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Nové světlo na nebi světelných zdrojů
Někdejší závod Tesla v podnikatelském řetězci NARVA Německo

Již přes 40 let se vyrábějí v prosto-
rách firmy NOVALAMP s.r.o.  Krá-
líky (dříve n.p. Tesla Holešovice, 
závod Králíky) světelné zdroje pro 
český i mezinárodní trh. V posled-
ních letech nastal vývoj, který tuto 
tradici vážně zpochybnil. Skutečným 
výprodejem cenných výrobních zdrojů 
bylo v našem podniku zrušeno mno-
ho pracovních míst. Tento vývoj byl 
ukončen převzetím většinových podí-
lů německou firmou střední velikosti 
na konci minulého roku.

Od 1. 12. 2006 je firma NOVA-
LAMP kromě jiného také výrobním 
místem pro firemní řetězec NARVA 
Německo.

Díky tomuto spojení máme opráv-
nění vyrábět a uvádět na trh žárov-
ky, halogenové žárovky, kompaktní 
zářivky, vysokotlaké výbojky a 
příslušenství. Pomocí odbytové sítě 
naší mateřské firmy tak mají naše 
výrobky otevřené dveře na světový 
trh.  

Pro realizaci celosvětového odbytu 
je pro nás nejdůležitějším kritériem 
kvalita výrobku. Abychom mohli 
dokumentovat kvalitativní standard 
navenek, prodáváme naše výrobky 
od 2007 nejen pod značkou NOVA-
LAMP, ale i pod značkou mateřského 
koncernu NARVA a i pod značkami 
různých obchodních řetězců. Naši 
zákazníci získávají zboží, za nímž 
stojíme jako výrobci my. Mnoho ob-
chodních řetězců, nákupních spolků 
a také specialistů důvěřuje našim 
výrobkům.

Podstatný podíl na tomto vývoji má 
naše nová kultura podnikání.

Chceme vyjádřit naši činnost a 
porozumění našemu podnikání jasně 
definovanými cíli. Naše cíle a vrcholy 
mají charakterizovat poměr našeho 
podnikání k životnímu prostředí, 
k zákazníkovi, společnosti, ale i k na-
šemu domovskému městu Králíkám. 
Velmi vysoký důraz tedy klademe 
také na vnímání NOVALAMPU 

Z našeho výrobního sortimentu: reflek-
torová žárovka pro GLOBUS.

(pokračování na straně 2)Výroba se zase vrací na své staré místo.

Významné dny měsíce listopadu
  6. 11. Mezinárodní den pro prevenci ničení životního

prostředí ve válkách a ozbrojených konfliktech 
10. 11. Světový den vědy pro mír a rozvoj 
11. 11. Den válečných veteránů 
11. 11. Den proti drogám 
13. 11. Mezinárodní den nevidomých 
14. 11. Světový den diabetu 
15. 11. Den vězněných spisovatelů 
16. 11. Mezinárodní den tolerance 
16. 11. Den poezie 
17. 11. Mezinárodní den studentů 
19. 11. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí 

20. 11. Den industrializace Afriky 
20. 11. Světový den dětí 
20. 11. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci 
21. 11. Den filosofie 
21. 11. Světový den televize 
21. 11. Světový den pozdravů 
25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách 
28. 11. Mezinárodní den nekupování ničeho 
29. 11. Mezinárodní den solidarity s Palestinci

Významné dny bez pevného data:
2. čtvrtek v listopadu: Světový den kvality 
3. čtvrtek listopadu: Mezinárodní nekuřácký den
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Nové světlo na nebi světelných zdrojů
Někdejší závod Tesla v podnikatelském řetězci NARVA Německo
veřejností.

Bohužel jsme museli při prosazová-
ní těchto cílů znovu a znovu odolávat 
útokům. Jedna z nejhorších událostí 
se odehrála teprve před několika týd-
ny. Někdejší vedoucí pracovník naší 
firmy společně s mandatářem způsobi-
li našemu podniku dosud nezjištěnou 
škodu. O prodlouženém víkendu byly 
demontovány za použití nepředstavi-
telné „kriminální energie“ provozně 
nezbytné výrobní linky a měly být 
vyvezeny ze země. S jakým opovrže-
ním vůči lidem bylo jednáno, ukazuje 
skutečnost, že demontáž plynových 
potrubí, která byla pod tlakem, byla 
provedena prostým odpojením. Neby-
la uskutečněna žádná bezpečnostní 
opatření. Jenom díky náhodě jsme 
zpozorovali netěsný ventil a mohli tak 
odvrátit něco daleko horšího.

Ale měli jsme štěstí v neštěstí. 
Rychlým jednáním byla zařízení za-
jištěna ještě v Králíkách. Za potlesku 
všech pracovníků a za přítomnosti 
bezpečnostních orgánů byla mezitím 
většina zařízení přivezena zpět. Uči-
níme vše pro to, aby byla tato zařízení 
co nejdříve uvedena do provozu.

Dosažení našich cílů v budoucnos-
ti ale ani takové události nezabrání. 
Silou a vůlí našich spolupracovníků, 
jimž bych chtěl veřejně velmi srdeč-
ně poděkovat za prokázanou důvěru 
a nasazení v ne vždy jednoduchých 
podmínkách, se chceme znovu roz-
vinout ve výkonný výrobní závod na 
světelné zdroje.

V této souvislosti směřuji své 
volání o pomoc na někdejší spo-
lupracovnice/ spolupracovníky a 
uchazeče o zaměstnání ve městě 

Štěstí v neštěstí: stroje se nedostaly do zahraničí.
Králíky a okolních obcích. Pro 
realizaci našich cílů potřebujeme 
v novém roce asi 50 pracovnic a 
pracovníků ve výrobě, v technic-
kém oddělení a oddělení kvality. 
Každý, kdo si myslí, že by v naší 
firmě mohl nalézt novou profesní 
perspektivu, nechť nás osloví.

Nezávisle na našich vlastních cí-
lech pracujeme také na celkové reor-
ganizaci prostorů firmy NOVALAMP. 
V budoucnosti se má z tohoto území 
stát malá průmyslová zóna. Prodejem 
nepotřebných hal a ploch jsme získali 
v tomto roce 5 firem, které v dohled-
ném čase zainvestují plochy bývalé 
Tesly a vytvoří tak pracovní místa 
ve spotřebním průmyslu.

Tím pokládá nová generace střed-
ních firem základní kámen pro dlou-

Zlé procitnutí. Hala byla zcela vyklizena.

Vysokotlaké výbojky pro USA od 
ledna 2008.

Z našeho sortimentu: dodávky pro 
NARVA Německo.

hodobé průmyslové působení v našem 
domovském městě Králíkách.

Máte-li dotazy, obraťte se na nás 
prostřednictvím mailu info@nova-
lamp.cz nebo nám jednoduše zavo-
lejte a sjednejte si termín s naším 
personálním oddělením.

Se srdečným pozdravem
Dipl. Ing. (FH) Siegfried Pilz, 

jednatel
NOVALAMP s.r.o.

Pivovarska 393
561 69 Kraliky
Czech Republic

Mail: pilz@novalamp.cz
Tel.: +420 465 631 136
Fax: +420 465 631 494

Funk: +49 177 2 8888 22
www.novalamp.cz
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Muzeum K-S 14 „U cihelny“ otevřelo novou výstavu
Osobnost četaře Hrada a jeho tragická smrt v Králíkách je 

dodnes opředena nejasnostmi. Odpovědi na některé otázky 
tak po bezmála 70 letech nabízí výstava „Život četaře Ar-
nošta Hrada“ umístěna v Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, 
Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách.

Pracovníci Muzea bádali a připravovali výstavu dva roky. 
Výstava přináší nejen odpovědi na některé otázky Arnoštova 
života v době před jeho vojenskou službou, ale i poznatky 
grafologů a jiných odborníků. Unikátní soubor rodinných 
fotografií ze sbírek Muzea byl zveřejněn vůbec poprvé.

Na vernisáži výstavy v podzemí pevnosti dne 20. října 
2007 se sešla celá řada hostů, kteří činnost dobrovolníků 
Muzea podporují, ale také zástupci tisku a odborné veřej-
nosti.

Hosty přivítal autor výstavy a ředitel muzea R. M. Sicha. 
Informoval o vzniku výstavy a náročnosti historického bá-
dání. Poděkoval podporovatelům a vedení města Králíky za 
pomoc, která je přínosem pro realizaci projektů mezi nimiž 
je právě pořádaná výstava. Starostka města Jana Ponocná 
poděkovala pracovníkům Muzea K-S 14 „U cihelny“ za reali-
zaci projektu a vyzdvihla přínos dobrovolníků pro zvyšování 
turistického ruchu na Králicku. Zástupce Pardubického kraje, 
který projekty Muzea podporuje, upozornil na složitost udá-
lostí v roce 1938 a odhodlanost vojáků bránit Československo 
i na pozdější nasazení některých vojáků na Zakarpatské Rusi, 
tedy na události na které se již skoro zapomíná.

Krajský radní Bc. Macela následně společně s paní sta-
rostkou odhalili v minometné místnosti pěchotního srubu 
bronzovou bustu četaře A. Hrada od sochaře Ondřeje Štočka 
z Brna. Busta, která je němou připomínkou Arnoštova života 
vznikala v Brněnském ateliéru na objednávku Muzea K-S 
14 několik let. Návštěvníci pevnosti si budou moci do konce 
roku 2008 prohlédnout i fotografie z jednotlivých fází vzniku 
sochařského díla a první studii Arnoštovy tváře. Další část 
výstavy o životě četaře se stane součástí trvalé expozice 
v pevnosti K-S 14.

Četař Arnošt Hrad své dětství strávil v Praze - Bohnicích. 

Za první světové války přišel o otce. Nespokojen s povoláním 
číšníka se po svém nástupu k prezenční vojenské službě 
v roce 1936 intenzivně připravoval na setrvání v čs. armádě. 
Mezinárodní události a bezprostřední ohrožení suverenity 
Československa jej zastihlo právě v Králíkách. Dne 3. října 
1938 spáchal v Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ sebe-
vraždu zastřelením. Zanechal několik dopisů na rozloučenou  
- své matce, veliteli a kamarádům.

Osobností četaře A. Hrada se již v roce 1973 zabýval 
známý spisovatel Ota Holub. Teprve po roce 1990 mu byla 
na pevnosti odhalena pamětní deska tehdejším náčelní-
kem generálního štábu AČR. Ta byla opakovaně zcizena. 
V diskuzi České televize o největšího Čecha opět zaznělo 
v roce 2005 Arnoštovo jméno. O jeho osud se začala zajímat 
díky činnosti Muzea K-S 14 „U cihelny“ v publicistickém 
pořadu televize Nova. Letos se o pohnutém a zmařeném 
životě tohoto mladíka dozví díky výstavě a aktivitě Českého 
rozhlasu 7 i posluchači v Německu a Španělsku.

Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu každý víkend 
v běžné otevírací době pevnostního muzea, v měsících čer-
venci a srpnu každý den.

Bližší informace na http://militaryclub.info/cihelna.
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Upozornění
Ověřte si, prosím, platnost vašeho občanského průkazu. Občanským průkazům vydaným do 31. 12. 1998 s vyznačenou dobou 

platnosti nebo „bez omezení“ končí platnost dnem 31. 12. 2007. Toto se netýká občanů narozených před 1. 1. 1936.
Pro větší názornost uvádíme příklady: 
občanský průkaz vydaný  04. 05. 1998  občanský průkaz vydaný  04. 05. 1998
vyznačená doba platnosti  04. 05. 2008  vyznačená doba platnosti  „bez omezení“
platnost končí   31. 12. 2007  platnost končí   31. 12. 2007

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. č. 465 670 873, na webových stránkách www.kraliky.cz nebo osobně na MěÚ 
Králíky, oddělení občanských průkazů.
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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“.

Štíty mají své první partnerské město
Štíty mají od 20. 10. 2007 své první partnerské 

město, kterým je polský Niemodlin. Partnerskou 
smlouvu podepsali starostové obou měst v sobotu 
20. října v Kulturním domě ve Štítech za účasti řady 
osobností regionu. Zábavný program zajistily štítecké 
mažoretky, místní základní a mateřská škola, zpě-
vačky z Niemodlinu, dechová hudba Bludověnka a 
na večerní zábavě zahrála známá skupina Menhet. 
O občerstvení se postaral štítecký fotbalový klub. 
Kulturnímu programu předcházela dopolední Mše 
svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. 
Podobný akt jako ve Štítech se odehrál 16. září v pol-
ském Niemodlinu.

Navazování této spolupráce bylo započato v únoru 
loňského roku. Po několika výměnných návštěvách se 
uskutečnily dva projekty týkající se výtvarných soutěží 
pro děti a mládež. V příštím roce by mělo dojít ke sportov-
ním utkáním, spolupráci základních škol a vzájemnému 
setkání občanů obou měst při městských slavnostech.
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Jste ve věku, kterému se říká seniorský či
důchodový, a jste v situaci, kdy potřebujete

sociální službu? Pak je tento text určený právě Vám!
Potřebujete-li pomoc jiného člověka při zvládání běžných denních činností 
či při chodu své domácnosti, pak můžete využít nabídky sociálních služeb, 
které se ve Vaší obci či regionu nacházejí.

Jak to funguje?
Pro informace o takovýchto službách (například pečovatelská služba, domov pro seniory, osobní asistence 

apod.) se obraťte na svůj obecní či městský úřad (úřad městské části v Praze). Zde Vám zaměstnanci úřadu 
(sociální pracovníci), podají potřebné informace, popřípadě Vám pomohou například podat žádost o příspěvek 
na péči. Pokud Vám již příspěvek na péči byl přiznán a nevíte, jakým způsobem byste mohli pro sebe nej-
vhodnější a potřebnou službu získat, na úřadě Vám opět sociální pracovníci pomohou takovou službu nalézt, 
případně i zprostředkovat.

