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Jak pokračují investice v Králíkách
V minulém čísle Králického zpravodaje  jsme psali o  investičních 

akcích,  které  v  současné  době  probíhají  v Králíkách. Na  několika 
fotografiích  jsme se  snažili přiblížit probíhající práce. Rádi bychom 
v tomto pokračovali a proto vám přinášíme další snímky a přidáváme 
i dvě nové akce, o kterých jste si v minulém čísle přečíst nemohli. Než 
vám je přiblížíme, nabízíme snímek bytovky čp. 659. Tato bytovka je 
v  soukromém vlastnictví majitelů  jednotlivých bytů  a  ti  se  rozhodli 
celý dům zateplit. Začali s výměnou oken v loňském roce,  letos po-
kračovali zateplením domu a novou fasádou. Samozřejmě je k tomu 
vedly ekonomické důvody, snaha ušetřit své peníze a starat se o svůj 
majetek. Výsledkem  je  ale  i  vedlejší  efekt  –  z  poměrně nevzhledné 
bytovky se  stal hezký dům na  frekventovaném místě, který přispěje 
k lepšímu vzhledu města.

Na dalších snímcích můžete vidět vybudované parkoviště u bytového 
domu čp. 844 a 845 a hlavně dlouho slibovanou opravenou vozovku v Dolní 
Lipce směrem k učilišti včetně odbočky mezi rodinné domky. Obě tyto akce 
proběhly během krátké doby na přelomu měsíce října a listopadu.
Další snímky přibližují pokračující práce na akcích, které jsme vám 

představili již v minulém čísle – rekonstrukce plochy fotbalového hřiště, 
rekonstrukce střechy na čp. 359, výstavba parkoviště v Plynárenské ulici, 
které je již v současné době hotové a slouží návštěvníkům zdravotního 
střediska a rozlučkové síně, vybudování páteřní cesty na hřbitově, která 
je z větší části také hotová a již zbývá dokončit jen osvětlení. Na hřbitově 
byla současně s rekonstrukcí cesty provedena generální oprava centrálního 

kříže. Hotova je rovněž věž na kostele v Horní Lipce, na které je nová 
fasáda, samotná střecha je z mědi (doufám, že je dostatečně vysoko, aby 
odolala nenechavcům) a je opravený a nově usazený kříž na věži, který 
hrozil zřícením.
Snímky z pokračující výstavby Penny marketu a kruhové křižovatky 

u čerpací stanice ukazují, že práce na obou stavbách pokračují rychle a 
věřím, že obyvatelé Králík budou moci využít v předvánočních nákupech 
služeb dalšího obchodu.

Čestmír Doubrava, místostarosta
(další fotografie na straně 2)

Dne 7. 10. se uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky ke stole-
tému výročí MŠ Pivovarská. Více na straně 6 zpravodaje.
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Fotografie ze slavnostního otevření nově elektrifikované trati Letohrad 
- Lichkov - Międzylesie. Bližší informace uvnitř čísla.
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STŘEPY A STŘÍPKY ZE SBÍREK MUZEA „U CIHELNY“
Ohlédnutí za sezónou 2008

Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pě-
chotní srub K-S 14 „U cihelny“ je v provozu 
o víkendech a státních svátcích po celý rok. 
Nejčilejší ruch je zde ale samozřejmě v se-
zóně.  Pojďme  se  ohlédnout  za  tou  letošní, 
mnoho věcí  a  akcí  se  podařilo  a  jistě  stojí 
alespoň za zmínku.
Začíná být tradicí, že sezónu vždy zahajuje 

akce zvaná Muzejní noc „Na cihelně“. I letos 
se konala v rámci celorepublikového Festiva-
lu muzejních nocí, do kterého se může při-
hlásit většina muzeí v ČR. V noci 24. května 
od 18.00 do 22.00 měli návštěvníci možnost 
prohlédnout  si  interiéry  nejen  objektu K-S 
14  „U  cihelny“,  ale  také  objektů  lehkého 

opevnění ŘOP č. 111 a 112 zdarma, novinkou 
byla  letos možnost  prohlídek Evropského 
domu v Králíkách. Stejně jako loni předvedl 
své  ohnivé  taneční  vystoupení  Šermířský 
spolek Šumperk. Letošní Muzejní noc byla 
ale ozvláštněna slavnostním aktem odhalení 
věrné repliky pancéřového zvonu na pravém 
křídle objektu,  jehož originál  byl  odstřelen 
v 50. letech n. p. Kovošrot. Dílo je výsledkem 
spolupráce dobrovolníků, kteří se v Muzeu 
angažují. Zvon byl po dlouhých přípravných 
pracích zhotoven během května tohoto roku 
a co se týče tvaru a rozměrů, splňuje nejná-
ročnější  požadavky  odborníků,  neboť  byl 
vytvořen přesně podle původních plánů. 

Od  června  do  srpna  se  podařilo  zajistit 
každodenní provoz Muzea, o letních prázdni-
nách byly v provozu také lehké objekty ŘOP 
č. 111 a 112. Za tuto dobu využily možnosti 
navštívit Muzeum tisíce turistů. Mnoho zá-
jemců o vojenskou historii sem však zavítalo 
tradičně v rámci Akce Cihelna, jejíž desátý 
ročník se uskutečnil v polovině srpna. Jedna 
z nevýznamnějších akcí na území ČR, které se 
zabývají tzv. living history II. světové války a 
událostmi s ní spojenými, byla věnována 70. 
výročí mobilizace a věčná otázka „Měli jsme 
se  bránit?“  byla  také  letos  jejím  tématem. 
Členové klubů vojenské historie ukázali obě 
verze průběhu událostí, tedy i tu „co by, kdy-
by“. Přestože se tentokrát musela akce obejít 
bez účasti Armády ČR,  našli zde návštěvníci, 
kterých byly opět tisíce, vše, na co byli zvyklí 
z předchozích ročníků – posezení u pivečka 
s  dobově  uniformovanými  vojáky,  kteří 
každou chvíli odbíhali na historické ukázky, 
strhující přehlídku techniky, dobový vojenský 
tábor,  ukázky  činnosti  Policie ČR  a Celní 
správy ČR a nechyběla také možnost nakoupit 
výstrojní  součásti  uniforem  různých  armád 
u  stánků  v  hledišti  bojiště.  Samozřejmostí 
byla také možnost navštívit některé objekty 
Králické pevnostní oblasti.
Symbolické ukončení  sezóny  znamenala 

pro Muzeum K-S 14  „U cihelny“ účast  na 
mezinárodním veletrhu  pevnostních muzeí 
Fort Expo 2008 na tvrzi Dobrošov u Náchoda. 
I tato akce je tradiční a pracovníci Muzea ji 
využili  ke  zviditelnění  i  za  hranicemi  krá-
lického  regionu. Vytvořili malou  expozici 
umístěnou v  dělostřeleckém objektu  tvrze, 
rozdávali návštěvníkům informační materiály 
a  promítali  fotografie,  týkající  se  činnosti 
Muzea. Prezentace byla vytvořena ve spolu-
práci s Králickou rozvojovou, o. p. s., která 
zde propagovala také další památky, přírodní 
zajímavosti i možnosti sportovního vyžití na 
Králicku. Na  činnosti Králické  rozvojové, 
o.  p.  s.  a Králické  pevnostní  oblasti,  o.  p. 
s.  se Muzeum  aktivně  podílí,  čímž  se mj. 
snaží přispívat k  rozvoji  turistického ruchu 
v regionu. 
Při vší této činnosti stihli pracovníci Muzea 

sledovat také dění kolem sebe a účastnili se 
regionálních aktivit. V dubnu přijali pozvání 
na  vyhodnocení  čtvrtého  ročníku  soutěže 
Lanškroun historický, účastnili také semináře 
Společnosti pro technologie ochrany památek 
(STOP) v Národním muzeu v Praze,  jehož 
tématem  byla  letos  pohraniční  betonová 
opevnění. Na tomto celorepublikovém fóru 
vystoupil mj.  s  prezentací  objektu K-S  14 
„U cihelny“ ředitel Muzea Ing. Richard M. 
Sicha. V listopadu bylo dosaženo vytvoření 
turistické známky č. 1639 s názvem Muzeum 
čs. opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub 
K-S 14 „U cihelny“ Králíky. Dovršením 
výstavy o četaři Arnoštu Hradovi v podze-
mí objektu, která byla otevřena v listopadu 
minulého roku, je sepsání knihy o jeho osu-
du, která výstavu doplňuje. Kniha vyjde 
jako publikace Muzea ještě letos.

Lucie Žáková, 
dokumentaristka Muzea K-S 14
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Vzácná návštěva v Králíkách
Dne 7. listopadu 2008 navštívil Králické Muzeum opevnění – dělo-

střeleckou tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky pan Ing. Vladimír 
Husárek, syn generála Husárka. Kdo byl divizní generál Ing. Karel 
Husárek, jehož jméno je známo především v souvislosti s jeho působe-
ním v čele Ředitelství opevňovacích prací? Dnešním jazykem bychom 
mohli  říci,  že Karel Husárek byl příkladem mimořádně  schopného 
vojáka, manažera a diplomata. Ale nepředbíhejme…
Karel Husárek se narodil 31. ledna 1893 v Čehovicích u Prostějova, 

pocházel ze sedmi dětí. V letech 1904 až 1912 chodil na gymnázium 
v Prostějově a po jeho dokončení začal studovat stavební inženýrství 
na Vysoké škole technické v Brně. 
Po vypuknutí války musel přerušit studia a nastoupit do armády. 

Zařadili jej do 1. sapérského praporu, se kterým v létě 1915 odešel 
na frontu. V červnu 1916 padl jako poručík během ruské ofenzivy do 
zajetí. V srpnu 1917 vstoupil do československých legií v Rusku, kde 
jej přidělili ke 2. samostatné inženýrské rotě. Zúčastnil se bojů na Sibiři 
a dosáhl hodnosti majora. V září 1918 se stal náčelníkem štábu 2. stře-
lecké divize, v roce 1919 přešel do služeb ruské armády na Sibiři. 
V únoru  1920  se  vrátil  do Československa,  kde  byl  v  listopadu 

jmenován velitelem ženijního pluku 4 v Bratislavě. V prosinci 1923 
převzal velení ženijního pluku 5 v Praze a v září 1924 odešel na Vysoké 
školu válečnou v Paříži. Souběžně s ní studoval Školu politických věd 
v Paříži a obě ukončil v roce 1926. Po návratu z Francie jej v hodnosti 
podplukovníka generálního štábu ustanovili podnáčelníkem štábu a 
v prosinci 1927 náčelníkem štábu Zemského vojenského velitelství 
Bratislava. V  roce  1930  prošel  službou  u  horského  pěšího  pluku 
3 v Popradě  a  v  lednu 1931 nastoupil  do Kurzu pro vyšší  velitele 
v Praze. Po  absolvování  kurzu v  něm zůstal  jako profesor. V  roce 
1932 krátce velel 10. pěší brigádě v Písku a v roce 1933 pak 16. pěší 
brigádě v Místku. 
V únoru 1933 jej povýšili na brigádního generála a v prosinci 1933 

převzal funkci 1. zástupce náčelníka Hlavního štábu československé 
branné moci. Hovořil  čtyřmi  jazyky. V březnu  1935  se  stal  navíc 
ředitelem Ředitelství opevňovacích prací. V říjnu 1935 jej jmenovali 
do  funkce  podnáčelníka Hlavního  štábu  a  v  červenci  1936 dosáhl 
povýšení  na  divizního  generála. Koncem  roku  1937  opustil místo 
podnáčelníka Hlavního štábu a zůstal jen ředitelem opevňovacích prací. 
Po vyhlášení mobilizace v září 1938  jej určili k dispozici hlavního 
velitele mobilizované armády. Po přijetí mnichovské dohody působil 
počátkem  října  1938  jako  vojenský  expert  v mezinárodní  komisi 
v Berlíně. Od října do prosince 1938 byl ministrem veřejných prací 
v československé vládě, v lednu 1939 nastoupil do Škodových závodů 
v Plzni. Po okupaci českých zemí byl poslán do Dubnice nad Váhom, 
kde se v létě 1939 stal ředitelem zbrojovky. V této funkci se snažil 
zajistit dodávky zbraní pro Sovětský svaz a brzdit zbrojní výrobu pro 
Německo. Koncem roku 1941 musel ze Slovenska odejít a vrátil se do 
Prahy. Až do konce války pracoval ve výzkumu Škodových závodů. 
Zapojil se do povstání v květnu 1945. 
Po osvobození jej zatkli a za činnost ve zbrojním průmyslu za okupa-

ce obvinili z kolaborace s nacisty. Mimořádný lidový soud ho v prosinci 
1948 zcela zprostil viny. Kárný výbor MNO ho však v červenci 1950 
uznal vinným a následně byl degradován na vojína. 
V letech 1948 až 1951 byl řádným posluchačem Karlovy univerzity 

a Školy orientálních jazyků (arabština a čínština).
V 50. letech pracoval ve Státním nakladatelství technické literatury 

jako překladatel. V 60. letech těžce onemocněl a 26. července 1972 
v Praze zemřel, ale na přání rodiny jej pohřbili ve Francii. V listopadu 
1991 mu byla vrácena hodnost divizního generála. V roce 2005 prezi-
dent Václav Klaus propůjčil historický název „Generála Husárka“ 15. 
ženijní a záchranné brigádě v Bechyni.

Vladimír Husárek se narodil 27. listopadu 1922 v Bratislavě. Po otci 
zdědil vztah k technice, ale i jazykové schopnosti. Nejdříve se však 
představil jako osobnost sportovní. Po 2. světové válce se stal mistrem 
Československa v šermu. Jeho slibnou kariéru, stejně jako v případě 
mnoha  dalších  občanů Československa,  však  negativně  ovlivnilo 
uchopení moci komunisty v únoru 1948. V roce 1949 Vladimír Husárek 
opouští během sportovního zápolení v Belgii Československo a usazuje 
se ve Francii, kde studuje. Díky svým schopnostem a talentu se Ing. 
Husárek stává světově uznávanou kapacitou v oboru defektoskopie. Se 

svým otcem se setkal už jen jedenkrát – v červenci 1965. Více návštěv 
syna Karlovi Husárkovu Státní bezpečnost neumožnila.
Letos v listopadu, při příležitosti návštěvy Prostějova a Brna se poda-

řilo zorganizovat návštěvu v Králíkách, kam se pan Ing. Husárek velmi 
těšil. O osobnost svého otce a o československé opevnění se totiž velmi 
zajímá. Bohužel, časově omezená délka pobytu neumožnila věnovat 
Králicku  tolik prostoru, kolik  jsme všichni chtěli. V budoucnu se  to 
snad ještě podaří napravit.
Na Hůrku dorazil Ing. Husárek v doprovodu vedení gymnázia Jiřího 

Wolkera v pátek kolem 10. hodiny. Za město jej přivítal místostarosta 
Čestmír Doubrava  a  zástupci Společnosti  přátel  čs.  opevnění.  Pak 
následovala více než dvouhodinová prohlídka interiéru  tvrze, po ní 
obhlídka povrchu tvrze a po té expozice Vojenského muzea Králíky. 
Pan Husárek se zapsal jako první čestný host do zbrusu nové pamětní 
knihy Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka a převzal několik 
věcných darů. Byl mezi nimi také obraz s motivem řopíku na Králicku 
v období podzimu od pana Jaroslava Šabaty. 
Můžeme  s  potěšením konstatovat,  že  pan Husárek  se  prozatím 

těší dobrému fyzickému a duševnímu zdraví. Svoji firmu stále ještě 
řídí osobně, hodně cestuje a vážně pomýšlí na návštěvu opevnění na 
Králicku někdy během příštího roku. Těšíme se na něj…

Martin Ráboň; foto autor

! O Z N Á M E N Í !
S účinností od 11. 11. 2008 došlo ke změně názvu 

organizační složky Města Králíky. 
Původní název DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

se mění na SOCIÁLNÍ SLUŽBY KRÁLICKA.
Poskytování pečovatelské služby, sídlo 

ani kontaktní údaje se nemění.

Mgr. Martin Hejkrlík - ředitel 

Kontakty:
Pečovatelky:  tel.: 465 631 616, mobil: 605 369 340
Kancelář:  tel.: 465 325 665, mobil: 602 405 675, 
  e-mail: css.kraliky@centrum.cz
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Otevření K-klubu
V pátek 21. listopadu od 

17 h proběhlo v bývalé ku-
chyni ZŠ 5. května slavnost-
ní  otevření mládežnického 
klubu K-klub. Slavnostního 
otevření se kromě mládežní-
ků, jejich rodičů a dalších hostů zúčastnila i paní starostka Jana Ponocná 
a biskup Jednoty bratrské Petr Krásný.
K-klub je určen pro volnočasové aktivity dětí a mládeže od 8 do 18 

let. Díky dotaci z programu Evropské unie Mládež v akci bylo možno 
vybavit klubovnu potřebným zařízením pro volný čas: počítače, hudební 
aparatura, kulečník, elektronické šipky, stolní hry, ping-pong atd. Pro 
začátek je stanovena otevírací doba pro veřejnost každý pátek od 16 do 
19 hodin. Postupně budeme otevírací dobu rozšiřovat. Více informací 

najdete na www.mladezkrali-
ky.estranky.cz.

