníka.

p. Doubrava – dopis byl adresován za-
stupitelům a ti tento dopis obdrželi. Nikdo 
ze zastupitelů nenavrhl žádné usnesení.

Mgr. Krabcová  –  pokud  se  jedná 
o písemný  dotaz, mělo  by  se  na  něj  do 
určité doby i odpovědět. Žádá o písemnou 
odpověď. Dále se zeptala, zda do výše mě-
síčního nájmu za ED je započítána i částka 
za opotřebení zařízení. A jaká je částka za 
rekonstrukci budovy, včetně zařízení?

pí Pecháčková  –  přesnou  částku 
neví.

Ing. Zima – doporučuje aby se na dotazy 
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týkající  se  částek nezodpovídaly na ZM. 
Tyto dotazy mají být adresovány přímo na 
zodpovědné úředníky v běžné dny, nikoli na 
jednání ZM. Na jednání ZM nemá úředník 
u sebe všechny potřebné materiály. 

pí Ponocná – částka 5000,-Kč/měsíc za-
hrnuje i pronájem movitého majetku v ED. 
Tato částka je v této výši z důvodu, že se 
vycházelo z nabídky při výběrovém řízení 
na obsazení ED a zároveň z důvodu, že se 
v ED musejí dělat i nekomerční aktivity. 
Činnosti v ED jsou omezeny.

Mgr. Krabcová – město  pronajímá 
budovy pro nekomerční účely,  částky  za 
pronájem shodné nejsou.

p. Doubrava – přišla  jediná nabídka, 
kde byla nabídnuta suma 5000,- Kč. Žád-
nou jinou nabídku město neobdrželo. Město 
nabídku Kralické  rozvojové  akceptovalo. 
Kdyby se přihlásil někdo s vyšší nabídkou, 
zřejmě by jej město upřednostnilo.

Mgr. Krabcová – město by mělo v pří-
padě pronájmu přihlédnout k ceně v místě 
obvyklé.

pí Ponocná – toto nebylo předmětem 
výzvy k pronájmu.

p. Doubrava – ví, že cena za pronájem 
je nižší než je obvyklé. Je nižší z důvodu 
možností  jak  objekt  komerčně  využívat. 
Nájemce má  za  úkol,  že  v domě musí 
některé  činnosti  provozovat  a  to  ze  své 
režie. V jiném případě by je muselo město 
dotovat. Kralická rozvojová může v domě 
provádět  komerční  projekty  ale  zároveň 
musí dodržet podmínky projektu

Mgr. Krabcová – pak se jedná o komerč-
ní využití objektu.

p. Doubrava –  ano může  objekt  vy-
užívat  komerčně,  ale  zároveň dodržovat 
podmínky projektu.

JUDr. Ježek – je už známa pořizovací 
cena ED?

pí Pecháčková – vzhledem k vyúčto-
vání  grantu  zatím pořizovací  cena  ještě 
není stanovena. Do konce roku to již určitě 
bude hotové.

JUDr. Ježek – bylo nutné pronajímat 
nájemci celý dům?

p. Doubrava – ve výzvě k pronájmu byl 
nabídnut celý ED.

JUDr. Ježek – firma Kralická rozvojová 
by neměla zájem pouze o část budovy? 

p. Doubrava – v nabídce se nabízel celý 
dům k pronájmu. 

JUDr. Ježek –  v původním projektu 
mělo část budovy využívat městské muze-
um a Střelnice.

p. Doubrava –  toto  není  v  rozporu, 
pokud bude chtít muzeum nebo střelnice 
objekt využít, může jej po dohodě s panem 
Krabcem využít.

Mgr. Krabcová  –  jak  jsou  na  tom 
ostatní spolky?

p. Doubrava – podmínky je nutné do-
hodnout s Kralickou rozvojovou, nejspíše 
za  pronájem  zaplatí minimálně  režijní 
náklady. 

Ing. Strnad –  původně  bylo  opravdu 
v projektu  zapsáno,  že  část  prostor  vyu-
žije Střelnice a muzeum. Toto  však bylo 
myšleno  v případě,  že    provozovatelem 
bude město nikoli  soukromá osoba. Pro-
běhlo změnové řízení v projektu, nyní se 
již v projektu s využíváním části prostor 
ED muzeem a Střelnicí nepočítá. 

Ing. Kubín – na jak dlouho je sepsána 
nájemní smlouva?

pí Ponocná –  smlouva  je  sepsána na 
dobu určitou a to na dobu jednoho roku.

Mgr. Krabcová –  původně  s kolegou 
uvažovala o pronájmu ED, na jednom ze 
zastupitelstvech  se  dozvěděla,  že město 
nechce  žádným  způsobem  dotovat  pro-
voz ED.  Společnost Kralická  rozvojová 
byla podpořena ve výběru na Destinační 
management a  tím byla zvýhodněna pro 
pronájem ED.

pí Ponocná – město říkalo, že provoz 
ED dotovat nebude a taky jej nedotuje. Do 
výběrového řízení se mohl přihlásit kdokoli 
i paní Krabcová. Město by pak alespoň mělo 
možnost na výběr z uchazečů.

Mgr. Krabcová – domnívá se, že společ-
nost Králická rozvojová byla zvýhodněná.

pí Ponocná – město nikoho nezvýhod-
nilo. Pokud se přihlásil jen jeden žadatel 
nebylo možné  jej  zvýhodňovat,  nebylo 
před kým.

p. Doubrava –  co  bylo  výhodné  pro 
Kralickou rozvojovou?

Mgr. Krabcová – Kralická  rozvojová 
byla  vybrána na projekt Destinační ma-
nagement. 

p. Doubrava – v projektu Evropského 
domu nebyla povinnost provozovat Desti-
nační management. 

Ing. Kubín  –  v projektu Evropského 
domu  je  sice  zmínka o Destinačním ma-
nagementu  ale  domnívá  se,  že  to  není 
podmínkou projektu. 

pí Ponocná – nemůže se smířit s myš-
lenkou, že město někoho zvýhodnilo, když 
vlastně nebylo proti komu zvýhodňovat. 

7. Vstupy zastupitelů

p. Hejtmanský – dozvěděl  se,  že  asi 
před měsícem se začal platit vstup do pro-
stor Kláštera Na Hoře Matky Boží. Komu 
patří klášter? 

pí Ponocná – řádu Redemptoristů.
p. Hejtmanský – poplatek  nevybírá 

žádný redemptorista, ale nájemce Poutního 
domu. A to 50,-Kč/dospělého návštěvníka 
a 30 Kč/za dítě. Tento poplatek se mu zdá 
nevhodný a  za pouhý vstup bez výkladu 
vysoký. Navíc se stala trapná situace, kdy 
přijel autobus z Německa. Tito návštěvníci 
jsou přispěvateli nadace Franze Jentschke-
ho. Tudíž přispívají na opravu kláštera. 

p. Doubrava –  také se byl v klášteře 
podívat  a  také  platil  vstup. Bohužel  se 
nejedná o majetek města.

Bc. Divíšek – stát přispěl vlastníkovi 
objektu na  opravu ambitů  z  ze  státních 
prostředků  (program Regenerace MPZ), 
domnívá  se,  že  z morálního  hlediska  je 
vybírání vstupného v této výši (pouze vstup 
bez  průvodcovské  služby)  nevhodné. Na 
druhou stranu vlastník pečuje o rozsáhlý 
objekt.

pí Ponocná – vyvolá jednání s redemp-
toristy na toto jednání.

Ing. Kubín – požádal zastupitele o po-
věření  kontrolního  výboru  ke  kontrole 
usnesení ZM a RM týkajících se projektu 
„Evropský dům“.

ZM pověřuje kontrolní výbor kont-
rolou plnění usnesení ZM a RM týkají-
cích se projektu „Evropský dům“. 

Hlasování: 13:0:0

Ing. Kubín – zeptal se, zda na schůzce 
v Ústí nad Orlicí bylo řečeno něco ohledně 
zdravotnictví  na  Králicku?  Stávají  se 

případy, že rychlá sanitka je odjetá a pak 
tu  již  není  žádná  další možnost  pomoci 
zraněnému. 

pí Ponocná – bohužel v současné době 
se už přemýšlí i o zrušení lékařské pohoto-
vosti v Červené Vodě o víkendu. 

Ing. Kubín –  občané Králicka  platí 
stejné  poplatky na  zdravotním pojištění 
jako  jiní  lidé. Mají  tedy právo na stejné 
možnosti. Obává se, že do doby než někdo 
zemře  a  příbuzní  se  začnou  se  státem 
soudit,  si  tohoto problému nikdo všímat 
nebude. 

p. Hejtmanský – co je nového ohledně 
vybudování cyklostezky. 

pí Ponocná –  cyklostezka Letohrad 
–  Červená  Voda  je  ve  fázi  zpracování 
územního rozhodnutí a její financování je 
připravené do Evproských fondů. 

Ing. Kubín – po začátku školního roku 
vyvstal na ZŠ problém co s dětmi, které se 
(dle tabulek) nevejdou do školních družin. 
Jakým  způsobem  se  bude  rozhodovat 
o výběru dětí do školních družin? Nebo je 
možné změnit tyto tabulky?

Bc. Divíšek – každá škola má určenou 
kapacitu jednotlivých součástí školy. Tato 
kapacita vychází z hygienických a prosto-
rových podmínek daného zařízení. Krajský 
úřad nesouhlasí se zvyšováním kapacity 
školních  družin  na Králicku  (snižování 
počtu dětí,  finanční prostředky na platy 
z důvodu vyššího úvazku ve školní družině 
by byly na úkor základního školství. Město 
v minulém období již 3x žádalo o navýše-
ní  kapacity ŠD u  obou  základních  škol. 
Součástí žádostí byly i tabulky počtu dětí 
včetně dojezdovosti dětí do okolních obcí. 
V souvislosti s nedostatečnými finanční-
mi  prostředky  pro  školství  je  současný 
trend  je  převést  školní  družiny  (školní 
kluby) do kategorie placené služby. Stát 
přiděluje normativně finanční prostředky 
v určité  výši  a  v  kategorii  6  –  15  let  je 
tato částka určena nejenom na základní 
vzdělávání, ale i na ZUŠ, školní jídelnu, 
školní družinu, DDM. Problémem Pardu-
bického kraje je hodně malých škol (vyšší 
mzdové náklady na platy). Ředitelé škol 
mají  vypracována kriteria  pro  přijímací 
řízení do ŠD (stejně jako při rozhodování 
o přijetí do MŠ). Je možné zvýšit úplatu 
za  poskytovanou  službu  a  z  této  úplaty 
hradit vyšší úvazek. O přijetí dítěte do ŠD 
rozhoduje ředitel školy.