Informace o možnostech sociálních služeb Vám podá každý poskytovatel služby. Je to jeho povinnost!

...a jak to být nemá?
Nabízí-li Vám někdo pomoc při zprostředkování takových služeb a žádá od Vás peníze, 

nikdy mu je nedávejte! Pokud Vám někdo namlouvá, že „za úplatek jde všechno“, chce Vaše 
peníze pro sebe. Proč byste se měli nechat okrádat? Nevěřte podvodníkům, systém soci-
álních služeb takto nefunguje - pokud se cítíte přímo ohroženi, pomůže Vám policista!

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb,
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, Tel.: 221 922 678

Na Králíky se
nedá zapomenout!
V letošním roce jsme navštívili Králíky již podruhé. 

V měsíci červnu a nyní v posledním týdnu měsíce září. 
Senioři, kteří zde byli poprvé říkali: „Tak a teď již víme, 
co jsou to Králíky“. Malebné městečko v kralické kotlině 
je okouzlilo. Někteří z nás jsou zde každým rokem. Dob-
ře je nám zde po všech stránkách. V hotelu Beseda, kde 
jsme vždy ubytováni, na procházkách i vzdálenějším 
putování za krásami zdejšího kraje.

Budeme se sem stále vracet, je zde klid a senioři po-
třebují hezké dojmy, aby měli co vyprávět svým dětem 
i vnoučatům. 

Děkujeme všem, kteří se o nás při našem pobytu 
starali! Na shledání se jako vždy těší vedoucí zájezdu 
23 seniorů z Prahy.

Dana Viternová

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
nemovitost: nebytový prostor - v čp. 366 na 

Velkém náměstí
obec: Králíky  katastrální území: Králíky

bližší určení: nebytový prostor v přízemí v čp. 366
- místnost o výměře 45 m2 

- místnost o výměře 39,4 m2

- sklad o výměře 10,5 m2                - WC
výše nájemného: 900,- Kč/m2/rok

splatnost nájemného měsíčně vždy k 5. dní v měsíci
stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno

prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správ-
cem Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320

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

konečný termín přijímání žádostí: 14. 11. 2007
Způsob podání žádosti: dle čl. III Pravidel pro 
pronajímání nebytových prostorů v majetku 

Města Králíky
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 30 
dnů od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo podat své 
připomínky a nabídky.
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ústředna, podatelna Helena Ratimcová 701 ved. odboru soc. věcí Bc. Bohumír Strnad 861
starostka Jana Ponocná 702 pomoc v hmotné nouzi Irena Gáblerová ��2
místostarosta Čestmír Doubrava 703 pomoc v hmotné nouzi Veronika Halbrštátová, DiS ���
tajemník Ing. Miroslav Bouška 704 příspěvek na péči Marcela Paulusová ���
vnější vztahy Lenka Faltusová 70� pomoc v hmotné nouzi Jana Altmanová ���
informatik Ing. Roman Švéda 70� sociálně-právní ochrana dětí Hana Lipenská, DiS ���
mzdová účetní Věra Tomášová 707 příspěvek na péči Kateřina Marková, DiS ��7

ved. finančního odboru Marie Pecháčková 711 ved. vnitřních věcí Miroslav Macháček 871
účetní  příjmy Marie Kubíčková 712 cestovní doklady Světlana Vogelová �72
účetní pokladna, poplatky Marcela Kubíčková 71� občanské průkazy Jana Panchártková �7�
účetní výdaje Jana Hájková 71� evidence vozidel Martin Šmolík, DiS �7�

evidence řidičů Ing. Antonín Žižka ���
ved. školství, kultury Bc. Jan Divíšek 721 evidence řidičů Ing. Luboš Hejkrlík �7�
referent - památky Jitka Prausová 722 evidence vozidel Roman Feltl �7�
referent - školství Marta Podolská 72� právník Mgr. Bernard Urban ���

krizové řízení Václav Matoulek �7�
matrika Jitka Maixnerová 734 přestupky Blanka Jandová �77

zkušebna e-testy Ing. Antonín Žižka ���
ved. úz. plánování a st. ú. Dana Nosková 731
referent Marie Večeřová 7�2 ved. životního prostředí Ing. Josef Orlita 881
územní plánování Ing. Helena Špiková 7�2 odpady Pavel Brandejs ��2

ochrana půdy Renata Macošková ���
ochrana vod a ovzduší Ing. Dana Plháková ���

ved. majetkového Bc. Věra Kubíčková 741 zemědělství a lesnictví František Hrnčíř ���
referent Jaroslava Maťašovská 7�2

ved. živnostenského Bc. Markéta Mlynářová 891
ved. VTSM Jan Čuma 751 referent Magda Látalová ��2
silniční hospodářství Herbert Holly 7�2 referent Ing. Libor Hás ���
technická správa Marie Švédová 7��
komunální služby Pavel Šverák 7�� informatik Jaroslav Vacek �02

Telefonní seznam Městského úřadu Králíky

fax 465 670 804
Karla Čapka  316,   telefon 465 670 xxx

fax:  465 631 321
Velké nám. 5,  telefon 465 670 xxx

M Ì S T O   K R Á L Í K Y
se sídlem MìÚ Velké námìstí 5, 561 69 Králíky 

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

celkù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù

VYBÌROVÉ ØÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

referent odboru územního plánování a stavební úřad pro
stavební činnosti Mìstského úøadu Králíky

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

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

Nabízíme: mo�nost dalšího vzdìlávání a osobního rùstu, zaøazení dle naøízení vlády ÈR è. 564/2006 Sb., ve znìní
 pozdìjších pøedpisù, 8 PT.

Uchazeè pøedlo�í písemnou pøihlášku, která musí obsahovat tyto nále�itosti:
- jméno, pøíjmení a titul, - datum a místo narození, - státní pøíslušnost, - místo trvalého pobytu,
- datum a podpis uchazeèe, - kontaktní spojení, - datum a podpis uchazeče - kontaktní spojení,
- èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu u cizince.

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

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

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

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

Pracovní pomìr: na dobu neurèitou.

Písemné pøihlášky zasílejte do 19. 11. 2007 vèetnì na adresu: Mìstský úøad Králíky, Velké námìstí 5, 561 69 Králíky.

Obálku oznaète: „Neotvírat – výbìrové øízení – referent odboru územního plánování a stavební úřad.“
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Z pracovního kalendáře vedení města
1. 10. - Starostka na zasedání Euroregionu Glacensis v ED.

10. 10. – Starostka a místostarosta – jednání v Klodzku o projektech do 
Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR.

15. - 16. 10. – Starostka a místostarosta na konferenci Orlicko – Kladzko 
2007 v Trzebieszowicích o projektu pevnostní turistiky.

17. 10. – Místostarosta na slavnostním otevření vzdělávacího centra Idea-
help v Vamberku.

20. 10. – Starostka a místostarosta – vernisáž výstavy „Život četaře Arnošta 
Hrada“ v Muzeu čs. opevnění K-S14.

30. 10. – Místostarosta na jednání v Jeseníku ohledně získávání poznatků 
pro řešení školství ve městě.

Ochrana památek – pro zlost nebo pro užitek?
„Okny vstupuje do našich domovů 

světlo a vnější svět, vypovídají o smyslu 
pro krásu a vztahu k hodnotám …a 
někdy také o smutné nemožnosti vzepřít 
se svému údělu...“ 

V poslední době se stále více hovoří 
o problémech spojených s údržbou pa-
mátkově chráněných objektů. Jedná se 
o samostatné kulturní památky, objekty 
v MPZ (městská památková zóna), 
případně o objekty ve VPZ (vesnická 
památková zóna). Jedná se o problém 
celorepublikový, nikoli jenom lokální. 
Chtěl bych na úvod poznamenat, že 
nejsem „nepřítelem“ použití nových 
stavebních postupů včetně využívání 
nových materiálů. Pouze bych chtěl 
v tomto článku uvést některé málo 
známé skutečnosti.

S rozvojem vědy a techniky dochází 
k inovaci stavebních materiálů, stavební 
firmy se předhánějí v co nejširší nabíd-
ce. Bohužel majitel/stavebník je velmi 
často limitován finančními možnostmi. 
V našem regionu je finanční hledisko 
většinou tím nejdůležitějším kriteriem 
při výběru jednotlivých stavebních prv-
ků. Dalším, podle mne podprahovým 
působením, je vliv reklamních časopisů. 
V současné době je  totiž ze strany výrob-
ců vyvíjen velký tlak na nás, abychom 
si kupovali všechno nové. Aby bylo 
všechno hladké, čisté, pokud možno bez 
údržby, bez námahy. Když toto myšlení 
při rekonstrukci aplikujete na památky, 
vyjde z toho naprostá katastrofa. Je 
tedy nutné alespoň rámcově chápat 
smysl státní památkové péče. Smyslem 

vyhlašování památek a památkově chrá-
něných území je na vybraném vzorku 
zachovat kulturně historické hodnoty, 
které u nechráněných staveb zanikají. 
Architektura 19. a 20. století je význam-
nou součástí našeho kulturního dědictví. 
Vyžaduje proto pozornost, úctu a péči 
směřující k jejímu zachování. 

Na druhou stranu je nutné konsta-
tovat, že památkáři zasahují do práv 
majitelů domů, regulují jejich činnost, 
omezují je ve výkonu jejich vlastnických 
práv.

Nejvíce výstižným příkladem je užití 
plastů při prováděných rekonstrukcích 
stávajících objektů - plastová okna, 
plastové dveře. Výrobci nabízejí růz-
ná provedení, všemožná kování atd. 
Jaký je názor na tyto prvky z hlediska 
památkové péče? Jak se památková 
péče vyrovnává s tvrzením výrobců, že 
lze vyrobit dokonalou kopii dřevěného 
okna, dveří? 

Metodické materiály vydává ústřední 
pracoviště Národního památkového 
ústavu v Praze. Podle památkového 
zákona je ústřední organizace státní pa-
mátkové péče, tj. zmiňovaný NPÚ Pra-
ha, organizací pro výkon a koordinaci 
veškeré odborné činnosti v oboru státní 
památkové péče k zabezpečení jednoty 
technických hledisek státní památkové 
péče. Z toho vyplývá, že tato odborná 
organizace je zákonem zmocněna po-
suzovat vhodnost a nevhodnost použití 
určitých materiálů a technických řešení 
při provádění stavebních změn objektů, 
na kterých uplatňuje svůj zájem státní 

památkové péče.
Jaký je tedy současný názor odbor-

níků zabývajících se památkovou péčí 
k užití plastových oken? 

Do nedávné doby Národní památkový 
ústav neměl vyhraněný názor na použití 
plastů v objektech památkově chráně-
ných. V současné době byl odborný názor 
sjednocen, NPÚ vydal metodiku, která  
řeší tuto problematiku. Podle názoru 
památkářů je plast cizorodým (v historii 
nepoužívaným) materiálem, má jiné 
vlastnosti a rámy z něj jsou masivnější, 
takže jejich použitím dostává budova 
zcela jiný výraz. Pokud by se vyrobila 
zcela věrná kopie původního dřevěného 
rámu, byla by podle názorů památkářů 
stejně drahá jako původní dřevěný rám 
a navíc by plastové rámy v památkově 
chráněném objektu byly materiálově 
v rozporu s jeho duchem. Památkové 
zóny a rezervace jsou totiž definovány 
nejen jednotlivými kulturními památ-
kami a historickým urbanismem, ale 
i pojetím jednotlivých objektů. Nicméně 
u kulturních památek ani přesná tva-
rová kopie v plastu nepřipadá v úvahu. 
Jistě, ne vždy lze uplatňovat tento 
názor. Benevolence je připuštěna jen 
v okrajových částech památkové zóny. 
Třeba u nových staveb na okraji zóny 
by bylo nesmyslné trvat na dřevě, nelze 
ale souhlasit s plastovými výplněmi na 
nechráněném domě z třicátých let, který 
stojí na hlavní ose MPZ, případně na 
stavbě z 80. let, která má okna umístě-
na do MPZ (v nepohledové části u této 
stavby jsou plastová okna povolována). 
Základem moderní památkové péče je 
totiž úcta k dochovanému historickému 
originálu a hodnotě jeho stáří. Zachování 
dochovaných historických konstrukcí, 
prvků a povrchů je prioritním úkolem 
památkové péče. Péče o architektonickou 
památku spočívá především v důsledné 
ochraně památkově hodnotné dochované 
hmoty v největší možné míře. Proto je 
nutné v exponovaných lokalitách ucho-
vat všechny stavby v jejich autentické 
materiálové podobě.

Jak je to s památkovou ochranou 
u nás v Králíkách? 

Městská památková zóna v Králí-
kách byla vyhlášena 1. listopadu 1990 
vyhláškou KNV Hradec Králové jako 
závazné nařízení tehdejšího krajského 
národního výboru k zajištění zachování 
kulturně historických a urbanisticko-
architektonických hodnot historického 
jádra města při jeho rozvoji, byly vy-
mezeny hranice MPZ a podmínky pro 
stavební a další činnosti pro ochranu 
zóny: „Veškeré úpravy prostorů, ploch, 
zeleně, kulturních památek a jejich sou-
borů musí směřovat k jejich funkčnímu, 
technickému, estetickému, kulturnímu 
a společenskému zhodnocení s ohledem 
na charakter jednotlivých částí památ-
kové zóny.“

(pokračování na straně 10)
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Ochrana památek – pro zlost nebo pro užitek?
Do 31. 12. 2002 vykonával státní pa-

mátkovou péče odbor kultury při ONV 
Ústí nad Orlicí. Od 1. 1. 2003 vykonává 
státní památkovou péči odbor školství, 
kultury a tělovýchovy při MÚ Králíky. 
Obecní úřady obce s rozšířenou působ-
ností vykonávají a organizují státní pa-
mátkovou péči podle zákona č. 20/1987 
o státní památkové péči a prováděcí 
vyhlášky č. 66/1988. Vlastník nebo uži-
vatel objektu pod památkovou ochranou 
je povinen k zamýšleným úpravám na 
nemovitosti si předem vyžádat závazné 
stanovisko orgánu státní památkové 
péče.  