Za tým K-klubu
Petr Appl

Jednota bratrská Králíky

Proběhla pouť pro ženy
na Hoře Matky Boží

Dne 14. 10. slaví svátek Sv. Gerard. K tomuto patronovi těhotných 
maminek, nenarozených dětí, ale třeba i křivě nařčených mužů, proběhla 
v neděli 19. 10. 08, na Hoře Matky Boží, pouť pro ženy.
Po Mši svaté, kterou celebroval provinciál redemptoristů páter Při-

byl, následovalo požehnání relikvií – šátkem Sv. Gerarda. Požehnání 
tímto  šátkem přináší  štěstí  do  rodin,  kde mají mimo  jiné  i  problém 
s otěhotněním. 
Následovala velmi zajímavá přednáška o řádu Redemptoristů, které 

se zúčastnilo kolem čtyřiceti posluchačů. A po obědě koncert skupiny 
Učedníci,  které  si  přišlo  do  kostela  poslechnout  kolem  sto  padesáti 
lidí. 
Během celého dne byl zajištěn veškerý „duchovní servis“, od Svátosti 

smíření, po možnost ztišení se a modlitby v kostele nebo pohovoření si 
s knězem. Bylo také zajištěné hlídání dětí s programem, aby si mohly 
maminky užít celý čas pro ně určený.
Celá pouť se velmi zdařila, proto se bude příští rok konat opět a pevně 

věříme, že se počínající  tradice poutí pro muže a ženy do budoucna 
pevně zakotví a poutě osloví stále větší počet lidí.

Josef Kubiš

UŽ MI NENÍ 20 LET…
Už mi není ani 25, už je mi 100. Takové výročí se musí oslavit. A tak 

v pátek 7. listopadu bylo v naší školce od rána veselo. Zpívalo se, tanco-
valo, přijímali jsme návštěvy, byl totiž Den otevřených dveří. Veselo bylo 
i s kouzelníkem, který k nám přijel. A ke každým narozeninám patří i dort, 
který nám upekla pí. Málková. Večer pokračovala oslava v Evropském 
domě. Z řad našich absolventů vyrostli malí muzikanti a několik z nich 
si pro nás pod vedením paní ředitelky Mgr. Olgy Zajacové připravilo 
krátký kulturní program. Slavnost pak pokračovala odhalením pamětní 
desky, kterého se zhostila paní starostka Jana Ponocná a místostarosta 
Čestmír Doubrava. Po slavnostním přípitku vedoucího odboru školství 
p. Divíška rozkrojila pani starostka dort s obrazem naší MŠ, který pro 
nás upekli  Poláčkovi. Večer pokračoval promítáním z historie školy a 
malým občerstvením. Všechny nás potěšila účast bývalé a dlouholeté 
ředitelky  Jiřiny Hofmanové,  která  společně  se  svými kolegyněmi  a 
také bývalými žáky, přispěla k příjemnému zakončení oslavy. Chceme 
poděkovat také všem, kteří nám pomohli slavnost připravit: panu Dušanu 
Krabcovi, panu Večeřovi a Faltovi za občerstvení, pani Monice Kudláč-
kové za květinovou výzdobu, panu Doleželovi za půjčení klavíru, panu 
Kyčmolovi  za zhotovení pamětní desky, panu Juránkovi za sestavení 
Almanachu, Skejom za dobré víno, paní Marečkové, ZŠP za vypálení 
pamětních medailí,  pani Mačátové  a maminkám, které  se postaraly 
o sladké pohoštění a všem ostatním, kteří s námi přišli výročí oslavit. 
Přejeme naší školce ještě hodně let, spoustu šťastných dětí a ať se v jejich 
zdech ještě dlouho ozývá dětský smích.
Blíží se Vánoce a tak bychom chtěli všem popřát příjemné svátky 

a hodně zdraví v Novém roce.
Kolektiv MŠ Pivovarská

Zasílání INFO SMS
Občané, kteří mají zájem o zasílání 

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

Milan Kacálek
referent odboru vnitřních věcí - krizové řízení
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SBÍRKA BÍLÁ PASTELKA LETOS nevidomým
PŘINESLA bezmála 3,2 MILIONU KORUN

Praha (13. listopadu 2008) – Při letošním devátém ročníku celo-
národní sbírky Bílá pastelka se vybralo 3.183.632 Kč. „Výtěžek 
sbírky Bílá pastelka, která se tradičně koná v polovině října u příle-
žitosti Mezinárodního dne bílé hole, bude opět rozdělen na podporu 
služeb, jež pro nevidomé zajišťují pořadatelé sbírky Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci s Ty-
floservisem, o.p.s. a krajskými TyfloCentry.“ sdělil při dnešním 
dni otevřených dveří prezident SONS ČR Josef Stiborský.
Upřímné poděkování patří všem dárcům, kteří i letos dvacetiko-

runou přispěli k udržení našich služeb těžce zrakově postiženým. 
„Samozřejmě děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří se na úspě-
chu sbírky podíleli.“ řekla patronka sbírky Mathilda Nostitzová. 
„V rámci dnešního dne otevřených dveří se mohou všichni zájemci 
na vlastní oči přesvědčit, že veškeré darované prostředky využíváme 
efektivně a rozdělujeme je v naší organizaci na základě vnitřních 
výběrových řízení.“ uvedl J. Stiborský. Ten navíc ještě poděkoval 
i všem dalším partnerům, kteří pomohli propagaci a realizaci sbírky 
Bílá pastelka. Mezi nejvýznačnější partnery patří hlavní partner 
sbírky Allianz pojišťovna, dále Česká spořitelna, Duropack, 
Mitsubishi, Sony BMG, Karton Servis a další. Hlavními mediál-
ními partnery již tradičně byly rozhlasové stanice Frekvence 1 a 
Evropa 2. Dále se o mediální podporu významně zasloužily MF 
Dnes, Lidové noviny, Právo, Reflex, regionální Deníky Bohemia 
a Moravia,  a řada regionálních rozhlasových stanic.

Výtěžek sbírky bude opět věnován na speciální výukové 
programy pro nevidomé a těžce slabozraké občany, kteří se učí 
zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst Braillovo 
bodové písmo a další základní dovednosti,  jež jim umožňují 

samostatnější existenci a komunikaci s okolím. Téměř polovina 
prostředků bude použita na kurzy prostorové orientace a výuku 
čtení a psaní Braillova písma pořádané obecně prospěšnou spo-
lečností Tyfloservis. Zbylá částka bude využita na další výukové 
kurzy a programy (výuka ovládání speciálních pomůcek a komu-
nikačních prostředků pro nevidomé včetně upravených počítačů, 
podpora zaměstnanosti zrakově postižených),  které organizují 
SONS ČR a krajské obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum. 
SONS ČR  je  zdaleka  největší  a  jedinou  celorepublikovou 

organizací  lidí  se  zrakovým postižením. Spolu  s Tyfloservisem, 
o.p.s.  a  krajskými TyfloCentry  zajišťuje  drtivou  většinu  služeb 
pro  nevidomé  a  těžce  zrakově 
postižené,  které  jsou  v České 
republice poskytovány.

Kontakt: Mgr. Václav Polášek
ředitel Úseku vnějších vztahů
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 465, 777 722 781

email: polasek@sons.cz

Tříkrálová sbírka 2009
„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. 

Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na 
zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: 
zlato, kadidlo a myrhu.“

(Mt 2,10-11)
Svátek Tří králů vznikl na základě staré lidové 

tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy 
se hrála divadelní představení o mudrcích z dál-
ného východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi 
v jesličkách a přinesli mu dary - zlato, kadidlo 
a myrhu.
Chudé děti chodily oblečené za Tři krále dům 

od domu s hvězdou a posvěcenou křídou, zpívaly 
koledy a na dveře domů psaly K+M+B s letopočtem. Nejsou to ale 
počáteční písmena jmen „Tří králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, 
jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansio-
nem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu.“ 
„Po roce 1948 byla tato tradice potlačena, oživili jsme ji po roce 

1989 a byla mnoha lidmi ochotně přijata.“
Od roku 2001 Charita Česká republika organizuje Tříkrálovou 

sbírku  a  umožňuje  všem  lidem,  aby  přispěli  na  pomoc potřeb-
ným. 
Pokud  u  vás  ve  dnech  2.-11.  1.  2009  zazvoní  “tři  králové” 

s  pokladničkou  označenou  logem  charity,  číslem  a  průkazkou, 
máte možnost přispět na projekty, realizované Oblastní charitou 
Ústí nad Orlicí.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude v ústeckoorlickém regionu 

použit na charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, Centrum 
„Pod Střechou“, Mateřské centrum Kopretina Horní Sloupnice, 
občanskou poradnu, osobní asistenci, regionální půjčovnu kom-
penzačních pomůcek, fond rozvoje stávajících projektů oblastní 
charity  a  přímou  pomoc  handicapovaným  a  sociálně  slabým 
spoluobčanům.
Děkujeme  všem občanů,  kterým 

není  lhostejný  osud  druhých,  a 
kteří  přispějí  do  sbírky. Děkujeme 
vedoucím  skupinek  i  samotným 
„králům“  za  to,  že  půjdou  koledo-
vat.

Za OCH: Marcela Náhlíková
Olina Tomková 
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Z historie i zákulisí akcí BOUDA/CIHELNA
(pokračování z předchozího čísla zpravodaje)
V  roce 2001 proběhla akce CIHELNA 

v termínu 24. až 26. srpna 2001. Zájem veřej-
nosti opět stoupl, doprovodný program akce, 
včetně dynamických a statických ukázek se 
zase o kus rozrostl. Na „bojišti“ byla citelně 
znát příprava, do které se zapojily speciali-
zované složky AČR v rámci výcviku. Díky 
jejich práci zmizely z okolí srubu K - S 14 
„U Cihelny“ desítky  tun odpadů, které  zde 
byly v minulých desetiletích ukládány. V plné 
kráse mohli diváci ocenit původní protitan-
kový příkop,  který  dnes  vyčištěný  v  celém 
profilu  protíná  plochu  „bojiště“,  odpady 
zmizely i z bezprostředního okolí vlastního 
srubu.Na  akci  se  podílela,  jako  každý  rok, 
celá  řada  subjektů. Město Králíky, Armáda 
ČR, Vojenské muzeum Králíky, Muzeum čs. 
opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda a Vojen-
sko-historický klub ERIKA Brno s Klubem 
vojenské historie HP 19. 

Na vlastním provedení akce v terénu se 
podílelo několik desítek různých složek a 
útvarů AČR a téměř čtyři desítky klubů 
vojenské historie a historických vojen-
ských jednotek.  Sluší  se  je  připomenout, 
bylo to poprvé, kdy se akce účastnili i četnější 
zástupci klubů a jednotek ze zahraničí: Česká 
asociace přátel vojenské historie; Čs. úderní-
ci; Darstellungesverein Lebendige Geschichte 
- Bad Oyenhausen; FJR 2 Hradec Králové; 
Garda města Hradce Králové; Klub Bouda 
(Dělostřelecká  tvrz Bouda); Klub majitelů 
historických vozidel Týniště nad Orlicí; Klub 
přátel armády (K - S 8); Klub přátel vojen-
ských  historických  jednotek Třebestovice; 
Klub přátel vojenství Armus Chomutov; KPO 
Třebechovice; KPVH FORTEG (K - S 32); 
KVH Kralka (K - S 5); KVH 43. Pěší pluk 
Brno; KVH Bruntál  (LO vz.  37 A  č.  112); 
KVH Germania; KVH Horský regiment 98; 
KVH HP 19; KVH Marlen; KVH Náchod; 
KVH Nord  -  Sever Chomutov; KVH Opa-
va; KVH SPB 43; KVH Třebechovice  pod 
Orebem; Město Rokytnice v O.H.  - Správa 
pevnosti  Hanička; Muzeum  čs.  opevnění 
Veselka; Panzer Grenadier klub Brno; Spolek 
vojenské  historie  1866-1945;  SVH Hradec 
Králové; SVH T - S 20 Pláň; VCC „Sturm“; 
VCC NISA Liberec; VHK ARM FORT; VHK 
ERKA Brno, Kopřivnice, Rokytnice v O.H. 

(K - S 14); VHS Brno - Pardubice; 33. Grena-
dierdivision „Charlemagne“ (Francie). 
Počasí  přálo  především  divákům, méně 

již účinkujícím. V sobotu se na „bojišti“ vy-
šplhaly teploty na slunci ke 40° C! Jak bylo 
„bojovníkům“ ve tmavých a navíc vlněných 
uniformách si každý může představit. Boje se 
v dobových kostýmech zúčastnilo 260 účin-
kujících. Na ploše bylo značné množství tech-
niky - tři kolopásové obrněné transportéry, tři 
nákladní vozidla, tři kanóny, dva minomety, 
více než desítka kulometů, motocykly a kola, 
atmosféru dotvářela i civilní historická vozi-
dla. Velkou atrakcí byl na čs. straně nasazený 
kůň jménem Elegán, který se svým dobově 
oděným jezdcem ztvárňoval nebojácně  i za 
nejtěžší palby jízdní spojku. 
Ve Vojenském muzeu Králíky  a  v  rolích 

pořadatelské  služby  pomáhalo  v  roce  2001 
více jak 60 lidí, kolem 25 osob bylo dobově 
uniformovaných. Předváděli zde v rámci „ma-
lého Spojeneckého tábora“ zřízeného Military 
klubem Kolín život vojáků US Army, Britů, 
Kanaďanů, Belgičanů, sovětských vojáků a 
pozornému oku diváka jistě neunikli přísluš-
níci Skotské gardy v  sukních. Atraktivními 
herci byli hosté z Francie, Německa, Belgie 
a Holandska.  Pozornému  uchu  diváka  jistě 
neunikl neobvyklý francouzský jazyk, kterým 
se herci dorozumívali. 
Naše současná armáda byla během přípra-

vy i vlastní akce zastoupena ještě početněji. 
Celkově se za AČR účastnilo akce Den Sil 
územní obrany - Cihelna 2001 Králíky 451 
osob, 98 různých vozidel a tři vrtulníky. Další 
techniku  předváděli  vystavovatelé.  Nejen 
odborník ocenil v expozicích vystavovanou 
supermoderní techniku, mnohdy teprve pro-
cházející vojenskými zkouškami. 
Králíky navštívili významní hosté, včetně 

náčelníka generálního štábu generálporučíka 
Ing.  Jiřího Šedivého  (stalo  se  tak v historii 
akcí  BOUDA  a CIHELNA  poprvé),  který 
promluvil k účinkujícím, stejně jako generál-
major Ing. Vladimír Sova - velitel Sil územní 
obrany AČR,  který  akci  zaštiťoval. Mezi 
hosty  se  nacházeli  vojenští  a  letečtí  přidě-
lenci Rakouska, Ukrajiny, Holandska, Číny a 
Ruska, nechyběli významní představitelé ve-
řejného života a rovněž nám obzvláště vzácní 
pamětníci  událostí  z  roku  1938,  příslušníci 

hraničářských pluků (pevnostních jednotek) 
a rodinní příslušníci prvorepublikové gene-
rality (generálů Krejčího, Fialy…). 
V rámci akce proběhly  tři autogramiády, 

v  prodeji  bylo několik  nových  titulů  (to  se 
dařilo i v předchozích ročnících CIHELNY) 
s  tématem  vojenské  historie  a  nová  série 
pohledů. 
Celá - teď už doslova gigantická - akce se 

obešla bez těžšího zranění a bez jakýchkoliv 
vážnějších incidentů. 

