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Vážení spoluobčané,
opět stojíme na začátku nového roku, hodnotí-

me rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku 
následujícího. Ani v životě města to není jiné. 
I zde je místo pro bilancování a plánování.

Rok 2008 byl bohatý na události a bylo vy-
konáno hodně práce. Proběhly všechny tradiční 
akce organizované za podpory města – 48. ročník 
tradičního králického karnevalu, hudební festival 
Artex, 4. kulturní setkání příhraničí s občany 
partnerského města Międzylesie, cyklistický 
závod „Bikechallenge 2008“, novinkou adventu 
byly čtyři koncerty organizované ZUŠ a mateř-
skými školami. Ke změně při organizaci došlo 
u 11. ročníku akce CIHELNA 2008, které se 
nezúčastnila Armáda ČR v takové míře, na kterou 
jsme byli v minulých ročnících zvyklí. Náš dík 
za velké nasazení patří všem, kteří se na jejím 
zajištění podíleli a přispěli tak k důstojnému a 
diváky dobře hodnocenému průběhu. 70. výročí 
mobilizace ozbrojených sil v roce 1938 jsme 
si připomněli také při příležitosti slavnostního 
otevření tvrze Hůrka, která byla převedena z ma-
jetku Armády ČR na město Králíky. 

Podařilo se nám získat dotace a zrealizovat 
několik akcí na údržbu a rekonstrukci městského 
majetku – nová plocha fotbalového hřiště, která 
bude dokončena na jaře roku 2009, oprava dvou 
kostelů v integrovaných obcích, rekonstrukce 
střechy domu čp. 359 v ul. Valdštejnově. Za 
velký úspěch můžeme považovat získání dotace 
71 mil. Kč z Evropských fondů na rekonstrukci 
Vojenského muzea Králíky. Stavební práce bu-
dou zahájeny v I. čtvrtletí roku 2009 a celé dílo 
bude dokončeno v I. pololetí roku 2010.

Ne vždy jsme byli při získávání dotací úspěšní. 

Nejvíce nás mrzí změna dotačních podmínek 
na vybudování domu s pečovatelskou službou, 
která nás přinutila prozatím od tohoto projektu 
upustit. Neúspěšní jsme byli i  s žádostí o dotaci 
na regeneraci prostranství okolo kostela a opě-
tovně s žádostí o dotaci na II. etapu regenerace 
panelového sídliště.

Provedli nebo zahájili jsem také akce, které 
nejsou financovány za pomoci dotací – parkoviš-
tě u zdravotního střediska, oprava komunikace 
k učilišti v Dolní Lipce a parkoviště u domu 
čp. 844 a 845 v ul. Nádražní, dláždění páteřní 
komunikace na hřbitově včetně osvětlení a 
opravy kanalizace, zahájení prací na vybudování 
inženýrských sítí budoucího sídliště rodinných 
domků Skřivánek.

Zhodnotit je třeba i činnost městského úřadu. 
I zde můžeme považovat rok 2008 za úspěšný. 
V březnu získalo město Králíky čestné uznání 
společnosti Westminster a Asociace komunikač-
ních agentur EMGC 2008: Ocenění za kvalitní 
komunikaci, v říjnu jsme byli vyhodnoceni jako 
třetí v Pardubickém kraji v soutěži týdeníku 
Ekonom MĚSTO PRO BYZNYS. V březnu 
schválilo zastupitelstvo nově vypracovaný Stra-
tegický plán rozvoje města Králíky a v prosinci 
úspěšně proběhl audit úřadu k získání certifikátu 
jakosti managementu ISO 9001:2000. Certifikát 
od mezinárodně uznávané švýcarské společnosti 
SGS bude předán v lednu 2009.

V průběhu roku 2008 došlo k významné 
změně i v oblasti základního školství. Od nového 
školního roku 2008/2009 chodí žáci do sloučené 
základní školy. Na nové podmínky si žáci i uči-

Hora Matky Boží
Nově zrekonstruované prostory refektáře 

a jídelny areálu kláštera na Hoře Matky Boží 
u Králík se v pátek 2. 1. 2009 staly svědkem 
zajímavého setkání za účasti vzácných hostů. 
Tématem setkání bylo jednak představení nově 
rekonstruovaných prostor v areálu kláštera, 
jednak přestavení záměru rozvoje areálu v návaz-
nosti na rozvoj cestovního ruchu našeho regionu. 
Monsinor D. Duka ve svém vystoupení  krátce 
nastínil historický vývoj od založení kláštera po 
současné období, poděkoval všem zaintereso-
vaným institucím za jejich přístup při obnově 
a údržbě poutního místa. P. Stanislav Přibyl 
SCsR, provinciál řádu redemptoristů, zhodnotil 
působení redemptoristů na Hoře Matky Boží. Pan 
Josef Kubiš st. představil vizi rozvoje poutního 
místa. Následně si účastníci vyslechli velmi 
zajímavý koncert v podání studentek Pardubické 
konzervatoře, po této části následovala prohlídka 
opravených ambitů.

Účastníci: Mons. Dominik Duka, sídelní bis-
kup královéhradecký; Mons. Josef Kajnek, biskup 
a biskupský vikář pro duchovní povolání; P. Stani-
slav Přibyl CSsR., provinciál řádu redemptoristů; 
Ing. Roman Línek, zástupce hejtmana s chotí; Bc. 
Miloslav Macela, radní Pardubického kraje s cho-
tí; Jana Ponocná, starostka města Králíky; Čestmír 
Doubrava, místostarosta s chotí; P. Baschant, 
farnost Králíky; Mgr. Dušan Krabec, zástupce 
nadace Franze Jentschkeho s partnerkou; Josef 
Kubiš starší; Bc. Josef Kubiš, správce poutního 
domu s chotí; Mgr. Jiří Kubiš  s chotí; Libor Ada-
mčiak, architektonické a inženýrské poradenství; 
P. Josef Michalčík CSsR., rektor kláštera; P. Anton 
Verbovský CSsR.; P. Knop; Bc. Jan Divíšek, 
vedoucí OŠKT MÚ Králíky; Ing. Richard Sicha, 
zástupce OPS Králický Sněžník.

(pokračování na straně 2)

Poslední adventní neděle v Králíkách - bližší 
informace uvnitř zpravodaje
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Kanalizace v Králíkách
a integrovaných obcích

Město Králíky připravuje projekt s názvem „Kanalizace a ČOV aglo-
merace Králíky“. V rámci tohoto projektu by měla být dobudována a 
případně rekonstruována stoková síť na území města. Rovněž by mělo dojít 
k intenzifikaci a modernizaci čističky odpadních vod (ČOV). 

Celý projekt se netýká pouze samotných Králík, ve kterých vzhledem 
k počtu obyvatel má město ze zákona povinnost stokovou sít vybudovat 
a čistit odpadní vody tak, aby voda vypouštěná z ČOV splňovala přísné 
limity stanovené našimi i evropskými předpisy. Projekt se týká i všech 
našich integrovaných obcí. I jejich obyvatelé budou muset splňovat přísné 
limity pro vypouštění odpadních vod a nezbylo by jim zřejmě nic jiného, 
než během několika málo let si vybudovat na vlastní náklady domovní 
ČOV. Dalšími možnostmi řešení této situace v obcích jsou vybudování 
kanalizace a svedení odpadních vod do ČOV Králíky, vybudování místních 
ČOV, případně kombinace těchto tří možností.

Město nechalo zpracovat variantní studii, která nám měla dát odpověď 
na otázku, která z těchto možností či jejich kombinací je nejlépe technic-
ky a finančně proveditelná. Studie nám nabídla pět variant řešení včetně 
propočítání investičních i provozních nákladů. Po diskuzi v zastupitelstvu 
města byla vybrána varianta řešící odkanalizování obcí vybudováním 
stokové sítě a jejím napojení v maximální možné míře na stokovou síť 
města a tím i králickou ČOV. Toto řešení by bylo možné ve všech obcích 
kromě Červeného Potoka, kde by napojení na stokovou síť města bylo 
technicky i finančně velmi náročné. Proto by v Červeném Potoku byla 
vybudována místní obecní ČOV. Odhad investičních nákladů je kolem 
170 mil. korun. Město samozřejmě nedisponuje takovou částkou, doufáme 
však, že budeme úspěšní se žádostí o zajištění převážné části finančních 
prostředků z fondů EU.

Již nějaký čas probíhá v Králíkách i našich obcích zaměřování trasy 
budoucí kanalizace, které je nutné pro vydání územního rozhodnutí i sta-
vebního povolení. Je to práce velmi náročná, protože trasa kanalizace vede 
přes desítky pozemků, s jejichž majiteli je třeba jednat a jejichž souhlas 
s umístěním liniové stavby na jejich pozemku bude nutný pro vydání 
územního rozhodnutí. V současné době dostávají majitelé pozemků prů-
vodní dopisy s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene. Součástí je 
rovněž situační mapa se zákresem umístění kanalizace. Tyto mapy ještě 
nejsou zcela přesné, s každým majitelem pozemku bude v případě potřeby 
provedeno upřesnění vedení trasy kanalizace. V případě nejasností se 
mohou majitelé pozemků obrátit na projektanta Ing. Myšku, kontakt na 
něj je v průvodním dopise uveden.

S ohledem na včasnou přípravu akce včetně podání žádosti o finanční 
pomoc z fondů Evropské unie si dovolujeme požádat občany, jichž se 
celý projekt bude týkat, o včasné posouzení a potvrzení obou vyhotovení 
přiložené smlouvy s tím, že jedno vyhotovení doručíte buď na adresu pro-
jektanta – EVČ, s. r. o., Ing. Miroslav Myška, Arnošta z Pardubic 676, 530 
02  Pardubice, nebo na Městský úřad Králíky, Odbor výstavby a technické 
správy – p. Herbert Holly, Velké náměstí 5, Králíky, tel. 465 670 752.

Věříme, že úspěšným dokončením tohoto projektu nejen splníme po-
vinnosti vyplývající ze zákona, ale i významným způsobem přispějeme ke 
zkvalitnění života v Králíkách i integrovaných obcích. Nebylo by to však 
možné bez pochopení a vstřícného přístupu občanů Králicka.

Čestmír Doubrava

telé teprve zvykají a pro hodnocení tohoto kroku bude čas po ukončení 
školního roku. Současně probíhají i práce na připojení gymnázia k základní 
škole od školního roku 2009/2010. 

Do roku 2009 máme mnoho plánů. Zahájit rekonstrukci Vojenského 
muzea, dokončit inženýrské sítě sídliště Skřivánek, připravit veškerou 
dokumentaci a podat žádost o dotaci na výstavbu krytého bazénu, připravit 
projekt a podat žádost o dotaci na akci Kanalizace a ČOV aglomerace 
Králíky, opravit hřbitovní zeď atd. Nezbývá nám než si společně přát, aby 
současná celosvětová finanční situace negativně nezasáhla do rozpočtů 
města a obcí a do čerpání prostředků z Evropských fondů, abychom mohli 
všechny své plány splnit.

Do roku 2009 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osob-
ním i pracovním životě a za vedení města slibujeme, že budeme pokračovat 
v práci tak, abychom splnili co nejvíce z toho, co jsme si předsevzali. 

Jana Ponocná, starostka
Čestmír Doubrava, místostarosta

Vážení spoluobčané
(pokračování ze strany 1)

Fotografie k článku“Dětská vánoční slavnost“ na straně 21. 

Ze života MŠ Prostřední Lipka
Děti a zaměstnankyně z Mateřské školy v Prostřední Lipce 

mají za sebou půl rok plný akcí a příprav na adventní čas. Letos 
jsme začali s adventem už poslední týden v listopadu. Za pomoc 
s přípravou na krásný vánoční čas děkujeme především rodičům 
- příprava kostýmů na mikulášskou besídku a sponzorům, kteří děti 
obdarovali krásnými dárky. 

Jmenovitě: Elko Valenta, Drogerie Pěnkavová, Elektro Loufek, 
Osadní výbor Prostřední Lipka, Horní Lipka a Dolní Boříkovice, 
Hasiči Dolní Boříkovice, Drogerie Teta, Domácí potřeby Hudetzovi, 
pan Štaigl, soukromý zemědělec pan Mikuláš a ZEOS Prostřední 
Lipka.

Za Vaše dárky a podporu děkují děti!

Fotografie k článku „Informace o životním prostředí a ekologii v 
Evropském domě“ zveřejněného uvnitř zpravodaje.
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Nejspolehlivější
cesta k radosti

Mezi stánky na Vánočním jarmarku v Králíkách byl i stánek, 
ve kterém nabízely společně malé dárečky dvě organizace 
– Městská knihovna a Partnerský spolek z Králík.

Každý, kdo se u stánku zastavil, si mohl zdarma vybrat záložku 
do knížky, malou keramickou ozdobu a ještě k tomu ochutnat 
výborné domácí vánoční pečivo. Málokterý kolemjdoucí odolal 
a taky málokterý nepřispěl do pokladničky, ve které na konci 
jarmarku byly úctyhodné tři tisíce korun, které v Základní umě-
lecké škole přidají k již ušetřené částce na nákup spinetu.

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že 
u našeho stánku bylo milé se zastavit – členům Partnerského 
spolku (vyrobili keramické ozdoby a věnovali domácí vánoční 
cukroví), studentům Gymnázia Králíky, kteří vyrobili vkusné 
vánoční záložky, a pracovnicím Městské knihovny. Poděkování 
patří i ZŠ praktické za odbornou pomoc a poskytnutí technického 
zázemí při přípravě vkusných keramických dárků.

Všichni jsme zakusili, že opravdu nejspolehlivější cestou 
k radosti je dělat radost druhým.

Ivana Marečková

Adventní koncerty, zpívání
u stromečku a vánoční trh

Základní umělecká škola Králíky připravila ve spolupráci s mateřský-
mi školami, městem Králíky a dalšími subjekty sérii koncertů, které se 
uskutečnily během jednotlivých adventních nedělí. Tato nová dramaturgie 
nahradila i tradiční rozsvěcení vánočního stromu.

Závěrečný adventní koncert byl ale trochu jiný než ty předchozí. Pro 
návštěvníky připravili organizátoři mimo kulturního pásma také staročeský 
jarmark, na kterém bylo možné koupit práce dětí jednotlivých škol regionu, 
uměleckou keramiku, šperky. Pro dospělé byl připraven  vánoční punč, pro 
děti a řidiče horký čaj. Horké nápoje byly nabízeny paní starostkou v hr-
níčkách s vánoční tématikou. Tyto hrníčky pomalovaly děti z výtvarného 
oboru ZUŠ. Celý nedělní program byl zahájen po příchodu krojovaného 
průvodu účinkujících, součástí průvodu byly i alegorické postavy před-
stavující jednotlivé adventní postavy. Na začátku vystoupení přivítala 
návštěvníky starostka Jana Ponocná spolu s ředitelkou ZUŠ Králíky Olinou 
Zajacovou. Vedle pěveckého a dechového souboru složeného ze žáků a 
pedagogů ZUŠ vystoupily s krátkým pásmem také dětí z MŠ Moravská. Pod 
vedením Denisy Hejtmanské vystoupil příležitostný pěvecký amatérský 
Půlnoční sbor. Tento soubor tradičně vystupuje na půlnoční mši v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v klášteře na Dolní Hedeči. Jako město máme 
také jedno prvenství - našim ponocným je opravdu Ponocný.

Nebyla to ale jenom ZUŠ a mateřské školy, které se podílely na organi-
zaci celé akce. Musím připomenout také další organizace, zejména Klub 
maminek, ZŠ praktická, Klub Na Střelnici, Městské muzeum, Městská 
knihovna, Partnerský spolek, Služby města Králíky s.r.o. Zvláštní poděko-
vání patří i slečně Denise Hejtmanské a tzv. Půlnočnímu sboru za ukázky 
připraveného pásma, které mohli návštěvníci slyšet 24. 12. na půlnoční 
mši. Asi největším sponzorem byla firma Elko-Valenta, která zajistila 
pro návštěvníky vánoční punč a vánoční klobásky a podobnou vánoční 
atmosféru vytvořili pracovníci firmy i v prostorách prodejny. Dalšími 
sponzory byla celá řada firem a jednotlivců, ti všichni přispěli k hezkému 
prožití poslední adventní neděle roku 2008.

Za redakci KZ Jan Divíšek

Omluva redakce
Na titulní straně zpravodaje v článku Hora Matky Boží je uvedeno 

nesprávné označení zrekonstruovaných prostor. Správně má být uvede-
no slovo „refektáře“ nikoli presbytáře (jedná se o zcela jiné prostory). 
Sazba obálky je odesílána do tiskárny z technických důvodů dříve (ba-
revný tisk), proto nebylo možné provést opravu po zjištění chyby. 
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Tvrz Hůrka „Rok nula“
Dne 30. května 2008 předalo Ministerstvo 

obrany městu Králíky bývalou dělostřeleckou 
tvrz Hůrka, po dlouhá desetiletí využívanou 
armádou ke skladovacím účelům. Téhož dne 
město předalo tvrz obecně prospěšné společnosti 
Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s., která 
zvítězila ve výběrovém řízení na civilní využití 
a provoz tvrze. A co se dělo dál?

Ve tvrzi je postupně zřizováno velké muzeum 
(hlavním exponátem ale je a zůstane sám objekt) a 
tvrz je začleňována do projektu Králická pevnost-
ní oblast. Ten je největším projektem ve vztahu 
k záchraně a zpřístupnění čs. opevnění v ČR a 
je jedním z nosných témat rozvoje turistického 
ruchu na území Pardubického kraje. 

Členové a pracovníci Společnosti přátel čs. 
opevnění, o. p. s. usilovali o to, aby se dlouho 
nepřístupné podzemní prostory tvrze otevřely 
prvním návštěvníkům již v průběhu letních 
měsíců tohoto roku. Nešlo to zdaleka hladce, 
ale podařilo se! Po dvou a půl měsících příprav-
ných prací, dne 18. 8. 2008, proběhl úspěšně akt 
rekolaudace a den na to byla tvrz zpřístupněna 
veřejnosti ve zkušebním provozu. Od zahájení 
stavby tvrze v roce 1936 šlo o první organizované 
návštěvy objektu pro civilisty… 

Rekolaudaci předcházelo splnění celé řady 
podmínek a požadavků ze strany orgánů zabý-
vajících se bezpečností práce a provozu, hasičů, 
revizních techniků elektro, Báňské služby... 
Hůrka je díky tomu dnes jediným objektem této 
velikosti a účelu, který tímto neúprosným sítem 
prošel a který byl schválen do muzejního provozu 
podle nových pravidel a požadavků.