Podmínky, za jakých je možno pro-
vést zamýšlené úpravy, stanoví orgán 
SPP na základě platných právních 
předpisů (památkový zákon, vyhláška 
o prohlášení MPZ Králíky, metodické 
materiály NPÚ). 

Při rozhodovací činnosti je důsledně 
posuzován ve spolupráci s pracovníky 
NPÚ celkový ráz, vycházíme z vyhod-
nocení míry narušení historického pro-
středí a hodnot, pro které je prostředí 
památkově chráněno. Jiné posuzování 
vhodnosti plastových oken je u novo-
staveb na kraji MPZ, případně u nepo-
hledové části novostaveb v MPZ, jiné 
je u starší zástavby. Z tohoto důvodu 
není možné  udělit výjimku „jednomu“. 
Tento precedens by znamenal porušení 
zásad památkové ochrany a nezbytně 
by znamenal povolení „druhému“. Je 
nutné si uvědomit, že památkář nemá 
schvalovat, co objektu sluší, ale má 
schvalovat to co uchovává jeho hodnoty, 
a to i estetické, a co je pro daný objekt 
pravdivé.

Každý z nás je individualista, pro 
někoho je ideální bydlet v paneláku, 
někdo vyhledává bydlení v rodinném 
domě. Ne všichni chtějí postavit na 
kraji města nový dům, někdo je s byd-
lením v historickém objektu spokojen, 
pouze chce lépe bydlet. Je ale třeba 
respektovat, že pro budoucnost je 
nutné zachovat historické dědictví. 
Jsou i takoví, kteří si památek váží, 
snaží se respektovat urbanistický vývoj. 
Myslím si, že to je jednak o „citu“ pro 
historii, jednak o dostatku finančních 
prostředků. Proto si velmi vážím těch, 
kteří v našem chudém regionu nemají 
tolik finančních prostředků a s „úctou 
a pokorou“ udržují své domy.

Zajímavá je informace o ochraně kul-
turního dědictví z Vídně, kde zavedli 
systém financování oprav historických 
objektů včetně objektů ležících v his-
torické zóně. Opravy jsou placeny ze 
speciálního Fondu, který existuje již více 
než 30 let (od r. 1973). Zdrojem financí 
pro tento fond jsou mimo jiné poplatky 
za televizi. Pro podávání žádostí neexis-
tuje žádný termín, žádosti je možné po-
dávat během celého roku. Z Fondu jsou 
financovány „rozdíly“. Tj. rozdíl, mezi 

částkou, kolik by stála oprava budovy 
včetně opravy architektonických detai-
lů a mezi částkou, na kterou by vyšla 
„nutná - základní“ oprava budovy. Tyto 
rozdíly jsou pak plně (100%) hrazeny 
z Fondu. Většinou se financují opravy 
fasád, oken apod., oprava vnitřních částí 
zpravidla finančně podporována není. 
Ve smlouvě je podmínka, že majitel 
nesmí do 5 let od opravy dům prodat 
bez ohledu na výši poskytnuté částky. 
Další podmínkou financování je podpora 
historické budovy pouze 1x, nelze tedy 
financovat či získat grant 2x. Existují 
ale výjimky v případě opakované obnovy 
historických maleb či při restaurování 
fresek. V historických zónách nejsou 
plastová okna povolována, i přesto je 
ovšem možné je (dle osobní prohlídky 
města) v centru nalézt.

Dalším zajímavým čtením je „Studie 
oken“ zadaná Městem Vídeň (Odbor 
architektury a úpravy města).  V této pu-
blikaci lze nalézt typologii historických 
oken, způsoby ochrany, přístupy k ob-
nově, širokou obrazovou dokumentaci, 
ale také ekonomickou studii návratnosti 
obnovy historických špaletových oken 
oproti plastovým oknům či euro-oknům. 

Důraz je kladen na zachování hloubky 
oken, profilů, posuzován je také přístup 
ponechání vnějších oken a zhotovení 
moderních vnitřních. Ve studii lze nalézt 
vyčíslení ekonomické úspory energie, 
ale i hlukové posudky. Jedním ze zá-
věrů studie je ekonomické zhodnocení 
původních dřevěných špaletových oken, 
která při pravidelné údržbě mají 3x 
vyšší životnost než plastová okna, jež je 
nezbytné měnit každých 20 let. 

Domnívám se, že je nutné, aby byly 
vlastníkům kompenzovány vzniklé 
„vícenáklady“, k tomu navrhuji využít 
tyto nástroje:

- legislativní změnou zavést možnost 
odečtu z daní při opravě památkově vý-
znamného objektu, případně u objektu 
umístěného v MPZ nebo VPZ

- finančně podpořit vlastníky objektů, 
které nejsou kulturními památkami a 
jsou umístěny v regulační zóně. Toto 
realizovat formou dotací, příspěvků ze 
státního a městského rozpočtu - vyu-
žít po vzoru města Vídeň především 
mechanismus „náhrady finančních 
rozdílů“.

Bc. Jan Divíšek, MÚ Králíky,
odbor školství, kultury a tělovýchovy

(pokračování ze strany 9)

Akademie vzdělávání v Ústí nad Orlicí
Vás zve na semináře, zapište si do diáře

30. 10. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI BEZPEČNOSTI
 A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Lektor: Robert Křepinský, vedoucí svazový inspektor BOZP

5. 11. ÚČETNICTVÍ A VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
až S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY
12. 12. Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR
Lektor: Ing. Ivo Hikeš, účetní a daňový expert
 Ing. Jana Lacková, účetní a daňový poradce

14. 11. DAŇOVÁ REFORMA I -
 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
Lektor. Ing. Jaroslav Trávníček, auditor Praha

15. 11. AKTUÁLNÍ ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ
Lektor: Květa Beranová, Pardubice

20. 11. NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI
 DOPLNĚNÝ O SCHVÁLENÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PRO ROK 2008
Lektor:  JUDr. Jaromír Zrutský, rozhodce v procesech kol.
 vyjednávání MPSV ČR

23. 11. polovíkendový seminář
a DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
24. 11. Z POHLEDU ROKU 2007 - ZMĚNY V ROCE 2008
Lektor: Ing. Jan Vorlíček, ředitel FÚ HK

27. 11. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ
 A NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2008
Lektor: Katarína Dobešová, specialistka v oblasti daně z příjmů Praha

4. 12. DAŇOVÁ REFORMA II  -
 NOVELY OSTATNÍCH DAŇOVÝCH ZÁKONŮ
Lektor: Ing. Jaroslav Trávníček, auditor Praha

10. 12. DPH A DAŇOVÝ BALÍK
 UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2008
Lektor: Ing. Hana Straková, MF ČR Praha

tel. 465 523129, www.akademieuo.cz
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Výpis z jednání Rady města Králíky
19. 9.
- RM schvaluje smlouvu o dílo mezi 

Městem Králíky a firmou Vakstav a.s., 
Jablonné nad Orlicí na stavbu – „Kana-
lizace Králíky – ulice Sadová“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje rozpočtovou změnu 
zvýšení o 190 tis. Kč v položce „Opravy 
a údržba budov mateřských škol“

- RM schvaluje smlouvu č. Z S24 12 
8120003534 o realizaci přeložky vrchní-
ho vedení NN pro objekt čp. 488 (Tělo-
cvična čp.488, ulice Nádražní, Králíky). 
Jedná se o úhradu nákladů spojených 
s přeložkou distribučního zařízení 
v souvislosti s navrhovanou stavbou 
-  ZŠ Moravská Králíky – Tělocvična 
– rekonstrukce a přístavba a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v.z.p.p., rozhodla o názvu ulice ve směru 
k obci Prostřední Lipka, k č.p. 382 včet-
ně, na hranice katastru obce Králíky a 
souhlasí s užitím názvu ulice Pivovar-
ská, jako její kontinuální pokračování.

26. 9.
- RM posoudila dle předem určených 

kritérií předložené cenové nabídky 
stavby  – „Stavební úpravy objektu čp.3 
Králíky“ a rozhodla, že výše uvedenou 
stavbu provede firma Jiří Šenk, Králíky. 
Zároveň RM pověřuje starostku města 
k podpisu smlouvy o dílo s vybranou 
firmou.

- RM schvaluje pronájem nebytového 
prostoru – učebny č. 2 v přízemí v čp. 367 
na Velkém náměstí v Králíkách (Gym-
názium Králíky) panu Mgr. Bergmano-
vi, Králíky, a to v rozsahu jednoho dne 
za účelem výuky jazykových kurzů.

- RM schvaluje záměr výpůjčky neby-
tových prostor – učeben septimy a tercie 
v přízemí Gymnázia v čp. 367 na Velkém 
náměstí v Králíkách za účelem klubové 
činnosti v rozsahu 2 dnů v týdnu a uklá-
dá záměr výpůjčky zveřejnit.

- RM schvaluje cenovou nabídku 
firmy M.I.S. a.s. Hradec Králové na vy-
pracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení na akci „Autobusové 
nádraží – Králíky“. RM ukládá odboru 
VTS, aby zajistil smlouvu o dílo s výše 
uvedenou firmou na vypracování projek-
tové dokumentace v rozsahu uvedeném 
v cenové nabídce.

3. 10.
- RM schvaluje darovací smlouvu 

od firmy MADOS MT s.r.o. Lupenice. 
Předmětem smlouvy je dar ve formě 
bezplatného zajištění dopravně-inženýr-
ského opatření na akci Den sil podpory 
a výcviku AČR – CIHELNA 2007 a 
pověřuje starostku jejím podpisem

- RM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
Městem Králíky a firmou ATEH s.r.o. 
Brno na dodávku 5 ks kompletních sví-
tidel a 5 ks konzol veřejného osvětlení 

v památkové zóně Králíky a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje nabídkovou cenu na 
dodávku a dovoz sanitárního kontejne-
ru pro tenisový oddíl Králíky. Zároveň 
ukládá odboru VTS, aby předložil návrh 
smlouvy o dílo

- RM schvaluje, aby rozšíření vodo-
vodu pro hřbitov v Králíkách provedla 
firma VAK Jablonné nad Orlicí.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 05/07 
s firmou M.I.S., a.s., Hradec Králové na 
vypracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení na akci: „Auto-
busové nádraží – Králíky“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM pověřuje odbor VTS nechat zpra-
covat investiční záměr na rekonstrukci 
fotbalového hřiště a zpracováním a 
podáním žádosti o dotaci z programu 
státní podpory sportu pro rok 2008 
vyhlašovaného MŠMT.

- RM ukládá odboru VTS zahájit pří-
pravu veřejné zakázky na vybudování 
inženýrských sítí v sídlišti rodinných 
domů v lokalitě Na Skřivánku.

10. 10.
- RM schvaluje Plán zimní údržby 

místních komunikací na zimní období 
2007 – 2008 pro město Králíky a integro-
vané obce, dle kterého bude prováděna 
zimní údržba společností Služby města 
Králíky s.r.o.

- RM schvaluje Přílohu č. 2/07-08 ke 
smlouvě o dílo, uzavřenou dne 30. 6. 
2004 mezi Městem Králíky a Službami 
města Králíky s.r.o. včetně ceníku veš-
keré techniky provádějící zimní údržbu, 
na základě které bude v následujícím 
zimním období prováděna zimní údržba 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje Přílohu smlouvy o dílo, 
uzavřené dne 30. 6. 2004 mezi Městem 
Králíky a Službami města Králíky s.r.o., 
týkající se zajištění provozu veřejného 
osvětlení v letech 2007 – 2008.

- RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace na činnost a provoz turistického 
informačního centra a pověřuje starost-
ku jejím podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o poskytnutí 
investiční dotace od Pardubického kraje 
na zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí pro akci Krytý bazén Krá-
licko ve výši 750.000,- Kč a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace od Pardubického kraje na zpraco-
vání dokumentace pro stavební povolení 
pro projekt Vojenské muzeum Králíky 
ve výši 350.000,- Kč a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace od Pardubického kraje na zpraco-
vání dokumentace pro investiční záměr 
na projekt Turistické trasy a cyklotrasy 
v Králické pevnostní oblasti ve výši 
200.000,- Kč a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o poskytnutí 
příspěvku na uspořádání oslav 15 let 
Sdružení obcí Orlicko ve výši 13.959,- Kč 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o poskytnutí 
příspěvku na financování přípravných 
prací na projektu „Cyklostezka Letohrad 
– Jablonné nad Orlicí – Králíky – Červe-
ná Voda“ ve výši 151.293,- Kč a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM povoluje řediteli ZŠ Králíky, 
Moravská 647, 561 69 Králíky navýše-
ní počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb. v 5. a 7. třídě ZŠ o dva žáky 
za dodržení podmínek stanovených pří-
slušnou právní normou včetně dodržení 
hygienických předpisů.

- RM souhlasí se zněním smlouvy 
o poskytnutí grantu č. 2007/03270 
v rámci programu Podpora kulturních 
aktivit na akci ARTEX 2007, Králíky, 
21. – 22. 7. 2007 a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

- RM schvaluje úhradu zkušebního 
provozu autobusové linky Králíky – Ští-
ty za měsíc září 2007.

- RM schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace od Pardubického kraje na zpra-
cování studie provedení exteriérové 
propagační kampaně pro projekt Hlavní 
turistické cíle turistické oblasti Králický 
Sněžník ve výši 50.000,- Kč a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

17.10.
- 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 vy-
stupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, na Město Králíky, 
tj. o osobní vozidlo Škoda Felicia Combi, 
motocykl Jawa a terénní automobil VW 
Transportér.  

