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Necháme zavézt náměstí hnojem?
Půjčil jsem si do nadpisu část věty z peti-

ce, se kterou jste se v březnu mohli seznámit 
v mnoha králických obchodech. Přiznám se, 
že mě text, mírně řečeno, vyvedl z míry. 

Bylo mi jasné, co v petici požadují králičtí 
obchodníci – nechtějí další supermarket. 
To je požadavek pochopitelný. V celém 
světě, ve všech státech, ve městech, ale i na 
docela malých vesnicích existují tzv. zájmo-
vé a nátlakové skupiny. Na tom není nic 
špatného. Ani název „nátlaková skupina“ 
neznamená, že se provádí něco nekalého. 
Nebudu popisovat rozdíl mezi zájmovou 
a nátlakovou skupinou. Obecně se tímto 
tématem zabývají politologové a zájemci 
mohou na internetu nalézt mnoho studií a 
prací na toto téma.

Nepřekvapilo mě, že i v Králíkách taková 
skupina, byť neformální, vznikla. Skupina 
obchodníků, kteří chrání svoje ekonomické 
zájmy. To je v pořádku, každý si musí chrá-
nit své zájmy.

Spíše mě překvapil způsob, jaký orga-
nizátoři petice zvolili (spíše než petice 
budu používat slovo anketa, neboť petice 
musí splňovat určité náležitosti, které jsou 
v zákoně č. 85/1990 sb., o právu petičním). 
V anketě obchodníci žádali občany o podpis 
pod požadavek neprodávat pozemky a tím 
zabránit výstavbě dalšího supermarketu. 
Zároveň je v hlavičce ankety také rada 
radním města, ať nechají zavézt náměstí 
hnojem. To by udělal jen velmi nerozumný 
člověk. A pokud je taková výzva adresována 
radním, znamená to, že jsou za takové lidi 
považováni. I to by bylo v pořádku, myslet 
si může každý o každém co chce.

Rada města však na svém jednání 25. 
února, tedy pár dní před vznikem ankety, 
přijala usnesení, ve kterém NEDOPORU-
ČILA zastupitelstvu města prodat pozemky 
pro stavbu. O případném prodeji může roz-
hodnout pouze zastupitelstvo města, které o 
něm bude jednat 6. dubna. Rada města může 
pouze doporučit či nedoporučit prodej. Tedy 
rada města v rámci svých pravomocí udělala 
přesně to, co obchodníci požadovali. Přesto 
následně byli radní nepřímo označeni za 
lidi, kteří chtějí zavézt náměstí hnojem…

Paní starostka při jednání zástupce ob-
chodníků ubezpečila, že nechceme náměstí 
bez obchodů a že jsme si vědomi, že další 

supermarket by mohl přivést některé menší 
obchodníky do vážných problémů. I to byl 
jeden z důvodů, proč rada 25. února ne-
doporučila prodej. Paní starostka i já jsme 
po jednání měli pocit, že i přes poněkud 
nervóznější začátek jsme se navzájem po-
chopili a vysvětlili jsme si možnosti, které 
město má. 

Přesto se jedna z organizátorek ankety 
v Orlickém deníku z 19. března vyjádřila, 
že obchodníci se odpovědi na otázku, zda je 
město podpoří, nedočkali. Opravdu nevím, 
jakou další odpověď jsme zůstali dlužni. 
Odpověď na to, zda město prodá pozemky, 
jsme jim dát nemohli. Toto rozhodnutí je 
v kompetenci zastupitelstva. A jinou otázku 
či konkrétní žádost jsme nedostali. Proto 
považuji toto vyjádření za velmi laciné a 
populistické. Tímto si dovoluji požádat 
organizátory o shromáždění konkrétních 
požadavků a představ o podpoře ze strany 
města. Jsme připraveni na jednání a pokud 
to bude možné, vyjdeme vstříc všem rozum-
ným a reálným požadavkům.

Mimochodem na internetové verzi 
Orlického deníku je výše zmíněný článek 
také. A vedle něj je anketa, zda lidé sou-
hlasí s výstavbou dalšího supermarketu. 
V tuto chvíli (25. března, cca 09:30 hod.) 
s výstavbou souhlasilo 112 respondentů, 
proti byli 4…

Na začátku článku jsem se zmínil o zá-
jmových skupinách. Rád bych k tomu ještě 
pár vět dodal. Pokud existuje skupina, která 
chce prosazovat své ekonomické zájmy, 
musí existovat i skupina, proti které je 
prosazuje, resp. skupina, která má zájmy 
opačné, nebo přinejmenším jiné. A to, že 
o ní není slyšet, neznamená, že neexistuje, 
pouze je např. hůře či není vůbec organizo-
vaná. V tomto případě to může být skupina 
spotřebitelů, nakupujících, kteří by uvítali 
širší nabídku či větší konkurenci, která by 
mohla vést k nižším cenám zboží. A tomu, 
že taková skupina existuje, nasvědčuje 
např. i internetové hlasování v Orlickém 
deníku.

Čestmír Doubrava

V KRÁLÍKÁCH DO PODZIMU VZNIKNE
OKOLO 40 STAVEBNÍCH PARCEL

Město Králíky začalo připravovat pozemky pro výstavbu rodinných domků v lokalitě „Na 
Skřivánku“. V první etapě by mělo vzniknout okolo 40 stavebních parcel. Celková hodnota díla 
je téměř 46 mil. korun a parcely by měly být připravené k prodeji na podzim letošního roku. 
V současné době začaly práce na vybudování veškerých inženýrských sítí a komunikací.

Celkem město plánuje v lokalitě zainvestovat více jak 100 stavebních parcel.
Faltusová Lenka 
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Víkend pevnostní železnice na tvrzi Hůrka
O víkendu 18. a 19. dubna 2009 budou v Muzeu opevnění – dělostřelec-

ké tvrzi Hůrka organizovány zvláštní prohlídky s ukázkami jízdy pevnost-
ního vlaku. V 10.30 začne speciální prohlídka určená železničním fandům 
– její kapacita je již naplněna (podrobnosti k ní jsou na adrese: http://www.
zelpage.cz/clanky/premierova-jizda-podzemniho-pevnostniho-vlaku).

Další návštěvníci, kteří budou chtít vidět v rámci prohlídky něco, 
co prozatím nebylo součástí návštěvnického prohlídkového okruhu, 
však nepřijdou zkrátka. Vstupy v 11, 12, 13, 14 a 15 hodin – v sobotu 
a v neděli – budou mít rovněž zařazenu ukázku pohybu vlaku, který  
sloužil k přepravě skladovaného materiálu v době, kdy armáda prvore-
publikovou dělostřeleckou tvrz využívala jako muniční sklad. Podrob-
nosti o tvrzi Hůrka najde případný zájemce zde: http://boudamuseum.
com/tvrz_hurka.php. 

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

Program ROZVOJ
pro podnikatele Králicka

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

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

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

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

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

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

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

MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
(KLUB MAMINEK KRÁLÍKY)

PROGRAM DUBEN 2009
STŘEDA 1. 4. - Klub s Evou-Slámové vajíčko
   - Odpolední dílna-15.00 - 17.00
   Téma:Drátkovaný kamínek (80,- Kč)
   Vede: M. Köhlerová
   - BURZA prodej věcí 11.00 - 15.30

ČTVRTEK	 2.	4. CVIČENÍ S DĚTMI     16.00 - 17.00
   Vede Kristina

ÚTERÝ 7. 4. - Odpolední dílna-15.00 - 17.00
   Téma:Drátkované vajíčko (80,- Kč)
   Vede: M. Köhlerová

STŘEDA 8. 4. -Klub s Míšou - Jarní květináč
   -začíná Kurz KERAMIKY 15.00
   vede: Jana Juránková v ZŠ praktické

ČTVRTEK	 9.	4. CVIČENÍ S DĚTMI NEBUDE!

STŘEDA 15. 4. - Klub s Míšou-Jarní květináč

ČTVRTEK	 16.	4. CVIČENÍ S DĚTMI     16.00 - 17.00
   Vede Irena

STŘEDA 22. 4. - Zpívánky s Irenou
   (zpívání s kytarou pro nejmenší)

ČTVRTEK	 23.	4. CVIČENÍ S DĚTMI     16.00 - 17.00
   Vede Laďka

STŘEDA 29. 4. - Ježimamí slet
   (hostinka,program pro děti)

ČTVRTEK	 30.	4. CVIČENÍ S DĚTMI     16.00 - 17.00
   Vede Míša
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Záchranáři v podzemí pevnosti
Naprostá tma, labyrint chodeb a sálů hluboko pod zemí, chlad, vysoká 

vlhkost, zrádné proudění vzduchu, úzká vysoká schodiště… To je očima 
záchranářského psa těžký cvičný terén v podzemí prvorepublikové 
pevnosti. Dělostřelecká tvrz Bouda se stala při březnovému cvičení 
kynologů ze záchranné brigády Pardubického kraje prostorem, kde se 
nacvičovalo vyhledávání zraněných.

Proč zrovna Bouda? Tvrz, unikátní vojensko-historická a stavební 
památka přístupná dnes veřejnosti, představuje i pro zkušené záchra-
náře neobvyklý prostor. Mohutné sály s ozvěnou, střídání betonových 
chodeb a poválečných nedokončených hrubých výlomů ve skalním 
masivu, kapající voda, tma, která se blíží té absolutní... Pohyb psa 
v takovémto prostředí prozrazují jeho pánovi jen svítící led diody a 
rolničky na obojku. 

Specifické proudění vzduchu vytvářející silný průvan psům vážně 
komplikuje správné určení místa, kde se zachraňovaná osoba nalézá. 
Takto složité podmínky nejsou pro záchranářské psy ani v Moravském 
krasu, ani např. v bastionové pevnosti Josefov. I přes tyto komplikace 
byli nakonec psi a jejich páni na Boudě úspěšní…

Záchranná brigáda Pardubického kraje má třiadvacet záchranářů se 
psy, kteří mají splněnou základní zkoušku, dále jedenáct čekatelů na 

členství, a šest takzvaných hostů, kteří jezdí s brigádou trénovat. 
Hlavním zaměřením záchranné brigády Pardubického kraje je vy-

hledávání osob v sutinách, ve volném terénu a vodě, také se okrajově 
zajímají o lavinovou práci se psy. Jsou začleněni do integrovaného 
záchranného systému. Při práci využívají záchranáři osvědčená plemena 
jako je střední knírač, labradorský retrívr, zlatý retrívr, chesapeake bay 
retrívr, německý ovčák, belgický ovčák malinois, hovawart, portugalský 
vodní pes, border kolie, mudi, chodský pes a také křížence. 

Členové záchranné brigády Pardubického kraje nebyli trénovat na 
Boudě naposledy… Ve spolupráci se správcem tvrze proběhne na Boudě 
další cvičení nejspíše ještě v letošním roce.

Společnost přátel čs. opevnění

Klub maminek v Králíkách se stal
MATEŘSKÝM CENTREM EMMA!

Zpráva pro naše příznivce, pro maminky, které se k nám teprve 
chystají, ale i pro všechny, kteří jsou rádi, když se v našem městě 
něco děje…

Od začátku března 2009 se z KLUBU MAMINEK v Králíkách stává 
MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA! Sídlíme stále na stejném místě v ZŠ 
Moravská, ani na pravidelných „středách“ se nic nemění. Přibývá jen 
akcí, které můžete sledovat v pravidelně zveřejňovaných programech 
nebo na plakátcích ve městě.

Protože je vznik MC EMMA pro nás důležitým okamžikem ve vývoji, 
dovolily jsme si malé ohlédnutí:

KLUB MAMINEK v Králíkách zahájil svou činnost v dubnu roku 
2005.

Idea o jeho vzniku je ještě starší, ale nejdelším úsekem na cestě 
k vytvoření KLUBU MAMINEK bylo hledání prostoru. Vstříc nám 
vyšel pan ředitel Mgr. Stejskal, který nám sám místnost v ZŠ Moravská 
nabídl. Město Králíky za nás hradilo symbolický nájem.

Klub zde tedy od té doby sídlí a k našim schůzkám teď slouží dvě 
místnosti a na požádání i tělocvična u školních družin.

Místnosti jsou využity jako herna s kobercem a zázemím pro maminky 
(stoly, židle, dětské stolky a židličky), kde probíhají tvořivé činnosti 
nebo posezení maminek s dětmi. Druhá místnost je vybavena kobercem 
a bazénem s kuličkami.

Tělocvičnu využíváme pro pravidelné cvičení maminek s dětmi a jiné 
nárazové akce (kurz orientálních tanců apod.).

PRAVIDELNÉ AKCE KLUBU MAMINEK:
• klub funguje každou středu od 9.00 do 11.30 
Maminky mají připraven program, kterého se ale nemusí zúčastnit.
• každý čtvrtek probíhá cvičení maminek s dětmi 16.00-17.00 
• 1x za měsíc mohou maminky bez dětí navštívit odpolední tvořivou 

dílnu 15.00-17.00 
• probíhají také dlouhodobější kurzy např. orientální tance, kurz pedi-

ku, výtvarné dílny, kurz šití, keramika ve spolupráci se ZŠ praktická.
• pravidelně 2x ročně pořádáme burzu věcí a potřeb pro děti 
• 2x ročně také pořádáme autobusové zájezdy na podzim do IKEA, 

na jaře do ZOO 
• naší akcí je i Halloweenský lampionový průvod 
• ve spolupráci s Osadním výborem v Prostřední Lipce se aktivně 

podílíme na akci Den dětské radosti v Prostřední Lipce 
• s výrobky KLUBU MAMINEK jsme se zúčastnily Vánočního 

jarmarku 
Do budoucna máme plány na vznik DÍLNY EMMA, kde by si na 

své mohly přijít nejmenší děti, děti školou povinné i dospělí, ale o tom 
až příště…

Těšíme se, že se s vámi uvidíme v Mateřském centru, nebo na některé 
z jeho akcí.

Za MC MgA. K. Brůnová

Celonárodní čtení Bible
Zveme vás na zajímavou kulturní akci. V rámci 
projektu Celonárodní čtení Bible proběhne v pátek 
10. dubna 2009 od 15 do 18 hod. na Velkém 
náměstí v Králíkách veřejné čtení z nového 
překladu Bible - Nové Bible kralické. Zájemci 
z řad veřejnosti mohou za pomoci mikrofonu a 
ozvučení přečíst „svůj“ oddíl Bible. Na místě je 
možné zakoupit výtisk Nové Bible kralické za 
zaváděcí cenu 150 Kč.
Pořádá Jednota bratrská a Římskokatolická 
farnost Králíky.

www.bible21.cz
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Mateřská škola
Prostřední Lipka

Zápis do 1. třídy
Zápis do školy bývá pro děti takový malý 

svátek. Dlouho se na něj připravují ve školce 
i doma, těší se, nemůžou se dočkat. V naší 
Mateřské škole v Prostřední Lipce máme pět 
předškoláků, kteří před zápisem do školy 
navštívili 1. třídy ZŠ v  Králíkách. Ve škole je 
přivítaly paní učitelky, které děti seznámily, na 
co se do školy mají těšit a co je čeká u zápisu. 
Předškoláci pozorně sledovali svoje kamarády, 
nahlédli do aktovek, penálů a školních desek. 
Byl to pro ně velký zážitek. Chtěla bych tímto 
poděkovat paní učitelce Šulcové a Makarové za 
vřelé a ochotné přijetí.

Maškarní bál
Dne 26. 2. 2009 se uskutečnil v naší mateřské 

škole II. Maškarní bál, a to za účastí rodičů. Děti 
se převlékly do masek, aby si mohly zatancovat, 
zasoutěžit a projít se po školce v maskách. Rodi-
čům děkujeme za nápadité masky a sponzorům 
za věcné dárky, jmenovitě panu Krejčíkovi a 
Hykyšovi a paní Hykyšové.

Zápis do naší mateřské školy
Zápis dětí pro školní rok 2009/2010 začíná 

od 1. 4. do 30. 4. 2009 od 9.00 - 10.00 hod. 
v budově školky. Zákonný zástupce musí podat 
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 
Tiskopis dostane zákonný zástupce přímo 
v mateřské škole.

