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V jeden den historie i současnost - takový byl 
Den Sil podpory AČR CIHELNA 2009 Králíky

Turistický okruh
okolo Králík

Město Králíky za podpory Pardubického 
kraje postupně realizuje projekt zaměřený 
na rozvoj turistiky a podpory volnočasových 
aktivit. Dne 26. 8. 2009 byl předán víceúče-
lový stroj, součástí stroje je i zimní vybavení 
na přípravu a údržbu lyžařské stopy. V letním 
období bude stroj využit při údržbě sportov-
ního areálu a na přípravě terénu okolo Králík 
pro realizaci projektu  - úprava vycházkového 
okruhu okolo Králík.

Zástupce dodavatelské firmy pan Václavík 
předává stroj správci sportovního areálu panu 
Jiřímu Hlavovi, foto redakce KZ.

Září - začátek
školního roku

Prázdniny skončily, škola začala. Toto 
krátké konstatování přináší dětem, rodičům 
a pedagogům celou řadu změn, starostí a 
povinností. Začátek školního roku je také 
spojen s finančními výdaji spojenými s po-
řízením nových školních pomůcek. Přejeme 
všem školákům hodně úspěchů v nastáva-
jícím školním roce, rodičům hodně radostí 
nad studijními úspěchy jejich dětí. Stejně 
jako v loňském roce navštíví první školní den 
představitelé města a vedoucí odboru školství 
školy v našem městě a popřejí žákům úspěšné 
zahájení školního roku.

Dvanáctý ročník třídenní vojensko-his-
torické akce Den sil podpory AČR Cihelna 
2009 Králíky vyvrcholil v sobotu 22. srpna 
2009 za účasti okolo 18 tisíc diváků.

Akce Cihelna, pořádaná ve dnech 21. - 23. 
srpna v Králíkách, byla zaměřena na ukázky 
historické a moderní vojenské techniky včet-
ně rekonstrukcí bojů druhé světové války, či 
současné dynamické ukázky zásahů armády 
buď samostatně, nebo spolu s Integrovaným 
záchranným systémem. Cihelnu zorgani-
zovalo město Králíky společně se Silami 
podpory AČR, kluby vojenské historie, 
Vojenskou policií, Policií ČR, Vězeňskou 
službou ČR, Hasičským záchranným sbo-
rem, Celní správou, Vojenským muzeem 

Králíky, a to pod záštitou hejtmana Pardu-
bického kraje.

Králická Cihelna nesoucí název po 
místním pěchotním srubu z roku 1936 
s označením K-S 14 „U cihelny“, je jednou 
z největších akcí Armády České republiky, 
která je určená široké veřejnosti a tentokrát 
byla pořádána jako připomínka 65. výročí 
vylodění spojenců v Normandii.

Hlavním tématem letošního ročníku 
Cihelny byla rekonstrukce boje s názvem 
„Západní val 1944 - Průlom“, s velkým 
množstvím těžké vojenské techniky americ-
kého původu a přesnými replikami protitan-
kových překážek Západního valu. Raritou 
se stal legendární střední tank M4 Sherman 
kanadské výroby, který se dosud žádných 
ukázek v České republice neúčastnil.

Armáda ČR připravila dynamické ukázky 
výcviku aktivních záloh při střežení objektu 
důležitého pro obranu státu, bojovou ukázku 
demonstrující akci na záchranu sestřelené-
ho pilota z prostoru ovládaného teroristy. 
Dále předvedla spolupráci s Integrovaným 
záchranným systémem při demonstrování 
zásahu u závažné dopravní nehody, jejíž 
součástí bylo vyhledávání výbušnin, hašení 
požáru a odsun raněných. Na dynamických 
ukázkách a organizaci se podílelo okolo 300 
členů vojenských historických klubů, více 
jak 250 příslušníků armády, několik desítek 
příslušníků Policie, Celní správy, hasičů a 
Vězeňské služby.

Vedle dynamických ukázek na ploše 
nedaleko pěchotního srubu armáda umísti-
la statické expozice současné bojové techni-
ky a vybavení. Divácky velmi atraktivní se 
stala polní nemocnice, hydrometeorologická 
stanice se systémem Oblak - jedno z nejmo-
dernějších zařízení v Evropě a vybudovaná a 
plně vybavená humanitární základna v pro-
storu za pěchotním srubem K-S 14.  

Hlavy všech návštěvníků zvedaly k nebi 
dva Gripeny JAS-39, bojové vrtulníky Mi 24 
a W3A Sokol, které předvedly mimořádně 
poutavou exhibici. Z pozemní techniky 
nejvíce diváky zaujaly tank T 72, samo-
hybná houfnice DANA, raketomet 122mm, 
vojenská nákladní TATRA 810, které se 

předvedly v dynamických ukázkách. Kromě 
této techniky byla k vidění i historická tech-
nika ze sbírek vojenského muzea v Lešanech 
– tank T 34, lehký tank T 38 a těžký britský 
tank Centurion.

Sobotní, co do programu nejbohatší den 
celé akce, zahájil místopředseda vlády a 
ministr obrany, starostka města Králíky, 
hejtman Pardubického kraje a velitel Sil 
podpory AČR. Ministr obrany MUDr. Mar-
tin Barták připomněl mimo jiné historický 
význam Králík a okolí: „Je až symbolické, 
jak se historické motivy vracejí na místa, 
kde se mohlo také rozhodovat o dějinách 
přinejmenším střední Evropy. Historie nemá 
ráda kdyby, ale pokud by československá 
armáda dostala již v září 1938 i zde mož-
nost bránit tehdejší republiku, možná by 
nemuselo později dojít k nesmírně těžkým 
osvobozovacím bojům na západní a vý-
chodní frontě.“

S použitím armádních pramenů
za KZ Lenka Macháčková
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Autoři fotografií na straně 2 a 3: Jaroslav Vacek, Jaroslav Kosek.
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Slavnostní předání a svěcení nového
hasičského vozidla jednotce SDH Králíky
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Nová právní úprava příspěvku na péči od 1. 8. 2009
Vážení spoluobčané,
dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 

206/2009 Sb., kterým se mění  zákon č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. Tím 
dochází k podstatným změnám celého záko-
na, jehož jedna část upravuje také podmínky 
nároku na příspěvek na péči. Protože počet 
příjemců této dávky v našem regionu je 
již značný, rádi bychom Vás touto cestou 
na příslušné změny upozornili. V případě 
potřeby Vám ale rádi poradíme a zodpovíme 
případné dotazy přímo na sociálním odboru 
Městského úřadu v Králíkách.

Nárok na příspěvek na péči má osoba, 
která z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné 
osoby v rozsahu odpovídajícímu jednomu 
ze čtyř stupňů závislosti. Další podmínkou 
je, že tuto potřebnou pomoc poskytuje 

• osoba blízká (člen rodiny) nebo jiná 
fyzická osoba (soused, známý), která tuto 
činnost nevykonává jako podnikatel,

•  poskytovatel sociálních služeb (u nás 
nejčastěji Domov důchodců v Červené Vodě 
či Pečovatelská služba v Králíkách),

• hospic.
V této souvislosti je nově stanovená 

povinnost žadatele uvést pečující subjekt 
již při podání žádosti o příspěvek na péči, 
bez jeho uvedení nelze o žádosti rozhodnout 
(před účinností novely postačovalo ohlášení 
poskytovatele pomoci do 8 dnů po právní 
moci rozhodnutí o příspěvku). Také změny 
v zajištění této pomoci je příjemce pří-
spěvku povinen nahlásit do 8 dnů.

Příspěvek se nevyplácí, pokud oprávněná 
osoba pobývá po celý kalendářní měsíc 
v nemocnici či odborném léčebném ústavu 
(např. LDN, psychiatrická léčebna, lázeňská 
léčebna...). Je však povinností nahlásit do 
8 dnů všechny pobyty oprávněné osoby 
v ústavní péči, i ty krátkodobé, např. 
i dvoudenní. Tato povinnost náleží dle 
zákona pečujícímu subjektu (osobě blízké 
či jiné fyzické osobě, v případě pobytových 
sociálních služeb potom poskytovateli této 
služby), pokud tuto povinnost nemůže splnit 
příjemce příspěvku, což ve většině případů 
není možné. V případě dlouhodobějších 
pobytů se zastavuje na příslušné období 

pouze výplata příspěvku, nárok na něj trvá 
a není třeba o něj znovu žádat. Jeho výplata 
se obnoví po návratu ze zdravotnického 
zařízení.

Novinkou při pobytu v ústavní péči tr-
vající celý kalendářní měsíc je skutečnost, 
že výplata příspěvku nebude zastavena, 
pokud bude do zdravotnického zařízení 
přijata s příjemcem příspěvku jako prů-
vodce také osoba, která je ohlášena jako 
osoba poskytující pomoc.

Novela zákona také otevřela možnost 
přístupu dětí se specifickým zdravotním 
postižením k uznání stupně závislosti, tedy 
k příspěvku na péči. Jde zejména o děti 
s poruchami metabolismu interního cha-
rakteru, jako je fenylketonurie, celiakie, 
diabetes mellitus apod. I když péče o tyto 
děti v rodině je náročná, před účinností 
novely a úpravou příslušných ustanovení 
často nárok na příspěvek nezískaly.

Další podstatnou změnou je zvýšení 
částky příspěvku ve stupni IV. – úplná zá-
vislost. Tato částka se od 1. 8. 2009 zvyšuje 
z 11 000 Kč na 12 000 Kč měsíčně, a to jak 
pro osoby do 18 let, tak i nad 18 let.

Zcela nově je upraven přechod nároku 
na příspěvek v případě úmrtí poživatele 
příspěvku. Nárok na splatné částky příspěv-
ku, které nebyly vyplaceny do dne smrti 
poživatele příspěvku, přechází na osoby, 
které poskytovaly zemřelému pomoc a 
pro účely příspěvku byly evidovány jako 
pečující subjekty. Pokud se podílelo na 
pomoci oprávněné osobě více fyzických či 
právnických osob, budou splatné částky vy-
placeny všem rovným dílem, pokud ovšem 
nepředloží úřadu obce s rozšířenou působ-
ností dohodu o jiném rozdělení. Celkově 
je tato úprava spravedlivější k pečujícím 
osobám; dosud totiž měly přednost osoby 
žijící se zemřelým v domácnosti před těmi, 
které poskytovaly péči, avšak nežily se 
zemřelým v domácnosti.

Nárok na výplatu příspěvku nově ne-
náleží za kalendářní měsíc, ve kterém 
oprávněná osoba zemřela, pokud jí byla 

od prvního dne tohoto měsíce až do dne 
smrti poskytována ústavní péče v nemoc-
nici nebo odborném léčebném ústavu.

V této souvislosti zavádí novela důle-
žitou povinnost osoby, která poživateli 
příspěvku poskytovala pomoc, ohlásit 
ve lhůtě do 8 dnů jeho úmrtí obecnímu 
úřadu s rozšířenou působností. Nesplnění 
této ohlašovací povinnosti je nově správ-
ním deliktem, za který může být uložena 
pokuta až do výše 20 000 Kč!

Novela upřesňuje také rozsah kontroly 
využívání příspěvku na péči, kterou pro-
vádějí obecní úřady s rozšířenou působností. 
Pracovníci provádějící kontrolu se budou 
zaměřovat na skutečnost, zda je příspěvek 
skutečně využíván k potřebné pomoci, zda 
péči poskytuje zákonem uznaná právnická 
nebo fyzická osoba a zda je fyzická osoba 
pro poskytování pomoci zdravotně způsobi-
lá (zákon již nepřipouští, aby si vzájemnou 
péči poskytovaly osoby mající nárok na pří-
spěvek na péči; výjimkou je, pokud doloží 
posudek ošetřujícího lékaře, že jsou schopny 
tuto pomoc poskytovat). Protože nově bude 
součástí rozhodnutí o příspěvku i výsledek 
posouzení stupně závislosti s uvedením 
úkonů, které osoba není schopna zvládat, 
zaměří se kontrola i na to,  zda je pomoc 
zaměřena právě na tyto úkony.

Zásadní změnou spíše procesního cha-
rakteru, která platí již od 1. 7. 2009, je 
posuzování zdravotního stavu pro účely 
příspěvku na péči lékaři okresní správy 
sociálního  zabezpečení (do uvedeného 
data vypracovávaly tyto posudky lékaři 
úřadů práce).