- RM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
Městem Králíky a firmou Stanislav 
Zbranek – RD Komex, Jeseník  na 
dodávku 1 ks sanitárního kontejneru 
pro oddíl tenistů Králíky a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM souhlasí se zněním smlouvy 
o dílo mezi Městem Králíky a firmou 
Loučka s.r.o. Pardubice na opravu stře-
chy kostela Navštívení Panny Marie 
v Červeném Potoku a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

- RM souhlasí s bezplatným užíváním 
lehkoatletického areálu včetně zázemí při 
ZŠ Moravská pro potřebu výuky tělesné 
výchovy v rámci učebních osnov Gymná-
zia Králíky pro školní rok 2007/2008.

- RM posoudila vyjádření odborů 
k vhodnosti lokalit pro umístění krytého 
bazénu a doporučuje schválit variantu č. 
2 „prostor nedokončeného tréninkového 
hřiště“.

Upozornění čtenářům:
V měsíci říjnu se jednání zastupi-

telstva města nekonalo. 
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Akademie věd ČR – konference věnovaná rozvoji Králické kotliny
K Studii udržitelnost rozvoje Králické 

kotliny přednesli na konferenci Orlicko 
– Kladzko 2007 v Trzebieszowicích za AV 
ČR mimo jiné příspěvky Helena Nosková, 
Jan Lacina, Jiří Sádlo, Eva Tošovská, 
Zdenka Vajdová.

Tento článek je krátkým výtahem 
z anotací prací těchto pěti autorů z pěti 
ústavů AV ČR za rok 2007. Celé ne-
zkrácené příspěvky jsou také součástí 
připravovaného sborníku.

Králicko je příhraničním regionem, 
který z pohledu historického vývoje 
poznamenaly v minulosti mnohé změ-
ny. Teprve nyní se  historici zabývají 
novodobou a soudobé historií Králicka a 
etnografové jeho lidovou hmotnou a du-
chovní kulturou.

Jiné osobitosti v něm nacházejí geo-
grafové, sociální demografové, odborníci 
z oblasti botaniky a ekologové.

Jaká je současná krajina Králické 
kotliny popisují regionální geografové 
AV ČR, kteří se společně se sociálními 
demografy studují králickou kotlinu. 

Doc.Ing. Jana Lacina (Geoniky AV 
ČR) - Hodnocení geoekologických a 
biogeografických aspektů krajiny 
ve vztahu k předpokládaným in-
vesticím

Parciální syntézu rozmanitých biogeo-
grafických a geoekologických ukazatelů 
představují typy současné krajiny. Jsou 
vymezovány tak, aby zahrnovaly kra-
jinné segmenty s určitým způsobem a 
intenzitou antropogenních aktivit, které 
mají v daném přírodním prostředí určité 
důsledky a vizuálně zřetelné projevy ze-
jména v aktuálním vegetačním krytu. Při 
typizaci je brán zřetel především na reliéf 
s podložím, zastoupení vodních útvarů a 
zejména na zastoupení a rozložení roz-
manitých typů aktuální vegetace. Typy 
současné krajiny tak představují rámec 
určitých podmínek abiotického prostředí, 
určitého využití krajiny a tím i krajinné-
ho rázu a kvality životního prostředí.

Podle převládajícího způsobu využití 
lze kulturní krajinu rámcově diferen-
covat na urbanizovanou, zemědělskou, 
zemědělsko-lesní a lesní. Detailnější 
typy současné krajiny jsou pak vymezo-
vány právě na základě určité mozaiky 
aktuální vegetace, rozložené na určitém 
reliéfu a horninovém prostředí s půdami. 
O relativní pestrosti krajiny regionu 
Králicko svědčí skutečnost, že byla před-
běžně diferencována na 10 typů současné 
krajiny (2 typy krajiny urbanizované, 2 
typy krajiny zemědělské, 3 typy krajiny 
zemědělsko-lesní a 3 typy krajiny lesní). 
Nejrozšířenějšími typy současné krajiny 
studovaného regionu jsou:

2.2. pastevní s dominancí polokultur-
ních trvalých travních porostů a rozptýle-
nou dřevinnou vegetací na svazích členité 
vrchoviny až hornatiny

3.3.pastevně-lesní se smrkovými a 
smíšenými lesy, polokulturními trvalý-
mi travními porosty, rozptýlenou dře-
vinnou vegetací a ojedinělou rekreační 
zástavbou na svazích členité vrchoviny 

až hornatiny
4.1. lesní s převahou smrkových mo-

nokultur na svazích a hřbetech členité 
vrchoviny až hornatiny

Právě prvně dva jmenované krajinné 
typy (2.2 a 3.3) jsou jedinečné především 
z hlediska estetických kvalit (atraktivity) 
a vyznačují se i vysokým relativním stup-
něm ekologické stability; navíc v takovém 
plošném rozsahu se v jiných oblastech ČR 
vyskytují jen výjimečně. Region Králicko 
tak můžeme v jeho převážné části pova-
žovat z geoekologických hledisek za jedi-
nečný a je nezbytné, aby veškeré zásahy 
do této harmonické kulturní krajiny byly 
velmi pečlivě hodnoceny a zvažovány.

RNDr. Jiří Sádlo,CSc. (Botanický 
ústav Průhonice AV ČR) - Ochrana 
přírody jako limitující faktor ekono-
mické prosperity

V názorech na přírodu králické kotliny 
jsou dva extrémní názory: 

(1) podhorská příroda je už na první 
pohled krásná, a tedy je i hodnotná. 
Proto je nutno ji především chránit od 
nežádoucího lidského vlivu.

(2) podhorská příroda je pro své sou-
časné kvality estetické využitelná jako 
atraktivní přírodní základ budoucích 
zásahů ve prospěch žádoucího zvýšení 
lidského vlivu. 

Oba názory nejsou úplně symetricky 
protichůdné, spíše je každý jiný. Prv-
ní  totiž hájí ustupující přírodu proti 
postupujícím lidem, takže předpokládá 
nepřímou úměru člověka a přírody. 
Kdežto druhý hájí lidské zájmy aniž 
předpokládá nutný úbytek přírodních 
kvalit. První je zastáván hlavně příznivci 
ochrany přírody, druhý je blízký rozvojo-
vým plánům. Oba jsou v krajní podobě a 
celoplošné aplikaci nesmyslné a zhoub-
né. První při plošné aplikaci nepřinese 
užitek nikomu a ničemu, druhý přinese 
krátkodobý užitek lidem (některým) a 
dlouhodobou zkázu pro lidi (všechny) 
i pro přírodu. Neutrální „zlatá střední 
cesta“ mezi nimi není žádná, protože to 
nejsou opaky, ale mimoběžné názory. 
Spíš jde o to najít, v kterých konkrétních 
terénech a při jakých konkrétních zása-
zích dojde k ústupu přírody ve prospěch 
člověka, a v jakých podmínkách naopak 
zásahy z přírody čerpají aniž poškodí 
její kvalitu. 

Cílem výzkumu je rozhodnout, kde a 
z jakých podmínek platí první resp. druhý 
názor. Jinými slovy, cílem je rozhodnout, 
které části krajiny jsou spíše křehké a 
zranitelné, takže je potřeba opatrnosti 
a spíše malým nebo specializovaným 
zásahům, a které jsou naopak plastické 
a verzatilní, takže je možné široké spekt-
rum zásahů včetně silného zvýšení lidské 
přítomnosti. 

Rovnou lze předeslat, že základem 
místní přírody není její neporušený stav, 
ale je to kulturní krajina, která přítom-
nost lidí nejen snese, ale vyžaduje. Příro-
da v kotlině horní Orlice je všeobecně spíš 
verzatilní,  vstřícná volitelným lidským 
zásahům a odolná vůči poškození.  Kdežto 

příroda v kotlině horní Moravy je rela-
tivně křehká a citlivá, takže v širší míře 
vyžaduje speciální lidské vlivy. Příroda 
na velké části studovaného území tedy 
snese bez zásadního poškození dosti 
značné zesílení lidských vlivů. To je dou-
fám dobrá zpráva pro příznivce zesílení 
turistického ruchu. Ale měla by to být 
dobrá zpráva i pro ochranáře

Výsledky výzkumu pomohou (a) dis-
kvalifikovat možné extrémní aktivity 
v území, a to jak aktivity bigotních 
staromilců, tak chytráckých pokrokářů, 
a (b) sladit ostatní aktivity. Výzkum 
bude třeba řešit v návaznosti na ostatní 
projekty AVČR. Především bude třeba 
projasnit, nakolik je nadále nosná dosud 
častá rétorika, stavící mikroregion do role 
zaostalého otloukánka, navíc dnes sužo-
vaného hrozbou ochranářského teroru, 
což znemožňuje kýženou prosperitu.

JUDr. Eva Tošovská, CSc. (Národo-
hospodářský ústav AV ČR) - Aplikace 
principu udržitelného rozvoje na 
Orlickou kotlinu

Rostoucí ekologické problémy spolu 
s důrazem kladeným na kvalitativní 
stránku rozvoje prohloubily aktuálnost 
úvah o tom jak integrovat ekologická  
kriteria do rozvojových strategií. Ukázalo 
se, že ekonomie hlavního proudu nepo-
skytuje žádné záruky, že dosažení ekono-
mického optima bude spojeno se stabilní 
ekologickou rovnováhou. Významným 
předělem v tomto směru se stala strate-
gie udržitelného rozvoje, přijatá všemi 
vyspělými státy světa.

Řešení úkolu “Aplikace principu udr-
žitelného rozvoje na Orlickou kotlinu” 
bude strukturováno do několika bloků: 
První blok “Pojetí strategie udržitel-
ného rozvoje” bude stručně analyzovat 
historii jejího vzniku, obsah a základní 
principy této strategie, stejně jako její po-
jetí v rámci EU. Pozornost bude věnována 
aplikaci strategie udržitelného  rozvoje 
v ČR, hlavním dokumentům její úpravy 
a institucionálnímu zabezpečení.

Základní vstupní informace budou 
zpracovány do dvou typů textů:

- minimální informace, se kterou by 
měla býti seznámena široká veřejnost a 
byla by event. využitelná jako učební text 
pro žáky vyšších tříd gymnasia,

- informace se zvláštním zřetelem na 
úkoly pracovníků veřejné správy při za-
jišťování strategie udržitelného rozvoje.

V rámci realizace prvního bloku se 
předpokládá provést krátké šetření v te-
rénu o znalosti pojmu “udržitelný rozvoj” 
a o jeho obsahu u různých věkových 
skupin obyvatel Orlické kotliny.

Druhý bok “Tři pilíře udržitelného 
rozvoje” bude členěn na část ekono-
mickou,  sociální a environmentální 
s tím, že v rámci každé části budou 
číselně naplněny příslušné indikátory 
pro ORP Králíky a Žamberk a provedeno 
jejich celkové vyhodnocení.

Třetí blok bude věnován “Místní 
Agendě 21” (dale MA21), která je 

(pokračování na následující straně)
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hlavní metodu zvyšování kvality veřejné 
správy, vedoucí k praktickému uplatnění 
principů udržitelného rozvoje na místní 
úrovni. MA21 vychází z mandátu OSN a 
ve vyspělých zemích se do této dobrovolné 
iniciativy zapojuje rostoucí počet obcí a 
měst (např.ve Švédsku jsou to všechny 
místní správy, ve Velké Británii 90%.) 
V této části budou rozpracovány hlavní 
kroky zapojení do MA21 jako podklad k 
úvaze pro zastupitelstvo  ORP Králíky a 
Žamberk a to především: vznik a pojetí  
MA21, zarámování MA21 do širšího 
kontextu snah o kvalitní veřejnou správu 
(“good governance” – správné řízení věcí 
veřejných), základní součásti systému 
MA21, kroky k naplnění MA21 – stra-
tegie a taktika, ukazatele dosaženého 
úspěchu a jejich vyhodnocení, výměna 
zkušeností s dalšími regiony, kde funguje 
MA21, role místních úřadů v MA21 aj.

Dalším projektem je již rozpra-
covaný Návrh témat výzkumných 
projektů pro Pardubický kraj, resp. 
Orlicko a Králicko, na nichž se bude 
l podílet Sociologický ústav AV ČR, 
v.v.i., konkrétně oddělení Lokálních a 
regionálních studií v příštích letech. 

Autorem je PhDR.Zdenka Vajdová
Návrh zohledňuje Program rozvoje 

Pardubického kraje s výhledem na ob-
dobí 2007-10, Strategii místního rozvoje 
regionu Orlicko 2006 a současné projekty, 
které oddělení řeší.

Obecným tématem je „participace 
veřejnosti na spravování veřejných zále-
žitostí“. Předpokládá se, že demokratická 
participace na spravování veřejných 
záležitostí pozitivně ovlivňuje rozvoj 
územního společenství. Rozvoj územního 
společenství lze indikovat těmi indiká-
tory, které vymezily Králicko regionem 
pro soustředěnou podporu Pardubického 
kraje. Téma je východiskem pro formulaci 
dvou konkrétních projektů. 

Institucionální formy participace v regi-
onu. Popis dostupných a využívaných způ-
sobů participace veřejnosti na rozhodování 
obecně a zvláště na přípravě plánovacích 
dokumentů. Veřejností se rozumí jak 
jednotlivý občan tak organizace, důraz se 
klade na organizace neziskového sektoru 
(který je pro nás aproximací občanské 
společnosti). Formami institucionální 
participace rozumíme referendum, vý-
zkum mínění občanů, veřejné konzultace, 
poradní fóra apod. Monitorování několika 
případů, kdy byla veřejnost přizvána 
k demokratické účasti na spravování 
veřejných věcí ve vybraném území a vyme-
zené době. Analýza případů, doporučení. 
Klademe si otázku, jak jednotlivé formy 
ovlivňují participaci veřejnosti. Cílem je 
usnadnit participaci oběma stranám; jak 
veřejné správě tak veřejnosti. 

Hodnocení participace veřejnosti na 
veřejných záležitostech

Aby bylo možné porovnávat účast 
veřejnosti na spravování, ať v různých 
územích a v různém čase, konstruují se 
různé modely, na jejichž základě je možné 
participaci zhodnotit a najít způsob, jak ji 
zlepšit. Projekt si klade za cíl vhodný mo-
del adaptovat a vyzkoušet v podmínkách 

kraje, případně prokázat jeho užitečnost. 
Realizace reprezentativního šetření obča-
nů je nezbytnou součástí projektu.