Za mateřskou školu pí. učitelky

Vyúčtování výherních hracích přístrojů povolených obcemi za rok 2008
Město Králíky v Kč

Údaje o výherních hracích
přístrojích povolených obcí
podle § 18 odst. 1 písm. a) ZoL

Vsazeno Vyplaceno Tržby
Vybrané
správní
poplatky

Místní
poplatky

Předpis odvodu
prostředků na
veřejně pro-
spěšné účely

JOLLY s. r. o. (sp. zn. VHP/1/2008) 1 599 421 Kč 1 147 744 Kč 451 677 Kč 90 000 Kč 60 000 Kč 18 101 Kč

JOLLY s. r. o. (sp. zn. VHP/2/2008) 3 445 738 Kč 2 138 038 Kč 1 307 700 Kč 180 000 Kč 120 000 Kč 60 462 Kč

JOLLY s. r. o. (sp. zn. VHP/3/2008) 199 160 Kč 134 655 Kč 64 505 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 870 Kč

EBEN CZ a. s. (sp. zn. VHP/4/2008) 9 191 559 Kč 6 023 091 Kč 3 168 468 Kč 160 000 Kč 100 000 Kč 174 508 Kč

EBEN CZ a. s. (sp. zn. VHP/5/2008) 2 929 140 Kč 1 830 462 Kč 1 098 678 Kč 112 000 Kč 70 000 Kč 55 001 Kč

JALUS a. s. (sp. zn. VHP/6/2008) 517 754 Kč 347 646 Kč 170 108 Kč 16 000 Kč 10 000 Kč 8 646 Kč

JALUS a. s. (sp. zn. VHP/7/2008) 110 965 Kč 53 744 Kč 57 221 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 2 533 Kč

SLOT ZETA a. s. (sp. zn. VHP/8/2008) 73 800 Kč 49 283 Kč 24 517 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 571 Kč

EBEN CZ a. s. (sp. zn. VHP/9/2008) 8 911 515 Kč 6 029 325 Kč 2 882 190 Kč 160 000 Kč 100 000 Kč 157 331 Kč

EBEN CZ a. s. (sp. zn. VHP/10/2008) 3 136 081 Kč 2 147 024 Kč 989 057 Kč 112 000 Kč 70 000 Kč 48 423 Kč

LFP GAME s. r. o. (sp. zn. VHP/11/2008) 416 939 Kč 239 260 Kč 177 679 Kč 16 000 Kč 10 000 Kč 9 101 Kč

CELKEM 30 532 072 Kč 20 140 272 Kč 10 391 800 Kč 896 000 Kč 570 000 Kč 535 548 Kč

Příjem městského rozpočtu XXX XXX XXX 448 000 Kč 570 000 Kč 535 548 Kč



Králický zpravodaj 4/2009 - �

Stodola lehla popelem
V sobotu, 14. března po 9. hodině se v Krá-

líkách ozval zvuk sirény. Lidé se zastavovali a 
ptali se – co se děje?  Za několik minut již byly 
slyšet sirény hasičských vozů a po silnici na Č. 
Vodu uháněly modré majáky.

Bylo jasno, někde hoří!!! Obyvatelé okraje 
Králík již viděli sloupec dýmu, který za kopcem 
stoupal k nebi. Městem projížděly další vozy 
hasičů i z Lichkova a Mladkova.

Stará stodola v obci Dolní Orlice byla v pla-
menech. Lidé, kteří se seběhli k požáru, viděli, 
jak skupina hasičů natahuje hadice, slyšeli hukot 
čerpadel a za chvíli již z hadic proudila voda. 
Další skupina hasičů s dlouhými háky strhávala 
hořící krovy. 

Ale proč hasiči nemíří s vodou přímo na 
oheň? Proč stříkají vedle? Kde se vzalo tolik 
fotografů?

Naštěstí se nejednalo o ostrý zásah, vše 
bylo předem připravené. Jednalo se o cvičení, 
které mělo prověřit připravenost hasičských 
jednotek. Stará stodola, která byla stejně určena 
k demolici, posloužila jako cvičný cíl a nyní pod 
kontrolou hasičů již dohořívá. 

Cvičení ukázalo dobrou připravenost hasičů, 
prověřilo jejich leckdy již letitou techniku, 
souhru a spolupráci několika jednotek jak 
profesionálů, tak dobrovolníků. Celý zásah 
bude vyhodnocen, aby mohly být napraveny 
případné nedostatky a chyby. Jistě jich však 
nebylo mnoho.

Bolavým místem je zastaralá technika u dob-
rovolných hasičů. Kralická JSDH již několik let 
udržuje silou vůle svůj stařičký vůz v provo-
zuschopném stavu. Letos se konečně dočkají. 
Město Králíky díky dotaci koupí nový požární 
vůz pro svoji jednotku. 

Přejme si však, aby zůstával co nejvíce pouze 
v garáži a ostrých zásahů měl co nejméně.

Králický zpravodaj položil několik otázek 
veliteli požární stanice HZS Králíky npor. 
Václavu Vencovi:

Králický zpravodaj:
„Kdo přišel s nápadem uskutečnit cvičný 

zásah, nebo bylo toto cvičení součástí nějakého 
dlouhodobého plánu?“

npor. Václav Venc:
„Dle vnitřních předpisů platných pro pří-

slušníky Hasičského záchranného sboru České 
republiky má každá ze tří sloužících směn na 
každé požární stanici v rámci výcviku, pro-
hlubování svých znalostí a získávání nových 
poznatků a zkušeností, které můžou příslušníci 
uplatnit při řešení mimořádných událostí, po-
vinnost uskutečnit dvě taktická cvičení v každém 

kalendářním roce.
Jelikož spektrum činností, jež příslušníci 

Hasičského záchranného sboru vykonávají, 
je velmi široké, bývají tato cvičení zaměřena 
na různá témata např. požár, evakuace osob, 
dopravní nehoda vozidel přepravujících ne-
bezpečnou látku, vyprošťování osob z vozidel, 
vyhledávání osob v zakouřených prostorách 
s nulovou viditelností, záchrana osob z výšek, 
hloubek a mnohá další.

Plán taktických cvičení se připravuje s něko-
likaměsíčním časovým předstihem a může být 
průběžně upravován dle vznikajících nových 
skutečností, finální neměnné podoby nabývá 

přibližně jeden měsíc před jeho vlastní realizací, 
kdy obvykle dochází k jeho schválení k tomu 
kompetentními osobami.

Do připravovaných cvičení velmi často zapo-
jujeme i předurčené jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů obcí zahrnutých v plánu plošného 
pokrytí pro danou oblast. Toto je velmi dobrá 
průprava pro řešení skutečných mimořádných 
událostí, jelikož při těchto cvičeních je prově-
řována akceschopnost těchto jednotek, jejich 
vybavení, ověřovány dojezdové časy, vzájemná 
komunikace mezi jednotkami a v neposlední řadě 

i praktické a teoretické znalosti velitelů, strojníků 
ale i jednotlivých členů těchto jednotek.

Každé cvičení je bráno jako cvičný zásah, 
ovšem ne každé se nechá přiblížit realitě, tento 
problém je především u taktických cvičení zamě-
řených na požár a proto jsme uvítali informaci 
o připravované likvidaci dřevěné stodoly v obci 
Dolní Orlice a ihned vyvolali jednání s jejím 
majitelem. Po důkladné prohlídce objektu a 
jeho okolí a zhodnocení situace jsme usoudili, že 
objekt by byl velmi vhodný pro zamýšlený záměr 
provedení cvičení, při kterém by bylo možné 
prověřit výše vyjmenované body, seznámit pří-
slušníky především jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí s fázemi požáru a ohrožení sálavým 
teplem v praxi.“

Králický zpravodaj:
„Jaký počet hasičů a jednotek se zásahu 

účastnilo?“
npor. Václav Venc:
„Taktického cvičení v Dolní Orlici se zúčast-

nilo celkem 28 hasičů z jednotky Hasičského 
záchranného sboru Králíky a dále jednotek Sbo-
ru dobrovolných hasičů obcí Králíky, Červená 
Voda, Lichkov a Mladkov.“

Králický zpravodaj:
„Jak celou akci hodnotíte?“
npor. Václav Venc:
„Taktické cvičení „Zásah na hořící objekt“ 

splnilo svůj hlavní účel, seznámit zasahující 
hasiče s fázemi požáru objektu a kontakt se 
sálavým teplem. Také prověřilo akceschopnost a 
organizovanost zasahujících jednotek, která byla 
na dobré úrovni. Toto taktické cvičení prověřilo 
profesionalitu příslušníků Hasičského záchran-
ného sboru a dobrou spolupráci s jednotkami 
Sboru dobrovolných hasičů obcí.“

Pro Králický zpravodaj Lenka Faltusová
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Odpovědi na otázky, které Vás zajímají, 
zjišťovala na příslušných odborem městské-
ho úřadu Lenka Faltusová

Lenka Faltusová:
„Proč	 jsou	nepřípustná	 plastová	 okna	

a	 dveře	 na	 domech	 v	 památkové	 zóně	
v	Králíkách?“

Jitka Prausová, odbor ŠKT:
„Moderní materiál (plast) při výměně 

oken a dveří používají majitelé domů ze-
jména kvůli nižší pořizovací ceně a také 
díky snažší údržbě oproti dřevěným oknům. 
Ovšem z památkového hlediska jde o novo-
dobý, dříve nepoužívaný materiál. Jestliže 
chceme pro příští generace uchovat něco 
z historie, určitý odkaz našich předků, jejich 
neskonalou zručnost (co všechno dokázali 
bez moderních strojů a technologií), pak nám 
nezbývá než některé předměty a postupy pra-
cí „zakonzervovat“.  Co se stane ve chvíli, 
kdy dojde k výměně dřevěných oken za plas-
tová ve všech domech, tedy i v historickém 
centru města, v památkové zóně? 

- dojde k nevratnému narušení a snížení 
památkové hodnoty domu i celé zóny,

- nezůstane našim dětem a vnoučatům 
žádná ukázka dnes již zaniklých řemeslných 
postupů 

při výrobě dřevěných oken,
- vlastník domu se dopustí přestupku 

proti zákonu, pokud provede výměnu bez 
příslušného 

povolení nebo v rozporu s podmínkami 
tohoto rozhodnutí.  

Úkolem památkové péče je nejen ochrana 
jednotlivých otvorových prvků (neboť právě 
detailní provedení plastových rámů a křídel 
oken je velmi odlišné od dřevěných), ale také 
zachování celistvosti památkového území 
v jeho dochované podobě, tedy i včetně 
použitých materiálů. Tato problematika je 
upravena zákonem o státní památkové péči 
a příslušnou vyhláškou.“

Lenka Faltusová:
„Kdy	bude	opravena	hřbitovní	zeď?“

Jan Čuma, odbor VT:
„Vlivem stáří a špatného technického 

stavu došlo ke zřícení části hřbitovní zdi. 
Z bezpečnostních důvodů byla odstraněna 
i zbývající ucelená část severní strany a 
odbor VTS nechal vypracovat projektovou 
dokumentaci na výstavbu oplocení celého 
hřbitova. Vzhledem k finanční náročnosti 
bude v letošním roce obnovena pouze 
odstraněná část z cihelného lícového zdiva 
doplněná o kovanou bránu.“

Lenka Faltusová:
„Kolik členů má SDH Králíky a kolik 

zásahů měla jednotka v roce 2008?“

Milan Kacálek, odbor VV:
„Jednotka SDH obce Králíky má 13 čle-

nů. Ke konci roku 2008 jeden člen ukončil 
činnost v jednotce a od poloviny měsíce 
února 2009 nastoupil k jednotce nový člen. 
V roce 2008 jednotka SDH obce Králíky 
měla celkem 6 výjezdů. Jednalo se v pěti 

případech o výjezd k požáru a v jednom 
případě technická pomoc při vyprošťování 
nákladního vozidla.“

Lenka Faltusová:
„Kolik	městský	 úřad	 eviduje	 žádostí	

o	 přidělení	městského	bytu	 a	 jakým	 způ-
sobem	se	přidělují	nově	 vybudované	byty	
v	nástavbách?“

Ing. Věra Kubíčková, majetkový 
odb.: 

„Městský úřad Králíky, majetkový odbor 
eviduje k dnešnímu dni 178 žadatelů o nájem 
městského bytu. Pronajímání bytů v nástav-
bách v čp. 658, 660 a 662 v ul. V Bytovkách 
je upraveno v části C/Pravidel pro pronají-
mání bytů v majetku města Králíky.“

Výňatek z pravidel:
C/ Pronajímání nově vybudovaných bytů 

v nástavbách v domech v majetku města 
Králíky

Čl. I Zásady pro pronajímání bytů
1. Z důvodu pružnějšího obsazování vol-

ných nově vybudovaných bytů v nástavbách 
a dále proto, že se jedná o malometrážní byty 
s vyšším nájemným (dvojnásobek základ-
ního měsíčního nájemného), se pronajímají 
tyto byty odlišným způsobem.

2. Základním principem je zveřejnění 
nabídky pronájmu volného bytu.

Čl. II Zveřejnění nabídky pronájmu bytu
1. Byt, který je možno nabídnout k pro-

nájmu na základě těchto pravidel, se nepro-
dleně zveřejní na úřední desce na dobu 30-ti 
dnů, dále uveřejněním na oficiální webové 
stránce města Králíky a v měsíčníku Králic-
ký zpravodaj, s těmito údaji:

► přesná adresa, číslo popisné, číslo 
bytu

► velikost bytu a jeho vybavení
► částka měsíčního nájemného a před-

pokládaná měsíční záloha na služby spojené 
s užíváním bytu v přepočtu na 1 osobu

► kdy je možno si byt prohlédnout 
► termín uzavření nájemní smlouvy
► nejzazší termín k podání žádosti o pro-

nájem městského bytu.
2. O pronájem tohoto městského bytu 

může požádat každý, s výjimkou žadatelů 
uvedených v části A/, Čl. I, bodu 1. těchto 
pravidel.

3. Žádost o nájem městského bytu se 
nepodává na předepsaném formuláři.

4. Žadatel uvede ve své žádosti důvod 
podání žádosti. 

Čl. III Rozhodování o uzavření nájemní 
smlouvy 

1. O tom, s kterým žadatelem bude 
uzavřena nájemní smlouva k bytu v ná-
stavbě, rozhoduje rada města následujícím 
způsobem:

a) pořadí žadatelů o nájem městského 
bytu podle počtu dosažených bodů (dle 
části A/, Čl. II)

b) ostatní žadatelé podle důvodu podání 
žádosti.

Lenka Faltusová:
„Musím	všechna	podání	vůči	živnosten-

skému	úřadu	 činit	 osobně	 na	Městském	
úřadu	v	Králíkách?“.

Bc. Martin Mlynář, živnostenský odb.:
„Pokud se nemůžete osobně dostavit 

k nám na Městský úřad v Králíkách, můžete 
využít některou z následujících možností:

a) podání je možné učinit v elektronické 
podobě podepsané zaručeným elektronickým 
podpisem (bližší informace na: http://www.
rzp.cz/elpod.html)

b) podání je možné učinit i pomocí jiných 
technických prostředků, zejména prostřed-
nictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné 
datové sítě bez použití zaručeného elektro-
nického podpisu (obyčejným e-mailem), ale 
to pouze za podmínky, že podání je do 5 dnů 
potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem 
uvedeným v zákoně (písemně, elektronicky 
se zaručeným el. podpisem).

c) můžete si zvolit zmocněnce, který 
Vás bude před živnostenským úřadem 
zastupovat

d) můžete využít také úředních hodin 
v obcích, které jsou v našem správním ob-
vodu. Každou středu od 14:00 do 17:00 jsou 
pracovníci živnostenského úřadu na jednom 
obecním úřadě (1. středa v měsíci Lichkov, 
2. středa v měsíci Mladkov, 3. středa v měsíci 
Červená Voda a 4. středa v měsíci Dolní 
Morava).“

Lenka Faltusová:
Jak	mám	postupovat,	když	jsou	splaškové	

vody	z	mého	rodinného	domu	svedeny	do	
septiku	s	odtokem	do	vod	povrchových	nebo	
podzemních	a	nevlastním	platné	povolení	
k	 vypouštění	 odpadních	 vod?	V	dané	 lo-
kalitě	 se	 připravuje	 výstavba	 kanalizace	
ukončené	 centrální	 čistírnou	 odpadních	
vod,	která	bude	vybudována	do	dvou	nebo	
do	tří	let.

Ing. Dana Plháková, odb. živ. prostř.: 
„V současné době se povolení k vypouš-

tění prostřednictvím stávajících septiků do 
vod povrchových nebo podzemních uděluje 
jen výjimečně a na omezenou dobu (např. 
na dobu výstavby kanalizace pro veřejnou 
potřebu s centrální čistírnou). „V případě, 
že máte zmiňovaný septik s odtokem a 
povolení k vypouštění nevlastníte, je nutné 
podat na předepsaných formulářích žádost 
o povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových nebo podzemních Měst-
skému úřadu Králíky, Odboru životního 
prostředí – vodní hospodářství, a to včetně 
předepsaných náležitostí.

V žádosti o povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových nebo podzem-
ních je nutné mimo jiné vyplnit množství 
vypouštěných odpadních vod (zjištěné např. 
z faktur za odběr vody – množství odebrané 
vody = množství vypouštěných odpadních 
vod) a jakost vypouštěných odpadních vod 
(stanovenou na základě výsledku rozboru 
těchto vod, provedeného akreditovanou 
laboratoří). „

Přílohy shora uvedených žádostí tvoří:
a) u vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových – kopie katastrální mapy se 
zakreslením septiku, kanalizace a místa 
vypouštění; stanovisko správce vodního 
toku, kterého se vypouštění týká (správce 
vodního toku lze zjistit na zdejším vodopráv-

OTÁZKY, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ
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ním úřadě); stavební a kolaudační povolení 
k septiku (pokud se dochovalo).

b) u vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních – kopie katastrální mapy se 
zakreslením septiku, kanalizace a místa vy-
pouštění; prohlášení o bezkonfliktním pro-
vozu septiku s ohledem na okolní pozemky 
a stavby; stavební a kolaudační povolení 
k septiku (pokud se dochovalo).