Zájem médií byl značný, o čemž svědčí 
i více než minutový šot v hlavním zpra-
vodajství na ČT 1. O městu Králíky se 
v sobotu dozvědělo několik milionů lidí, a 
to pořadatele těšilo nejvíce. 
Bohužel, následující ročník akce CIHEL-

NA (2002)  se  nevyvedl. Měl  proběhnout 
o víkendu ve dnech 23. až 25. srpna. Místo 
bojových ukázek a výstav techniky postihla 
naši republiku rozsáhlá povodeň. Pořadatelé 
se rozhodli zrušit hlavní program akce. Ně-
kteří  členové  týmu patřili mezi  povodněmi 
postižené, AČR  a  složky  integrovaného 
záchranného  systému  soustředily  síly  a 
prostředky  na  pomoc  postiženým územím. 
Velká podívaná a show nebyla na pořadu dne 
v době, kdy tisíce lidí trpěly. 
Jiné  nosné  téma  dostal  ročník  akce CI-

HELNA 2003. Připomínal 58. výročí osvobo-
zení Československa spojeneckými vojsky a 
hlavním tématem historických ukázek se stala 
Ostravská operace. V rámci této operace na 
jaře 1945 sváděly  jednotky Rudé armády a 
příslušníci 1. čs. samostatné tankové brigády 
kruté boje v náročném terénu, jejichž cílem 
bylo  obsazení  důležitého  průmyslového 
centra severní Moravy. 
Záměrem scénáristů historických ukázek 

bylo divákům předvést sled bojových scén, 
které byly pro dané bojiště typické. Neměly 
představovat přesnou rekonstrukci boje o ně-
kterou  konkrétní  lokalitu. V  rámci  ukázky, 
trvající  asi  hodinu, mohli  diváci  shlédnout 
ukázky  boje,  kdy  ustupující  německé  jed-
notky,  stejně  jako  v  roce  1945,  opřely  svá 
obranná postavení o čs. opevnění. V průběhu 
bitvy mohli  diváci  shlédnout  například  3 
tanky T-34  (jeden  exemplář  byl  skutečný 
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Z historie i zákulisí akcí BOUDA/CIHELNA
válečný  kus  -  zapůjčilo  ho Vojenské  technické muzeum Lešany), 
Gaz-67 Čapajev, zdařilou repliku obrněného automobilu Ba-64 na 
straně útočících jednotek a dva kolopásové Hakly a pěknou repliku 
německého obrněnce Sd.Kfz 222 na straně Wehrmachtu. Nechyběla 
různá polní i protiletadlové dělo, vozidla štábní i nákladní. 
Program  začínal  seskokem  armádních  výsadkářů  a  po  první 

historické ukázce pokračoval prezentací boje zblízka vojáky AČR, 
průletem dvou letounů L-39, velmi atraktivní letovou ukázkou bitev-
ního vrtulníku Mi-24 a statickými a dynamickými ukázkami soudobé 
armádní techniky. Součást programu tvořily i ukázky záchranných a 
výcvikových základen a ukázka Hasičského záchranného sboru. 
Tak jako při každé akci CIHELNA mohli návštěvníci akce - kromě 

programu na hlavní ploše - shlédnout i Vojenské muzeum Králíky 
a téměř dvě desítky renovovaných objektů králické linie těžkého a 
lehkého opevnění. 
Raritu  představoval  salónní  vagón  prezidenta T. G. Masaryka, 

přistavený k prohlídce zájemcům na nádraží V Králíkách. 
Hlavní sobotní program včetně páteční generálky navštívilo přes 12 

000 diváků, což opět potvrdilo velký zájem široké veřejnosti o histo-
rickou i soudobou techniku, čs. opevnění a vojenskou historii. 
Akce se jako celek znovu zdařila, ačkoliv pořadatelský tým doznal 

mnoha změn. Za AČR se jako nová osoba objevil pplk. Krulikovský, 
město zastupoval místostarosta Juránek, mezi dobrovolníky chyběl 
ve štábu pan Bc. Sicha, který se věnoval provozu srubu K - S 14. 
Civilní  pořadatele  opět  řídil M. Bartoš,  režii  historických  ukázek 
znovu zajistil zkušený Ing. O. Toman, kulturní program na náměstí 
zajišťovali tradičně mjr. Malina a pan Mgr. Strnad. Akci komentoval 
vedle profesionální mluvčí tradičně Ing. Ráboň. Vojenské muzeum 
Králíky řídil v době akce pan J. Večeř. 
Rozrostl  se  počet  sponzorů  a  to  i malých  z místního  regionu. 

Značnou  pozornost  akci  opět  věnoval  Pardubický  kraj  a  osobně 
jeho hejtman  Ing. Roman Línek. Doufejme,  že  osud  zůstane  akci 
CIHELNA i nadále nakloněn a to i v době, kdy se AČR tak výrazně 
redukuje.

Zdroj: www.akcecihelna.com
Pokračování v příštím čísle zpravodaje

(pokračování z předchozí strany)
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Výpis z jednání Rady města Králíky
29. 10.
- RM v souvislosti s plánovaným prodejem 

stavby – dřevěné chatky v k. ú. Horní Morava 
ukládá MO zadat vypracovat znalecký posudek 
na stanovení kupní ceny. 
- RM doporučuje  nákup pozemku p.  p.  č. 

2198/9 v k. ú. Králíky od společnosti INCOT, 
spol. s r. o., Králíky na město Králíky, a to za 
předpokladu doložení  vyvázání  předmětného 
pozemku ze zástavního práva smluvního.
Zároveň RM ukládá MO vyzvat prodávajícího 

ke  sdělení kupní  ceny nabízeného pozemku a 
poté předložit bod na jednání ZM.
-  RM  schvaluje  zřízení  věcných  břemen 

v  souvislosti  s plánovanou  realizací  liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ 
s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. Dolní 
Hedeč  dle  abecedního  seznamu organizací  a 
občanů pro k.  ú. Dolní Hedeč pro oprávněné 
město Králíky. 
RM  zároveň  schvaluje  do  doby  realizace 

stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky pozemků 
smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene. 
-  RM  schvaluje  zřízení  věcných  břemen 

v  souvislosti  s plánovanou  realizací  liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ 
s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. Červe-
ný Potok dle abecedního seznamu organizací a 
občanů pro k. ú. Červený Potok. 
RM  zároveň  schvaluje  do  doby  realizace 

stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky pozemků 
smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene. 
-  RM  schvaluje  zřízení  věcných  břemen 

v  souvislosti  s plánovanou  realizací  liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ 
s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. Králíky 
– místní část Dolní Hedeč dle abecedního sezna-
mu organizací a občanů pro k. ú. Králíky – místní 
část Dolní Hedeč. 
RM  zároveň  schvaluje  do  doby  realizace 

stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky pozemků 
smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene. 
- RM doporučuje  směnu pozemků v k.  ú. 

Králíky a Dolní Orlice, a to:
  - spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na 

nemovitostech na listu vlastnictví č. 1411 v k. ú. 
Dolní Orlice (lesní pozemky) ve vlastnictví města 
Králíky za spoluvlastnický podíl veš výši 4/5 na 
nemovitostech na listu vlastnictví č. 2348 v k. ú. 
Králíky ve vlastnictví obce Červená Voda
  -  rozdíl  kupních  cen  ve  výši 

568.141,79 Kč uhradí město Králíky ve prospěch 
obce Červená Voda. 
Zároveň RM ukládá MO předložit na jednání 

ZM záměr směny pozemků.

5. 11.
-  RM  schvaluje  zřízení  věcných  břemen 

v  souvislosti  s plánovanou  realizací  liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ 
s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. Horní 
Lipka dle abecedního seznamu organizací a ob-
čanů pro k.ú. Horní Lipka pro oprávněné město 
Králíky. RM zároveň schvaluje do doby realizace 
stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky pozemků 
smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene. 
- RM schvaluje zřízení věcných břemen v sou-

vislosti  s plánovanou  realizací  liniové  stavby 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s jed-

notlivými vlastníky pozemků v k. ú. Heřmanice 
u Králík dle abecedního seznamu organizací a 
občanů pro k.ú. Heřmanice u Králík pro oprávně-
né město Králíky. RM zároveň schvaluje do doby 
realizace stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky 
pozemků smlouvy o uzavření budoucích smluv 
o zřízení věcného břemene. 
- RM  schvaluje  vypovědět  nájemní  vztah 

k pozemku p. p. č. 586/3 v k. ú. Horní Morava 
upravený nájemní smlouvou č. 124060 uzavře-
nou mezi městem Králíky  a  s.p. Lesy České 
republiky.
- RM doporučuje úplatný převod pozemku 

st. p. č. 78 a části pozemku p. p. č. 660/4 (pouze 
pruh se zadní stěnou zastávky) v k. ú. Dolní Lipka 
od ČD, a. s., na město Králíky za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.
- RM doporučuje úplatný převod pozemku 

st.  p.  č.  301 v k.  ú. Dolní Boříkovice od ČR 
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových na město Králíky za kupní cenu v místě 
a čase obvyklou a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.
- RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o právu 

stavby na  cizím pozemku ze dne 18. 2.  2008 
mezi městem Králíky a  společností A+R,  s.  r. 
o, Jirny 353. 
- RM,  schvaluje  rozpočtové opatření  číslo 

10034,  10036,  70526,  298222,  61340,  229  a 
interní  rozpočtové opatření  číslo 7, kterým se  
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 1.000.000,- Kč.
- RM schvaluje pro zajištění vánočních trhů 

nákup sladkostí pro děti z vystupujících MŠ do 
výši Kč 2.000,-- a nákup 200 ks porcelánových 
hrníčků.
- RM souhlasí s ukončením nájemního vztahu 

Pardubického kraje k budově gymnázia Velké 
náměstí č.p. 367 k 30.06.2009 s tím, že Pardu-
bický kraj bude bezúplatně používat budovu do 
31. 7. 2009.
- RM schvaluje  podání  žádosti  o  přidělení 

dotace prostřednictvím Euroregionu Glacensis na 
projekt Festival příhraničí a ukládá vedoucímo 
OŠKT připravit  podklady pro podání  žádosti 
v termínu do 14. 11. 2008
- RM schvaluje záměr možného využití nabí-

zeného objektu a pověřuje starostku města dalším 
jednáním se Sdružením obcí Orlicko na využití 
objektu dle zpracovaného návrhu.
- RM posoudila  došlé  nabídky  k veřejné 

zakázce na služby zadané městem Králíky pro 
projekt „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ 
a na základě hodnotících kritérií přijímá nabídku 
od firmy EVČ,  s.  r.  o.  Pardubice.  a  pověřuje 
starostku města  jednáním  s vybranou firmou 
o smlouvě a jejím podpisem. 
- RM schvaluje uzavření městského úřadu pro 

veřejnost dne 31. 12. 2008 a 2. 1. 2009. 
- RM schvaluje znění výzvy k podání nabídek 

na zakázku a  služby malého  rozsahu na zpra-
cování dokumentace pro provedení  stavby na 
projekt  „Vojenské muzeum Králíky“ a ukládá 
vedoucímu odboru VTS zveřejnit výzvu obvyk-
lým způsobem.

12. 11.
- RM ruší usnesení RM/2008/48/598 z 5. 11. 

2008  a  schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k nebytových prostorám v čp. 367 na Velkém 
náměstí  v Králíkách  – Gymnázium Králíky 
s příspěvkovou organizací Gymnázium, Králíky, 

Velké náměstí 367, IČ 49314777, a to dohodou 
k 30. 6. 2009. Zároveň RM souhlasí s postupným 
předáváním nebytových prostor, nejpozději však 
do 31. 7. 2009.
- RM schvaluje umístění zařízení, tj telefonní 

přípojky na nemovitost na st. p. č. 132 v k. ú. 
Dolní Boříkovice - hasičskou zbrojnici, a to na 
venkovní stěnu, společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s., IČ 60193336, Praha 4.
-  RM  schvaluje  zřízení  věcných  břemen 

v  souvislosti  s plánovanou  realizací  liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ 
s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. Králíky 
dle abecedního seznamu organizací a občanů pro 
k. ú. Horní Lipka pro oprávněné město Králíky. 
RM zároveň schvaluje do doby realizace stav-
by uzavřít  s  jednotlivými vlastníky pozemků 
smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene. 
- RM schvaluje smlouvy mezi městem Králíky 

a firmou ČEZ Prodej, s. r. o. Praha č.smlouvy 
8 CEZDI 01357052 o sdružených službách na 
dodávku elektřiny ze  sítě NN a  smlouvu č.  8 
NN 4 01357043 mezi městem Králíky a ČEZ 
Distribuce a. s. Děčín 4 o připojení odběrného 
místa  (tvrz Hůrka) a pověřuje  starostku města  
podpisem smluv. 

19. 11.
- RM schvaluje zřízení věcných břemen v sou-

vislosti  s plánovanou  realizací  liniové  stavby 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s jed-
notlivými vlastníky pozemků v k. ú. Prostřední 
Lipka  dle  abecedního  seznamu  organizací  a 
občanů pro k. ú. Prostřední Lipka pro oprávněné 
město Králíky. RM zároveň schvaluje do doby 
realizace stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky 
pozemků smlouvy o uzavření budoucích smluv 
o zřízení věcného břemene. 
- RM  schvaluje  zřízení  věcného  břemene 

v  souvislosti  s  realizací  stavby  „Napouštění 
požární nádrže, katastrální území Prostřední Lip-
ka“ s manžely Miltákovými, Prostřední Lipka, 
vlastníky pozemku v k. ú. Prostřední Lipka pro 
oprávněné město Králíky. 
RM  zároveň  schvaluje  do  doby  realizace 

stavby uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
- RM schvaluje prodej dřevěné stavby dočasné 

umístěné na pozemku p. p. č. 586/3 v k. ú. Horní 
Morava (bývalá služebna Policie ČR) Myslivec-
kému sdružení Pod Klapáčem,  Králíky za kupní 
cenu 12.000 Kč.
- RM bere na vědomí zprávu o provedení ve-

řejnosprávní kontroly firmou AV-AUDITING, 
spol.  s  r.  o.  v MŠ Pivovarská, Králíky,  okres 
Ústí nad Orlicí.
- RM ukládá odborům OŠKT a VTS zajistit 

zpracování  analýzy možného  vybudování 
kanceláře  ředitelky MŠ z hlediska finančního 
a stavebního.

24. 11.
-  RM posoudila  došlé  nabídky  k veřejné 

zakázce na služby zadané městem Králíky pro 
projekt  „Vojenské muzeum Králíky – Zpraco-
vání dokumentace pro provedení stavby“ a na 
základě hodnotících kritérií přijímá nabídku od 
firmy  Inženýrská a projekční kancelář Bartoš, 
Viniční 200, 615 00 Brno, IČ 12422061 a pově-
řuje starostku města jednáním s vybranou firmou 
o smlouvě a jejím podpisem.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 9 konaného dne 10. listopadu 2008

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná starostka, Mgr. Jarmila Berková 
členka RM,  Ing.  Ladislav Dostálek, Vladi-
mír Hejtmanský,  JUDr. Milan  Ježek, Arnošt 
Juránek, Pavel Kalianko,  Ing. Václav Kubín, 
MUDr.  Eva Rýcová  členka RM,  Ing.  Josef 
Šašek, MUDr. Marie Špičková, Ing. Ladislav 
Tóth člen RM.

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

Faltusová,  Ing. Věra Kubíčková,  p. Miroslav 
Macháček,  p. Milan Kacálek,  Pavel  Bran-
dejs, Mgr. Markéta Mlynářová, Bc. Bohumír 
Strnad.

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

LAXUS Pardubice, prevence
drogové závislosti,
situace na králicku

4.2. Majetkové operace 
4.3. Změna zřizovací listiny

organizační složky Dům
s pečovatelskou službou

4.4. Schválení spoluúčasti města
k dotaci na pořízení cisternové
automobilové stříkačky 

5. Informace z MěÚ
5.1. Informace o změně poplatku

za likvidaci odpadu na rok 2009
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. - 3. Zahájení, prezence, zpráva z jednání 
rady města
Starostka města  Jana Ponocná  zahájila  za-

sedání přivítáním přítomných členů a občanů. 
Program  jednání  byl  schválen,  ověřovateli 
zápisu byli navrženi a schváleni pan Vladimír 
Hejtmanský a MUDr. Marie Špičková. Výběr 
usnesení z jednání rady města přednesla a ná-
slednou diskusi řídila starostka města paní Jana 
Ponocná.  V diskusi vystoupil s upřesňujícími 
dotazy Ing. Kubín a pan Hejtmanský

4. Hlavní jednání
4.1. Informace občanského sdružení LA-

XUS Pardubice, prevence drogové závislosti, 
situace na Králicku
Paní starostka přivítala na jednání zástupce 

občanského  sdružení LAXUS  (paní  Škrotto-
vou a pana Janků), kteří seznámili zastupitele 
s  historií  a  činností  sdružení,  se  sociálními  a 
zdravotními službami, které poskytují drogově 
závislým a  jejich blízkým. Po  své prezentaci 
odpovídali  na  dotazy  zastupitelů  týkajících 
se  jejich  činnosti  na Králicku.  Seznámili  je 
s  obecnými  výsledky  své  dosavadní  práce. 
Na  závěr  tohoto  bodu  vystoupil Bc.  Strnad 
s informací o preventivní akci 10. 10. 2008 při 
které  příslušníci  policie ČR,  zástupci  vedení 
města, odboru sociálních věcí a živnostenského 
odboru  provedli  kontrolu  v diskotéce Rabbit 
v Králíkách. 

4.2. Majetkové operace
4.2.1.  Prodej  bytových  jednotek  č.  841/2, 

843/5 a 843/7 v Králíkách ZM/2008/03/039
Obsah:  Na  základě  usnesení  ZM  ze  dne 

10.03.2008 zaslal MO nabídky na převod jed-
notek do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v bytovém domě 
čp. 841 až 843 v Králíkách. O bytové jednotky 
projevili zájem stávající nájemníci, tj. paní Š., 
manželé B. a paní M.

ZM schválilo prodej bytových jednotek 
v bytového domě čp. 841, 842 a 843 v k. ú. 
Králíky, a to: - bytovou jednotku č. 841/2 a 
spoluvlastnický podíl ve výši 417/10000 na 
společných částech domu a na pozemcích st. 
p. č. 1362/1, st. p. č. 1362/2 a st. p. č. 1362/3 
paní Š., Králíky čp. 841 za kupní cenu 
141.596 Kč - bytovou jednotku č. 843/5 a 
spoluvlastnický podíl ve výši 417/10000 na 
společných částech domu a na pozemcích st. 
p. č. 1362/1, st. p. č. 1362/2 a st. p. č. 1362/3 
manželům B., Králíky čp. 843 za kupní cenu 
141.596 Kč - bytovou jednotku č. 843/7 a 
spoluvlastnický podíl ve výši 417/10000 na 
společných částech domu a na pozemcích st. 
p. č. 1362/1, st. p. č. 1362/2 a st. p. č. 1362/3 
paní M., Králíky čp. 843 za kupní cenu 
141.596 Kč. 