Jistým  zázemím pro sociologické 
výzkumy a zpracovanou částí soudobé 
historie pro místní obyvatelstvo a jeho in-
stituce bude projekt ÚSD AV ČR autorky 
PhDr. Heleny Noskové, CSc.,  Komunis-
tické reformy ve školství a jejich vliv 
na vzdělanost lidí na Králicku. 

Cílem výzkumného záměru je zpra-
cování  studie o proměnách školství a 
jeho dopadu na lidi na Králicku od roku 
1918 do roku 1989 s přílohou archivních 
dokumentů. Studie navazuje na již cito-
vané publikace o osídlování, migracích  
obyvatelstva v regionu z let 2003-2006. 
V jednotlivých kapitolách shrnuje dů-
sledky výměny obyvatelstva, především 
však sleduje problematiku vzdělávání 
na Králicku ve letech 1945 – 1989. Nyní 
je zpracována její první část – školství 
v Králikách v letech 1945-1954. 

Součástí  studie je  zpracování scénáře 
pro výstavu o školství na Králicku 
v minulosti a nyní, která bude insta-
lovaná v roce 2009 v Městském muzeu 
v Králikách ve spolupráci s dvěma odbor-
nými pracovníky muzea. Cílem výstavy 
je popularizování výsledků výzkumu a  
jejich „zhmotnění“ pro místní zájemce. 
Výstava  předestře lidem králického 
regionu možnosti ve vzdělávání, který-
mi region oplýval v minulosti. Studie 
a výstava porovná vzdělávací možnosti 
regionu v minulosti s tehdejším celostát-
ním průměrem, upozorní na specializaci 
pokračovacích škol a místních středních 
škol, na možnosti dlouhodobého pokra-
čovacího vzdělávání místních zájemců. 
Pokračovací vzdělávání rozvíjelo schop-
nosti místních obyvatel. Přímá souvislost 
mezi vzděláváním a důmyslným rozvojem 
regionu, který znamenal udržitelnost 
únosných (byť ne blahobytných) životních 
podmínek v tzv. chudé podhorské oblas-
ti, přes soukromý sektor zemědělství, 
řemesel, živností k malým průmyslo-
vým podnikům a službách v I. polovině 
XX.století, byla reformami ve školství 
a politickými direktivami v II.polovině 
XX.století násilně přerušena.

Hlavní části studie obsáhne léta 
1945-1969, kdy nejen na Králicku, ale 
v celé zemi, dochází vlivem komunistic-
ké ideologie k přestavbě celého školství 
ve smyslu jednotné školy  Na Králicku 
do popředí zřetelně vystupuje snaha 
místních orgánů  správy o udržení pů-
vodního diferencovaného školství, což 
se i  přes změnu demografické struk-
tury obyvatelstva  - odsun Němců (ale 
i  zákaz vzdělávaní Němců a Maďarů), 
příliv osídlenců  vnitrozemí, Slovenska 
zahraničí) daří na Králicku zachovat 
do roku 1954. Díky odlehlé poloze došlo 
k omezení přílivu stranických kádrů 
z vnitrozemí a školství si tak po několik 
let nepodléhalo stranickým vlivům.. Jak 
ukazuje dosavadní rozbor archivních 
pramenů  ne změna obyvatelstva, ale 
politické direktivy a vykonstruované po-
litické procesy mění v padesátých letech 
strukturu školství na Králicku.

Králické školství má další osobitost 

– vliv místních církevních institucí na 
školství a na vzdělávaní. Od počátku 
50.let komunistická moc soustřeďuje také 
na potlačení tohoto vlivu a vyvíjí silný 
nátlak na místní obyvatelstvo. Vzhledem 
ke k charakteru kulturního kapitálu 
osídlenců  právě tento tlak významně 
narušil způsob života  obyvatelstva,  došlo 
k přerušení přenosu tradic, duchovního 
života nových obyvatel, s přetrvávajícím 
pocitem vykořenění. Proto bude tomuto 
duchovnímu rozměru a jeho potírání  
věnována pozornost.

Téma je potřebné nejen z pohledu Krá-
licka. Doposud není zpracována historie 
školství po roce 1945 a její dopad na regi-
ony a celou společnost České republiky. 
Proto jde o základní výzkum, kde se nelze 
opřít o publikovanou odbornou literaturu. 
O spolupráci má zájem Ústav pro filozofii 
a sociologii a Ústav historie Lotyšska 
Lotyšské státní Univerzity a Lotyšské 
AV, kteří  již zpracovali studie věnované 
sovětizaci školství po roce 1945. Proto 
bychom rádi navázali spolupráci v této 
oblasti se sousedním příhraniční regionem 
v Polsku. Studie zaměřená na proměny 
polského školství v příhraničním regionu 
v letech 1945-1989 pod totalitní mocí by 
přinesla bezpochyby další nové poznatky 
o pokusech sovětizovat polské školství, 
které však byly méně „úspěšné“ než 
v bývalém Československu.  Důvody proč 
tomu tak bylo mohou být i východisky pro 
současnost, obnovu etiky a vzdělanosti.

Všechny prezentovaná příspěvky 
jednotlivých autorů ač zdánlivě spolu 
nesouvisí, v konečném výsledku dokáží 
opak. Pro soudobé historiky a etnology 
jsou velmi důležité poznatky geografů, 
sociálních demografů, národohospodářů 
a sociologů, protože prohlubují hodno-
věrnost publikovaných výsledků. Pro 
národohospodáře a sociology může být 
zpravovaný historický materiál z regionu 
rovněž přínosem. Neméně důležitá je ko-
munikace představitelů  institucí  a jejich 
usměrnění výzkumu z hlediska akutních 
potřeb samotného regionu.

Nebývalá provázanost všech zúčastně-
ných je přínosem pro odborná  pracoviště  
AV  z hlediska metodologie a přímé  
praxe. Nově začlenění vědečtí pracov-
níci z pracovišť AV ČR zde postupně 
nacházejí svůj  prostor pro výzkumné 
záměry. Jak ukazují některé dosavadní 
výsledky spolupráce se Sdružením obcí 
Orlicko, mohou být i prospěšné Králic-
kému regionu.

Tolik krátká anotace jednotlivých pří-
spěvků výše uvedených autorů v rámci 
nedávné konference uspořádané AV ČR. 
Komentář zpracovala paní PhDr. Helena 
Nosková.

Poznámka redakce KZ:
Jedním z velmi zajímavých témat i pro 

laickou veřejnost je zaměření výzkumu 
PhDr. Heleny Noskové, který se zabývá 
dopadem Komunistických reforem ve 
školství a jejich vliv na vzdělanost lidí 
na Králicku. Proto s laskavým dovolením 
autorky od příštího čísla zpravodaje po-
stupně otiskneme celý příspěvek věnovaný 
této tématice.

(pokračování z předchozí strany)
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Co nového v Městské památkové zóně Králíky
Probíhající oprava domu čp. 283 

v Dlouhé ulici v Králíkách odhalila dosud 
netušené skutečnosti o jeho stavebním 
vývoji. Nárožní část domu k uličce do 
Bytovek je přistavěna ke staršímu ka-
mennému jednopatrovému domu. Tento 
dům měl na straně do ulice dřevěnou 
pavlač. Po pavlači se zachovaly stopy 
v podobě cihelných zazdívek trámových 
otvorů. Vstup na pavlač se nacházel nad 
hlavním vstupem do domu a po odstra-
nění pavlače byl přeměněn na okno. 
Připočteme-li k šířce parcely domu čp. 
283 šířku uličky k Bytovkám, dostane-
me rozměr dvou šířek řadových parcel. 
Znamená to, že ulička mohla vzniknout 
dodatečně po některém ze zničujících po-
žárů v 18. století, na místě neobnoveného 
domu a zbytek jeho parcely byl připojen 
k čp. 283. Naše město tedy skrývá ještě 
mnoho tajemství a je na nás, abychom 
je odhalovali. 

Ing. Jiří Slavík,
Národní památkový ústav Pardubice

Střední škola obchodu, řemesel a služeb
ŽAMBERK, ZÁMEK 1, PSČ 564 01
www.zamek.zamberk.cz

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
30.11. 2007 od 9.00 do 16.00 hodin
11.01. 2008 od 9.00 do 15.00 hodin

PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ:
Kód Název oboru Obor Délka studia Forma studia Předchozí vzdělání Zakončen studia
1 Truhlář U 3 D Z VL
2 Zedník U 3 D Z VL
3 Instalatér U 3 D Z VL
4 Číšník, servírka U 3 D Z VL
5 Kuchař, kuchařka U 3 D Z VL
6 Prodavač, prodavačka U 3 D Z VL
7 Obchodník, obchodnice S 4 D Z MZ

8
Mechanik instalatérských a
elektrotechnických zařízení budov

S 4 D Z MZ

9 Podnikání S 2 D VL MZ

VYSVĚTLIVKY:
Obor: S - studijní, U - učební,
Délka studia: uvedena v letech,
Forma studia: D - denní,
Vzdělání: Z - základní,
 VL - střední vzdělání s výučním listem,
 MZ - střední vzdělání s maturitní zkouškou.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI

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

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

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

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Evropský dům a jeho
slavnostní otevření
V sobotu 22. září 2007 proběhl v Králí-

kách další ročník akce nazvané Kulturní 
setkání příhraničí Králíky – Miedzylesie 
(PR). Při této příležitosti došlo také k slav-
nostnímu otevření rekonstruovaného domu 
v Dlouhé ulici, nazývaném Evropský dům.

Jaké však bylo překvapení občanů města, 
že se této akce mohli zúčastnit jen pozvaní 
a obyčejní lidé zůstali na chodníku. Netý-
kalo se to jen králických, ale odmítnutí byli 
i ostatní turisté, kteří město v daném čase 
navštívili. Je vůbec možné, že vedení města 
takovouto akci udělá jenom pro „šlechtu“, 
když se na radnici dostalo díky volebním 
hlasům obyčejných lidí! 

Během slavnostního otevření, na parko-
višti vedle ED také vystupovaly děti, jejichž 
program byl narušován hudbou z Velkého 
náměstí, což zrovna nepřidávalo na vážnosti 
dané situace, nemluvě o tom, že po silnici 
vedle (mezi ED a Úřadem práce) byla sve-
dena automobilová doprava, když náměstí 
bylo neprůjezdné.

Anna Steinerová



Králický zpravodaj 11/2007 - 1�



Králický zpravodaj 11/2007 - 1�

Vzácná návštěva „U cihelny“
Sestry Neposkvrněného početí Pan-

ny Marie jsou neodmyslitelně spjaty 
s Králíkami díky svému čtyřicetileté-
mu pobytu v klášteře na Hoře Matky 
Boží. Přestože odtud odešly již před 
pěti lety, vždy se sem rády vrací. 
Poslední událostí, kvůli které sem šest 
z nich zavítalo, bylo svěcení kapličky 
Na Pískách a kapliček v aleji vedoucí 
ke klášteru, které se konalo 24. září 
2007. Přestože program v tento den byl 
nabitý, našly si sestřičky chvíli času a 
přijaly pozvání do Muzea čs. opevnění 
z let 1935 – 38 K-S 14 „U cihelny“. Pro 
některé z nich to byla první návštěva 
objektu opevnění v životě, a tak si vše 
se zájmem prohlížely. Hlavně zde ale 
na poslední chvíli shlédly právě končící 
výstavu „Lidé proti lidem – Zločiny 
komunismu“.

Výstava, která byla zahájena v roce 
2006, se z velké částí zabývá perze-
kucí katolické církve komunistickým 
režimem a v jejím rámci je zmapována 
také historie kláštera na Hoře Matky 
Boží v letech 1950 – 1960, kdy sloužil 
jako centralizační středisko pro řehol-
níky. Ta přirozeně zajímala sestry nej-
více, i když základní informace o dění 
v těchto letech znají. Výstava oslovila 
především sestru Doubravku Plotěnou, 
jejímiž koníčky jsou historie a politika 
a která od 80. let zastávala v klášteře 
funkci průvodkyně.

Přestože, jak sestřičky samy říka-
jí, jsou jim bližší ambity v klášteře, 
prohlídka bunkru se jim líbila a byly 
rády, že poznaly další neodmyslitelnou 
součást králického okolí.

Pokud byste si i Vy chtěli prohléd-
nout zajímavé fotografie a dokumenty 
vypovídající o komunistických zákro-
cích proti katolické církvi, budete mít 
možnost, pokud navštívíte klášter na 
Hoře Matky Boží. Právě sem totiž bude 
po dohodě s Provincii Redemptoristů 
část výstavy týkající se tohoto tématu 
v nejbližší době přestěhována.

Lucie Žáková,
historička a průvodkyně

Muzea K-S 14 „U cihelny“
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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)

DĚKUJEME!!!
Z organizace, která zajišťovala letošní 

Český den proti rakovině, jsme dostali 
milý dopis, s jehož obsahem bychom vás 
rádi seznámili:

Vážení přátelé Českého dne proti 
rakovině, dovolte, abychom Vás co nejsr-
dečněji pozdravili a poděkovali Vám touto 
cestou jménem Ligy proti rakovině Praha 
i organizátorů sbírky za Vaši spolupráci 
při zajištění Českého dne proti rakovině 
(11. Květinového dne), který proběhl 16. 
května 2007.

Díky nezištné pomoci Vás a Vašich dob-
rovolníků můžeme s radostí konstatovat, že 
letošní sbírka byla velmi úspěšná! Podaři-
lo se vybrat více než 13.555.000 Kč, což 
je téměř o 2 miliony více než v roce loňském. 
A tato částka není ještě konečná, protože 
přispět na účet sbírky 6500065/0300 lze až 
do konce letošního roku, stejně jako odesílat 
dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na 
telefonní číslo 87 777.