Mgr. Kubíček – upřednostňují se děti 
z  nižších  ročníků. Bohužel  se  stává,  že 
nemůže přijmout dítě, které dojíždí a dítě 
tím pádem nemá kam  jít.  Přimlouvá  se 
k vyvolání jednání s Pk.

JUDr. Ježek – zeptal se Bc. Divíška, 
zda  někoho  na  ZŠ Moravskou  nepřijali 
z kapacitních důvodů do družiny?

Bc. Divíšek – nemá tyto informace
JUDr. Ježek – a na ZŠ 5. května?
Mgr. Kubíček – termín školy mají až 

k 15. 9. 2007
Bc. Divíšek - škola musí dodržet v za-

hajovacím výkazu počty stanovené v roz-
hodnutí o zařazení školy do sítě škol. Toto 
je sledováno při zpracování zahajovacích 
výkazů  a  následně  jsou  propočítávány 
úvazky na dané zařízení (včetně mzdových 
prostředků)

Starostka ukončila jednání v 20:10 
hod. 

Výpis z jednání zajistila redakce KZ
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Jak správně vozit dítě v motorovém vozidle
Možnosti poutání dětí v různých 

situacích
Dítě, které měří nejvýše 150 cm a váží 

nejvýše 36 kg, by mělo být vždy přepra-
vováno  v  autosedačce,  která  odpovídá 
hmotnosti a výšce dítěte. Zákon stanoví 
povinnost řidiče motorového vozidla sku-
piny M1 , N1, N2 nebo N3  , vyjma níže 
uvedených  výjimek,  užít  pro  přepravu 
dětí do 36 kg a nepřesahující výšku 150 
cm vždy autosedačku, a to i při přepravě 
dítěte v městském provozu.
Pro účely zákona 361/2000 Sb. vyhovuje 

i tzv. kolíbka nebo podsedák, pokud je ho-
mologován pro použití (má atest). Je tedy 
nutno jej považovat za autosedačku, pokud 
bude  použit  zároveň  s  bezpečnostním 
pásem. Autosedačka musí být ve vozidle 
umístěna, upevněna a použita k přepravě 
dětí  pouze  podle  podmínek  stanovených 
výrobcem autosedačky, které jsou uvedeny 
v návodu k použití této autosedačky.
Tedy  použití  dětských  zádržných  sys-

témů  je  od  července  2006  povinné  při 
všech jízdách na všech druzích pozemních 
komunikací (tedy nejen na dálnicích, ale 
i v obcích). Kromě výjimek do 1. 5. 2008 
viz níže.
Pokud dítě přesáhne svou výškou limit 

150 cm nebo hmotnost 36 kg, nemusí být 
přepravováno v autosedačce, ale lze jej pře-
pravovat pouze za použití bezpečnostních 
pásů, je-li jimi dané sedadlo vybaveno. Pro 
představu, toto platí např. i pro dítě, které 
při 140 cm výšky váží 40 kg, nebo naopak 
při 155 cm výšky váží 30 kg.

Příklady přepravy dětí v různých 
typech vozidel

1. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 
nebo N3 bez bezpečnostních pásů 
(tj. nevybavené na žádném sedadle 
bezpečnostním pásem)
- se dítě mladší než 3 roky vůbec vozit 

nesmí
- děti starší 3 let lze vozit na zadních 

sedadlech nepřipoutané,  resp.  bez  auto-
sedačky
- dítě větší než 150 cm je možné vézt na 

sedadle vedle řidiče
- počet přepravovaných dětí starších 12 

let  nesmí  přesáhnout  počet  povolených 
míst k přepravě osob

2. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 
nebo N3 s bezpečnostními pásy pouze 
na předních sedadlech
-  lze  dítě mladší  než  3  roky  vézt  jen 

v  autosedačce  umístěné  vpředu,  tj.  na 
sedadle vedle řidiče 
- děti starší 3 let lze vozit na zadních 

sedadlech nepřipoutané,  resp.  bez  auto-
sedačky
- počet přepravovaných dětí starších 12 

let  nesmí  přesáhnout  počet  povolených 
míst k přepravě osob

3. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 
nebo N3 s bezpečnostními pásy
- lze vozit děti v autosedačkách (včetně 

kolíbek, klasických autosedaček i podse-
dáků), a to včetně dětí do 3 let, vzadu i na 
sedadle vedle řidiče
- do 1. 5. 2008 lze vozit víc dětí, než je 

v  autě  sedadel,  avšak musí  to  být  děti 
starší 3 let, musí být na zadních sedadlech 
a nesmí to být na dálnicích a na silnicích 

pro motorová vozidla; děti tedy nemusí být 
připoutané, i když tam pásy jsou
- při přepravě 3 dětí na zadních seda-

dlech, když jsou na zadních sedadlech už 
dvě  autosedačky a třetí autosedačka se 
tam již nevejde, lze třetí dítě starší 3 let 
přepravovat  s  použitím  bezpečnostního 
pásu - bez autosedačky.

Výjimka platná do 1. května 2008 však 
povoluje ve vozidlech zabezpečujících svoz 
a rozvoz dětí do mateřských a základních 
škol  nebo  přepravu  dětí  na  sportovní, 
kulturní nebo společenské akce, že 
- děti starší 3 let nemusí být v autose-

dačkách,
- může jich být víc než je v autě seda-

del,  a  v  tomto  případě  nemusí  být  ani 
připoutané, 
- rychlost jízdy vozidla nesmí překročit 

70 km/h.

Vysvětlení kategorií vozidel:
Kategorie M 
- motorová vozidla, která mají nejmé-

ně čtyři kola a používají se pro dopravu 
osob
Kategorie N 
- motorová vozidla, která mají nejmé-

ně čtyři kola a používají se pro dopravu 
nákladů
Kategorie vozidel M se člení na:
a) M1 - vozidla, která mají nejvýše osm 

míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, 
nebo víceúčelová vozidla,
b) M2 - vozidla, která mají více než osm 

míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, 
a  jejichž  nejvyšší  přípustná  hmotnost 
nepřevyšuje 5 000 kg.
c) M3 - vozidla, která mají více než osm 

míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, 
a  jejichž  největší  přípustná  hmotnost 
převyšuje 5 000 kg.
Kategorie vozidel N se člení na:
a) N1 - vozidlo, jehož největší přípustná 

hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
b) N2 - vozidlo, jehož největší přípustná 

hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepře-
vyšuje 12 000 kg,
c) N3 - vozidlo, jehož největší přípustná 

hmotnost převyšuje 12 000 kg.

Proč používat dětskou autosedač-
ku
- dítě, které při jízdě držíte v náručí, při 

nárazu neudržíte. Ba naopak ho rozmač-
káte tíhou vašeho těla
- při rychlosti 50 km/h a váze dítěte 10 

kg  byste museli  na  svých  rukou udržet 
váhu 300 kg
- náraz při rychlosti 50 km/h bez dětské 

sedačky odpovídá pádu z výšky 10 metrů
- bez odpovídající autosedačky nestačí 

dítě připoutat bezpečnostním pásem – ten 
může malé dítě zaškrtit

Jak vybrat a používat správnou 
autosedačku
- základním kritériem je váha a výška 

dítěte (dítě nesmí přerůst autosedačku)
- sedačka musí být technicky i tvarově 

vhodná do vašeho automobilu
- sedačku nakupujte vždy v přítomnosti 

dítěte tak, aby jste zvolili správný druh
- sedačka musí být pro dítě bezpečná, 

pohodlná a příjemná
- pokud kupujete již použitou sedačku, 

zkontrolujte, zda není poškozená a zda je 
přiložen  návod  k  použití,  sedačka musí 
být plně funkční!
- když upevňujete sedačku do auta, řiďte 

se přesně přiloženým návodem  
-  ujistěte  se,  zda  je  sedačka  správně 

připevněna vždy, když ji chcete použít 
-  pokud  je  sedačka  v  autě  správně 

upevněna,  nedá  se  s  ní  téměř  pohnout. 
Příliš volně upevněné sedadlo - příliš volně 
připoutané dítě! 

Za použití materiálů MV ČR a internetu 
nprap. Karel Straka

Policie ČR
Obvodní oddělení
Králíky informuje
Zdejší Policie ČR šetří trestný čin krá-

deže, kdy dosud neznámí pachatelé odci-
zili z domu v ul. Nádražní v Králíkách, 
který je v rekonstrukci, měděné okapy. 
Celková škoda, kterou touto krádeží způ-
sobili se vyšplhala na částku 16.000,- Kč. 
Policisté dnes již ví, že pachatelé potřebo-
vali na celou krádež dostatečně dlouhou 
dobu a na místě činu se pohybovali při-
bližně 14 dní. Policie tímto prosí občany, 
kteří by mohli k uvedené krádeži podat 
jakékoliv  informace,  aby  se  obrátili  na 
zdejší Oddělení policie v Králíkách. 

Poutač na zmrzlinu ze stánku 
v Králíkách, odcizil dosud nezná-
mý pachatel v měsíci srpnu. Dosud 
není policistům známo, co pachatel 
zamýšlel s odcizeným poutačem pro-
vést. Naštěstí ale byl poutač nalezen 
náhodnými houbaři hluboko v lese 
na Moravském Karlově. Jestli se 
jednalo pouze o schválnost a pacha-
tel poté dostal strach, či o úmyslnou 
krádež, nyní policisté šetří.
Na počátku měsíce září bylo na linku 

tísňového  volání  112  přijato  oznámení 
mladíka  z Králík,  který  sdělil,  že  stojí 
na  rozhledně  v Dolní Hedeči  a  hodlá 
ukončit svůj život. Na místo ihned vyra-
zila Rychlá záchranná služba z Červené 
Vody, hasiči  a policie. Lékařka  spolu  s 
policistou a hasičem se pak po krátkém 
vyjednávání vydali mladíkovi na pomoc. 
Díky perfektní spolupráci všech složek a 
zejména výborné komunikaci zdravotní 
sestry s mladíkem, se podařilo jeho zou-
falému činu zabránit.

Poškození sochy a mramorové 
podlahy v kulturním domu Střelnice 
v Králíkách, se škodou 10.000,- Kč, šet-
ří nyní policisté. Parta mladíků, kteří 
zde zapíjeli svobodu, dostalo nápad 
nejdříve sochu sundat z podstavce 
a odsunout ji do prostoru vstupních 
dveří. Další z nich pak se sochou pó-
zovali v lechtivých polohách, což se 
jednomu z nich podařilo zaznamenat 
na digitální fotoaparát. Policisté mají 
nyní k dispozici nejen pořízenou foto-
dokumentaci celé akce, ale i všechny 
pachatele, kteří se jí zúčastnili.

nprap. Karel Straka
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.