Toto jsou tedy klíčové změny, které nám 
přinesla nová právní úprava příspěvku na 
péči, platná od 1. 8. 2009. Novela však 
obsahuje ještě další významné změny, ke 
kterým dojde s účinností až od 1. 1. 2010. 
O nich Vás budeme samozřejmě v dostateč-
ném předstihu opět informovat.

Marcela Paulusová
referentka OSVZ MěÚ Králíky

Chcete vědět víc
- o svém zdraví
- o fungování vašeho těla
- o tom co pro sebe můžete udělat

Přijďte si poslechnout přednášku 
diagnotstičky Šárky Urbanové.

Dne 9. 9. 2009 v 17.30 hod
Evropský dům Králíky.

Možnost měření energií v těle.
Bližší info na tel. 731 107 276.
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Informace o způsobu hlasování ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu

České republiky na území České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky (dále jen „Poslanecká sně-
movna“) na území České republiky vyhlásil 
prezident republiky svým rozhodnutím č. 
207/2009 Sb. ze dne 9. července 2009.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají 
ve dvou dnech, v pátek 9. října 2009 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2009 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá ve volebních místnostech 
na území České republiky a ve volebních 
místnostech zřízených při zastupitelských a 
konzulárních úřadech České republiky v zahra-
ničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených 
honorárními konzulárními úředníky.

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let.

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném 

místě vyvěšeny hlasovací lístky označené 
nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání 
se kandidatury nebo prohlášení zmocněnce 
o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 
48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování 
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro 
takového kandidáta nepřihlíží; dále případná 
informace o tiskových chybách na hlasovacích 
lístcích s uvedením správného údaje. Volební 
místnost musí být pro každý volební okrsek rov-
něž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, který musí být voličům na 
jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti pro-

káže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republikyplatným 
občanským průkazem, nebo platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky potřebnými dokla-
dy, nebude mu hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stá-
lého seznamu voličů a který prokáže své právo 
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební 
komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu 
voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Hlasování na voličský průkaz
Volič může požádat o vydání voličského 

průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 9. čer-
vence 2009, a to písemným podáním opatře-
ným ověřeným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 2. října 
2009, obecnímu úřadu, který stálý seznam 
voličů vede, nebo osobně do okamžiku uza-
vření stálého seznamu voličů, tj. 7. října 2009; 
obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský 
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, 

tj. 24. září 2009, předá osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověře-
ným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na 
jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do 
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech 
voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České republiky 
i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí.

Volič, který se dostavil do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen po prokázá-
ní totožnosti a státního občanství České repub-
liky tento průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké 

sněmovny jsou vytištěny samostatně pro kaž-
dou politickou stranu, politické hnutí a koalici. 
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí 
tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, 
kdy kandidátní listina politické strany, politic-
kého hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována 
ani na základě přezkoumání soudem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razít-
ka krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou sta-
rostou obce distribuovány voličům nejpozději 
3 dny přede dnem voleb, tj. 6. října 2009. V pří-
padě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě 
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny 
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební 
místnosti okrskovou volební komisi o vydání 
nové kompletní sady hlasovacích lístků. 

Způsob hlasování
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu 

voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží 
volič od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku opatřenou úředním razítkem, 
případně novou sadu hlasovacích lístků. Poté 
vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu 

hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere 
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací 
lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do 
úřední obálky, může přitom zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uve-
dených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné 
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na 
jeho posouzení vliv.  

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou 
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, 
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které 
nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je 
neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik 
hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do 
úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména 

zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise vyšle k 
voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Další informace k volbám: 
http://www.volby.cz 

Zdroj: MVČR

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)
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Nová rozhledna
na Klepáči

Hora Klepáč v masivu Králického Sněžníku patří ke geograficky 
nejzajímavějším místům České republiky. Trefnější polský název 
hory zní Trojmorski wierch. Tento vrchol je totiž místem, kde se 
nachází rozvodí mezi třemi evropskými moři. Z jihovýchodních 
svahů míří voda do Moravy a dále do Dunaje a Černého moře, z ji-
hozápadních do Labe a do Severního moře a ze severozápadních do 
Odry a moře Baltského. S klidem tak o místě můžeme hovořit jako 
o střeše Evropy. Dlouho byl tento fakt opomíjen anebo bylo rozvodí 
mylně přesunováno na vrchol Králického Sněžníku. Výraznou 
změnu přinesl až rok 2009, kdy začala na Klepáči vyrůstat dřevěná 
rozhledna. Jedná se o společný česko-polský projekt v rámci Euro-
regionu Glacensis. Věž nebyla projektována pouze jako vyhlídková, 
ale zároveň i jako protipožární pro ochranu rozsáhlých lesů na obou 
stranách hranice. Co se týče rozdělení prací na projektu, samotná 
stavba připadla na polskou stranu, česká strana zajišťuje propagaci 
a značení. Realizace projektu se již blíží ke konci, předpokládáné 
ukončení stavby připadá na 30. září 2009. Fotografie rozhledny 
pochází z 9. 8. 2009, kdy byla rozhledna přibližně v polovině 
výstavby - celková výška bude činit cca 26 metrů.

Mateřská škola
Prostřední Lipka

Děti a paní učitelky by chtěly touto cestou poděkovat všem 
rodičům a občanům Prostřední Lipky za pomoc při všech ak-
cích pořádaných MŠ v uplynulém školním roce. Dále děkujeme 
sponzorům za věcné dárky (balíčky se sladkostmi), které děti 
při těchto akcích velice potěšily:den dětí, sportovní den, šer-
pování předškoláků a táborák na ukončení školního roku.

Sdružená organizace nevidomých
a slabozrakých, o. s.

Oblastní odbočka a středisko
integračních aktivit, Česká Třebová

ve spolupráci s Městem Králíky
Vás zvou na

VÝSTAVU POMŮCEK
PRO ZRAKOVĚ
POSTIŽENÉ

Výstava se koná dne 2. 9. 2009 
v čase od 10.00 hod. – 15.00 hod. 
v budově městského úřadu na adrese 
Karla Čapka 316, Králíky, 2. patro 
– zasedací místnost.
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Víte, jak dobře třídit odpad?
Podívejte se s námi na několik nejčastějších

mýtů s tříděním odpadu spojených
Třídění odpadů je v dnešní době naprostou 

samozřejmostí. Města i obce v celé republice 
se dlouhodobě této problematice věnují, 
v ulicích můžeme stále častěji spatřit barevné 
kontejnery a v evropském měřítku jsou Češi 
na jednom z prvních míst v množství vytřídě-
ných odpadků na jednoho obyvatele.

„Češi skutečně patří mezi špičku v  třídění 
odpadů,“ vysvětluje Tomáš Pešek, regionál-
ní manažer společnosti EKOKOM a dodává: 
„Dodnes však mezi obyvateli koluje spousta 
mýtů a omylů, které lidem zbytečně ztěžují 
práci a mnohé možná od třídění odpadu 
odrazují.“

Nabízíme proto jednoduchý a stručný 
přehled nejčastějších omylů. Pojďme si je 
objasnit a společně tak zjednodušit zacházení 
s odpady. 

Před vhozením do kontejneru je třeba 
odstranit z PET lahve víčko a etiketu. 

PET láhve samozřejmě můžeme do kon-
tejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí 
bude při dalším zpracování odstraněno. Co 
je však důležité - PET láhve je potřeba před 
vyhozením sešlápnout. Nesešlápnuté láhve 
jsou objemné a tím zdražují přepravu, kom-
plikují manipulaci a recyklace se tak stává 
nákladnější.

Před vhozením do kontejneru musím 
kelímky od jogurtů a jiných potravin 
důkladně vymýt. 

Není nezbytné obaly před jejich vyhoze-
ním do kontejneru vymývat. Drobné zne-
čištění obalů jejich zpracování totiž nevadí. 
Stačí, když potravinu důkladně dojíme, 
případně z kelímku vyškrábeme. Výjimkou 
jsou mastné obaly, ty je třeba pečlivě vymýt 
teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.

Před vhozením do kontejneru musím 
z časopisů a dokumentů odstranit kance-
lářské svorky. 

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším 
zpracování, takzvaným rozvlákněním, se 
z papíru se stane hladká kaše a těžší části 
jako svorky a sponky z papíru jednoduše 
vypadnou a. klesnou ke dnu. 

PVC je také plast a můžeme ho vyhodit 
do žlutého kontejneru.

PVC do kontejneru na tříděný odpad 
nepatří. Chlor obsažený v PVC, komplikuje 
následné zpracování směsných plastů, nebo 
jejich energetické využití. Při spalování 
PVC totiž vznikají nebezpečné zplodiny. 
Tento druh plastu poznáte podle značky 3. 
Jedná se například o novodurové trubky či 
linoleum.

Před vhozením do kontejneru musím 
plastové obaly od kosmetiky důkladně 
vymýt.

Obaly od kosmetiky a není třeba vymývat. 
Stačí, když obaly vyprázdníme tak, že zbyt-
ky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, 

šampony, krémy vylijeme. Obaly budou 
vyčištěny při dalším zpracování.

Před vhozením do kontejneru musím 
z dopisních obálek vytrhnout fóliové 
okénko.

Do kontejneru na papír můžete vhazovat 
obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, kte-
rá si s fóliovými okénky poradí za vás.

Do kontejneru nesmím vhazovat skar-
tovaný papír.

Do kontejneru na tříděný odpad můžeme 
skartovaný papír vhodit stejně, jako každý 
jiný papír, který není mokrý, mastný nebo 
jinak znečištěný. Znečištěním rozumíme 
mastnotu, zbytky potravin, nebo chemi-
kálií.

Před vytříděním nápojového kartonu 
musím odtrhnout umělohmotný uzávěr.

Pokud ve vaší obci probíhá sběr ná-
pojových kartonů, prázdný karton pouze 
vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem od-
hoďte do kontejneru, který je ve vaší obci pro 
tento odpad určen nebo oranžového pytle.

Více informací o správném třídění odpadu 
naleznete na internetových stránkách www.
jaktridit.cz

Kontakt: Tomáš Pešek, regionální ma-
nažer EKO-KOM, a.s. Tel.: 721 562 554, 
e-mail.: pesek@ekokom.cz

Pozvánka na workshop
se zástupci cestovních
kanceláří a agentur

Ve dnech 1. – 3. října 2009 navštíví oblast 
Králického Sněžníku zástupci cestovních 
agentur a kanceláří z Polska (Opole a Wro-
claw) a Německa (Berlín, Drážďany).

Ve čtvrtek 1. října 2009 se uskuteční jejich 
setkání s provozovateli turistických služeb 
v oblasti Králický Sněžník. Zveme tímto 
všechny subjekty v cestovním ruchu nabí-
zející své služby na Králicku na toto setkání, 
které se uskuteční 1. října 2009 od 18 hodin 
v Evropském domě v Králíkách.

Máte možnost setkat se se zástupci 
cestovních kanceláří a agentur, představit 
svoji nabídku a navázat přímou spolupráci 
s těmito polskými a německými agenturami 
a kancelářemi.

Zájemci o toto setkání, hlaste se do 
20. září 2009 na adrese: kroulikova.ed@
email.cz.

Bližší informace: 
Zdenka Kroulíková
tel.: 465 611 152, 732 748 393
email: kroulikova.ed@email.cz.
www.kral-sneznik.cz

Dovolujeme si pozvat rodáky, 
bývalé žáky i Vás ostatní na

oslavy
600. výročí

založení obce

ORLIČKY
a 80. let základní školy.

Setkání dne 12. září 09
v 13:00 hod.

před budovou
základní školy.
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Veteran korzo 2009 – bilance
V současnosti, kdy je slovo krize slyšet ze 

všech stran a snad ve všech pádech, je možná 
dvojnásob nutné vyjádřit vděčnost těm, kteří 
jsou ochotni na vlastní náklady, i přes toto za-
klínadlo, prostě krize – nekrize, podpořit úsilí 
druhých. Proto bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům za jejich podporu, krásné dary a 
ceny pro účastníky naší akce a rovněž za fi-
nanční podporu, kterou nám poskytla i města 
Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Štíty a 
obec Červená Voda. Bez sponzorů a jmenova-
ných měst a obce by totiž v tomto článku ne-
bylo o čem psát. Akce Veteran korzo – putovní 
výstava historických vozidel by se jen těžko 
uskutečňovala.