Z vybraných finančních prostředků se 
v letošním roce Liga proti rakovině Praha 

rozhodla podpořit především dobudování 
centra na léčbu karcinomu prostaty ve 
Fakultní nemocnici Na Bulovce, provoz 
nádorové telefonní linky, doléčování 
onkologických pacientů, vydávání popu-
larizačních a poradenských publikací a 
letáků na protikuřáckou výchovu. Finanční 
příspěvky obdrží také pacientské organiza-
ce, hospice, vědecké a výzkumné akce atd. 
Podrobné informace o rozdělení finančních 
prostředků najdete po ukončení sbírky na 
www.lpr.cz.

Jménem všech, kterým Vámi vybrané 
peníze pomohou či dokonce možná zachrání 
život, Vám upřímně děkujeme a doufáme, 
že se můžeme těšit na spolupráci s Vámi i 
v příštím roce!

Český den proti rakovině 2008 (12. 
Květinový den) proběhne ve středu 14. 
května 2008.

Za organizátory Českého dne proti 
rakovině 2007 s přáním dobrého zdraví a 
osobních úspěchů

Jana Kolářová, Arcadia Praha s.r.o.

Stomatologické slu�by
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orli-

cí, Králicka, Žamberka 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: Krajský úøad/Informace z odborù/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékaø/ka obec místo telefon
03. 11. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212

04. 11. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212

10. 11. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348

11. 11. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348

17. 11. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907

18. 11. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907

24. 11. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441

25. 11. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441

01. 12. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460

02. 12. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460

Policie ČR
Obvodní oddělení
Králíky informuje

Pouze přední kolo z celého nového 
jízdního kola zbylo majiteli, který ho přes 
noc nechal uzamčené ve stojanu před 
místní restaurací. Pachatel se sice nej-
dříve pokoušel překonat zámek, kterým 
bylo uzamčeno ke stojanu, ale po marné 
snaze přední kolo obětoval a nechal ho 
na místě. Krádeží způsobil poškozenému 
škodu Kč 9.500,-. V případě jeho odhalení 
mu hrozí trest odnětí svobody a to až do 
výše dvou let.

Hlídkou dopravní policie byl kont-
rolován v obci Dolní Boříkovice muž 
ze Zábřeha. Značně posilněn alkoho-
lem se vydal na cestu osobním vozi-
dlem až do Hradce Králové. Kontrolou 
mu byla naměřena hladina alkoholu 
v krvi 1.49 promile. Muž přišel o svůj 
řidičský průkaz a bylo mu sděleno 
podezření ze spáchání trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Dalším zadrženým řidičem bez řidič-
ského průkazu byl v měsíci říjnu mladík 
z Červeného Potoka. V ranních hodinách 
byl kontrolován hlídkou policie při řízení 
motorového vozidla. Policistům se ani 
nesnažil zapírat a hned se přiznal, že 
žádný řidičský průkaz nemá. Policejním 
orgánem mu bylo tentýž den sděleno 
podezření ze spáchání trestného činu a 
mladík teď čeká na své potrestání. 

Celkem o 18 zánovních židlí při-
pravil Obecní úřad v Mladkově do-
sud neznámý pachatel. Židle pacha-
tel odnášel z vestibulu kulturního 
domu, postupně od měsíce února 
do současné doby. Obecnímu úřadu 
byla krádeží způsobena škoda ve 
výši 13.050,-Kč.

nprap. Karel Straka
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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 listopadu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

90 let - Matylda Klohnová
85 let - Ludmila Makarová
83 let - Jiří Černý,
 - Věra Němcová
82 let - Karel Harvalík
81 let - Věra Peřinová
79 let - Marie Kohoutková
78 let - Jaroslav Špinler,
 - Vlasta Tomková,
 - Marie Hochmanová

77 let - Imrich Tóth
76 let - Maria Kiselová,
 - Anna Vašátková
74 let - Marie Fojtíková
73 let - Marie Kainová,
 - Josef Gábler
72 let - Valerie Rakašová
70 let - Blahoslav Tomeš,
 - Vojtěch Kondáš

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Jarmila Ludvíková, Antonín Matyáš, Gabriela Dittrichová, Robert Pavelka

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Bartoloměj Čuma, Aneta Bednářová

Miroslav Kopecký – Františka Šedivá        Jiří Asprovský – Lenka Kotarová
Radek Podzimek – Monika Jarmarová

Poděkování
Děkujeme za účast a květinové dary 

všem, kteří se přišli rozloučit s naším dra-
hým a zesnulým panem Jiřím Krejčím

manželka s rodinou

Sociální komise při MěÚ Králíky vás zve na

„Posezení starší generace“
které se koná dne 28. 11. 2007 v 16.00 hod.

ve velkém sále KD Střelnice v Králíkách. 

Hudba - tanec - občerstvení.
Svoz je zajištěn zdarma autobusovými linkami p. Pinkase:

Prostřední Lipka ( odbočka k želez. zastávce ) 15.22 hod.
Horní Lipka ( hasičská zbrojnice ) 15.35 hod.
Heřmanice ( konečná ) 15.25 hod.
Dolní Lipka ( železniční stanice ) 15.51 hod.
Dolní Boříkovice ( knihovna ) 15.43 hod.
Dolní Boříkovice ( u mostu ) 15.45 hod.
Červený Potok ( u kostela ) 15.55 hod.
Dolní Hedeč ( konečná ) 16.12 hod.

Odvoz bude zajištěn individuálně dle dohody.

Srdečně zvou pořadatelé

Řádková
inzerce

Sport centrum Jablonné nad 
Orlicí přijme prodavače/ku a ser-
vismena na plný i částečný úvazek. 
Volejte: p. Doleček 603 275 691.

Prodám velmi kvalitní soupravu 
na opracování masa pro specialistu 
i domácnost, součástí je steaková 
jídelní souprava. Vše je umístěno 
v pevném diplomat. Kufříku. Sou-
prava obsahuje 25 dílů včetně kuf-
říku. Informace o ceně na tel. Čísle 
728735266 a 728735157.

Policie ČR
Obvodní oddělení
Králíky informuje

Lokace
mobilních
telefonů
Od měsíce října 

2007 má Policie České republiky 
nový nástroj v boji proti krádežím 
mobilních telefonů. V případě, že 
Vám byl odcizen mobilní telefon 
a případ oznámíte na policii, má 
tato možnost na základě Vašeho 
souhlasu mobilní telefon zablo-
kovat do sítí všech operátorů na 
území České republiky. Nejedná 
se o zablokování SIM karty. Její 
zablokování si musí provést majitel 
sám u svého operátora. Blokování 
mobilního telefonu spočívá v tom, 
že samotný přístroj již pro volání 
na území ČR nelze použít. Pro jeho 
zablokování je nutné při oznámení 
krádeže předložit buď záruční list 
na kterém je uveden IMEI telefo-
nu, nebo krabici od telefonu spolu 
s účtenkou o koupi. Z tohoto důvodu 
je třeba mít tyto věci uschovány. Na 
internetové adrese http:\\www.
mvcr.cz\mobily naleznete veškeré 
další informace. Také zde naleznete 
službu, která Vám umožní ověřit, 
zda je či není Váš telefon evidován 
jako odcizený a tudíž zablokovaný 
(jedná se např. O koupi telefonu 
„z druhé ruky“) IMEI svého tele-
fonu zjistíte zadáním kombinace 
*#06# na klávesnici telefonu.

nprap. Karel Straka
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Program na LISTOPAD
úterý   6.   PLANETA TEROR   zač. ve 20.00 hod
Režisér Robert Rodriguez natočil akční horor jako jednu 

polovinu projektu - společně s Quentinem Tarantinem vzdali 
hold grindhouseovým, tedy pokleslým neboli „béčkovým“ 
snímkům. Rodriguez naplňuje schéma zombie hororu, kde 
bytosti nakažené záhadnou biologickou zbraní zmutovali 
v masožravé zrůdy.

pátek   9.   MŮJ VŮDCE   zač. ve 20.00 hod
Německý film s podtitulem SKUTEČNĚ SKUTEČNÁ 

SKUTEČNOST O ADOLFU HITLEROVI představuje fa-
šistického diktátora jako bizarní komickou figurku. Vůdce 
je v depresi a ke ztracenému sebevědomí mu má pomoci 
židovský profesor Grünbaum. Snímek vzbudil v Německu 
bouřlivé reakce.

úterý   13.   RATATOUILLE   zač. v 17.00 hod
Animované snímky studia Pixar (Toy Story, Hledá se 

Nemo, Auta) jsou proslulé originálními nápady, skvělým pří-
během, humorem a technicky dokonalou 3D animací. Mladý 
Remy se chce stát kuchařem navzdory tomu, že je krysa! Ale 
to víte, kde je talent a píle… Skvělý film pro celou rodinu.

BOURNEOVO ULTIMÁTUM
pátek   16.   zač. ve 20.00 hod
Špionážní thriller je závěrečným dílem adaptací tří knih 

známého spisovatele Roberta Ludluma. Bývalý agent CIA Jason 
Bourne (Matt Damon) trpí ztrátou paměti, pátrá po vlastní 
identitě a zjišťuje, jak vlastně se stal zabijákem proti své vůli. 
Snímek patří díky tempu, režii, střihu a kameře k vrcholům 
svého žánru.

úterý   20.   IRINA PALM   zač. ve 20.00 hod
Ovdovělá padesátnice Maggie žije v městečku nedaleko 

Londýna a aby sehnala peníze na léčbu svého těžce nemocného 
vnuka, nechá se zaměstnat v erotickém klubu. Tvůrci naštěstí 
šetřili sentimentem a citovým vydíráním, kultivovaně a s jem-
ným humorem se vypořádali i s choulostivými pasážemi.

pátek   23.   BOŽSKÝ EVAN   zač. ve 20.00 hod
Před čtyřmi lety dostal Bůh nápad a propůjčil obyčejnému 

televiznímu reportérovi své schopnosti (Božský Bruce). Po 
pár letech dostal Bůh nový nápad. Čerstvý kongresman Evan 
Baxter má po vzoru starozákonního konstruktéra a zoologa 
Noema postavit archu a shromáždit na ní zástupce všech 
živočišných druhů.
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úterý   27.   DENNÍ HLÍDKA   zač. ve 20.00 hod
Po Noční hlídce přichází do kin volné pokračování ruského 

akčního hororu. Světlí a Temní udržují rovnováhu mezi dob-
rem a zlem, která je ovšem narušena přechodem strážce dobra 
Jegora k Temným. Dynamické akční scény ve zdevastované 
postsovětské Moskvě posouvají film k hollywoodské produkci.

pátek   30.   MEDVÍDEK   zač. ve 20.00 hod
Stálý tvůrčí tým režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra 

Jarchovského vsadil na osvědčený model a hereckou sestavu, 
jenž zaručuje velkou diváckou odezvu. Osudy trojice přátel a 
jejich manželek jsou nesporně odpozorovány ze života a zařa-
zeny do reálného, byť poněkud apartního prostředí.

Klub Na Střelnici Králíky
LISTOPAD 2007

NÁVŠTĚVA MLADÉ DÁMY
pátek 2.   zač. v 19.00 hod
V rámci „Mezinárodního festi-

valu české a slovenské dramatické 
tvorby“ se v Králíkách představí 
slovenský divadelní soubor Celkom 
malé divadlo Žemberovce s komedií 
Zdeňka Podskalského. Vstupné 
60,- Kč.

PRACHY? PRACHY!
sobota 10. listopadu   zač. ve 20.00 hodin
(Ještě jedno představení na přání diváků!)
Současný anglický dramatik Ray Cooney je divákům důvěrně 

známý svými úspěšnými komediemi: 1+1=2, 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 trap-
ných 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 sa-
motné, 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. 

RUDY LINKA TRIO
čtvrtek 15.
zač. v 19.30 hod
Rudy Linka je švédský občan 

českého původu s americkým 
pasem. Ale především je to jeden 
z nejlepších jazzových kytaristů! 
V různých anketách bývá řazen 
do první desítky kytaristů na 
světě. Zahraje spolu s kontra-
basistou Joe Michaelsem a bu-
beníkem Dougem Hirlingerem. 
Stolové uspořádání sálu s občer-
stvením, vstupné 120,- Kč.

SPIRITUÁL KVINTET
neděle 18.   zač. v 19.00 hod
Koncert legendárního seskupení – 45 let na české (a sloven-

ské) hudební scéně! Vstupné 150,- Kč.

TATA BOJS
sobota 24.
zač. ve 20.00 hod
Koncert populární rockové 

skupiny, která nedávno vydala 
výborné album „Kluci, kde ste?“. 

Vstupné 150,- Kč.

SETKÁNÍ SENIORŮ
středa 28.   zač. v 16.00 hod
Tradiční podzimní setkání 

seniorů. Kulturní program, hud-
ba, tanec, občerstvení. Vstupné 
dobrovolné.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc LISTOPAD

1. 11.

Vzpomínková bohoslužba
Žamberk, 18:00, Husův sbor. Obřad 

vykoná Mgr. Ervín Kukutczka, za do-
provodu varhan zazpívá ženský pěvec-
ký sbor. Přijďte důstojně vzpomenout 
památky svých drahých zemřelých. 
Srdečně zve Rada starších a farář E. 
Kukutczka.

Filmový dvojblok:
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Filmový klub.
Město bohů
Brazílie, Fr., USA - drama. Strhující 

příběh inspirovaný skutečnými osudy. 
Vyprávění o dospívání ve stínu smrti, 
v Cidade de Deus, nejstarším a nejne-
bezpečnějším slumu Ria de Janiera. 
Syrovou autentičnost zvyšuje obsazení 
neherců a skutečných obyvatel slumu. 
Titulky, 135 min., od 15 let.