Zkušební provoz probíhal bez závad a to 
zejména díky velké zkušenosti správce tvrze 
Luďka Vávry. Dne 22. 9. 2008 tak mohl hejtman 
Pardubického kraje Ing. Ivo Toman a paní starost-
ka města Králíky Jana Ponocná tvrz oficiálně a 
slavnostně otevřít. Stalo se tak v předvečer 70. vý-
ročí mobilizace československé branné moci. Při 
této příležitosti byla ve vstupní části vchodového 
srubu tvrze odhalena pamětní deska věnovaná 
budovatelům československého opevnění a jeho 
obráncům v roce 1938. Atmosféru dokreslily 
ukázky činnosti osádky tvrze – které zajistili 
členové KVH HP 19, historický nákladní vůz (z 
Vojenského muzea Králíky), výstava dobových 
dokumentů, artefaktů, výstroje a výzbroje a od-
lehčil ji živý koncert spolu s nočními prohlídkami 
podzemí. Potěšila nás hojná účast občanů Králík 

a dalších hostů, přišlo více než 300 lidí.
Střípky ze zpřístupňování

a provozu tvrze Hůrka
V průběhu měsíců června a července jsme měli 

snahu ukázat tvrz všem dotčeným subjektům, 
které měly co říci ke způsobu zpřístupnění a pro-
vozu muzea a získat jejich stanoviska. Postupně 
se nám na základě těchto návštěv a vyjádření 
scházely na stole body, které bylo nutno splnit 

ještě před dnem „D“.
Technicky, materiálně a finančně se ukázala 

(ostatně podle předpokladu) jako nejnáročnější 
podmínka zřízení nouzového východu z podzemí 
tvrze. Po vyhodnocení celé řady aspektů bylo 
jasné, že se k tomuto účelu využije původního 
nouzového východu dělostřeleckým srubem K 
– S 11. To ale předpokládalo odstranit tzv. ženijní 
uzávěr, který odděloval podzemí od schodištní 
šachty na srub (šlo o odolnou stěnu, téměř metr 
silnou, se dvěma ocelovými dvířky malého 
rozměru), postavit nové zábradlí (to původní 
– vzácně dochované – neodpovídalo platným 
normám), zavést do více než 50 m vysoké šachty 
elektrický proud a namontovat světla, vybourat 
zazděný východ dolním patrem srubu, osadit 
funkční uzávěr tohoto východu, vybagrovat a 
odvézt alespoň část zavážky ochranného (dia-
mantového) příkopu objektu.

Prvním oříškem k rozlousknutí se ukázal 
zmíněný ženijní uzávěr. Odstřel nepadal v úvahu. 
Moderní technologie (rozřezání diamantovým 

lanem) byla zase příliš drahá (kalkulace cca 
130 000,- Kč). Hledání vhodného a cenově do-
stupného způsobu vyřešil správce tvrze Luděk 
Vávra a technik tvrze pan Zdeněk Moravec spolu 
s prvním z dobrovolníků Jaroslavem Kunertem. 
Půjčili od kamaráda elektrické bourací kladivo, 
ve VMK úhlovou brusku s diamantovým kotou-
čem a po řadu dnů odcházeli do podzemí vždy 
na několik odpoledních hodin… Z neošizeného 
betonu se jen jiskřilo… Po usilovné dřině uzávěr 
padl s minimálními náklady…

Následovala časově náročná výroba zábradlí, 

které splňuje požadavky stanové příslušnou nor-
mou. Vyrobila jej a namontovala firma Miroslav 
Ješina – Unikov z Dolní Orlice. Kromě zábradlí 
firma pana Ješiny vyrobila různé uzávěry, které 
se postupně instalují na potenciálně nebezpečná 
místa (zatím veřejnosti nepřístupná).

Před nástupem elektrikářů se muselo rozhod-
nout o způsobu instalace světel ve schodištní 
šachtě. Nakonec se světla umístila na stěnu, 
čemuž předcházelo prosekání otvorů pro kabel 
v desítkách schodištních podest. Tři dny pak 
elektrikáři z Králík pracovali na montáži kabelů 
světel a rozváděčů. Musel se upravit i původní 
elektrický rozvod v prostoru pod dělostřeleckým 
srubem.

Vybourání zazdívky nouzového výlezu v dol-
ním patře srubu K – S 11 už nepředstavovalo 
problém. Silně zkorodovanou mříž prozatím 
nahradila mříž z expozice na tvrzi Bouda. Ta 
původní se však do nouzového východu po 
rekonstrukci vrátí.

Na odboru životního prostředí jsme s Ing. 
Orlitou konzultovali způsob a podmínky vy-
čištění okolí dělostřeleckého srubu K – S 11 od 
náletových dřevin, navážky a různých odpadů. 
Setkali jsme s pochopením a vstřícností, avšak 
nutný byl zejména souhlas majitelů okolních 
pozemků – pánů Miltáka a Bárny. I u nich jsme 
se setkali s maximální vstřícností. 

Ještě než jsme se do čištění okolí dělostřelec-
kého srubu pustili, rozhodl se některý z místních 
občanů pro úklid svého domu a na Hůrce svůj 
nepořádek „deponoval“. Jednoho dne se vedle 
srubu K – S 11 objevila zbrusu nová velká hro-
mada starých pneumatik od traktoru, staré bojlery, 
skla z aut, hromada gumových těsnění, zbytky 
kabelů a dalších „pěkných věcí“. 

Čištění následně proběhlo v několika etapách. 
Kromě estetických důvodů představovalo rovněž 
přípravu na následující práci – vybagrování části 
zavážky ochranného příkopu. Tu provedla firma 
Skalický. Před tím se však ještě musely odřezat 
některé deformované armovací pruty, které trčely 

(pokračování na následující straně)
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z poškozeného zdiva srubu, a nebylo možné je 
vyhovujícím způsobem ohnout. Pomohl autogen 
zapůjčený opět z VMK.

Ovšem v čištění okolí srubů se bude muset 
ještě pokračovat, desítky let se k nim vozila suť 
a odpad, nechávaly se vyrůst náletové dřeviny, 
jejich okolí je díky těmto skutečnostem nevábné 
a neestetické…

Další oblast představovaly úpravy vstupu 
do podzemí – bezpečnostní nátěry a zábrany 
na místech, která jsou pro pohyb návštěvníků 
méně pohodlná. Všechny chodby bylo potřeba 
zamést a vysát. To je přece běžná práce, každého 
napadne, ale tvrz, to jsou trochu jiné rozměry a 
metry čtvereční. Předání tvrze od Ministerstva 
obrany městu Králíky trvalo bohužel několik let. 
Po celou tu dobu neprobíhala údržba takovým 
způsobem, na který byl objekt zvyklý a zavede-
ný. Proto se například sloupala větší část nátěrů 
z podlah. To vše muselo pryč – úplné odstranění 
znehodnocených nátěrů bude ještě dlouhodobou 
záležitostí…

Osvětlení podzemí tvrze je na dobré úrovni, 
ovšem běžné žárovky jsou při takových počtech 
světel (stovky kusů) energeticky velmi neúspor-
né. Další „drobná práce“ tedy nastala v okamžiku, 
když jsme se rozhodli běžné žárovky vyměnit 
za úsporné. Práce trvala dvěma lidem téměř 
dva dny, ale na odběru el. proudu se to projevilo 
okamžitě… 

Další podmínku, která se musela splnit před 
otevřením tvrze pro veřejnost, představovalo 
vybavení objektu přesně stanoveným (nema-
lým) počtem a typy hasicích přístrojů. Zde se 
ukázalo, jak různé jsou ceny. Rozdíl činil až 
200% u stejného typu přístrojů! Nejlevnější byl 
prodejce z Kolína.

Lokomotiva, kterou armáda v podzemí tvrze 
používala a kterou se podařilo zachránit před 
sešrotováním či prodejem (už byla spolu s vagó-
ny z tvrze odvezena do armádního zrušovacího 
střediska, naštěstí informace o tom a zásah na 
správných místech přišly včas) potřebovala zá-
sadní údržbu a vystrojení novým typem akumu-
látorů. Díky kontaktům i nadšení dobrovolníků 
se vše podařilo a lokomotiva již nemusí za sebou 
tahat nevzhledný akumulátorový vagón o velké 
hmotnosti. Vozí si své akumulátory na „kapotě“ 
tak, jak se má. 

Část vagónů úzkorozchodné železnice jsme 
ze vstupní haly přepravili do podzemí, abychom 
si v hale uvolnili místo. Zbývající vagóny jsou 
umístěny tak, aby sloužily v blízké budoucnosti 
jako součást instalace úvodní expozice s infor-
mačními panely.

Vytápění areálu zajišťovaly armádě dva vel-
ké kotle umístěné v dolním patře vchodového 

srubu. Jejich výkon i cena paliva (LTO) jsou pro 
vytápění provozní budovy zbytečně velké. Po 
projednání na stavebním úřadu jsme připravili 
instalaci kotle na dřevo, který spolehlivě zajistí 
teplo tam, kde je skutečně potřeba. 

Spuštění provozu znamenalo i další papírová-
ní: desatero průvodce na tvrzi Hůrka (základní 
pokyny pro ty, kteří se starají o návštěvníky), 
požární směrnice, provozní řád muzea…

Nemálo času a práce jsme investovali do údrž-
by travnatých ploch ve vstupním areálu. Okrasné 
dřeviny prošly odborným zásahem, péče bude 
věnována i pěknému sadu, o který se několik 
posledních let zřejmě nikdo nestaral. Ovocné 
stromy pozitivně ovlivňují estetický vjem z ce-
lého vstupního prostoru. Údržbu travnaté plochy 
mezi vnějším a vnitřním plotem vstupního areálu 
zajišťovaly několik měsíců „ekologické sekačky“ 
v podobě 4 oveček.

Už během července došlo ke stanovení pravidel 
ekonomických. Zásadní premisa zní: Na Hůrce se 
smí investovat a utratit jen to, co si muzeum pro-
vozem vydělá, co se podaří získat formou grantů a 
dotací, případně další činností provozovatele. De-
tailní pravidla stanovuje mandátní smlouva mezi 
městem Králíky a Společností přátel čs. opevnění, 
o. p. s. Veškeré finanční prostředky z prodeje vstu-
penek se pravidelně odevzdávají na účet města. 
Odtud na základě faktur odchází platby na účet 
o. p. s., ze kterých se platí mzdy – v současnosti 
tří zaměstnanců. Z peněz na účtu města se rovněž 
platí faktury za energie a za rekonstrukční práce. 
Stejným způsobem jsou propláceny paragony a 
účtenky za oprávněné náklady na provoz muzea. 
Na konci roku tak musí být příjmové i výdajové 
účty vyrovnány. První sezóna, která začala až ve 
druhé polovině srpna je však atypická, objekt se 
teprve dostává do povědomí lidí, návštěvnost 
teprve vzroste. Hlavní letní sezónu se zachytit 
nepodařilo. S rozběhem zpřístupnění tvrze Hůrka 
však pomohl Pardubický kraj, který na největší 
investiční akce související s otevřením tvrze ve-
řejnosti uvolnil dotaci 600 000,- Kč a tuto částku 
již převedl na účet města Králíky.

Vstupné do muzea je stanoveno takto: dospělí 
60,- Kč, studenti a důchodci 50,- Kč, děti do 15 
ti let 40,- Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 až 
3 děti) 160,- Kč. Průměrná časová náročnost 
prohlídky je 70-75 minut.

S blížícím se termínem slavnostního oficiál-
ního otevření tvrze (22. 9. 2008) jsme věnovali 
pozornost vstupní části vchodového srubu. Od-
stranili jsme nedobové a nevyužitelné radiátory, 
rozvody topné vody, z části nefunkční elektro-
instalaci. Upravili jsme osvětlení, vybourali 
zazděný otvor střílny na obranu vjezdu a celý 
prostor (odborně nazývaný hlavní SAS) vymalo-
vali. Byl tak připraven na osazení pamětní desky 

budovatelům a obráncům čs. opevnění, kterou 
ve velice krátké době zhotovil kovorytec David 
Buřič z Kolína. Kolem desky projdou všichni 
návštěvníci muzea.

Opravdu fajnovou práci v prostoru hlavního 
SASu představovala první fáze rekonstrukce 
unikátního exponátu – posuvných pancéřových 
vrat, která se ve tvrzi objevila v souvislosti se 
zkouškami v době okupace. Německé zkoušky 
toto téměř osmitunové monstrum přečkalo, bo-
hužel poměrně nedávno vyřízla armáda do vrat 
díru pro průchod teplovodního rozvodu. Tato rána 
je postupně zacelována, celé dveře jsou čištěny, 
drobné díly rozebrány, opískovávány, rovnány, 
opravovány a znovu kompletovány. Patronát 
nad celkovou rekonstrukcí tohoto unikátu si vzal 
Zdeněk Novák, přední český odborník na otázky 
Maginotovy linie a jeden z průvodců na tvrzi Hůr-
ka. Postupnou trpělivou prací se docílilo stavu, 
kdy se pravá vráteň pohybuje již velmi lehce, levá 
se začíná tomuto stavu pomalu přibližovat.

Méně optimistická zpráva přišla od expertů 
na vysoušení a vytápění (spolupracující firma 
SEN z Bechyně). Technicky je sice možné tvrz 
bez problémů vysoušet, vytápět i větrat, dá se 
využít původních rozvodů vzduchotechniky, 
provozní náklady budou několikanásobně nižší, 
než v případě instalovaného armádního zařízení. 
Zde ale dobré zprávy končí. Pořizovací cena 
potřebného zařízení totiž představuje téměř 
milion korun.

O tom, že otevření Muzea opevnění – dělo-
střelecké tvrze Hůrka představovalo skutečně 
sledovanou událost, svědčí i několik upoutávek 
v celorepublikových televizních i rozhlasových 
stanicích. Záběry z tvrze Hůrka jsme mohli 
vícekrát sledovat jak v hlavních zpravodajských 
relacích, tak v delší podobě v rámci regionál-
ních vysílání, a to na veřejnoprávní televizi 
i soukromých stanicích. V mnoha rozhlasových 
stanicích, včetně Českého rozhlasu, bylo možné 
o Hůrce slyšet v přímém přenosu. Informace se 
tak dostaly k četným zájemcům a od té doby se 
na pracovníky provozovatele obracejí desítky 
budoucích návštěvníků. Lepší reklamní kampaň 
na začátek nové éry králické turistiky si nikdo 
z vedení města Králíky ani z řad provozovatele 
nedovedl představit. Tím ale aktivity v oblasti 
propagace zdaleka nekončí. 

Návštěvnost od 19. srpna do 30. listopadu 
činila 5 074 platících osob. Bohužel, v září a říjnu, 
měsících, kdy řada lidí jezdí na podzimní dovole-
né, vůbec nepřálo počasí. Přesto lze návštěvnost 
označit za celkově dobrou.

Koncem října se musel nechat (nařízení ČEZ) 
vyměnit hlavní el. rozvaděč tvrze. 27. října jsme 
tak museli uzavřít objekt pro návštěvníky, neboť 
se v té době ještě nedařilo zprovoznit ani jeden 
ze záložních motorů. Většině stačilo vysvětlení 
a omluva, návštěvu přeložili na další den. Státní 
svátek 28. 10. 2008 pak patřil mezi dny s nejvyšší 
návštěvností.

Dobrovolníkům, kteří jezdí na Hůrku až od 
Nové Paky se podařilo zprovoznit i menší ze 
záložních dieselagregátů, takže tvrz bude schopna 
provozu i při výpadku el. proudu z vnější roz-
vodné sítě. Zprovoznění většího dieselagregátu 
se chystá na zimní období. Oba motory jsou ve 
velmi dobrém stavu díky péči, kterou jim věnova-
li bývalí zaměstnanci vojenského útvaru.

Mezi důležité práce bylo vytvoření tváře 
tvrze Hůrka pro veřejnost. Vznikla adresa, tvrz 
dostala číslo popisné (zde nám velmi vstříc vyšli 
na stavebním úřadu), zavedl se telefon – pevná 

Tvrz Hůrka „Rok nula“
(pokračování z předchozí strany)

(pokračování na straně 6)
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i mobilní linka, internetové spojení a vzniklo také 
logo. Logo má Hůrka – dle našeho mínění – velmi 
pěkné. Na stylizované státní vlajce je nejen silueta 
dělostřeleckého srubu K – S 11, který je jakýmsi 
symbolem tvrze, ale také silueta kláštera na 
Hoře Matky Boží, která pevnostní objekt přesně 
determinuje do prostoru města Králíky. Musíme 
přiznat, že výběr definitivní podoby loga nebyl 
snadnou záležitostí, návrhů vzniklo více, každý 
z nich měl své zastánce a odpůrce. Tvůrcem 
podkladu pro přípravu loga byl legendární bun-
krolog Oldřich Gregar z České Třebové. Podklad 
v plném rozsahu posloužil zároveň jako motiv pro 
lícovou stranu vstupenek do muzea.

Počátkem listopadu proběhla další větší bri-
gáda. Výsledkem je zcela vyčištěné schodiště a 
šachta do dělové věže. Tuto nebezpečnou práci 
(297 schodů, více než 50 metrů bez zábradlí) 
prováděli jeskyňáři (z Nové Paky) s vlastní ho-
rolezeckou výbavou. Bezpečnost tak byla 100% 
zajištěna. Veškerá suť a odpadky jsou již vyve-
zeny a uklizeny. 

Podařilo se srovnat veškeré větve a dřevní 
odpad z těžby náletových dřevin okolo dělo-
střeleckého srubu K – S 11 (pomohli kolegové 
z tvrze Babí – Stachelberg), vytěžené dříví jsme 
předali majitelům pozemků – panu Bárnovi a 
Miltákovi. 

Podařilo se vybourat nepůvodní cihelnou 
příčku v hlavní filtrovně tvrze, vyklidit suť a sál 
vyčistit. O týden později se sem, po rozdělení 
prostoru pro návštěvníky a pro exponáty, již 
stěhovaly na výstavu předměty zapůjčené z tvrze 
Bouda a exponáty z depozitu. Při vyvážení sutě 

Tvrz Hůrka „Rok nula“
a odpadků z podzemí tvrze spolehlivě pracovala 
svážnice. Ve stejnou dobu další nadšenci doladili 
opravu lokomotivky a zprovoznili novou nabíječ-
ku, takže gelové akumulátory pro lokomotivu již 
stabilně udržujeme připravené.

Veškeré práce, jejich průběh i změny stavu ob-
jektu správce Luděk Vávra pečlivě dokumentuje 
zejména fotografováním.

V nejbližší době nás čeká celá řada práce. 
Priorit je na zimu a jaro pět – což je až dost:

• Rekonstrukce WC a umýváren v provozní 
budově do stavu, aby byl zajištěn pro návštěv-
níky přístup zvenčí, sociální zařízení bylo na 
úrovni a nemusel se platit velmi drahý pronájem 
chemických záchodů. (Cca 55 000,- Kč za rok! 
A to jsme vybírali nejlevnější z firem.)