Tyto kamenické práce vám provedeme
i na okolních hřbitovech.

Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68
Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)

Jak vyváznout z předváděcí akce se zdravou kůží?
Nabídky  jsou  lákavé.  Zájezdy  na 

zajímavá  místa,  hodnotné  dárky 
pouze  za  účast  a  k  tomu  chutný 
oběd zdarma. To vše je na dosah za 
pár  korun  na  prezentačních  akcích 
a zájezdech.
Ať  už  v místě  bydliště  nebo  na 

předváděcích  zájezdech  se  většinou 
jedná o stejné psychologické triky na 
vás a především na vaši peněženku. 
Za prezentací  zboží  stojí do detailů 
promyšlené a dotažené marketingové 
finty. Týmy odborníků vymýšlejí pro-
pracované taktiky, abyste i vy měli 
potřebu nakoupit užitečný výrobek s 
dokonalými vlastnostmi. Není proto 
hanbou, pokud jste v návalu skvělých 
nabídek bezchybného zboží podlehli 
a podepsali kupní smlouvu. 
Náš  právní  systém  naštěstí  pa-

matuje na  tyto  situace  a umožňuje 
odstoupení  od  smlouvy  poté,  kdy 
teprve doma s klidnou hlavou zjistíte, 
co  jste  vlastně  podepsali.  Důležité 
je postavit se k této záležitosti včas 
a  čelem  a  neponechávat  nic  svému 
osudu.  Často  nás  navštěvují  lidé, 
kteří hodili  vše  za hlavu a  začínají 
věc řešit až ve chvíli, kdy obdrží od 
soudu exekuční příkaz. 
Vy,  kteří  neumíte  říci  ne,  dobře 

zvažte, zda se takové akce zúčastní-
te  či  nikoliv. Než  podepíšete  kupní 
smlouvu, rozmyslete si, zda předvá-
děné zboží opravdu potřebujete a zda 
jeho cena není přemrštěná. Když se 
i přesto k podpisu smlouvy rozhodne-
te, máte možnost od smlouvy odstou-
pit, pokud byla uzavřena mimo provo-
zovnu prodávajícího. Nikdy nedávejte 
z ruky svůj občanský průkaz!

Před  podpisem  smlouvu  pečlivě 
pročtěte  (především  text  psaný 
drobným písmem). Vyžadujte, aby na 
kupní smlouvě byly uvedeny informa-
ce o firmě, od níž výrobek kupujete 
(název,  sídlo,  IČO).  Pokud  s  údaji 
ve smlouvě nesouhlasíte, trvejte na 
jejich  opravě. K  výrobku  požadujte 
potvrzený záruční list a návod k po-
užití v českém jazyce. 
Více  informací  poskytneme  na 

adrese:
Občanská poradna Ústí nad 

Orlicí
17.listopadu 69

562  01  Ústí  nad 
Orlicí
tel.: 465 520 520 
e-mail:  poradna@

orlicko.cz
Provozní doba:
PO: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
ČT: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00
nebo
Kontaktní pracoviště Leto-

hrad
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
tel.: 465 621 281
Provozní doba: ÚT: 9:00 – 12:00

SKP-CENTRUM navázalo partnerství
se polečností ŠKODA AUTO

Počátkem  října  převezme  pardu-
bické  občanské  sdružení  SKP-CEN-
TRUM v Mladé Boleslavi  dva  nové 
vozy Škoda Fabia. 

„Se zřízením intervenčního centra 
pro  oběti  domácího násilí  na území 
Pardubického  kraje  a  s  rozvojem 
dalších projektů o.s. SKP-CENTRUM 
jsme byli postaveni před nutnost roz-
šíření našeho vozového parku“ uvedl 
předseda sdružení Jan Vojvodík.
„Poprvé v historii sdružení volíme 

operativní  leasing,  k němuž  nám 
společnost Škoda Auto nabídla velmi 
přátelské podmínky. Škodovky nám 
vyhovují  výhodným  poměrem  ceny 
a  užitné  hodnoty“  dodává  provozní 
náměstek o.s. SKP-CENTRUM Leoš 
Malina.
Martin Jahn ze společnosti Škoda 

Auto sděluje důvody, proč se rozhodl 
s o.s. SKP-CENTRUM spolupracovat: 

„Škoda Auto ráda dlouhodobě podpo-
ruje  smysluplné neziskové  projekty, 
které zlepšují životní podmínky v regi-
onech našich výrobních závodů – Mla-
dá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí.“
Vozový park  o.s.  SKP-CENTRUM 

se od října rozroste na 12 vozů, z toho 
7 ponese značku Škoda.
Kontakty :
Leoš Malina, DiS., provozní náměs-

tek o.s. SKP-CENTRUM
774 658 585
leos.malina@skp-centrum.cz
Ing. Slabihoudek, Škoda Auto, a.s.
326 816 592
martin.slabihoudek@skoda-auto.cz
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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 říjnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

88 let  - Emilie Pecháčková,
 - Věra Pytlíková
83 let  - František Andrlík
82 let  - Božena Vondráčková
80 let  - Marie Bubnová
79 let  - Anna Černá,
 - Jiřina Havlíčková
78 let  - Miroslav Kain
77 let  - Františka Kollerová

76 let  - Vilma Vrbická,
 - Bohumír Švéda
73 let  - Miroslav Musílek,
  - Marie Scholzová,
 - Marie Pirklová
72 let  - Jaroslava Hečková,
 - Ludmila Kalousková
70 let  - Petr Ludvík

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Anna Brožková, Zdenka Panchartková, Rudolf Albert, Jiří Krejčí

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Taťána Stejskalová, Natálie Charouzová, Vojtěch Dvořáček,
Elisabeth Kochová, Hana Štajnerová, Vít Štěpánek, Adam Svoboda

Ondřej Poláček – Klára Brožková
Jan Levý – Gabriela Nováková

Pavel Mančál – Martina Nastoupilová
Jaroslav Bartoň – Terezie Klímová
Pavel Mašek – Romana Fiedlerová

Michal Klimeš – Eliška Dostálová
Tomáš Motyčka – Eva Valová

Marek Kutlák – Lenka Michaličková
Jiří Mezulián – Martina Kolbabová
Karel Pavelka – Anna Špontáková

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

berka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice �amberk tel.: 465 

676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétnì v sekci: Kraj-
ský úøad/Informace z odborù/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékaø/ka obec místo telefon
06. 10. So  MUDr. Strnadová  Jablonné n. O.  Na Dílech 622  465 642 765
07. 10. Ne  MUDr. Strnadová  Jablonné n. O.  Na Dílech 622  465 642 765
13. 10. So  MUDr. Šrámek  Letohrad  U Dvora 815  465 621 551
14. 10. Ne  MUDr. Šrámek  Letohrad  U Dvora 815  465 621 551
20. 10. So  MUDr. Špičková  Králíky  5. května 414  465 631 274
21. 10. Ne  MUDr. Špičková  Králíky  5. května 414  465 631 274
27. 10. So  MUDr. Špička  Králíky  5. května 414  465 631 154
28. 10. Ne  MUDr. Špička  Králíky  5. května 414  465 631 154
03. 11. So  MUDr. Ulman  Tatenice  č.p. 268  465 381 212
04. 11. Ne  MUDr. Ulman  Tatenice  č.p. 268  465 381 212

Názvy svateb
Rok Název
  1. bavlněná svatba
  2. papírová svatba
  3. kožená svatba
  4. květinová svatba
  5. dřevěná svatba
  6. železná (někde plechová) svatba
  7. vlněná (někde měděná) svatba
  8. bronzová svatba
  9. měděná (někde hliněná) svatba
10. cínová (někde růžová) svatba
11. ocelová svatba
12. hedvábná svatba
13. krajková svatba
14. slonovinová svatba
15. křišťálová (někde skleněná) svatba
20. porcelánová svatba
25. stříbrná svatba
30. perlová svatba
35. plátěná (někde korálová) svatba
40. rubínová svatba
45. safírová svatba
50. zlatá svatba
55. smaragdová svatba
60. diamantová svatba
65. kamenná (někde železná) svatba
70. platinová (někde svatba milosti)
75. svatba korunovačních klenotů

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Koupím dýni vhodnou k zavařování. 
Volejte na č. 739 275 337.

Veletrh BYDLENÍ 2007
Novinky  a  nápady,  jak  pohodlně  a 

zdravě    bydlet,    nabídne  výstava  ná-
bytku,  interiérového vybavení, doplňků 
a  životního  stylu BYDLENÍ 2007    Její 
brány  se  na Výstavišti  Flora Olomouc 
otevřou  ve  dnech    18.  –  21.  října.    13. 
ročník  prodejní  akce  připraví  aktuální 
nabídku od zařízení bytů,  kuchyňských 
sestav, nábytku zahradního a chatového, 
speciální vybavení pro zdravotně postiže-
né a zařízení kanceláří. Nebudou chybět 
ani  potřebné  doplňky  od  podlahových 
krytin, bytových textilií, osvětlení, skla, 
keramiky až po elektrospotřebiče a zabez-
pečovací zařízení. Na návštěvníky čekají  

slevy i losování o skvělé ceny!
Výstava bude otevřena denně od 10 do 

18 hodin -  poslední den do 17 hodin.

KLUB MAMINEK
POŘÁDÁ

2. HALLOWEENSKÝ
LAMPIONOVÝ

PRŮVOD
31. října v 17. hodin 

u ZŠ Moravská začíná 
naše cesta za světýl-
ky. Zveme všechny děti 
(pouze v doprovodu do-
spělé osoby), vezměte si 
s sebou kromě lampionu 
ještě svíčku a sirky.
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Program na ŘÍJEN
úterý   9.   TRANSFORMERS   zač. v 17.00 hod
Sci-fi  snímek čerpá  inspiraci ze známých hraček společnos-

ti Hasbro,  ale  rozhodně  se  nejedná  o  film pro  nejmenší  děti. 
Velkoryse pojatý projekt natočil Michael Bay, režisér s pověstí 
nejobratnějšího tvůrce akčních velkofilmů posledních let. Bitva 
Autobotů s Deceptiony může začít!

pátek   12.   FAUNŮV LABYRINT   zač. ve 20.00 hod
Největším množstvím cen za loňský rok ověnčený titul špa-

nělského režiséra Guillerma del Tora vypráví fantastický příběh 
dívky Ofélie, která se ocitá na pomezí reálného a nadpřirozeného 
světa, obývaného záhadným faunem a dalšími zázračnými by-
tostmi. Nevšední dílo zdobí originální výtvarné řešení postav a 
prostředí.