„Formuláře žádostí, včetně uvedení 
příloh, jsou k dispozici rovněž na ofi-
ciálních internetových stránkách Města 
Králíky (úřední desce – Odbor životního 
prostředí).„

Lenka Faltusová:
„Proč	 je	 uzavřena	 část	 ulice	 Růžová	

u	SMK?“

Čestmír Doubrava, místostarosta: 
„S ulicí Růžovou se počítá jako s parko-

vištěm pro bytovky. Umístěná uzávěra je 
sice provizorní, ale s otevřením ulice se již 
nepočítá. V budoucnu se počítá s nějakým 
estetičtějším způsobem uzavření. To by však 
mělo korespondovat s celkovým řešením 
všech ploch kolem bytovek. Projekt na to 
je již zpracován delší dobu, jedná se vlastně 
o  2. etapu regenerace celého sídliště. Město 
již poněkolikáté podalo žádost o dotaci na 
tento projekt a v případě obdržení dotace 
budeme moci úpravu všech ploch provést. 
V každém případě lze do této ulice vjet od 
autobusového nádraží, lze v ní i parkovat. 
Ulice nesplňuje požadavky kladené na 
plochy, které mohou být označeny dopravní 
značkou „Parkoviště“, proto tam tato značka 
nemůže být umístěna. Nicméně lidé, kteří 
tam zaparkují svoje vozidlo, neporuší žádný 
předpis.

Lenka Faltusová:
„Jaké	 jsou	v	současné	době	podmínky	

pro	přiznání	příspěvku	na	péči.“

Marcela Paulusová, odb. siciál. věcí:
„Je to více než jeden rok, kdy došlo ke 

změnám v zákoně č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách. V tomto zákoně jsou mj. 
upraveny i podmínky pro přiznání a výplatu 
příspěvku na péči, což je dávka náležející 
osobám závislým na pomoci druhých, za 
účelem zajištění potřebné pomoci. Protože 
jsme zaznamenali výskyt případů, kdy 
některé povinnosti ze strany příjemce pří-
spěvku nebo pečující osoby byly splněny 
pozdě nebo nebyly splněny vůbec, rádi 
bychom zákonné povinnosti touto cestou 
připomněli.

Jedná se především o povinnost pečující 
osoby písemně ohlásit příslušnému úřadu 
přijetí oprávněné osoby do ústavní péče 
zdravotnického zařízení, a to do 8 dnů ode 
dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto 
povinnost nemůže splnit příjemce příspěv-
ku. Stejným způsobem je nutno nahlásit také 
ukončení tohoto pobytu. Je povinností hlásit 
pobyt ve zdravotnickém zařízení v každém 
případě, např. i při dvoudenním pobytu. 
Upozorňujeme, že za zdravotnické zařízení 

se považují v tomto případě i lázeňské po-
byty, pokud nejsou ze strany oprávněného 
hrazeny v plné výši a pojišťovna na ně 
vůbec nepřispívá. 

Nadále samozřejmě trvá povinnost pří-
jemce příspěvku písemně hlásit do 8 dnů 
změny ve skutečnostech rozhodných pro 
nárok na příspěvek, např. změny v osobních 
údajích, trvalém pobytu či bydlišti, způsobu 
výplaty, změny pečujících osob, nástup do 
domova pro seniory, zahájení využívání 
pečovatelské služby apod. Samozřejmou 
povinností příjemce je využívání příspěvku 
na péči k zajištění potřebné pomoci, což je 
ostatně ze strany plátce průběžně kontrolo-
váno. I když věříme, že k několika případům 
nedostatků docházelo spíše z nevědomosti 
klientů, je nutno na závěr upozornit, že při 
nesplnění některé povinnosti může být vý-
plata příspěvku po předchozím upozornění 
zastavena, nebo může být příspěvek odňat 
či nepřiznán.„

Lenka Faltusová:
„Pokud	mám	doma	tři	pejsky,	v	jaké	výši	

a	kdy	a	kde	musím	uhradit	poplatek?“

Marcela Kubíčková, finanční odbor: 
„Místní poplatek ze psů platí držitel psa, 

který má v územním obvodu města trvalý 
pobyt nebo sídlo. Poplatek platí ze psů 
starších 3 měsíců.“

Správnou výši poplatku zjistíme z  násle-
dující tabulky: 

POPLATKY ZA PSY

v Králíkách v Králíkách integrované 
obce

integrované 
obce

za prvního 
psa

za druhého 
a každého 
dalšího

za prvního 
psa

za druhého 
a každého 
dalšího

v bytových domech se 4 a 
více byty 800,-Kč 1.000,-Kč 400,-Kč 600,-Kč

v rodinných domech s 1 
až 3 byty 400,-Kč 600,-Kč 200,-Kč 300,-Kč

poživatel starobního, in-
validního nebo vdovského 
důchodu, který je jeho je-
diným zdrojem

200,-Kč 300,-Kč 100,-Kč 150,-Kč

„Poplatek neplatí:
• osoby nevidomé, bezmocné a osoby 

s těžkým zdravotním postižením, kterým 
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod 
podle zvláštního předpisu

• osoby provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob

• osoby provozující útulek zřízený obcí 
pro ztracené nebo opuštěné psy

• osoby, kterým stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní předpis

• osoby nad 75 let
Roční poplatek se platí jednorázově, 

nejpozději do 30. dubna příslušného roku. 
Zaplatit můžete v pokladně Městského úřa-
du v Králíkách nebo složenkou, která bude 
rozeslána v průběhu měsíce dubna.“

OTÁZKY, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ
Lenka Faltusová:
Jak	má	postupovat	vlastník	nemovistosti	

při	výměně	oken	v	městské	památkové	zóně	
Králíky	a	mimo	památkovou	zónu?

Dana Nosková, odbor stavební úřad:
V památkové zóně nebo jedná-li se o kul-

turní památku, případně národní kulturní 
památku, je zapotřebí závazné stanovisko 
orgánu památkové péče ve smyslu § 14 odst. 
1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších zákonů (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy MÚ Králíky).

U objektů neuvedených v předchozím 
odstavci se postupuje následovně. Pokud 
se jedná o stavební úpravu v souladu s § 
103 odst. 1 písm. h) /stavební úprava pokud 
se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí 
stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob 
užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů 
na ŽP a jejich provedení nemůže negativně 
ovlivnit požární bezpečnost/ nebo viz. citace 
stavebního zákona č.183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů - není třeba ohlášení 
ani stavební povolení (tzn. nesmí se okna 
zvětšovat, zmenšovat, měnit členění). 
U objektů s více vlastníky potřeba společné 
dohody.

Výměna oken při zachování rozměrů:
Podle § 103 odst. 1 písm. e) stavebního 

zákona udržovací práce, jejichž provedení 
nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, po-
žární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, 
životní prostředí a bezpečnost při užívání a 

nejde o udržovací práce na stavbě, která je 
kulturní památkou, nevyžadují ohlášení ani 
stavební povolení. Za provedení udržovacích 
prací, které nevyžadují ohlášení ani stavební 
povolení odpovídá stavebník, resp. vlastník 
stavby. Ten je povinen dbát na řádnou přípra-
vu a provedení těchto prací, přitom musí mít 
na zřeteli zejména ochranu života a zdraví 
osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí 
a majetku i šetrnost sousedství. Stavební úřad 
je oprávněn provést kontrolní prohlídku na 
stavbě, kde jsou prováděny udržovací práce 
a uložit opatření k nápravě zjištěných nedo-
statků. Podle § 81 odst. 3 písm. a) a b) sta-
vebního zákona stavební úpravy a udržovací 
práce nevyžadují územní souhlas ani územní 
rozhodnutí o změně stavby.
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TISKOVÁ ZPRÁVA České společnosti ornitologické
Zateplování panelových domů ohrožuje rorýse, pomoci může nový web

Blíží se jaro a s ním opět naplno vypukne stavební sezóna. 
Snižování energetické náročnosti budov je jedním z významných 
témat ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. Děsivá 
tepelná bilance především panelových domů volá po rychlém 
řešení, kterým je jednak investování do úspornějších technologií 
výroby a přenosu tepla, jednak zateplování vnějších plášťů a 
střech budov. Stinnou stránkou jinak velmi žádoucích opatření je 
negativní dopad na některé druhy synantropních 1) živočichů.  

Investorům vycházejí v tomto směru vstříc jak banky, tak přede-
vším prostřednictvím dotačních titulů stát. Ministerstvo pro místní 
rozvoj a Ministerstvo životního prostředí rozdělují prostřednictvím 
operačních programů nemalé prostředky a ani v letošním roce tomu 
nebude jinak. Realizací zmíněných opatření tak může být docíleno 
skutečně významných úspor ve spotřebě energie.

Vedlejším efektem zateplování budov je likvidace stanovišť ně-
kterých zvláště chráněných živočichů, především rorýsů obecných 
a netopýrů. Zatímco netopýrům slouží lidské stavby k zimování a 
tvorbě jarních kolonií samic s mláďaty, rorýsi na nich hnízdí. Více 
než 95 % rorýsí populace je dnes na lidských stavbách závislých. 
V posledních dvou desetiletích se významná část rorýsů přemístila 
z rekonstruovaných historických center měst do panelové zástav-
by. Osídlili především dutiny v podstřeší budov, do kterých se 

dostávají přes ventilační průduchy v atikách domů. 
Tam je teď dostihlo plošné zateplování, které má za následek 

ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Průduchy na zateplených do-
mech jsou totiž opatřovány síťkami nebo mřížkami, které rorýsům 
brání v přístupu k vlastním hnízdním dutinám, popřípadě jsou 
zcela uzavřeny. Jenom v Praze poklesl v důsledku těchto opatření 
počet hnízdících rorýsů za posledních 15 let o téměř 45 %.

Často tak dochází k porušování zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, který rorýse i jeho hnízdiště chrání. Paradoxně 
tak dochází ke střetu dvou zájmů v ochraně životního prostředí. 
Přitom řešení, která takovým střetům brání, jsou známá, časově 
nenáročná a překvapivě levná. 

Přináší je nové webové stránky www.rorysi.cz, které s finanční 
podporou Ministerstva životního prostředí připravila a zprovoznila 
Česká společnost ornitologická 2). Obsahují velké množství užiteč-
ných informací, určených jak široké veřejnosti, tak i projektantům, 
stavebním společnostem a úředníkům stavebních úřadů a pracovišť 
ochrany životního prostředí na obecních i krajských úřadech. 

Nechybí ani důležité kontakty na odborné instituce, které mohou 
posoudit a doporučit vhodné řešení, nebo kontakty na oblastní 
inspektoráty České inspekce životního prostředí, které dozorují 
dodržování platných zákonů v ochraně životního prostředí. Na ně 
je možné se obrátit v případě podezření na porušování zákonnosti 
při realizaci stavebních a rekonstrukčních prací. 

Pro více informací kontaktujte Lukáše Viktoru, tel. 274 866 
700, e-mail: viktora@birdlife.cz , www.rorysi.cz 

----------------------------------------
1) synantropní = druhy přizpůsobené životu v blízkosti člověka 

a jeho sídlišť.
2) Česká společnost ornitologická (založena 1926) je občanské 

sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a milovníků 
přírody, spolupracující v rámci mezinárodního 
sdružení BirdLife International s podobně 
zaměřenými organizacemi z celého světa. Za-
bývá se výzkumem a ochranou ptáků a jejich 
prostředí, pořádáním vzdělávacích a výchovných 
akcí pro veřejnost a vydáváním publikací.

Statistika zásahů u mimořádných událostí, na jejichž
řešení se podíleli příslušníci Hasičského záchranného

sboru z požární stanice Králíky v roce 2008
Celkový počet událostí v roce 2008 - 97

Požáry:
14 z toho požáry: budov a bytů  6
   Průmyslových objektů 1
   Lesní   1
   Dopravních prostředků 3
   Ostatní (kontejnery apod.) 3

Dopravní nehody:
37 z toho s vyproštěním osob   6
 Uvolnění komunikace, odtažení vozidla  24
 Úklid vozovky a následků dopravní nehody 5
 Železniční dopravní nehoda   1

Technická pomoc:
33 z toho odstranění nebezpečných stavů  14
 Spolupráce se složkami IZS   3
 Otevření uzavřených prostor   3
 Odstraňování překážek   11
 Čerpání vody    2

Únik nebezpečných látek:    4

Technická pomoc:
4 z vody     2
 Z výšky nebo hloubky   1
 Z uzavřených prostor, výtahů   1

Živelní pohroma:
3 větrná smršť    3

Planý poplach:     2

Porovnáme-li počet událostí v období roku 2007 a 2008, došlo 
v loňském roce ke snížení počtu o 30, v roce 2007 příslušníci za-
sahovali u 127 mimořádných událostí.

V prvním čtvrtletí letošního roku došlo naopak k navýšení po-
čtu událostí a to přesně o 10 případů, jako za stejné období roku 
uplynulého, z čehož se dá očekávat opětovný nárůst počtu všech 
mimořádných událostí, které budeme v tomto roce řešit.

Přehled událostí zpracoval velitel požární stanice Králíky
npor. Václav Venc.
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VÝPRODEJ
STARŠÍCH

MODELŮ KOL ZA
PŘÍZNIVÉ CENY
--------------------------------------------------------------------

MTB Author Versus 07 rám 19 (21990,-) nyní15900.-
MTB Author Traction 05 rám 21 (17990,-) nyní13590,-
MTB Kellys Magic 04 rám 17,5 (17990,-) nyní 13500,-
MTB Kellys Beast 05 rám 17,5 (19990,-) nyní 14500,-
Trekk. Kellys Exguisite 06 rám 17 (15990,-) nyní 12990,-

Freestyle BMX COMA 04 (14990,-) nyní 9990,-
--------------------------------------------------------------------
Rovněž vyprodáváme cyklistické boty MTB i silniční 
značek Shimano, Diadora, Axon i v nadměrných 
velikostech od č. 38 - 46, 47, 48 za akční ceny.

Více na internetové adrese:
http://uzivatel.hyperinzerce.cz/uzivatel/417227-alena-jiraskova
--------------------------------------------------------------------

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

Změny v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi
Co je to veřejná služba?

Pojmy:  životní minimum :  3126,- Kč
 existenční minimum:  2020,- Kč
Od 1. 1. 2009 došlo k řadě změn zákonů upravujících sociální za-

bezpečení. Mimo jiné i ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
který upravuje vyplácení  dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na 
živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci. Nejčastěji 
vyplácenou dávkou je příspěvek na živobytí, který v případě splnění 
všech podmínek žadatelem může dosáhnout, v případě jednotlivce, 
částky 3126,- Kč. V případě více osob  žijících ve společné domácnosti 
je příspěvek na živobytí nižší a je odstupňován podle věku společně 
posuzovaných osob.  

Nárok na příspěvek na živobytí ve výši 3126,- Kč mají osoby, které 
plní požadavky stanovené zákonem o pomoci v hmotné nouzi, např. 
prokazují snahu o zvýšení příjmu vlastním přičiněním /shánějí si práci/, 
mají uplatněny veškeré své nároky a pohledávky /např. výživné, uplatněny 
nároky na dávky ze systému státní sociální podpory,…/. Pokud tomu tak 
není, příspěvek na živobytí je poskytován ve výši 2020,-  Kč na kalendářní 
měsíc, tzv. ve výši existenčního minima.   

Od 1. 1. 2009 začal být příspěvek na živobytí automaticky poskytován 
ve výši existenčního minima těm klientům, kteří dluží na výživném na 
nezl. děti více než trojnásobek výživného stanoveného soudem nebo 
jiným způsobem. Tento  stav trvá do  doby, dokud není dluh na výživném 
vyrovnán a toto jeho příjemcem prokázáno. Zvýšení příspěvku na živo-
bytí podle předchozího odstavce není možné, např. prokázáním snahy 
o zvýšení příjmu vlastním přičiněním.  

Poprvé v červenci 2009 bude automaticky snížen příspěvek na ži-
vobytí na částku existenčního minima /2020,- Kč/ těm klientům, kteří 
pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi déle než šest měsíců. Bez ohledu 
na  další aktivity, které  do té doby klient prokazoval  a které vedly ke 
zvýšení příspěvku na živobytí,  bude takový klient vyplácen dávkou ve 
výši existenčního minima. Výjimkou bude vykonání tzv. veřejné služby. 
Podle ustanovení § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, se veřejnou službou rozumí „pomoc  obci  v záležitostech, které 
jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti 
kulturního rozvoje a sociální péče.“ 

Pokud klient pobírající příspěvek na živobytí odpracuje v rámci ve-
řejné služby 20 hodin, dávka příspěvku na živobytí mu bude přiznána 
i po 1. 7. 2009 ve výši 3126,- Kč v případě jednotlivce, nebude snížena 
na existenční minimum 2020,-Kč.  

Pokud klient odpracuje v rámci veřejné služby 30 hodin, dávka pří-
spěvku na živobytí mu bude i po 1. 7. 2009 přiznána ve výši 3679,- Kč, 
tzn. zvýšena oproti životnímu minimu ve výši 3126,- Kč. 

Popsané principy platí i u osob společně posuzovaných s dalšími 
osobami. Náklady na zvýšení příspěvku na živobytí při realizaci veřej-
né služby nese stát, žádnou další odměnu osoba vykonávající veřejnou 
službu  nedostává.   

A protože není pravidel bez výjimek platí, že snížení dávek po 1. 7. 
2009 se nebude týkat např. klientů starších 65 let, poživatelů starob-
ního důchodu, plně invalidních osob, atd., blíže § 11, odst. 3, zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 

Rada města podpořila zavedení veřejné služby ve městě svým usnese-
ním z prosince 2008. Město muselo uzavřít dodatek k pojistné smlouvě, 
a to proti škodě na majetku nebo zdraví, kterou by osoba vykonávající 
veřejnou službu způsobila, nebo která by byla způsobena jí. 