• Rekonstrukce bývalé tlumící komory sání 
vzduchu ve vstupní hale na pokladnu muzea. 
Prodejní prostor musí být na estetické úrovni, 

uzamykatelný, s vytápěním a integrovaným 
skladem. Improvizace formou stolů s ubrusy 
nesplňuje ani jednu ze základních podmínek, 
kladených na pokladnu – prodejnu muzea.

• Provedení první etapy instalace zabezpečo-
vacího zařízení muzea, to původní stále funkční, 
bohužel nesplňuje potřebné parametry.

• Instalace informačních tabulí a tabulí s popi-
sy na prohlídkovou trasu – v pěti jazycích (česky, 
anglicky, německy, francouzsky a polsky). Zá-
kladní podmínka odpovídající úrovně sdělování 
informací návštěvníkům. Po tvrzi Bouda (řešíme 
v těchto týdnech) tak bude Hůrka v Králické pev-
nostní oblasti dalším objektem, kam se nebudeme 
muset stydět pozvat cizince.

• Vyčištění interiéru dělostřeleckého srubu 
K – S 11, jeho osvětlení, zabezpečení prostoru 
pro prohlídky. Srub bude od příští hlavní sezóny 
možno navštívit v rámci velkého prohlídkového 
okruhu, se kterým se počítá na dny společných 
víkendů muzeí v Králické pevnostní oblasti.

(pokračování příště)
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Nedostatky v třídění odpadů a některé změny
V roce 2009 dochází k některým změ-

nám ve sběru tříděného odpadu, cílem 
těchto opatření je především zlepšení po-
řádku a čistoty na stanovištích s kontejnery 
na tříděný odpad. Od ledna 2009 budou 
nádoby na papír vyváženy každý týden. 
Dalším opatřením bude zvýšení kapacity 
nádob na tříděný odpad v integrovaných 
obcích a vybavení stanovišť v těchto ob-
cích kontejnery na komunální odpad.

Zároveň bychom chtěli touto cestou 
upozornit na některé nedostatky v třídění 
odpadů. Do kontejnerů s tříděným od-
padem v žádném případě nepatří odpad 
komunální. Vzhledem k tomu, že se-
brané odpady jsou dotřiďovány ručně, 
je práce s takto znečištěným odpadem 
velmi nepříjemná! Prosíme občany, 
aby si tento fakt uvědomili předtím, než 
do nádoby z pohodlnosti odloží i tašku 
s komunálním odpadem obsahující často 
třeba zbytky potravin podléhající zkáze. 
Do nádob s papírem v žádném případě 
nepatří jakkoliv znečištěný papír, použité 
papírové kapesníky, použité ručníky a 
pleny. Nepatří tam ale ani papír, který je 
jakkoliv spojen s dalším materiálem, tj. 
nejrůznější kombinace papíru a plastu, 
např. obálky s okénkem, krabice od hraček 
atd. Tento materiál musí být ručně vytříděn 
a odvezen na skládku, žádná papírna totiž 

takto znečištěný odpad nezpracuje a tudíž 
ani neodebere.

Žádáme také občany, pokud mají mož-
nost, aby odváželi větší množství tříděného 
odpadu přímo do sběrného dvora. Pokud 
někdo zavalí stanoviště množstvím kar-
tonů, novin nebo třeba polystyrenu, které 
předtím skladoval ve sklepě, nebo mu 
vznikly jednorázově při nákupu zboží, 
znemožní až do příštího svozu využití 
místa ostatními občany. V této oblasti 
však předpokládáme značné zlepšení díky 
zdvojnásobení frekvence svozu papíru.  

Ke změně dochází také v otevírací době 
sběrného dvora. V roce 2009 se prodlužuje 
v pondělí a ve středu do 14:30, ostatní časy 
zůstávají nezměněny a dvůr bude tedy 
otevřen takto:

den otevírací doba 16. 10. – 14. 4. (zimní) otevírací doba 15. 4. – 15. 10. (letní)
pondělí 6:00 – 14:30 6:00 – 14:30
úterý zavřeno
středa 6:00 – 14:30 6:00 – 14:30
čtvrtek zavřeno
pátek 6:00 – 16:00 6:00 – 17:00
sobota zavřeno 8:00 – 12:00
Ve sběrném dvoře mohou občané Králík 

a integrovaných obcí odevzdat bezplatně 
veškeré vzniklé odpady včetně ledniček a 
dalších elektrozařízení. Připomínáme, že 
sběrný dvůr nepřijímá bezplatně stavební-

ho odpad. Podle vý-
kladu Ministerstva 
životního prostředí 
nesmí být stavební 
odpad zařazen do 
obecního systému 
nakládání s odpady. 
Upozorňujeme, že 
podle platné vyhlášky města nesmí být 
stavební odpad ukládán do popelnic nebo 
kontejnerů na komunální odpad a že za 
tento přestupek může být uložena pokuta, 
stavební odpad má být ukládán na místě 
k tomu vyhláškou určeném, tj. ve sběrném 
dvoře nebo může být v případě většího 
množství ukládán do kontejnerů, které na 
požádání přistaví firma SMK s.r.o.

Pro úplnost dodejme, že v roce 2009 

bude v našem městě svážet firma SMK 
s.r.o. i plasty, týdenní frekvence svozu zů-
stává zachována a nadále budeme posilovat 
stanoviště dalšími kontejnery.

P. Brandejs, Odbor ŽP MěÚ Králíky

Odchyt a odvoz volně
pobíhajících psů

V prosinci 2008 zajišťovala zkušebně odchyt 
a odvoz volně pobíhajících psů firma SMK 
s.r.o., od 1. ledna 2009 začíná tuto službu 
poskytovat trvale. V souvislosti s tím bychom 
chtěli upozornit občany na některé povinnosti, 
které jim vyplývají z příslušných vyhlášek a 
zákonů.

Vyhláška města Králíky č. 4/2005  ukládám 
mimo jiné povinnost zamezit pobíhání psů 
bez vodítka na veřejných prostranstvích 
a dále zákaz vstupu psů na dětská hřiště, 
veřejná sportoviště, hřbitovy a na místa 
označená značkou zákaz vstupu psů. Zákon 
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání 
ukládá mimo jiné povinnost zajistit zvířata 
proti úniku.

Upozorňujeme, že v roce 2009 budou 
volně pobíhající psi odchytáváni a následně 
odváženi do psích útulků v okolních městech. 
S majitelem bude následně zahájeno správní 
řízení z důvodu porušení příslušných zákonů a 
vyhlášek a zároveň mu bude vyúčtován odchyt 
a odvoz psa a další náklady s tím spojené. Pro-
síme tedy všechny občany, aby v roce 2009 ve 
zvýšené míře dbali na dodržování všech přepisů 
týkajících se držení psů. 

Fotografie odchycených psů budou umís-
ťovány na web Služeb města Králíky s.r.o. 
na adrese http://www.sluzbymestakraliky.cz/. 
Pokud se někomu pes zatoulá, může se tedy 
informovat na SMK s.r.o. - tel. 465 631 090, 
zda pes nebyl nalezen a odchycen.

Ing. J. Orlita
Odbor ŽP MěÚ Králíky

Poplatek za odpady v roce 2009
Zastupitelstvo města Králíky schválilo na 

svém prosincovém jednání Obecně závaznou 
vyhlášku Města Králíky č. 1/2008 týkající se 
výše poplatku za odpady pro rok 2009. Výše 
poplatku zůstává stejná jako v roce 2008, to je 
500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Pro úplnost ještě připomínáme některé jednotli-
vé pojmy a povinnosti vycházející z vyhlášky o od-
padech. Poplatníkem se rozumí fyzická osoba, 
která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může 
být poplatek odveden společným zástupcem, za 
osoby nezletilé zákonným zástupcem, za rodinný 
nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto 
osoby jsou povinny obci oznámit jména osob, za 
které poplatek odvádějí. Poplatníkem se rovněž 
rozumí fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu.

Správce poplatku může rovněž na základě 
žádosti poplatníka v jednotlivých mimořádných 
případech poplatek snížit nebo prominout, a to 
z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Poplatek je splatný buď jednorázově za celý 
kalendářní rok, a to do 31. 3. nebo formou 
dvou splátek do 31. 3. za I. pololetí a do 30. 9. 
za II. pololetí kalendářního roku. Poplatek lze 
uhradit formou hotovostní platby u finančního 
odboru Městského úřadu Králíky (budova 
radnice na náměstí), bezhotovostní platbou 
nebo složenkou, kterou si poplatník či společný 
zástupce vyzvedne u finančního odboru Měst-
ského úřadu Králíky, a to na účet Městského 
úřadu Králíky č. 1324193309/0800 u České 
spořitelny Svitavy, pobočka Králíky, konstantní 
symbol 1319, variabilní symbol tvoří číslo ge-
nerované počítačovým zpracováním. Vznikne-li 
poplatková povinnost po 30. 9. kalendářního 
roku, je poplatek splatný v následujícím běžném 
termínu, tj. do 31. 3. následujícího roku.

P. Brandejs, odbor ŽP MěÚ Králíky



Králický zpravodaj 1/2009 - �

! 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

Upozornění na povinnosti, které musí
podnikatelé splnit do 15. února 2009

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a Zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší 
ukládají podnikatelům řadu povinností. Rádi bychom podnikatelským 
subjektům patřícím do našeho správního obvodu připomněli některé 
z nich, zejména ty, které je třeba splnit nejpozději do 15. února 2009:

Povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší: 
malé zdroje znečišťování ovzduší: 
a) spalovací:
• podání oznámení s podklady pro výpočet poplatku za znečišťování 

u zdrojů podléhajících zpoplatnění.
(Malé spalovací zdroje jsou zdroje o tepelném výkonu nižším než 200 

kW. Zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW nejsou předmětem 
poplatku za znečišťování ovzduší. U malých spalovacích zdrojů použí-
vající jako paliva koks, dřevo nebo topný olej s obsahem síry do 0,1%  
není sazba poplatku stanovena)

Povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší je dále zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření 
účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu 
spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát za 2 roky 
a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění; tuto povin-
nost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého 
tepelného výkonu 15 kw a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva 
od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. Výsledky měření a kontroly 
jsou provozovatelé povinni oznámit MěÚ, odboru životního prostředí do 
30 dnů od data jejich uskutečnění.

b) vypouštějící těkavé organické látky (VOC): 
• podání oznámení s podklady pro výpočet poplatku za jeho znečiš-

ťování (roční spotřeba do 0,6 t TOL) 
• při projektované roční spotřebě od 0,4 – 0,6 t TOL (provozy)oznamuje 

údaj o jejich používání na předepsaném tiskopise dle vedené bilance 
spotřeby TOL

střední zdroje znečišťování ovzduší: 
a) spalovací:
podání oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší a sou-

hrnnou provozní evidence za každý provozovaný zdroj.
(Střední zdroje znečišťování ovzduší jsou zdroje o tepelném výkonu 

od 200 kW do 5 000 kW včetně)
Provozovatelé středních zdrojů znečišťování ovzduší o výkonu do 

1 000 kw zajistí autorizované měření u těchto zdrojů nejméně 1 x za 5 
roků a protokol doručí MěÚ, odboru životního prostředí.

b) vypouštějící těkavé organické látky (VOC):
• oznámení výpočtu poplatku a údajů o jejich používání na přede-

psaném tiskopise dle vedené bilance spotřeby TOL (roční spotřeba od 
0,6 – 5 t TOL)

Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech:
Původci odpadů a osoby oprávněné k nakládání s odpady, které na-

kládají ročně s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 
50 t ostatních odpadů jsou povinni do 15. února zaslat MěÚ Králíky 
hlášení o druzích, množstvích odpadů a způsobech nakládání s nimi na 
předepsaném formuláři. Formulář je přílohou č. 20 vyhlášky č. 383/2001 
Sb. a je ho rovněž možno získat na oficiálních stránkách města http://
www.kraliky.cz/, úřední deska, odbor ŽP.

Podnikatelé mají možnost vypracovat hlášení pomocí internetového 
formuláře firmy INISOFT. Celý postup je podrobně popsán na http://
odpady.inisoft.cz/, doporučujeme tento postup všem podnikatelům a to 
včetně zaslání hlášení v elektronické podobě na MěÚ Králíky na adresu 
p.brandejs@orlicko.cz. 

Upozorňujeme, že výše uvedená povinnost se týká každé právnické 
nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která ročně nakládá s více 
než 50 kg nebezpečných odpadů! Ministerstvo ŽP provádí zpětnou 
kontrolu a z údajů firem oprávněných k převzetí odpadů zjišťuje nespl-
nění povinnosti odevzdání ročního hlášení. Připomínáme, že neplnění 
povinností vyplývajících ze zákona o odpadech je pokutováno!

Dále upozorňujeme na několik důležitých ustanovení zákona 
o odpadech:

1) Průběžnou evidenci odpadů musí vést každý podnikatel produ-
kující odpady

2) Každý podnikatel, který nakládá s nebezpečným odpadem, musí 
mít udělen souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady. Souhlas 
uděluje odbor ŽP MěÚ Králíky na základě písemné žádosti, náležitosti 
žádosti jsou uvedeny v §2 vyhlášky 383/2001 Sb. a jsou i internetových 
stránkách města na úřední desce. Tyto souhlasy jsou MěÚ Králíky udě-
lovány na 4 roky, platnost souhlasů udělených v roce 2004 tedy skončila 
a je třeba zažádat o nové. 

3) Odpady lze předávat jen osobám oprávněným k jejich převzetí a 
je povinností předávajícího přesvědčit se, zda ten komu odpady předává, 
je skutečně oprávněn je převzít a má všechna potřebná povolení.  

V případě nejasností lze potřebné informace získat na odboru životního 
prostředí MěÚ Králíky, tel. 456 670 882 (odpady) nebo 465 670 883 
(ovzduší). 

R. Macošková, P. Brandejs, odbor ŽP MěÚ  Králíky

Zloději získávají
osobní údaje po telefonu

Podvodníci útočí zejména na starší lidi už i po telefonu. Několik Pro-
stějovanů naletělo zlodějům na telefonu, kteří tímto způsobem získávali 
od starších lidí osobní údaje a informace, na jejichž základě dotyčné 
později vykradli.

 „V posledních dnech jsme zaznamenali několik případů, kdy pod 
hlavičkou telefonické společnosti kontaktoval důchodce neznámý pod-
vodník. Řekl jim, že byli jako dlouholetí zákazníci vylosováni a vyhráli 
satelitní přijímač, nebo jiná obdobná zařízení. Osmdesátiletý muž, kterého 
pachatel pod touto záminkou nedávno také oslovil k nám přišel s tím, že si 
to rozmyslel a raději žádnou cenu nechce. Snažili jsme se mu pomoci a do 
společnosti jsme zavolali. Zjistili jsme, že žádná podobná akce neprobíhá 
a nikdy v minulosti ani neprobíhala,“ uvedla za prostějovskou městskou 
policii Jana Adámková. Dodala, že v ostatních případech, kdy lidé nebyli 
takto obezřetní, jim při instalování „výhry“ zmizely celoživotní úspory.

Podle mluvčí prostějovských policistů Aleny Nedělníkové jsou pod-
vodníci stále vynalézavější. „Po telefonu získávají zejména od starších 
lidí informace, které jim pomohou vytipovat si vhodnou oběť,“ upozornila 
Nedělníková.

O své úspory přišla minulý týden také dvaaosmdesátiletá důchodky-
ně, která bydlí v centru města. „Ve čtvrtek mi volali z nějaké bankovní 
společnosti. Příjemný mužský hlas se mě vyptával, zda bych si u této 
firmy nechtěla uložit své úspory. Přestože mi nabízel vysoký úrok, 
odmítla jsem s tím, že našetřené peníze dám za dva měsíce vnučce, 
která se bude vdávat. Potom se mě ptal na další věci, už si moc přesně 
nepamatuji na co. Když jsem se druhý den vrátila od lékaře, byl obývák 
vzhůru nohama a peníze nikde,“ popsala okradená žena, od které se 
podvodník po telefonu dozvěděl, že má v bytě své úspory a také to, 
kdy nebude doma.

„Podvodníci pokládají v těchto případech své otázky tak chytře, že 
si starší lidé ani neuvědomí, že jim sdělují informace, které by neměli,“ 
poznamenala Adámková s tím, že starší lidé by neměli poskytovat žádné 
osobní informace po telefonu, nic nepřebírat, nepodepisovat a nepouštět 
neznámé do bytu.

Autor: Kateřina Slouková, http://www.denik.cz
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Výpis z jednání Rady města Králíky
26. 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. Dolní Lipka a část k. ú. Králíky (ozn. 
jako místní část Dolní Lipka) dle abecedního 
seznamu organizací a občanů pro k. ú. Dolní 
Lipka a Králíky pro oprávněné město Králí-
ky. RM zároveň schvaluje do doby realizace 
stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky po-
zemků smlouvy o uzavření budoucích smluv 
o zřízení věcného břemene. 

- RM schvaluje návrh pravidel rozpoč-
tového provizoria na rok 2009 a ukládá FO 
předložit návrh na jednání zastupitelstva. 

- RM, schvaluje rozpočtové opatření KÚ 
číslo 194, MŽP č. PA012/08  a interní roz-
počtové opatření číslo 8, kterým se  zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 
částku 49.500 Kč.

- RM schvaluje znění výzvy k předložení 
nabídky na stavbu: „Krytý bazén KRALIC-
KO“. Dále RM ukládá odboru VTS zajistit 
soutěž malého rozsahu – průzkum trhu na 
výše uvedenou stavbu. Výzva k předložení 
nabídky bude zaslána těmto firmám:

Ing. Daniel Kotaška, Pardubice
Provod, inženýrská společnost, s. r. o., 

Ing. Petr Plichta, Ústí nad Labem
ENESA, a. s., Ing. Miroslav Marada, 

Praha 9
PPP, spol. s r. o., Ing. Jiří Hladík, Pardu-

bice současně bude zveřejněna obvyklým 
způsobem. 

- RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo č. 1/2008 s firmou KLEMPÍŘSTVÍ 
Moravec Zdeněk, Králíky na stavbu: „Sanace 
střešního pláště budovy čp. 359 v Králíkách“ 
a pověřuje starostku podpisem dodatku.

- RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 18/2008 na stavbu „Rekonstrukce 
fotbalového hřiště“ s firmou PHILIPP 
SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY, a. s., Praha 
10, kde se mění termín dokončení stavby. 
RM zároveň pověřuje starostku podpisem 
dodatku. 

- RM bere na vědomí zprávu o provedení 
veřejnosprávní kontroly firmou AV-AU-
DITING, spol. s r. o. v MŠ Červený Potok, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

- RM pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy o poskytnutí příspěvku Sdružení 
obcí Orlicko na projekt „Malé památky 
Orlicka - kříž na hřbitově“.

- RM bere na vědomí informaci o pře-
rušení dodávky elektrické energie pro ZŠ 
Moravská, ŠJ Moravská ve dnech 10.12. 
a 12.12.2008 a ukládá vedoucímu OŠKT 
informovat školy a předškolní zařízení 
o této situaci. 