úterý   16.   HOSTEL II   zač. ve 20.00 hod
Nečekaný  úspěch  sadistického  thrilleru Hostel  přinesl  po-

kračování  s  jen nepatrně  obměněným základním  schématem. 
Tři mladé Američanky jsou při své cestě po Evropě uneseny a 
prodány do bestiálního podniku, ve kterém bohatí klienti surově 
mučí a zabíjejí nevinné oběti.

pátek   19.   EDITH PIAF   zač. ve 20.00 hod
Životopisný hudební snímek je portrétem silné osobnosti, 

neuznávající rozdíl mezi životem a uměním. Mimořádný je 
herecký výkon Marion Cotillardové v hlavní roli – podařilo 
se jí mluvit, smát se, pohybovat se, tyranizovat, trpět, ze-
stárnout a nakonec i zemřít jako Edith Piaf.

úterý   23.   MISS POTTER   zač. ve 20.00 hod
Beatrix Potterová patří mezi nejúspěšnější autorky dět-

ských knih, ale její tvorba je u nás málo známá. Zajímavé 
je, že všechny své knihy napsala během několika málo let. 
Renée  Zellwegerová  ztvárnila  spisovatelku  jako moderní 
ženu v dusivé atmosféře doznívající viktoriánské Anglie.

pátek   26.   OKAMŽIK ZLOMU   zač. ve 20.00 hod
Výborně napsaný a zahraný  je napínavý snímek s An-

thony Hopkinsem v hlavní roli. Stárnoucí letecký inženýr 
chladnokrevně zavraždí svoji nevěrnou ženu, k vraždě se 
přizná a u soudu se obhajuje sám. Zdánlivě  jasný případ 
je ale překvapivě obtížné dovést ke spravedlivému trestu. 
Obtížné, až nemožné…
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Nou Entry vydává své druhé CD
Králická popkorn-punková kapela Nou Entry, vydává své 

druhé CD s názvem Feel like a mod. Křest alba proběhne v pá-
tek 5. 10. 2007 od 21.00 v klubu Kamikaze (bowling bar). Kapela 
si pozvala i hosta z Potštejna, hardcorové Rádio Jerevan.

úterý   30.   DIVOKÉ VLNY   zač. v 17.00 hod
Mladý tučňák Cody se dostane z rodného Mražákova na ostrov 

Pin-Gui, kde se koná surfařský memoriál na počest Velkého Z, 
který zmizel ve vlnách při posledním závodě. Technicky dokonalý 
animovaný snímek pro celou rodinu natočili tvůrci s lehkostí, s vti-
pem a s ironií, zároveň ovšem s hlubokou znalostí surfingu.

Klub Na Střelnici Králíky
ŘÍJEN 2007

PRACHY? PRACHY!
pátek 5. a sobota 6. zač. ve 20.00 hod
Současný anglický dramatik Ray Cooney  je divákům důvěr-

ně známý svými úspěšnými komediemi: 1+1=3, Peklo v hotelu 
Westminster, Dvouplošník  v hotelu   Westminster  a Rodina  je 
základ státu (viděli jsme před časem také v Králíkách v podání 
českotřebovských  divadelníků).  Zatímco  v  těchto  rozpustilých 
fraškách jde o nevěru, díky které postavy zabředají do trapných 
situací, v komedii Prachy? Prachy! se do mlýnu událostí dostávají 
kvůli  nečekanému nálezu. Kufřík s obrovskou částkou 735 000 
liber  rozmetá  poklidný  život  spořádaného manželského  páru. 
Vidina bohatství nastartuje rozpory nejen v rodině samotné, ale 
do problému vtahuje i ostatní aktéry.
Geometrickou  řadou narůstá  řetězec  lží,  úskoků,  výmluv  a 

vydírání. Napětí  se stupňuje a s ním graduje  i humor. V režii 
Zdeňka Němečka se představí Iva Musilová, Hanka Stará, Líba 
Opravilová, Dušan Kohút, Vladimír Hejtmanský, Martin Kos, 
Miroslav Černohous a Zdeněk Hanák. Vstupenky v předprodeji 
v obchodě QUELLE na Velkém náměstí, vstupné 50,- Kč.

sobota 13.   VINOBRANÍ   zač. v 20.00 hod
Taneční zábava s hudbou Classic Kroměříž, pořádá Sdružení 

pro králický karneval, vstupné 60,- Kč.

PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ
sobota 20. zač. v 19.30 hod
Zní  to neuvěřitelně,  ale Pavlína Jíšová právě vydala  již  své 

šesté sólové album, tentokrát  s názvem Andělé jsou s námi. Od 
vydání alba „V proutěném křesle“ uplynuly skoro čtyři roky. Za tu 
dobu se v Pavlínině muzikantském životě leccos změnilo. Kapela 
CS Band je dva roky minulostí a Pavlína Jíšová nyní hraje a zpívá 
s Pavlem Malinou (s nímž CS Band založila) a s Pavlem Peroutkou, 
kontrabasistou kapely Reliéf. Koncert známé folkové zpěvačky v ce-
lovečerním programu, vstupné 80,- Kč (návštěvník tohoto koncertu 

získá slevu 20% na nákup vstupenky na koncert Rudyho Linky 15. 
11. nebo na koncert skupiny Spirituál Kvintet 18. 11.)

pátek 26.   LÍBÁNKY S OPERETOU   zač. v 16.00 hod
Sólisté opavského divadla představují nový pořad plný známých 

operetních melodií, vstupné 40,- Kč.

sobota 27.  PRODLOUŽENÁ   zač. v 19.00 hod
Prodloužená večerní lekce tanečního kurzu je určena především 

pro frekventanty kurzu, rodiče, příbuzné a přátele. Hudba R. Bílý, 
vstupné 30,- Kč.

Připravujeme na LISTOPAD: 2. 11. – Zdeněk Podskalský: 
Návštěva mladé dámy (Celkom malé divadlo Levice – před-
stavení  v  rámci Česko-slovenského divadelního  festivalu); 15. 
11. – Rudy Linka Trio (koncert jednoho z nejlepších světových 
jazzových kytaristů); 18. 11. – Spirituál Kvintet (koncert); 24. 
11. – Tata Bojs (koncert).

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Klub Na Střelnici Králíky Vám nabízí e-mailové 
zasílání měsíčního programu kina a dalších kultur-
ních a společenských akcí. Pokud máte o tuto službu  
zájem, napište ze svého e-mailu na adresu strelnice@
strelnice.cz a do předmětu zprávy uveďte „Program 
Střelnice ANO“. Těšíme se na Vaši návštěvu.

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ
Klub Na Střelnici pořádá kurz taneční výchovy pro manžel-
ské, partnerské a přátelské páry. Kurz sestává z pěti lekcí 
a závěrečného věnečku s živou hudbou. Kurz začíná ve 
čtvrtek 1. listopadu 2007 v 19:00 hodin ve velkém sále 
Střelnice. Je určen jak pro začátečníky, tak pro tanečníky, 
kteří již v minulých letech podobný kurz navštívili. Zájemci 
se naučí nebo si zopakují základy standardních a latin-
skoamerických tanců a naváží výukou dalších tanečních 
postupů a figur. Tyto kurzy vždy provází velmi uvolněná, 
přátelská a neformální atmosféra. Kurzovné pro taneční pár 
činí 500,- Kč, přihlášky na tel. č. 603 849 460 a také emai-
lem na adrese strelnice@strelnice.cz. Přijaty budou i páry, 
které se dostaví přímo na první lekci. Na Vaši návštěvu se 
těší taneční mistři Iva Musilová a Vladimír Hejtmanský.
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Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc ŘÍJEN

1. 10.

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

A. Hanuše. Film USA. Cris Johnson je 
obdařen schopností vidět budoucnost a 
také  určovat  správný  tok  času.  Vláda 
ho  potřebuje,  aby  pomohl  zabránit  te-
roristickému útoku.  Přesvědčit  ho má 
agentka  Ferrisová,  jenž  bude  nucena 
použít  všech  svých  triků.  96 min,  pří-
stupný od 15 let.

Kurz podzimní aranžmá
Žamberk,  18:00,  Rodinné  centrum 

Pohoda, Nádražní. Dekorace z papíru a 
přírodnin. Vstupné 30,- Kč.

3. 10.

Divoké vlny
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - animovaný, česky, 
88 min., přístupný, 65,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Harry Potter a Fénixův řád
Letohrad,  17:00, Dům  kultury  -  ki-

nosál, Družstevní 597. Pátý film o brý-
latém čaroději Harry Potterovi přináší 
mnohem temnější děj, než jak tomu bylo 
u dílů předchozích. Pán Zla se na konci 
minulého dílu vrátil silnější než kdy dří-
ve připraven nastolit svou krutovládu. 
Jenže ani pro tak mocného mága není 
nic  tak  jednoduché,  jak  by  se mohlo 
zdát  a  v  jeho  cestě  k  definitivní moci 
stojí mnoho  překážek.  Jednou  z  nich 
je právě Harry.  138 minut,  přístupný, 
dobrodružný,  rodinný,  český  dabing, 
vstupné 70,- Kč.

„Konflikt jako možnost k sebepo-
znání a růstu“ (přednáška)
Žamberk,  18:00,  Rodinné  centrum 

Pohoda,  Nádražní.  Přednáška Mgr.
Táni  Brodské  „Konflikt  jako možnost 
k  sebepoznání  a  růstu“.  Jeho  způsoby 
a  přístupy  k  řešení  a  jeho  spouštěcí 
mechanismy. vstupné: 35,- Kč.

4. 10.

Sedmá pečeť
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Švédsko (1957) - drama. 
V  těžké  skličující  atmosféře  na  pozadí 
morové  epidemie,  rytíř Antonius Block 
putuje  temnou  středověkou Evropou  a 
hledá odpověď na otázky, které mu sžírají 
mysl - „Boha volá, vzývá, ale z temnot se 
nikdo neozývá“. Titulky, 96 min., přístup-
ný, pro členy FK 35,- Kč, ostatní 55,- Kč, 
předprodej: 465 614 583.

Oslavy výročí 675 let města
Žamberk,  17:00, Městská  knihovna, 

Nádražní. Beseda  se  spisovatelem Mi-
lanem Duškem  a  dalšími  spisovateli 
regionu. Pořadatel: Město Žamberk.

5. 10.

„DAUFEK“, „ZOUBKY“ A „SÍSA 
KYSELÁ“
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Krátké  činoherní  kousky  v 
podání divadelního spolku „SUTERÉN“ 
při  Pedagogické  fakultě Masarykovy 
univerzity Brno.

6. 10.