Noční můrou organizátorů většiny akcí 
je nepřízeň počasí a nízký počet účastníků 
či diváků. Naštěstí pro nás vysvitlo slunce 
v sobotu 4. 7. již brzy ráno. V České Třebové 
i Lanškrouně nás s úsměvem přivítali zástupci 
radnice a městská policie, která pomáhala 
s řazením vozidel. Malé mažoretky zpestřily 
program na českotřebovském náměstí. A pokud 
jde o účastníky? Naších akcí se v průměru 
účastní 30 – 50 posádek. Menší počet jezdí 
na výstavy, větší pak na srazy historických 
vozidel spojené se soutěží. První den dojelo 
do České Třebové 35 vozidel, do Lanškrouna 
o tři víc. Diváci zvolili nejhezčí automobil, 
motocykl a dobový kostým. Během vyhlášení 
ankety byly rozdány drobné ceny od sponzorů 
a také obě města předala své ceny vítězům 
jednotlivých kategorií. Někteří účastníci odjeli 
z Lanškrouna domů, někteří se sešli a strávili 
společně s pořadateli příjemný večer. 

V neděli nás v Králíkách počasí trochu 
pozlobilo. I přesto, že se na nás nebe chvílemi 
mračilo a přeháňky procvičily majitele kabri-
oletů v otvírání a zavírání střech automobilů, 
dojelo do Králík na druhý den výstavy 23 aut 
a 3 motocykly. Účastníky přišla přivítat paní 
starostka, pozvání na výstavu přijal a klenoty 
na 2 nebo 4 kolech si prohlédl také pan Mace-
la, radní Pardubického kraje. 

Majitele veteránů čekalo po oba dny nejen 
pohoštění (ať už v režii měst Č. Třebová, Lan-
škroun nebo naší), dostali i různé drobnosti 
či koláče od sponzorů a propagační materiály 
o všech městech, kde se výstava konala. V Krá-
líkách si mohli prohlédnout pevnost Hůrka a 
Městské muzeum Králíky, které nám poskytlo 
zázemí. Během dvou dnů konání Veteran korza 
mohli diváci shlédnout celkem 42 různých vozi-
del. Některá putovala do všech tří měst, někdo 
se zúčastníl jen v sobotu, jiní přijeli jen v neděli. 
Objevily se tu značky Škoda, Mercedes, Tatra, 
Praga, Fiat, sportovní vozy MG, Triumph, mo-
tocykly Jawa, BMW, BSA, Indian, ČZ, Stadion 
S 11 i vozidlo Velorex. Většina účastníků byla 
z našeho či sousedního Olomouckého kraje, 
větší vzdálenost ujel s Tatrou 54 pan Unzeitig 
z Brna a nejvzdálenější účastník pan Špicar 
přijel s vozidlem Tatra 603, r.v. ze Zásmuk 
(okr. Kolín)

Výsledky ankety se za oba dny sečetly a 
v Králíkách jsme vítěze slavnostně vyhlásili a 
předali jim poháry, diplomy s fotografií jejich 
vozidla či kostýmu a ceny od sponzorů. V an-
ketě o nejhezčí dobový kostým se na před-
ních místech objevily děti (4 letý Honzík se 

šlapacím autíčkem – veteránem, jeho mladší 
bráška se vozil v proutěném kočárku z konce 
19. století), nevěsta Lucka a  ženich Kamil 
v elegantním fraku s cylindrem a posádky 
vozů Chenard and Walcker (manželé Beranovi 
z Lanškrouna) a Praga (rodina pana Valnohy, 
včetně babičky, ze Zábřeha).

Po sečtení všech výsledků zvítězila v anketě 
o nejhezčí automobil a motocykl tato vozidla:

Automobily: 1. místo Chenard and Walc-
ker, r.v. 1912, 2. místo Tatra 54, r.v. 1932, 3. 
místo    Mercedes Benz 230 B, r.v. 1936.

Motocykly: 1. místo Jawa Pérák, r.v. 1949, 
2. místo ČZ 150 C, r.v. 1951, 3. místo Jawa 
175 Speciál, r.v. 1936.

Tuto akci sponzorovali: ELKO VALENTA, 
BEST ČV - stavební stroje, VYSOKOZDVIŽ-
NÉ VOZÍKY, s.r.o. Daniel Večeř, C.P.D. 
Hudetz, DZS Hás, s.r.o. Č.Voda, Truhlářství 
Kyral, Stavební Firma Revús, Pekárny Falta, 
Hudetz – import,export, Truhlářství MINÁŘ a 
syn,  Miroslav Skalický – nákladní doprava a 
zemní práce, Zdeněk Moravec – klempířské a 
natěračské práce ve výškách, Viking – outdoor, 
Rozlívka Transport, s.r.o., Elaine, s.r.o., Atac 
oil, Autodoprava Kaplan, TBepox, s.r.o., 
Restaurace Leguán, U Chorvata – vinotéka, 
pivnice, Prodejna MIX F.Čermák, Zámečnictví 
J.Svoboda, R-net, Zlatnictví B.Beranová, Col-
legium výroba reklamy, Motoklub Motošok, 
FLEXICO, nábytek FALCO, Česká spořitel-
na, Česká pojišťovna – F.Kysilko, KB, Mika 
– Česká Třebová, Europlast Pavel Beran

VIDEOZÁZNAM akce pořídilo VideoStu-
dio VESELÝ, Králíky 

Za VCC Červená Voda
Mgr. Magda Dvořáčková
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ZPRÁVY Z MC EMMA
Milé ženy, zdravím vás na konci prázdnin a připomínám se 

z MC EMMA, které se na vás těší a chystá několik novinek. 
První z těchto novinek je, že naše činnost začne až ve středu 
16. září a to proto, že se budeme pravděpodobně stěhovat do 
budovy Gymnázia a tak nám stěhování a vybavování zabere 
nějaký čas.

Druhou je vznik Dílny EMMA, která se bude zaměřovat na 
využití volného času dětí i dospělých. V tomto školním roce se 
pokusíme vytvořit „kroužky“ pro nejmenší děti (postupně pro 
dospělé a ostatní děti...). Nabízíme angličtinu a tanec, obojí 
hravou nenásilnou formou, pod vedením zkušených lektorek 
se vzděláním, praxí a hezkým vztahem k dětem. Ukázková 
hodina a zápis do „kroužků“ proběhne v pondělí 21. 9. Přihlásit 
se mohou i maminky s dětmi, které nenavštěvují mateřské 
centrum, nabízíme i to, že si děti, které chodí do školky v MŠ 
vyzvedneme a zase je odvedeme zpět.

Protože se jedná o novinku, budeme vás o činnosti MC 
i DÍLNY EMMA informovat pomocí plakátů ve městě a le-
táčků přímo do vašich schránek.

Pokud ale chcete info, hned zavolejte na mobilní telefon 
739 000 278 (K. Brůnová).

Loučím se s vámi a těším se na shledanou v MC, DÍLNĚ, 
nebo na některé z akcí pořádaných MC EMMA.

MgA. Kristina Brůnová

při Mateřském
centru Emma

EMMÍK – angličtina pro nejmenší
Připravena je pro vás spousta anglických písniček, 
říkadel, ale i doprovodných pohybových a výtvarných 
aktivit. Společně s dětmi budeme objevovat rozmanité 
rytmy a zvuky, setkávat se s lákavými hudebními ná-
stroji, hračkami, mnoha dalšími pestrými pomůckami a 
velmi přirozeně se tak setkávat s jedním z nejpoužíva-
nějších současných cizích jazyků. Svoje znalosti a do-
vednosti čerpáme prostřednictvím roky osvědčeného 
projektu BABY MUSIC. Program je určen pro děti ve 
věku O,5 – 4 let.
Lektorky: Laďka Applová a Mgr. Helena Strnadová

TANYEMO – pohybové a taneční hry pro děti
Zdravotní cvičení, taneční a pohybové improvizace, 
vedení ke správnému držení těla. Program je určen pro 
děti ve věku od 3 do 4 let (ne pro předškoláky).
Lektorka: Iva Musilová

Vám nabízí

Den dětské radosti v Prostřední Lipce
Na poslední červnovou sobotu jsme se už dlouho těšili. Jako 

každý rok, tak i letos proběhl 27. 6. 2009 v Prostřední Lipce Den 
dětské radosti – tentokráte cirkusový.

Desítky dětí s rodiči se scházely už před desátou hodinou ke 
zdejší hasičské zbrojnici, kde vše začínalo. Klauni nás přivítali, 
vypsali dětem soutěžní kartičky a pak už jen zbývalo počkat, než 
nás vypustí na start. A aby nám to čekání lépe uběhlo, mohly 
děti namalovat na nafouklé balónky klaunské obličeje – deset 

nejzdařilejších bylo oceněno malými dárky. A komu zbyl ještě 
čas, mohl vymalovat cirkusové omalovánky. 

Ale to už nás čekala vyznačená trať s nefalšovanými cirkuso-
vými úkoly a umělci. Jako provazochodci a provazochodkyně 
jsme kráčeli po napnutém laně, obratně jako artisté jsme pro-
lézali opičí dráhu, prokázali jsme dovednost v jízdě zručnosti 
na koloběžce, jako jasnovidci jsme určovali tajemné předměty 
a zvládli jsme i házení kroužků na tyčky a balónků do pusy 
velkého šaška. Každý náš povedený úkol byl oceněn razítkem 
do soutěžní kartičky.

Na úspěšné soutěžící (a to bylo všech 100 dětí) čekala odměna 
v podobě občerstvení, balíčku s dobrotami a balíčku s drobnými 
dárky. Občerstvit se mohli i rodiče – někdo masitě, někdo na slad-
ko. Komu zbyly síly a chuť, mohl se projet na koni. A po občerst-
vení a malém zregenerování jsme šli všichni do veselého divadla 
na vedlejší louku, kde nám dvě herečky-vychovatelky ukázaly, 
jak to taky může dopadnout s kozou, vlkem a kůzlátky. 

A to už byl závěr příjemně stráveného dne. I počasí nám přálo, 
rozpršelo se až po divadle. A komu všemu za to vlastně vděčíme? 
Mateřskému centru Emma v čele s Kristinou Brůnovou a mnoha 
dalším dospělým, ale i dětským pomocníkům a příznivcům Dne 
dětské radosti. Děkujeme!
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Policie ČR

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých
HELP v Ústí nad Orlicí pořádá

VÝSTAVU POMŮCEK PRO
NEDOSLÝCHAVÉ

Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králí-
ky, ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnost ve II. NP.

V rámci výstavy budou:
- předvedeny kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, 
- prováděny drobné opravy pomůcek, čištění
  naslouchadel, koncovek
- poskytnuto sociální poradenství
- možnost nákupu baterií do naslouchadel

Výstava se koná dne
16. 9. 2009 (středa) od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Akce se koná ve spolupráci s městem Králíky.

Vážení čtenáři, na tomto místě pravidelně přinášíme stručné in-
formace o práci našich policistů, jaké případy konkrétně řeší včetně 
zpětné vazby – jak tyto případy byly vyřešeny. Letní ohlédnutí za 
prací králického oddělení Policie ČR pojmeme letos trochu jinak. 
Ne že by policisté měli méně práce, spíše naopak. Období prázdnin 
a dovolených přineslo více trestné činnosti, policisté se při řešení 
případů museli vypořádat i s větším pohybem cizích lidí v našem 
regionu. My bychom ale chtěli poukázat na trochu jinou stránku 
práce policie. V letním období se odehrává více 
sportovních a kulturních akcí v terénu. Poli-
cisté spolupracují s pořadateli při zajišťování 
těchto akcí. Policisté spolupracovali s pořada-
teli např. v rámci akcí Artex, Bikechallenge, 
triatlonový závod, běh na Králický Sněžník, 
Cihelna 2009 atd. Ve všech případech zvládli 
policisté úkoly nad rámec běžných povinností k plné spokojenosti 
pořadatelů. Bohužel se ze strany veřejnosti letos snesla na policisty 
kritika za organizaci provozu na pozemních komunikacích při le-
tošním ročníku Cihelny. Je nutné připomenout, že policisté nebyli 
zodpovědní za řešení organizace pohybu návštěvníků na této akci, 
toto bylo věcí pořadatelů. Další skutečností, která ovlivnila situaci 
byl vysoký počet návštěvníků, byla malá havárie tří vozidel ze 
strany od Červené Vody. Pro příští ročník Cihelny je pro pořada-
tele letošní abnormální situace ponaučením a pořadatelé se budou 
rozborem situace zabývat na vyhodnocení akce společně se všemi 
zástupci zúčastněných složek. Vše ale vychází z toho, kolik lidí 
přijede v daný časový okamžik na konkrétní místo, zda najíždějí 
plynule a průběžně nebo se najednou v konkrétní čas na jedno místo 
sjede velká část návštěvníků. 