- RM souhlasí se skácením 5 ks jasanu 
na p. p. č. 2203/1, 225/2 a 1902/22, vše v k. 
ú. Králíky. 

- RM schvaluje „Příručku systému 
managementu jakosti města Králíky“ dle 
předloženého návrhu.

- RM bere na vědomí dokument „Politika 
jakosti města Králíky“ a ukládá tajemníkovi 
předložit bod na jednání ZM. 

- RM schvaluje „Organizační řád MěÚ 
Králíky“ s účinnosti od 1. 12. 2008.

3. 12.
- RM bere na vědomí žádost o. p. s. EU-

RIDIKA a ukládá vedení města projednat se 
zástupci o. p. s. předložený záměr na využití 
a podmínky pronájmu nemovitostí.

- RM schvaluje smlouvu č. Z S24 12 
8120006622 uzavřenou s firmou ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, kde předmětem 
smlouvy je realizace přeložky distribuční-
ho zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie na stavbu: IZ-12-2000026 – Králíky, 
„Na Skřivánku“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

- RM jmenuje Mgr. Hejkrlíka a Mgr. Hla-
vu jako zástupce zřizovatele do rady školy 
při ZŠ Králíky, Moravská 647, okr. Ústí nad 
Orlicí na nové volební období.

- RM schvaluje spoluúčast města Králíky 
v projektu Průvodci po Čechách, Moravě a 
Slezsku v rozsahu 1 barevná strana a ukládá 
vedoucímu OŠKT připravit grafický návrh 
propagace města, městského muzea a tvrze 
Hůrka.

- RM podporuje realizaci institutu veřejné 
služby ve městě Králíky. Rada města po-
věřuje starostku jednáním se starosty obcí 
mikroregionu Králicko při zavedení institutu 
veřejné služby i do těchto obcí. Rada města 
ukládá vedoucímu OSVZ vypracovat text 
informačního dopisu k oslovení potencio-
nálně spolupracujících organizací.

- RM schvaluje „Smlouvu o poskyt-
nutí účelové státní neinvestiční dotace v 
požární ochraně na výdaje jednotky SDH 
obce pro rok 2008 – ostatní části dotace 
č. KH/2008/0713-OD“, která je uzavírá-
na mezi Pardubickým krajem a městem 
Králíky a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

10. 12.
- RM schvaluje zřízení věcných břemen 

v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Krá-
líky“ s jednotlivými vlastníky pozemků v k. 
ú. Dolní Boříkovice dle abecedního seznamu 
organizací a občanů pro k. ú. Dolní Boříko-
vice pro oprávněné město Králíky.

RM zároveň schvaluje do doby realizace 
stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky po-
zemků smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 

- RM schvaluje záměr prodeje dětského 
horského jízdního kola zn. SUPERIOR za 
minimální kupní cenu 700 Kč a ukládá MO 
záměr prodeje zveřejnit.

- RM schvaluje podpis smlouvy o prove-
dení atestace č.08108.

- RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku občanskému sdružení „Kontakt“, 
Ústí nad Orlicí, a to v částce 2.000 Kč. 

- RM schvaluje přímý příspěvek občan-
skému sdružení CEMA na zajištění řádného 
provozu Domova pro ženy a matky s dětmi 
v tísni v Žamberku ve výši Kč 10.000,- a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy 
o poskytnutí dotace.

- RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo na služby spojené se svozem odpadů 
(plastů) s firmou Služby města Králíky, s. r. 
o. a pověřuje starostku jejím podpisem. 

- RM schvaluje „Smlouvu o bezúplatném 
převodu majetku na město Králíky, 2 ks 
dýchacích přístrojů zn. SATURN“, která je 
uzavírána mezi Hasičským záchranným sbo-
rem Pardubického kraje a městem Králíky a 
pověřuje starostku města jejím podpisem. 

- RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo č. 1208 uzavřenou s firmou VOTAVA 
CZ , s. r. o., Skuteč na stavbu: „Páteřní ko-
munikace hřbitova v Králíkách“ a pověřuje 
starostku  podpisem dodatku.

- RM schvaluje smlouvu č. Z S12 12 
4120150275 mezi městem Králíky a firmou 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, o realizaci 
připojení odběrného místa: „Sídliště 42 RD - 
Na Skřivánku, Králíky“ a pověřuje starostku 
města  podpisem smlouvy. 

17. 12.
- RM schvaluje jednorázové poskytnutí 

nebytového prostoru – zasedací místnosti 
v budově čp. 316 v ul. K. Čapka v Krá-
líkách o.s. PRO-BIO regionální centrum 
Krkonoše a Podkrkonoší, Horní Branná 
117 za účelem konání školení za nájemné 
ve výši 200 Kč.

- RM schvaluje nájemní smlouvu č. 
5089/2008 mezi městem Králíky a panem 
Barnou, Králíky čp. 833 na pronájem 
pozemků p. p. č. 599/4 a 602/3 v k. ú. Pro-
střední Lipka.

- RM souhlasí s poskytnutím příspěvku  
Kč 2.000,- z oblasti přímé podpory z rozpoč-
tu pro rok 2009, příspěvek bude poukázán 
na účet Orlického sportovního sdružení 
okresu Ústí nad Orlicí vedený u KB Ústí 
nad Orlicí číslo 2231-611/0100, variabilní 
symbol 7107 . 

- RM schvaluje Návštěvní řád fotbalo-
vého areálu v ulici Karla Čapka a v Boří-
kovicích.

- RM schvaluje vyčlenění plochy pro 
umístění prodejních stánků ZUŠ dne 21. 12. 
2008 do 13:00 hod.

- RM bere na vědomí žádost pana Vlčka, 
děkuje mu za dosavadní spolupráci a s účin-
ností ke dni 1. 1. 2009 ho odvolává z funkce 
velitele JSDHO Králíky. Pan Vlček zůstává 
členem JSDHO Králíky.

- RM jmenuje s účinností od 1. 1. 2009 
do funkce velitele jednotky JSDHO Králíky 
pana Mánka.

- RM stanoví na základě § 102, odst. 2, 
písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. v platném 
znění celkový počet zaměstnanců obce 
v obecním úřadu pro rok 2009 – 50 za-
městnanců.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 10 konaného dne 8. prosince 2008

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

Z jednání omluveni: Mgr. Vlastimil Kubíček, 
Ing. Anton Zima, Arnošt Juránek.

Z části jednání omluven: JUDr. Milan 
Ježek.

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

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Strategický plán Leader

Místní akční skupiny ORLICKO
„Žijeme a chceme žít v pohraničí“

4.3. Zrušení organizační složky
Přírodní muzeum Králická
pevnostní oblast

4.4. Pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2009

4.5. Vyhláška o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadů na rok 2009

4.6. Vyjádření ZM k návrhu vyloučení
ploch sjezdového lyžování z návrhu
územního plánu města Králíky

4.7. Schválení smlouvy o poskytnutí
příspěvku na projekt „Lyžařská
běžecká oblast Buková hora
– Suchý vrch“

5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů
1. - 3. Zahájení, prezence, zpráva z jednání 

rady města
Starostka města zahájila zasedání přivítáním 

přítomných členů a zároveň navrhla doplnění 
programu o bod 4.6 – Vyjádření ZM k návrhu 
vyloučení ploch sjezdového lyžování z návrhu ÚP 
Králíky a bod 4.7 – Smlouva o poskytnutí příspěv-
ku na projekt „lyžařská běžecká oblast Buková 
hora – Suchý vrch“. Doplněný program jednání 
byl poté schválen. Ověřovatelé zápisu z jednání 
ZM z 10.11.2008 pan Vladimír Hejtmanský a 
MUDr. Marie Špičková nevznesli připomínky. 
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schvále-
ni Mgr. Jarmila Berková a Ing. Ladislav Dostálek. 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl a 
následnou diskusi řídil místostarosta.  V diskusi 
vystoupil JUDr. Ježek s dotazem na důvod pro-
dlení splatnosti nájemného od SMK a s dotazem 
na změny v organizačním řádu města.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej bytové jednotky č. 842/1 v Krá-

líkách ZM/2008/03/039
Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 10. 3. 

2008 zaslal MO nabídku na převod jednotky do 
vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v bytovém domě čp. 841 

až 843 v Králíkách. O bytovou jednotku projevil 
zájem stávající nájemce, tj. manželé S.

ZM schválilo prodej bytové jednotky v by-
tového domě čp. 841, 842 a 843 v k.ú. Králíky, 
a to: - bytovou jednotku č. 842/1 a spoluvlast-
nický 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 S., 
Králíky za kupní cenu 141.596 Kč. 

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 187/2 v k.ú. 
Králíky 

Obsah: Paní V. P. z Hradce Králové požádala 
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. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem + cena 
bezdůvodného obohacení za užívání nemovitosti 
za poslední 3 roky ve výši 5.598 Kč, tj. celkem 
28.732 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 187/2 
v k.ú. Králíky paní V. P., Hradec Králové, za 
kupní cenu 28.732 Kč. 

4.1.3. Prodej pozemků st.p.č. 89 a 93 v k.ú. 
Dolní Lipka

Obsah: Manželé F. požádali o prodej pozemků 
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků 
pod stavbami. Jedná se o pozemky pod garážemi 
o výměře 51 m2, v KN jsou  vedeny jako zastavěné 
plochy, pozemky nemají žadatelé v pronájmu. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
+ cena bezdůvodného obohacení za užívání ne-
movitosti za poslední 3 roky ve výši 612 Kč, tj. 
celkem 4.829 Kč.

ZM schválilo prodej pozemků st. p. č. 89 a 93 
v k. ú. Dolní Lipka manželům F., Dolní Lipka 
za kupní cenu 4.829 Kč. 

4.1.4. Prodej pozemku p.p.č. 570/27 v k.ú. 
Králíky

Obsah: Manželé H. požádali 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. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. celkem 
20.794 Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p. p. č. 570/27 
v k. ú. Králíky manželům H., Králíky za kupní 
cenu 20.794 Kč. 

4.1.5. Prodej pozemku p.p.č. 95/6 v k. ú. 
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé R. 
za účelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek 
o výměře 191 m2, který je v KN veden jako ostatní 
plocha, pozemek je oplocen, žadatelé nemají po-
zemek v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem + cena bezdůvodného obohacení za 
užívání nemovitosti za poslední 3 roky ve výši 
1.433 Kč, tj. celkem 15.777 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 95/6 
v k.ú. Králíky manželům R., Králíky za kupní 
cenu 15.777 Kč. 

4.1.6. Prodej pozemku ve zjednodušené evi-
denci p.č. (321) GP v k. ú. Horní Lipka 

Obsah: O koupi pozemku požádal pan R. 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 pro-
nájmu. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena ve výši znaleckého posudku 31.173 
Kč + náklady spojené s převodem, tj. celkem 
33.531 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku ve zjedno-
dušené evidenci p.č. (321) GP v k.ú. Horní 
Lipka panu R. Š., Heřmanice za kupní cenu 
33.531 Kč. 

4.1.7. Dohoda o zrušení podílového spoluvlast-
nictví a vypořádání spoluvlastníků 

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 377.549 m2 v hodnotě 
dle znaleckého posudku 9.739.412,91 Kč a lesní 
pozemky v k.ú. Králíky o výměře 125.082 m2 
v hodnotě dle znaleckého posudku 3.145.030,46 
Kč. Pozemky jsou původní historický majetek 
Lesního družstva Králíky a jsou v podílovém 
spoluvlastnictví – Obec Červená Voda má podíl 
ve výši 4/5 a Město Králíky podíl 1/5. Město 
Králíky uzavřelo s Obcí Červená Voda dne 30. 1. 
2003 dohodu o výkonu spoluvlastnických práv 
k nemovitostem. Záměr směny spoluvlastnic-
kých podílů na lesních pozemcích v k.ú. Králíky 
a Dolní Orlice byl schválen a zveřejněn. Obec 
Červená Voda předložila ke schválení dohodu 
o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořá-
dání spoluvlastníků. Dohodou dojde ke zrušení 
podílového spoluvlastnictví a reálném rozdělení 
nemovitostí tak, že Město Králíky se stane výluč-
ným vlastníkem lesů v Králíkách a Obec Červená 
Voda na Dolní Orlici. Rozdíl v ceně podílů ve 
výši 568.141,79 Kč zaplatí Město Králíky Obci 
Červená Voda. 

ZM schválilo dohodu o zrušení podílového 
spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků, 
na základě které se: a) Město Králíky stane 
výlučným vlastníkem pozemků p.p.č. 722, 
726/1, 2125, 1608/21, 3050, 3136 vše v obci a k.ú. 
Králíky b) Obec Červená Voda stane výlučným 
vlastníkem pozemků p.p.č. 253/10, 255/2, 265, 
267, 268, 330/4, 330/5, 332, 334/3, 334/6, 334/7, 
335 a pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 
266/1(EN), 253/1(GP), 255(GP), 266/1(GP) vše 
v obci Červená Voda a k.ú. Dolní Orlice. Rozdíl 
v ceně podílu nemovitostí, který se převádí do 
výlučného vlastnictví Města Králíky, a ceny po-
dílu nemovitostí, který se převádí do výlučného 
vlastnictví Obce Červená Voda, a který činí 
568.141,79 Kč, zaplatí Město Králíky. 

4.1.8. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod 
stavbou v k.ú. Dolní Lipka 

Obsah: Na základě usnesení RM ze dne 18. 6. 
2008 požádalo město o převod pozemku st. p. č. 
78 v k. ú. Dolní Lipka pod stavbou autobusové 
čekárny, která stojí na pozemku Českých drah, a. 
s. Vlastník pozemku nabídl městu i převod části 
pozemku p. p. č. 660/4, tj. okolo st. p. č. 78, pro 
tuto část ČD nemají využití. Kupní cena bude 
stanovená znalcem. Dle odboru VTS skutečné 
umístění zastávky pravděpodobně nesouhlasí 
se zákresem v kat. mapě. Navrhuje oddělit geo-
metrickým plánem a získat pouze pruh se zadní 
stěnou zastávky. Na zbytku je umístěna ČOV 
jiného vlastníka. Dle odboru ÚPaSÚ je pozemek 
dle návrhu ÚPO Králíky zařazen do ploch ČD, a. 
s. RM doporučila úplatný převod pozemku st. p. 
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č. 78 a části pozemku p. p. č. 660/4 (pouze pruh 
se zadní stěnou zastávky).

ZM schválilo úplatný převod pozemku st. p. 
č. 78 a části pozemku p. p. č. 660/4 (pouze pruh 
za zadní stěnou zastávky) v k. ú. Dolní Lipka od 
Českých drah, a. s., Praha na Město Králíky za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku. 

4.1.9. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod 
stavbou v k. ú. Dolní Boříkovice

Obsah: Na základě usnesení RM ze dne 17. 
9. 2008 požádalo město o bezúplatný převod 
pozemku st. p. č. 301 v k. ú. Dolní Boříkovice pod  
stavbou občanské vybavenosti – skladu sportov-
ního nářadí. Jedná se o pozemek o výměře 27 m2, 
pozemek má město v pronájmu od ÚZSVM. 

ÚZSVM sdělil městu, že v tomto případě je 
možný pouze úplatný převod pozemku formou 
přímého prodeje. RM doporučila úplatný převod 
pozemku.

ZM schválilo úplatný převod pozemku st. p. 
č. 301 v k. ú. Dolní Boříkovice od ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 
na Město Králíky za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou. 

4.2. Strategický plán Leader Místní akční 
skupiny ORLICKO „Žijeme a chceme žít 
v pohraničí“ 

Obsah: Zastupitelstvo města schválilo svým 
usnesením č. ZM/2007/05/113 zařazení území 
města Králíky do území MAS Orlicko. V prů-
běhu roku 2008 zpracovala MAS finální verzi 
Strategického plánu Leader, který byl schválen 
Valnou hromadou MAS ORLICKO a dne 22. 
10. 2008 byla podána na SZIF žádost o podporu 
Strategie. Žádost byla zaregistrována a výsledky 
hodnocení žádostí by měly být známy do konce 
ledna 2009. Před podpisem smlouvy (v případě 
úspěchu žádosti) je MAS povinna doložit souhlas 
všech obcí zařazených do územní působnosti 
MAS ORLICKO s předloženým Strategickým 
plánem Leader. Město Králíky se aktivně zapojilo 
do přípravy žádosti a současně předalo  požadavek 
na poskytnutí dotace na aktivity v integrovaných 
obcích – místní komunikace, klubová činnost, 
dětská hřiště a veřejné osvětlení.

V diskuzi se JUDr. Ježek zeptal, zda případné 
získané prostředky lze použít na tvorbu nových 
pracovních míst.

ZM schválilo znění Strategického plánu Lea-
der Místní akční skupiny ORLICKO „Žijeme a 
chceme žít v pohraničí“. 

4.3. Zrušení organizační složky Přírodní 
muzeum Králická pevnostní oblast

Obsah: Paní starostka přednesla návrh na 
zrušení organizační složky města Přírodní mu-
zeum Králická pevnostní oblast z důvodu pouze 
formální náplně, nevyužití obsahu a duplicity této 
OS s jinými společnostmi zajišťujícími činnosti 
v KPO. 

ZM schválilo zrušení organizační složky 
„Přírodní muzeum Králická pevnostní oblast“ 
k 31. 12. 2008. 

4.4. Pravidla rozpočtového provizoria na 
rok 2009

Obsah: S ohledem na skutečnost, že před 1. led-
nem nebude schválen rozpočet města na příslušný 
rozpočtový rok předkládá finanční odbor zastupi-
telstvu města k zajištění plynulosti hospodaření 
Města Králíky a jím zřízených organizací návrh 
pravidel rozpočtového provizoria pro období od 1. 
1. 2009 do doby schválení rozpočtu na rok 2009. 
RM návrh projednala a uložila FO předložit tento 
bod na jednání ZM.

JUDr. Ježek požádal o zpracování podkladů 
tak, aby zastupitelé měli k dispozici návrh roz-

počtu předem. Paní starostka vysvětlila postup 
při tvorbě rozpočtu a ujistila, že veškeré materiály 
budou mít všichni zastupitelé v řádných termínech 
k dispozici.

ZM schválilo v souladu s ustanovením § 
13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, tato pravidla 
rozpočtového provizoria na rok 2009: Roz-
počtové hospodaření v době od prvního dne 
rozpočtového roku 2009 do doby schválení 
rozpočtu města Králíky na příslušný rok se řídí 
objemem příjmů a výdajů schváleného rozpoč-
tu pro předchozí rok 2008. Výdaje rozpočtu se 
uvolňují do výše jedné dvanáctiny celkové roční 
částky v každém měsíci období rozpočtového 
provizoria. Kromě výše uvedených výdajů 
mohou být vynaloženy finanční prostředky na 
výdaje spojené s dotacemi schválenými v roce 
2008. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné 
v době rozpočtového provizoria se stávají pří-
jmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

4.5. Vyhláška o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování odpadů na 
rok 2009

Obsah: Pan Brandejs z odboru ŽP přednesl 
návrh vyhlášky „O místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
pro rok 2009“ a seznámil zastupitele s konstrukcí 
výpočtu výše poplatku pro občany.

ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku města 
Králíky č. 2/2008 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
pro rok 2009. 

4.6. Vyjádření ZM k návrhu vyloučení ploch 
sjezdového lyžování z návrhu územního plánu 
města Králíky 

Obsah: Ing. Špiková spolu s pí Noskovou 
přednesly návrh na vyloučení některých ploch  
pro sjezdové lyžování z návrhu ÚP. Důvodem 
je nesouhlas orgánů ochrany ŽP z KÚ, případně 
nutnost provést další šetření vlivu těchto ploch na 
ŽP, což by značně prodloužilo proces schvalování 
ÚP. O zařazení těchto ploch zpět do ÚP lze usilovat 
po schválení ÚP cestou návrhu na změnu ÚP. 

MUDr. Špičková požádalo o upřesnění infor-
mací o důvodech, které vadí KÚ u plochy pod 
klášterem.

ZM schválilo vyloučení ploch pro sjezdové 
lyžování Rn-1, Rn-3, Rn-4, Rn-5 z návrhu 
územní plánu města Králíky a schvaluje 
ponechání plochy pro sjezdové lyžování Rn-
2 v Dolní Hedeči v návrhu územního plánu 
města Králíky. 

(JUDr. Ježek se již neúčastnil hlasování)
4.7. Schválení smlouvy o poskytnutí pří-

spěvku na projekt „Lyžařská běžecká oblast 
Buková hora – Suchý vrch“

Obsah: Zastupitelstvo města schválilo v roce 
2004 účast města v projektu Sdružení obcí 
Orlicko „Lyžařská běžecká oblast Buková hora 
– Suchý vrch“ jehož cílem je technické zajištění 
a provoz lyžařských běžeckých stop v  oblasti. 
Projekt, který běží již pátým rokem, se osvědčil a 
údržba stop bude probíhat i v následujících letech. 
K rozšíření zázemí tohoto projektu bude v příštím 
roce na Červenovodském sedle vybudováno nové 
zázemí. Na vybudování zázemí uspělo Orlicko 
s žádostí o dotaci z Evropských fondů. Městu 
Králíky skončila platnost smlouvy a proto je nutné 
uzavřít smlouvu novou. Příspěvek je pro rok 2008 
splatný do 20. 12. 2008 a v dalších letech do 15. 
3. každého roku. Finanční prostředky na úhradu 
příspěvku za rok 2008 v rozpočtu jsou. 

ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí příspěv-
ku na projekt Sdružení obcí ORLICKO „Ly-
žařská běžecká oblast Buková Hora – Suchý 
vrch“ a pověřilo starostku jejím podpisem. 

5. Informace z MěÚ
Obsah: Na základě usnesení RM ze dne 26. 

11. 2008 je zastupitelstvu předložen dokument 
„Politika jakosti města Králíky“ v souvislosti se 
zavedením ISO normy. Výhodou zavedení normy 
je zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních 
orgánů, růst spokojenosti občanů a doklad voličům 
o kvalitě a zlepšování služeb, zlepšení řízení, 
organizace a pořádku, zvýšení šance čerpání 
dotací, potvrzení kvality managementu města, 
nárůst národního a mezinárodního kreditu, záruka 
trvanlivosti standardů kvality. Zavedením dojde 
k zajištění neustálého zlepšování služeb a měření, 
zvýšení transparentnosti města, získávání dotací, 
kde je nebo bude ISO podmínkou. Město bude mít 
doklad pro propagaci kvalit poskytovaných služeb 
v národním i mezinárodním měřítku. V rámci 
systému probíhají pravidelné roční dozorové 
audity. První audit se uskuteční ve dnech 15. a 
16. 12. 2008. 

ZM schválilo dokument „Politika jakosti 
města Králíky“. 

6. Vstupy občanů
Žádná informace nezazněla. 
7. Vstupy zastupitelů
P. Hejtmanský měl připomínku ke vzhledu 

květináčů zahrazujících vstup do Dlouhé ulice a 
dále se dotázal, zda by nebylo možné vybudovat 
parkoviště na odbočce k vrcholovým objektům 
tvrze Hůrka a zda by nebylo možné tam umístit 
kontejnery na odpad. Tato možnost bude pro-
věřena.

Ing. Dostálek vyjádřil nespokojenost se 
vzhledem stánků trhovců prodávajících v Dlouhé 
ulici. Následně zastupitelé diskutovali o možnosti 
určení jiného místa pro stánkový prodej, případně 
o možnostech ovlivnění vzhledu stánků.

Starostka ukončila jednání v 19:15 hod. 

Pozvánka
na

49. Králický karneval
27. 2. karneval pro dospělé 
(Střelnice - skupina Bladex)

28. 2. - dětský karneval
(od 14.00 hod.)

Téma masek: Svět filmu
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Z historie i zákulisí akcí BOUDA/CIHELNA
(pokračování z předchozího čísla zpravodaje)

Akce Cihelna 2004 proběhla ve dnech 20. až 22. srpna 2004. Ačkoliv 
počasí organizátorům a návštěvníkům „Dne Sil podpory a výcviku CI-
HELNA 2004 Králíky“ příliš nepřálo, akce byla velmi úspěšná. Diváků 
na předváděcí ploše a návštěvníků Králické pevnostní oblasti se sešlo 
dokonce o něco málo více, než v předchozím ročníku. A to i za situace, 
kdy v pátek nepřetržitě pršelo, celou sobotu se mračilo, ale pršet začalo 
naštěstí až po slavnostním ukončení akce. Neděle naopak přinesla nád-
herné počasí.

Cíle programu se podařilo splnit, celý den se bylo na co dívat a mnohé 
z programu přineslo nezapomenutelné zážitky. Tématem historických 
bojových ukázek bylo září 1938 a fiktivní boje v říjnu 1938 na česko-
slovenské hranici.

Podařilo se koordinovat a zajistit účast velkého počtu subjektů, které 
do akce přispěly zapůjčením mnohdy unikátních kusů vojenské historické 
techniky, uniformovaných osob, výstroje a výzbroje.

Akce se účastnilo za AČR: cvičících 200 vojáků z povolání, 47 vojáků 
základní služby, 29 příslušníků aktivních záloh (201. strážní rota aktivních 
záloh z Pardubic), 45 občanských zaměstnanců, celkem 321 osob. Vysta-
veno nebo nasazeno do ukázek bylo více než 100 kusů vojenské techniky, 
a to včetně modernizovaného tanku T 72 4M CZ, bitevních vrtulníků Mi 
24, vrtulníků Mi 8, 17, W3 Sokol, podzvukových bitevníků L 159.

Za kluby vojenské historie a historické vojenské jednotky se na akci 
aktivně účastnilo téměř 300 osob - v „bitevním poli“ necelých 270, ve 
spojeneckém táboře další dvě desítky. Šlo o členy: na čs. straně KVH HP 
19 - Brno, KVH HP 6 - Brno, KVH HP 4 - Opava, Vojensko-historické 
jednotky Hraničářský prapor 3 - Vranov n. D., KVH Náchod, KVH 
Poustka, KVH T - S 27, KVH Arco Jihlava, KVH Břeclav, Klub přátel 
čs. opevnění Roudnice nad Labem; na německé straně VHK Erika Brno, 
VHK Erika Kopřivnice, KVH Gardekorps - Praha, KVH Garda města 
Hradce Králové, KVH Pionier, VHK Apšeron, KVH Horský regiment 98, 
KVH Třebechovice pod Orebem, VK Čechoslovák. Šlo o subjekty, které 
svojí výstrojí, výbavou, znalostmi, secvičeností a kázní představují v pa-
letě občanských sdružení tohoto zaměření to nejlepší, co v ČR máme.

Bez účasti mnoha kusů vojenské historické techniky, mnohdy skutečně 
unikátních exemplářů, by nebyla CIHELNA 2004 tím, čím byla. Obrov-
skou podívanou. Za muzea státní i soukromá a za soukromé sběratele 
se akce účastnili: Vojenské technické muzeum Lešany s unikátním čs. 
tankem LT 38, Vojenské muzeum na demarkační linii v Rokycanech 
s replikou OA vz. 30 a unikátním štábním vozem Škoda 903 Superb, 
Vladimír Lehar s unikátním osmitunovým kolopásovým tahačem 
Krauss-Maffei (KM m 11) SdKfz 7, kolopásovou motorkou SdKfz 2 
a obojživelným štábním vozidlem, Klub majitelů historických vozidel 
Týniště nad Orlicí s nákladním vozem Praga RN a motocyklem Jawa, 
KVH Gardekorps s dokonalou přestavbou OT 810 na SdKfz 251/1C, 
s „Haklem“ se účastnila rovněž Rokytnice v O. h. - muzeum pevnost 
Hanička, soukromý sběratel pan Kamil Hubálovský, dva kolopásy 
byly ze sbírky ARMY FORTu, s. r.o. provozovatele Vojenského muzea 
Králíky, nechyběl štábní vůz Opel, šest různých motorek v sólo i verzi 
s vozíkem, včetně další kolopásové, Muzeum Sudety z Mostu zapůjčilo 
sanitu Mercedes z roku 1940, tradičním účastníkem byla dokonalá 
replika kolového průzkumného obrněného vozidla SdKfz 222 ze sbírky 
Klubu vojenské historie Garda města Hradec Králové, ze sbírky ARMY 
FORTu pocházela další účinkující Praga RN, protiletadlový kanón ráže 
8,8 cm (85) mm a 15 cm těžká polní houfnice vz. 18/47 (N). Na bojišti 
se pohybovalo celkem asi 28 velkých kusů historické techniky, dalších 
8 exemplářů bylo ve „spojeneckém dobovém táboře“.

Několik desítek nadšenců pracovalo pro návštěvníky na pevnostních 
muzeích a vojensko-historických expozicích v Králické pevnostní 
oblasti. 

Při příležitosti akce došlo k improvizovanému odhalení (byla vyrobena 
s cílem umístit ji v jiných podmínkách) pietní tabule s dosud nejkomplet-
nějším seznamem jmen obětí pohraničních incidentů, jehož tvůrcem je 
Vladimír Pohorský z Ústí nad Orlicí. Tato tabule dostatečným způsobem 
dokazuje, že jsme se v roce 1938 a 1939 bez boje nevzdali, že jsme svou 
Republiku československou bránili proti všem jejím nepřátelům, že jsme 
měli své mrtvé a zraněné. Tabule je skromnou připomínkou odhodlání 
a statečnosti všech tehdejších příslušníků čs. branné moci. Po akci CI-
HELNA 2004 byla přemístěna na Muzeum čs. opevnění - dělostřeleckou 
tvrz Bouda a zde je trvale umístěna.

V rámci programu akce se podařilo zorganizovat péčí Military clubu 
Kolín dobové spojenecké ležení s technikou a historickými zbraněmi.

Při příležitosti akce se podařilo vydat další číslo publikace Fortsborník 

(7/III), tak jako v roce 2002 a 2000 a vydat nové pohlednice - formátu 
A5 (dárkové) a A6 s tématem akce, Králické pevnostní oblasti a tvrze 
Bouda.

V rámci doprovodného programu se podařilo zorganizovat pro CI-
HELNU již tradiční improvizovanou autogramiádu, tentokrát publikace 
Přepadení (jeden z autorů - Ing. Milan Blum žijící v Německu, byl na 
místě a zájemcům výtisk publikace podepisoval). Proběhla prodejní 
výstava obrazů objektů čs opevnění na Králicku (v hale Vojenského 
muzea Králíky).

Ve spolupráci s ČD se podařilo zastavit rychlíky Praha - Jeseník a 
Jeseník - Praha v zastávce Prostřední lipka - tedy v bezprostřední blízkosti 
předváděcí plochy. Pro diváky spolehlivě fungoval zvláštní autobusovou 
linka Králíky - tvrz Bouda a zpět, která poprvé v historii akcí Cihelna 
jezdila dle jízdního řádu.

Návštěvníky akce čekal rozšířený sortiment nabízených upomínkových 
předmětů - např. další typy replik ručních granátů pro sběratele, kovové 
repliky odznaků a označení prvorepublikové armády, repliky odznaků 
Ředitelství opevňovacích prací.

Na rozdíl od Cihelny 2003 se podařilo zajistit odbavování návštěv-
níků plynule a bez čekání a to díky nové bezpečnostní agentuře, která 
nasadila 32 osob.

Další statistika akce CIHELNA 2004: 
Hrubý odhad návštěvnosti: cca 12 000 lidí (z toho asi 500 v pátek). 
Účastnilo se 22 dobrovolných hasičů, dva zdravotníci. 
HZS Králíky 10 lidí. 
Stánkařů byly asi tři desítky. 
SDH Mladkova 4 lidi. 
Technika HZS Králíky na ukázce: 2 vozy. 
Technika SDH Mladkov na statické ukázce: 3 vozy + 1 stříkačka 

(koňský zápřah) 
Zaparkovaných autobusů u ČD Králíky: 1 bus 
Zaparkovaných osobních aut - Králíky: 1 309 aut; Prostřední Lipka: 

526 aut 
Počet vystavovatelů (stanovišť): 27 
Počet akreditovaných stánkařů: 27 
Počet obsluhy u stánků: 99 lidí 
Akreditovaných novinářů: 15 
Počet osob V. I. P. na akci: cca 200 lidí 
Akci osobně navštívil ministr obrany ČR Karel Kühnl, přítomni byli 

hejtman pardubického kraje Ing. Roman Línek, náměstkyně ministra 
práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová, náměstkyně ministra financí 
Ivona Leigerská, ředitel NBÚ Mgr. Jan Mareš, prezident asociace obran-
ného průmyslu Jiří Hynek a další.

Přítomno bylo rovněž šest aktivních generálů AČR (generálmajor 
(pokračování na straně 14)
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Jan Ďurica, brigádní generálové Antonín Pugzík, Miloš Doubek, Jiří 
Halaška, Ján Gurník, Karel Blahna) a generálporučík v.v. Radovan 
Procházka.

Účastnili se vojenští přidělenci z Francie, Velké Británie, Číny, Ra-
kouska, mnoho polských vojáků.

Početně byli zastoupeni starostové a místostarostové obcí a měst zdej-
šího regionu v čele se starostou Králík Mgr. Dušanem Krabcem.

Den Sil Podpory a výcviku Cihelna 2005 Králíky, jak zněl celý název 
akce se mimořádně vydařil. Přispělo k tomu zajisté i skvělé počasí, které 
nepotvrdilo pesimistické prognózy.

Různé složky Sil Podpory a výcviku AČR připravovaly od 15. srpna 
týlové zázemí celé akce, spojení, ubytování účastníků, výstavní plochy 
pro statické ukázky vojenské a speciální techniky, zázemí pro hosty VIP, 
podmínky pro ozvučení a upravovaly „bojiště“ - prostor v bezprostřední 
blízkosti Vojenského muzea Králíky. Přípravám počasí nepřálo, ale vše se 
díky intenzivnímu nasazení zúčastněných podařilo dokončit včas.

Program pro veřejnost zahájila 19. srpna „Spanilá jízda“ vojenské his-
torické kolony na trase Vojenské muzeum Králíky - Žamberk - Letohrad 
- Jablonné nad Orlicí - Červenovodské sedlo - Červená Voda - Vojenské 
muzeum Králíky. Následovala veřejnosti přístupná generálka akce, která 
probíhala od páteční 14. hodiny, do cca 17 hodin. Návštěvnost i úroveň 
prováděného secvičování dynamických ukázek překonala očekávání. 
Vydařila se nejen historická ukázka s tématem „Ostravská operace - jaro 
1945“ na kterou stihla dorazit většina těžké techniky, přesunovaná i ze 
vzdálenosti několika set kilometrů, ale také dynamické ukázky AČR a 
IZS. Jak se shodovali diváci, vrchol generálky představovaly ukázky le-
teckých sil AČR. Vysokou úroveň měl také kulturní program ve večerních 
hodinách na Velkém náměstí v Králíkách (Vojenský umělecký soubor 
Ondráš, Posádková hudba Hradec Králové, Mažoretky DIXI - Stonava, 
hudební skupina Maxim Turbulenc).

Jestliže se vydařil pátek, o sobotě to lze konstatovat dvojnásob. Souvis-
lý blok programu, kdy jedna ukázka navazovala s minimální přestávkou 
na další, kdy program gradoval i odlehčoval - to svědčilo o mimořádné 
schopnosti řídícího štábu a režie. Z plochy hlediště nebylo od 9.30 do 
16.15 hodin prakticky úniku. Program běžel bez přestání a obrovský počet 
návštěvníků v přírodním hledišti doslova připoutal.

Na historické ukázky boje dorazilo do Králík více než 330 dobově 
uniformovaných účastníků z více než 40 klubů vojenské historie a histo-
rických vojenských jednotek. Byl to výběr toho nejlepšího z občanských 

(pokračování ze strany 13) sdružení a spolků s tímto zaměření. Nechyběli zahraniční účastníci 
- Britové, Estonci, Poláci, Rusové a Slováci. Zcela mimořádná byla 
koncentrace vojenské historické techniky - té se na „bojišti“ a předváděcí 
ploše ukázalo více než 40 kusů. Nejzajímavější kusy pocházely ze sbírek 
Vojenského a technického muzea Lešany (německý Pz IV), leteckého 
muzea ve Kbelích (Jak 11 / C 11), soukromého sběratele Vladimíra 
Léhara (originální kolopásový Sd.Kfz 251 D, obojživelný VW 166 a 
těžký terénní vůz Horch 108). Nechyběla četná historická kolopásová a 
dělostřelecká technika (sbírka Army Fortu, s. r. o. z Vojenského muzea 
Králíky), tanky T34/85 (z Lešan, Boskovic a Hrádku nad Nisou), zdařilá 
replika kolového průzkumného obrněného vozidla Sd.Kfz 222 (Garda 
Hradce Králové) americká vozidla Jeep, Dodge, GMC, mnoho pěchot-
ních zbraní, včetně replik minometů, bezzákluzového vrhače střel vz. 
43, plamenometu apod. Skutečnou lahůdku představovaly během první 
sobotní historické ukázky akční nálety Jaku 11 a sestřel pozorovacího 
a kurýrního letounu Storch. Ukázku scénárista Ing. Jan Pařík a režisér 
Ing. Ondřej Toman pojali tak, aby si diváci mohli vše dobře prohlédnout 
a vychutnat. Přesto však nechyběla akčnost, dramatičnost, historicky 
doložené momenty a dostatečně hrůzný dojem, kterým se před 60 lety 
boje na Ostravsku vyznačovaly. 