4.2.2.  Prodej  pozemku p.p.č.  1820/52 v k. 
ú. Králíky 

Obsah: O koupi pozemku požádal pan S. za 
účelem zastřešení vchodu (zídka o rozměrech 
1x0,3 m). Jedná se o pozemek o výměře 3 m2, 
který obklopuje bytový dům čp.  402 v ul. U 
Zastávky v Králíkách, pozemek je veden v KN 
jako ostatní  plocha  -  zeleň,  pozemek  žadatel 
nemá v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen 
a  zveřejněn,  kupní  cena 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 6.196 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p. p. č. 
1820/52 v k. ú. Králíky panu S., Štíty  za 
kupní cenu 6.196 Kč. 

4.2.3.  Prodej  pozemků  p.  p.  č.  385/1  a 
2074/38 v k. ú. Králíky  

Obsah: Na  základě usnesení ZM zveřejnil 
MO záměr prodeje pozemků. Ve stanoveném 
termínu  o  koupi  pozemků  projevili  zájem 2 
žadatelé,  a  to manželé K.  a manželé K.   Na 
základě usnesení RM ze 7. 10. 2008 vyzval MO 
žadatele o koupi pozemků, aby předložili své 
nabídky na kupní cenu. Jedná se o pozemky p. 
p. č. 385/1 a 2074/38 v k. ú. Králíky o výměře 
602 m2 určené k výstavbě  rodinného domku, 
minimální kupní cena je 200 Kč/m2. Pozemek je 
zatížen nájemním vztahem jednoho z žadatelů. 
Do  jednání RM se  dostavili  oba  zájemci,  po 
rozlepení obálek bylo konstatováno, že nejvyšší 
nabídka je od manželů K., kteří nabídli kupní 
cenu ve výši 261.002 Kč. RM proto doporučila 
prodej pozemků manželům K. za kupní cenu 
261.002 Kč. 

ZM schválilo prodej pozemků p. p. č. 385/1 
a 2074/38 v k. ú. Králíky manželům M. a S. 
K., za kupní cenu 261.002 Kč. 

4.2.4. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 187/2 
v k. ú. Králíky  

Obsah:  Paní  P.  z Hradce  Králové  žádá 
o prodej pozemku za účelem majetkoprávního 
vypořádání  pozemku  pod  stavbou.  Jedná  se 
o pozemek o výměře 311 m2, v KN je veden 
jako ostatní plocha, pozemek není v pronájmu. 
Dle odboru VTS  je pozemek zastavěn ocelo-
vou kolnou – část stavební, v případě prodeje 
doporučuje prodat i zbývající pozemek směrem 
k potoku – tato část je využívána jako skládka. 
Dle odboru ÚPaSÚ je plocha dle projednávané-
ho konceptu ÚPO Králíky vedena jako výroba a 
skladování – drobná řemeslná výroba, omezení 
vyplývající  z ÚPD – MPZ,  ochranné  pásmo 
vodního zdroje II. stupně. Pozemek je již dnes 
žadatelkou využíván. Odbory ŽP a ŠKT nemají 
připomínky. RM doporučila  prodej  za  kupní 
cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
V souladu s usnesením RM/2008/44/538 z 8. 
10. 2008 bude dopočítáno ke kupní ceně bez-
důvodné obohacení za užívání nemovitosti za 
poslední 3 roky ve výši 5.598 Kč.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku p. 
p. č. 187/2 v k. ú. Králíky za kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem + 5.598 
Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

2.4.5. Záměr prodeje pozemků st. p. č. 89 a 
93 v k. ú. Dolní Lipka

Obsah: Manželé F. žádají o prodej pozemků 
za  účelem majetkoprávního  vypořádání  po-
zemků pod stavbami. Jedná se o pozemky pod 
garážemi o výměře 51 m2, v KN jsou  vedeny 
jako zastavěné plochy, pozemky nemají žadatelé 
v  pronájmu. Odbor VTS nemá námitky. Dle 
odboru ÚPaSÚ je plocha dle projednávaného 
konceptu ÚPO Králíky  vedena  jako  bydlení 
městské  sídlištní. Dodatečné  povolení  bylo 
vydáno, po nabytí právní moci bude oznámeno 
užívání. Odbory ŽP a ŠKT nemají připomínky. 
RM doporučila prodej za kupní cenu 70 Kč/m2 
+  náklady  spojené  s  převodem. V  souladu 
s  usnesením RM/2008/44/538  z  8.  10.  2008 
bude  dopočítáno  ke  kupní  ceně  bezdůvodné 
obohacení za užívání nemovitosti za poslední 
3 roky ve výši 612 Kč.

ZM schválilo záměr prodeje pozemků st. 
p. č. 89 a 93 v k. ú. Dolní Lipka za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + 612 
Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

2.4.6. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 570/27 
v k. ú. Králíky

Obsah: Manželé H. žádají o koupi pozemku 
za účelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek 
o výměře 281 m2, v KN je veden jako zahrada. 
Pozemek mají  žadatelé  v  pronájmu. Dle  od-
boru VTS  se na pozemku nenachází  zařízení 
města, prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ 
je  plocha dle  projednávaného konceptu ÚPO 
Králíky vedena jako bydlení městské rodinné, 
ochranné pásmo elektr.  vedení. Odbory ŽP  a 
ŠKT nemají připomínky. RM doporučila pro-
dej za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku p. 
p. č. 570/27 v k. ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
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2.4.7. Záměr prodeje pozemků p. p. č. 555/2 
a 555/3 v k. ú. Dolní Hedeč
Obsah:  Pan B.  žádá  o  koupi  pozemků  za 

účelem  zajištění  přítoku  vody  a  rozšíření 
vlastnictví. Zároveň žádá o snížení kupní ceny 
na  15 Kč/m2.  Jedná  se  o  pozemky o výměře 
876 m2, v KN jsou vedeny jako vodní plocha 
– vodní nádrž a ostatní plocha. Pozemky jsou 
zatíženy věcným břemenem ochrany vodního 
zdroje pro VaK Jablonné nad Orlicí. Pozemky 
má žadatel v pronájmu a dále jsou začleněny do 
honitby. Dle odboru VTS se na pozemku nena-
chází zařízení města, pozemek je v ochranném 
pásmu vodního zdroje, prodej doporučuje. Dle 
odboru ÚPaSÚ je plocha dle projednávaného 
konceptu ÚPO Králíky  vedena  jako  sídelní 
zeleň,  prodej  doporučuje. Dle  odboru ŽP  se 
pozemek nachází v ochranném pásmu vodního 
zdroje II. stupně a v těsné blízkosti hranice I. 
stupně. Žadatel vlastní pozemek p. p. č. 555/4, 
na kterém chtěl realizovat stavbu rybníka, proti 
které  vyslovila  nesouhlas  a.  s. VaK  Jablonné 
nad Orlicí. Z důvodu ochrany vodního zdroje 
je vhodné zachovat poměry v lokalitě takové, 
jaké  jsou nyní, prodej nedoporučuje. Dle od-
boru ŠKT je potřeba pozemek řešit koncepčně 
v  rámci konceptu  rozvoje  turistického  ruchu, 
prodej nedoporučuje. RM nedoporučila prodej 
pozemků.

ZM neschválilo záměr prodeje pozemků p. 
p. č. 555/2 a 555/3 v k. ú. Dolní Hedeč. 

2.4.8. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 95/6 
v k. ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé 
R. za účelem užívání zahrady. Jedná se o poze-
mek o výměře 191 m2, který je v KN veden jako 
ostatní plocha, pozemek mají žadatelé oplocen, 
nemají ho v pronájmu. Odbor VTS s prodejem 
souhlasí. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu 
ÚPO Králíky o bydlení městské rodinné, jako 
zahrada je pozemek již užíván. Odbory ŠKT a 
ŽP nemají připomínky. V souladu s usnesením 
RM/2008/44/538 z 8. 10. 2008 bude dopočítáno 
ke kupní ceně bezdůvodné obohacení za užívání 
nemovitosti za poslední 3 roky ve výši 1.433 Kč. 
RM doporučila prodej za kupní cenu 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem + 1.433 Kč.
V diskusi vystoupil JUDr. Ježek s připomín-

kou v níž  upozornil  zastupitele,  že  pronájem 
– neoprávněné užívání pozemků, byť nájemné 
je  stanovené dle pravidel,  je příliš  nízké  a  je 
třeba se nad tím zamyslet. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 95/6 v k. ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2+ náklady spojené s převodem + 
1.433 Kč a ukládá záměr prodeje pozemku 
zveřejnit. 

2.4.9. Záměr  prodeje  pozemku ve  zjedno-
dušené evidenci p. č.  (321) GP v k. ú. Horní 
Lipka 

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Š. za 
účelem  zemědělského  hospodaření.  Jedná  se 
o pozemek o výměře 7892 m2, který je v KN 
veden jako orná půda, pozemek má žadatel v 
pronájmu. Odbor VTS prodej doporučuje, na 
pozemku se nenachází zařízení města. Dle od-
boru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO Králíky 
o ornou půdu, Ptačí oblast. Odbory ŽP a ŠKT 
nemají  připomínky,  území  není  vhodné  pro 
sportovní  aktivity. OV nemá námitky  k pro-
deji. RM doporučila prodej za kupní cenu ve 
výši  znaleckého  posudku +  náklady  spojené 
s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku ve 
zjednodušené evidenci p. č. (321)GP v k. ú. 
Horní Lipka za kupní cenu ve výši znalecké-
ho posudku + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje pozemku zveřejnit. 

2.4.10. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 570/6 
v k. ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádala paní M. 
za účelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek 
o výměře  226 m2,  který  je  v KN veden  jako 
zahrada, pozemek má žadatelka oplocen a má 
ho v pronájmu. Odbor VTS  s  prodejem  sou-
hlasí. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu 
ÚPO Králíky o bydlení městské rodinné, jako 
zahrada je pozemek již užíván. Odbory ŠKT a 
ŽP nemají připomínky. RM doporučila prodej 
za  kupní  cenu  70 Kč/m2  +  náklady  spojené 
s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku p. p. 
č. 570/6 v k. ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje pozemku zveřejnit. 

2.4.11. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 506 
v k. ú. Králíky
Dle  sdělení  Ing.  Kubíčkové manželé  S. 

svoji žádost stáhli a proto tento bod není třeba 
projednávat.

2.4.12. Záměr prodeje pozemků st. p. č. 43 a 
p. p. č. 35/1 a 35/2 v k. ú. Heřmanice u Králík
Obsah: O koupi pozemků požádal pan Š. za 

účelem  zemědělského  hospodaření.  Jedná  se 
o pozemky o výměře 551 m2, st.p. má výměru 86 
m2, pozemky jsou vedeny v KN jako zbořeniště 
a t. t. porost, pozemky má žadatel v pronájmu. 
Odbor VTS prodej  doporučuje,  na  pozemku 
nejsou zařízení města. St.  parcela  s přilehlou 
loukou je vhodná k rekreaci. Dle odboru ÚPaSÚ 
se jedná dle návrhu ÚPO Králíky o zemědělskou 
zeleň,  Ptačí  oblast. Doporučuje  zvážit  návrh 
odboru VTS na zástavbu, ta by byla ale možná 
až  při  změně ÚP. Odbory ŠKT  a ŽP  nemají 
připomínky. OV nemá námitky k prodeji. RM 
nedoporučila prodej. 

ZM neschválilo záměr prodeje pozemků 
st. p. č. 43 a p. p. č. 35/1, 35/2 v k. ú. Heřma-
nice u Králík. 

2.4.13. Záměr prodeje pozemků p. p. č. 181 
a 182 v k. ú. Dolní Boříkovice

Obsah: O koupi pozemků požádali manželé 
P.  za účelem zřízení parkovacích míst.  Jedná 
se  o  pozemky  o  výměře  281 m2,  pozemky 
jsou vedeny v KN jako orná půda a zahrada, 
pozemky  nejsou  v  pronájmu.  Odbor VTS 
prodej doporučuje, přes část  pozemku p. p. č. 
182 vede cesta, nutno oddělit dle návrhu ÚP. 
Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO 
Králíky o plochu sídelní zeleně, část p. p. č. 182 
– plocha místní komunikace. Doporučuje zvážit 
blízkost  dominanty  obce –  kostela,  v  návrhu 
regulativů k ÚP – hlavní (zahrada, sad, zeleň 
občan. vybavenosti), přípustná (parkovací plo-
cha). Odbor ŽP nemá připomínky. Odbor ŠKT 
nedoporučuje prodej, v blízkosti kostela  jako 
absolutní dominanty obce je naprosto nevhod-
né zřídit parkoviště na místě zelených ploch, 
které  dotvářejí  vhodným  způsobem  vzhled 
okolí kulturní památky. Dále je nutné zachovat 
příjezdovou cestu k objektu těžkého opevnění. 
Uzavření této cesty je nepřípustné. OV prodej 
pozemků doporučuje s přihlédnutím na zacho-
vání průjezdnosti kolem místního hřbitova. RM 

nedoporučila prodej pozemků.
V diskusi vystoupil JUDr. Ježek a vyjádřil 

nesouhlas s doporučením RM. Dle jeho názoru 
je možné pozemek prodat a zatížit jej věcným 
břemenem.

ZM neschválilo záměr prodeje pozemků p. 
p. č. 181 a 182 v k. ú. Dolní Boříkovice. 

2.4.14. Záměr prodeje pozemku st. p. č. 788 
v k. ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádala paní K. 
za účelem zřízení parkovacího stání. Jedná se 
o pozemek o výměře 18 m2, pozemek je veden 
v KN  jako  zastavěná  plocha,  na  pozemku 
stojí  garáž  ve  vlastnictví  FO,  pozemek má 
v pronájmu  pan Černý. Odbor VTS  prodej 
nedoporučuje,  usnesením RM  bude  zadána 
zastavovací studie na parkovací místa v loka-
litě. Odbor ÚPaSÚ prodej  nedoporučuje,  dle 
návrhu ÚPO Králíky se jedná o plochu bydlení 
městské sídlištní. V minulosti byl již zpracován 
návrh  na  dostavbu  bytového  domu  a  úpravu 
lokality Nové domovy, včetně zrušení starých 
nepovolených staveb. Na pozemku stojí letitá 
stavba. Odbor ŠKT nedoporučuje prodej, nutno 
vyřešit v návaznosti na stavbu krytého bazénu 
– parkovací místa. Odbor ŽP nemá připomínky. 
RM nedoporučila prodej pozemku. 

ZM neschválilo záměr prodeje pozemku 
st. p. č. 788 v k. ú. Králíky. 

2.4.15. Žádost o snížení kupní ceny pozemku 
ZM/2008/07/098

Obsah: Paní U. žádá o přehodnocení kupní 
ceny pozemku p. p. č. 460/1 v k. ú. Dolní Hedeč, 
jelikož se jedná o louku a žadatelé nemají žádný 
záměr stavět ani jinak manipulovat a nakládat 
s pozemkem. Chtějí, aby sloužil jen jako jediný 
volný pozemek k přístupové cestě k domu čp. 
102 na Dolní Hedeči. 
ZM 11. 8. 2008 schválilo manželům U. pro-

dej pozemku za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 26.292 Kč. MO 13. 8. 
2008 zaslal kupujícím návrh kupní smlouvy a 
výzvu k zaplacení kupní ceny. Dne 25. 8. 2008 
požádala paní U. o přehodnocení kupní ceny.
Kupní cena byla stanovena v souladu s Pra-

vidly  pro  nakládání  s  nemovitým majetkem 
ve  vlastnictví města Králíky,  uvedená  sazba 
je cenou nejnižší možnou. Dle pravidel může 
ZM na základě zdůvodnění a doporučení RM 
rozhodnout v případě nezajímavého pozemku 
o ceně nižší. RM nedoporučila  snížení kupní 
ceny. 

ZM neschválilo snížení kupní ceny u pro-
dávaného pozemku p. p. č. 460/1 v k. ú. 
Dolní Hedeč a potvrdilo tak usnesení 
ZM/2008/07/098 ze dne 11. 8. 2008. 