Chvilková slabost
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Divadlo Radka Brzobohatého, 
Praha. Současná anglická hra na téma 
tak důvěrně známé - manželství, ve kte-
rém vzniká nespočet komických situací 
s  překvapivým  rozuzlením.  I  zdánlivě 
ukončená kapitola může mít  přece  jen 
pokračování. Ani  prohraný  boj  nemusí 
být ztracen. Hrají: Radoslav Brzobohatý, 
Hana Maciuchová,  Andrea Elsnerová, 
Jana Janěková, Sandra Pagodová. Režie: 
Jan Burian. Vstupné: 250,- Kč, předpro-
dej: 465 614 583.

Oslavy výročí 675 let města
Žamberk,  14:00, Masarykovo  nám., 

Městské muzeum, Divišovo divadlo

14.00  odhalení  desky Eduarda Lan-
dy  na Masarykově  náměstí  na  budově 
radnice
15.00  vernisáž  výstavy  „Výtvarný 

Žamberk“ v Městském muzeu
19.30 Divadlo  Radka Brzobohatého 

„Chvilková slabost“  - představení v Di-
višově divadle
Pořadatel: Město Žamberk

7. 10.

Dannyho parťáci 3
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - kriminální komedie. 
George Cloney, Brad Pitt a Matt Damon 
se vracejí do prostředí, kde začínali - tedy 
do Las Vegas. Hodlají se pomstít podlému 
padouchovi,  jinak majitel  kasina,  který 
ošklivým podrazem ublížil  jejich příteli. 
V nouzi nejvyšší se spojí i s nepřítelem. 
Předprodej: 465 614 583.

8. 10.

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

A. Hanuše. Film USA. 144 min, přístupný 
od 12 let.

Kurz drátkování šperků a ozdob
Žamberk,  18:00,  Rodinné  centrum 

Pohoda, Nádražní. Kdo má kleštičky  a 
korálky, vzít s sebou. Vstupné 30,- Kč.

10. 10.

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

dražní 39. Film USA - životopisný. Když 
Andy potkal Edie, stal se život uměním. 
Edith Sedgwicková se v roce 1965 dostala 
do  proslulé  Továrny Andy Warhola  a 
ihned  podlehla  vlivu  extravagantního 
tvůrce,  kterého  obdivovala  a  který  ob-
divoval (alespoň zpočátku)ji. Titulky, 90 
min., od 15 let, 65,-Kč, předprodej: 465 
614 583.

Cesta po Angole - jiný svět
Žamberk,  18:00,  Rodinné  centrum 

Pohoda.  Své  zážitky  z  cesty  vypráví 
Marek Brandejs, od 18 hod. v Rodinném 
centru  Pohoda  v  Žamberku.  Vstupné: 
50,- Kč.

11. 10.

Ratatouille
Jablonné  nad  Orlicí,  18:00,  kino 

-  sál,  A.  Hanuše.  Oscarem  oceněný 
režisér Brad Bird a vypravěčští mistři 
z  Pixar Animation  Studios  uvádějí  fil 
Ratatouille,  nejoriginálnější  letošního 
léta  o  tak  bizarním  přátelství,  jaké  si 
jen  lze  představit.  Hlavním  hrdinou 
filmu je krysák Remy, který odvážně sní 
o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem 
v  pařížské  pětihvězdičkové  restauraci. 
Společně  se  zkrachovalým  vynašečem 
kuchyňských  odpadků  Linguinim  se 
vydají za svým cílem stát se nejvyhlá-
šenějším kuchařem v Paříži.  110 min, 
přístupný.
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13. 10.

Transformers
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní  39.  Film USA  -  akční,  sci-fi, 
širokoúhlý, titulky, 144 min., přístupný, 
60,- Kč, předprodej: 465 614 583.

VIII. Hubertova jízda v Žamber-
ku
Žamberk,  10:00,  u  kapličky Pod Su-

ticí.  Jezdecký  klub Polsko  srdečně  zve 
všechny příznivce koní a přírody na VIII.
Hubertovu  jízdu.  Program:  10.00  hod. 
- zahájení, 10.30 hod. - odjezd na hon za 
liškou, 13.00 hod. - parkurové skákání a 
další soutěže. Po odjezdu na hon budou 
připraveny  soutěže  pro  děti.  V  době 
Hubertovy  jízdy  zajišťují  občerstvení 
členové MS „Hůrka“. Pořadatel: Jezdecký 
klub Polsko.

Přespolní běh lyžařů - Letohrad
Letohrad, 10:00, areál biatlonu. Trať 

závodu: Kros 8000 m (lesní pěšiny a as-
falt). Informace: biatlon@orlicko.cz.

Vinobraní
Lukavice,  20:00,  Sokolovna. Burčák, 

křapáče, hudba - Jahody a Cimbalovka 
J. Dostála.

Slámožroutská zábava
Kunvald, 20:00, Sokolovna. Hraje rock-

ová skupina Bladex. Pořadatel: Hokejový 
oddíl Slámožrouti.

14. 10.
Transformers
Žamberk,  17:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní  39.  Film USA  -  akční,  sci-fi, 
širokoúhlý,  titulky,  144 min.,  přístup-
ný,  60,-  Kč,  předprodej:  465  614  583.
širokoúhlý, titulky, 144 min., přístupný, 
60,- Kč

15. 10.
Okamžik zlomu
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA. 114 min, přístupný 
od 12 let.

Jak válčili husité
Žamberk, 09:00 a 10:30, Divišovo di-

vadlo, Nádražní 39. Zábavně vzdělávací 
pořad z dějin vojenství s dobovými kos-
týmy a výstrojí (rytíř v plné zbroji, lehký 
jezdec, pěší bojovník). Nebude chybět ani 
husitský vůz. Agentura Pernštejni Par-
dubice. Předprodej: 465 614 583.

16. 10.
Rovníková Afrika - Václav Faltus
Letohrad,  17:00,  Restaurace  Nový 

dvůr. Přednáška s promítáním diapozi-
tivů. Vstupné 20 Kč.

17. 10.
Edith Piaf
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film Francie, VB, ČR - ži-
votopisný, hudební, širokoúhlý, titulky, 
141 min., od 15 let, 70,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Seznam kulturních a sportovních akcí v
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18. 10.

Volver
Žamberk,  19:30,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film Španělsko - komedie. 
Volver  znamená  „vrátit  se“  -  a  režisér 
Pedro Almodóvar se vrací do kraje své-
ho dětství La Mancha. Volver je příběh 
o přežití: všechny ženské postavy filmu 
se snaží přežít s obdivuhodnou odvahou, 
projevující  se  v  situacích  tragických 
i  komických,  groteskních  i  dojemných. 
Širokoúhlý, titulky, 120 min., od 15 let, 
pro  členy FK  35,- Kč,  ostatní  55,- Kč, 
předprodej: 465 614 583.

19. 10.

Neil Simon - Bosé nohy v parku
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kino-

sál, Družstevní 597. Bosé nohy v parku, 
tedy spíše chodit bos v pěti stupňovém 
mrazu,  to  je  ta hranice,  kterou  odmítá 
překročit hlavní hrdina, mladý advokát 
Paul Bratter, jenž se právě oženil s Corií 
Banksovou.  Po  líbánkách  strávených 
v hotelu Plaza, kde párek novomanželů 
nevyjde po celých pět dní ze svého apart-
má, vstupují do skutečného života. A ten 
jim  samozřejmě  servíruje  nejen  samá 
potěšení. Nejúspěšnější hru Neila Simo-
na nastudoval divadelní spolek „DIVIŠ“ 
Žamberk. Vstupné: 60,-/70,- Kč.

20. 10.

Michalovi mazlíčci
Letohrad, 14:30, Dům kultury - kino-

sál, Družstevní 597. Dětské představení 
populárního Michala  Nesvadby  aneb 
„Michale když máš na opasku ještě dvě 
volné dírky za přezkou, tak si nehraj na 
to, že jsi už dospělý!“. Michal si myslí, že 
už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. 
Jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, ho ale 
přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě 
nevyrostl a hrát si  s nimi může klidně 
dál. V  představení  uvidí  děti  skutečné 
hračky, své oblíbené plyšáky, do kterých 
se  zamilují  nejen  ony,  ale  také  jejich 
rodiče. Vstupné: 110,-/120,- Kč.

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

dražní 39. Spolek divadelních ochotníků 
Diviš Žamberk. V důsledku pochvalných 
kritik vděčných diváků a pro neutucha-
jící zájem těch, kteří o hře pouze slyšeli 
a  chtějí  ji  také vidět, DSO Diviš uvádí 
reprízu  americké  konverzační  komedie 
o novomanželském páru a jeho velmi ne-
všedních peripetiích. To vše v režii Ivany 
Šrámkové. Vstupné: 70,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

21. 10.

PLAY STRINBERG
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Divadelní představení v po-
dání pražského divadla Ungelt. „Šťastné 
manželství je malér. Manželství je vůbec 
malér.“  Hrají:  Chantal  Poullan,  Jiří 
Lábus  a Miroslav  Etzler.  Předprodej 

v Kulturním a  informačním  centru  čp. 
30, tel. č. 465 641 371.

Hezké sny
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní  39.  Film USA  -  romantická 
komedie. Gary začne svou komplikova-
nou životní situaci řešit útěky do světa 
snů. Nekonvenční komedie, která pobaví 
každého,  kdo  se  aspoň  někdy  na  pár 
vteřin  zasnil,  aby překonal  tíhu  rychle 
se měnícího světa okolo nás. Hrají Gwy-
neth  Paltrow,  Penélope  Cruz, Martin 
Freeman,  Danny  deVito.  Titulky,  94 
min, přístupný, 55,- Kč, předprodej: 465 
614 583.

24. 10.

Ten večer
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - drama. Těž-
ce  nemocná  žena  vzpomíná  na  jeden 
víkend před 50 lety, kdy potkala svou 
jedinou  životní  lásku.  Její  dcery  se 
snaží  vyrovnat  s  blížící  se  smrtí,  ale 
i  poskládat  střípky  z matčina  i  jejich 
života. Natočeno podle scénáře Michaela 
Cunninghama. Širokoúhlý, titulky, 117 
min., od 12 let, 60,- Kč, předprodej: 465 
614 583.

Hairspray
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kino-

sál, Družstevní 597. Píše  se  rok 1962, 
Baltimore, USA. Obtloustlá středoško-
lačka Tracy Turnblad  (Nikki Blonsky) 
navzdory  svým  nepřehlédnutelným 
tělesným rozměrům miluje tanec a sní 
o  tom,  že  se  stane  hvězdou  televizní 
taneční show Cornyho Collinse (James 
Marsden).  Na  cestě  za  splněním  své-
ho  snu  ji  sice  podporuje  otec Wilbur 
(Christopher Walken),  ale  Tracy musí 
překonat řadu přakážek, které nesouvi-
sejí jen s jejími tělesnými proporcemiy: 
počáteční  odpor  své  podobně  tělnaté 
matky  Edny  nebo  nenávist  televizní 
producentky Velmy  (Michelle  Pfeiffer) 
a  její  protěžované  dcery.  117 minut, 
přístupný od 12 let, komedie, muzikál, 
titulky, vstupné: 65,- Kč.