Starostka města se obrátila dopisem na vedoucí pracovníky městem 
zřizovaných organizací s nabídkou možného využití osob v hmotné nouzi 
k činnostem, které by bylo možno podřadit pod činnosti považované za 
veřejnou službu. Informace o veřejné službě byla předána starostům 
sousedních obcí.

V současné době je veřejná služba v Králíkách vykonávána celkem 
třemi osobami, a to při činnostech organizovaných Službami města s. r. 
o. a Městskou knihovnou v Králíkách.   

Předpokládáme, že po datu 1. 7. 2009 se poptávka osob vyplácených 
dávkami v hmotné nouzi po možnosti zapojení se do veřejné služby 
zvýší. Odpracováním veřejné služby může dojít ke zvýšení příspěvku 
na živobytí o 1106,- Kč, případně až 1659,-Kč, to v závislosti na počtu 
odpracovaných hodin. V případě více osob posuzovaných společně 
s dalšími /společná domácnost/, se jedná o poměrné částky. Domníváme 
se, že motivace k zapojení se do veřejné služby bude u osob pobírajících 
příspěvek na živobytí dostatečná.  

Předpokladem  využívání institutu veřejné služby je existence činností 
na straně obce, které lze osobám pobírajícím dávky hmotné nouze zadat 
bez zavádění dalších opatření. Množství takových činností je přirozeně 
omezeno, což může být problém při  očekávaném nárůstu počtu osob 
vyplácených dávkami pomoci v hmotné nouzi.

Strnad B., Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ
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Odcizeno v Králíkách
ze dne 13. 3. na 14. 3. 2009

ODMĚNA 100.000,- KČ
za nalezení.

Mercedes Benz 230 B cabriolet r. 
v. 1938 výrobní číslo 183404/1938 
barva hnědá + béžová. Pro případné 
informace volejte na tel. 603534192 
Dokoupil Petr.

Dětský karneval v Lichkově
V sobotu 21. března sbor dobrovolných hasičů z Lichkova spolu 

s místní organizací zahrádkářů uspořádali dětský karneval. O kar-
nevalovou výzdobu se postarala místní základní škola, tentokrát 
převládalo téma moře. Byli jsme potěšení vysokou návštěvností 
karnevalu. Zúčastnilo se ho přibližně 50 dětí v maskách, 14 dětí bez 
masek v doprovodu cca 90 dospělých. Přijelo i několik dětí s rodiči 
z Králík, Boříkovic a z dalších obcí a měst. Velký počet účastníků toho 
mimo jiné mnoho snědl a tak k naší spokojenosti nic z připraveného 
občerstvení nezůstalo. Ale zpět ke karnevalu, jak bývá zvykem začínal 
rejem masek, po které byly vyhodnoceny nejkrásnější převleky. Po 
vyhodnocení masek bylo připraveno několik soutěží pro malé účast-
níky, kteří byli obdarováni cukrovinkami. Dále následovala tombola. 
Karneval uzavíralo překvapení pro malé ale i velké návštěvníky 
karnevalu. Pavel Volkán v kuchyňce připravil autodráhu a tak se 
z dětí, a posléze i z rodičů, mohli stát závodníci s autíčky na dráze. 
Kdo nefandil autodráze, mohl se libovolně bavit při tanci do pozdních 
hodin. Na závěr mi dovolte poděkovat sponzorům karnevalu, díky 
kterým naši zamaskovaní návštěvníci odcházeli s velkým úsměvem 
na tváři a s vyhranou cenou v taštičce. Velký dík tedy patří: Obecnímu 
úřadu Lichkov, TJ Tatranu o.s., Tenisovému klubu, místní organizaci 
zahrádkářů, prodejně Radka – Radmile Šverákové, restauraci „U ná-
draží“ – Milanu Sedláčekovi, Radce Plajerové, Květince - Monice 
Kudláčkové (Králíky), PC servisu – Karla Macháčka (Králíky), 
Elpromu s.r.o. – Loufkovi (Králíky) a SDH Lichkov. 

Fotky a vyhodnocení masek najdete na www.sdh-lichkov.estranky.cz
Za SDH Lichkov Jan Mlynář

Zpřístupňovací práce a čištění objektu tvrze Hůrka pokračují
Oříšek i pro zkušené bunkrology představuje na tvrzi Hůrka zejmé-

na objekt K – S 12 „Na kótě“ určený pro osazení otočné a výsuvné 
dělostřelecké věže. Pro návštěvníky je přístupný jen zvenčí – jak už 
jeho jméno napovídá – leží přímo na kótě 666 Výšina. 

Z jeho stropní desky je úžasný panoramatický rozhled. Jen málokdo 
z těch, kteří se zde kochají dalekými rozhledy ale tuší, že podzemní 
spojovací chodby a muniční sály tvrze zde leží cca 60 metrů (!) pod 
terénem. Na mezipatro objektu K – S 12 vede totiž 297 schodů, což 
je pro srovnání třikrát více, než je tomu u stejného srubu (K – S 22 
„Horymír“) na nedaleké dělostřelecké tvrzi Bouda. 

Schodiště bez zábradlí vinoucí se kolem více než 50 m vysoké 
výtahové šachty je důvodem, proč se do objektu v minulosti nepodí-
valo mnoho lidí, publikováno bylo jen několik málo fotografií. Než 
se na objekt vydají první návštěvníci, musí se srub zpřístupnit, což 
představuje jeho důkladné vyčištění, odvodnění, zřízení elektrického 
osvětlení a montáž zábradlí, které se bude stejně jako na tvrzi Bouda 
vyrábět podle původní dokumentace. 

Na první prohlídky, které by měly být v budoucnu jen součástí 
speciálního prohlídkového okruhu, si však fyzicky zdatní návštěvníci 
ještě nějaký čas počkají. Přesto už došlo k prvním přípravným pracím. 
Členové společnosti CMA – specialisté na práce v podzemních a 
nebezpečných prostorech – provedli čištění schodištní a výtahové 
šachty. Při tom pořídili zajímavou fotodokumentaci, kterou lze 
shlédnout na internetových stránkách CMA. Záběry z Hůrky najdou 
zájemci zde: 

http://www.podzemi-cma.cz/podzemi/opevneni/index.htm
Je to zatím jediná možnost, jak se do objektu podívat, neboť vstup, 

až do doby zřízení bezpečného zábradlí, není nikomu povolen. Při 
pohledu na fotografie je zřejmé, proč tomu tak je. Další fotografie 
postupně umístí provozovatel muzea do fotogalerie na stránky www.
boudamuseum.com.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.
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Policie ČR - Obvodní
oddělení Králíky informuje

Na začátku měsíce března policisté vyře-
šili mimo jiné několik případů vloupání.

Policisté po několikadenní práci (vyhod-
nocování stop, operativní pátrání) odhalili 
pachatele vloupání do K-klubu. Tento klub 
zajišťuje volnočasové aktivity dětí a je umís-
těn v budově ZŠ 5. května.  Dva mladiství 
pachatelé byli usvědčeni vloupání a krádeže. 
Ukradené předměty u nich byly zajištěny a 
v trestním řízení tyto věci budou vydány zpět 
poškozené organizaci.

Pravidelně se v našem regionu opakují 
vloupání do rekreačních objektů na Krá-
licku. Ani katastr obce Dolní Orlice nebyl 
na začátku měsíce výjimkou. Policisté po 
několika dnech usilovné práce vyřešili tři 
případy v katastru obce Dolní Orlice. Oba 
pachatele byli zajištěni.

V obci Mladkov došlo na začátku měsíce 
k odcizení motorové čtyřkolky v hodnotě 
150 tis., dopravní prostředek byl odcizen 
ze zajištěné garáže. V tomto případě zatím 
pachatel nebyl dopaden. 

I v našem regionu se množí případy 
vloupání do zaparkovaných vozidel návštěv-
níků/obyvatel našeho regionu. Nenechávejte 
proto v odstavených automobilech předměty 
lákající zloděje.

V noci z 2. na 3. 3. bylo rušno v ulici Jana 
Švermy a v okolí autobusového nádraží 
v Králíkách, kde v podvečerní a noční době 
došlo k rušení veřejného pořádku. Nejprve 
zde byl zcela bezdůvodně napaden muž, 
který kolem party mladíků procházel a 
v druhém případě musela být mimo policie 
přizvána i rychlá záchranná služba k ošetření 
dvou napadených mladých mužů. Zranění 
si vyžádalo ošetření a jeden mladý muž byl 
převezen s podezřením na vážnější zranění 
do nemocničního zařízení. V obou případech 
byl příčinou napadení a hádky mezi čtyřmi 
mladíky alkohol. 

Policie šetří ozbrojené loupežné přepadení 
ze dne 3. 3. 2009 při kterém neznámý pacha-
tel získal značný finanční obnos.

V neděli 8. 3. 2009 obdržela Policie ozná-
mení o nálezu podezřelého předmětu poblíž 
bytovek v Bílé Vodě. Předmět byl prozkou-
mán pyrotechnikem, který konstatoval, že se 
jedná o nevybuchlý dělostřelecký granát z 2. 
světové války. Granát byl zneškodněn.

Kuriózní případ řešili králičtí policisté 10. 
3. 2009. Pozorný občan oznámil poškození 
sousedního rekreačního objektu, s tím, že 
u chalupy neznámý pachatel rozbil skleně-
nou výplň okna a pravděpodobně se stále 
ještě nachází v objektu. Policisté zajistili 
budovu a přivolali na pomoc psovoda, který 

celý objekt prohledal a bylo konstatováno, 
že pachatel již chalupu opustil a odešel 
podél řeky a pak samotným korytem řeky. 
Hned na to přijímají policisté oznámení, 
z nedaleké části Králík, kde musela starší 
paní prožít velice nepříjemný zážitek, 
když ji neznámý pachatel rozbil skleněné 
výplně oken v přízemí rodinného domku 
a ze strachu raději dům opustila zadním 
vchodem a utekla k příbuzným. Z šetření 
vyplynulo, že neznámý pachatel pak celým 
domem prošel, ale nic z něho neodcizil. Za 
krátkou dobu dopadli příslušníci pachatele 
těchto činů. Jednalo se o známou „firmu“, 
která při svém jednání zanechala na místě 
činu za sebou jasnou stopu, v podobě kopie 
protokolu, která mu byla předána téhož 
dne v souvislosti s dokumentováním jiné 
majetkové trestné činnosti. 

Ve středu 11. 3. oznámili pracovníci pro-
dejny na Velkém náměstí poškození výlohy. 
Poblíž místa byla nalezena dlažební kostka, 
kterou byl pravděpodobně čin spáchán. 
Z dosavadního vyšetřování se jeví neprav-
děpodobné, že se jednalo o pokus vloupání. 
Králičtí policisté se přiklánějí k možnému 
motivu a tím je vandalismus. Poškozeným 
byla předběžně škoda vyčíslena na částku 
15.000,-Kč.

V pátek 13. byli policisté v ranních hodi-
nách přivolání k případu domácího násilí. 
Jedná se o případ, kde již delší dobu třiatři-
cetiletý muž fyzicky napadal svoji přítelkyni 
ve společné domácnosti. Po tomto posledním 
incidentu musela být žena hospitlaizována 
v okresní nemocnici. Policisté využili insti-
tutu vykázání násilné osoby a to na zákonnou 
dobu 10 dní a samotné jednání je dokumen-
továno, jako podezření z trestného činu dle 
ustanovení § 215 a trestního zákona týrání 
osoby žijící ve společně obývaném bytě.

Víkendová služba v sobotu 14. 3. přinesla 
případy rušení občanského soužití, kdy 
policisté postupně vyjížděli na jednotlivé 
případy do obcí Červený Potok a Červená 
Voda. Policisté zároveň obdrželi oznámení 
o odcizení osobního motorového vozidla 
v technickém označení veterán, které bylo 
zcizeno v Králíkách. Věc vzhledem k výši 
škody dokumentuje služba kriminální poli-
cie a vyšetřování.

Další specifickou formu podvodného 
jednání (zneužití důvěry starších lidí) řešili 
policisté v Červené Vodě. V dopoledních 
hodinách přišla neznámá žena ke dvěma 
starším lidem s tím,  že ji posílá místní 
praktický lékař aby pro něho od nich vybrala  
12.000,-Kč. za osobu. Peníze jsou určené 
na seminář pro důchodce s tím, že lékař je 
u sousedů, kde je velmi zaneprázdněn, proto 
posílá jí. V tomto případě starším lidem 

škoda nevznikla, jen 
díky tomu, že v domě 
byl další rodinný pří-
slušník, který velice 
rychle zareagoval.

Jako každoročně 
upozorňujeme zejména 
naše starší spoluobčany na různé podvodní-
ky. S příchodem jara se do našeho regionu 
vrátili různí podomní prodejci a podvodníci. 
Pod „zástěrkou„ prodeje různých věcí, jako 
jsou deky, bundy, holicí strojky, nářadí, dale-
kohledy využívají dobroty a důvěřivosti lidí. 
Nečekají na jejich souhlas a vstupují do do-
mácností. Vstupní dveře zakrývají, v rukou 
roztaženou dekou a za jejich zády pak vniká 
do domácnosti třetí „nezvaná„ osoba, která 
mezitím, co první zabaví majitele bytu, pro-
hledává skříně a další zařízení, kde je jejím 
zájmem finanční hotovost. Dalším případem 
jsou různé velice lákavé výhry od známých 
společností, kdy je nutné zaplatit nějakou 
drobnou částku.  Důvěřivý občan podvod-
níkům ukáže místo, kde má ukryté peníze. 
Následně je o tyto úspory okraden. Policie 
proto opět připomíná, aby zejména děti a 
vnuci poučili starší příbuzné o podobných 
případech. Poškození tak přicházejí o celo-
životní úspory, dopadení pachatele je velice 
těžké a náhrada škody je prakticky nemožná. 
Na závěr jednu zkušenost z praxe, když už 
k takovému případu dojde, je dobré starším 
lidem nevyčítat ztrátu peněz. Oni jednali 
v dobré víře, že pomohou dobré věci.

20. 3. 2009 - odpoledne plné událostí 
Na policejní oddělení bylo oznámeno 

poškození kol traktorového vleku na Dolní 
Orlici. Neznámý pachatel zde poškodil čtyři 
pneumatiky. Škoda vzhledem k amortizaci 
nepřesáhla 5.000,-Kč. A tak policisté věc 
evidují, jako přestupek proti majetku. 

Další oznámení bylo o neplnění vyživovací 
povinnosti, kde podezřelý neplní delší dobu 
vyživovací povinnost na své dvě děti. Tuto 
povinnost mu uložil soud a tak muži hrozí 
trestní stíhání pro tento trestný čin. Celková 
částka se blíží k hranici 30.000,-Kč.

Kolem 16:00 hodiny králičtí policisté vy-
jíždí k případu krádeže v místním marketu, 
kde věc řeší, jako majetkový přestupek a 
vzhledem k tomu, že věc byla vrácena poli-
cisté ukládají blokovou pokutu v pětinásob-
né výši v porovnání s odcizenou věcí. 

Kolem 17:45 hodiny králičtí policisté vy-
jíždí opět do místního marketu, kde dva muži 
odcizili láhev  alkoholu. V jednom případě je 
věc řešena, jako přestupek v druhém případě 
se jednalo u muže o trestný čin, protože 
byl v posledních třech letech za majetkový 
trestný čin krádeže soudem trestán.

Další výjezd následoval k havárii osobní-
ho motorového vozidla ve směru z Červené 
Vody na Dolní Boříkovice, kdy řidička 
nepřizpůsobila svoji jízdu stavu vozovky a 
s vozidlem při levém okraji havarovala. Věc 
byla řešena, jako přestupek v dopravě a to 
blokovou pokutou na místě. 

Více na http://www.policie.cz/oop-kraliky.
aspx v sekci zajímavosti
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Výpis z jednání Rady města Králíky
4. 3. 2009
- RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o vý-

půjčce uzavřené dne 30. 12. 2005 mezi městem 
Králíky a Základní uměleckou školou, Králíky, 
týkající se změny předmětu výpůjčky.

- RM pověřuje odbor VTS k posouzení před-
ložených doplněných nabídek na akci: „Výměna 
oken a vstupních dveří na bytových domech čp. 
658, 660, 662 v Králíkách“ z hlediska technic-
kých parametrů a ukládá předložit bod na příští 
jednání RM.

- RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
s firmou EVČ, s. r. o., Pardubice, název stavby: 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“, kde 
se mění čas plnění a pověřuje starostku jeho 
podpisem. 

11. 3. 2009
- RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi 

městem Králíky a Základní školou praktic-
kou, Králíky, týkající se drobného hmotného 
majetku.

- RM schvaluje nový záměr pronájmu nemo-
vitosti čp. 9 na st. p. č. 67 a pozemků st. p. č. 67, 
p. p. č. 439/6, 439/10, 439/11 vše v k. ú. Dolní 
Lipka a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit 
na delší dobu (do 30. 6. 2009). 

- RM posoudila předložené cenové nabídky 
na akci: „Výměna oken a vstupních dveří na 
bytových domech čp. 658, 660, 662 v Krá-
líkách“ a s ohledem na celkovou výhodnost 
zakázky rozhodla, aby smlouva na dodávku 
byla uzavřena s firmou DOLS, a. s. Druhá a 
třetí v pořadí byly vybrány firmy STAVONA, 
spol. s r. o. České Libchavy a SULKO, s. r. o., 
které by byly osloveny v případě neuzavření 
smlouvy s první firmou v pořadí. RM zároveň 
pověřuje odbor VTS k předložení smlouvy 
s vybranou firmou. 