2.4.16. Smlouva o budoucí směnné smlou-
vě

Obsah: Město Králíky  požádalo  PF ČR 
o převod pozemku p. p. č. 1216/1 v k. ú. Dolní 
Boříkovice,  který  obklopuje  požární  nádrž 
v Dolních Boříkovicích.  Jedná se o pozemek 
o výměře 1469 m2, který je v KN veden jako 
t.t. porost. Větší část pozemku má v pronájmu 
od PF ČR město Králíky, menší část vlastníci 
bytového domu  čp.  111. PF ČR nyní  vyzval 
město k doložení vyjádření vlastníků bytové-
ho domu čp. 111 v Dolních Boříkovicích,  že 
neuplatňují nárok na převod tohoto pozemku. 
Část  předmětného  pozemku,  kterou město 
nemá v pronájmu, zasahuje za nemovitost čp. 
111. Vlastníci bytového domu čp. 111 vydají 
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městu souhlas za předpokladu následného převodu části pozemku, který 
zasahuje za jejich nemovitost. Zároveň město používá část pozemku p. p. 
č. 1216/2 v k. ú. Dolní Boříkovice jako přístup k požární nádrži, který je 
ve spoluvlastnictví vlastníků bytového domu čp. 111. MO ve spolupráci 
s odborem VTS projednal s vlastníky bytového domu čp. 111 možnou 
směnu pozemků. Do doby realizace převodu navrhují uzavřít smlouvu o 
budoucí směnné smlouvě. Předmětem budoucí směny bude část pozemku 
p. p. č. 1216/1 v k. ú. Dolní Boříkovice (za bytovým domem čp. 111), 
který PF ČR převede na město, za část pozemku p. p. č. 1216/2 v k. ú. 
Dolní Boříkovice (vstup k požární nádrži), který je ve spoluvlastnictví 
vlastníků bytového domu čp. 111. Při uzavření smlouvy o budoucí směn-
né smlouvě bude vydáno požadované prohlášení a souhlas s převodem 
pozemku od PF ČR na město. RM doporučila směnu pozemků za kupní 
cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr směny části pozemku p. p. č. 1216/1 v k. 
ú. Dolní Boříkovice (za nemovitostí čp. 111), jejímž vlastníkem 
bude město Králíky, za část pozemku p. p. č. 1216/2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice (pouze vstup k požární nádrži) ve spoluvlastnictví paní 
Růženy Ptáčkové, manželů Radka a Lucie Matoulkových, Miloslava 
a Hany Morávkových, Karla a Radmily Šverákových, všichni bytem 
Dolní Boříkovice čp. 111, za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. Zároveň ZM do doby převodu pozemku p. p. č. 1216/1 
v k.ú. Dolní Boříkovice od PF ČR na město Králíky schválilo uzavřít 
smlouvu o budoucí směnné smlouvě. 

2.4.17. Směna lesních pozemků mezi městem Králíky a obcí Červená 
Voda 

Obsah: Obec Červená Voda předložila návrh na majetkové vyrovnání 
mezi obcí Červená Voda a městem Králíky. Jedná se o lesní pozemky v k. 
ú. Dolní Orlice o výměře 377549 m2 v hodnotě dle znaleckého posudku 
9.739.412,91 Kč a lesní pozemky v k. ú. Králíky o výměře 125082 m2 
v hodnotě dle znaleckého posudku 3.145.030,46 Kč. Pozemky jsou pů-
vodní historický majetek Lesního družstva Králíky a jsou v podílovém 
spoluvlastnictví – obec Červená Voda má podíl ve výši 4/5 a město Krá-
líky podíl 1/5. Město Králíky uzavřelo s obcí Červená Voda 30. 1. 2003 
dohodu o výkonu spoluvlastnických práv k nemovitostem.
V současné době může dojít ke směně spoluvlastnických podílů tak, 

aby město Králíky mělo lesy v Králíkách a obec Červená Voda na Dolní 
Orlici. Rozdíl ceny ve výši 568.141,79 Kč směňovaných podílů zaplatí 
město Králíky obci Červená Voda. Výpočet majetkového vyrovnání včet-
ně identifikace pozemků je uveden v příloze zápisu. RM doporučila směnu 
pozemků, resp. směnu spoluvlastnických podílů na lesních pozemcích. 

ZM schválilo záměr směny pozemků v k.ú. Králíky a Dolní Orlice, 
resp. spoluvlastnických podílů na lesních pozemcích, a to: - spo-
luvlastnický podíl ve výši 1/5 na nemovitostech na listu vlastnictví 
č. 1411 pro k.ú. Dolní Orlice (lesní pozemky) ve vlastnictví města 
Králíky za spoluvlastnický podíl ve výši 4/5 na nemovitostech na 
listu vlastnictví č. 2348 pro k. ú. Králíky ve vlastnictví obce Červená 
Voda - rozdíl kupních cen ve výši 568.141,79 Kč uhradí město Králíky 
ve prospěch obce Červená Voda. Zároveň ZM uložilo záměr směny 
spoluvlastnických podílů na lesních pozemcích zveřejnit. 

2.4.18. Úplatný převod pozemků st. p. č. 790/1, 789 a p. p. č. 653/13 
v k. ú. Králíky ZM/2007/07/144

Obsah: Součástí majetkoprávního vypořádání pozemků fotbalového 
hřiště  v Králíkách  je  úplatný převod pozemků od ÚZSVM.  Jedná  se 
o pozemky pod šatnami a klubovnou o celkové výměře 263 m2 a pozemek 
podél plotu o výměře 674 m2. Pozemky má město v nájmu. ÚZSVM 
předložil ke schválení kupní smlouvu, podle které převede pozemky na 
město Králíky za kupní cenu ve výši 120.000 Kč. 
Tento bod podrobněji vysvětlila paní starostka. JUDr. Ježek se poté 

dotázal jakým způsobem UZSVM došel k navrhované kupní ceně. Paní 
starostka navrhla doplnit usnesení a kupní cenu 120 000,-- stanovit jako 
maximální možnou. V  tomto  smyslu  bylo  usnesení  upraveno  a  poté 
schváleno. 

ZM schválilo kupní smlouvu č.j. UZSVM/HUO/6333/2008-
HUOM-Sp 63/2005 Ja na převod pozemků st. p. č. 789, 790/1 a p. 
p. č. 653/13 v k. ú. Králíky od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na město Králíky za maximální kupní cenu ve 
výši 120.000 Kč. 

4.3. Změna zřizovací listiny organizační složky Dům s pečovatel-
skou službou
Tento bod přednesli Mgr. Mlynářová a Mgr. Hejkrlík a vysvětlili důvo-

dy, které vedly k nutnosti změnit zřizovací listinu organizační složky Dům 

s pečovatelskou službou. JUDr. Ježek vznesl procedurální připomínku 
k podobě zřizovací listiny, která byla předložena zastupitelstvu s barevně 
vyznačenými změnami, což je podle v případě finální podoby zřizovací 
listinynepřípustné. Starostka upřesnila, že tato úprava listiny s barevně 
označenými  změnami byla  zvolena  záměrně,  aby  zastupitelé  názorně 
viděli k jakým změnám v listině dochází. Samotná zřizovací listina bude 
samozřejmě ve standardní úpravě.   

ZM schválilo změnu zřizovací listiny organizační složky města 
Králíky s původním názvem: Dům s pečovatelskou službou podle 
předloženého návrhu s názvem Sociální služby Králicka

4.4. Schválení spoluúčasti města k dotaci na pořízení cisternové 
automobilové stříkačky 
Tento bod přednesl pan Kacálek z odboru vnitřních věcí a vysvětlil 

důvody nutnosti nákupu. 
ZM vzalo na vědomí informaci o stavu požární techniky JSDHO 

Králíky, zařazené do JPO II a souhlasilo s nákupem CAS v roce 2009. 
ZM se zavázalo k dokrytí kupní ceny CAS a uložilo starostce města 
zajistit zapracování požadované částky do rozpočtu města. 

5. Informace z MěÚ
5.1. Informace o změně poplatku za likvidaci odpadu na rok 

2009
Paní  starostka  a  pan Brandejs  z  odboru ŽP  seznámili  zastupitele 

s předběžnou kalkulací výše poplatku za odpady v roce 2009. Dle této 
kalkulace by výše poplatků v příštím roce měla být přibližně na stejné 
úrovni jako v roce letošním. Vyhláška o místním poplatku za odpady pro 
rok 2009 bude předložena v měsíci prosinci tohoto roku. 

6. Vstupy občanů
Žádná informace nezazněla. 

7. Vstupy zastupitelů
Pan Hejtmanský upozornil na vyvrácené dopravní značení směrem 

na Prostřední Lipku. JUDr. Ježek vystoupil se svým názorem na složení 
výběrové  komise  při  výběrovém  řízení  na  vedoucího  odboru  obecní 
živnostenský úřad. Dle zákona by v komisi měla být minimálně jedna 
třetina neúředníků, což v této komisi byl pouze on neboť paní starostka 
má vztah k městu. Současně navrhl vypsat nové výběrové řízení. Dle 
jeho názoru vítězný uchazeč sice splnil všechny požadavky a podmínky 
výběrového řízení, ale má pouze bakalářské vzdělání .

Starostka ukončila jednání v 19:45 hod. 
výpis zpracovala redakce KZ

FIRMA Alena Jirásková
AKCE - LYŽE, KOLA

Chcete pěkný dárek pod stromeček? Přijďte si
koupit za mimořádné ceny loňské modely kol.

Nabízíme kompletní servis lyží a snowboardů,
broušení hran, montáž vázání a nastavení vypínacích sil.

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

UPOZORNĚNÍ PRO
VEŘEJNOST

Na základě rozhodnutí rady města 
Králíky bude ve dnech 31. 12. 2008 
a 2. 1. 2009 městský úřad uzavřen.
Dne 30. 12. 2008 bude možné vyři-
zovat úřední občanské záležitosti 
od 7.30 do 13.30 hod.
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Platí od 14.12.2008 do 12.12.2009930391 Štíty- ervená Voda-Králíky       ( IDSOK )
P epravu zajiš uje: Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, provozovna Šumperk, tel. 583 212 948, 583 213 608

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3

 26  
086
106
126
186
206

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

5

 26  
007

037
057
107

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

7

 26  
1512

1712
2012
2212
2512

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

9

 26  
3512
3712
3812
4612
4812

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

15
...

5214

5414
5714
5914
0115
0315
0515
0715
0915
1215
1415

1515
1615
1915
2215

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

km

0
1
1
5
6

0

2
3
5

0

1
2
3
5
6
7
8
9

10
10

11
11
13
15

Tp
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15,91
15,91

91
91
91
91
91
91

91,92
91,92
91,92

92

od

p

p

od

Štíty,,záv. ..................................................
Štíty,,nový záv. .........................................
Štíty,,nám. ................................................
Štíty,,záv. ..................................................
Štíty,,žel.st. ...............................................
Štíty,Heroltice,rozc. ..................................
Štíty,Heroltice ...........................................
Štíty,,Na pilníku ........................................
Štíty,B ezná,rest. ......................................
Štíty,B ezná,škola ....................................
Štíty,B ezná,statek ...................................

ervená Voda,,rozc.Mlýn.Dv r ................
ervená Voda,Bílá Voda,Perla 04 ...........
ervená Voda,Bílá Voda,r.k M.Karlovu ...
ervená Voda,,rest. .................................
ervená Voda,,ObÚ .................................
ervená Voda,,Perla 09 ...........................
ervená Voda,,Dom.d ch. .......................
ervená Voda,,u Lišk .............................
ervená Voda,,Kartá ovny ......................
ervená Voda,Šanov ...............................
ervená Voda,Dolní Orlice ......................

Králíky,,aut.st. ...........................................

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

4

 26  
356
346
336
276
256

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

6

 26  
207

187
177
157
107

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

8

 26  
3512

3312
3012
2812
2512

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

10

 26  
0013
5712
5512
5012
4812

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

14
...

0516

0316
0016
5815
5215
4815
4415
4215
4015
3915
3715

3615
3515
3315
3015

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
jede v pracovních dnech spoj jede po jiné trase

 26  nejede od 22.12.08 do 2.1.09, 30.1.09, od 9.2.09 do 15.2.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 na spoj navazuje v zastávce Štíty,,nám. spoj 6 linky 930206 do Písa ova, Klášterce, Šumperka
do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09

Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ( IDSOK ), vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních p epravních podmínkách jsou zve ejn ny ve vozidlech na lince. V úseku Štíty,
nám. - Králíky,aut.st. se uznávají asové jízdenky dopravce Josef Pinkas - AUTODOPRAVA.

CIS J  © CHAPS spol. s r.o., 1.5.1661.26321 24.11.2008

Z Letohradu do Polska „elektricky“
20. 11. 2008 byl slavnostně zahájen provoz 

v elektrické trakci na traťovém úseku Le-
tohrad – Lichkov. Příslušná tisková zpráva 
zdůrazňuje, že po celkovém dokončení re-
konstrukce a elektrizace budou moci dálkové 
rychlíky a tranzitní nákladní vlaky jezdit z 
Polska přes Českou republiku, Slovensko a 
Maďarsko, dále na jih Evropy v elektrické 
trakci a vyšší rychlostí. Oproti současnému 
stavu odpadne nutnost měnit lokomotivy 
v železniční stanici Letohrad.
Dochází  tak k modernímu naplnění dávné 

myšlenky,  která  vedla  ke  zrodu  této  trati, 
i když v důsledku různých vlivů neprobíhalo 
všechno úplně tak, jak bylo původně zamýš-
leno. Samotná  trať vznikala velice obtížně a 
její finální podoba byla nakonec  trochu  jiná, 
než výchozí koncept. Už v roce 1846 vzešly 
ze  strany  pruských  podnikatelských  kruhů 
první návrhy na trať spojující pruskou Breslau 
(dnešní Wrocław) přes Glatz (Kłodzko) s měs-
tem Grulich (Králíky) na českých hranicích a 
odtud se Sobotínem a Olomoucí po větvi jedné 
a Olomoucko-pražskou dráhou v Hoštejně po 
větvi druhé. S podobnými požadavky přicházeli 
i podnikatelé a města především ze severu Čech 
a z Moravy. 
Tyto  i  obdobné  návrhy  dlouho  odolávaly 

zkostnatělé vídeňské byrokracii, až pak do toho 
všeho (paradoxně pozitivně) zasáhla prohraná 
prusko-rakouská válka. Podle jednoho z usta-
novení „Pražského míru“ ze dne 23. 8. 1866 se 
totiž musela rakouská vláda podrobit pruským 
požadavkům  na  vybudování  železničních 
spojnic mezi oběma státy. Jedním z nich byla 
trať  vedoucím  lichkovským  sedlem do Ústí 
nad Orlicí. Ta se nakonec po mnoha peripetiích 
stala součástí doplňovací sítě Rakouské severo-
západní dráhy (Österreichische Nordwestbahn 
- ÖNWB), kterou tato společnost nabídla státu 
vybudovat bez jeho přispění – ovšem výměnou 
za daňové a další výhody.
ÖNWB získala potřebné stavební a provozní 

koncese dne 25. 6. 1870 a neprodleně se dala 
do  práce. Traťový  úsek Letohrad  - Lichkov 
byl  vybudován  jako  součást  tratě Chlumec 
nad Cidlinou - Hradec králové - Týniště nad 
Orlicí - Kyšperk (dnešní Letohrad) - Lichkov 
- Dolní Lipka, kde navazovala na trať Moravské 

pohraniční dráhy (MGB) ze Šternberka. Trať 
byla  v  celé  své  délce  uvedena  do  provozu 
dne 14. 1. 1874 (úsek Chlumec nad Cidlinou 
- Hradec Králové byl otevřen dne 4. 10. 1873). 
Spojovací úsek z Kyšperka do Ústí nad Orlicí 
byl zprovozněn dne 5. 10. 1874 a přeshraniční 
úsek do dnešního polského Międzylesie, tehdy 
ovšem německého Mittelwalde,  dne  15.  10. 
1875. Jak vidno, ona spojnice mezi Pruskem 
a Čechami,  která  vlastně  byla  příčinou  toho 
všeho. přišla na řadu až jako poslední.
Další osudy úseku, který nás zajímá, ukazuje 

tabulka:
Historie úseku v datech

datum událost poznámka
10.01.1874 slavnostní otevření tratě vlastník: ÖNWB
14.01.1874 zahájení veškeré dopravy provozovatel: ÖNWB
01.01.1908 změna vlastníka – zestátnění ÖNWB → KkStB
15.10.1909 změna provozovatele ÖNWB → KkStB
28.10.1918 změna vlastníka a provozovatele KkStB → ČSD
09.08.1939 změna vlastníka a provozovatele ČSD → ČMD/BMB
08.05.1945 změna vlastníka a provozovatele ČMD/BMB → ČSD
01.01.1993 změna vlastníka a provozovatele ČSD → ČD
01.01.2003 změna vlastníka  ČD → SŽDC
15.08.2007 zahájení elektrizace 
20.11.2008 slavnostní zahájení provozu v elektrické trakci
14.12.2008 zahájení běžného provozu v elektrické trakci se změnou grafikonu
31.07.2009 plánované ukončení stavby podle veřejné zakázky
Mohl bych tady pochopitelně v historickém 

exkursu pokračovat, ale takováto pojednání už 
napsali povolanější (např. A.Filip v publikaci 
„130  let  železnice  pod Orlickými  horami“, 
K-Report, Praha 2004), takže se zde omezím 
jen na několik poznámek, které se vztahují k 
právě dokončené elektrizaci. Celá trať, uváděná 
v jízdním řádu po druhé světové válce dlouhá 
léta pod číslem 2 a v trase (Praha - ) Velký Osek 
- Hradec Králové – Hanušovice a od 3.6.1984 
jako trať 020 (Praha - ) Velký Osek - Hradec 
Králové  - Lichkov  (- Hanušovice/Międzyle-
sie), během posledních desetiletí ztratila svou 
ucelenost.
Zprostředkujícím faktorem tady byla přede-

vším elektrizace tratí mezi Týništěm nad Orlicí 
a Chocní  a  z Letohradu  do Ústí  nad Orlicí. 
Tyto počiny ve svém důsledku do značné míry 
provozně degradovaly úsek mezi Týništěm nad 
Orlicí a Letohradem, neboť vedly k přetrasová-

ní toků především osobní dopravy. To se proje-
vilo i (v čase pozměňovaným) přečíslováním 
dotčených traťových úseků. V současné době 
je původní trať (se spojkou do Ústí nad Orlicí) 
rozdělena takto:
č. 020 (Praha – ) Velký Osek – Hradec Krá-

lové [- Týniště nad Orlicí] – Choceň
č. 021 Týniště nad Orlicí [- Letohrad – Dolní 