Ukázky moderní výzbroje se letos také velmi vydařily. Rozhodně je 
potřeba zmínit letecké síly - průlety letounů Jas 39 Gripen, L - 159 Alca, 
bitevních vrtulníků Mi 24, vrtulníků Mi 8, Mi 17 a W-3A Sokol svědčily 
o tom, že piloti mají své řemeslo skutečně rádi.

Mimořádně zdařilé byly ukázky osvobození zajetého sestřeleného 
pilota (s nasazením bitevních a transportního vrtulníku a bojových vozidel 
pěchoty BVP 2), ukázky práce IZS (hasiči, policie, civilní ochrana…) ve 
kterých se předvedl společně celý systém nasazením všech svých složek 
- autorem scénáře ukázky IZS byl mjr. Oto Domény.

Příznivci moderní techniky si rovněž přišli na své a to třeba při dyna-
mických ukázkách tanku T 72 M4 CZ, nebo při „srážce“ vozidla Škoda 
120 s tankem T 72 M. Nechyběla kanónová houfnice Dana, raketomet 
Grad, BVP 2, požární tank Spot a další - vše při ukázkách a v pohybu. 
Moderní technika defilovala před diváky v bloku, kde se představila 
i historická bojová technika účinkující v bojových ukázkách, nebo ta, 
kterou majitelé vystavili v rámci vybudovaného historického spojenec-
kého tábora. Diváky pozdravili ministr obrany, ministr pro místní rozvoj, 
generálové Ďurica, Halaška, hejtman Pardubického kraje Ing. Rabas (pod 
jehož záštitou se akce konala) a starosta Města Králíky.

Odborníci i laici se shodovali, že Cihelna 2005 byla skutečně důstoj-
ným a profesionálně zvládnutým vyvrcholením oslav 60. výročí konce 
II. světové války. To se podařilo i díky četným sponzorům, kterým letos 
dominoval pivovar Zlatopramen.

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

Informace o životním prostředí
a ekologii v Evropském domě

Materiály o životním prostředí, ekologii, ekologickém zemědělství, 
ochraně zvířat, o právech dětí a fair trade jsou pro vás k dispozici v Ev-
ropském domě. Najdete zde např. letáky organizací: Sever a Pavučina 
– ekologická výchova, Arnika – životní prostředí, Pro Bio – ekologické 
zemědělství, Česká společnost ornitologická – ptactvo, Český svaz 
ochránců přírody, Naše dítě, Greenpeace, Společnost pro zvířata a Svo-
boda zvířat – ochrana zvířat, Zelený kruh – ekologie. Letáky a brožury 
jsou zdarma, jako např. seznam záchranných stanic pro volně žijící zvířata 
nebo informace o škodlivosti hraček z PVC a pod. chemikálií.

Projekt byl podpořen Pardubickým krajem.
D. Michaličková – Společnost pro zvířata z. o. ČSOP

ŘEZBÁŘSKÝ KURZ 
VÝZVA PRO ZÁJEMCE

Znalec a řezbář tradičních Králických betlémů Ing. Josef Komárek 
z Hradce Králové připravil dvoudenní kurz pro začínající řezbáře. Cílem 
kurzu je získání znalostí základů řezby králických figur. Přihlášky přijí-
mají pracovníci Městského muzea v Králíkách osobně nebo elektronicky 
prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@muzeumkraliky, pří-
padně se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek pana Komárka 
http://kralickebetlemy.wz.cz/ . Uzávěrka pro včasné podání přihlášek je 
28. února 2009. Všechny zájemce budou pracovníci muzea informovat 
o termínu a podmínkách kurzu

Uskutečnění tohoto kurzu by mohlo do budoucna znamenat obnovení 
tradice králických řezbářů a mohlo by přispět i k vytvoření specializo-
vaného zájmového studijního oboru.

Nově otevřené
PÁNSKÉ A DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ

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

Kolínková Silvie
mob. 604 82 70 70
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Policie ČR Obvodní
oddělení Králíky informuje

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)

Živnostník roku 2009 startuje
Dne 9. 1. 2009 od 16.00 hodin se v Evropském 

domě v Králíkách v rámci Tříkrálové konference 
uskuteční slavnostní start projektu „ Živnostník 
roku 2009 mikroregionu Králicko“. Tuto soutěž 
pořádá Občanské sdružení PATRIOT CZ ve spo-
lupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardu-

bického kraje a pod záštitou náměstka hejtmana 
Pardubického kraje Jana Tichého. Soutěž se 
vyhlašuje ve třech kategoriích: obchod, služby a 
řemesla. Mohou se jí zúčastnit osoby samostatně 
výdělečně činné a právnické osoby, které zaměst-
návají méně než 25 zaměstnanců. Sídlo podnikání 
musí mít v obcích mikroregionu Králicko (Krá-
líky, Červená Voda, Dolní Morava, Mladkov a 
Lichkov). V každé kategorii bude vyhlášen vítěz, 
který obdrží certifikát a věcnou cenu. Věcné ceny 
do soutěže věnuje Střední uměleckoprůmyslová 
škola sklářská z Valašského Meziříčí a Praktická 
škola v Králíkách. O pořadí v jednotlivých 
kategoriích budou rozhodovat samotní občané, 
kteří vyplní anketní lístek a zašlou ho do redakce 
Nového Králicka. Z došlých anketních lístků bude 
v lednu 2010 při slavnostním vyhlášení výsledků 
vylosováno deset výherců, kteří obdrží věcnou 
cenu. Finanční výtěžek z této akce bude věnován 
Dětskému domovu v Horní Čermné.

Cílem tohoto projektu je podpořit živnostenské 
podnikání v oblasti pod Králickým Sněžníkem. 
Tato oblast by se kromě vyhledávaného cíle 
turistů v budoucnu měla stát i místem, kde se 
daří podnikání. 

Jan Králík, j.kralik@centrum.cz

Příroda si s námi
stále zahrává...
Na podzim se příroda pomalu připravuje k 

zimnímu spánku. Jak nás informovala naše věrná 
čtenářka, neplatí toto pravidlo vždy. V měsíci lis-
topadu jí kvočna neočekávaně vyseděla 7 kuřátek. 
Mimo běžných povinností to znamená i starost se 
shnáněním zeleného krmení pro drůbeží droboti-
nu, což v tomto ročním období není snadné. 

Redakce KZ

Illustrační foto

Od prvního prosince 2008 byla králická po-
licie v rámci projektu P 1000 vybavena zbrusu 
novým vozidlem Škoda Octavia v novém ba-
revném provedení. Tolik diskutovaná dodávka 
nových služebních vozidel v médiíích se začala 
realizovat v praxi a je jen na obyvatelích našeho 
regionu, ke kterému názoru se připojí.

V každém případě je nové barevné prove-
dení služebních policistů z naší strany vítáno, 
rozhodně to přispěje k zvýšení prevence a bez-
pečnosti na silnicích v našem regionu.

Není to však jediná novinka z králické poli-
cie. Policisté  se v současné  době převlékli do 
nových uniforem.  Nové uniformy jsou nejen 
pohodlné a jdou s trendy dnešní doby, ale jsou 
opatřeny bezpečnostními prvky a to konkrétně 
reflexními nápisy, což přispěje k zviditelnění 
policisty při řešení dopravních situací. Jedná se 
o další z prvků nové tváře Policie ČR.

Pokud se vše podaří, bude králická policejní 
služebna vybavena novým nábytkem, který 
nahradí skříně a stoly, které pamatují podesátá 
léta. Vše je realizováno v rámci projektu P 1000 
a mohu širokou veřejnost ujistit, že i králická po-
licie má v roce 2009 jako jednu z hlavních priorit 
zkvalitnění služeb pro veřejnost a to třeba i tím, 
že návštěvník oddělení nebude ve stísněných za-
šedlých prostorách, kde se bude potkávat třeba 
s osobou podnapilou nebo eskortovanou do 
výkonu trestu případně soudu. To je nemalý cíl, 
ale děláme vše proto, aby se splnil.

V minulých dnech králická policie obdr-
žela anonymní dotaz týkající se úrazu pádem 
z jízdního kola, kdy účastník této havárie byl 
v podnapilém stavu. Součástí anonymu je prosba 
o odpověď prostřednictvím regionálního tisku.

Pokud je věc ihned oznámena, policie věc 
zadokumentuje a to jako havárii nebo doprav-
ní nehodu podle okolností. Pokud je zjištěna 
přítomnost alkoholu u cyklisty, je věc zadoku-
mentována jako přestupek a cyklistovi hrozí 
postih přesahující 25.000,-Kč ve správním řízení. 
Abych byl přesný, projedná jej správní orgán při 
pověřeném úřadu obce s rozšířenou působností 
Králíky. Pokud je věc dokumentována dodatečně, 
je velice těžké prokazovat přítomnost alkoholu 
u takového účastníka silničního provozu. Pokud 
takový účastník vyhledá následné dny ošetření 
lékaře, je jen na něm, co lékaři uvede do zprávy 

pro zdravotní pojišťovnu. 
Nevím, zda jsem odpově-
děl dostatečně na zaslaný 
anonymní dotaz, ale snad 
ano.

Dne 16. 12. 2008 
byla otevřena prodejna 
PENNY v Králíkách. Hned první den byla 
v odpoledních hodinách zjištěna krádež petard 
v hodnotě necelých 20,- Kč. Nezletilý mladík 
věc vrátil ostraze prodejny a králická policie jej 
po zadokumentování předala rodičům.

V minulých týdnech byl králickou policií šet-
řen případ poškozování cizí věci dle ustanovení 
§ 257b odstavec 1 trestního zákona. Lidově by 
se dal tento paragraf nazvat jako sprejerství. Tito 
v úvozovkách umělci si vybrali za oběť hřbitovní 
zeď v obci Červená Voda. Úsilí králických poli-
cistů slavilo úspěch a v současné době je skupina 
mladíků policii známa. Věc bude pro nízký věk 
mladíků tohoto činu jinak trestného odložena pro 
trestní neodpovědnost. Náhrada škody pak bude 
v jednání mezi poškozeným a v tomto případě 
obcí Červená Voda a rodiči mladíků.

Tento týden byla králická policie požádána 
o pomoc při sjednání pořádku v jednom králic-
kém hotelu, kde se měl host nevhodně chovat. 
Při zákroku bylo zjištěno, že uvedený výtečník 
má okresním soudem vysloven zákaz požívání 
alkoholických nápojů. U této osoby bylo pro-
vedením dechové zkoušky zjištěno více jak 2 
promile alkoholu v krvi. Vyžádaným lékařem pak 
byl dán souhlas s převozem do záchytné stanice 
v Pardubicích, kam byl muž policisty převezen. 
Po vystřízlivění se pak bude na policejním od-
dělení zpovídat pro trestný čin maření výkonu 
úředního rozhodnutí, za který mu hrozí peněžitý 
trest nebo 6 měsíční odnětí svobody.

npor Ing. Roman Němec

Povinné ručení
Nabízíme nejlevnější povinné ručení pro 
osobní a nákladní automobily včetně ta-
hačů a návěsů.

Např. osobní automobil:
do 1000ccm 1125,-- / ročně
do 1250ccm 1375,--/ ročně
do 1350ccm 1525,--/ ročně
do 1650ccm 1566,--/ ročně
do 1850ccm 1566,--/ ročně
do 2000ccm 2034,--/ ročně
do 2500ccm 2034,--/ ročně

nad 2500ccm 2034,--/ ročně
Možnost sjednání i doplňkových pojiš-

tění, možnost sjednání po telefonu.
Kontakt 731 414 883, 608 022 768.
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N O V Ý   C E N Í K   S L U Ž E B  
MĚSTSKÉ KNIHOVNY KRÁLÍKY

 platný od 1. ledna 2009
Věříme, že čtenáři knihovny přijmou s pochopením změnu poplatků, jejichž výše se 

naposledy měnila v roce 2005. 
Důležitou změnou od 1. ledna 2009  je zavedení jen jednoho ročního poplatku, který umožní 

čtenářům využívat souběžně půjčovnu pro dospělé i čítárnu časopisů, V praxi to znamená, 
že dospělí uživatelé, důchodci a studenti  zaplatí při první návštěvě knihovny  poplatek buď 
v čítárně nebo v oddělení pro dospělé a po jeho úhradě můžou využívat obě oddělení. 

Roční manipulační poplatek za zápis do evidence uživatelů:
• dospělí uživatelé   100,- Kč 
• důchodci do 70 let     70,- Kč  
• důchodci nad 70 let   zdarma
• studenti *      50,- Kč
• uživatelé  oddělení pro mládež do 15 let *   30,- Kč
* Pro účely stanovení poplatku je za studenta považován ten, kdo v den zápisu do knihovny 

dovršil 16 roků a za čtenáře do 15 let ten, kdo nedosáhl věku 16 let a byl zaregistrován během 
kalendářního roku nebo mu byla registrace obnovena.

Poplatek při jednorázové výpůjčce neregistrovaného čtenáře
• za 1 svazek     10,- Kč
Náklady na výpůjčku realizovanou prostřednictvím meziknihovních služeb
• za 1 svazek     35,- Kč
Poplatky z prodlení 
I. upomínka (uživateli se neposílá)    10,- Kč
II. upomínka      30,- Kč
III. upomínka      50,- Kč
IV. upomínka (dopis s doručenkou)    50,- Kč + náklady na poštovné
Poplatek za vystavení duplikátu průkazu při jeho ztrátě 20,- Kč
Poplatek za poškození knihovnické úpravy a obalu 10,- Kč
Poplatek za poškození čárového kódu   10,- Kč
Připojení na Internet    zdarma

Češi – knihomilové
Jak jsme vám slíbili v posledním loňském 

čísle, vybrali jsme několik zajímavých vý-
sledků z knihy „ČTEME?“. Knihu zpracoval 
literární vědec z Ústavu pro českou literaturu 
Akademie věd Jiří Trávníček z výsledků zatím 
nejrozsáhlejšího průzkumu zaměřeného na 
čtenáře a čtení v naší republice.

Průzkum nebyl samoúčelný, protože nám 
řekl nejenom, jak čteme, ale i řadu jiných 
zajímavých informací. Např. jak máme zor-
ganizován volný čas, jak silná je vazba mezi 
rodinou a školou.. 

Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 1500 
respondentů, jsou Češi jedni z největších čte-
nářů v Evropě. Čeští čtenáři jsou co do množ-
ství přečtených knih vysoko nad průměrem 
Evropské unie.

V současné době u nás vychází nejvíc knih 
v historii – každý den asi 50 knih! Ještě nikdy 
nebyly knihy tak dostupné a nabízené v takové 
tématické i žánrové šíři.

Podle průzkumu mají Češi větší domácí 
knihovny než Němci nebo Poláci. Nad 50 svaz-
ků má v domácí knihovně více než dvě třetiny 
Čechů, U Němců a Poláků je to jen polovina 

V kategorii vášnivých čtenářů, kteří přečtou 
za rok víc jak 50 knih, je 6% Čechů starších 
15 let. Lépe na tom jsou jen ve Skandinávii 

a v Kanadě. Obecně lze říci, že v severských 
zemích se čte více; lidé na jihu žijí venku, na 
severu se zavřou doma a čtou. 

Všude ve světě čtou ženy víc než muži, ale 
v České republice je rozdíl větší než je světový 
průměr.   

V České republice neplatí, že kniha je vázána 
na větší město. Překvapivým zjištěním bylo, 
že zatím nejsme příliš zvyklí kupovat knihy 
přes internet.

Nejvíc se čte současná oddechová literatura 
– detektivky, romance, thrillery, portréty herců, 
sezónní novinářské knihy apod.

V souvislosti s tím je v Trávníčkově  knize 
taky diskutována otázka literárního braku. Ale 
co je to brak? 

Souhlasím s názorem německých odborníků 
z ústavů, které zkoumají čtení a média: „DŮ-
LEŽITÉ JE, ŽE LIDÉ ČTOU. DŮLEŽITÉ JE, 
ABY SI VYBUDOVALI NÁVYK ČÍST!„ 
Není tedy rozhodující, jestli čtou Kafku, Do-
stojevského nebo detektivku.

Průzkum vyvrátil řadu předsudků – např. 
ten, že lidé moc nečtou. Ukázal, že se mění 
čtenářská kultura, současníci sledují různá me-
dia, snaží se žít s knihou, internetem, televizí… 
hledají nejlepší způsob soužití. Doba monopolu 
knihy je nenávratně pryč.

PŘEDSUDEK (dále jen P):
Běda, nečte se, čtení knih upadá.
VÝSLEDEK PRŮZKUMU (dále jen VP):
Není tomu tak. Češi stále milují knihy, jsme 

vysoko nad průměrem EU.
P: Ach ta mládež! Nečte, sedí jen u televize, 

videa, počítače a internetu.
VP: Lidé ve věku 15-34 let se drží na úrovni 

ostatních dvou generací. Jsou nejčastějšími 
návštěvníky knihoven.

P: Čtenáři jsou pavouci: bledí, sedí doma, ni-
kam nechodí, o nic se nezajímají, jenom čtou.

VP: Čtenáři jsou aktivnější lidé než nečtenáři, 
a to jak ve vztahu ke kultuře i k jiným zájmům.

P: Na venkově se nečte, lidé tam běhají kolem 
baráků, zahrad, slepic, králíků…

VP: Na venkově se čte o něco méně než ve 
městech, ale rozdíl není nijak výrazný.

P: Tolik peněz! Knihy jsou moc drahé, kdo-
pak by si je mohl dovolit kupovat.

VP: Z toho, kolik lidí je kupuje, to tak ne-
vypadá.

P: Televize okrádá lidi o čas na čtení knih,
VP: Ano, ale byly doby, kdy to bylo horší. Asi 

by se dnes už nemělo uvažovat o souboji médií 
ale o jejich souhře.

P: Ten internet! Čert nám ho byl dlužen. 
Další zloděj času na čtení.

VP: Internet u nás nejde proti čtení ani nejde se 
čtením. Jinde ve světě však platí, že silní uživa-
telé internetu jsou i silní čtenáři. Internet daleko 
více ubírá televizi, novinám a časopisům.

P: Pokud se čte, tak samý škvár a brak.
VP: Máme sice nejraději současnou beletrii 

zábavnou – detektivky, romance, thrillery, ale 
její převaha v celkové skladbě četby není nijak 
výrazná.

P: Do knihoven chodí hlavně mladí, protože 
je k tomu nutí škola a povinnosti.

VP: Chodí sem i značné procento starší 
generace. Je ale pravda, že lidé starší 25 let do 
knihoven chodí výrazně méně.

P: Čtou jen „inkousti“, ti študovaní, protože 
na to mají čas a nutí je k tomu jejich zaměst-
nání.

VP: Ano, čtení jde výrazně za vzděláním, ale 
silné čtení je také zálibou či vášní. Čtení knih není 
bytostně intelektuálním podnikem.