Dětský den v Králické pevnostní oblasti
Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka zorganizovala ve spo-

lupráci s Vojenským muzeem Králíky, HZS z Králík, SDH z Rokytnice 
v O. h., Celní správou ČR a Muzeem čs. opevnění - pěchotním srubem 
K - S 14 „U cihelny“ pro děti z Králík a okolí a své malé návštěvníky 
dětský den. Jak premiéra - doufejme nové tradice - probíhala?

V sobotu 27. června 2009 se na devátou hodinu začali scházet a 
sjíždět první účastníci v doprovodu svých rodičů i prarodičů. Po pre-
zentaci a vybavení občerstvením na trasu (děti dostaly dvě tatranky 
a limonádu) se mohlo vyrazit.

Program byl rozdělen do tří částí. V první části děti plnily úkoly na 
tvrzi Hůrka. Střelba ze vzduchovky, práce s mapou, hod granátem F1 
na cíl, vědomostní test o městě Králíky a test u hasičů, kteří vyvezli 
i své zásahové vozidlo. Pro nejmenší účastníky - nebylo jich málo 
- zde byly disciplíny „hod míčkem na klauna“, kácení kuželek a hod 
kroužkem na cíl (byl jím takový malý klaun). Většina i těch mladších 
5 let si zkusila i vzduchovku a hod granátem.

Potom celá skupina odešla na prohlídku tvrze a vystoupila po 
schodišti do dělostřeleckého srubu. Před srubem, u dělové věže, pak 
plnila úkoly při orientaci v krajině.

Potom následoval přesun do Vojenského muzea Králíky k dalším 

disciplinám. Zaměření bylo na zdravovědu - děti absolvovaly vědo-
mostní test, atraktivní pro ně bylo nasazování plynové masky a běh, 
dále morseovka a ukázka těžké bojové techniky. Nejvíce se asi líbili 
psi, které předvedli pracovníci Celní správy – díky vstřícnosti pana 
pplk. Brůhy. Ve VMK obdržely děti na památku také pohlednici.

Na závěr si v areálu u K - S 14 zkusily práci s mapou, prohlédly celý 
pěchotní srub, na soutěžní kartičku nafasovaly párek, tácek, hořčici a 
chleba - párek si zde opekly.

Akce se zúčastnily tři desítky dětí. Do plnění některých úkolů 
na tvrzí se zapojily i děti návštěvníků. Střelbu ze vzduchovky si 
vyzkoušeli tatínkové, maminky, dědečkové i babičky. Počasí bylo 
výborné a nálada také.

Na střelnici jsem se vrátil o více jak čtyřicet let zpět. Do svých 
dětských let v šedesátých letech minulého století, kdy jsme také stří-
leli ze vzduchovek vz. 47. Zbraně zapůjčené z VMK byly ve velmi 
dobrém stavu a přesně nastřelené. Trefená desítka potěšila hodně srdcí, 
a s panem Ďurišem se mi dobře spolupracovalo.

Celou akci řídil správce tvrze Hůrka Luděk Vávra. Pomáhali mu 
příznivci tvrze, průvodci, pracovníci a dobrovolníci z VMK, sedm 
bývalých příslušníků AČR a občanských pracovníků, kteří dříve na 
Hůrce působili - potěšila osobní účast poslední velitelky kpt. Špo-
narové. K spokojenosti velmi přispěl gulášek hasičů z Rokytnice 
v Orlických horách a „cvičná jízda“ nového grilu.

Byla to premiéra, neobešla se bez zaskřípání. Pro příští rok je např. 
potřeba zdokonalit propagaci. Malý článek v městském zpravodaji se 
dal lehce přehlédnout a hlavně nebyly informovány okolní obce.

Náklady na akci nesli místostarosta pan Čestmír Doubrava,  
Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka a Vojenské muzeum 
Králíky.

Bedřich Škraňka, tvrz Bouda
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Humanitární sbírka materiálu pro oblasti postižené povodní
Někteří spoluobčané kontaktovali na 

přelomu června a července město s dotazy 
na možnost pomoci oblastem postiženým 
povodněmi letos v červnu.  Tyto impulsy 
byly zásadní pro uspořádání sbírky ma-

teriálu na pomoc oblastem postiženým 
povodněmi, která se uskutečnila 3. 7. 2009. 
Záměrem bylo pomoci městu Jeseník a ob-
cím spadajícím do jeho územní působnosti. 
Město Jeseník a okolní obce byly zasaženy 

povodní o posledním červnovém víkendu, 
když se jednalo o další ze série povodní, 
která nebyla až tak medializována, na rozdíl 
od povodní v Moravskoslezském kraji – Je-
seník nad Odrou. Pro lepší zacílení pomoci 
byl požádán o spolupráci Český červený 
kříž, Oblastní spolek Ústí nad Orlicí (ČČK). 
Pracovníci oblastního spolku měli přehled 
o situaci v postižených obcích, o potřebě 
konkrétní pomoci. Ve stejném období byla 
pod záštitou ČČK otevřena sběrná místa 
v Ústí nad Orlicí a v České Třebové. Dne 
3. 7. 2009 byl v budově gymnázia shromáž-
děn materiál, převážně hygienické potřeby. 
K darovanému materiálu město Králíky 
přikoupilo další materiál v hodnotě 10.000,- 
Kč, které uvolnila rada města. Tentýž den ve 
večerních hodinách shromážděný materiál 
předal místostarosta města  Bc. Čestmír 
Doubrava zástupci Oblastního spolku  
ČČK v Ústí nad Orlicí - www.cckuo.cz. 
Vedle poděkování jednotlivým dárcům za 
materiál patří poděkování i spoluobčanům 
za rozhodný impuls k uspořádání sbírky, 
mimo jiné i červenopotockým zastoupeným 
paní Maurerovou. 

B. Strnad, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Králíky

HLEDÁME TAZATELE
Agentura STEM/MARK hledá tazatele 

pro dotazování cizinců v Dolní Lipce. 
Požadujeme spolehlivost, komunikativ-

nost a znalost polského jazyka. 
Jedná se o příležitostnou práci v rozsahu 

2-3 dnů v měsíci. 
Nabízíme dlouhodobou spolupráci, od-

měnu 100 Kč/hod čistého + bonusy podle 
rozsahu a kvality odvedené práce. Potřebu-
jeme tazatele, kteří budou stát na hraničním 
přechodu Dolní Lipka či v jeho blízkosti 
(benzínová pumpa, odpočívadlo) a budou 
získávat informace od zahraničních turistů 
odjíždějících z ČR. Zároveň tak nabízíme 
pracovní příležitosti pro studenty, důchodce, 
ženy na mateřstké dovolené, nezaměstnané 
a další, kteří by o projekt měli zájem. Ob-
jednatelem výzkumu je Ministerstvo pro 
místní rozvoj.

Více informací získáte na emailu havrdo-
va@stemmark.cz popř. na tel. 225 986 820 
– paní Ivana Havrdová.

Bližší popis projektu:
Společnost STEM/MARK, a.s. zabýva-

jící se výzkumem trhu, zabezpečuje již od 
dubna 2005 pro Ministerstvo pro místní 
rozvoj a pro Českou centrálu cestovního 
ruchu CzechTourism rozsáhlé kontinuální 
statistické šetření u zahraničních návštěv-
níků České republiky. Výzkum dosud 
probíhal v blízkosti 18 vybraných silničních 
hraničních přechodů, na pěti letištích a dvou 
nádražích a byl zaměřen na zjištění údajů, 
které jsou velice důležité pro práci řady 

státních institucí - Český statistický úřad, 
Českou národní banku aj.

Vzhledem ke vstupu České republiky 
do Schengenského prostoru již není možné 
zastavovat respondenty přímo na hranič-
ním přechodu. Tazatelé se tedy musejí 
dotazovat na místech v blízkosti přechodů 
- u čerpacích stanic, nákupních středisek, 

na parkovištích a jiných místech, kde se 
respondenti zastavují. 

Výzkum bude probíhat rovnoměrně 
v letech 2009 - 2015, přičemž pro každý 
vybraný hraniční přechod regionálního vý-
znamu je počítáno s dotazováním v rozsahu 
maximálně 20 dní za rok. 

Rozhodněte, která osobnost
ovlivnila dění v Pardubickém kraji

Český rozhlas Pardubice v rámci 20. 
výročí listopadových událostí v roce 1989 
vyhlašuje anketu o „Osobnost, která nejvíce 
bezprostředně ovlivnila dění a vývoj v Par-
dubickém kraji po roce 1989“. 

O tom, kdo tento prestižní titul získá, 
můžete rozhodnout Vy – obyvatelé Pardu-
bického kraje!  Zamyslete se tedy nad tím, 
kdo podle Vašeho mínění přímo a pozitivně 
ovlivnil dění a vývoj v Pardubickém kraji po 
listopadu 1989 a nominujte jej!  Osobností 
Pardubického kraje, která nejvíce ovlivnila 
polistopadový vývoj v kraji, se může stát 
osoba, jejíž činnost -jak profesní tak nepro-
fesní- bezprostředně ovlivnila Pardubický 
kraj, jeho rozvoj a události v regionu. Oce-
nění může nominovaná osobnost získat in 
memoriam. 

Jméno Vámi vytipované osobnosti pošlete 
do 30. září do Českého rozhlasu Pardubice 
prostřednictvím dopisu, e-mailu, SMS zpráv 
nebo pomocí formuláře na internetových 

stránkách pardubického rozhlasu www.roz-
hlas.cz/pardubice. Tam také najdete pravidla 
ankety a podrobný návod na posílání hlasů do 
ankety jednotlivými způsoby. Poštovní adresa 
je ČRo Pardubice, Sv. Anežky České 29, 530 
02 Pardubice, e-mailová adresa je osobnost.
kraje@rozhlas.cz. SMS ve tvaru PCE OSOB-
NOST a jméno Vámi nominované osobnosti 
můžete posílat na číslo 907 77 04. 

5 osobností, které získají nejvíce nomi-
načních hlasů, postoupí do druhého kola. To 
potrvá od 11. října do 8. listopadu. O tom, 
kdo z pětice finalistů získá prestižní titul, 
rozhodnete opět Vy, obyvatelé Pardubického 
kraje svými hlasy. 

Výsledky ankety „Osobnost Pardubického 
kraje“ se dozvíte 12. listopadu na slavnostním 
galavečeru v Lázních Bohdaneč a samozřej-
mě také ve vysílání pardubického rozhlasu. 
Vylosovaní hlasující navíc získají dárky a 
vstupenky na slavnostní vyhlášení výsledků 
ankety.
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Okrašlování v Heřmanicích
V měsíci červnu se Heřmanice dočkali instalace nové informační tabule, kterou ve spoluprá-

ci s Městem Králíky a Městským muzeem Králíky nechalo zhotovit a a instalovalo Sdružení 
pro Heřmanice. Návštěvníci i místní se mohou dozvědět něco z historie i současnosti naší 
malé osady. Součástí tabule je také mapa Orlicka, kterou věnovalo Město Králíky. 

Mládež v Heřmanicích se postarala o zastávku autobusu a před odjezdem na prázdninové 
tábory si mohou být všichni jisti, že v září zastávku najdou, aniž by ji museli hledat v bujné 
vegetaci. 

Sdružení pro Heřmanice

ŠEDESÁTKA – WEB PRO SENIORY
Občanské sdružení CENTRED o.s. ote-

vřelo web pro seniory na internetové adrese 
www.sedesatka.cz

Weby pro seniory dnes již samozřejmě 
existují. Jsou ale často přeplněny reklamou 
a jen výjimečně volí grafické prostředí, které 
by respektovalo potřebu většího písma a 
jednoduchého ovládání. Současné weby 
pro seniory také mnohdy nejsou pro seniory 
použitelné a nevěnují se celému komplexu 
témat spojených s věkovou skupinou šede-
sátiletých a starších uživatelů.

Proto volí www.sedesatka.cz jiný pří-
stup. Senior, návštěvník webu www.
sedesatka.cz, má možnost sám se podílet 
na životě a tvorbě webu. Může se zapojit 
do diskusního fóra, psát příspěvky do 
blogu, sdílet fotografie, recepty, oblíbené 
pohádky. Může ostatní seniory upozorňo-
vat, která místa je vhodné navštívit, co se 
mu osvědčilo. Navíc má každý návštěvník 
přístup k nejrůznějším informacím z mno-
ha oblastí, nevyjímaje zdravotní a sociální 
služby, včetně po jednotlivých okresech 
členěných adresářů.