THX 1138
USA - vědeckofantastický. Vítejte ve 

světe monstrózního labyrintu, ohrom-
ném lidském mraveništi, kde jsou 
všichni obyvatelé ve stereotypních uni-
formách a odlidštěnou vizáž jim dodává 
nepřehlédnutelný lesk holých lebek. 
THX 1138 je jeden z mnoha nádeníků, 
kterého pohltila všeobjímající mašinérie. 
Titulky, 86 min., od 12 let, vstupné 65,- 
Kč pro FK, ostatní 80,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

3. 11.

Medvídek
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - černá komedie. 
Česky, 98 min, od 12 let, 70,- Kč, před-
prodej: 465 614 583.

III. ročník pochodu se psy „Žam-
berská tlapka“

Žamberk, 13:30, Psí útulek Žamberk. 
Pořádá - Psí útulek Žamberk - TS Žam-
berk s. r. o. ve spolupráci s Martinem 

Valáškem - Chovatelské potřeby. Star-
tovné 30,- kč v ceně občerstvení (párek, 
rohlík, čaj). 1. trasa - cca 5 km - méně 
náročná, vhodná pro rodiče s dětmi, 
stanoviště s plněním různých úkolů pro 
páníčky i pejsky. 2. trasa - cca 10 - 15 km 
- pro pejsky sportovce, běh na čas, bez 
plnění úkolů, vyhodnocení a odměnění 
nejlepších časů.

Přednáška „Chvála konzumní 
společnosti“

Letohrad, 18:00, evangelický kostel. 
Přednáška „Chvála konzumní spo-
lečnosti“ s následnou besedou Miloše 
Rejchrta. Přednášející je evangelický 
duchovní, publicista, rozhlasový redak-
tor, hudebník, bývalý mluvčí Charty 77. 
Vstupné dobrovolné. Srdečně zve Ćeská 
křesťanská akademie Letohrad.

4. 11.

Medvídek
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - černá komedie, 
česky, 98 min, od 12 let, 70,- Kč, před-
prodej: 465 614 583.

5. 11.

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

A. Hanuše. Film ČR, 98 min, vstupné 69 
+ 1 Kč, do 12 let nevhodný.

Doba ledová 2
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Akce určená dětem. Dět-
ský filmový festival. 91 min, vstupné 
zdarma.

6. 11.

Past na žraloka
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Akce určená dětem. Dět-
ský filmový festival. 77 min., vstupné 
zdarma.

7. 11.

Beseda - Vztah k jídlu
Písečná, 18:00, roubenka. Beseda na 

téma „Vztah k jídlu spolu s přípravou 
a ochutnávkou rostbífu“. Počet míst 
omezen (12 osob), hlaste se do 5. 11. 
2007 u Z. Kroulíkové v IS (tel.465 612 
946), kde Vám budou poskytnuty bližší 
informace. Vstupné 80,- kč

Rash - Hour 3 - Tentokráte v Pa-
říži

Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39. Film USA - komedie. 
Losangelský detektiv Carter a čínský 
inspektor Lee se vydávají do Paříže, aby 
zastavili spolčení kriminálních gangů 
a zachránili tak život staré přítelkyně. 
Jejich úkol je provede napříč celým měs-
tem, ale ani jeden z nich nezná jazyk a 
ani přesně neví, co hledají... Širokoúhlý, 
titulky 91 min., od 12 let, 65,- Kč, před-
prodej: 465 614 583.

Za plotem
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Akce určená dětem. Dět-
ský filmový festival. 83 min., vstupné 
zdarma.

8. 11.

Harry Potter a Fénixův řád
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Akce určená dětem. Dět-
ský filmový festival. 138 min., vstupné 
zdarma.

9. 11.

Maharal - Tajemství talismanu
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Akce určená dětem. Dět-
ský filmový festival. 107 min., vstupné 
zdarma.

„Písničky zpod taláru“ - Ivo Ja-
helka

Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - 
sál, A. Hanuše. Nový recitál známého 
písničkáře.

10. 11.

Piráti z Karibiku - Na konci 
světa

Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39. Akce určená dětem. Dět-
ský filmový festival. 170 min., vstupné 
zdarma.

Křest básnické sbírky Martina 
Vídenského

Letohrad, 17:00, obřadní síň leto-
hradského zámku. S názvem: Písky, 
hrady, zříceniny. Úvodní slovo:Arnošt 
Juránek. Básně přednese autor sbír-
ky. Hudební program: Mirek Němec a 
Lukáš Vídenský. Akce proběhne pod 
záštitou města.

11. 11.

Ratatouille
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 
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Nádražní 39. Film USA - rodinný ani-
movaný. Širokoúhlý, česky, 110 min., 
přístupný, 65,- Kč, předprodej: 465 
614 583.

12. 11.

Divoké vlny
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA. Film Divoké vlny 
je animovanou akční komedií, která 
nahlíží do zákulisí vzrušujícího světa 
závodního surfování. Hrdinou filmu je 
mladý tučňák skalní Cody Maverick, za-
čínající surfař, který se chystá na účast 
ve svém prvním závodu. Cody opouští 
rodinu a rodný Mražákov v Antarktidě, 
aby se na ostrově Pin-Guí zůčastnil 
surfařského memoriálu Big Z. Cody je 
přesvědčen, že vítězstvím získá vytou-
žený obdiv a úctu, ale když se náhodou 
setká se starým, vyřízeným surfařem, 
začne chápat, co je skutečně důležité a 
že opravdovým vítězem není vždycky jen 
ten, kdo dorazí k cíli jako první. 88 min., 
vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný.

Děti v síni (přednáška)
Jablonné nad Orlicí, 16:00, Kulturní 

a turistické centrum, nám. 5. května 30. 
Přednosti a úskalí internetu ve vztahu 
k dětem. Přednáší pan Jakub Limr.

13. 11.

Podzimní besídka
Letohrad, 17:00, ZUŠ - sál. Vystoupe-

ní žáků ZUŠ.

14. 11.

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

sál, Družstevní 597. V prvním plánu jde 
o příběh party studentů gymnázia, kteří 
se věnují malování graffiti. Na pozadí se 
ale odkrývají problémy mladé generace, 
konflikt mezi konformitou a naprostou 
svobodou, odpovědnosti a životem oka-
mžiku, konflikt mezi školou, která je 
odcizená realitě, a studenty, kteří chtějí 
dělat skutečné věci. Hlavními hrdiny 
je dvojice gymnazistů Petra a Pavla, 
jejich učitele Tomáše a jeho ženy Aleny. 
Divák se dostává ze zaběhlých školních 
pravidel do temného nočního reje, kde 
sprejeři žijí svůj vysněný život. 105 
minut, přístupný, komedie, vstupné: 
70,- Kč.

Skandál
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Fil USA - drama. V roce 
1971 se podařilo spisovateli Cliffordu 
Irvingovi vydat jedinečné dílo - biogra-
fickou knihu o světoznámém letci a dob-
rodruhovi Howardu Hughesovi. Získal 
obdiv čtenářů i vydavatelů, ale jen do 
chvíle, než se o těchto pamětech dočetl 
samotářský miliardář Howard Hughes. 
V hlavní roli Richard Gere. Titulky, 
115 min., od 12 let, 70,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

15. 11.

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

A. Hanuše. Film ČR. Kantoři dle svých 
představ formují nebohé studenty na 
poněkud zkostnatělém gymnáziu. A 
tak málokoho studium opravdu baví a 
zajímá. Petr (Tomáš Vorel jr.) a Michal 
(Jiří Mádl) do školy raději nechodí a 
když tam náhodou zavítají, tak celé 
hodiny prospí, neboť po nocích stříkají 
graffiti. To je to jediné, co je kromě ho-
lek skutečně baví. Nebezpečné výpravy 
na střechy domů, ilegální pronikání do 
útrob metra, dramatické lezení na ko-
mín...Napětí, riziko dopadení a honičky 
s policií jsou opravdové, zábavné i kruté. 
A tak není divu, že se jejich bezradní 
rodiče věčně stresují a občas se v zájmu 
dostudování svých nezvedných potomků 
spojí s profesory. 105 min., vstupné: 69 
+ 1 Kč, přístupný.

Walk the Line
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Filmový klub. Film USA 
- životopisný. V roce 1955 vkráčel drzý, 
vyzáblý kytarista, který si říkal J.R. 
Cash do tehdy ještě neznámých Sun 
Studios v Memphisu.Tento okamžik 
měl později nesmazatelný vliv na vývoj 
americké kultury... Širokoúhlý, titulky, 
136 min., od 12 let, vstupné 35,- Kč pro 
členy FK, ostatní 55,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Koncert skupiny Sestry Steino-
vy

Letohrad, 20:00, evangelický kostel. 
Jedna z nejoriginálnějších formací na 
české hudební scéně (3 oceňovaná CD, 
nominace na cenu Anděl). Předprodej 
vstupenek v Mikcentru od 1. 11., po 
koncertu možnost zakoupení CD.

16. 11.

Virtuosní housle Pavla Šporcla
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Koncert houslového virtuosa, 
nejcharismatičtější hudební osobnosti 
současnosti Pavla Šporcla, který díky 
svým strhujícím výkonům a nekonvenč-
nímu vystupování sklízí úspěchy u všech 
generací posluchačů. Vstupné: 250,- Kč, 
předprodej: 465 614 583.

17. 11.

Gympl
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - komedie. Na 
poněkud zkostnatělém gymnáziu má-
lokoho studium baví a zajímá. Petr a 
Michal do školy raději nechodí a když 
tam náhodou zavítají, tak celé hodiny 
prospí, neboť po nocích stříkají graffiti. 
Nebezpečné výpravy na střechy domů, 
lezení na komín, ilegální výpravy do 
útrob metra - to je to jediné, co je kromě 
holek skutečně baví. Širokoúhlý, česky, 
105 min., přístupný, vstupné 70,- Kč, 

předprodej: 465 614 583.

18. 11.

Gympl
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - komedie.Ne-
bezpečné výpravy na střechy domů, 
lezení na komín, ilegální výpravy do 
útrob metra - to je to jediné, co je kromě 
holek skutečně baví. Širokoúhlý, česky, 
105 min., přístupný, vstupné 70,- Kč, 
předprodej: 465 614 583.

19. 11.

Asterix a Vikingové
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Akce určená dětem. 78 min. 
Po každé pohádce se bude losovat mnoho 
cen. Vstupné na jednotlivá představení 
bude zakoupení minimálně jednoho losu 
v hodnotě 5 Kč.

20. 11.

Povídání o pejskovi a kočičce
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kino 

- sál, A. Hanuše. Akce určená dětem. 
64 min. Po každé pohádce se bude 
losovat mnoho cen. Vstupné na jed-
notlivá představení bude zakoupení 
minimálně jednoho losu v hodnotě 5 
Kč. Pásmo animovaných pohádek: Jak 
pejsek s kočičkou myli podlahu - Jak si 
pejsek roztrhl kalhotky - Jak si pejsek s 
kočičkou dělali dort - O panence, která 
tence plakala - O pejskovi a kočičce jak 
psali psaní.

21. 11.

Lovecká sezóna
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Akce určená dětem. 99 min. 
Po každé pohádce se bude losovat mnoho 
cen. Vstupné na jednotlivá představení 
bude zakoupení minimálně jednoho losu 
v hodnotě 5 Kč.

Travesti show
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Agentura Královny noci, 
Ostrava. Vstupné: 160,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

22. 11.

S broučkem je zle
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Akce určená dětem. 64 min. 
Po každé pohádce se bude losovat mnoho 
cen. Vstupné na jednotlivá představení 
bude zakoupení minimálně jednoho losu 
v hodnotě 5 Kč. Pásmo animovaných 
pohádek: Zasadil dědek řepu - Brouč-
kův smutný návrat - S Broučkem je 
zle - Do nebíčka, do peklíčka - Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký - Krtek a lízátko 
- Madlenka a komedianti - O Mikešovi 
- Tajemný kocourek.

23. 11.

Štěně nebo špenát
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Letohrad, 10:00, Dům kultury - kino-
sál, Družstevní 597. Akce určená dětem. 
Divadlo DRAK. Představení pro školy, 
školky i maminky s dětmi! Narodilo se 
štěňátko, ale není jako ostatní psi - je 
zelené! A přesto, že umí štěkat, kousat, 
běhat i vrtět ocáskem, nemůže najít 
kamaráda. Nikdo nestojí o zeleného 
psa! Ale on pes opravdu je a tak se ne-
bojí vydat se sám do světa. Po několika 
setkáních s falešnými kamarády, kteří 
ho jen využijí, potká nakonec toho pra-
vého - námořníka Jeffa a s ním se vydá 
na moře za dobrodřužstvím. 50 minut, 
vstupné: 35,- Kč.

Auta
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kino - 

sál, A. Hanuše. Akce určená dětem. 96 
min. Po každé pohádce se bude losovat 
mnoho cen. Vstupné na jednotlivá 
představení bude zakoupení minimálně 
jednoho losu v hodnotě 5 Kč.

24. 11.

Wholetrain
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Německo - akční 
drama. Tři kamarádi, kteří vystupují 
jako skupina grafiti-writerů KSB, touží 
po slávě a úctě mezi sprejery. Když se ve 
městě objeví nová sprejerská skupina, 
vypukne mezi oběma gangy sprejerská 
válka. Aby KSB tuhle bitvu o styl 
vyhráli, rozhodnou se pro nejnebezpeč-
nější akci svého života: chtějí přes noc 
nasprejovat celý vlak „Wholetrain“. 
Titulky, 85 min., přístupný, 55,- Kč, 
předprodej: 465 614 583.

25. 11.

Wholetrain
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Německo - akční 
drama. Titulky, 85 min., přístupný, 
55,- Kč, předprodej: 465 614 583.

28. 11.

Medvídek
Letohrad, 19:30, Dům kultury - ki-

nosál, Družstevní 597. Přes poetický 
název půjde opět o tragikomedii sázející 
především na skvěle napsané postavy 
a jejich dialogy. „Pokud bychom měli 
žánrově přirovnat k některému dílu 
světové kinematrografie, mohla by to 
být  Americká krása nebo Hana a její 
sestry. Je to hodně konverzační film, 
který zkoumá z mnoha úhlů fenomén 
manželství a vše, co k němu patří. Tedy 
mateřství, otcovství, nevěry...To, jak je 
někdy manželství rozkládáno plíživě, 
nebo naopak, jak i velké zásahy zvenčí 
ho nerozklíží.“ 98 minut, přístupný 
od 12 let, černá komedie, vstupné: 
70,- Kč.