Lipka] - Štíty
č. 024 Ústí nad Orlicí – Letohrad
č. 025 Dolní Lipka – Hanušovice
Z uvedeného plyne, že během doby (v sou-

ladu s oním dávným záměrem) pro Letohrad 
(jak se od 1. 5. 1951 někdejší Kyšperk  jme-
nuje) se i formálně stal hlavním železničním 
tahem nikoliv  směr Praha – Hradec Králové 
- Hanušovice  –  Jeseník/Olomouc,  jak  tomu 
bylo kdysi, ale Ústí nad Orlicí - Międzylesie 
– Wrocław. Už v roce 1980 se začala připra-
vovat elektrizace trati z Ústí nad Orlicí do Li-
chkova. Ministerstvo dopravy s cílem zlevnění 
a zrychlení provozu v pohraniční přechodové 
stanici  Lichkov  zadalo  zpracování  projektu 
Státnímu ústavu dopravního projektování. Jako 
první měl být elektrizován úsek do Letohradu, 
což umožňovala volná kapacita měnírny v Ústí 
nad Orlicí.
Práce  na  elektrizaci  byly  zahájeny  v  září 

1981  a  stavba  s  celkovými  náklady  přes  10 
miliónů Kčs měla být hotova do konce  roku 
1983. Bylo  při  ní  zatrolejováno  celkem  21 

(pokračování na následující straně)
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km kolejí, upraveno zabezpečovací zařízení a 
hláska Lanšperk byla modernizována a trvale 
aktivována na výhybnu. Odpadla tak nutnost 
přepřahu lokomotiv v Ústí nad Orlicí - ovšem 
jen ve směru od Prahy, ve směru od České 
Třebové  je  totiž  napojení  úvraťové  (což  je 
limitující dodnes). Dne 22. 12. 1981 po trati 
bez problémů projela  zkušebně  lokomotiva 
E  479.0038  a  o  týden  později mohl  tentýž 
stroj odvézt protokolární vlak s představiteli 
tehdejší moci politické i železniční při slav-
nostním otevření trati.  
A 20. 11. 2008 se tedy podobná sláva, o 27 

let později, už ve zcela jiných společenských 
poměrech, nicméně s lokomotivou pamatující 
počátky slavné éry naší nákladní železniční 
dopravy  v  elektrické  trakci,  v  Letohradě 
opakovala. Tentokrát ovšem už na druhém, 
zbývajícím  úseku,  který  si  na  elektrizaci 
musel počkat  tak dlouho mj.  také proto, že 
polská strana na své straně hranice se změnou 
trakce zpočátku (pak se ovšem situace obrá-
tila)  rovněž  příliš  nespěchala. Ono  zdržení 
však  patrně  nikterak  nevadilo  příznivcům 
železnice, kteří  tak mohli po celou  tu dobu 
nadále pozorovat a zvěčňovat kdysi hlavně 
„Sergeje“, pak především dvojice „brejlov-
ců“  a  nakonec  „zamračených“,  tahající  své 
náklady údolím Tiché Orlice.
Poslední fáze stavebních prací se neobešla 

bez dlouhodobé nepřetržité výluky, která kom-
plikovala život cestujícím zejména z obcí na 
trati. Výluka byla ukončena dne 19. 11. 2008 
ve 20:50 hod. Proti  původnímu plánu došlo 
k jejímu prodloužení, což vysvětluje k tomu 
vydaná tisková zpráva takto: Podle původních 
předpokladů a harmonogramu stavby měly 
být výluky ukončeny o více než měsíc dříve, 
tedy 30. 9. 2008. K posunutí termínu ukončení 
došlo zejména z důvodu prodloužení zkoušek 
zabezpečovacího zařízení a také v důsledku 
výskytu skalnatých hornin v úrovni železnič-
ního spodku ve výrazně vyšším rozsahu, než 
předpokládala projektová dokumentace stav-
by. Přes rozsáhlé nasazení těžké techniky tato 
skutečnost ovlivnila rychlost postupu prací 

při realizaci železničního spodku, odvodnění a 
kabelových tras zabezpečovacího zařízení. 
A pokračuje: Vlastní elektrizace trati byla 

postupně uváděna do provozu. Od 1. 9. 2008 
je v plném provozu v elektrické trakci úsek 
mezi státní hranicí s Polskem a Lichkovem. 
Dále byla elektrická trakce postupně aktivo-
vána z důvodu napájení zdrojů zabezpečo-
vacího zařízení a ve výše uvedeném termínu 
bude zcela v provozu od Lichkova po Leto-
hrad. Místní obyvatelé se s výlukami vcelku 
smířili, ale teď vítají jejich ukončení a hlavně 
obnovení železniční dopravy. Sice elektrizace 

přinese oživení dopravy především nákladní, 
ale podle slov starosty Jablonného nad Orlicí 
Miroslava Wágnera přeprava nákladů bude 
probíhat s o hodně kvalitnějšími stroji, doteď 
je táhly staré naftové lokomotivy. Teď by díky 
elektrifikaci mělo dojít ke zklidnění provozu, 
v čemž vidím přínos pro město.
Potíže stavbařům působily nejen zmíněné 

geologické anomálie, ale také třeba opoždě-
né  dodávky  stavebních materiálů  v  období 

Z Letohradu do Polska „elektricky“
zahájení stavby či naopak „urychlený odběr“ 
už namontovaných komponentů z měděných 
či  jiných  přitažlivých materiálů,  které  při-
činliví  recyklátoři  demontovali  a  odnášeli 
do výkupen. Pro pár set korun tak způsobili 
škody v odhadované celková výši téměř 1,8 
miliónu Kč. Navíc šlo třeba o speciální lana, 
která bylo obtížné znovu obstarat. V médiích 
se dokonce objevila zpráva o tom, že hotové 
úseky trolejového vedení byly předčasně za-
pojovány, aby se tomuto kutilství předešlo.
A 20. 11. 2008 byla už zapojena trať celá, 

aby se na ni vydal jako vůbec první elektrické 

hnací vozidlo prototypový historický „šesti-
kolák“ 180.001-0. Ocitl se poněkud historicky 
nevěrohodně v čele vlaku nikoliv nákladního, 
nýbrž  osobního,  ba  přímo  „osobnostního“ 
–  tedy obsazeného osobnostmi politického, 
ale hlavně železničního života. A též nějaký-
mi těmi zástupci médií, mezi nimiž nemohly 
pochopitelně chybět ani VLAKY.NET. Bylo 
sice mnoho důvodů k radosti, že se dílo po-
dařilo – ale nebe to vidělo jinak a upřímně se 
nad tou vší slávou rozplakalo. Což plánovaný 
program sice hrubě nenarušilo, ale přece jen 
z něj cestující zvláštního vlaku neměli takový 
požitek, jak bylo zamýšleno.
Ale  ani  déšť  a  vítr  nezabránily  hrstce 

zanícených reportérů využít zastávek vlaku 
v Jablonném nad Orlicí a Těchoníně k poříze-
ní nezbytných záběrů – byť většina ostatních 
účastníků té slávy dala přednost suchu a teplu 
salonního vozu a dvou „bétéček“, které tvo-
řily soupravu. Ačkoliv na zainteresovaných 
vedoucích  pracovnících,  kteří  vlakem  také 
jeli,  byla  znát  jistá nervozita,  zda  testovací 
jízda  trakčního  vedení  nevykáže  nějakou 
závadu,  vlak  šťastně  dorazil  do Lichkova. 
V této pohraniční stanici se odehrál závěrečný 
slavnostní akt - projevy, přestřižení pásky. Fo-
togalerie ze slavnostní jízdy a otevření stanice 
je umístěna na webové stránce http://www.
vlaky.net/servis/galeria.asp?lang=1&pa-
ge=1&id=3156&sort=1

PhDr. Zbyněk Zlinský, www.vlaky.net
Foto: Jaroslav Kosek

(pokračování z předchozí strany)
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Zimní pneumatiky – nová značka
Platí od 1. listopadu do 30. dubna, pokud 

není  pod  značkou  umístěna  dodatková 
tabulka,  která  vyznačuje  odlišnou  dobu. 
Konec úseku, kde je nutná zimní výbava, 
je  označen  značkou Zimní  výbava  -  ko-
nec. Dopravní  značka  přikazuje  řidičům 
osobních  aut  použití  zimních  pneumatik 
s minimálním hloubkou vzorku 4 mm na 
všech kolech. U vozidel nad 3,5 tuny musí 
mít pneumatiky na poháněných kolech přes 
6 mm. Řidiči, který do označeného úseku 
vjede autem s letními pneumatikami, hrozí 
pokuta v maximální výši dvou tisíc korun 
a  ztráta  jednoho  bodu.  Přestupek  je  ale 
možné řešit i dohodou.
ÚSTECKÝ KRAJ:
Petrovice; Knínice; Telnice  - Krásný 

les; Telnice – Nakléřov; Libouchec – Tisá; 
Krupka – Fojtovice; Mikulov – Moldava; 
Horní Jiřetín - Nová Ves v Horách; Litví-
nov – Klíny;  Litvínov – Meziboří; Hranič-
ní přechod Český Jiřetín; Hraniční přechod 
Mníšek;  Brandov  –  Litvínov; Verneřice 
– Mukařov; Nové Drmaly – Pyšná; Jirkov 
– Boleboř; Nový Březenec – Šerchov; Cho-
mutov – Blatno; Chomutov - Třetí Mlýn, 
Bečov; Chomutov - Hora Sv. Šebestiána; 
Hraniční  přechod Kálek;  Za  odbočkou 
z I/7 směr Pohraniční, Načetín – Načetín; 
Za odbočkou z I/7 směr Celná – Výsluní; 
Zelená – Lideň; Nová Víska – Třebíška; 
Hraniční přechod Vejprty; Před odbočkou 
III/22430 směr Hradiště – Rusová; Za od-
bočkou z II/224 směr Petlery – Měděnec;  
Za  odbočkou  z  I/13  směr  Klášterecká 

Jeseň  – Měděnec;    Perštejn  – Údolíčko; 
Perštejn – Vykmanov; Klínovec - Loučná 
pod Klínovcem; Děčín – Sněžník; Jílové 
– Sněžník.
KARLOVARSKÝ  KRAJ:  Vimperk 

– Kvilda; Kvilda  - Borová Lada; Kvilda 
– Modrava;  Kaplice  -  Dolní  Dvořiště; 
Volary – Želnava; Volary – Stožec; Zadov 
– Churáňov.
JIHOČESKÝ KRAJ:
Vimperk – Strážný; Blažejovice – Pra-

chatice.
LIBERECKÝ KRAJ:
Dolní Rokytnice - Horní Mísečky; Ro-

kytnice nad Jizerou – Rezek.
PLZEŇSKÝ KRAJ:
Značky nejsou.
PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ:
Značky nejsou.
PARDUBICKÝ KRAJ:
Česká Třebová  –  Skuhrov;  Ústí  nad 

Orlicí – Lanškroun; Jablonné nad Orlicí - 
Červená Voda;  Pohledy – Křenov; Hřebeč 
– Koclířov; Svitavy - Polička.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:
Trutnov - Voletiny – Královec; Lamper-

tice - Prkenný Důl; Temný Důl - Pomezní 
Boudy;    Trutnov  (Horní  Staré Město) 
-  Babí  –  Žacléř; Horní Maršov  - Dolní 
Lisečiny – Albeřice; Bohuslavice - Velké 
Svatoňovice; Bernatice – Bečkov; Vrchlabí 
(Hořejší Vrchlabí)  – Benecko; Vrchlabí 
(Hořejší Vrchlabí) - Strážné – Lánov; Her-

líkovice - Špindlerův Mlýn;  Čistá - Černý 
Důl - Jánské Lázně - Hofmanovy boudy; 
Mladé Buky - Pec pod Sněžkou.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:
Heřmanice  – Holčovice; Karlova  Stu-

dánka  – Vidly;  Petrovice  -  Zlaté Hory; 
Komunikace z Hvězdy na Ovčárnu - hora 
Praděd;  Krásná  –  Visalaje;  Ostravice 
– Bumbálka.
OLOMOUCKÝ KRAJ:
Bělá – Vidly; Bratrušov – Hanušovice; 

Branná  –  Ramzová;  Úsov;  Zlaté  Hory 
– Janov; Hoštejn - Růžové Údolí; Lipová 
- Lázně – Vápenná; Mohelnice - Studená 
loučka;  Kouty  nad Desnou  -  Bělá  pod 
Pradědem;   Prostřední Bečva  - Pustevny 
na Radhošti; Velké Karlovice  – Makov; 
Prostřední Bečva - Velké Karlovice.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ:
Němčice – Kuničky.
KRAJ VYSOČINA:
D1, Humpolec  –  Jihlava.  (bude  rozší-

řeno).
Z tisku zpracovala redakce KZ – bez 

záruky (v novinovém článku např. chybně 
umístěna trasa Svitavy-Polička do Králo-
vehradeckého kraje, špatné názvy obcí, 
např. Bratrušov uveden jako Brtrušov). 
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Jsi mladý? Máš dobrý nápad? My podpoříme realizaci
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost No-

kia ve spolupráci s regionálním partnerem Občanským sdružením 
Altus 28. 1. 2009 vyhlásí osmý ročník dobrovolnického programu 
Make a Connection – Připoj se. 
Pokud Ti je 16 – 26 let a máš alespoň 4 stejně staré kamarády, 

tak můžeš získat finanční podporu až do výše 50 tisíc korun. Za 
ně můžeš realizovat jakýkoliv veřejně prospěšný projekt. Je úplně 
jedno, jestli to budou benefiční koncerty, opravy památek, orga-
nizování tábora, ochrana přírody nebo práce s hendikepovanými. 
Hlavní podmínkou je však dobrovolná práce, smysluplnost projek-
tu a jeho využitelnost pro okolí, nikoliv jen pro členy týmu. 
… A navíc, pokud bude projekt tvého týmu podpořen, tak pro 

jednoho  zástupce  z  týmu  budou  zorganizována  několikadenní 
zážitková školení. Na nich získá základní informace z řady ob-
lastí, které úzce souvisejí s realizací neziskových projektů, jako 
je například problematika propagace, teambuildingu či spolupráce 
s médii.  
Co máš udělat pro získání finančních prostředků?
Vyplň  jednoduchý  formulář,  který  bude  od  konce  ledna 

2009 na stránkách www.pripojse.cz, v němž specifikuj cílovou 
skupinu, místo  a  termín  realizace  a  zejména  význam  a  přínos 
projektu. Svou  žádost  pak musíš  elektronicky  zaregistrovat  na 
www.pripojse.cz a podepsanou žádost navíc odeslat nejpozději 
do úterý 31. března 2009 na adresu Nadace pro rozvoj občanské 
společnosti (NROS).
Potřebuješ poradit?
Jestli Tvůj projekt je správně napsaný či jestli splňuje podmín-

ky? Projdi si důkladně www.pripojse.cz a pokud odpověď na svou 
otázku nenajdeš, pošli své dotazy na adresu pripojse@nros.cz. Do 
pár dní Ti přijde odpověď. 
Uspěli už nějaké projekty v mém okolí?
Určitě! Za  sedm minulých  ročníků bylo  rozděleno do všech 

koutů Pardubického kraje okolo dvou milionů korun. Takže  to 
zkus taky!

Roman Málek konzultant o.s. Altus, partner programu
Make a Connection  – Připoj se pro Pardubický kraj

O programu „Make a Connection – Připoj se“
Make a Connection – Připoj se je součástí 

globální iniciativy společnosti Nokia a nadace 
International Youth Foundation  (IYF).  Jeho 
cílem je podpora pozitivního rozvoje mladých 
lidí tím, že jim nabízí příležitost navázat užší 
kontakt s jejich rodinami, vrstevníky a okolím 
obecně. Program rozšiřuje možnosti vzdělání mladých lidí, pomá-
há jim získávat životní zkušenosti a podílet se na životě v jejich 
okolí. V dubnu 2002 byl program „Make a Connection – Připoj se“ 
zahájen v České republice jako společná iniciativa Nadace rozvoje 
občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia. Program od 
roku 2008 probíhá v celé ČR. Za celkové vedení a koordinaci pro-
gramu zodpovídá Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). 