Z informačního letáku o novém webu, 
který vydalo občanské sdružení CENTRED, 
vybíráme:

ŠEDESÁTKA je internetový prostor, kde
• se setkávají staří i noví přátelé
• se dá pohodlně číst a snadno psát tak, 

aby to lidé kolem věděli.
• každý najde maximum informací pro 

své životní situace
• vám stačí naprosté základy ovládání 

počítače
• najdete poučení i zábavu
ŠEDESÁTKA je internetový prostor 

pro:
• aktivní seniory, kteří chtějí „zůstat 

ve hře“
• seniory v nesnázích
• vícegenerační rodiny
• mezilidské vztahy
• neformální kontakt seniorů a jejich blíz-

kých se zástupci sociálních a zdravotních 
služeb v regionu

JAKÁ TÉMATA NAJDETE NA ŠEDE-
SÁTCE:

Cestujeme
Čteme a píšeme
Bavíme se
Diskutujeme
Pohádky pro vnoučata
Recepty
Tipy na dárky
Slovníček dnešní doby
Sociální služby
Zdravotnické služby
Pokud byste měli zájem o podrobnější 

informace, je k dispozici telefon občanského 
sdružení 774 765 880 nebo e-mailová adresa 
info@centred.cz

Ivana Marečková

Hubertova jízda
jezdecký den
v Králíkách

Jezdecký klub Králicko za podpory 
Pardubického kraje a města Králíky pořá-
dá dne 26. 9. 2009 od 13:00 druhý ročník 
Hubertovy jízdy.

Divákům se představí koně různých 
plemen, velikostí a barev v několika dis-
ciplínách. Sportovní koně a jejich jezdci 
ukážou své dovednosti v parkuru (skoky 
přes překážky) a v jízdě zručnosti, kde 
budou plnit nelehké úkoly. Pracovní koně 
a jejich kočí naopak předvedou svou sílu 
v tahu klády.

Při sledování sportovních výkonů budete 
moci hlasovat o nejkrásnější a nejšikovněj-
ší dvojici kůň - jezdec. Váš hlas bude po 
slosování odměněn některou z cen, kterou 
věnovala firma Elko Valenta. 

Občerstvení je zajištěno na místě. 
Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Kateřina Michaličková
jk-kralicko@seznam.cz



Králický zpravodaj 9/2009 - 14

Výpis z jednání Rady města Králíky
24. 6.
- RM schvaluje smlouvu o bezúplatném 

převodu vlastnictví č. 091808739 mezi městem 
Králíky a ČR – Ministerstvem obrany na pře-
vod nepotřebného movitého majetku v účetní 
hodnotě 133.490,39 Kč.

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s realizací projektu 
„Králíky, Nádražní-vedení NN“, spočívající 
v umístění zařízení rozvodu elektřiny na 
pozemcích p.p.č. 2137/6, 2237 a st.p.č. 629 v k.
ú. Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 03.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním „Rockového festivalu“ dne 15. 
8. 2009 na otevřeném prostranství zahrady u 
bowlingu v Králíkách.

- RM revokuje usnesení čj. RM/2009/23/343 
a zároveň schvaluje znění smluv o poskytnutí 
grantů na projekty „Betlém Josefa Ročka 
– oprava a konzervace“, „Pořízení vitríny pro 
betlém“ mezi městem Králíky a Pardubickým 
krajem z programu Podpory preventivní péče a 
sbírky muzeí Pk v celkové výši 42.000,- Kč a 
pověřuje starostku města podpisem smluv.

- RM souhlasí v případě realizace zápůjčky 
pódia se zařazením akce do plánu městských 
akcí a ukládá vedoucímu OŠKT projednat 
záležitost s firmou  SMK s.r.o., firmou Iscarex 
a PO Klub Na Střelnici

-- RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
přenechání majetku do užívání č. 61114/2007 
mezi městem Králíky a Ministerstvem práce a 
sociálních věcí, se sídlem Praha 2 a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy.

- RM schvaluje provedení přeložky teleko-
munikačních kabelů v sídlišti „Na Skřivánku“ 
firmou Libor Kos, Horní Čermná  a ukládá 
odboru VTS předložit smlouvu o dílo s výše 
uvedenou firmou. 

- RM posoudila předložené nabídky na 
opravu místních komunikací v Králíkách a 
rozhodla, že zakázku provede firma MADOS 
MT s.r.o., Lupenice. Zároveň pověřuje odbor 
VTS k předložení návrhu smlouvy s vybranou 
firmou.

- RM schvaluje uzavření smlouvy na dodáv-
ku víceúčelového stroje JOHN DEERE XUV 
850 D Gator (s příslušenstvím na letní a zimní 
údržbu sportovišť) a sekacího stroje  JOHN 
DEERE X300R s firmou Marek zemědělská 
technika s.r.o. Helvíkovice, 564 01 Žamberk 
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy 
o dodání. RM zároveň ukládá vedoucímu 
OŠKT připravit veškeré podklady pro realizaci 
projektu včetně jeho vyúčtování s Pardubic-
kým krajem v termínu určeném smlouvou o 
poskytnutí grantu.

1. 7.
- RM bere na vědomí podání výpovědi 

z nájemního vztahu k nebytovému prostoru 
– garáže v ul. Nádražní v Králíkách Základní 
uměleckou školou, Králíky. Nájemní vztah 
skončí dne 30. 9. 2009. Zároveň RM ukládá 
MO zveřejnit záměr pronájmu tohoto nebyto-
vého prostoru po dobu 60-ti dnů.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene 

v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Krá-
líky“ s ČR – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, na pozemcích st.p.č. 
13/4 a p. p. č. 686/2 v k. ú. Dolní Hedeč a p. 
p. č. 348/4, 454/2 v k. ú. Horní Lipka a p.p.č. 
2107/2 v k.ú. Králíky pro oprávněné město 
Králíky. RM zároveň schvaluje do doby rea-
lizace stavby uzavřít s vlastníkem pozemků 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. 

- RM schvaluje zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Krá-
líky“ se s.p. Povodí Labe, na pozemcích p.č. 
1384 PK, p.p.č. 1384/14, 1384/8, 1384/7, 
1384/5, 1384/3, 1384/2 v k. ú. Horní Lipka 
a p.č. 1576/9 PK v k.ú. Dolní Boříkovice a 
p.p.č. 3200 v k.ú. Králíky a p.p.č. 1135/4, p.č. 
1135  PK, p.p.č. 1135/5 v k.ú. Prostřední Lipka 
pro oprávněné město Králíky. RM zároveň 
schvaluje do doby realizace stavby uzavřít 
s vlastníkem pozemků smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

Zároveň RM schvaluje smlouvu o nájmu 
č. O911090274 na pronájem části těchto 
předmětných pozemků mezi městem Králíky 
a s.p. Povodí Labe, a to na dobu určitou za 
roční úhradu.

- RM posoudila předložené nabídky na akci: 
„Vojenské muzeum – KOBOZP“ a rozhodla, 
že činnost koordinátora BOZP na staveništi 
„Vojenské muzeum Králíky“ provede firma 
Václav Tajovský, CHRUDIM. Zároveň RM 
pověřuje odbor VTS k předložení smlouvy 
s vybranou firmou.

- RM posoudila předložené nabídky na 
akci: „Vojenské muzeum – TD“ a rozhodla, 
že inženýrskou činnost - TD na staveništi 
„Vojenské muzeum Králíky“ provede firma 
Václav Tajovský, CHRUDIM. Zároveň RM 
pověřuje odbor VTS k předložení smlouvy 
s vybranou firmou.

- RM schvaluje znění výzvy k předložení 
cenové nabídky pro veřejnou zakázku – zjed-
nodušené podlimitní řízení – „REGENERACE 
PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V BYTOV-
KÁCH, KRÁLÍKY – II. etapa“ a ukládá od-
boru VTS oslovit firmy STAVITELSTVÍ DS 
s.r.o., Rychnov nad Kněžnou; Skanska DS a.s., 
Litomyšl; Mados MT s.r.o, Kostelec nad Orli-
cí; Agile spol. s r.o., Vysoké Mýto; Strabag a.s., 
Hradec Králové;Vakstav spol. s r. o., Jablonné 
nad Orlicí k předložení cenové nabídek

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2009 – MT 
- 14 s firmou MADOS MT, s. r. o., KOSTE-
LEC NAD ORLICÍ  k realizaci díla „Oprava 
místních komunikací – Králíky“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10021 a 21068 přidělená městu Králíky roz-
hodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje 
a resortních ministerstev a interní rozpočtové 
opatření číslo 080903, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 
částku 2.717.500 Kč.

- RM schvaluje Soupis nemovitostí a 
výši  stanovených pojistných hodnot tohoto 
majetku k pojistné smlouvě č. 151 471 6651 

Region uzavřené mezi Generali Pojišťovnou  
a.s. Praha a městem Králíky..

- RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí 
účelové státní neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje JSDH Králíky pro rok 
2009 – akceschopnost jednotek, která je uza-
vírána mezi Pardubickým krajem a městem 
Králíky. 

- RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí 
dotace na požární techniku a věcné prostřed-
ky“, která je uzavírána mezi Pardubickým 
krajem a městem Králíky. 

- RM souhlasí se skácením 1 břízy na 
pozemku p.č. 1297/3 s tím, že palivové dříví 
bude odvezeno do chaty Amálka.

- RM Králíky schvaluje Smlouvu o výpůjčce 
kontejnerů s firmou EKO-KOM a.s. a pově-
řuje starostku jejím podpisem včetně podpisu 
předávacího protokolu. 

- RM vyjadřuje souhlas s uspořádáním 
humanitární sbírky materiálu pro obce 
zasažené povodněmi. Získaný materiál bude 
předán zástupcům Červeného kříže.

- RM souhlasí s poskytnutím materiálu 
v hodnotě 10000,- Kč pro povodněmi zasažené 
obce prostřednictvím Červeného kříz.

- RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
30.000,- Kč občanskému sdružení Smíření na 
dostavbu hospice.

- RM posoudila předložené nabídky na 
poskytnutí úvěru na průběžné financování pro-
jektu Vojenské muzeum a rozhodla, že bude 
přijata nabídka České spořitelny, a.s. Zároveň 
RM pověřuje starostku jednáním s vybranou 
bankou o smlouvě o úvěru. 

8. 7.
- RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o 

umístění zařízení č. HKRALG-A uzavřené 
dne 1. 8. 2000 mezi městem Králíky a a. s. 
Vodafone Czech Republic.

- Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p. p. č. 1475 v k. ú. Dolní Boříkovice 
souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
se stavebním záměrem – „Novostavba RD na 
pozemku p. p. č. 281/3 v k. ú. Dolní Boříko-
vice“ pana Vondráka, Pardubice. 

- Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p. p. č. 2139/1 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Přístřešek o rozměrech 
3x5x2,3 m se sedlovou střechou na pozemku 
p. p. č. 1024/4 v k. ú. Králíky“ pana Pavelky, 
Králíky a nemá k němu připomínky.

- Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p. p. č. 2074/25 v k. ú. Králíky 
souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem – „Energetická 
přípojka zemním kabelem k čp. 38 v k. ú. 
Králíky“ paní Kakaščíkové, Králíky a nemá 
k němu připomínky.

- Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p. p. č. 2074/25 v k. ú. Králíky 
souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem – „Vybudování 
dřevníku u RD čp. 82 v k. ú. Králíky“ pana 
Kyllara, Králíky a nemá k němu připomínky.

- Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p. p. č. 2074/25 v k. ú. Králíky 
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souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem – „Vybudování 
pergoly u RD čp. 82 v k. ú. Králíky“ pana 
Kyllara, Králíky a nemá k němu připomínky. 
Zároveň město Králíky jako vlastník soused-
ního pozemku p. p. č. 2074/25 v k. ú. Králíky 
souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
s tímto stavebním záměrem.

- RM schvaluje dodatek č. 7 k pojistné 
smlouvě č. 151 471 6651 mezi Generali 
Pojišťovnou a.s. Praha a městem Králíky a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje znění kupní smlouvy dodáv-
ku techniky John Deere X300R a Gator XUV 
850D 4x4 s příslušenstvím určeného na reali-
zaci schváleného grantu a pověřuje starostku 
města podpisem kupní smlouvy. 