Z knihy “ČTEME?“ vybrala a zpracovala
Ivana Marečková

České
předsednictví EU

l. ledna 2009 se Česká republika stává před-
sednickou zemí Evropské unie. 

Na internetu, na webové stránce www.
eu2009.cz, se můžete dočíst mnoho zajímavých 
informací:

• Aktuality a dokumenty 
• Kalendář akcí 
• České předsednictví 
• Servis pro novináře 
• O EU 
• Politiky EU 
• Česká republika 
• Program předsednictví 
• Logo předsednictví 
• Webová stránka 
• Videoblogy

Z tisku vybrala Ivana Marečková
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Společenská kronika

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

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
86 let - Karel Moláček
85 let - Jiří Srbecký,
 - Hedvika Zacharievová
84 let - Jaroslav Němec
83 let - Hildegard Zemanová
82 let - František Litvik,
 - Vincenc Krejčí
81 let - Ludmila Uhrinčatová
79 let - Marie Vraštilová,
 - Božena Králová,
 - Josef Beneš
78 let - Marie Kolínková,
 - Karel Kellner,
 - Štefanie Macejáková,
 - Miroslav Vrbický,
 - Ludmila Pražáková
77 let - Anna Beranová,
 - Zděnka Benešová,
 - Božena Maděrová
76 let - Jaroslav Holas,
 - Anna Mišáková,
 - Eva Laryšová,

76 let - Alexandr Pelikán
75 let - Stanislav Vacek,
 - František Berka,
 - Josef Cenek
74 let - Jindřich Skala,
 - Antonín Beran,
 - František Kubíček
73 let - Čeněk Chládek,
 - Karel Kubů,
 - Ludovít Tóth,
 - Rudolf Altman
72 let - Jaroslav Flekr,
 - Slavoj Šembera,
 - Jaroslav Zezulka,
 - Helena Michaličková,
 - Maria Čurdová,
 - Marie Štěpánková
71 let - Čestmír Doubrava,
 - Ludmila Hnátnická,
 - Bohuslav Štork
70 let - Věra Dostálková,
 - Anna Beranová

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
10. 01. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
11. 01. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
17. 01. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
18. 01. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
24. 01. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
25. 01. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
31. 01. So MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
01. 02. Ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
07. 02. So MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
08. 02. Ne MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
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.

Jiří Vašek – Štefánia Cehová                              Zdeněk Beneš – Marta Sedláková

Poděkování
Děkujeme všem za projevenou
soustrast a za květinové dary.

Marie Řepková manželka,
Marika Řepková dcera

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Prodám byt v osobním vlastnictví na 
Dolní Orlici, 3+kk. Tel.: 602889229, e-
mail: bruna14@seznam.cz.

Hledám byt v okolí Králicka pro dve 
osoby, jsme mladý pár a máme jednoho 
domácího mazlíčka a tím je zakrslý krá-
líček. Předem děkuji Rupprichova. Tel.: 
737770709, e-mail: kocickaMisicka@
seznam.cz.

Klub přátel čs. opevnění hledá do 
svých řad zájemce o pohraniční opevnění, 
kteří by v nadcházející sezoně působili 
jako průvodci na muzeu K-S 12b. Tel.: 
774893207, e-mail: pozorovatelna@
atlas.cz.

Prodám závěsný lustr (kování, zlatá 
barva), cena 120 Kč. Tel.: 737885190, e-
mail: jezek.vasek@seznam.cz.

Prodám polohovací křeslo, téměř nové 
(ještě 22měsíců záruka), krémové, cena 
1200 Kč. Tel.: 737885190, e-mail: jezek.
vasek@seznam.cz.

Pronajmu garáž u hřbitova v Králí-
kách. Cena dohodou. Tel.: 731414883, 
608022768, e-mail: KaterinaKalouskova@
seznam.cz.

Hledám byt 1+1 k podnájmu v Krá-
líkách nebo na Orlicku. Jsem nekuřák. 
Předem děkuji. Tel.: 0049-9161-5930, 
brunner.g@web.de.

Hledám někoho, kdo by si měl zájem 
vyměnit městký byt v Králikách. Já jsem v 
pronájmu v garsonce v nástavbě a hledám 
větší byt. Tel.: 736235636, e-mail: LLo-
ran@seznam.cz.

Prodám klávesy Medeli MC760, 4 
měsíce staré. Původní cena 12 000Kč nyní 
8000Kč. Tel.: 724834232, e-mail: matysek-
trnka@seznam.cz.

Prodám elektrickou odsávačku mateř-
ského mléka zn. Medela. Používána 14dní. 
Záruka do dubna 2010. Původní cena 3500 
Kč, nyní 2000 Kč. Tel.: 604867737, e-mail: 
dasanet@seznam.cz.

Prodám samečka papouška senegal-
ského, 4 letý zdravý pěkný, pouze chova-
teli. Cena 2500 Kč, region kralicko. Tel.: 
607966979, e-mail: dostron@email.cz.

Prodám dětský kočárek DELTIM, 
čtyřkombinace s přenosnou taškou, 3 roky 
starý v dobrém stavu. Cena 1500,-. Tel.: 
774177066, e-mail: davdd.v@seznam.cz.
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Program na LEDEN
úterý   6.   KRÁLOVA PŘÍZEŇ   zač. ve 20:00 hod
Záhy po velkofilmu Královna Alžběta se v kinech objevuje historické 

drama o životě Alžbětiny matky Anny Boleynové, druhé z šesti žen Jindřicha 
VIII. Do popředí vystupuje také osud mladší sestry Mary, která krále skutečně 
milovala a na rozdíl od popravené Anny prožila poklidný život v ústraní.

pátek   9.   QUANTUM OF SOLACE   zač. ve 20:00 hod
Druhá bondovka s Danielem Craigem v roli agenta 007 navazuje na 

předchozí dobrodružství z filmu Casino Royale. James Bond je hnán touhou 
pomstít smrt milované Vesper a navíc musí být o krok napřed před CIA, 
teroristy a dokonce i před šéfovou M, aby úspěšně dokončil svou misi.

KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY
úterý   13.   zač. v 17:00 hod
Vesnický mládenec Kuba a jeho věrná Koza přijedou do Prahy pomoci 

se stavbou Karlova mostu. Mladík se na první pohled zamiluje do dívky 
Mácy, ale málem o ní přijde, když se zaplete do aféry kolem pražského 
orloje. Snímek se pyšní označením „první český 3D animovaný film“ a 
je vhodný pro odrostlejší děti (8+).

pátek   16.   JUNO   zač. ve 20:00 hod
Šestnáctiletá Juno otěhotní v podstatě „nešťastnou náhodou” při 

prvním sexu se spolužákem. Rozhodne se pro dítě vybrat rodiče, které 
si podle ní zaslouží: laskavé a bohaté... Jemný humor a ironický nadhled 
zdobí vtipný, laskavý a nezvykle otevřený snímek, který je jakýmsi 
protipólem teenagerovských komedií. Film získal velké množství cen 
a přinesl nádhernou hereckou příležitost pro skutečně vynikající Ellen 
Pageovou v hlavní roli.

středa   21.   MADAGASKAR 2   zač. v 17:00 hod
Pokračování úspěšné animované komedie začíná v situaci, kdy hlavní 

hrdinové, zhýčkané hvězdy newyorské zoo, tragicky zakysli na titulním 
ostrově u afrických břehů. Pokračování jim však připravuje taková dob-
rodružství, že ve srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na Madagaskaru 
tou příjemnější variantou.

středa   21.   VY NÁM TAKY, ŠÉFE!   zač. ve 20:00 hod
Nová česká komedie se odehrává v prostředí prestižní reklamní agen-

tury Mráz Media, která právě nabírá nové zaměstnance do svého týmu. 
Partě loserů se zdánlivě nabízí životní šance, když ovšem zjistí, že všechno 
je úplně jinak, boj o vysněnou práci pro ně teprve začíná... 
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úterý   27.   ANGLICKÉ JAHODY   zač. ve 20:00 hod
Mladík Tomáš se chystá v srpnu 1968 na brigádu do Anglie, jeho 

odjezd je však „dočasně“ odložen. Osudový milostný příběh mladých 
lidí, kteří chtěli mít čas na lásku, ale ocitli se v nesprávnou dobu na 
nesprávném místě, přičemž původně tragikomická situace dospěje 
k tragickému konci.

pátek   30.   PROSÍME PŘETOČTE   zač. ve 20:00 hod
Jerry a Mike se snaží zachránit starý dům s videopůjčovnou, který má 

být zbourán, jenže svou nešikovností zničí celý sortiment půjčovny. Aby 
chybu napravili, začnou filmy amatérsky natáčet znovu… a s obrovským 
úspěchem! Komedie Michela Gondryho je hravá, lehce bizarní a plná 
jemného inteligentního humoru.

Klub Na Střelnici Králíky
LEDEN 2008

2. KVĚTINKOVÝ PLES
sobota   17.    zač. ve 19:30 hod
Pořádá Květinka Monika – květinářství v Dlouhé ulici. Hraje taneční 

orchestr Fontána Hradec Králové, informace a vstupenky Monika Kud-
láčková, tel. 605 291 608.

JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK
úterý   20.   zač. v 09:00 a v 11:00 hod
Baletní představení Tanečního centra Praha pro školní publikum 

– ukázky klasického, moderního, jazzového a lidového tance.

VIOLETA A JINÉ BALETY
úterý   20.   zač. v 19:00 hod
Taneční centrum Praha - konzervatoř o.p.s. uvádí slavnostní baletní 

představení pod záštitou starostky města Jany Ponocné. Studentem kon-
zervatoře je králický rodák Šimon Kubáň. Vstupné 70,- Kč.

MATURITNÍ PLES SOU
pátek   23.   zač. ve 20:00 hod
Pořádá maturitní ročník nástavbového studia SOU, hudba Bladex, vstu-

penky v předprodeji v obchodě Quelle na Velkém náměstí v Králíkách.

MIROSLAV DONUTIL:
CESTOU NECESTOU
sobota   24.   zač. ve 19:30 hod
Zábavný pořad populárního herce, člena 

činohry Národního divadla. Povídání nejen 
o hereckém životě a představení nové knihy 
s autogramiádou. Vstupné 120,- Kč. 

SPORTOVNÍ PLES
sobota   31.   zač. ve 19:30 hod
Pořádá TJ Sokol Boříkovice, hudba Pro-

tektor, informace a vstupenky Ing. Dostálek, tel. 465 631 039.
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

VII. vzduchoplavecký
maškarní ples

v sále Orlovny v Letohradě Orlici,
dne 17. ledna 2009 od 20. hodin,

hraje skupina Lotus, cena vstupného 80 Kč,
skvělá předtančení, bohatá tombola

Pořádá Spolek přátel vzduchoplavby Letohrad

Základní umělecká škola
v Králíkách pořádá

Koncert vítězů školního kola
ve hře na hudební nástroje

čtvrtek 29. 1. 2009,

18.00 hodin, sál ZUŠ
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VLASTIVĚDNÉ PUTOVÁNÍ
V rámci spolupráce se žáci Základní školy Mladkov a žáci 4. a 5. 

ročníku Základní školy Králíky koncem listopadu rozjeli do Prahy. Cílem 
našeho poznávání byly památky staré Prahy. Našemu vlastivědnému 
putování předcházela teoretická příprava strávená nad projekty, takže 
jsme do Prahy vyjeli pečlivě připraveni.

Na Václavském náměstí jsme se ujistili, že na bronzovém sousoší stojí 
socha sv. Václava spolu se sv. Ludmilou, sv. Anežkou, sv. Prokopem a 
sv. Vojtěchem. Prohlédli jsme si majestátní budovu Národního muzea 
a vydali se na Staroměstské náměstí, abychom přesně v poledne viděli 
apoštoly procházející orlojem na Staroměstské radnici. Pak jsme volným 
krokem pokračovali směr Hradčany. 

Z Karlova mostu byl krásný výhled na Národní divadlo, na Petřín, na 
Belveder a na sídlo českých králů. Pozorovali jsme lodě na Vltavě, krmili 
neodbytné racky a holuby. Prohlíželi jsme si barokní sochy a u sousoší sv. 
Jana Nepomuckého jsme si v tomto předvánočním čase přáli tajná přání.

Na Malostranském náměstí jsme prošli kolem barokního chrámu sv. 
Mikuláše a stoupali Nerudovou ulicí a ulicí Ke Hradu na Hradčanské 
náměstí. Stihli jsme několik fotek s hradní stráží a pokračovali do chrámu 
sv. Víta, který se stavěl skoro 600 let. Byli jsme ohromeni velikostí této 
gotické katedrály a ještě více překvapeni vstřícností průvodců, kteří nás 
zavedli do podzemních prostor chrámu. Měli jsme tak jedinečnou mož-
nost vidět původní základy románské rotundy knížete Václava a později 
románské baziliky knížete Spytihněva a místo, kde je mimo jiné pochován 
Jiří z Poděbrad, Rudolf II. a Karel IV. se svými manželkami.

Po zakoupení nezbytných pohledů jsme spokojeně odjeli domů.
Žáci škol

Dětská vánoční slavnost
Celkem 56 dětí v doprovodu svých (pra)rodičů se přišlo v sobotu 13. 

prosince podívat do Sokolovny na Dětskou vánoční slavnost, kterou 
podruhé pořádala místní Jednota bratrská společně s K-klubem. V úvo-
du se dětem představili dva noví kamarádi – loutky Pepík a Majda. Ti 
dětem odvyprávěli vánoční příběh o narození Ježíška a také pomohli 
betlémské hvězdě, která spadla z nebe na zem, najít cestu zpátky na 
oblohu. Společně se strejdou Martinem si děti mohly zazpívat vánoční 
koledy. Následovalo vánoční vystoupení dětí z MŠ Pivovarská. Potom 
se rozsvítil vánoční stromeček a každý malý návštěvník pod ním na-
šel dáreček. Během krátké pauzy se z „divadla“ stalo „sportoviště“. 
Všechny děti měly možnost plnit úkoly na šesti stanovištích a potom si 
k sedmému stanovišti zajít pro sladkou odměnu. Pro ty, kteří nespěchali 
domů, bylo připraveno občerstvení. Děti využily prostor Sokolovny 
k volné zábavě, dospěláci si u kávy mohli popovídat.

Zcela neskromně si myslím, že se slavnost vydařila (ač se drobné 
komplikace vyskytly) – malí byli spokojení, velcí (mile) překvape-
ni.

Chtěla bych touto cestou poděkovat mládežníkům z K-klubu (jme-
novitě Petrovi, Michalovi, Danovi, Dominikovi, Patrikovi, Davidovi, 
Nikole a Markovi) za jejich velkou pomoc při přípravě i na jednotli-
vých stanovištích. A velký dík patří také všem rodičům, kteří přišli. 
Bez Vás by podobné akce neměly cenu. Ostatní rodiče zvu na příští 
Dětskou vánoční slavnost. Odhoďte ostych, udělejte si čas a přijďte 
společně s Vašimi dětmi zkusit něco nového. Pomozte nám vytvořit 
novou „králickou tradici“.

Monika Hejkrlíková, foto: Pavel Málek

Občanské sdružení PATRIOT CZ
zve všechny občany, živnostníky a podnikatele

na 2. ročník „ Tříkrálové konference“,

která se uskuteční dne 9. ledna 2009 od 16.00 
hodin v Evropském domě v Králíkách.

Hlavním bodem programu bude slavnostní start 
projektu Živnostník roku 2009 mikroregionu Krá-
licko v oblasti obchod, služby a řemesla.

Záštitu nad projektem převzal náměstek hejtma-
na Pardubického kraje pan Jan Tichý.

Součástí programu bude prezentace možnosti 
využití obnovitelných 
zdrojů energie k vytá-
pění bytových domů, 
provozoven, veřej-
ných budov.

Jan Králík
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Seznam kulturních a sportovních akcí v 
blízkém okolí na měsíc LEDEN

3. 1.
Vánoční koncert sboru Corale
Líšnice, 14:00, kostel Sv. Anny.
Vánoční koncert sboru Corale
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kostel Sv. Bar-

toloměje.

4. 1.
Vánoční koncert sboru Corale
Žamberk, 14:00, kostel Čs. církve husitské.
Vánoční koncert sboru Corale
Letohrad, 17:00, Kostel sv. Václava, Vác-

lavské náměstí.

6. 1.
Tříkrálové setkání
Jablonné nad Orlicí, 14:00, Hotel U Dubu 

- sál, Slezská 38. Tradiční setkání jablonských 
důchodců, pořádá Město.

7. 1.
Noci v Rodanthe
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA, SRN - milostný příběh. Příběh 
pravé lásky, která má sílu měnit osoby i jejich 
životy k lepšímu. Čtyřicátnici Adrienne opustil 
manžel, nerozumí si s dcerou...Potká lékaře 
Paula, kteřý řeší vlastní problémy..Život obou 
se změní..Hlavní hrdinové Richard Gere a 
Diane Laneová nabízejí divákům čas ke snění. 
Širokoúhlý, titulky, 97 min., od 12 let, 70,- Kč.

8. 1.
Kozí příběh - pověsti staré Prahy
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR - Komediální příběh o přátel-
ství mezi vesnickým mládencem Kubou, který 
přijíždí za živobytím do středověké Prahy s jeho 
neustále žvanící Kozou. 80 min., vstupné 64 + 
1 Kč, přístupný.

Annie Leibovitz: Život objektivem
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - dokumentární. Dokumentární 
portrét zachycuje osobnost legendární americké 
fotografky Annie Leibovitz, která fotografovala 
bohaté a slavné, moudré a mocné, výjimečné a 
nepřehlédnutelné. Svým fotoaparátem neohrože-
ně zachytila i válečné hrůzy např. v Sarajevu a ve 
Rwandě. Titulky, 90 min., od 12 let, 60,- Kč.

9. 1.
QUANTUM OF SOLACE
Kino Mír Hanušovice, 17:30 a 19:45, Hlavní 

137, tel. 583 285 615. Film USA, 107 minut, ši-
rokoúhlý, mládeži nevhodný do 12 let, vstupné: 
I 35,- a II 40,-.

10. 1.
Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - rodinný, muzikál. Film navazují-
cí na mimořádně populární předchozí díly, nabi-
tý muzikou a tanečními čísly. Troye a Gabriellu 
zastihneme v okamžiku, kdy se jejich cesty mají 
rozejít, protože každý odchází na jinou univerzi-
tu. Česky, 112 min., přístupný, 70,- Kč.

Kurz tance pro manželské a partnerské 
páry

Dlouhoňovice, 19:30, Kulturní sál, Dlouho-
ňovice. Cena kurzu: 800,- Kč/pár. Přihlášky: 
Hana Michaličková, Šanderova 1254, Žamberk, 
tel: 465 612 966, 731 305 021.

11. 1.
Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - rodinný, muzikál. Česky, 112 
min., přístupný, 70,- Kč.