- RM schvaluje podpis dodatku č. ke smlou-
vě o poskytnutí IT služeb ev. číslo S-57-
160/2007/75.

18. 3. 2009
- RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky 

mezi městem Králíky a společností ZEOS, s. r. 
o., Prostřední lipka, a to na dobu určitou od 1. 
8. 2009 do 31. 8. 2009.

- RM jako vlastník sousedního pozemku p. 
p. č. 2072/7 v k. ú. Králíky souhlasí dle § 104 
odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem 
– „Kanalizační přípojka DN400 v areálu společ-
nosti Novalamp a připojení na kanalizační řad 
města“ společnosti Novalamp, s. r. o., Králíky 
a nemá k němu připomínky. 

- RM schvaluje dodatek č. 1 Mandátní smlou-
vy na zabezpečení správy nemovitostí, zřízení a 
provozu muzea uzavřené dne 10. 7. 2008 mezi 
městem Králíky a Společností přátel českoslo-
venského opevnění, o. p. s., Brno týkající se 
změny hodnoty movitého majetku.

- RM schvaluje dodatek č. 1 Mandátní smlou-
vy na zabezpečení provozu Vojenského muzea 
Králíky uzavřené dne 20. 12. 2007 mezi městem 
Králíky a společností ARMY FORT, s. r. o., Brno 
týkající se změny hodnoty movitého majetku.

- RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 14. 10. 2002 mezi městem 
Králíky a osadním výborem Dolní Lipka týkající 
se změny hodnoty movitého majetku.

- RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Králíky a osadním výborem Dolní 

Boříkovice na drobný hmotný majetek.
- RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 

městem Králíky a osadním výborem Červený 
Potok na drobný hmotný majetek.

- RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Králíky a osadním výborem Heřmanice 
na drobný hmotný majetek.

- RM schvaluje Pravidla pro pronajímání 
pozemků ve vlastnictví města Králíky v předlo-
ženém znění s účinností od 1. 4. 2009.

- RM jmenuje hodnotící komisi pro vyhod-
nocení nabídek na veřejnou zakázku „Vojenské 
muzeum Králíky – generální dodavatel stavby“ 
ve složení: Ponocná, Doubrava, Ing. Tóth, Bar-
toš, Mgr. Jelínek. Zároveň jmenuje náhradníky: 
MUDr. Rýcová, Mgr. Berková, Čuma, Ing. 
Ráboň a Ing. Šašek.

- RM schvaluje jednorázové poskytnutí 
nebytového prostoru – zasedací místnosti v čp. 
316 v ul. Karla Čapka v Králíkách 20. 3. 2009 
společnosti Penny Market, s. r. o., Radonice, a 
to za nájemné 200 Kč. 

- RM Králíky schvaluje uzavření dodatku č. 
1 ke smlouvě o vybudování a provozu „Útulku 
pro psy v Červené Vodě“ ze dne 19. 6. 2006 a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

- RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Plesu 2009“ s tombolou, který se 
koná dne 27. 3. 2009, v prostorách velkého sálu 
Klubu Na Střelnici v Králíkách.

- RM schvaluje kritéria veřejné zakázky na 
dodávku požárního automobilu CAS 20 pro 
město Králíky. 

- RM schvaluje personální obsazení výběrové 
komise za účelem veřejné zakázky na dodávku 
požárního automobilu CAS pro Město Králíky, 
a to ve složení:

1. člen RM –Ponocná
2. člen RM –Doubrava
3. člen RM – Ing. Tóth
4. člen HZS PK – por. Pirkl 
5. člen JSDH Mánek
náhradníci
6. člen RM – MUDr. Rýcová
7. člen RM – Mgr. Berková
8. člen ZM – Hejtmanský
9. člen HZS PK – mjr. Bc. Studený
10. člen JSDH - Novotný
- RM schvaluje zrušení mobilního tel. čísla 

724 178 932 a pověřuje starostku podpisem 
žádosti.

- RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0530 na 
zpracování dokumentace pro projekt „Turistické 
trasy a cyklotrasy v Králické pevnostní oblasti“ 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0529 na 
zpracování dokumentace pro projekt „Hlavní tu-
ristické cíle turistické oblasti Kralický Sněžník“ 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje rozdělení dotace z Programu 
regenerace MPZ pro rok 2009 a finanční podíly 
z rozpočtu města na opravy kulturních památek 
podle přiloženého rozpisu a ukládá OŠKT při-
pravit schválený návrh rozdělení fin. prostředků 
na jednání zastupitelstva.

- RM schvaluje předložený návrh Dohody 
o převodu činností, majetku a práv a povinností a 
pověřuje starostku města podpisem dohody.

- RM schvaluje bezplatné použití veřejných 
prostor u č.p. 274 v podloubí dne 10. 4. 2009 
Jednotou bratrskou pro pořádání akce „Veřejné 
čtení z bible“.

- RM souhlasí s účastí města na realizaci pro-
jektu Králického gymnázia s názvem Králický 
majáles takto:

- město uhradí zapůjčení městského pódia dne 
23. 5. 2009 firmě SMK Králíky, s. r. o.

- pro zajištění koncertu na náměstí bude po-
volen dne 23. 5. 2009 bezplatný odběr elektrické 
energie ze zařízení města

- nezbytné veřejné prostory pro zajištění 
akce budou dne 23. 5. 2009 užity organizátory 
akce bezplatně

- RM schvaluje prodloužení hodiny nočního 
klidu dne 23. 5. 2009 na 24:00 hod.

- RM bere na vědomí předloženou výroční 
zprávu VHK Erika Brno, sekce KS-14.

- RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo o údržbě veřejné zeleně se společností 
Služby města Králíky s. r. o. a pověřuje starostku 
jejím podpisem. 

- RM neschvaluje instalaci silničního svodidla 
požadovanou panem Mičkechem a paní Mičke-
chovou, bytem Králíky. RM dále ukládá odboru 
VTS sledovat situaci na místní komunikaci 
ul. Tovární v úseku, který sousedí s parcelou 
č. 114/1 v k. ú. Králíky.
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Závislost dětí vyléčí láska a pravidla, radí odborníci
Primář oddělení léčby závislostí pražské 

bohnické léčebny Karel Nešpor a socioložka 
a psychoterapeutka Andrea Scheansová vydali 
materiál, kde radí rodičům, jak jednat s dítětem 
závislým na alkoholu, drogách nebo hazardu. 
Nejdůležitější je podle nich nastavit jasná pra-
vidla a trvat na nich. Autoři uvádějí i vhodná 
preventivní opatření.

Aplikace drog do žíly nebo svalu je nejnebez-
pečnější a využívají ji zpravidla lidé na drogách 
fyzicky závislí. 

„Nejlepší je jednat se závislým jako s kom-
petentním jedincem, kterému nabízíte pomoc 
pouze za jasně daných podmínek,“ popisují 
autoři metodu takzvané „tvrdé lásky“ (tough 
love).

Česká mládež patří podle studií z hlediska 
závislostí k nejohroženější v Evropě. „Téma 
(prevence) je zvláště důležité, protože dostup-
nost alkoholu, drog i hazardu je pro děti a do-
spívající v České republice extrémně vysoká,“ 
uvádějí v materiálu.

To, že v prevenci jde o hodně, dokládají 
například autentickým příběhem 25letého ha-
zardního hráče, který si vícekrát půjčoval peníze 
od svých známých na pohřeb své matky (v té 
době žijící a zdravé). Matka vůbec netušila, že 
ji syn již několikrát „pohřbil“.

Dětem by rodiče především měli věnovat 
dostatek času, pochvala by měla převažovat nad 
kritikou. I u neproblémových dětí by v rámci 
prevence měli rodiče stanovit pravidla týkající 
se zákazu alkoholu, drog a hazardu. Postih by 
měl být přiměřený, předem daný a následovat 
by měl bezprostředně po porušení domluvených 
pravidel.

Netahejte děti do svých problémů 
Své problémy by rodiče podle odborníků 

měli řešit efektivně, aniž by do nich vtahovali 
děti. Potomkům by měli dávat dobrý příklad 
zdrženlivostí před návykovými látkami a 

zdravým způsobem života. Ani při rodinných 
oslavách by se nemělo podceňovat „zkoušení“ 
alkoholu dětmi, neboť ty poté alkohol podceňují 
a pijí ho více. 

Při zvládání návykového problému u dítěte 
se vyplatí vyhledat pomoc co nejdříve. Místo 
hledání, kde se v minulosti stala chyba, je 
důležitější uvažovat o tom, jak situaci zvlád-
nout, doporučují. Pomáhá o problému hovořit 
v širší rodině nebo ještě lépe situaci průběžně 
konzultovat s psychoterapeutem či jiným 
odborníkem.

Neusnadňujte závislému situaci 
I rozvedení nebo pohádaní rodiče by se měli 

na výchově problémového dítěte dokázat do-
mluvit. Užitečná může být i spolupráce s dalšími 
institucemi. Často až hrozba ústavní výchovy 
nebo hrozba ohlášení krádeže v domácnosti na 

policii mohou přimět dospívajícího přijmout 
léčbu. Je dobré neusnadňovat návykové cho-
vání, nepomáhat dítěti z nesnází, do kterých se 
kvůli alkoholu, hazardu nebo drogám dostane. 
Rodiče by měli zabezpečit cenné předměty a 
nenechat se vydírat. Při sebevražedných vý-
hružkách je přiměřené volat číslo 155.

S dítětem pod vlivem drog nemá smysl dis-
kutovat. Navíc některé drogy, hlavně pervitin, 
kokain a alkohol, pronikavě zvyšují riziko ná-
silného jednání. Dobrou dobou k vážné debatě 
bývá doba odvykacích potíží.

Fyzické tresty či rodiči násilně vytvořená 
izolace vztahy v rodině většinou zhorší, napa-
dený na násilí reaguje často odporem, pocity 
ukřivděnosti a dalším braním drog. Efektivnější 
je trvat na co nejrychlejším nástupu do léčeb-
ného zařízení.

Plán činnosti Sdružení pro Heřmanice o.s. na rok 2009
Po prvním roce činnosti jsme se rozhodli 

soustředit na následující aktivity:
1. Kostel a další církevní památky v ka-

tastru Heřmanic u Králík
A. Opravy kostela jsou nad naše mož-

nosti – přenecháme Městu Králíky. Budeme 
se věnovat spíše  naplnění prostoru kulturou 
– prozatím alespoň dvakrát ročně (Štědro-
večerní zpívání a letní koncert) hudbou a 
celoročně výstavkou na kúru kostela. 

B. V letošním roce využijeme prostřed-
ky z veřejné sbírky – 6.415,- Kč na opravy 
křížků – jedná se zejména o očištění, zvýraz-
nění zašlého písma a doplnění sošek Krista 
– pravděpodobně z kovu.

2. Sportoviště a dětský koutek
Nadále se budeme podle možností (práce, 

materiál, ...) podílet na dalším budování dět-
ského koutku, případně sportoviště.

3. Kulturní akce 
Uspořádáme jednu zábavu s živou hud-

bou, vynášení Morany a možná ještě něco 
navíc. 

4. Běžecké stopy, turistické značení
Pokusíme se získat prostředky na zreali-

zování vycházkové trasy okolo Heřmanic 
s posezením a tabulkami s texty (histo-

rie, zemědělství, hlídání hranice, ...). Ve 
spolupráci s KČT (Klub českých turistů) 
zjistíme možnost realizace trasy pod jejich 
hlavičkou. 

5. Pietní úprava bývalého hřbitova
Budeme pokračovat v započatém dílu 

a věnujeme jedno jarní půldne na další 

úpravy. Je to běh na dlouhou trať, ale přesto 
si myslíme, že místo, kde odpočívají lidé, 
kteří zkulturnili zdejší krajinu, si zaslouží 
naší pozornost.

6. Kronika
Budeme vést kroniku Heřmanic – hlavní 

události.
Termíny akcí:

kdy? co? jak?

7. 2. schůze schválení výroční zprávy (možná i té finanční), plánu
činnosti na rok 2009, Morana, ...

29. 3. vynášení Morany akce nejen pro děti (upálení vládkyně zimy a shození 
do potoka, buřty, možná nějaké hry, ...)

19. 4. schůze o brigádě, červnovém koncertě v kostele, ...

26. 4. brigáda hřbitov, křížky, ...

6. 6. schůze o koncertě v kostele

13. 6. koncert v kostele koncert (mimo jiné uplyne 110 let od vysvěcení)

23. 8. brigáda dětský koutek, ...

6. 9. schůze co bychom ještě stihli, ...

22. 11. výroční valná hromada co bylo, co bude, ...

Schůze Sdružení pro Heřmanice o.s. jsou veřejné.
Uvítáme připomínky a podněty na tel.: 608 216 267 (Jiří Švanda)

nebo hermaniceukralik@seznam.cz
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

Sdružení pro Heřmanice o.s. činnost v roce 2008
Všem členům velké díky za činnost v roce 

2008. Přehled vychází z Plánu činnosti na rok 
2008, který jsme vytvořili na začátku roku 
(www.hermanice.euweb.cz).

1) Hřbitov
Půldenní brigáda, při které jsme vykáceli 

nálet a zjistili, že hřbitov je docela velké sousto 
(srovnání pomníků, ....).

2) Kostel a další církevní památky
Očistili jsme křížek před kostelem, pomník 

a částečně i Kalvárii. 
Uspořádali jsme sbírku, která vynesla 6.415,- 

Kč, které využijeme v příštím roce. 
Zkusili jsme grant Nadace OF – skončili 

jsme na 10. místě – letos bohužel nedotovaném 
– mají málo peněz.

3) Dětský koutek
I členové sdružení pomáhali při výstav-

bě:-).
4) Sportoviště
Víme, že na univerzální hřiště od firmy 

potřebujeme cca 1.000.000,- Kč.
Město je nakloněné přispět, když získáme 

peníze.
5) Klubovna
Víme, že na malou klubovnu potřebujeme 

cca 2.000.000,- Kč.
Město je nakloněné přispět, když získáme 

peníze.
6) Informační tabule
Získali jsme 3.000,- Kč od Města Králíky 

a velkou mapu. Nechali jsme tabuli vyrobit a 
nakoupili dřevo.

Je potřeba ještě instalovat.
7) Kulturní akce
Uspořádali jsme spolu s osadním výborem,  

SDH a spousty dobrovolníků výročí první 
zmínky o Heřmanicích. Akce měla slušný 
ohlas a pokusíme se uspořádat něco podobného 
i v příštím roce. 

8) Revitalizace potoka
Nelze – příslušný úřad nepovolí.
9) Protipožární nádrže
Nelze – příslušný úřad nepovolí.
10) Internet
Nelze – je nás zatím málo a Heřmanice 

jsou pro wi-fi zarostlé.
11) Běžecké stopy, turistické značení
Zkusíme spolupracovat s KČT – jednání 

proběhne na jaře 2009.
12) Sjezdovka
Nelze – nemáme pozemky, peníze.
13) Kronika

Podařilo se přeložit německou kroniku – viz. 
www.hermanice.euweb.cz.

Máme knihu na sepisování ručně psané 
kroniky.

Navrhnout, co všechno psát do kroniky a 
kdy?

14) Občanské vybavení (osvětlení, ...)
Řešilo se přes osadní výbor.

Finanční zpráva bude doplněna po vyúč-
tování.

Poděkování: Město Králíky, Pekárny Falta, 
Jan Reichl, žáci ZUŠ Králíky pod vedením 
Denisy Hejtmanské, Proč ne kvintet, P. Alois 
Baschant, SDH Heřmanice, Pivovar Náchod a 
všem dalším na které jsme možná zapomněli.

Za sdružení Mgr. Jiří Švanda

Vážení čtenáři, možná se divíte, proč se tato 

zpráva o činnosti, která byla určena odboru 
školství, kultury a tělovýchovy a radě města, 
ocitla na stránkách našeho zpravodaje. Tento 
text jsem zde zveřejnil záměrně. Možná z uve-
deného výčtu aktivit si člověk uvyklý na dění 
ve větším městě řekne, že to jsou bezvýznamné 
aktivity. Já  osobně se domnívám, že to tak není. 
Chtěl bych tímto zveřejněním poděkovat našim 
spoluobčanům z Heřmanic za jejich činnost, 
kterou přispívají k tomu, že společenský a kul-
turní život v této obci je smysluplně naplňován. 
Zároveň se dobrovolně bez nároku na odměnu 
podílejí na zvelebování okolí a ve spolupráci 
s městem na údržbě obecního majetku. Toto 
poděkování patří vedle tohoto sdružení i pří-
slušnému osadnímu výboru i osadním výborům 
v našich dalších integrovaných obcích, kde jsou 
pořádány podobné aktivity.