- RM schvaluje smlouvu mezi městem 
Králíky a paní Dymákovou, Hradec Králové 
o vytvoření audiovizuálního díla s převodem 
autorských práv a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

- RM schvaluje přijetí darů ve výši 7.000,- 
Kč Městským muzeem Králíky na vydání 
katalogu při příležitosti výstavy fotografií 
Jaroslava Hřebíčka. 

15. 7.
- Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p. p. č. 1553 v k. ú. Dolní Boříkovice 
souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Novostavba vodovodní 
přípojky pro RD čp. 104 v k.ú. Dolní Boříko-
vice“ pana Doubínka, Králíky. 

- Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p. p. č. 667/1 v k. ú. Králíky sou-
hlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Novostavba RD na 
pozemku p.p.č. 666/24 v k.ú. Králíky“ pana 
Makary, Králíky. 

- RM schvaluje jednostranné zvýšení 
nájemného z bytu v plné výši pro rok 2010, a 
to v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a sdělením Minis-
terstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.:

Aktuální měsíční nájemné
za byt v Kč za 1 m2

Jednostranně zvýšené měsíční nájemné
za daný byt v Kč za 1 m2

28,20 44,07
26,25 44,07
22,78 (snížená kvalita bytu) 39,66
20,93 (snížená kvalita bytu) 39,66

Zároveň RM ukládá MO a správci bytového 
fondu společnosti Služby města Králíky, s. r. 
o., Králíky, zvýšené měsíční nájemné z bytů 
uplatnit.

- RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 1087/8 v k.ú. Králíky (cca 
60 m2) za účelem užívání zahrady za roční 
nájemné 180 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

- RM schvaluje záměr pronájmu nebytového 
prostoru – 1 parkovací stání za účelem sklado-
vání v objektu na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky 
za minimální roční nájemné 3.936 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu s Pra-
vidly pro pronajímání nebytových prostorů ve 
vlastnictví města Králíky.

- RM bere na vědomí žádosti o pronájem 
nebytového prostoru v čp. 363 na Velkém 
náměstí v Králíkách a ukládá MO pozvat oba 
zájemce o pronájem na jednání RM dne 29. 

7. 2009 v 15:00 hodin, aby předložili svůj 
podnikatelský záměr, případně nabídku na 
výši nájemného.

- RM schvaluje nový záměr pronájmu ne-
movitosti 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 31. 12. 2009). 

- RM schvaluje mandátní smlouvu uza-
vřenou s Václavem Tajovským, CHRUDIM, 
kde předmětem smlouvy je zajištění činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi ve fázi realizace stavby: 
„Vojenské muzeum Králíky“ a pověřuje sta-
rostku jejím podpisem. 

- RM schvaluje mandátní smlouvu uzavře-
nou s Václavem Tajovským, CHRUDIM, kde 
předmětem smlouvy je zajištění inženýrské 
činnosti a technického dozoru investora při 
realizaci stavby: „Vojenské muzeum Králíky“ 
a pověřuje starostku jejím podpisem. 

- RM schvaluje bezplatné užití prostor dne 
12. 9. 2009 pro konání akce Jesus break (pořa-
datel Sbor Jednoty bratrské v Králíkách) včetně 
povolení odběru elektrické energie na Velkém 
náměstí na zajištění ozvučení. RM zároveň 
schvaluje prodloužení hodiny nočního klidu 
dne 12. 9. 2009 na 24:00 hod. v prostorách 
Bowling Stock Králíky – letní parket.

- RM schvaluje změnu účelového určení 
již schváleného příspěvku na turnaj starostky 
města na konání akce „Jeřáb 1003“ (koncový 
uživatel FC Jiskra Králíky-Červená Voda o.s.). 
RM schvaluje zvýšení přiznaného přímého pří-
spěvku z částky 2.500,- na částku 10.000,- za 
podmínky zajištění propagace města ze strany 
příjemce příspěvku a ukládá odboru ŠKT zajis-
tit změnu v evidenci přímých příspěvků.

- RM bere na vědomí oznámení pořadatele 
akcí „Dětské akce na HMB“, „Myslivecká 
pouť ke sv. Hubertovi“ o nečerpání přiznané 
dotace a schvaluje změnu účelového určení 
již schválených dotací na kategorii přímý 
příspěvek včetně změny příjemce. RM schva-
luje přímý příspěvek hokejovému oddílu při 

TJ Jiskra Králíky, o.s. ve výši Kč 10.000,- na  
zajištění oslav 45. výročí založení hokejového 
oddílu v Králíkách. 

- RM přijímá nabídku firmy STRABAG a.s., 
Praha a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy.

- RM bere na vědomí připomínky k návrhu 
jízdního řádu ČD.

- RM bere na vědomí zprávu předsedy komise 
regenerace MPZ a zároveň ukládá předsedovi 
informovat radu města o dalších krocích.

22. 7.
- Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p. p. č. 23/25 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Umístění tepelného čer-
padla na pozemku p. p. č. 23/26 v k. ú. Králíky“ 
pana Slodičáka a paní Scholzové, Králíky a nemá 
k němu připomínky.

- RM schvaluje smlouvu o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spo-
jených č. OSS/P/LIT/180/2009. Potřeba přeložky 
je vyvolána úpravou místní komunikace v rámci 
stavby Technická vybavenost „NA SKŘIVÁN-
KU“, Králíky, jejímž investorem je město Králí-
ky a pověřuje starostku jejím podpisem.

29. 7.
- RM schvaluje pronájem nebytového pro-

storu v čp. 363 na Velkém náměstí v Králíkách 
(prodejna „Suvenýr“) paní Látalové za účelem 
zřízení prodejny suvenýrů, a to od 1. 9. 2009 na 
dobu neurčitou.

- Město Králíky jako vlastník sousedního po-
zemku p. p. č. 651/30 v k.ú. Králíky souhlasí dle 
§ 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se staveb-
ním záměrem – „Opěrná zeď podél nové stavby 
na hranici pozemku“ manželů Langhansových, 
Králíky za podmínky, že zídka bude uzpůsobena 
tak, aby se zamezil odtok povrchové vody na 
pozemek p.p.č. 651/30 v k.ú. Králíky.

- RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10022, 00101 a 55105 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického 
kraje a resortních ministerstev, kterými se zvy-
šuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 
částku 5.062.400 Kč.

- RM schvaluje dohodu o zajištění pořa-
datelské služby na pozemcích vyhrazených 
k parkování, vybírání poplatků za parkovací 
místo a místních poplatku za užívání veřejného 
prostranství, pro kulturní akci „Hlavní církevní 
pouti na Hoře Matky Boží u příležitosti svátku 
Nanebevzetí P. Marie“ na Hoře Matky Boží u 
Králík, konané dne 15. 8. 2009 a pověřuje sta-
rostku podpisem dohody se SOKOLEM Dolní 
Boříkovice

- RM schvaluje dohodu o zajištění dohody o 
zajištění organizace prodeje vstupenek, parko-
vání a úklidové služby, pro kulturní akci „Den 
sil podpory AČR CIHELNA 2009“ konané dne 
21. - 22. 8. 2009 a pověřuje starostku podpisem 
dohody s SDH Heřmanice.

- RM schvaluje dohodu o zajištění dohody o 
zajištění organizace  prodeje vstupenek, parko-
vání a úklidové služby, pro kulturní akci „Den 
sil podpory AČR CIHELNA 2009“ konané dne 
21. - 22. 8. 2009 a pověřuje starostku podpisem 
dohody s SDH Prostřední Lipka.

- RM schvaluje dohodu o zajištění dohody o 
zajištění organizace prodeje vstupenek, parko-
vání a úklidové služby, pro kulturní akci „Den 
sil podpory AČR CIHELNA 2009“ konané dne 
21. - 22. 8. 2009 a pověřuje starostku podpisem 
dohody s SDH Králíky.

- RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
s cenovými nabídkami pro veřejnou zakázku 
– zjednodušené podlimitní řízení – „Regenerace 
panelového sídliště V Bytovkách, Králíky – II. 
etapa“ ve složení: Jana Ponocná, Čestmír Doub-
rava, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth, 
Mgr. Jarmila Berková.

- RM jmenuje komisi pro vyhodnocení ceno-
vých nabídek pro veřejnou zakázku – zjednodu-
šené podlimitní řízení – „Regenerace panelového 
sídliště V Bytovkách, Králíky – II. etapa“ ve 
složení: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. 
Jarmila Berková, Jan Čuma a Marie Pecháčková, 
jako náhradníky jmenuje MUDr. Evu Rýcovou, 
Ing. Ladislava Tótha, Ing. Miroslava Boušku, 
Herberta Hollyho a Janu Hájkovou.

- RM po otevření obálek s předloženými 
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cenovými nabídkami pro veřejnou zakázku 
– zjednodušené podlimitní řízení – „Regene-
race panelového sídliště V Bytovkách, Králíky 
– II. etapa“ pověřuje jmenovanou komisi pro 
vyhodnocení nabídek, aby nabídky posoudila 
a vyhodnotila firmu podle předem stanoveného 
kriteria, se kterou bude uzavřena smlouva.

5. 8.
- RM schvaluje pronájem části pozemku 

p.p.č. 1087/8 v k.ú. Králíky (cca 60 m2) za úče-
lem užívání zahrady panu Večeřovi, Králíky.

- Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p. p. č. 2086/1 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se staveb-
ním záměrem – „Přístavba pergoly“ v Králíkách 
k domu  pana Kyllara 

- RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 
st.p.č. 829 v k.ú. Králíky za účelem – zastavěná 
plocha pod garáží za roční nájemné 145 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

- RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 
p.p.č. 266/2 v k.ú. Králíky za účelem údržby 
pozemku, sekání trávy a zřízení zahrádky za 
roční nájemné 1.110 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

- RM schvaluje záměr prodeje dětského 
jízdního kola zn. Olpran Falkon za kupní cenu 
700 Kč + DPH a dětského jízdního kola zn. 
JOKO za kupní cenu 400 Kč + DPH a ukládá 
MO záměr prodeje zveřejnit. 

- RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního  klidu na 03.00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním taneční zábavy dne 8. 8. 2009 na 
otevřeném prostranství vedle klubovny sportov-
ního (fotbalového) areálu v Králíkách.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu  na 24.00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Sportovního odpoledne pro malé 
i velké“ dne 15. 8. 2009 na sportovišti za MŠ 
v obci Červený Potok.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny noční-
ho klidu na 03.00 hod., a to v souvislosti s  po-
řádáním kulturní akce u příležitosti 45. výročí 
ledního hokeje v Králíkách, která se koná dne 
29. 8. 2009, ve sportovním areálu Gymnázia a 
základní školy v Králíkách.

- RM schvaluje úplnou uzavírku silnice 
III/31224 z Králík do Prostřední Lipky a MK 
na Velkém náměstí vč. vedení objízdných tras 
po komunikacích na území města Králíky z dů-
vodu zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní 
akce „Den Sil podpory AČR CIHELNA 2009 
Králíky“ v těchto termínech: - III/31224 - 21. 
8. 2008 od 12:00 do 20:00 a 22. 8. 2008 od 
08:00 do 17:00 hod - MK V. náměstí - 21. 8. 
2008 od 18:00 do 22:00 hod a 22. 8. 2008 od 
08:00 do 09:15 hod.

- RM neschvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Oblastní charitě, Červený Kostelec 
na provoz Hospice Anežky České, Červený 
Kostelec.

- RM ukládá odboru VTS zajistit veřejnou 
soutěž malého rozsahu – růzkum trhu na akci 
„Regenerace panelového sídliště V Bytovkách, 
Králíky – II. etapa – „dětské hřiště“ a zároveň  
RM odsouhlasila znění výzvy k předložení 
cenových nabídek na výše uvedenou akci, 
která bude zveřejněna obvyklým způsobem a 
zaslána firmám: 

Lubomír Straka – FLORA servis, Brno, 
SATERNUS sp. z o. o., Český Těšín,
PROLEMAX s. r. o., Plzeň, 

- RM ukládá odboru VTS zajistit veřejnou 
soutěž malého rozsahu –  průzkum trhu na akci 
„Regenerace panelového sídliště V Bytovkách, 
Králíky – II. etapa – veřejná zeleň“ a zároveň 
RM odsouhlasila znění výzvy k předložení 
cenových nabídek na výše uvedenou   akci, 
která bude zveřejněna obvyklým způsobem a 
zaslána firmám:

Martin Kubec, Verměřovice,
Ing. Libor Tandléř, Daskabát,
Pavel Haupt, Letohrad
- RM schvaluje smlouvu o dílo na Úpra-

vu Studie ekonomického hodnocení pro-
jektu Vojenské muzeum Králíky, reg. Č. 
CZ.1.13/3.1.00/02.00176 a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

- RM neschvaluje zapůjčení mobilního WC 
z areálu hřbitova ZO ČSSD na sportovní akci 
v Červeném Potoce dne 15. 8. 2009.