25. 10.

Božský Evan
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA  - Bůh,  který na 
sebe vzal opět podobu Morgena Freema-
na, požádá Evana (kterého známe jako 
novináře  z  předchozího  filmu Božský 
Bruce),  aby  sestavil  novou  Evanovu 
archu. Na scéně se tedy objeví obrovské 
množství zvířat a rozhodně se bude na co 
koukat. 96 min, přístupný.

26. 10.

6 NaChodníku
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Hudební projekt originální ná-
chodské skupiny založený na autorském 
šansonu. Vstupné:  60,- Kč,  předprodej: 
465 614 583.
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27. 10.

Mr. Brooks
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - thriller. Earl 
Brooks  (Kevin  Costner)  je  výborný 
manažer, milující otec, který se v noci 
mění v nekompromisního vraha. Nezů-
stávají po něm žádné stopy a vyšetřující 
inspektorka (Demi Moore) je v koncích. 
Náhodný svědek jedné z vražd informa-
ce nepředá policii, ale na oplátku chce, 
aby  se mohl  vražd  účastnit.  Titulky, 
120 min., od 15 let, 55,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

28. 10.

Mr. Brooks
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - thriller. Titulky, 
120 min., od 15 let, 55,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

30. 10.

Balada pro banditu
Žamberk,  19:30,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Klicperovo divadlo Hradec 
Králové.  Balada  pro  banditu  (Milan 
Uhde - Miloš Štědroň). Legendární mu-
zikál, divácky nejúspěšnější představení 

v  historii  hradeckého  divadla.  Příběh 
na motivy Olbrachtova románu „Nikola 
Šuhaj  Loupežník“,  nádherné,  dnes  už 
zlidovělé písně, láska i zrada dvojice mi-
lenců -  v tom je neopakovatelné kouzlo 
pro všechny citlivé diváky. Režie Karel 
Brožek. Vstupné:  190,- Kč,  předprodej: 
465 614 583.

31. 10.

Hairspray
Žamberk,  19:30,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní  39.  Film  USA  -  hudební. 
Středoškolačka Tracey je trošku víc než 
plnoštíhlá,  ale  to  ji  nebrání  v  tom aby 
milovala tanec a nestyděla se to předvést 
svému okolí. Svižný retro snímek nabitý 
energií, jedna hudební pecka za druhou, 
John Travolta v roli tělnaté matky..kdo 
neviděl,  neuvěří.  Širokoúhlý,  titulky, 
117 min., od 12 let, 65,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Ratatouille
Letohrad, 17:00, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597. Oscarem oceněný režisér 
Brad Bird  a  vypravěčští mistři  z Pixar 
Animation  Studios  uvádějí  film Rata-
touille, nejoriginálnější komedii letošního 
léta o tak bizardním přátelství, jaké si jen 
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lze představit. Hlavním hrdinou filmu je 
krysák Remy, který odvážně sní o tom, že 
se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské 
pětihvězdičkové  restauraci.  Společně  se 
zkrachovalým vynašečem kuchyňských 
odpadků Linguinm  se  vydají  za  svým 
cílem stát se nejvyhlášenějším kuchařem 
v Paříži. 110 minut, přístupný, animovaná 
komedie, český dabing, vstupné: 65,- Kč.

Dlouhodobé akce a výstavy
Městská knihovna Žamberk
Výstava fotografií pí Hany Sklenkové 

probíhá v půjčovní dny knihovny. Vstup 
volný. Výstava potrvá do konce října.
Po 8-10.45 13-19
Út 8-10.45 13-18
St 8-10.45  13-17
Čt 8-10.45  13-17
Pá 16-18

Obrazy – Pravoslav Kalous
V kulturním a informačním centru čp. 

30 v Jablonném nad Orlicí
Otevřeno: Po – Pá 8-12 13-17
                 So -       9-12
Výstava potrvá do 10. listopadu 2007.

Výstava – Keramika a obrazy/Peter 
Kršák  (Slovensko)  –  do  31.  10.  2007. 
Městské muzeum v Králíkách

Lipecký pohár 2007
Dne 28. července uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 

z Prostřední Lipky již 6. ročník Lipeckého poháru. Místní 
soutěžní  specialitou  je disciplína, která nebývá  součástí 
soutěží v širokém okolí. Jedná se o „sání z potoka“. Snad 
i proto místní obsadili v soutěži první dvě místa.

Pořadí: 1. Prostřední Lipka A (72,82 s.), 2. Prostřední 
Lipka B (74,74), 3. Červená Voda (75,63), 4. Líšnice (80,24), 
5. Králíky (81,00), 6. Dolní Orlice (94,92), 7. Dolní Boříko-
vice (108,85), 8. Dolní Morava (125,62).
SDH Prostřední Lipka děkuje všem sponzorům:
Albert Petr, Beran Václav, Brůna Miroslav st., Brůna 

Miroslav ml., Brůna Martin, Chodec Evžen, Linhart Jaro-
slav st., Linhart Vít, Nun Josef, Somogyi Ludvík st., Urban 
Bohumír, Radimský M., Výpočetní technika – Procházka, 
Květena  –  Čumová,  Lidovka  – Kopecký, Hračkářství 
– Ettelová, Suvenýry – Kubáňová, Drogerie – Pěnkavová, 
Osadní výbor Prostřední Lipka, Autocentrum – Springer.
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RALLY POHODA 2007
Organizátoři  3.  ročníku  „RALLY POHODA“  děkují 

všem sponzorům za podporu a také všem spolupořadate-
lům, kteří se na letošní akci podíleli. Díky nim mohlo 24 
automobilových posádek ze 30. přihlášených absolvovat 
1.  září  2007  celodenní  poznávací  výlet  doplněný netra-
dičními soutěžemi. Všechny posádky byly při vyhlášení 
výsledků odměněny věcnými cenami a děti mohly navíc 
zdarma využít  skákací  hrad,  jízdu na  čtyřkolce  a  další 
dětské aktivity.

Za organizátory Mgr. Jiří Souček, Mgr. Hana Moravcová

HEŘMANICKÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ 07

AC Heřmanice „A“ – Isolit-Bravo   3:2 Hasiči Prostřední Lipka – AC Heřmanice „B“   3:1
Horní Lipka – AC Heřmanice „B“   2:0 Horní Lipka – Hasiči Prostřední Lipka   3:0
Isolit-Bravo – Hasiči Prostřední Lipka   4:1 Isolit-Bravo  – AC Heřmanice „B“   3:1
Horní Lipka – Isolit-Bravo   2:0 AC Heřmanice „A“ – Hasiči Prostřední Lipka   8:0
AC Heřmanice „A“ – Horní Lipka   0:1 AC Heřmanice „B“ – AC Heřmanice „A“   0:3

Pořadí Družstvo Vítězství Remízy Prohry Body Skóre Rozdíl
1. Horní Lipka 4 0 0 12 8:0 + 8
2. AC Heřmanice „A“ 3 0 1 9 14:3 + 11
3. Isolit–Bravo Jablonné nad Orlicí 2 0 2 6 9:7 + 2
4. Hasiči Prostřední Lipka 1 0 3 3 4:16 - 12
5. AC Heřmanice „B“ 0 0 4 0 2:11 - 9

ZÁVĚREČNÁ TABULKA:

JEDNOTLIVÉ ZÁPASY:

V sobotu 8. září 2007 se v Prostřední 
Lipce na sportovišti u hospody konal Heř-
manický turnaj v malé kopané. Ve všech 
třech předchozích  ročnících účastníkům 
i pořadatelům bylo počasí příznivě naklo-
něno a tak snad podle sloganu „třikrát a 
dost“ tomu bylo tentokrát jinak. Od rána, 
stejně jako celý týden, jemně a vytrvale 
pršelo a bylo chladno. Dobře připravený 
mokrý terén byl kluzký, míče rychlé a hůře 
zpracovatelné. Přestože se původně zdálo, 
že tyto podmínky ovlivní účast, když ve 
chvíli oficiálního zahájení sportovní akce 
byl na místě přítomen  jediný  fotbalista 
z místní Lipky, opak byl pravdou. Domácí 
AC Heřmanice, měli početné zastoupení, 
tak narychlo rozdělili tým na A a B, dále 
startovala  reprezentace Horní  Lipky. 
Z Jablonného nad Orlicí přijelo družstvo 
Isolit–Bravo, které dodalo celému turnaji 
punc mezikontinentálnosti. Nastoupili 
i Hasiči z Prostřední Lipky a to pouze díky 
rychlému skútru Jardy Linharta. Jejich 
pozdější přihlášení přineslo drobné potíže 
do  již  určeného hracího  systému, který 
se nakonec ustálil na hrací době 2 x 15 
minut a hře každého s každým. Vítězství 
v zápase znamenalo zisk tří bodů, remíza 
bod jeden a prohra žádný.
Tabulka naznačuje, že se žádné velké 

drama  nekonalo,  pouze  přímý  souboj 
o vítězství v turnaji skončil nejtěsnějším 
rozdílem jednoho gólu, střeleného z poku-
tového kopu za brankářovu ruku mimo 
„vápno“. Značně posílené „áčko“ Heřma-
nic bylo suverénům a obhájcům vítězství 
v ročnících `05 a `06 víc než rovnoceným 
soupeřem. Zaváhání se jim však už nepo-
dařilo napravit. Velké sympatie zaslouží 
fotbalisti  z Jablonného pro  líbivý a ko-
lektivní styl jejich hry, které překvapivě 
na agresivnější pojetí prvních dvou týmů 
nestačilo. Narychlo vytvořená družstva se 

staly outsidery turnaje. První tři vítězné 
týmy získaly originální diplomy, perníko-
vé medaile z dílny Jany Mannlové a míče 
Mitre. Týmy na prvních čtyřech místech 
obdržely poukaz na občerstvení. 
Na  závěr  díky!  Všem  hráčům  za 

účast a pohodovou sportovní atmosféru, 
Lipečákům za plácek, Kristině Brůnové 
za bezvadné nápady, Jirkovi Hlavovi za 
rozhodcování.

Naše  poděkování  patří  také  přispě-
vovatelům a  sponzorům: Městský úřad 
Králíky, Aspire sports s.r.o. Brno - dovoz-
ce  fotbalové  značky Mitre  do ČR, Max 
Portman s.r.o. Kroměříž, Jiří Bartoníček 
-  farma  Oleška  Heřmanice  a  Viking 
outdoor Králíky.