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy 
Jan Divíšek

Chodec těžký chleba má…
Nedávno jsme ve zpravodaji přinesli 

příspěvek externího dopisovatele o po-
rušování pravidel silničního provozu 
v některých částech města. Zároveň jsme 
zmínili i problematiku parkování v ulici 

Nádražní. Konkrétně jsme informovali 
o omezování chodců používajících novou 
pěší komunikaci od nádraží ČD směrem 
k prodejně Coop a Penny. Bohužel ten kon-
krétní řidič, který takto pravidelně parkuje 
svůj automobil, asi nečte náš zpravodaj. Ty 
„naschvály“ vůči chodcům nadále pokra-
čují – viz.foto ze dne 26. 3. 2009. To, že 
neprojede maminka s kočárkem, to jsme 
už psali. O tom, jaký prostor je vymezen 
chodcům, si každý z přiloženého obrázku 
udělá sám. Pro starší občany je určitě ne-
milým překvapením, když na konci pěší 
komunikace místo volného průchodu je 
čeká překážka ve formě osobního auto-
mobilu. Možná by pomohlo, kdyby byla 
ze strany příslušného městského orgánu 
vyhrazena v této lokalitě zóna, která vy-
mezí zákaz stání v daném úseku. Nejedná 
se jenom o chodce, ale v zimním období 
je tato pěší komunikace zahrnuta do plánu 
údržby (vyhrnování sněhu), takže je nutné 
zajistit průjezd techniky.

Redakce KZ
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Kniha mého srdce
Česká televize připravila ve spolupráci s Čes-

kým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a 
nakladatelů  a s knihovnami ČR projekt „Kniha 
mého srdce“ , jehož cílem je nalézt nejoblíbe-
nější knihu obyvatel České republiky.. 

Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý 
cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které 
budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbe-
nější knihu. Cílem celé akce  není pouze hledání 
nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá 
popularizace četby, literatury, vydávání knih a 
také činnosti knihoven. 

Celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu 
českých čtenářů začíná 4. dubna  přímým 
přenosem slavnostního zahajovacího večera 
od 20:00 hodin, který bude uvádět Jaroslav 
Dušek a účinkovat v něm budou např.E. Ho-
lubová, B. Polívka, T. Kostková, Z. Mahler, 
H. Pawlowská, P. Fejk, M. Viewegh, K. Knech-
tová, V. Špinarová, M. Hrůza, Chinaski.

Kniha mého srdce je inspirovaná pořadem 
BBC s názvem The Big Read, uvedeným 
v roce 2003. 

Atmosféra celé akce se ponese v lehce 
bojovném duchu, nebude postrádat humor a 
zajímavá setkání. Nepůjde o soupeření mezi 
velkými literáty, ale mezi čtenáři, tedy mezi 
všemi těmi, kteří mají chuť zvolit si svou 
oblíbenou knihu!

Pravidla hlasování
• V prvním kole diváci prostřednictvím 

internetu a hlasovacích kupónů nominují svoji 
nejoblíbenější knihu. Musí to být román. Do 
kvalifikace nebudou zařazeny krátké povídky, 
divadelní hry ani jiné nerománové útvary. Může 
to být román odkudkoliv na světě, pokud ovšem 
byl přeložen do češtiny, a může být z jakéhoko-
liv historického období. 

• Doba určená pro nominaci než bude vy-
hlášeno Top 100 – tedy nejoblíbenějších 100 
knih – začne v sobotu 4. dubna 2009, kdy bude 
v přímém přenosu odstartováno hlasování, a 
skončí v neděli 19. dubna 2009. 

• Top 100 (nominovaných 100) bude v abe-
cedním pořadí zveřejněno v následujícím dru-
hém večeru. V témže večeru bude odstartováno 

druhé kolo hlasování, ve kterém budou diváci 
vybírat již pouze z nominované stovky (z Top 
100), a to prostřednictvím internetu, SMS a 
hlasovacích kupónů. 

• Třetí večer odhalí pořadí Top 100 a v abeced-
ním pořadí Top 12, zároveň bude spuštěno třetí 
kolo hlasování. Do seznamu Top 12 může být 
zařazena od jednoho autora pouze jedna kniha. 

• Top 12 bude stanoveno tak, že bude 
umožněno jisté „posunování“ výsledků podle 
následujícího příkladu: pokud má autor v Top 12 
dvě knihy, což v konečném seznamu Top 12 není 
možné, pak ta s nižším skóre bude přesunuta na 
pozici 13 a kniha z pozice 13 (z 13. místa) bude 
přesunuta a postoupí na 12. pozici (místo), čímž 
se dostane do konečného výběru Top 12. 

• Během prázdnin bude probíhat podpůrná 
promo kampaň, jejímž cílem bude průběžně 
motivovat k hlasování a připomínat podzimní 
velké finále! 

• Diváci by měli nominovat pouze jednu svoji 
nejoblíbenější knihu (v prvním kole jakoukoli, 
v druhém kole si musí vybrat z nominační stov-
ky). Jedinou výjimkou jsou příběhy, které jsou 
napsány například jako trilogie. 

• Diváci nemohou hlasovat pro soubor knih, 
které byly vydány například jako vícedílný sou-
bor několika kusů knih v jednom svazku. Hlasy 

by měla vždy dostat jedna jediná samostatná 
kniha (např. Harry Potter a Kámen mudrců). 

• Pokud divák nominuje nedopatřením celý 
soubor a ne pouze jedinou knihu ze souboru, 
pak budou takovéto hlasy uznány a body při-
čteny knize, která bude mít z celé sady nejvyšší 
hodnocení. Pokud ovšem získá hlas pouze autor 
a nebude uveden žádný název díla, pak bude 
takový hlas neplatný a nebude započítán. 

• Každému z titulů se budou hlasy průběžně 
přičítat, to znamená, že každá kniha bude mít na 
svém kontě všechny hlasy, kterých se jí dostalo 
od začátku akce až po její závěr. 

• ČT si vyhrazuje právo diskvalifikovat 
jakékoliv masově organizované hlasování, ke 
kterému by dal podnět jednotlivec nebo orga-
nizace, a takové hlasy či knihy bude vyřazovat 
z konečného hlasování. 

Celé hlasování bude probíhat na webových 
stránkách, prostřednictvím hlasovacích kuponu, 
ale také prostřednictvím SMS.

Více informací o projektu Kniha mého 
srdce včetně hlasovacího formuláře najdete na 
webové adrese:

h t t p : / / w w w. c e s k a t e l e v i z e . c z / p r o -
gram/10214215895.html

Pokud nemáte přístup na internet, přijďte 
hlasovat do Městské knihovny v Králíkách, kde 
budou k dispozici hlasovací lístky.

Zpracovala Ivana Marečková

Kterak
postupovat

při ztrátě mobilu
Ztrátu nahlaste na příslušnou policejní slu-

žebnu. Pro zablokování telefonu je třeba znát 
IMEI telefonu (číslo, kterým se hlásí do sítě). 
Najdete ho například na záručním listě. 

Se záručním listem nebo dokladem o koupi 
mobilního telefonu můžete později zajít na 
jakoukoliv služebnu policie a o zablokování te-
lefonu požádat. Blokace zabere několik hodin a 
platí v rámci všech sítí v české republice. Pokud 
nemáte záruční list, je dobré si poznamenat číslo 
IMEI na místo, které si budeme pamatovat :-)). 
Získáte ho snadno – na vašem telefonu stiskněte 
klávesy *#06# 

Z Lidových novin vybrala , Ivana Marečková

Dramaťáci ze ZUŠ informují
Poslední víkend v únoru pro nás naše paní 

učitelka Kristina Brůnová připravila tvořivé a 
naučné dílny.

V sobotu 28. 2. jsme se seznamovali s HLÍ-
NOVÁNÍM. Vytvářeli jsme vlastní výtvory 
z keramické hlíny a malovali jsme hlínové 
obrázky, všechno jsme si potom odnesli na 
památku domů V neděli 1. 3. jsme strávili ve 
škole celý den. Přijeli za námi správní cirkusáci 
Konrád a Jovan z brněnského LEGRANDA. 
Učili jsme se chodit po laně, rola bola, balanco-
vání na kouli, plivání ohně, chůzi po střepech a 
hřebíkách. Žonglovali jsme s vlastnoručně vy-
robenými míčky, s kužely, s kroužky a roztáčeli 
jsme talíř. Jako správní cirkusáci jsme prováděli 
také akrobatické cviky! Nejtěžší byla jízda na 
jednokolce, která se nám nedařila. Kotouly a 

různé přeskoky přes švihadla jsme zvládali bez 
větších obtíží. Odpoledne za námi přišli rodiče a 
my jsme jim své cirkusové kousky předváděli. 
Aby jenom neseděli a netleskali, vyzkoušeli 
si cirkusové disciplíny také. V 17 hodin jsme 
se rozešli všichni domů # a většina z nás ještě 
pilně cvičila doma.

V pondělí 2. 3. jsme nešli do školy, ale opět 
jsme se sešli v naší dramaťácké třídě, kde na nás 
čekala paní učitelka Anička Trčková, která se 
nám až do 10 hodin věnovala. Hráli jsme hry, 
které byly také zaměřené na téma cirkus. Moc 
jsme se nasmáli!!

Byly to 3 nezapomenutelně strávené dny, 
za které paní učitelce Kristině Brůnové moc 
děkujeme.

Dramaťáci ze ZUŠ
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Akce VCC Červená Voda
na rok 2009

2.	5.	2009 -	Auto	-	moto	burza
Místo konání: koupaliště v Červené Vodě od 7:00
Pořadatel: VCC Červená Voda
Téma: burza pro historická i současná vozidla
Kontakt: M. Ohlídal, V. Černohous, M. Dvořáček
736 435 145, 602 467 292, 739 138 715
e-mail: vcccervenavoda@seznam.cz
web: www.vcccervenavoda.wz.cz

4	.-	5.	7.	2009	-	„Veteran	Korzo“
Místo konání: Česká Třebová, Lanškroun, Králíky a okolí 
Pořadatel: VCC Červená Voda
Téma: putovní výstava historických vozidel až do r. v. 1970,
účast v dobovém oblečení je doporučena a vítána
Kontakt: M. Ohlídal, V. Černohous, M. Dvořáček
736 435 145, 602 467 292, 739 138 715
e-mail: vcccervenavoda@seznam.cz
web: www. vcccervenavoda.wz.cz
Koná se za podpory měst Králíky, Lanškroun,
Česká Třebová a obce Červená Voda.

29.	8.	2009	-	Auto	-	moto	burza
Místo konání: koupaliště v Červené Vodě od 7:00
Pořadatel: VCC Červená Voda
Téma: burza pro historická i současná vozidla
Kontakt: M. Ohlídal, V. Černohous, M. Dvořáček
736 435 145, 602 467 292, 739 138 715
e-mail: vcccervenavoda@seznam.cz
web: www. vcccervenavoda.wz.cz

Zaplněná Beseda
se dobře bavila

Místní organizace ČSSD Králíky, Červená Voda a Lichkov pořádaly 
v pátek 13. března v Králíkách v hotelu Beseda zábavný společenský 
večer s názvem „MDŽ v pátek třináctého“. 

Pro hosty byl připraven bohatý program, kterým provázel Jan Králík. 
Velkým očekáváním bylo vystoupení oblíbeného imitátora Václava Fal-
tuse, který svým výkonem rozhodně nezklamal. Zpestřením byla nejen 
tombola, ale i vystoupení taneční skupiny NOW z Červené Vody. 

ZLEVA: Václav Faltus, Ing. Jitka Dostálová a Jan Králík.
Králické občany přijela pozdravit Ing. Jitka Dostálová, první žena 

ústeckoorlické okresní organizace ČSSD a místopředsedkyně Krajského 
výkonného výboru ČSSD Pardubického kraje, která neskrývala nadšení: 
„Byla jsem příjemně překvapena přátelskou atmosférou a bezprostřed-
ností králických občanů. Králíky jsou místo, kam ráda jezdím nejen za 
přírodou, ale i za úžasnými lidmi“. Spokojený byl i Jan Králík, předseda 
ČSSD v Králíkách, který Dostálovou doplnil: „Jsem skutečně nadšený, 
přišlo více lidí, než jsem čekal. Je to úspěšná akce, ve které budeme 
příští rok pokračovat“.

K tanci a poslechu celý večer hrála a zpívala skupina PROTEKTOR 
z Dolní Moravy. Vydařený večer byl ukončen opravdu stylově písní 
skupiny Olympic „Skončili jsme, jasná zpráva“.

Tiskové oddělení ČSSD mikroregionu Králicko

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Na základě sdělení Ministerstva vnitra, odboru 

správních činností bude ve dnech od 1. 5. 2009 
do 10. 5. 2009 republikově omezen provoz centrál-
ních správních evidencí i na našem úřadě, které 
se týkají evidence obyvatel, občanských průkazů, 
cestovních dokladů a evidence vozidel.

Z tohoto důvodu může být problém s nabíráním 
žádosti o vydání občanského průkazu, cestovní-
ho dokladu, zaevidování změny místa trvalého 
pobytu, výdej dat z informačního systému, zare-
gistrování vozidla a dalších změn týkajících se 
evidence vozidel. Děkujeme za pochopení.

MÚ Králíky, Odbor vnitřních věcí
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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 dubnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

92 let - Leo Kosek
87 let - František David
86 let - Jan Balík,
 - Anna Novotná,
 - Hana Krejčová
85 let - Olga Bačovská
84 let - Markéta Školutová
81 let - Ladislav Urban
80 let - Marie Temňáková
79 let - Alenka Tichá
78 let - Jiří Pospíšil
77 let - Růžena Mitvalská,
 - Jarmila Hádková
75 let - Jindřich Dostál
74 let - Alena Vacková

73 let - Antonín Žižka
72 let - Miroslav Haas,
 - Zdenka Hernychová,
 - Jiří Ptáček,
 - Josef Šejvl,
 - Štefan Veselovský
71 let - Karel Stollin,
 - Bohumil Loufek,
 - Drahomíra Švédová,
 - Irena Zezulková,
70 let - Bohuslav Kučera,
 - Jaroslav Ptáčník,
 - Filip Štelbaský,
 - Božena Trampotová,
 - Sieglinde Schrammová

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
04. 04. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
05. 04. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
11. 04. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
12. 04. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
13. 04. Po MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
18. 04. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
19. 04. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
25. 04. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
26. 04. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
01. 05. Pa MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
02. 05. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
03. 05. Ne MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
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 zdůrazňujeme, 
že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží pouze jediný lékař pro 
celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento případ do státní správou 
organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, 
kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá 
Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá služba na 
stomatologických odděleních. Máte 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.

MAN�ELSTVÍ                 „Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“

Tomáš Vágner – Kamila Matoulková

Marie Černá, Felgr Přibyslav

D n e  2 5 .  4 . 
2009 uplyne 5 
let, co nás na-
vždy opust i la 
naše drahá man-
želka, maminka, 
babička paní

Lidmila Dzurčaninová.
Nikdy nezapomeneme

manžel a dcery s rodinami

Řádková inzerce
Nabízím k prodeji za velmi nízkou cenu 

2x bílé skříně s nástavci, obě byly v dětském 
pokoji, dále kuchyňský stůl + 2 židle + lavice, 
dále dvoupatrové postele dělané v truhlárně 
v Červené Vodě, dále bílý regál se čtyřmi poli-
cemi. Mobil:603 51 58 95.

Prodám krátkou sukni značky Nugget, vel. 
27, barva moka, nová, nenošená, velmi pěkná, 
sportovní i společenská. Cena 890,- Kč. Tel.: 
737451923, e-mail: lucisa1@seznam.cz.

Prodám stavební buňku na uschování nářadí 
k výstavbě rodinného domu, ale i na úschovu 
zahradního nářadí, bez kol, schopná přepra-
vy. Tel.: 737566541, e-mail: pepinobiker@
seznam.cz.

Maminka s malým dítětem hledá levný 
podnájem v Králíkách 1+1 nebo 2+1. Případné 
nabídky posílejte na číslo 736110960 jen sms 
a nebo na zadanou emailovou adresu. Předem 
moc děkuji. Tel.: 736110960, e-mail: martin.
zuzka@email.cz.

Prodám zachovalá dřevěná garážová vrata, 
spodní část oplechovaná, výhodná cena. Tel.: 
737451923, e-mail: miluskasmisek@seznam.cz.

Daruji za odvoz koňský hnůj. Platí stále. 
Tel.: 603551084, e-mail: kacatecko@post.cz.

Sháním s přítelkyní garzonku v Králíkách. 
Tel.: 733659587, e-mail: kaoret@seznam.cz.

Prodám byt 3+1 v Králíkách v OV po cel-
kové rekonstrukci, nová okna kuchyň včetně 
vestavných spotřebiců, koupelna, topení, elek-
trika, podlahy, výměra 70 metrů, 2 sklepy, byt 
se nachází v berlínské ulici. Tel.: 773154311, 
e-mail: jura.jungvirt@seznam.cz.

Prodám dveře vchodové plastové, bílé a 
hnědé včetně rámu. Původní cena 9 a 22 tis. 
Kč, nyní 4.800 a 8.000 Kč. Dále plastová 
okna bílá, dvoukřídlá 150 x 120 cm a různá 
jednokřídlá. Nová, z neuskutečněné stavby, 
s dokladem a zárukou. Dopravu zajistím zdar-
ma. Tel.: 777106709, e-mail: miroslavjiranek@
seznam.cz.

Vyměním byt 2+1 na Celném, za byt také 
nejlépe 2+1 v Králíkách. Byt je po úplné rekon-
strukci, koupelna, wc, podlahy, plastová okna, 
plynový kotel atd. Bližší informace nebo foto 
mohu poslat emailem. Tel.: 736110960, e-mail: 
martin.zuzka@email.cz.

Maminka s dvěma chlapci hledá levný 
podnájem 2+1, 2+kk. Třeba i v domečku. V Čer-
vené Vodě nebo blískosti Čenkovic. Děkuji. 
Tel.: 725550199, e-mail: katka.grunwaldova@
huginet.net.