- RM schvaluje darovací smlouvy od firmy 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. 
s., VAKSTAV, spol. s. r. o., ASOCIACE HYD-
ROENERGETIKŮ, s. r. o., STAVOFIN, s. r. o., 
a EKOLA České Libchavy, s.r.o. Předmětem 
smluv jsou dary na podporu sportu.

- RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou 
Agile s.r.o. Ústí nad Orlicí na akci „Regenerace 
panelového sídliště V Bytovkách“ a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy.

12. 8.
- Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p. p. č. 2072/26 v k. ú. Králíky sou-
hlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Zastřešení terasy RD 
v Králíkách“ pana Řehulky, Králíky. 

- Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p. p. č. 2199/1 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se staveb-
ním záměrem – „Stavební úpravy RD čp. 649 
v Králíkách“ manželů Končových, Králíky. 

- RM doporučuje prodloužení lhůty k za-
placení kupní ceny a podpisu kupních smluv 
se společností ZEOS, spol. s r.o., Prostřední 
Lipka na prodej pozemků v k.ú. Dolní Lipka 
a pozemku v k.ú. Prostřední Lipka, a to do 31. 
12. 2009.

- RM nedoporučuje prodej pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. (1178/1) GP v k.
ú. Dolní Boříkovice a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje. 

- RM schvaluje zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ 
se s.p. Lesy České republiky, na pozemcích p. 
p. č. 268/1 v k. ú. Dolní Hedeč, p. p. č. 1305 
v k.ú. Heřmanice u Králík a p.p.č. 119/2 v k.ú. 
Červený Potok pro oprávněné město Králíky. 
RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby 
uzavřít s vlastníkem pozemků smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

- RM schvaluje převzetí auditu Optimum4U 
od firmy AuditService4U s.r.o. a pověřuje sta-
rostku města k podpisu předávacího protokolu

- RM vyhodnotila soutěž na dodavatele 
veřejné zeleně akce „Regenerace panelového 
sídliště v Králíkách“. Pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy o dílo s firmou Pavel Haupt, 
Letohrad. 

- RM schvaluje pojistnou smlouvu o sdru-
ženém pojištění souboru vozidel a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM souhlasí se skácením suché břízy v are-

álu hřbitov na náklady společnosti Služby města 
Králíky, s. r. o. 

19. 8.
- RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 

p.p.č. 1338/1 v k.ú. Horní Lipka za roční nájemné 
ve výši 957 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

- RM schvaluje pronájem nebytového pro-
storu – 1 parkovací stání za účelem skladování 
v objektu na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky za 
minimální roční nájemné 3.936 Kč Základní 
umělecké škole Králíky, a to na dobu neurčitou 
od 1. 10. 2009.

- RM souhlasí se vstupem na pozemky p.p.č. 
95/3 a 122/2 v k.ú. Červený Potok společností 
SART – stavby a rekonstrukce, a.s., Šumperk 
za účelem přístupu na staveniště, manipulace 
se stavebním materiálem a technikou, případně 
pro dočasnou meziskládku vytěženého materiá-
lu, max. po dobu 2 týdnů, a to za podmínky, že 
pozemky budou po skončení prací uvedeny do 
původního stavu.

- RM vyhodnotila soutěž na dodavatele akce 
„Regenerace panelového sídliště v Králíkách - II. 
etapa – „dětské hřiště“ a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy o dílo s firmou PROLEMAX 
s. r. o., Plzeň. 

- RM doporučuje schválit návrh obecně 
závazné vyhlášky O stanovení míst, kde mo-
hou být provozovány výherní hrací přístroje a 
ukládá odboru VV předložit návrh na jednání 
zastupitelstva. 

- RM souhlasí  pro školní rok 2009/2010 s 
přijetím výše uvedených dětí  do MŠ Červený 
Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí (včetně 
detašovaného pracoviště Prostřední Lipka).

- RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ 
Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí (pra-
coviště Červený Potok) pro školní rok 2009/2010 
o 3 děti (celkem 27 dětí).

- RM souhlasí pro školní rok 2009/2010 s 
přijetím výše uvedených dětí  do MŠ Pivovarská, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

- RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ Pivo-
varská Králíky, okr. Ústí nad Orlicí pro školní rok 
2009/2010 o 2 děti (celkem 50 dětí).

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2009126 na 
provedení přeložky telekomunikačních kabelů 
v souvislosti se stavbou – „Technická vybavenost 
Na Skřivánku, Králíky – I. etapa“ mezi Městem 
Králíky a firmou Libor Kos, Horní Čermná a 
dále RM pověřuje starostku města podpisem 
výše uvedené smlouvy o dílo.

- RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s fir-
mou Pavel Haupt, Kunčice na výsadbu aleje od 
památného stromořadí k chatě Amálka a pověřuje 
starostku města k jejímu podpisu.

Moštování
V zahradní kolonii

u hřbitova v Králíkách
Od 9. 9. 2009 – 31. 9. 2009

na telefonu
Od 3. 10. 2009 – 31. 10. 2009

středa 14.00  –  18.00 hod.
sobota 14.30  –  18.00 hod.
Jiný termín – pan Trampota,
V Bytovkách 660, tel: 739 181 014

Cena za moštování: 2,50 Kč/kg
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 6 konaného dne 13. července 2009

Přítomní členové zastupitelstva měs-
ta: Jana Ponocná (starostka); Čestmír 
Doubrava (místostarosta); Mgr. Jarmila 
Berková (radní); Ing. Ladislav Dostálek; 
Vladimír Hejtmanský; JUDr. Milan Ježek; 
Mgr. Vlastimil Kubíček; Ing. Václav 
Kubín; MUDr. Eva Rýcová (radní); Ing. 
Josef Šašek; MUDr. Marie Špičková; Ing. 
Ladislav Tóth (radní).

Z jednání omluveni: Ing. Anton Zima; 
Pavel Kalianko; Arnošt Juránek.

Z části jednání omluven: Ing. Ladi-
slav Tóth.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl. 
Lenka Faltusová, Ing. Věra Kubíčková, pí 
Dana Nosková, Ing. Josef Orlita.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Projednání žádosti občanů

ve věci střelnice v
k. ú. Dolní Hedeč

4.3. Rozhodnutí o přijetí úvěru
na průběžné financování
realizace projektu Vojenské
muzeum Králíky

5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. - 2. Zahájení, určení ověřovatelů 
zápisu

Starostka města zahájila zasedání 
přivítáním přítomných členů a občanů 
navrhla doplnění programu o bod 4.3. 
„Rozhodnutí o přijetí úvěru na průběžné 
financování realizace projektu Vojenské 
muzeum Králíky“. Pozměněný program 
jednání byl schválen.

Ověřovatelé zápisu z jednání ZM z 8. 
6. 2009 nevznesli připomínky, ověřovateli 
tohoto zápisu byli navrženi a schváleni 
pan Hejtmanský a MUDr. Špičková. 

3. Zpráva z jednání RM
Výběr usnesení z jednání rady města 

přednesl místostarosta města pan Čestmír 
Doubrava. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 

1581/11, 1581/12, 1583/1, 1583/2 a po-
zemku ve zjednodušené evidenci p.č. 1581 
GP vše v k.ú. Dolní Boříkovice 

Obsah: O prodej pozemků  požádal pan 
J.S. za účelem zemědělského hospodaření. 
Jedná se o pozemky o výměře 81.743 m2, 
které jsou v KN vedeny jako t.t.porost a 

orná půda, pozemky nejsou v pronájmu. 
Odbor VTS souhlasí s prodejem mimo 
p.p.č. 1583/1 a 1583/2. Dle odboru 
ÚPaSÚ jsou dle návrhu ÚPO Králíky 
všechny pozemky zařazeny do plochy t.t. 
porostu, omezení u p.p.č. 1581/11, 1583/2 
a 1581/12 – záplavová plocha poldru, 
Natura 2000 – Ptačí oblast, prodej odbor 
doporučuje. Odbory ŽP a ŠKT prodej 
doporučují a rovněž tak OV. 

Pozemky byly převedeny od PF ČR, 
MO se nepodařilo sjednat pronájem 
z důvodu možnosti využití pozemků. RM 
doporučila prodej pozemků za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem, mimo pozemků p.p.č. 
1583/1, 1583/2.

Ing. Šašek se zeptal na důvod vyjmutí 
dvou parcel ze záměru prodeje. Důvodem 
je skutečnost, že se evidenčně jedná o 
komunikace. JUDr. Ježek požádal vedoucí 
majetkového odboru o upřesnění důvodo-
vé zprávy.

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 1581/11, 1581/12 a pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. 1581 GP vše 
v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku + náklady spo-
jené s převodem a ukložilo záměr pro-
deje zveřejnit. Zároveň ZM neschválilo 
záměr prodeje pozemků p.p.č. 1583/1 a 
1583/2 v k.ú. Dolní Boříkovice. 

4.1.2. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
432 v k.ú. Červený Potok

Obsah: Manželé L. požádali o prodej 
pozemku za účelem užívání zahrady. Jed-
ná se o pozemek o výměře 284 m2, který 
je v KN veden jako t.t. porost, pozemek 
mají žadatelé v pronájmu. Odbor VTS 
souhlasí s prodejem bez připomínek. Dle 
odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO 
Králíky o plochu zařazenou do bydlení 
venkovského, jedná se o zastavěné území, 
prodej doporučuje. Odbory ŠKT a ŽP 
prodej doporučují, nemají připomínky. 
Dle OV se jedná o pozemek u RD čp. 7, 
k prodeji majiteli dané nemovitosti nemá 
OV žádné připomínky. RM doporučila 
prodej za kupní cenu 50 Kč/m2 +  náklady 
spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 432 v k.ú. Červený Potok za 
kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukložilo záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.3. Bezúplatný převod částí pozem-
ků v k.ú. Dolní Lipka, Prostřední Lipka, 
Horní Lipka - modernizace infrastruktury 
v pohraničních oblastech – aktualizace 
usnesení ZM/2006/02/038.

Obsah: Pardubický kraj požádal o 
bezúplatný převod částí pozemků zasta-

věných stavbou silnice do vlastnictví Par-
dubického kraje. Jedná se o modernizaci 
silnic v příhraniční oblasti Pardubického 
kraje – okres Ústí nad Orlicí, tj. silni-
ce III/31222 v úseku Prostřední Lipka 
– Horní Lipka a III/31223 v úseku Dolní 
Lipka – Prostřední Lipka. Nově se jedná 
o bezúplatný převod části pozemků v k. 
ú. Dolní Lipka, Prostřední Lipka a Horní 
Lipka o výměře 288 m2. Na základě ge-
ometrického zaměření skutečného stavu 
uvedené stavby požádal PK o bezúplatný 
převod  nově vzniklých pozemků p. p. 
č. 1364/5 o výměře 83 m2 v k. ú. Horní 
Lipka, p. p. č. 526/6 o výměře 32 m2 v k. 
ú. Dolní Lipka a pozemků p. p. č. 1067/3, 
1061/7, 262/5, 1060/3, 1062/2 o celkové 
výměře 173 m2 v k. ú. Prostřední Lipka. 
Záměr bezúplatného převodu byl schválen 
a zveřejněn. 

ZM schválilo bezúplatný převod 
pozemků p. p. č. 1364/5 v k. ú. Horní 
Lipka, p. p. č. 526/6 v k. ú. Dolní Lipka 
a p. p. č. 1067/3, 1061/7, 262/5, 1060/3, 
1062/2 v k. ú. Prostřední Lipka na Par-
dubický kraj, IČ 70892822. 

4.1.4. Úplatný převod pozemku p.p.č. 
634/4 v k.ú. Prostřední Lipka - aktualizace 
usnesení ZM/2005/05/090  

Obsah: V souvislosti s převodem na-
vazujících objektů tvrze Hůrka na město 
Králíky lze zrealizovat úplatný převod 
pozemku p. p. č. 634/4 v k. ú. Prostřední 
Lipka, který je ve vlastnictví PF ČR. Jed-
ná se o pozemek o výměře 139 m2, který 
navazuje na objekt K-S 10. Podmínkou 
převodu je, že město je oprávněným 
uživatelem pozemku, a dále aktualizace 
usnesení ZM ze dne 10.05.2005. RM 
doporučila aktualizaci usnesení.