Chrámový koncert
Jablonné nad Orlicí, 18:00, Kostel sv. Barto-

loměje. Účinkují: Jabloňka, Podorlický dětský 
pěvecký sbor (PDPS) a Chrámový sbor.

14. 1.
Stmívání
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - romantický, horor. Při první ho-
dině v nové škole si k Belle přisedne tajemný a 
zároveń okouzlující Edward. Je jiný než ostatní, 
šíří se o něm zvláštní zvěsti. Přesto, nebo právě 
proto, Bellu Edward neskutečně přitahuje. Širo-
koúhlý, titulky, 122 min., od 12 let, 65,- Kč.

15. 1.
Quantum of Solace
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film VB/USA, 107 min., vstupné 69 
+ 1 Kč, přístupný od 12 let.

16. 1.
Travesti show
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Jedna z nejznámějších travesti skupin v ČR 
přijíždí opět s novým programem, v němž do-
stanou slovo i podobu přední české i zahraniční 
zpěvačky. Vstupné 160,- Kč.

OKO DRAVCE
Kino Mír Hanušovice, 19:45, Hlavní 137, tel. 

583 285 615. Film USA. Chceš žít, tak poslou-
chej. Představte si, že vám zazvoní telefon, vy 
ho zvednete a zbytek života se vám promění v 
nekonečnou noční můru. Šílené, že? Americký 
thriller, 118 minut, širokoúhlý, mládeži nepří-
stupno do 15 let, vstupné: I 35,- a II 40,-.

17. 1.
Katyň
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film Polsko - drama. Více než 20 000 
polských vojáků a civilistů bylo v roce 1940 
zavražděno nebo odvlečeno do zajetí. Nový sní-
mek klasika světového filmu - polského režiséra 
Andrzeje Wajdy - skládá dramatickou mozaiku 
osudů těch, kteří zemřeli, ale i přeživších.

VII. Vzduchoplavecký maškarní ples
Letohrad, 20:00, Orlovna, Orlice. Hraje sku-

pina Lotus, vstupné: 80,- Kč, skvělá předtančení, 
bohatá tombola.

Hasičský ples
Jablonné nad Orlicí, 20:00, Hotel U Dubu 

- sál, Slezská 38. K tanci zahraje Letrando, 
pořádá SDH.

18. 1.
Katyň
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film Polsko - drama.

19. 1.
Anglické jahody
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR, 114 min., vstupné 69 + 1 Kč, 
přístupný od 12 let.

20. 1.
Komorní filharmonie Pardubice
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Koncert věnovaný připomínce nedožitých 
80. narozenin žamberského rodáka Petra Ebena 
a výročí 40 let od tragické smrti Jana Palacha. 
V programu se představí basista Peter Mikuláš, 
houslista Josef Špaček, diriguje Ondrej Lenárd. 
Vstupné dobrovolné.

21. 1.
SAW V
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - horor. Další film kultovní série 
SAW. Hoffman pokračuje v práci Jigsawa. jeho 
tajemství je ale téměř prozrazeno a on se musí 
vydat na lov, aby svému prozrazení zabránil. 
Titulky, 92 min., od 15 let, 65,- Kč.

22. 1.
Ďáblova dílna
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Filmový klub. Film Rakousko, Německo 
- válečné drama. Skutečný pžíběh o největší 
padělatelské akci všech dob. Berlín roku 1936. 
Původem ruský malíř Salmon Sorwitsch je krá-
lem padělatelů a pohybuje se ve světě hazardu. 
Pro židovský původ je zatčen a transportován 
do Sachsenhausenu, kde čeká už jen smrt. Sta-
ne se ale jedním z vězňů, kteří byli vybráni do 
tajného projektu - padělání bankovek nepřátel. 
Titulky, 98 min., od 12 let, pro FK 35,- Kč, 
ostatní 45,- Kč.

Madagaskar 2
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Film USA. 90 min., vstupné 64 + 1 
Kč, přístupný.

23. 1.
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ 

ROČNÍK
Kino Mír Hanušovice, 17:30 a 19:45, Hlav-

ní 137, tel. 583 285 615. Film USA. Filmem 
Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník se 
fenomén společnosti Disney poprvé dostává 
na filmová plátna. Hrají: Z. Efron, V. Hudgens, 
A.L. Grabeel, C. Bleu. 112 minut, české znění, 
širokoúhlý, mládeži přístupno, vstupné: I 35,- a 
II 40,-.

24. 1.
Anglické jahody
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - drama. Česky, 114 min., od 12 
let, 70,- Kč.

Hasičský ples
Žamberk, 20:00, restaurace Na Kopečku. 

K tanci i poslechu hraje: Letrando. Předprodej 
vstupenek od 12. 1. 2009 v prodejně Mode 
v pasáži Panský dům na Masarykově nám. v 
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Žamberku. Bohatá tombola, občerstvení. Pořádá Sbor dobrovolných 
hasičů v Žamberku.

6. sportovní ples
Česká Rybná, 20:00, sál OÚ. Hudba: Fantasy music. Taneční vystou-

pení, tombola, vstupné 60,- Kč. Pořádá TJ Sokol Česká Rybná.

25. 1.
Anglické jahody
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film ČR - drama. 

Česky, 114 min., od 12 let, 70,- Kč.

26. 1.
Hlídač č. 47
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. Do strážního domku 

na okraji města nastupuje jako železniční hlídač Josef Douša (Roden), který 
po návratu z krvavých bojišť první světové války doufá, že tady, na samotě 
a po boku své krásné ženy (Siposová), zapomene na všechno, co dosud 
prožil. Záhy je však vystaven další, neméně těžké zkoušce. Ohluchne, 
je uznán za válečného invalidu a musí opustit domek i svou práci. Když 
se mu však sluch po čase vrátí, nikomu se nepřizná. chce zjistit pravdu 
o vztahu své ženy a mladého násilnického hrobaře Ferdy (Jiráček). Již 
druhou filmovou adaptaci stejnojmenného románu Josefa Kopty natočil 
Filip Renč. 108 min., vstupné 69 + 1 Kč, přístupný od 15 let.

28. 1.
Tobruk

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
TJ Jiskra Králíky, o.s. 2008

Oddíl stolního tenisu uspořádal jako každý rok o vánočních svátcích 
turnaj ve stolním tenisu. Počasí nám letos přálo, nebyli jsme letos zavaleni 
přívaly sněhu a ledovka se také nekonala. Účast byla, vzhledem ke konání 
turnajů v okolí, docela překvapivá.

Celkem se nám 27. 12. 2007 na turnaji registrovaných sešlo 27 hráčů 
z toho 10 z PLR. Z Pardubického kraje bylo 8 účastníků, z Olomouc-
kého kraje – Velké Losiny 7, z Liberce 2. Na šesti stolech bylo sehráno 
celkem 106 zápasů, 405 setů. Každý účastník si zahrál minimálně v 6 
zápasech. 

Konečné výsledky turnaje registrovaných 27. 12. 2008
Hlavní soutěž: 1. Adamec Václav – TJ Jiskra Králíky OS, 2. Wawreka 

Mariusz – Klodzko, 3. Smolík Michal – Velké Losiny, 4. Makowski 
Tomasz – Klodzko.

Čtyřhry: 1. Wawreka Mariusz – Makowski Tomasz –  Klodzko, 2. 
Vlast.Honemann – Michal Smolík – Velké Losiny, 3. Eduard Novotný 
– Petr Cikryt – Velké Losiny, 4. Honemann Vlast. ml. – Honemann Pavel 
– Velké Losiny.

Útěcha: 1. Kubíček Milan – TJ Jiskra Králíky, 2. Cikryt Petr – Velké 
Losiny, 3. Dubik Matheusz – Bystřice Klouzka, 4. Slowik Jan – Bystřice 
Klouzka.

Turnaje neregistrovaných a žáků 28. 12. 2007 se zúčastnilo celkem 
13 hráčů z toho 4 muži (jeden ze SRN), 2 mladší a 7 starších žáků. Bylo 
sehráno celkem 51 zápasů a 181 setů.

Konečné výsledky turnaje neregistrovaných 28. 12. 2008
Hlavní soutěž muži: 1. Matyáš Pavel – Králíky, 2. Nedbal Rudolf 

– Králíky, 3. Kremmer Eddy – SRN, 4. Novotný Bedřich – Králíky.
Starší žáci: 1. Suchomel Aleš – Liberec, 2. Pospíšil Tomáš ml. – Krá-

líky, 3. Dostál Dominik – Králíky, 4. Suchomel Tomáš – Liberec.
Útěcha: 1. Opravil Jiří ml. – Králíky, 2. Tancosz Patrik – DVÚ Králíky, 

3. Dzurko Jindřich – DVÚ Králíky, 4. Nedbal Jan – Králíky.
Slovo závěrem: Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům, 

kteří nám přispěli do tohoto ročníku vánočního turnaje jak věcnými 
cenami, tak i finančními příspěvky. Do nového roku 2009 bych chtěl 
popřát všem hodně zdraví, štěstí, a elánu do další práce.

Sponzoři turnaje: Zelenina Zezulkovi, TES-LAMP s.r.o. - Rosice 
u Brna, Fa. Dostál & Dostál, Česká pojišťovna – p. Kysilková, p. Knápek 
– Kovomat Štíty, Vinotéka “U Chorvata“, Klempířství – p. Moravec, re-
staurace “U Lípy“ - p.Mucha, p. Koler Jiří - Králíky, Elektro – p. Rýznar 
Štíty, Anna Ježková – textil Králíky, p. Fečková – prodejna sport Králíky, 
mBank - www.mbank.cz, Elprom Králíky – p. Loufek, Oděvy-obuv Velké 
náměstí 357, Sport + cykloservis Králíky p. Jirásková, Hudec Michal, 
Prokop Pavel – stavitelství Králíky, Hospoda „U Tomáše“ Králíky.

Zpracoval: za odd. stol. tenisu Antonín Vyšohlíd

Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film ČR - drama. 
Příběh československých vojáků, kteří na podzim roku 1914 bránili 
před německými a italskými jednotkami poslední strategický přístav na 
severu Lybie - Tobruk. Natočeno podle skutečných událostí. Režie Václav 
Marhoul. Film opakujeme na přání diváků. Širokoúhlý, česky, 102 min., 
od 15 let, 65,- Kč.

30. 1.
Sestra
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film ČR - drama, před-

loha Jáchym Topol. Po skončení projekce beseda s tvůrci - režisérem Vítem 
Pancířem a kameramanem Martinem Čihákem. 21:00 koncert skupiny Psí 
vojáci (hudba k filmu Sestra). Srdečně zveme širokou veřejnost!

Hasičský bál
Žamberk, 20:00, Sokolovna, Lukavice. K tanci i poslechu hraje skupina 

COMBI - Kvasiny. Předtančení, tombola, občerstvení, vstupné 70,- Kč.
VY NÁM TAKY ŠÉFE!
Kino Mír Hanušovice, 17:30 a 19:45, Hlavní 137, tel. 583 285 615. Film 

ČR, 90 minut, mládeži přístupno, vstupné: I 35,- a II 40,-.

31. 1.
Hlídač č. 47
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film ČR - příběh lásky 

a vášně. Josef Douša (Karel Roden) se životem protlouká jako železniční 
hlídač. Svou pozornost dělí mezi vlaky, svoji ženu Aničku a noční můry. 
Zachrání před skokem pod vlak mladého muže, ten se zamiluje do Dou-
šovy manželky. Po přechodné ztrátě sluchu a jeho znovunabytí Josef stále 
předstírá hluchotu, aby konečně zjistil, co se děje za jeho zády...Režie Filip 
Renč. Širokoúhlý, česky, 108 min., od 15 let, 70,- Kč.

Dlouhodobé akce a výstavy

Žamberk – Divišovo divadlo
Výstava obrazů: Šerosvitem Jana Polanského. Výstava probíhá v před-

sálí Divišova divadla od 24. 11. 2008 do 23. 1. 2009.

Jablonné nad Orlicí – Kulturní a Informační centrum 
Výstava: Přírůstky ve výstavní síni. Vernisáž se bude konat 17. ledna 

2009 v 18 hodin. Výstava potrvá do 7. března 2009.
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Turnaj ve
florbale

Další ročník oblastního florbalového turnaje 
speciálních škol uspořádala Základní škola 
praktická.  Letošní ročník byl kromě tradičního 
sponzora – Pekárny Falta podpořen také z gran-
tového programu Pardubického kraje. Žáci 
se tak v závěru turnaje mohli těšit z opravdu 
hodnotných cen.

Turnaje se zúčastnila  družstva z Králík, 
Žamberka, Ústí nad Orlicí a nově také družstvo 
z Lanškrouna. Hrálo se v systému každý s kaž-
dým a výsledky jsou v níže uvedené tabulce.
Kromě cen za výkon družstva byli vyhodnoceni 
také jednotlivci v kategoriích – nejlepší brankář, 
nejlepší střelec a cena fair play. 

Závěrem bychom chtěli vyzdvihnout zejmé-
na čistý způsob hry hráčů, protože turnaj probě-
hl bez závažnějšího přestupku proti pravidlům 
a rozhodčí byli spíše do počtu. Ještě jednou 
děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě 
a průběhu turnaje a zejména Pekárnám Falta a 
Pardubickému kraji.

Za kolektiv ZŠP Králíky Jiří Švanda

Králíky Ústí n. O. A Lanškroun Ústí n. O. B Žamberk Konečné 
pořadí

Králíky 2 : 2 6 : 1 4 : 0 3 : 5 3.
Ústí n. O. A 2 : 2 5 : 0 8 : 0 3 : 2 1.
Lanškroun 1 : 6 0 : 5 2 : 0 0 : 1 4.
Ústí n. O. B 0 : 4 0 : 8 0 : 2 2 : 6 5.
Žamberk 5 : 3 2 : 3 1 : 0 6 : 2 2.

Lyžařský oddíl TJ Jiskra Králíky. o. s.
uzavírá další úspěšný sportovní rok 2008

Tradičně bychom chtěli zhodnotit uplynulý rok, který přinesl našemu 
oddílu několik cenných umístění, ovlivňujících bodové zisky v celkovém 
hodnocení závodníků jednotlivých oddílů. Náročné letní přípravy k získá-
ní odpovídající kondice se zúčastnilo 14 závodníků našeho oddílu, kteří 
absolvovali celkem 18 závodů v rámci Orlické běžecké ligy mládeže, 
spadající do soutěže ISCAREX CUP. Pořadatelem této prestižní soutěže, 
kde se opět zúčastnily oddíly Pardubického kraje, kraje Vysočina a kraje 
Královehradeckého je firma ISCAREX s.r.o. Česká Třebová. Tato firma 
je rovněž pořadatelem WORLD MASTERS Dolní Morava (Mistrovství 
světa veteránů v běhu do vrchu).

Orlická běžecká liga mládeže byla v roce 2008 pro naše závodníky 
velmi úspěšná, proto stojí za to zveřejnit jejich umístění a zároveň 
jim poděkovat za vzornou reprezentaci lyžařského oddílu TJ Jiskra 
Králíky. 

Skupiny Celková
účast Umístění našich závodníků

Nejmladší
žáci I.

119
závodníků

 2. místo Večeř Petr
 6. místo Švéda Roman   
10. místo Hejkrlík Matěj
12. místo Moravec Aleš
24. místo Kubíček Ondřej
30. místo Kubíček Kryštof
56 místo Ptáček Slavomír

Nejmladší
žákyně I.

 97
závodnic 15. místo Novotná Michaela

Nejmladší
žákyně II.

 62
závodnic

25. místo Křivohlávková Kristýna
26. místo Křivohlávková Michaela

Mladší žáci  58
závodníků  4. místo Večeř Milan

Starší žáci  38
závodníků  3. místo Divíšek Jan

Starší žákyně  30
závodnic

1. místo Kožnarová Bára
8. místo Novotná Aneta

Dorostenci  40
závodníků 4. místo Halanič Jakub

Naši starší žáci (Halanič J., Divíšek J.) se zůčastnili i náročnějších 
běžeckých závodů zařazených do série závodů Saucony Český pohár 
v běhu do vrchu (Dolní Morava – Slamník po trati MS; Mladkov – Suchý 
Vrch; Dolní Morava – Králický Sněžník). Bližší informace o úspěších 
našich závodníků (absolvované závody, bodové hodnocení naleznete na 
www.iscarex.cz v sekci sport.

Činnost lyžařského oddílu se neobejde bez obětavé pomoci dob-
rovolníků, příznivců lyžování, kteří vždy nezištně pomohou, když je 
třeba: pan Andrlík František, Matyáš Josef, Brůna Václav, Novotný 
Herbert, Hejtmanský Jiří, Hejtmanský Vl., Křivohlávek Jan st., Diví-
šek Jan ml., manželé Švédovi, manželé Halaničovi, Halaničová Jana, 
Hošpes Josef, Uhlíř Jiří a Uhlíř Antonín, Hejkrlík Martin, manželé 
Večeřovi a manželé Kubíčkovi. Také bez pomoci finanční bychom 
jen stěží dokázali rozvíjet naší činnost. Město Králíky, firma Sport 
Jirásková, Sdružení pro kralický karneval a Králická kulturní společ-
nost nám takovou pomoc každým rokem poskytují. Věcné dary pro 
vítěze pořádaných závodů jsou pro nás také velmi cennou podporou 
od sponzorů: Kartáčovny Červená Voda, firma Webin Králíky, Nova-
lamp Králíky, Pivovar Hanušovice, Lesy ČR - Hanušovice, Zelenina 
Opravil, Zelenina Zezulka, Dům barev Králíky. Zpracování výsledků 
závodů nám již několik let zdarma zajišťuje firma paní Jany Ponocné. 
Děkujeme Vám všem touto cestou za obětavou pomoc a věřte, že naší 
činností sledujeme nejen sportovní zdatnost mládeže, ale i smysluplné 
vyplnění volného času nastupující mladé generace.

Dovolte ještě krátkou informaci o pořádání závodů lyžařským oddílem 
TJ Jiskra Králíky v roce 2009:

14. 2. 2009 - Českomoravský pohár v běžeckém lyžování – všechny 
kategorie

21. 2. 2009 - Memoriál Slávy 
Hernycha – krajský přebor katego-
rie juniorů a dospělých

1. 7. 2009 - První ročník atletic-
kého mýtinku

19. 9. 2009 - 3. ročník Králický 
Lískovec 

Závěrem ještě do nadcházejícího 
roku 2009 přání zdraví, štěstí, poho-
dy, úspěchů a s pozdravem SKOL, 
po našem „ Ať to frčí lyžníci“ za 
lyžařský oddíl TJ Jiskra Králíky.

Bedřich Novotný
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Závěrečné vyhodocení sezóny Orlické běžecké ligy 2008 v České 
Třebové (viz. bližší informace uvnitř čísla)

Vánoční turnaj - oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Králíky, o.s. (viz. bližší 
informace uvnitř čísla)

Vánoční trh - čtvrtá adventní neděle