Další informace o programu „Make a Connection – Připoj se“ jsou 
k dispozici na www.pripojse.cz.

O občanském sdružení Altus
Občanské  sdružení Altus  je  společenstvím 

mladých lidí, kteří investují svůj čas do rozvoje 
občanské společnosti a aktivně působí ve svém 
městě  a  regionu.  Občanské  sdružení Altus 
profesionálním  způsobem  organizuje  veřejné 
aktivity dětí a mládeže, provozuje  internetové 
zpravodajství  a  propaguje  neziskový  sektor. 
Občanské sdružení Altus je členem České rady 

dětí  a mládeže  a Koalice  nevládek Pardubicka.  Sdružení  bylo 
založeno v roce 1999 a do vínku si dalo motto „Život se neměří 
na dny, ale na skutky.“

O Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS)
Nadace rozvoje občanské společnosti 

(NROS) usiluje o posílení neziskového 
sektoru v České republice prostřednic-
tvím filantropie a dobrovolnické práce 
i  prostřednictvím projektů,  které  přispívají  k  rozvoji  občanské 
společnosti  a  evropské  integraci. Nadace  podporuje  neziskové 
organizace,  jež  pracují  s  ohroženými  nebo  znevýhodněnými 
skupinami, brání lidská práva, demokratické hodnoty, toleranci a 
respektování práv menšin nebo jiným způsobem zvyšují povědomí 
o těchto otázkách mezi občany. Jednou z cílových skupin nadace 
jsou děti a mladí lidé. Další informace o NROS jsou k dispozici 
na www.nros.cz.

O nadaci International Youth Foundation
Nadace International Youth Foundation (IYF) podporuje mimo-

řádný potenciál mladých lidí. Od svého založení v roce 1990 IYF 
buduje celosvětovou síť firem, vládních a nevládních organizací, 
které podporují a vedou mladé lidi k tomu, aby z nich byli zdraví, 
produktivní  a  aktivní občané. Programy  IYF  jsou katalyzátory 
změny, která napomáhá mladým lidem v tom, aby získali kvalitní 
vzdělání a dovednosti důležité pro jejich budoucí zaměstnání, aby 
se uměli správně rozhodnout a byli schopni přispívat ke zlepšení 
své komunity. Pro další informace navštivte www.iyfnet.org.

Vánoční přání redakce
Vážení čtenáři, děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám 

během celého roku poskytovali a věříme, že i v příštím roce 
bude o městský zpravodaj z Vaší strany zájem. Zpravodaj 
vychází v nákladu 780 čísel,  „nasmlouváno“ je 750 pevných 
odběrů (včetně povinných výtisků). Zbývajících 30 čísel 
slouží jednak jako rezerva pro prodejce, jednak je používá 
vedení města k případné propagaci (návštěvy představitelů 
veřejné a státní správy, partnerské spolky atd.). Stará čísla 
jsou v letní sezóně bezplatně distribuována prostřednictvím 
informačního centra. S naší redakci spolupracují jak jed-
notlivé odbory MěÚ, tak velmi úzce pracovníci městského 
muzea. Díky této odborné spolupráci získáváme podklady, 
přehledy, informace. 

Redakce Králického zpravodaje Vám přeje spoustu ra-
dosti, vánoční pohody a kouzelné atmosféry. Šťastný Nový 
rok 2009.

Jan Divíšek, Lenka Faltusová, Jaroslav Vacek
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

Čteme?
Co čteme, kolik čteme, kde čteme, kdy 

čteme,  kolik  knih  kupujeme,  jak  často 
chodíme  do  knihoven,  jak  si  stojíme 
ve srovnání s jinými zeměmi, jací jsou 
naši nejoblíbenější autoři a knihy? Jak 
čtení knih souvisí s jinými činnostmi a 
co na nás všechno prozrazuje? Jak je to 
s  naší  věrností  knize  jako  nejstaršímu 
masovému médiu, zejména jsou-li tady 
média mladší  a mnohem  dravější?  Co 
s námi coby čtenáři a účastníky knižního 
trhu  dělá  fakt,  že  u    nás  vychází  tolik 
knih jako nikdy v minulosti – v průměru 
téměř padesát knih každý den? A jak se 
na  našem  vztahu  ke  knize  podepsalo 
sedmnáct  let  demokracie?  Jsme  stále 
knihomilnou populací, za níž jsme se tak 
dlouho považovali? Především k těmto 
otázkám se nová kniha s názvem Čteme? 
soustřeďuje. Vychází  se  v  ní  z  vůbec 
prvního českého reprezentativního prů-
zkumu zaměřeného na  čtenáře  a  čtení, 
který  se  uskutečnil  v  roce  2007  pod 
patronátem Ústavu pro českou literaturu 
Akademie věd ČR.
V  lednovém  čísle  zpravodaje  vás 

seznámíme  se  zajímavými  výsledky 
průzkumu, které  jsou v knize konfron-
továny s předsudky, které o čtení knih 
v současné době panují.

Ivana Marečková

Nedávejte nás do sběru! 
Ležíme zapomenuté v různých skříních, 

na půdách, tísníme se ve  dvou i více řadách 
v knihovničkách a dost často posloucháme 
nelichotivá slova o tom, že překážíme, že 
nás stejně už nikdo nebude číst a že je třeba 
nás zlikvidovat.
Rozumní  majitelé  nás  „zlikvidují“ 

rozumným  způsobem.  Přestěhují  nás  do 
skladu městské knihovny a odtud nás pak 
knihovnice vysvobodí - vystaví nás v pro-
storné chodbě městské knihovny a  tam si 

nás  už  najdou  čtenáři,  kteří  pro  nás mají 
doma  pohodlné místečko.A  nestojí  je  to 
ani korunu!
Narazíte-li  tedy při  předvánočním,  jar-

ním i  jiném úklidu na nepotřebné knížky, 
nevyhazujte je a přineste nám je kdykoliv 
do městské knihovny. 
Překážející knihy najdou své nové maji-

tele a spokojenost zavládne i v uklizených 
domácnostech :-)).

Ivana Marečková

Jak budeme půjčovat v závěru roku 2008
Milí čtenáři, dovolujeme si vás upozornit, že zásoby čtiva na volné dny v závěru letošního 

roku si budete moci v městské knihovně naposledy doplnit 
• v oddělení pro dospělé a v čítárně 
  v pondělí 22. prosince od 13.30 do 17.30 hodin  

• v oddělení pro mládež 
  v pátek 19. prosince od 13.00 do 17.00 hodin.

Od 23. prosince 2008 do 4. ledna 2009 včetně bude knihovna uzavřena.

Od pondělí 5. ledna 2009 platí opět obvyklá půjčovní doba. 

Přejeme všem čtenářům hezké sváteční chvilky s knížkou.
Ivana Marečková

DRAKIÁDA NA POUŤÁKU
V sobotu odpoledne 11. 10. 08, po dětské 

Mši svaté, jsme si vzali draky a vydali jsme 
se  na  kopec  k  vyhlídce  zvané  „Franta“. 
Lepší počasí jsme si nemohli přát. Foukal 
ideální vítr, svítilo sluníčko a obloha byla 
modrá,  skoro  bez mraků.  Sešlo  se  nás 
kolem  padesáti,  včetně  těch  nejmenších 
v kočárcích. Šikovní dědečkové a tatínkové 
spravovali a vyvažovali draky, kterým se 
nechtělo do vzduchu, a tak se během krátké 
chvíle vznášelo nad našimi hlavami úcty-

hodné množství nejrůznějších draků. Skoro 
celé  prostranství mezi  Poutním  domem 
a  „Frantou“  bylo  zaplněné. Asi  po  dvou 
hodinách  už  začaly  děti  bolet  ruce  a  tak 
jsme se vydali zpět k „Pouťáku“, kde jsme 
s dětmi, které nespěchaly domů, hráli až do 
večera nejrůznější hry. Ani se nám nechtělo 
skončit, ale večer se blížil a tak se nedalo 
nic dělat. S přáním hezkého večera jsme se 
rozešli. Byl to opravdu krásný den.

Eva Kubišová
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Společenská kronika

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v měsíci prosinci oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
92 let  - Šípková Marie
87 let  - Jarmila Reichlová,
  - Jarmila Kosková
83 let  - Marie Krejčová
80 let  - Jaroslav Maixner
79 let  - Jaroslav Pešek,
  - Štěpán Lehký
78 let  - Marie Kandráčová,
  - Jitka Pešková,
  - Věra Srbecká,
  - Josef Kopecký,
  - Miroslav Frydrych
75 let  - Ludovít Belanský,
  - Miroslav Brůna

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

Vladimír Štogryn – Věra Krejčí
Rostislav Pavelka – Eva Hufová

Luděk Svoboda – Zuzana Paternová

MAN�ELSTVÍ                 „Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

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

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

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-
ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 a 

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

den lékař/ka obec místo telefon
06. 12. So  MUDr. Kobzová  Lanškroun  5. Května 2  465 322 897
07. 12. Ne  MUDr. Kobzová  Lanškroun  5. Května 2  465 322 897
13. 12. So  MUDr. Krčálová  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 824
14. 12. Ne  MUDr. Krčálová  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 824
20. 12. So  MUDr. Milota  Lanškroun  Svobody 356  465 322 787
21. 12. Ne  MUDr. Milota  Lanškroun  Svobody 356  465 322 787
24. 12. St  MUDr. Mareš  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 613 103
25. 12. Čt  MUDr. Nováková  Lanškroun  Svobody 356  465 322 787
26. 12. Pá  MUDr. Strnadová  Jablonné n. O.  Na Dílech  465 642 765
27. 12. So  MUDr. Špička  Králíky  5. května 414  465 631 154
28. 12. Ne  MUDr. Špičková  Králíky  5. května 414  465 631 274
31. 12. St  MUDr. Šrámek  Letohrad  U Dvora 815  465 621 551
01. 01. Čt  MUDr. Ulman  Tatenice  č.p. 268  465 381 212
03. 01. So  MUDr. Vacková  Lanškroun  Hradební 227  465 322 348
04. 01. Ne  MUDr. Vacková  Lanškroun  Hradební 227  465 322 348
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech kraje):
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin 
navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má službu lékař třeba 
v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto případě 
je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je bezplatná a 
funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu zdůrazňu-
jeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží pouze jediný 
lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento případ do 
státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit telefonicky 
na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam 
neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje 
nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do 
druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat 
ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Robert Bayer – Miriam Turoňová
František Brázdil – Helena Juránková

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Prodám štěňátka Labradora, odčervená, 
očkovaná,  k  odběru  od  12.  12.  08. Tel.: 
774884905.

Pronajmu  byt  2+kk,  výměra    57m2, 
Králíky. Tel.: 776285490, e-mail: mmaarrt-
tinn@seznam.cz.

Pronajmu  byt  1+1  v Králíkách. Tel.: 
604247555,  e-mail:  yessystem@seznam.
cz.

Prodám  koženou  sedací  soupravu 
(3+1+1)  z  holandského  nábytku,  barva 
tmavě hnědá, područky z masivu, na sedá-
cích dvě trhlinky od dětí. Cena 1300, při 
rychlém  jednání  1000. Tel.:  739330844, 
e-mail: slunickoooooo@seznam.cz.

Prodám  w  golf  1,5  diesel,  r.v.  1979, 
cena  8000. Tel.:  465448866346,  e-mail: 
sluka@seznam.cz.

Prodám dámské přazkáče velikosti 38, 
málo nošené, cena 500kč nebo dohodou. 
Tel.: 731414883, 608022768, e-mail: Ka-
terinaKalouskova@seznam.cz.

Prodám  byt  2+1  v  Červené  Vodě. 
Možno  k  nastěhování  v  létě  2009. Cena 
dohodou. Tel.: 732160397, e-mail: Kate-
rinaKalouskova@seznam.cz.

Sháním nepravidelnou přepravu o SO, 
NE  a  SV  na  trase Králíky  -  Těchonín. 
Příjezd  do Těchonína max  v  5.45  hod. 
Přispěji na PHM. Nabídněte - dohoda. Tel.: 
465 631 865, e-mail: jirka.velechovsky@
tiscali.cz.

Prodám chatku na slunném místě v za-
hrádkářské kolonii u hřbitova. Informace 
na tel. č. 465 631 951.

Prodám PC Pentium A64 3000t, M/B, 
120 GB HDD, GF  6600/128 MB,  1 GB 
RAM, CAX ATX 350 W, monitor 17“ Flat 
Samsung, FDD 3,5“, DVD+-RW, DL, OS 
MW XP,  včetně  nainstal.her,cena  9.000 
Kč,při rychlém jednání možná sleva. Tel.: 
737 450 524.

VZPOMÍNKA
Dne 17. 12. 2008

uplyne 5 let
co nás

navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek, dědeček,
pradědeček, pan

Michal Polák
Králíky 345

 
NIKDY NEZAPOMENEME

manželka a dcery s rodinami

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“

Helena Šenková, Rostislav Řepka, Anna Langrová
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Program na PROSINEC
úterý   2.   FUNNY GAMES USA   zač. ve 20:00 hod
Manželé s malým synkem se krátce po příjezdu na dovolenou stanou 

zajatci ve svém vlastním domě. Vloudí se k nim totiž dva na první pohled 
slušní mladíci, kteří se záhy promění v sadistické sociopaty a posléze 
vrahy. Podle tvůrců film jen odráží brutalitu dnešní společnosti.

pátek   5.   12   zač. ve 20:00 hod
Známý ruský režisér Nikita Michalkov natočil svoji verzi slavného 

snímku Dvanáct rozhněvaných mužů, děj však přenesl do současnosti. 
Dvanáct  porotců má  rozhodnout  o  vině  čečenského mladíka,  obžalo-
vaného  z  vraždy  ruského  důstojníka,  který  se  ho  před  lety  ujal  jako 
sirotka. Zprvu  jasná  záležitost  se  komplikuje,  když najevo vycházejí 
další skutečnosti.

VICKY CRISTINA BAR-
CELONA

úterý  9.  zač. ve 20:00 hod
Dvě  mladé Američanky, 

zásadová Vicky  a  rozverná 
Cristina,  přijíždějí  na  léto 
do  Španělska,  kde  potkávají 
spontánního  malíře  a  jeho 
příšerně  žárlivou  exmanžel-
ku.  Scarlett  Johanssonová, 
Penelope  Cruzová  a  Javier 
Bardem v  komedii Woodyho 
Allena z překrásně nasnímané 
Barcelony.

pátek   12.   OKO DRAVCE   zač. ve 20:00 hod
Lehkomyslný Jerry a matka malého chlapce Rachel se nezávisle na 

sobě dozvědí z mobilu, že byli “aktivováni”, a jejich životy se promění 
v peklo. V napínavé podívané s dobře odvedenými akčními scénami do-
stal v hlavní roli další příležitost oblíbený Shia LaBeouf (Transformers, 
Indiana Jones 4).

úterý   16.   POLOČAS ROZPADU   zač. ve 20:00 hod
Slovenská černá komedie s prvky psychologického dramatu vyniká 

především kvalitním slovensko-českým hereckým obsazením (Klára Tro-
janová-Pollertová, Iva Janžurová, Táňa Pauhofová). Atraktivní podnikatel 
středního věku (Ján Kroner) selhává ve svých rolích a všechny důležité 
záležitosti za něj řeší ženy v jeho nejbližším okolí.

NESTYDA
pátek  19.  zač. ve 20:00 hod
Režisér Jan Hřebejk tentokrát 

nečerpá  z  Šabacha  a  z  Jar-
chovského,  nýbrž  velmi  volně 
z bestselleru Michala Viewegha 
„Povídky o manželství a o se-
xu“.  Snímek  rozhodně  není 
nestydatý,  spíše  ironický,  ko-
mický a jemně humorný. Vedle 
Jiřího Macháčka  velmi  dobře 
hrají  Pavel  Liška  a  Simona 
Babčáková.

pondělí   22.   DĚTI NOCI   zač. ve 20:00 hod
Komorní psychologické drama je druhým celovečerním hraným filmem 

respektované autorky animovaných snímků Michaely Pavlátové. Kvalitní 
scénář zkoumá především city letargické hlavní hrdinky Ofky. Ztvárnila 
ji Martha Issová a spolu s Jiřím Mádlem získala Cenu za nejlepší herecký 
výkon na MFF Karlovy Vary 2008.
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úterý   23.   TROPICKÁ BOUŘE   zač. ve 20:00 hod
Zhýčkané a zpovykané hollywoodské hvězdy mají zahrát americký 

výsadek v době vietnamské války, ale pořád to není ono. Režisér tedy 
herce vysadí do skutečné džungle a nedopatřením také do skutečné války 
drogových gangů. Akční,  lehce  vulgární  a  těžce mystifikační  parodie 
s mnoha černohumornými gagy aspiruje na drsnou komedii roku.

Klub Na Střelnici Králíky
PROSINEC 2008

sobota   6.   MIKULÁŠSKÉ NADĚLENÍ   zač. ve 20:00 hod
Hudební večírek v kavárně Střelnice. Účinkují Günter Capital, Gauri 

Shankar a E.O.P.M. Vstupné dobrovolné.

VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU LETOHRAD
sobota   13.   zač. v 19:00 hod
Již popáté obohatí králickou předvánoční atmosféru velký swingový 

orchestr pod vedením Rostislava Zábrahy spolu se sólisty (Mirka Stejs-
kalová, Pavla Zamazalová, Petr Dostálek, Vladimír Zamazal) a dívčím 
vokálním tělesem Oktet Girls. Program je tentokrát sestaven výhradně 
z  českých  skladeb  a  pís-ní,  posluchači  jistě  přivítají  evergreeny  jako 
„Honky Tonky Blues“ Jiřího Šlitra, „Oh Baby, Baby“ Bohuslava On-
dráčka z repertoáru Marty Kubišové, další semaforské kousky „Purpura“ 
a „Motýl“, ale třeba také „Dej mi víc své lásky“ od skupiny Olympic 
v originální úpravě či téma z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. 
Vstupné 60,- Kč.

středa   17.   VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ   zač. v 18:30 hod
čtvrtek 18.  VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠzač. v 18:30 hod
Tradiční vánoční program, ve kterém vystoupí žáci všech oborů ZUŠ. 

Předprodej vstupenek od pondělí 8.12. v kanceláři Střelnice, 13:00-16:00 
hodin, vstupné 40,- Kč.

ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
čtvrtek   25.   zač. ve 20:00 hod
K tanci a poslechu hraje skupina BT. Vstupné 70,- Kč.

NAŠE JEDINÁ JISTOTA JE, ŽE TO DOBŘE DOPADNE
sobota 27.  zač. ve 20:00 hod
Absolventský film studentky katedry dokumentární tvorby FAMU 

Heleny Papírníkové-Horáčkové „Naše  jediná  jistota  je, že všechno 
dobře dopadne“ je zdánlivě nahodilou, ve skutečnosti však cílenou 
poetickou koláží ze života a usilování několika méně či více známých 
osobností veřejného a kulturního života současné české společnosti 
(John Bok, Jim Čert, I. M. Jirous, Karel Schwarzenberg, Svatopluk 
Karásek, Stanislav Penc, Dáša Vokatá ...). Jsou to obrazy lidí, z nichž 
každý může něco nabídnout a něčím inspirovat a nevadí, že mohou 
vzbuzovat  i  takové  reakce,  pro  které  horoval  spisovatel  Bohumil 
Hrabal, když se o literatuře vyjadřoval asi v tomto smyslu: „ Správ-
ná knížka nemá čtenáře uspat! Správná knížka je taková, po jejímž 
dočtení čtenář vyskočí z postele a  ještě v podvlíkačkách běží panu 
spisovateli naplácat držku!“ 
Koná  se za účasti  režisérky v malém sále Střelnice  jako opožděný 

vánoční večírek pro věrné návštěvníky i všechny ostatní příchozí, ob-
čerstvení zajištěno, vlastní donáška cukroví apod. vítána. Varování: Je 
klidně možné, že po skončení promítání bude následovat další kulturní 
program! Vstupné dobrovolné (pokud možno co nejvyšší, autorka snímku 
má čtyři děti a velkého psa :-).

ADVENTNÍ KONCERTY 2008
1. Adventní neděle 30. 11.
zač. v 16:00  a 17:30 hod sál ZUŠ
POD PEŘINOU aneb KONCERT PRO 6 SMYSLŮ  

2. Adventní neděle 7. 12.
zač. v 16:00  a 17:00 hod varhanní salonek Městského muzea
KONCERT V MUZEU

3. Adventní neděle 14. 12.
zač. v 16:00 hod Velké náměstí
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

4. Adventní neděle 21. 12.
zač. v 10:00 hod Velké náměstí (vánoční jarmark, průvod masek, punč)
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ a ANDĚLSKÉ VYSTUPOVÁNÍ

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Společenský večer seniorů
V Klubu Na Střelnici se 27. listopadu uskutečnilo společenské 

setkání seniorů. Kdo se zúčastnil, určitě potvrdí, že sál byl sice plný 
lidí, kteří mají většinou dřívější datum narození, ale náladu a elán 
by jim mohly závidět i mnohem mladší ročníky. 
Celé odpoledne začalo vystoupením dětí z mateřské školy v Čer-

veném Potoce,  jejichž roztomilé vystoupení navodilo příjemnou 
atmosféru celého večera. Po nich následovalo vystoupení žáků ZUŠ 
Králíky, kteří předvedli, co se pod vedením svých učitelů naučili.
Během přestávky na občerstvení na podium nastoupila kapela 

Kutálka, která hrála k tanci a poslechu po celý večer. Spíše tedy 
k tanci, protože pokaždé, když zazněly první tóny nějaké skladby, 
se taneční parket téměř okamžitě zaplnil. 
Společenského večera  se  zúčastňují  senioři  a  důchodci  nejen 

z Králík  a okolních obcí. Dobrou  tradicí  je  již pravidelná účast 
důchodců z polského Międzylesie a rovněž účast obyvatel Domova 
důchodců z Červené Vody. Celkem lze odhadnout, že si cestu na 
Střelnici našlo téměř 250 lidí. Všechny zúčastněné přišli pozdra-
vit za vedení města paní starostka Jana Ponocná a místostarosta 
Čestmír Doubrava. 
Setkávání seniorů mají již dlouhou tradici. Dobrou duší je již 12 

let Mgr. Jarmila Berková, dlouholetá členka a předsedkyně Sociální 

komise. Spolu s Mgr. Hejkrlíkem, ředitelem Domu s pečovatelskou 
službou, pečovatelkami a pracovnicemi odboru sociálních věcí tato 
setkávání dvakrát ročně pořádají a hlavně se starají o bezchybný 
průběh a spokojenost všech účastníků. Za to jim určitě patří velký 
dík a uznání. Poděkování patří  rovněž sponzorům, kteří přispěli 
finanční částkou či službou ke zdárnému průběhu.  

Za vedení města Čestmír Doubrava
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Byl jsem na Celtiku
Tomáš Černý nastoupil do brány 
takřka před šedesáti tisíci diváků

Zelená a bílá. Šály, dresy, čepice a mikiny 
proudí do Celtik Parku. Sobota odpoledne a 
dnes hraje klub se čtyřlístkem ve znaku. Již 120 
let proudí davy stejným směrem. Čím blíže jsem 
ke stadionu, tím dav houstne. Okolí stadionu 
nevypadá moc přívětivě, rozbité činžovní domy, 
ostatným drátem obehnané sklady a zarostlá 
rumiště. Takřka každých čtrnáct dnů za třicet 
liber stejné divadlo. Dnes pro mne lákavější než 
jindy. I proto jsem dres Celtiku nechal doma. 
Sedím v sektoru hostí, červenobílém. Do arény 
nastupují hráči nováčka nejvyšší skotské ligy 
Akademici z Hamiltonu.
Je sobota ráno a já si kupuji čerstvé vydání de-

níku SUN. Dvojstránka věnovaná duelu v Glas-
gow a na ní rozhovor Tomáše Černého. Otázky 
směřující k jeho protivníku v brance Borucovi a 
Petrovi Čechovi. Nic neříkající informace, spíš 
vyplněné místo v novinách.
„Ve  čtvrtek mi volali  ze Sunu  a  zeptali  se 

na Čecha a Boruce. Zbytek si vymysleli“, říká 
současná brankářská jednička Hamiltonu, Tomáš 
Černý. Přijíždím do jeho bytu na předměstí Glas-
gow kolem poledne, asi tři hodiny před zápasem. 
„Jsem  trošku nervózní“, připouští odchovanec 
z Králík. Venku od rána řádí vichřice a prší. Vadí 
mi vítr. A taky jsem ještě nehrál před 60 tisíci 
diváky“, dodává Tomáš, který čeká na spoluhráče 
a za chvíli odjíždí na sraz týmu.

Stojím u plochy a pár metrů ode mne se 
rozcvičují brankáři hostí. Zelenobílý stadion se 
postupně plní. Zbývá hodina do zápasu. Tomáš 
likviduje jednu střelu za druhou. Robinzonády 
doleva a doprava rozděluje rovným dílem. Je 
koncentrovaný a zasahuje proti míči s jistotou. 
Při krátkém odpočinku a osvěžení mne zaregis-
truje a zdravíme se zvednutím ruky, jediný oka-
mžik, kdy jeho soustředění polevuje. Nastupují 
domácí a stadión bouří. Hostující fanoušci se 
snaží kontrovat, ale nemají šanci. Pozoruji při 
rozcvičce Nakamuru a Mc Donalda, jsem zvě-
davý, co předvedou na hřišti v zápase.
V týdnu jsem sledoval Nakamuru při poháro-

vém zápase ve Španělsku a jeho standartky jsem 
zkoumal na internetu,“ svěřuje se se zákulisím 
přípravy Tomáš Černý. „Dokonce jeden trénink 
jsme  se  s  trenérem nacvičovali  čtyři  varianty 
jak ho bránit,“doplňuje Tomáš. Zbytečně. Tento 
japonský reprezentant kope pouze jeden přímý 
kop a to do zdi. Prosadil se jinak. Naběhl si za 
obranu, která nechala proletět prudký centr přes 
celou šestnáctku a z šesti metrů vstřílí první gól 
Celtiku. Nakamura hraje výborně, diriguje celou 
hru domácích  a  trochu  stylem a přímočarostí 
připomíná Rosického.

Ještě než padl první gól sleduji Tomáše, jak 
rozehrává s jistotou několik malých domů a 
lividuje jednu stoprocentní gólovou hlavičku 
domácích. Reflexivní zákrok nohou na brankové 
čáře patří k nejhezčímu okamžiku, které hostující 
hráč předvedl v sobotu odpoledne v Celtik Parku. 
Potom dostává zhruba ze čtrnácti metrů další gól, 
od útočníka, který stál úplně osamoceně. Další 
gólový zákrok likviduje vzápětí. Sám proti aus-
tralskému reprezentantovi McDonaldovi, jehož 
střelu vyráží a obránce odkopává pryč. Při další 
bombě z jedenácti metrů ho zachránila tyč.

„Těžko  se hraje proti  týmu, který má zku-
šenosti  z Ligy Mistrů,“ po utkání  rekapituluje 
Tomáš Černý, ale zárověň dodává, kdy se mu po-
štěstí hrát proti tolika reprezentantů ze Skotska, 
Austrálie, Japonska či Řecka. „Se svým výkonem 
jsem spokojen, dokonce mě v kabině po utkání  
trenér pochválil za předvedený výkon,“ pookřeje 
Tomáš. „Žádnou větší chybu jsem neudělal a za 
žádný gól jsem nemohl. A to jsem ještě zlikvi-
doval tři obrovské šance soupeře.“

Druhý poločas jen potvrzuje obrovský rozdíl 
mezi mančafty. Červenobílý skoro jen brání a 
sporadicky se dostávají za polovinu. Pozoruji 
fanoušky a alkoholové výpary napovídají, že 
takřka všichni jsou“ pod parou“. Jsou agresivní 
a už vím, proč jsou všude policajti v plné zbroji. 
Tomáš dostává další dva góly a další dvě gólovky 
likviduje. Stadionem zní vítězný chorál. A fakt je 
to sílá, když takřka šedesát tisíc hrdel pěje oslavu. 
Ne nadarmo se říká, že na Celtik chodí nejlepší 

fanoušci na světě. Dav opouští ochozy a většina 
lidí míří do hospod a barů. A za čtrnáct dnů 
opět na stadion, opět zažít to divadlo a vytvořit 
neopakovatelnou kulisu. I já mohu říct, že jsem 
byl na Celtiku.
Na závěr musím dodat,  že Tomáš Černý  je 

stále brankářskou jedničkou fotbalového týmu 
Hamilton Accies. Všechny zápasy skotské Pre-
miere League odchytal od začátku až do konce a 
v hodnocení dle deníku BBC je jeden z nejlepších 
hráčů Hamiltonu. Dokonce v odvetném zápase 
s Celtikem byl vyhodnocen jako druhý nejlepší 
hráč obou celků.

Vratislav Krobot

Zájem čtenářů o dění ve městě nás těší
Redakce  obdržela  ohlasy  na  příspěvek 

zveřejněný v minulém čísle zpravodaje, který 
se  týkal  upozornění  na  nešvary  odehrávající 
se  na pozemních komunikacích – parkování, 
přednosti v jízdě atd. Vítáme váš zájem, který 
svědčí o tom, že máte zájem o dění ve městě 
a  aktivně  se  zajímáte  o možnosti  zlepšování 
životních podmínek. Vaše připomínky, případně 
i výtky jsou pro nás velmi pozitivní.
Jedna z osobně přednesených připomínek 

je  reakcí  na  připomínku  k  parkování  na 
chodníku u č.p. 841 – 843. Zde bylo logicky 
poukázáno  na  nedostatek  parkovacích míst 
u  tohoto  objektu.  Nezpevněné  parkoviště 
je  cca  pro  6  -  7  aut,  přitom  v  domě  je  24 
bytů a např. o víkendu, kdy se sjíždějí celé 
rodiny,  je  velký problém zaparkovat. Tento 
podnět  jsme  předali  odboru VTS. Zatím  se 
jedná o předběžnou  informaci, ale původně 
se  předpokládalo  zahájení  výstavby  domu 
s pečovatelskou službou v této lokalitě s tím, 
že komunikace od nádraží ČD by měla pokra-
čovat k nově budovanému obchodu firmy Pen-
ny s napojením na kruhový objezd. Součástí 
tohoto projektu by mělo být jednak částečné 
rozšíření vozovky a vybudování parkovacích 
míst směrem k nádraží ČD a u nádraží ČD. 
Zde stojí za úvahu posunout sušáky na prá-
dlo  (případně  je  přesunout  dozadu  za  dům 
na  jižní  stranu) a vybudovat podélná šikmá 
stání. Tento návrh na vybudování rozšířeného 
počtu parkovacích míst již nyní bez čekání na 
výstavbu nového domu s pečovatelskou služ-
bou je jistě zajímavý a obyvatelům bytového 
domu  by  jistě  přinesl  více  spokojenosti  při 
hledání parkovacích míst.
Dalším podnětným příspěvkem byla diskuse 

o přednosti zprava. Jenom pro připomenutí, řidič 
jedoucí od náměstí by měl podle názoru autora 
příspěvku dávat přednost řidičům vyjíždějícím 
od Prostřední Lipky. Protože redakce nemůže 
vykládat pravidla silničního provozu, požádali 
jsme  prostřednictvím  odboru  vnitřních  věcí 
o  vyjádření  dopravního  oddělení  Policie ČR 
Ústí nad Orlicí. Podle jejich názoru současná 

úprava křižovatky je zmatečná a podají podnět 
na krajský úřad (správa komunikace I.třídy) a 
město Králíky  (správa  vedlejší  komunikace) 
k vyřešení situace. Současné řešení podle jejich 
názoru opravdu znamená, že řidič přijíždějící od 
Prostřední Lipky má přednost zprava. U tohoto 
směru  ale  chybí  dodatková  tabule. Pokud by 
platilo,  že  řidič  jedoucí  od náměstí má před-
nost před  řidičem přijíždějícím od Prostřední 
Lipky  z  uváděného důvodu,  že  řidič  jedoucí 
od náměstí vjíždí dříve do křižovatky a je již na 
hlavní silnici, pak by řidič přijíždějící od Dolní 
Lipky po hlavní silnici musel dát přednost při 
odbočování směrem na Prostřední Lipku neje-
nom řidiči přijíždějícímu od Červené Vody, ale 
i řidiči, který přijíždí od náměstí. Podle názoru 
policie  by  ale  pak musely  být  umístěny  na 
značce u výjezdu z náměstí buď dvě dodatkové 
tabule upozorňující na dvě křižovatky, případně 
jedna s vizuálním rozdělení na dvě křižovatky. 
Současná  dodatková  tabule  upozorňuje  na 
jednu křižovatku, která má zvláštní tvar. Snad 
se  podaří  tuto  křižovatku  správně  označit 
značkami  dříve,  než  zde  vznikne  plánovaný 
kruhový objezd.
Co  nám  dělá  starosti  tak  to  je  občasný 

tiskařský  šotek  –  nečitelné  fonty. Tento  pro-
blém občas vznikal při konverzi hotové sazby 
zpravodaje z programu InDesign verze CS2 do 
tvaru potřebného pro tiskárnu. Jednalo se vždy 
pouze  o  jeden  konkrétní  tiskový  font,  chyba 
se  projevovala  nestandardně  –  nepravidelně. 
V  současné  době město Králíky  zakoupilo 
upgrade redakčního systému a chyba převodu 
fontů by se již neměla projevovat. Jinou otáz-
ka  jsou chyby v  textu  (gramatické, vizuální). 
Pokud je nezachytíme při zpracování jednotli-
vých příspěvku a při vlastní sazbě zpravodaje, 
dostane se bohužel  chyba do tisku. Za redakci 
se  budeme  snažit  tyto  chyby  v příspěvcích 
od  našich  přispívatelů  eliminovat Určitě  nás 
neomlouvá  skutečnost,  že  gramatické  chyby 
pozorný čtenář denně nalézá při četbě různých 
tiskovin  s  celostátní  a  regionální  působností, 
v internetových zpravodajstvích atd. 
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