Můj vůdce
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Skutečně skutečná udá-
lost o Adolfu Hitlerovi. Film Německo - 
kontroverzní komedie. Titulky, 96 min., 
od 12 let, vstupné: 60,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Přednáška s ochutnávkou vánoč-
ních čajů

Žamberk, 18:00, Rodinné centrum 
Pohoda, Nádražní. Předvánoční čajová 
besídka - Přednáška s ochutnávkou 
vánočních čajů, přednáší Hubert Hátle 
- Praha. Vstupné 95,- Kč.

29. 11.

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

dražní 39. Film USA - psychologické dra-
ma. Náhodné spojení několika zdánlivě 
nesouvisejících lidských osudů paralelně 
se odehrávajících na třech kontinentech. 
Název Babel, tedy Babylon, odkazuje 
k biblickému zmatení jazyků, jímž Bůh 
potrestal lidskou pýchu, projevenou 
stavbou babylonské věže. Titulky, 142 
min., od 15 let, vstupné 35,- Kč pro 
členy FK, ostatní 55,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Soutěž - Nebojte se klasiků
Letohrad, 13:00, budova LSG, soutěž 

je určena žákům a studentům všech 
stupňů a typů škol. Soutěž je vyhlášena 
v těchto oborech a kategoriích:

Obor: A - sólový přednes, B - recitace 
s hudebním doprovodem, C - recitační 
skupiny.

Kategorie: 1 - MŠ, 2 - 1. stupeň ZŠ, 
3 - 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií, 4 - SŠ, SOU, OU.

Uzávěrka přihlášek do 26. 11. 2007. 
Přihlášky posílejte na adresu: Leto-
hradské soukromé gymnázium, o. p. s., 
Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad, 

tel.: a fax: 465 622 249, e-mail: lsg@
orlice.cz.

30. 11.

Naši furianti
Letohrad, 19:30, Dům kultury - ki-

nosál, Družstevní 597. Divadlo - La-
dislav Stroupežnický - Naši furianti. 
Tuto hru poprvé nastudovalo Národní 
divadlo v roce 1887. Od té doby se stalo 
nedílnou součástí repertoáru všech di-
vadelních scén. I náš divadelní spolek 
„KOLÁR“ se k ní vrací po 25 letech a 
znovu si všichni ti, co kdysi hráli , i ti 
noví, s radostí zahrají strhující postavy 
vesnického furiantství. Přijďte se po-
dívat a myslíme si, že budete odcházet 
s novými, příjemnými zážitky. Režie: 
Ladislav Novotný. Vstupné: 90,- Kč.

Dlouhodobé akce – listopad 2007

Žamberk – výstava obrazů
Do 30. listopadu bude v předsálí Di-

višova divadla probíhat výstava obrazů 
pana Zdeňka Přívratského ze Žamber-
ka. Ke zhlédnutí během provozní doby 
kanceláře Divišova divadla a vždy před 
každým představením.

Jablonné nad Orlicí – výstava
Ladislav Šlechta – drátování
MVDr. Oldřich Setunský – fotogra-

fie
Zdenka Kroulíková – tvorba (suché 

vazby, textil, šperky)
Vernisáž v 10 hodin v Kulturním a 

informačním centru čp. 30, do 15 hodin 
ukázka drátování. 

Otevřeno Po – Pá 8 – 12   13 – 17
                So         9 – 12
                Út  25. 12.         16 – 18
Výstava potrvá do 29. 12. 2007

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

čtvrtek 8. 11. 2007

koncert žáků ZUŠ
začátek v 18.00 hodin v sále ZUŠ

úterý 4.12.2007

koncertík pro Barborku
začátek v 17.30 hodin

v sále ZUŠ
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 I.a II. jakost 
Široký výběr kožených a látkových 

sedacích souprav 
Celý sortiment nábytků pro Váš 

dům vysoké kvality a nízké ceny 
Rozvoz zboží zajištěn 
 

774 928 964

Lichkov u Králík

Orlická běžecká liga finišuje
Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králí-

ky, o.s. se i v letošní sezóně zapojil do 
účasti v Orlické běžecké lize mládeže. 
Účast oddílu v tomto celoročním seri-
álu podpořilo Město Králíky formou 
podpory v rámci Dotačního a příspěv-
kového programu města (příspěvek na 
dopravu dětí na závody). V letošním 
roce je zřejmé, že pravidelná příprava 

dětí v rámci tréninku je zúročena postupem v bodování.
Naši nejmenší (Matěj Hejkrlík, Verunka Švédová, Michaela 

Novotná...) nejsou zatím bodováni v rámci soutěže, pouze se 
účastní jednotlivých závodů. Děti jsou bodovány od ročníku 
narození 1999. Dále v přehledu neuvádíme děti, které absol-
vovaly méně než 8 startů.

Aktuální stav (do konce roku ještě zbývají dva bodované 
závody):

Nejmladší žáci I r. 1998 a mladší:
5. Večeř Petr  901,45 bodů, 13 startů; 
7. Švéda Roman  836,83 bodů, 12 startů
Nejmladší žáci II 1996 – 1997
3. Večeř Milan  1080,1 bodů, 14 startů
Mladší žákyně 1994 – 1995
4. Novotná Aneta  705,4 bodů, 13 startů
Starší žáci 1992 – 1993
5. Halanič Jakub,   923,53 bodů, 10 startů
6. Divíšek Jan, 922,27 bodů  13 startů
Starší žákyně 1992 – 1993
2. Kožnarová Bára, 1134,83 bodů, 14 startů

Závody zařazené do seriálu Orlická běžecká liga mládeže
Datum   Název závodu
10. 03. 2007  Choceňský kros (Choceň)
18. 03. 2007  Okolo Trusnova (Trusnov)
24. 03. 2007  Saucony Litomyšlská dvanáctka
22. 04. 2007  Memoriál Quido Štěpánka (Jablonné n. Orlicí)
01. 05. 2007  Běh kolem poličských hradeb (Polička)
04. 05. 2007  Běh na Rozálku (Žamberk)

06. 05. 2007  Běh Javorkou (Česká Třebová)
13. 05. 2007  Běh Choceňskými sady (Choceň)
27. 05. 2007  Nekořský kros (Nekoř)
16. 06. 2007  Knířovský běh (Knířov)
12. 08. 2007  Černovírský kros (Černovír)
26. 08. 2007  Běh Svinnou (Svinná)
22. 09. 2007  Králický Lískovec (Králíky)
23. 09. 2007  Královský běh Kujebinou (Vysoké Mýto)
29. 09. 2007  Cross po lyžařských tratích (Česká Tř. – hory)
07. 10. 2007  Běh údolím Orlice v Klášterci n. O. (Klášterec)
13. 10. 2007  Přespolní běh lyžařů v Letohradě (Letohrad)
21. 10. 2007  Ve stopě Líšnické patnáctky (Líšnice)
01. 12. 2007   Čertovský běh v Damníkově (Damníkov)
02. 12. 2007  Malá cena Velké Verandy (Choceň)

Rusové obhlížejí
Pardubický kraj

PARDUBICE Dvacítka zástupců velkých cestovních kan-
celáří z Ruska objíždí Pardubický kraj. Pokud manažeři z 
Petrohradu nebo Moskvy ocení atmosféru Litomyšle, hřebčína 
v Kladrubech nad Labem či se jim zalíbí v horských střediscích, 
mohli by v budoucnu přivést do kraje víc ruských klientů, řekla 
majitelka králické cestovní kanceláře Elena Bílá, která na pro-
pagaci regionů spolupracovala s Pardubickým krajem.

„Východní Čechy jsou pro ruské klienty stále neznámá oblast. 
Doufáme, že tímto způsobem se nám podaří turisty z Ruska 
přitáhnout,“ uvedla Bílá. Ruští turisté doposud dávali přednost 
Karlovým Varům či Praze. Jezdívají také na jih Čech. Protože 
však mají zájem se do České republiky vracet, je potřeba na-
bídnout jim i další místa, uvedla Bílá.

Tisková zpráva - zdroj ČTK

FIRMA
Alena Jirásková

PROVÁDÍME POSEZÓNNÍ SERVIS JÍZDNÍCH
KOL A PŘÍPRAVU LYŽÍ NA ZIMNÍ SEZÓNU

(broušení hran, montáž vázání atd.).

Nepropásněte mimořádný výprodej loňských
modelů sjezdových lyží a bot,
nabízíme zajímavé slevy.

Firma: Alena Jirásková, Malé náměstí 338,
tel. 465 631 236, mobil 602 137 867

Pomoc sousedům
Králičtí a Lichkovští hasiči na výjezdu v zahraničí

Dne 17. 10. 2007 ve večerních hodinách se rozezněla 
siréna a za okamžik následoval výjezd našich profesionálů. 
Po chvíli vyjeli i naši dobrovolní hasiči. Turisté obhlížející 
noční Králíky z Hory Matky Boží mohli zahlédnout pohy-
bující se modrá světla poblíž hraničního přechodu. Druhý 
den ráno se v ranních zprávách TV Nova objevila reportáž 
o zásahu českých hasičů v našem partnerském městě 
Międzylesie. U požáru zasahovali i Lichkovští dobrovolní 
hasiči, kteří na místo požáru dojeli jako druzí hned po 
příjezdu králických profesionálů. Připojujeme odkaz na 
zpravodajství TV Nova, kde lze shlédnout předmětnou re-
portáž popisující tento zásah (http://www.nova.cz/tvarchiv/
?238d=18.10.2007&238m=p&238p=SNIDANE&238v). 
Poděkování patří všem, kteří pomohli našim sousedům.

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

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

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

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

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

na „VÝLET ZA NÁKUPY“
POZOR!!  poslední volná místa  POZOR!!
tentokrát do Prahy (Ikea Černý most a 
přilehlá 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.

Corny Cup – středoškolský pohár v atletice 2007
Ústí nad Orlicí, 25. 9. 2007
Po několika letech byla v okrese Ústí nad Orlicí obnovena 

středoškolská soutěž v lehké atletice. V konkurenci velkých 
škol a členů atletických i jiných sportovních oddílů obsadili 
dorostenci Gymnázia Králíky -  J. Šmolík, M. Polanský, K. 
Uhlíř, L. Štěpánek, D. Vostrčil, J. Bilyi – posíleni o starší 
žáky P. Pohanku a  P. Strnada „zlatý střed“ výsledkové 
listiny. Z devíti škol byli pátí.

Svými výkony rozhodně nepatřili mezi outsidery soutěže. 
Kdybychom hodnotili jednotlivé disciplíny, tak skok daleký 
by hoši vyhráli (1. Polanský – 569 cm, 5. Šmolík – 559 cm). 
Ani běžecké disciplíny jako 100 m (Polanský 11,9 s a Uhlíř 
12,3 s), 400 m (5. Šmolík 57,0 s, Štěpánek 58,9 s) a 1 500 
m (Vostrčil 4:57,0) nepatřily k těm slabým. Po dlouhé době 
dokázal Jiří Šmolík změnit svým výkonem v běhu na 400 m 
školní tabulku rekordů.  Výškaři – P. Pohanka a P. Strnad 
– splnili také zadaný úkol. Měli nejen pomoci svými výkony 
starším spolužákům, ale se i psychicky připravit na okresní 
přebor v atletice v kategorii staršího žactva. Bohužel se 
tyto závody již 2x pro nepřízeň počasí nekonaly. Ke slabším 
disciplínám patřil vrh koulí.

Pro diváky byla nejatraktivnější tzv. švédská štafeta 400 x 
300 x 200 x 100 m. Naše štafeta Uhlíř – Polanský – Šmolík 
– Štěpánek obsadila celkově 5. místo, mohla však skončit do 
3. místa nebýt špatné předávky. Ale to se ve sportu stává!

Mgr. Alena Krabcová, Gymnázium Králíky

KRÁLÍKY OPEN 2007
Ve dnech 4. -5. 8. 2007 uspořádal tenisový oddíl TJ 

Jiskra Králíky tradiční tenisový turnaj KRÁLÍKY OPEN 
2007 ve dvouhrách (10 hráčů) a čtyřhrách (8 párů) můžů.Ve 
dvouhrách zvitězil Luděk Dostál, který ve finále porazil po 
tuhém boji Lukáše Štěpánka, 3. místo vybojoval František 
Jurečka. Ve čtyřhrách zvítězil pár Luděk Dostál - Stanislav 
Jungvirt. Turnaje sponzorovali - ČSOB, Město Králíky, 
penzion Bumbálka a Kartáčovny Červená Voda.

Stanislav Jungvirt - předseda oddílu



2� - Králický Zpravodaj 11/2007

KRÁLICKÝ ZPRAVODAJ (Králicko) - Mìsíèník mìsta Králíky. Vydává Mìsto Králíky, Velké námìstí 5, 
561 69 Králíky. Reg. è. 17/91. Odpovìdný redaktor: Bc. Jan Divíšek, tel. è. 465 670 721, 465 631 101, e-mail: 

j.divisek@orlicko.cz, l.faltusova@orlicko.cz (pøíjem pøíspìvkù). Redakce neodpovídá za názory a stylistické chyby 
pøispìvatelù. Nevy�ádané rukopisy zpìt nevracíme. Redakèní rada: Bc. Jan Divíšek, Jaroslav Vacek, Lenka Faltuso-
vá. Náklad mìsíèníku 800 ks. Sazba a grafická úprava redakce, tisk GRANTIS, Tøebovská 109, Ústí nad Orlicí, 

hlavièka zpravodaje - Viktor Vavruša. Uzávìrka tohoto èísla byla 23. 10. 2007, pøíštího èísla 23. 11. 2007.