Nabízím k pronájmu garáž za hřbitovem. 
Volná od dubna! Tel.: 777 757 003, e-mail: 
vaclavek.lukas@email.cz.
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Program na DUBEN
YES MAN
pátek   3.   zač. ve 20:00 hod
Bankovní úředník Carl vede 

po rozvodu osamělý život a sve-
řepě odmítá se ho vzdát. Až ná-
hodné setkání s charismatickým 
vůdcem “přitakávačů” změní 
jeho život. Známý komik Jim 
Carrey v roli  muže, který začne 
být za každou cenu pozitivní a na 
vše říká ano. 

Vstupné: 55,-  přístupný od 12 
let, titulky, ŠUP, 100 min.

úterý   7.   LOVECKÁ SEZÓNA 2   zač. v 17:00 hod
Úspěšná animovaná komedie se zákonitě dočkala pokračování. Je-

zevčík Buřtík nejprve uteče od svých majitelů, pak se k nim sice vrátí, 
ale stýská se mu po svobodě ve volné přírodě. Jeho lesní přátelé v čele 
s potrhlým jelenem Elliotem se tedy vydávají na záchrannou výpravu. 

Vstupné 50,-  přístupný, česká verze, 76 min.

pátek   10.   AUSTRÁLIE   zač. ve 20:00 hod
Upjatá britská aristokratka přijíždí na ranč, aby po smrti manžela 

zachránila jejich majetek. K tomu ovšem potřebuje pomoc svobodo-
myslného muže. Nejdražší australský snímek všech dob, situovaný do 
období 2. světové války, natočil režisér Baz Luhrmann jako velkolepé 
epické a opulentní obrazové dobrodružství s Nicol Kidmanovou a Hugem 
Jackmanem v hlavních rolích.

Vstupné 55,-  přístupný, titulky, ŠUP, 160 min.

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
úterý   14.   zač. ve 20:00 hod
Zástupce vyspělé mimozemské civilizace Klaatu (Keanu Reeves) při-

stane na Zemi v doprovodu bojového robota Gorta, aby uzavřel mnohaleté 
pozorování pozemšťanů. Ti se ke své planetě chovají tak špatně, že si 
nezaslouží nic jiného než vyhlazení. Klaatu ale změní názor po setkání 
s několika lidmi, především s astrobioložkou Helen.

Vstupné 55,-  přístupný od 12 let, titulky, 100 min.

pátek   17.   PO PŘEČTENÍ SPALTE   zač. ve 20:00 hod
Černá komedie bratří Coenů přivádí na plátno plejádu známých herců 

(George Clooney, Brad Pitt, John Malkovich, Frances McDormandová), 
ovšem téměř bez výjimky v rolích neschopných pitomců. Vtipný snímek 
je nenápadnou satirou na dnešní překombinovanou společnost a triviální 
neschopnost jedinců i institucí.

Vstupné 55,-  přístupný od 15 let, titulky, 95 min.

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
úterý   21.   zač. v 17:00 hod
Bolt je hrdinou televizního seriálu a myslí si, že má nadpřirozené 

schopnosti – čelem dokáže převrátit nákladní auto a jeho superštěkání 
zboří velký dům. Jenže když se ocitne mimo filmové studio, najednou 
mu zbývá jen odvaha a srdce na pravém místě.

Vstupné 50,-  přístupný, česká verze, 100 min.
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pátek   24.   OCAS JEŠTĚRKY   zač. ve 20:00 hod
V novém českém filmu pokračuje režisér Ivo Trajkov ve své experi-

mentální tvorbě. Mladý muž má podle sdělení anděla Gabriela zemřít 
ve svých devětadvaceti letech a tento okamžik se blíží. Na své životní 
cestě ovšem dostává druhou šanci a jako dorůstá ocas ještěrce, i náš 
hrdina má ještě naději.

Vstupné 55,-  přístupný od 12 let, ŠUP, 90 min.

úterý   28.   NOUZOVÝ VÝCHOD   zač. ve 20:00 hod
Komorní a hluboce lidský příběh popisuje neúprosně se prohlubující 

neporozumění a citové vyprázdnění ústřední dvojice, manželů Franka a 
April. Snímek je adaptací oceňovaného románu Richarda Yatese a k ne-
sporné atraktivitě snímku přispívá opětovné herecké setkání Leonarda 
DiCapria a Kate Winsletové.

Vstupné 55,-  přístupný od 15 let, titulky, ŠUP, 120 min.

Klub Na Střelnici Králíky
DUBEN 2009

POMLÁZKOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
sobota   11.   zač. ve 20:00 hod
Taneční zábava se skupinou BT, vstupné 50,- Kč, vstupenky na místě.
čtvrtek   16.   JARNÍ KONCERT   zač. ve 19:00 hod
V rámci 81. koncertu Kruhu přátel hudby se představí flétnistka Tereza 

Večerková (členka orchestru Státní opery Praha) a kytaristka Michaela 
Waldhauserová. Obě mladé interpretky se setkaly poprvé již při studiu na 
Pražské konzervatoři a od té doby koncertují stále častěji nejen v České re-
publice, ale i v zahraničí (např. Španělsko, Rumunsko, Itálie, Anglie). Vděč-
ná kombinace flétny a kytary dává možnost širokého hudebního vyjádření 
s řadou originálních kompozic i úprav skladeb světových mistrů. S velkým 
úspěchem se setkalo jejich CD „Rosarium“ se španělskou a argentinskou 
hudbou 20. století. Program: G.B. Samartini, C. Debussy, N. Paganini, A. 
Piazzolla ad. Koncert se koná ve varhanním salonku Městského muzea. 
Vstupné 50,- Kč, předprodej v obchodě Quelle na Velkém náměstí.

sobota   18.   VYHAZOVAČI   zač. v 19:30 hod
Čtyři vyhazovači, na první pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, denně se 

potýkající s neurvalým chováním návštěvníků baru, nelítostní soudci, kteří 
musí pohotově rozhodnout… Pod ledovou vrstvou se však vnoříme do 
hlubin duší mužů, kteří žijí vlastní životy s utajenými problémy… Energií 
a vtipem sršíci hudební komedie, v níž herci Divadla Radka Brzobohatého 
Praha (Ondřej Brzobohatý, Jan Antonín Duchoslav, Ernesto Čekan, Petr 
Vágner) ztvárňují mnohočetné mužské i ženské postavy s výstižným 
hudebním doprovodem Ondřeje Brzobohatého. 

Vstupné 150,- Kč, předprodej v obchodě Quelle na Velkém náměstí. 
sobota   25.   -123 min.   zač. ve 20:00 hod
Koncert známé a oblíbené skupiny v čele se zpěvákem a kytaristou 

Zdeňkem Bínou. Předkapela Goodfellas (www.bandzone.cz/goodfellas), 
koncert zakončí kapela Tribetown (tribetown.net), která jako jediná 
v Čechách hraje tzv. neosoul. Vstupné 100,- Kč v předprodeji (obchod 
Quelle na Velkém náměstí), 130,- Kč na místě.

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

,,BRNKAČKA“ v Pardubicích
Taneční obor ZUŠ Králíky postoupil z okresní soutěže TO ZUŠ, která 

se konala v Chocni 13. 2. do krajského kola v Pardubicích. Choreografii 
s názvem ,,Brnkačka“ si zatančili žáci 2. ročníku jmenovitě Leonka Ba-
boráková, Lenka Barnová, Martina Grobelná, Michaela Musilová, Sabka 
Seidlová, Roman Švéda, Nikolka Prausová, Káťa Tomanová a Kateřina 
Vogelová. Do Pardubic jsme odjížděli v pondělí 16. 3. ráno z vlakového 
nádraží. Cesta utekla tak rychle, že děti nestačily ani dohrát hry a dojíst 
velké svačiny, kterými je maminky vyzbrojily. Soutěž probíhala ve Výcho-
dočeském divadle. Velké jeviště, spousty světel, krásné sedačky v hledišti, 
balkon, to vše bylo pro naše malé tanečníky novinkou! Ničeho se nezalekli 
a své vystoupení zatančili bez chybičky. V konkurenci souborů ze ZUŠ 
Pardubice, Svitavy, Polička, Lanškroun a Choceň určitě nezklamali. Do 
ústředního kola postoupily 2 choreografie ze ZUŠ Pardubice. Pro nás 
byl velký úspěch už postup do kraje, takže jsme jeli do Pardubic s cílem 
nezkazit a nabrat nové zkušenosti. Chtěla bych dětem touto cestou moc 
poděkovat za odvedenou práci při nácviku tance a nekonečném pilování! 
Dík patří také rodičům, kteří děti v tancování podporují a fandí jim!

Iva Musilová
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Seznam kulturních a sportovních akcí v 
blízkém okolí na měsíc DUBEN

1. 4.
Příběh o Zoufálkovi
Letohrad, 17:00, Dům kultury. Příběh o Zoufálkovi je tak trochu jiný 

animáč. Vizuálně se od svých lehce umělohmotně působících kolegů liší styli-
zací, která připomíná obrazy slavných vlámských malířů. Jinudy se vydává k 
divákovi i příběh. Nespoléhá na popkulturní odkazy a samoúčelné vtípky, ale 
vší silou se upíná k samotnému vyprávění a jeho postavám. Ocitáme se v kou-
zelném království, které se chystá na každoroční polévkovou slavnost. Dlouhá 
řada velmi nešťastných náhod ale způsobí tragédii, která králi zlomí srdce, 
princezně Hrášce přivodí těžké osamění a jejich poddané připraví o polévku. 
94 minut, přístupné, rodinný, animovaný, dabing, vstupné 65,- Kč.

Kurz pletení slepiček z pedigu
Žamberk, 17:00, Rodinné centrum Pohoda. Cena kurzu je 90,- Kč (jedna 

pedigová slepička). S sebou štípací kleště. Počet míst je omezen, proto se 
hlaste osobně v RC, telefonicky na čísle 465 614 555 nebo emailem na adrese 
centrum@pohoda.org.

4. školní akademie aneb Škola paní Láryfáry
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Předprodej vstupenek 

ve vestibulu školy v prodejně „Školička“ denně 7.30 - 11.30 hod. Pořádá ZŠ 
28. října Žamberk.

2. 4.
Lovecká sezona 2
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. Hanuše. Film USA, 76 min., 

přístupný.
Přednáška o péči o pleť
Žamberk, 17:30, Rodinné centrum Pohoda. Galvanická lázeň, možnost 

vyzkoušet novou technologii o pleť, novinky v ošetření představí p. Lesák. 
Vstupné 70,- Kč. Pořádá Dámský klub RosaLie.

4. školní akademie aneb Škola paní Láryfáry
Žamberk, 8:30 a 18:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Předprodej vstupe-

nek ve vestibulu školy v prodejně „Školička“ denně 7.30 - 11.30 hod. Pořádá 
ZŠ 28. října Žamberk.

CESTA NA MĚSÍC 3D
Kino Mír Hanušovice, 16:00 a 18:00, Hlavní 137, tel. 583 285 615. Film 

USA, Belgie. Je to velký let pro člověka, ještě větší pro mouchy. Jedinečný 
vizuální TROJROZMĚRNÝ zážitek s 3D brýlemi. České znění, 85 minut, 
mládeži přístupno, vstupné: I 35,- a II 40,-.

3. 4.
Romeo a Julie
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Žamberské jarní slavnosti 

2009. DS Wokno Broumov. Nesmrtelný příběh velké lásky. Drama veronských 
milenců a jejich znepřátelených rodů je asi nejznámějším a nejoblíbenějším 
příběhem v divadelní historii. Je stále znovu lákavé prožít s milenci balkóno-
vou scénu, ranní loučení za zpěvu skřivana, či dramatickou scénu v hrobce. 
Režie Jan Holek. Vstupné 70,- Kč.

Jarní koncert PDPS a Jabloňky
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. Hanuše. PDPS - Podorlický 

dětský pěvecký sbor.

4. 4.
Michal je kvítko!
Žamberk, 14:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Pragokoncert Praha. 

Nové dětské představení Michala Nesvadby. Michal, bez ohkledu na počasí i 
roční bodobí dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. A to je ještě 
nevíte, co se děje v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho 
mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má dokonce legraci! Vstupné 
135,- a 145,- Kč.

Sněženky a machři po 25 letech
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film ČR - nostalgická 
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komedie. Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, 
která všechno změnila. Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po letech 
scházejí a ujišťují sami sebe, že to s nimi ještě není tak hrozné. Česky, 104 
min., přístupný, 70,- Kč.

5. 4.
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, ženu Aničku a noční můry. Zachrání 
před skokem pod vlak mladého muže, ten se zamiluje do Doušovy manželky. 
Po přechodné ztrátě sluchu a jeho znovunabytí Douša dál předstírá hluchotu. 
Širokoúhlý, česky, 108 min., od 15 let, 70,-Kč.

6. 4.
Vévodkyně
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. Film VB. Podle velmi 

úspěšné biografické knihy historičky Amandy Foreman natočil režisér Saul 
Dibb film o jedné z nejkontroverznějších postav Anglie v 18. století, vévod-
kyni Georgianě z Devonshiru (Keira Knightley). Georgiana Cavendish z rodu 
Spencerů (příbuzná princezny Diany) byla na svou dobu velmi pokrokovou 
ženou, která se angažovala v politice, byla jednou z nejvlivnějších hostitelek 
své doby a časo podléhala hazardu a milostným aférám. Vedla velmi extra-
vagantní, rozmarný a promiskuitní život plný intrik. Romanticky laděný film 
dokumentuje její milostné zápletky, nadšení pro účast na tehdejší politické 
scéně a ne zrovna šťastné manželství s vévodou z Devonshiru (Ralph Fiennes). 
110 min., přístupný.

8. 4.
Výměna
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - drama. 

Širokoúhlý, titulky, 142 min., od 15 let, 60,- Kč.
Velikonoční prodejní výstava
Žamberk, od 08:00 do 18:00, Rodinné centrum Pohoda. Přijďte si pro-

hlédnout dekorativní předměty s velikonoční a jarní tématikou, nebo si 
udělat radost nákupem maličkostí, které vytvořily šikovné děti a maminky 
z Rodinného centra.

9. 4.
Hank a Mike
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Filmový klub. Film 

Kanada, USA - komedie. Hand a Mike jsou nejen nejlepší přátelé, ale také 
zaměstnanci Velikonoční s. r. o. a tak spolu roznášejí velikonoční vajíčka. 
Přestože pracují s maximálním nasazením, ocitnou se na dlažbě. Svět je 
najednou pro dva nezaměstnané velikonoční zajíčky bizarní a nepřátelský. 
Širokoúhlý, titulky, 86 min., od 12 let, FK 35,-Kč, ostatní 45, -Kč.

Velikonoční prodejní výstava
Žamberk, od 08:00 do 18:00. Rodinné centrum Pohoda. Přijďte si pro-

hlédnout dekorativní předměty s velikonoční a jarní tématikou, nebo si 
udělat radost nákupem maličkostí, které vytvořily šikovné děti a maminky 
z Rodinného centra.

10. 4.
Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Žamberské jarní slavnosti 

2009. DS Zdobničan Vamberk. Psychologická groteska. V malém městě, 
v malém pokojíčku, kde klidně plyne čas, žije lidumil pan Burke. Paní do-
mácí jednoho dne kromě buchet přinese i zprávu o vystěhování. A z doktora 
Burkeho se málem stane několikanásobný vrah. Upozornění: prosíme diváky 
o zachování kludi při náhodném zasažení pocukrovanou buchtou paní domácí. 
Režie: Oldržich Doležal. Vstupné 70,- Kč.

Podivuhodný případ Benjamina Buttona
Kino Mír Hanušovice, 19:00, Hlavní 137, tel. 583 285 615. Film USA. 

Narodil jsem se za velmi podivuhodných okolností. Hrají: Brad Pitt, Cate Blan-
chett, Tilda Swinton, Julia Ormond, Elle Fanning, Jason Flemyng. Širokoúhlý 
film, 166 minut, doporučená přístupnost od 12 let, vstupné: I 35,- a II 40,-.

11. 4.
Underworld 3: Vzpoura Lycanů
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - horor. Třetí 

díl série Underworld se zabývá podstatou krvavého boje mezi aristokratickými 
upíry a barbarskými vlkodlaky. Mladý Lycan Lucian se ujme role mocného 
vůdce a sjednotí vlkodlaky v boji proti démonickému králi upírů. Širokoúhlý, 
titulky, 92 min., od 15 let 70,- Kč.

12. 4.
Underworld 3: Vzpoura Lycanů
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - horor. Širo-

koúhlý, titulky, 92 min., od 15 let, 70,- Kč.

15. 4.
Cinka Panna
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film Slovensko - hudební. 

Historický výpravný příběh vypráví o životě nejslavnější cikánské primášky, 
která žila a tvořila v 18. století na pomezí dvou světů - šlechty, pro kterou hrála 
a cikánské komunity, kde žila. Slovensky, 130 min., od 15 let, 60,- Kč.

Děkujeme pane profesore
Žamberk, 17:00, Městské muzeum, ČSA. Autobiograficky zaměřená vý-

stava, jejímž cílem je představit profesora historika umění a ředitele Národní 
galerie prof. Josefa Cibulku.