Za pořadatele (Osadní výbor Heřma-
nice, Hasiči Heřmanice a AC Heřmanice) 
Petr Venzara
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Krajská I. A třída
Králíky – Moravany 1:0 (1:0)
Domácí v neděli vytěžili z minima maximum. Soupeř do 10. 

minuty  spálil  dvě  gólové  šance. Domácím nefungovala  záložní 
řada, a tak byli vděční, když ve 43. minutě po dlouhém autu Jiřího 
Makara Krejčí překonal hlavou brankáře Hrubeše. I druhý polo-
čas se hrál za územní převahy Moravan, ale dát branku byl pro 
ně neřešitelný problém. Roman Starý, trenér Králík: „Moravany 
svým výkonem v Králíkách překvapily. Sportovně musím přiznat, 
že herně byly lepší, ale naše bojovnost i tentokrát nakonec slavila 
úspěch.“ Branka: Krejčí. ŽK: 5:4. Králíky: Valčík – Jaroslav Makar, 
Jiří Makar, Khol, Jungvirt, Ježek, Paulus, Starý, Krejčí, Musil, 
Hlava (Šmolík, Hinkelmann).

Dolní Újezd – Králíky 2:1 (1:0)
Domácí měli  od  úvodního  hvizdu  navrch,  ale  slibné  šance 

v podání Havrana, Nováka a Fulíka zůstaly bez využití. Až ve 
33. minutě se měnil stav, když po velkém závaru před Valčíkem 
skončil balon za čárou zřejmě přičiněním králických beků. Hned 
po přestávce vymetl šibenici M. Vomáčka a navíc se zranil brankář 
Valčík. V 55. minutě pohodlně snížil Musil, domácí znervózněli 
a  upadli  do  křeče.  Přesto mohli  v  několika  případech  vedení 
pojistit, J. Vomáčka trefil hlavou břevno a s dalšími pokusy si 
poradil náhradník Halanič. V 80. minutě sahali hosté po remíze, 
ve vyložené pozici se ocitl Krejčí, ale Janecký stačil  jeho střelu 
vytěsnit na tyč. V nastavení ještě Novák orazítkoval z trestného 
kopu břevno. Roman Starý, trenér Králík: „Domácí měli sice v zá-
pase mírnou herní převahu, ale do vedení se dostali naší vlastní 
brankou. Když jsme ve 20. minutě druhé půle snížili na 2:1, až do 
konce utkání se museli o výsledek strachovat, protože šance na 
vyrovnání jsme měli.“ Branka: 55. Musil. ŽK: 1:1. Králíky: Valčík 
(Halanič)  – Durna, Makar, Khol,  Ježek, Krejčí, Paulus, Starý, 
Šmolík, Musil, Hlava (Chromek).

Králíky – Srch 0:3
Roman Starý, trenér Králík: „První poločas nás soupeř vůbec k 

ničemu nepustil. Po přestávce se naše hra sice zlepšila, ale proti 
výbornému soupeři na úrovni krajského přeboru jsme prostě ne-
měli šanci se prosadit.“

Morašice – Králíky 5:3
Roman Starý, trenér Králík: „Poměrně dobře rozehraný zápas 

jsme nešťastně ztratili během tří minut druhé půle, to nás po-
chopitelně zlomilo. Na vině je samozřejmě naše vlastní nezodpo-
vědnost, ve výsledkově divokém utkání nám naše obrana příliš 
nepomohla.“

Králíky – SK Chrudim 5:4 (4:2)
Gólovou přestřelku začal  v Králíkách  již  v 6. minutě Musil. 

Hosté v 11. minutě odpověděli křížnou střelou Mrkvy – 1:1. Vzá-
pětí po přihrávce Ježka dostal domácí opět do vedení Musil. Ve 
27. minutě po chybě gólmana Vrbky zvýšil Krejčí hlavou na 3:1. 
O čtyři minuty později opět po centru Jaroslav Makara a hlavičce 
Starého zakončil Musil svůj hattrick – 4:1. Ve 40. minutě po přís-
ně nařízené penaltě snížil na 4:2 Tesař. Poté musel pro zranění 
vystřídat gólman Valčík, jehož nahradil Kalianko. V 50. minutě 
po krásné přihrávce Starého vstřelil gól Šmolík, který byl o chvíli 
později po druhé žluté kartě vyloučen. V 51. minutě snížil Tesař na 
5:3 a v 75. minutě to bylo po gólu Ploszy 5:4. Domácí však v deseti 
s vypětím sil výhru uhájili. Miloslav Černohous, vedoucí mužstva 
Králíky: „Pro diváky to byl velmi atraktivní zápas, který domácí 
svou bojovností  opět  zvládli.“ Branky: Musil  3, Krejčí, Šmolík. 
ŽK: 4:6. ČK: 1:0 (Šmolík). Diváků: 300. Králíky: Valčík – Jaroslav 
Makar, Jiří Makar, Khól, Jungvirt, Ježek, Paulus, Starý, Krejčí, 
Musil, Šmolík (Kalianko, Hájek, Chromek).

Semanín – Králíky 1:2 (1:0)
Úvod  zápasu patřil  opravdovým domácích. V 10. minutě po 

centru Starého Musil  střílel  vedle. V 15. minutě  to  zopakoval 
z trestného kopu z dvaceti metrů Jaroslav Makar. Jenže ve 23. 
minutě po nešťastné ruce králického Hájka v šestnáctce proměnil 
nařízenou penaltu Petr – 1:0. Domácí se ze šoku vzpamatovávali 
do konce poločasu, kdy jim po několika dlouhých autech Jiřího 
Makara při závarech před Stříteským chybělo jen málo. Paulus, 
Khól a Šmolík ale míč do brány nedotlačili. Semanín i do druhé 
půle vstoupil  s profesorským  fotbalem přesvědčen o  tom,  že  si 
vedení pohlídá. Králíky ale bojovaly a zaslouženého vyrovnání se 
dočkaly v 75. minutě: po centru Jaroslava Makara přihrál Starý 
Hinkelmannovi, jenž z malého vápna dorážel. V poslední minutě 
zahrál semanínský Síbrt nešťastně rukou ve vápně a pokutový 
kop proměnil Musil. Miloslav Černohous, vedoucí mužstva Krá-

lík: „Vyhráli jsme zaslouženě, protože hosté kromě jedné střely 
na bránu víc nepředvedli.“ Branky: Musil, Hinkelmann. ŽK: 6:2. 
Králíky: Valčík – Jaroslav Makar, Jiří Makar, Khól, Jungvirt, 
Ježek, Paulus, Starý, Hájek, Musil, Šmolík (Hinkelmann, Krejčí, 
Chromek).

Králíky – Heř. Městec 1:0 (0:0)
Obě mužstva nastoupila  s  omlazenými kádry. Králíky měly 

sice v prvním poločase o něco více ze hry, ale do vyložené šance 
se stejně jako soupeř nedostaly. O výsledku zápasu rozhodla 55. 
minuta, kdy Hájek po akci z levé strany poslal střílený centr před 
branku Heřmanova Městce a Jakub Hlava dorážkou ze tří metrů 
stanovil na konečných 1:0. Vyloučení Jana Volejníka za faul na 
Šmolíka poté domácím pomohlo. Snaha soupeře o vyrovnání se 
zásluhu králického brankáře Valčíka po střele Skokana neujala. 
Po poctivém výkonu domácí vybojovali důležité tři body. Branka: 
Jakub Hlava.  ŽK:  2:2. ČK:  0:1. Diváků:  180. Králíky: Valčík 
– Jungvirt, Jiří Makar, Khol, Jar. Makar, Ježek, Paulus, Starý, 
Hájek, Šmolík, Hlava (Musil, Krejčí, Pohanka).
  1.  FC Titanic Srch  7  6  1  0  19:7  19
  2.  Sokol Staré Hradiště  7  5  0  2  19:10  15
  3.  FK Jiskra Heřmanův Městec  7  5  0  2  14:9  15
  4.  Sokol Rosice n. L.  7  5  0  2  13:9  15
  5.  Jiskra Litomyšl  7  4  2  1  19:8  14
  6.  1. FC Žamberk  7  4  0  3  15:11  12
  7. Jiskra Králíky 7 4 0 3 13:15 12
  8.  Sokol Dolní Újezd  7  3  0  4  11:15    9
  9.  Sokol Moravice  7  2  2  3  10:10    8
10.  Semanín  7  2  1  4    9:15    7
11.  Sokol Moravany  7  2  0  5  12:18    6
12.  SK Chrudim  7  1  1  5    9:13    4
13.  FK Agria Choceň B  7  1  1  5    5:16    4
14.  Valy  7  1  0  6    7:19    3

Okresní přebor III. třídy
Žichlínek – Boříkovice 3:2 (1:2), Boříkovice – Č. Heřmani-

ce 0:3 (0:1), D. Třešňovec – Boříkovice 3:0 (3:0), Boříkovice 
– Řetová 0:2 (0:1), Dlouhoňovice – Boříkovice 3:2 (2:1), Boří-
kovice - Těchonín 0:0, Němčice – Boříkovice 2:0 (1:0).
  1.  Těchonín  7  4  2  1  12:5  14
  2.  Kunvald  7  4  2  1    9:5  14
  3.  Libchavy B  7  3  3  1  19:11  12
  4.  Čes. Heřmanice  7  4  0  3  21:17  12
  5.  Dol. Třešňovec  7  3  3  1  15:11  12
  6.  Dol. Černá  7  4  0  3  14:13  12
  7.  Dlouhoňovice  7  3  3  1  12:11  12
  8.  Dobříkov B  7  2  3  2  17:18    9
  9.  Řetová  7  2  2  3  15:12    8
10.  Žichlínek  7  1  3  3  10:18    6
11.  Němčice  7  1  0  6    9:20    3
12. Boříkovice 7 0 1 6   4:16   1

Okresní přebor IV. třídy
Králíky B – Albrechtice B 2:0 (1:0)
Branky: Zezulka, Hinkelmann (z pen.), ŽK: 2:2. Diváků: 50.
Lichkov – Králíky B 1:3 (1:2)
Branky: Hinkelmann, Hořínek, Šoka. ŽK: 2:5. Diváků: 70.
Králíky B – Helvíkovice 7:2 (6:1)
Branky: Hájek 3, Zezulka 2, Záleský, ŽK: 0:1. Diváků 50.
Tatenice B – Králíky B 0:1 (0:0)
Branka: Hinkelmann. ŽK: 3:4.
Králíky B – Klášterec 7:0 (1:0)
Branky: Hořínek  2, Hájek, Hinkelmann, Moštěk, Halanič, 