16. 4.
Underworld: Vzpoura Lycanů
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. Film USA. 92 min., 

přístupný od 15 let.
Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole
Letohrad, 19:00, Městská knihovna, Václavské nám. 1. Cestopisná před-

náška Jana Tomšíčka s promítáním diapozitivů podle knihy vydané na konci 
roku 2008 v ústeckém Oftisu.

17. 4.
Půlnoční vlak
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Žamberské jarní slav-

nosti 2009. DS Diviš Žamberk. Detektivní hra. Jsou 20. léta minulého století 
v USA. Nocí se žene půlnoční vlak a nese s sebou smrt. Jaká je spojitost mezi 
strašidelným vlakem a prohibicí se dozvíte v čekárně staničky Fallwille ve 
státě Oregon. Režie L. K. Semrádová. Vstupné: 70,- Kč.

18. 4.
Růžový panter 2
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - komedie. 

Pokračování úspěšného hitu z roku 2006. Neohrožený a neohrabaný detektiv 
Clouseau je zařazen do mezinárodního týmu odborníků, pověřeného dopade-
ním zloděje vzácných šperků, včetně legendárního diamantu Růžový panter. 
Titulky, 92 min., přístupný, 70,- Kč.
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Boutique Sabina Lanškroun
Žamberk, 14:00, náměstí. Ukázka jarní 

kolekce oděvů, odvoz do Lanškrouna a zpět za-
jištěn zdarma, počet míst omezen, hlaste se v IC 
Žamberk u p. Kroulíkové, vstupné 50,- Kč, sraz 
ve 13.50 hodin u radnice na Masarykově náměstí 
v Žamberku, odjezd ve 14 hodin. Pořadatel: 
Dámský klub RosaLie.

Taneční soutěž
Letohrad, od 09:00 do 15:00, Dům kultury 

- taneční sál, Družstevní 597. Soutěž ve spo-
lečenském tanci v kategoriích: děti, junioři a 
mládež. Zúčastní se mladí tanečníci například z 
Rychnova nad Kněžnou či Zábřehu na Moravě. 
Pořádá Taneční klub Kulturního centra Letohrad 
pod vedením Pavla a Pavlíny Jantačových.

19. 4.
Růžový panter 2
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - komedie, titulky, 92 min., pří-
stupný, 70,- Kč.

20. 4.
Bolt - pes pro každý případ
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. Ha-

nuše. Film USA, 96 min., přístupný.

22. 4.
Město Ember
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - romantický, dobrodružný, fantasy. 
Posledních dvě stě let je útočištěm lidské rasy 
podzemní gigantické město Ember. Teď stojí na 
pokraji zániku. Generátor, který zajišťuje energii, 
selhává. Sklady potravin jsou téměř prázdné. Mo-
rálka přeživších klesá. A nikdo neví, co nastane, 
až se celé město ocitne v temnotě. Širokoúhlý, 
titulky, 96 min., přístupný, 60,- Kč.

Deník nymfomanky
Letohrad, 19:30, Dům kultury. Val je velmi 

atraktivní a vzdělaná mladá dáma posedlá sexem. 
Je schopna milovat se s kýmkoliv, kdykoliv a 
kdekoliv. Permanentně loví nové muže a každé 
toto setkání jí přináší uspokojení. Její deník je 
svědkem všech milostných eskapád se spoustou 
pikantních detailů. Posedlost se stále zvyšuje a 
proto se vzdá lukrativního zaměstnání a stane 
se prostitutkou v luxusním privátním klubu. 
Postupně ale odhaluje i stinnou stránku tohoto 
„povolání“, násilí a drogy. Smrt její blízké přítel-
kyně ji přesvědčí, že je čas postavit se na vlastní 
nohy. 100 minut, přístupné od 18 let, drama, 
vstupné 70,- Kč.

23. 4.
Zamilovaná zvířata
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Filmový klub. Film Francie - dokumentární. 
Zvířecí obřady lásky - mnohdy směšná či jímavá, 
ale vždy úžasná podívaná. Cestou nádherných 
dojemných obrazů jsou diváci pozváni do růz-
ných koutů světa, aby shlédli ty nejneobyčejnější 
zvířecí milostné eposy. 85 min., přístupný, FK 
35,- Kč, ostatní 40,- Kč.

24. 4.
Čistá kořist - Joe Orton
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. Hanu-

še. Anglická detektivní komedie o jedné z variant, 
jak rychle zbohatnout. Překlad: Josef Váša, režie: 
Václav Postránecký. účinkují: Ladislav Mrkvič-
ka, Filip Sychra, Hana Sršňová, Vilém Udatný, 
Václav Postránecký, Josef Kotěšovský a Sandra 

Kovacz. Předprodej vstupenek v Kultruním a 
informačním centru čp. 30, tel. 465 641 371.

Líbáš jako Bůh
Kino Mír Hanušovice, 17:30 a 19:45, Hlavní 

137, tel. 583 285 615. Film ČR. Nová komedie 
Marie Poledňákové. Hrají: K. Magálová, O. Kai-
ser, E. Holubová, J. Bartoška. 110 minut, mládeži 
přístupno, vstupné: I 35,- a II 40,-.

25. 4.
Peklo s princeznou
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - pohádka. Princezna Aneta se 
nechce vdávat - a už vůbec ne za nešiku pricne 
Jeronýma, kterému byla už jako dítě zaslíbena. 
A tak pan král Leopold vymyslí lest a vzkáže 
Jeronýmovi, že se o princeznu uchází sám Lucifer. 
Tím ale rozzlobí celé peklo a nejvíc Muribanu, 
skutečnou Luciferovu nevěstu. Česky, 105 min., 
přístupný, 70,- Kč.

Kuličkyáda
Jablonné nad Orlicí, 14:00, hřiště pod hřbito-

vem. Pořádá Junák.

26. 4.
Peklo s princeznou
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - pohádka, česky, 105 min., přístup-
ný, 70,- Kč.

Memoriál Q. Štěpánka 62. ročník
Jablonné nad Orlicí, 10:00, areál Malák. Pořá-

dá TJ - Atletický oddíl.

27. 4.
Valkýra
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Ha-

nuše. Film USA. Dlouho očekávaný, napínavý 
film Valkýra, vypráví skutečný příběh plukovníka 
Clause von Stauffenberga (T. Cruise), který stál v 
čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož 
hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera 
a odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků 
od moci. 120 min., přístupný od 12 let.

28. 4.
Čarodějnice
Žamberk, 18:00, náměstí. Sraz u kašny na 

Masarykově náměstí v 18 hodin. S sebou vuřty na 
opékaní. Pořadatel: Dámský klub RosaLie.

29. 4.
Pohádky na dobrou noc
Letohrad, 17:00, Dům kultury. Pohádky na 

dobrou noc je dobrodružná komedie, ve které 
Adama Sandler ztvárnil Skeetera Bronsona, ho-
telového údržbáře, jehož život se navždy změní 
v okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky, které 
své neteři a svému synovci vypráví na dobrou 
noc. Když se své rodině pokusí pomoci vyprávě-
ním jednoho fantastického pžíběhu za druhým, 
vypukne zásluhou neočekávaného příspění dětí 
naprosté zoufalství. 99 minut, přístupné, fantasy, 
komedie, rodinný, vstupné 70,- Kč.

Nouzový východ
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA, VB - romantický, psychologický. 
Širokoúhlý, 120 min., od 15 let, 60,- Kč.

Koncert orchestru ZUŠ
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. Ha-

nuše. Pořádá ZUŠ.

30. 4.
Peklo s princeznou
Kino Mír Hanušovice, 16:00 a 18:00, Hlavní 

137, tel. 583 285 615. Film ČR. Co se stane, když 
si princezna Aneta nechce vzít prince Jeronýma? 
Bude svatba, válka nebo peklo na zemi? Komedi-
álně laděná pohádka. Hrají: J. Mádl, P. Nárožný, 
T. Voříšková, V. Postránecký, Z. Adamovská, 
V. Vydra, M. Táborský. 110 minut, mládeži pří-
stupno, vstupné: I 35,- a II 40,-.

Výstavy
Městské muzeum Žamberk
15. – 30. 4. 2009 (vernisáž 15. 4. v 17 hod.)
„Děkujeme pane profesore“
Autobiograficky zaměřená výstava, jejímž 

cílem je představit profesora, historika umění a 
ředitele Národní galerie prof. Josefa Cibulku.

Kulturní a informační centrum Jablonné 
nad Orlicí

1. 4. – 9. 5. 2009 
„Dřevořezby“
Vladimír Beneš, Štefan Hrudka

Městské muzeum Letohrad
27. 3. - 18. 4. 2009
„Jaro v muzeu“
otevřeno: po-pá 8-11, 11.30-16, So 8-11

Český rybářský svaz místní organizace KRÁLÍKY
Vás srdečně zve na tradiční

7. ročník
rybářských závodů

v lovu kaprovitých ryb na plavanou pro děti do 15 let
pořádané na velkém rybníku v Králíkách (451 089 Orlice Tichá 8A)

dne 16. 5. 2009
============================================

Písemné přihlášky zasílejte na adresu:
   Český rybářský svaz 
   místní organizace 
   56169 Králíky 
   e-mail: ivos.kylar@seznam.cz

Přihlášky se přijímají i v den závodu na místě konání. 
Všichni závodí na vlastní nebezpečí.
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Rozpis jarní základní části boxlakrosu
na hřišti v Králíkách 2009

4. 4. 2009 – Sobota, 13.00, Kosynierzy Wrocław vs. Bratislava Bats, Králíky
5. 4. 2009 – Neděle, 13.00, LC Šumperk vs. Kosynierzy Wrocław, Králíky

11. 4. 2009 – Sobota, 16.00, LC Šumperk vs. LC Forfun, Králíky
11. 4. 2009 – Sobota, 19.00, Kosynierzy Wrocław vs. SK Lacrosse JM, Králíky
12. 4. 2009 – Neděle, 10.00, Kosynierzy Wrocław vs. LC Forfun, Králíky
12. 4. 2009 – Neděle, 13.00, LC Šumperk vs. SK Lacrosse JM, Králíky

Hodnocení sezony 08/09
v ledním hokeji

V letošní sezoně jsme obhájili 3. místo 
v okresním přeboru mužů, tím byl splněn i cíl, 
který jsme si před sezonou dali. Odehráli jsme 
celkem 16 zápasů, z toho 14 utkání na zimních 
stadionech s umělým ledem (Lanškroun, Č. Tře-
bová a Litomyšl) a pouze jednou se nám podaři-
lo odehrát utkání na domácím ledě (Žamberk) a 
jedno v Dlouhoňovicích. Na většinu utkání nás 
doprovázela početná skupina fanoušků, takže je 
vidět, že o hokej v Králíkách je zájem. Jen by to 
chtělo umělou ledovou plochu i u nás!!!

Naši mladší žáci hráli v letošní sezoně 
spojenou soutěž okresů Ústí n. O. a Rychnova 
n. K. Sice nevyhráli žádný zápas, ale do kaž-
dého zápasu nastupovali s chutí po úspěchu. 

Kdyby se mohlo trénovat delší dobu (na umělé 
ledové ploše), určitě by výsledky byly lepší a 
o hokejovou budoucnost v Králíkách bychom 
se nemuseli bát. Momentálně se potýkáme 
s jakousi věkovou mezerou, kterou chceme 
vyřešit už v příští sezoně, kdy přihlásíme mladší 
a starší žáky. Vše bude záležet na financích, 
které samozřejmě chybí. Proto bychom uvítali 
jakoukoliv další finanční pomoc do nové sezóny 
ze soukromého sektoru. 

Závěrem chci poděkovat Městu Králíky a 
Sdružení pro králický karneval za jejich finanční 
podporu, bez kterých by hokej v Králíkách urči-
tě nebyl. Děkujeme i našim fanouškům.

Jiří Hlava
Tabulka po 18. kole

# Tým PZ V VP R PP P VG:OG PB
1. TJ Sokol Tisová 16 12 2 0 1 1 101:48 41
2. SK Žamberk 16 11 3 0 0 2 90:35 39
3. TJ Jiskra Králíky 16 11 0 0 2 3 93:56 35
4. TJ Sokol Řetová 16 8 1 0 1 6 66:74 27
5. TJ Voděrady 16 7 2 0 1 6 66:60 26
6. Sokol Verměřovice 16 6 0 0 0 10 66:74 18
7. TJ HC Dlouhoňovice 16 4 1 0 2 9 72:78 16
8. HC Ústí nad Orlicí 16 4 0 0 1 11 59:92 13
9. TJ Sokol Semanín 16 0 0 0 1 15 26:122 1

Celkové kanadské bodování po 16. zápasech
Pořadí Jméno hráče Branky Asistence Body

1. David Paulus 22 11 33
2. Jakub Hlava 20 10 30
3. Jaroslav Šponar 10 19 29
4. Zdeněk Zezulka 7 16 23
5. Jiří Hlava st. 9 10 19
6. Jiří Hlava ml. 8 8 16
7. Martin Šponar 4 10 14
8. Jaroslav Kaplan 6 3 9
9. Roman Leicht 2 5 7
10. Michal Šponar 2 3 5
11. Roman Starý 1 4 5
11. Drahoš Slanina 1 4 5
13. Miroslav Diblik 1 0 1
14. Pavel Kalianko 0 1 1

Sportovce
okresu

Ústí nad Orlicí
Dne 9. 2. 2009 proběhlo v Ústí nad 

Orlicí v rámci 40. ročníku ankety 
o nejlepšího sportovce okresu Ústí nad 
Orlicí vyhlášení nejlepších sportovců, 
činovníků. Také město Králíky navrhlo 
několik zástupců. Z navržených sportov-
ců a cvičitelů nakonec byli sportovním 
výborem vybráni dva zástupci našeho 
města.

V kategorii dospělí do 40 let byl na  
4.místě oceněn Tomáš Hlava (kulturis-
tika Lanškroun)

V kategorie trenéři, rozhodčí, cvičite-
lé byl za celoživotní práci ve prospěch 
sportu oceněn pan Jaroslav Petr – (teni-
sový oddíl při TJ Jiskra Králíky, o.s.).

Za město Králíky se ocenění spor-
tovců zúčastnila starostka města paní 
Jana Ponocná

Pro zajímavost uvádíme, že v roce 
1993 zvítězil v hlavní kategorii Franti-
šek Krátký (Králíky – atletika)

Redakce KZ, Jan Divíšek

FC Jiskra
fotbalový oddíl
Oznámení našim

fanouškům
Jarní sezonu 2009 odehrajeme z důvo-

du rekonstrukce našeho hřiště na hřišti 
v Červené Vodě. Na utkání našeho „A“ 
týmu pojede půl hodiny před začátkem 
utkání z Králík autobus z autobusového 
nádraží. 

Bude to na utkání:

sobota   11. 4. začátek zápasu 16,30

sobota   25. 4. začátek zápasu 17,00

sobota     9. 5. začátek zápasu 17,00

sobota   23. 5. začátek zápasu 17,00

sobota     6. 6. začátek zápasu 17,00

sobota   20. 6. začátek zápasu 17,00

Setkání turistů na Křížové hoře
V sobotu 23. května 2009 se koná na vrcholu 

Křížové hory v Červené Vodě
 „Setkání turistů pod rozhlednou“.
V době od 13 do 16 hodin bude možnost 

malého občerstvení, od 14 hodin bude hrát 
hudba k poslechu, zpěvu i tanci.

Organizačně akci v rámci projektu „Dobro-
volníci své obci“ zajišťuje Klub čilých babiček 
za podpory Obce Červená Voda a dalších 

dobrovolníků.
K rozhledně se dostanete po žluté turistické 

značce od kostela v Šanově, kde můžete nechat 
zaparkované auto. Pokud zaparkujete u kostela 
v Červené Vodě, můžete zvolit výstup k roz-
hledně tzv. Kamínkovou cestou, na kterou se 
dostanete, projdete-li hřbitovem a po pastvinách 
přejdete k hranici lesa, kde je z dálky viditelné 
posezení a informační tabule.
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Žákyně	 ZUŠ	 Králíky	Adriana	 Široká	 výborně	
reprezentovala	 naše	 město	 v	 letošní	 soutěži	
hudebních	škol.	V	krajském	kole	obsadila	1.	místo	
ve	hře	na	klarinet.	Přejeme	jí	hodně	štěstí	do	kola	
celostátního,	které	se	bude	konat	v	polovině	dubna	
ve	Vysokém	Mýtě.

Hokejový tým žáků na turnaji v Králíkách dne 22. 2. 2009. 
Foto: Roman Feltl

Hokejový tým TJ Jiskra Králíky před zápasem s Tisovou v lanškroun-
ské hokejové hale 8. 3. 2009. Zápas skončil výsledkem 8:6 pro Králíky. 
Foto: Roman Feltl

Ukázka, jak někteří naši spoluobčané pochopili systém třídění komunálního odpadu (Horní Lipka a Červený Potok, březen 2009). Takto naše obce 
hezčími neuděláme!!! Pro takový odpad slouží Vaše vlastní popelnice, nebo Sběrný dvůr v Králíkách, kde je možno jej bezplatně odložit. 

Prosím, nekomplikujte nám práci, kterou vykonáváme pro Vás! Věřím, že v budoucnu již takovéto obrázky nebudeme muset zveřejňovat.
Pavel Morong, jednatel SMK

Tomáš Hlava oceněný sportovec v rámci 
40. ročníku ankety „O nejlepšího sportovce 
okresu Ústí nad Orlicí“ (foto z ME v kulturistice 
v Budapešti).
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