Pařízek, ŽK: 1:2, diváků: 80.
Králíky B – Verměřovice B 6:0 (3:0)
Branky: Moštěk 3, Záleský, Vyšohlíd, Hinkelmann, ŽK: 1:1, 

diváků: 80.
  1. Jiskra Králíky B 6 6 0 0 26:3 18
  2.  FK Z.O.D. Zálší  6  5  0  1  26:8  15
  3.  Sokol Helvíkovice  6  4  0  2  21:12  12
  4.  Tatran Lichkov  7  3  2  2  11:13  11
  5.  Sokol Rudoltice  5  3  1  1  13:5  10
  6.  Spartak Brandýs n. Orlicí B  6  2  2  2  13:7    8
  7.  Sokol Verměřovice B  7  1  3  3    6:17    6
  8.  Albrechtice u Lanškrouna B  6  1  1  4    7:7    4
  9.  Sokol Tatenice B  6  1  1  4    3:13    4
10.  Sokol Klášterec nad Orlicí  6  1  1  4    6:25    4
11.  Sport Mladkov  7  1  1  5    4:26    4

Zdroj: Orlický deník

Králický fotbal prožívá lepší časy
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Králický Lískovec 2007
Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky připravil na 22. září první 

ročník závodů v přespolním běhu s názvem Králický Lískovec. 
Závod je zařazen v Orlické běžecké lize mládeže 2007 a v Iscarex 
poháru 2007. 
Jak název napovídá, závodníci a závodnice překonávali tratě 

na úpatí vrchu Lískovec. Protože v tomto termínu se odehrávaly 
i jiné závody (hlavní tým Iscarexu byl v zahraničí), docela vysoká 
účast nás překvapila (na start se postavilo celkem 111 závodníků/
závodnic). Závodu se zúčastnili i závodníci z PL (dva závodníci). 
Zajímavé bylo i rozhodnutí trenéra lyžařského klubu z Jeseníku. 
Závodníky  od kategori  starší  žákyně nasadil  o  kategorii  výše 
než odpovídalo jejich správnému věku. Důvodem byla příprava 
závodníků na delší tratě v zimné sezóně. A podle dosažených vý-
sledků v tomto závodě se například starší žákyně, které závodily 
v kategorii dorostenky, v lyžařské stopě neztratí.
Příprava  závodu  byla  náročná  (zajištění  všech  nezbytných 

povolení, zajištění zázemí pro závodníky, příprava tratě). Děku-
jeme všem, kteří se na přípravě podíleli. Dále děkujeme všem 
sponzorům,  kteří  pomohli  organizátorům  se  zajištěním  cen. 
Jmenovité poděkování sponzorům za zajištění celé letní přípravy 
připravuje oddíl do dalšího čísla zpravodaje.

Za lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky Jan Divíšek

Předžákyně (r. 2000 a mladší - 0,1km): 1. Navrátilová 
Darja (Atletika Choceň), 2. Kellnerová Natálie (Fénix Jeseník), 3. 
Gregorová Monika (Lanškroun), 5. Novotná Michaela, 6. Švédová 
Veronika (obě TJ Jiskra Králíky).

Předžáci (r. 2000 a mladší - 0,1km): 1. Hejkrlík Matěj (TJ 
Jiskra Králíky), 2. Bráblík Martin (SKI Fénix Jeseník), 3. Gre-
gora Filip (Lanškroun), 5. Kryštof Kubíček, 6. Ondřej Kubíček, 
8. Halanič Martin (všichni TJ Jiskra Králíky).

Nejmladší žákyně I. (r. 98-99 - 0,4km): 1.  Červenkova 
Petra (Orel Rtyně v Podkrkonoší) 00:02:11,2; 2. Křivohlávková 
Kristýna 00:02:18,1; 3. Křivohlávková Michaela (obě TJ Jiskra 
Králíky) 00:02:18,8.

Nejmladší žáci I. (r. 98-99 - 0,4km): 1. Mlynář Vojtěch (Orel 
Dolní Dobrouč) 00:02:13,3; 2. Kašpar Josef (Orel Rtyně v Podkr-
konoší) 00:02:16,7; 3. Gregora Jakub (Lanškroun) 00:02:18,8; 4. 
Polák Daniel (Králíky) 00:02:19,1; 6. Švéda Roman 00:02:31,8; 7. 
Večeř Petr (oba TJ Jiskra Králíky) 00:02:32,3; 9. Kubín Václav 
(Králíky) 00:02:39,0.

Nejmladší žákyně II. (r. 96-97 - 0,8km): 1.  Couralová 
Simona  (Jiskra Vír)  00:03:45,5;  2.  Červenkova Denisa  (Orel 
Rtyně v Podkrkonoší) 00:04:10,2; 3. Poulíková Tereza (SKI Fénix 
Jeseník) 00:04:22,3.

Nejmladší žáci II. (r. 96-97 - 0,8km): 1. Halbrštát Tomáš (AC 
Choceň) 00:03:46,0; 2. Večeř Milan (TJ Jiskra Králíky) 00:04:09,0; 
3. Schreier Jakub (SKI Fénix Jeseník).

Mladší žákyně (r. 94-95 - 0,8km): 1.  Civišová  Anna 
00:04:11,1; 2. Bártová Kristýna (obě AC Choceň) 00:04:12,7; 3. 
Koprnová Hana (SKI Fénix Jeseník) 00:04:15,0; 4. Novotná Aneta 
(TJ Jiskra Králíky) 00:04:45,2.

Mladší žáci (r. 94-95 - 1km): 1.  Friš  Jan  (Č.  Třebová) 
00:04:37,1; 2. Pňáček Tomáš 00:04:51,9; 3. Král Richard  (oba 
SKI Fénix Jeseník) 00:04:57,3.

Starší žákyně (r. 92-93 - 1km): 1. Kožnarová Bára (TJ Jiskra 
Králíky) 00:05:00,7.

Starší žáci (r. 92-93 - 2km): 1. Kellner Adam  (SKI Fénix 
Jeseník) 00:07:47,0; 2. Kubelka Tomáš (ABK BRAVO Jablonné 
n. O.) 00:08:18,0; 3. Halanič Jakub 00:08:49,0; 6. Divíšek Jan 
(oba TJ Jiskra Králíky) 00:09:12,4.

Mladší dorostenci ( r. 90-91 - 3km): 1. Večeře Tomáš (Atletik 
Polička) 00:12:25,3; 2. Nechvíl Petr (AC Choceň) 00:12:41,0; 3. 
Kopecký Jan (AC Vysoké Mýto) 00:12:50,0.
Starší dorostenky (juniorky r. 88 a 89. - 3km)
1. Syrová Hana (Atletika Albrechtice) 00:14:27,6; 2. Lapčíková 

Eliška  00:15:02,3;  3. Rosenbergová Michaela  (obě SKI Fénix 
Jeseník) 00:15:14,7; 5. Kubínová Markéta (TJ Jiskra Králíky) 
00:19:01,1.
Starší dorostenci (junioři r. 88 a 89 - 4km)
1. Sejkova Karel (Atletika Polička) 00:18:50,8.
Muži A (20-39 let - 8km)
1. Teichman Jakub (SKI Fénix Jeseník) 00:26:15,0; 2. Razim 

Lukáš  00:26:18,3;  3. Vacek Martin  (oba  Iscarex Č.  Třebová) 
00:26:30,6.

Muži B (40-49 let - 5km)
1.  Siegel  Josef  (AC Choceň)  00:18:25,1;  2.  Svoboda Mojmír 

(Hvězda Pardubice)  00:18:59,9;  3. Kellner Marek  (SKI Fénix 
Jeseník) 00:19:59,4.
Muži C (50-59 let - 5km)
1. Krupička Miroslav (Jiskra Ústí nad Orlicí) 00:19:33,4; 2. 

Razým Jan (Iscarex Č. Třebová) 00:21:19,6; 3. Šafář Jaroslav 
(NAA Ústí nad Orlicí) 00:21:57,9.
Muži E (nad 70 let - 5km)
1. Svatoš Otakar (Iscarex Č. Třebová) 00:38:45,1.
Muži D (60-69 let - 5km)
1. Krátký František  (Viking Králíky) 00:19:04,9; 2. Sadílek 

Ota (Atletika Albrechtice) 00:23:26,7; 3. Marek Jiří (Orel Vysoké 
Mýto) 00:23:33,9.
Ženy A (20 – 34 let - 5km)
1. Adamčíková Eliška (Olfin-car Trutnov) 00:22:20,1; 2. Mer-

tová Michaela (Atletika Albrechtice) 00:22:48,6; 3. Hejkrlíková 
Markéta (TJ Jiskra Králíky) 00:31:09,2.
Ženy B (35-44 let - 5km)
1. Wiesnerová Lenka (Spartak Police nad Metují) 00:22:44,1; 

2. Matyášová Jana (Orel Dolní Dobrouč) 00:26:42,9; 3. Singlová 
Magda (Choceň) 00:26:55,1.
Ženy C (45-54 let - 5km)
1. Nechvílová Miroslava (AC Choceň) 00:31:47,7.

KLUB MAMINEK NABÍZÍ
Dvouhodinový kurz orientálních tanců

(se zkušenou lektorkou z Letohradu)
sobota 20. října od 14.00

v ZŠ Moravská
počet účastnic je omezen,

přihlásit se můžete na tel.739 000 278

Tradiční výstup
na Králický Sněžník
V sobotu 15. 9. 2007 proběhl tradiční výstup na Králický Sněž-

ník. Organizátoři  každoročně  připravují  pro  účastníky  tohoto 
pochodu překvapení v podobě jiné trasy. Prostě Králický Sněžník 
pokaždé jinak. Po rychlém výšlapu na vrchol Sněžníku ve stopách 
běžců letošního ročníku v běhu do vrchu ISCAREX Dolní Morava 
- Králický Sněžník. Na  rozdíl  od  vynikajícího keňského běžce 
Henryho Kosgeie, který v průběhu závodu při dobývání vrcholu 
zabloudil, naše skupina pod vedením horského vůdce Tondy na 
vrchol  trefila bez problémů. Po krátké aklimatizaci na vrcholu 
jsme se vraceli hřebenovou tůrou na trase: Sušina, Podbělka, chata 
U Babuši, rozcestí pod Babuší  a následně sešupem po vrstevnici 
přes  vrcholovou  část  sjezdovky  (po modré)  až k  chatě Horské 
služby na Dolní Moravě. Přes ranní mrholení se počasí vydařilo a 
odpoledne svítilo sluníčko. Organizátorům patří velké poděkování, 
ne náhodou se autobusem při návratu neslo  skandování  „Hoši 
děkujem….“. Poděkování za zorganizování celé akce patří Milanovi 
Feltlovi a „horskému“ vůdci Toníku Uhlířovi.
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