JUDr. Ježek se zeptal jak se toto usne-
sení liší od usnesení z roku 2005. Ing. 
Kubíčková mu odpověděla, že usnesení 
je stejné, pouze PF žádá pro převedení 
pozemků aktualizaci usnesení.

ZM schválilo aktualizaci usnesení 
ZM/2005/05/090 ze dne 10. 5. 2005 a 
schválilo úplatný převod pozemku p. p. 
č. 634/4 v k. ú. Prostřední Lipka dle § 5 
odst. (6) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, od Pozemkového 
fondu ČR na město Králíky. 

4.1.5. Převod movitých věcí darovací 
smlouvou na SDH

Obsah: Na základě jednání mezi ve-
dením města a předsedy SDH předkládá 
MO převod movitých věcí – motorových 
stříkaček včetně příslušenství, přileb, 
hadic apod. – na jednotlivé sbory dobro-
volných hasičů v integrovaných obcích, a 
to darovací smlouvou. 

U SDH Prostřední Lipka se jedná o 
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pračku na hadice (inv. č. 1), motorovou 
stříkačku (inv. č. 1/A), sací koš (inv.č. 
287), v účetní hodnotě 26.333 Kč.

U SDH Dolní Boříkovice se jedná o 
3x hadice B (inv.č. 37, 63, 64), hadice C 
(inv.č. 66), nabíječku 8T exclusiv (inv.
č. 68), motorovou stříkačku PS 8 (inv.č. 
69), přívěsný vozík (inv.č. 70), motorovou 
stříkačku PP5 12 (inv.č. 2/A), pyrotex 875 
se spojkami (inv.č. 208), 2x pyrotex C 52 
se spojkami (inv.č. 209, 210), v účetní 
hodnotě 49.827 Kč.

U SDH Heřmanice se jedná o moto-
rovou stříkačku PPS 12 R (inv.č. 1), 8x 
přilbu požárnickou (inv.č. 15-22), požární 
nádrž (inv.č. 23), 2x rozdělovač kloubový 
(inv.č. 25, 31), motorovou stříkačku PS 
8 (inv.č. 34), 2x savice 2,4 m zelená a 
červená (inv.č. 296-297), nástavec sa-
cího víka (inv.č. 298), v účetní hodnotě 
60.777 Kč.

V Horní Lipce byl sbor zrušen. RM 
doporučila převod věcí.

Paní starostka vysvětlila důvody pro 
převod s tím, že se jedná o majetek pro 
město nepotřebný, který se pouze stále 
eviduje v inventuře a převod umožní vyřa-
zení majetku a pro SDH bude lepší, pokud 
se budou starat o svůj majetek.

ZM schválilo převod movitých věcí – 
motorových stříkaček včetně příslušen-
ství, přileb, hadic (viz. výše) – darovací 
smlouvou, a to : - Sboru dobrovolných 
hasičů Prostřední Lipka, IČ 61239551, 
v účetní hodnotě 26.333 Kč - Sboru 
dobrovolných hasičů Dolní Boříkovice, 
IČ 61239968, v účetní hodnotě 49.827 
Kč - Sboru dobrovolných hasičů Heř-
manice, IČ 61239861, v účetní hodnotě 
60.777 Kč. 

4.1.6. Žádost o částečné prominutí 
(odpuštění) příslušenství exekučně vymá-
haného dluhu – povinný J. T. 

Obsah: Pan J. T. požádal o částečné 
prominutí (odpuštění) příslušenství exe-
kučně vymáhaného dluhu ze sociálních 
důvodů a nepřiměřené tvrdosti. Žadatel 
uvádí, že na základě rozhodnutí soudu je 
povinen uhradit městu částku 21.754,20 
Kč, což také již učinil, současně je také 
však povinen uhradit náklady řízení a 
především pak příslušenství dluhu (popla-
tek z prodlení). Celková částka, kterou je 
povinen uhradit tak neúměrně narostla, a 
to na zhruba 221.000 Kč. Dluh je vymáhán 
exekučně. Je si vědom svých povinností, 
uhradil celkem již cca 90.000 Kč, tedy 
dlužnou částku, náhradu nákladů soudního 
řízení a valnou část příslušenství. Dalším 
úhradám však již není přes veškerou snahu 
schopen dostát. Jeho sociální a ekonomic-
ká situace je velmi obtížná – viz. žádost 
ze dne 28. 5. 2009. Žádá o prominutí 
povinnosti uhradit polovinu příslušenství 
předmětného dluhu.

Městu nebylo zatím uhrazeno nic z dlu-
hu, reálná částka, která by byla městu 
uhrazena by pokryla jen základní dlužní 

jistinu. Při zastavení exekuce je třeba po-
čítat s náklady exekutora, náklady řízení. 
ZM v této věci dne 10. 2. 2004 projednáva-
lo dohodu o narovnání, dohoda usnesením 
ZM/2004/02/034 nebyla schválena. 

V rámci diskuze dostal možnost vy-
světlit svoji žádost přítomný pan T., který 
vysvětlil důvod svojí žádosti a dále prohlá-
sil, že dle jeho názoru je část pohledávky 
vymáhána podruhé, tudíž neoprávněně. 
V diskuzi bylo panu povinnému vysvět-
leno, že vymáhání pohledávky pro město 
má na starosti exekutor a veškeré námitky 
proti výkonu exekuce musí uplatnit u 
příslušného soudu.

ZM neschválilo prominutí zbylé 
pohledávky u povinného J. T., bytem 
Praha 2, spočívající z poplatku z prodle-
ní ve výši 2,5 promile denně z dlužných 
částek a zastavení exekuce. 

4.1.7. Prominutí pohledávky – povinný 
D. M. 

Obsah: Dcera po zesnulé družce pana 
M. paní M. se obrátila na město s tím, že 
se sourozenci by uhradili za povinného 
dluh. Povinný nemá žádný majetek, je 
bez prostředků. Uhradili by částku 24.000 
Kč, větší částku nejsou schopni dát dohro-
mady, proto žádají, aby byl zbytek dluhu 
prominut, a aby se povinný vyhnul další-
mu soudnímu jednání. Pan M. dluží městu 
částku 38.076 Kč + poplatek z prodlení ve 
výši 51.173 Kč za nájemné a služby s ním 
spojené, město podalo žalobu na zaplace-
ní, zdlouhavé soudní jednání probíhají u 
Okresního soudu v Domažlicích. Povinný 
je bez majetku, je poživatelem starobního 
důchodu a má zvýšené náklady na dietní 
stravu. Po schválení prominutí zbývající 
části dluhu by bylo soudní řízení zasta-
veno. Částka, kterou nabízí na  částečnou 
úhradu, nepokrývá ani polovinu dluhu. 
RM doporučila souhlasit s částečnou 
úhradou dluhu.

JUDr. Ježek se otázal, kdo ponese 
náklady na soudní řízení v případě, že 
zastupitelstvo promine zbytek dluhu a zda 
prominutí by proběhlo až po zaplacení 
dohodnuté části dluhu. Náklady na soudní 
řízení by měl nést dlužník a k prominutí 
zbytku dluhu a zastavení soudního řízení 
by došlo až po uhrazení dohodnuté části 
dluhu.

ZM souhlasí s uhrazením části dluhu 
ve výši 24.000 Kč a schválilo prominutí 
zbylé pohledávky u povinného D. M., 
posl. bytem Králíky výši 14.076 Kč 
+ poplatku z prodlení ve výši 2,5 promile 
denně z dlužných částek. 

4.1.8. Komplexní pozemková úprava 
Králíky II – změna plánu společných 
zařízení 

Obsah: ZM dne 16. 2. 2009 schválilo 
plán společných zařízení (dále PSZ) pro 
komplexní pozemkovou úpravu Králíky 
II týkající se zpřístupnění pozemků, 
protipovodňové a protierozní ochrany 

a opatření k ochraně a tvorbě životního 
prostředí. Následně byly projednány 
nároky vlastníků a bylo navrženo nové 
polohové uspořádání pozemků jednotli-
vých vlastníků. Během této doby vyvstaly 
některé pozměňující návrhy na změny a 
doplnění odsouhlaseného PSZ. Všechny 
tyto změny byly zapracovány do podoby 
doplňku k PSZ.

Mezi významnější změny patři v části 
ekologická opatření přidání lokálního bi-
ocentra do trasy RBK. V rámci cestní sítě 
byly zrušeny 2 cesty, které budou pouze 
v soukromém vlastnictví, pro zpřístupně-
ní pozemků nejsou významné. Celková 
výměra potřebná pro všechny prvky PSZ 
činí 40,50 ha (původně bylo 38,48 ha), 
z čehož je třeba pokrýt výměru 26,6 ha. 
Tato výměra bude celá získána z pozemků 
ve správě PF ČR. 

KPÚ je nyní ve stádiu, kdy byly projed-
nány dvě verze návrhu nového uspořádání 
pozemků s jednotlivými vlastníky. Na 20. 
7. 2009 je připraveno závěrečné jednání, 
kde bude představen návrh pozemkové 
úpravy, o kterém bude následně rozhodnu-
to. RM doporučila schválit doplněk PSZ.

ZM schválilo doplněk Plánu společ-
ných zařízení pro komplexní pozemko-
vou úpravu Králíky II v předloženém 
znění. 

4.2. Projednání žádosti občanů ve věci 
střelnice v k. ú. Dolní Hedeč

Bod uvedla paní starostka a seznámila 
zastupitele s žádostí občanů o projednání 
záležitostí týkající se střelnice na Dolní 
Hedeči. Rovněž připomněla, že tato otázka 
již byla na zastupitelstvu v letošním roce 
dvakrát projednávána a shrnula výsledky 
dosavadního projednávání. Rovněž zfor-
mulovala tři usnesení podle požadavků 
občanů vyjádřených v dopise.

1) ZM si vyhrazuje pravomoc zastupo-
vat obec v záležitosti vyjádření k případ-
nému záměru umístění stavby a změně 
využití území dotčeného území, jako 
účastníka řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) 
zákona 183/2006 Sb. o územním plánová-
ní a stavebním úřadu (stavební zákon).

2) ZM projedná vyjádření k případným 
záměrům umístění stavby a změny využití 
území dotčené lokality na veřejném zase-
dání zastupitelstva města jako samostatný 
bod programu.

3 )  Z M  r u š í  u s n e s e n í  Z M  č . 
ZM/2009/03/058 a ukládá dotčenému 
odboru zapracovat do návrhu územního 
plánu města Králíky změnu pro pozem-
kové parcely číslo 122/3 a 126/3, obě 
katastrální území Dolní Hedeč, ze součas-
ného navrženého „občanského vybavení 
– tělovýchovná a sportovní zařízení“ na 
„krajinná zeleň – přírodní“.

V diskuzi pan Doubrava upozornil na 
důsledky a komplikace, které by přijetí 
těchto usnesení mělo. V případě přijetí 
prvního usnesení by nastaly značné kom-
plikace pro zastupitelstvo, které by se mu-
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selo scházet mnohem častěji a vyjadřovat 
se ke všem územním či stavebním řízením, 
ve kterých by město bylo účastníkem 
řízení. Doposud tato stanoviska vydává 
za město majetkový odbor (v případě 
jednoznačných okolností) či rada města. 
V případě přijetí třetího usnesení a změně 
využití dotčeného území by důsledkem 
nebylo zrušení střelnice a zákazu střílení, 
protože k tomu není město oprávněno. 
Důsledkem by bylo znemožnění provo-
zovateli střelnice tam cokoliv postavit, 
tedy i protihlukovou stěnu a ve svém 
důsledku by tedy vedlo proti zájmům ob-
čanů na Dolní Hedeči. V další části bylo 
umožněno vstoupit do diskuze občanům 
Dolní Hedeče, kteří vystoupili se svými 
názory. Řešení většiny jejich požadavků 
a připomínek však nebylo v kompetenci 
zastupitelstva města a patřilo do věcné 
působnosti státních orgánů. Na tuto 
skutečnost byli i upozorněni dalšími za-
stupiteli (mj. Ing. Kubín, p. Doubrava). 
K jejich připomínkám se rovněž vyjádřil 
zástupce Klubu celníků Mgr. Šesták. Po 
zhruba hodinové diskuzi přečetla starostka 
návrh usnesení. 

 „ZM si vyhrazuje pravomoc zastupovat 
obec v záležitosti vyjádření k případnému 
záměru umístění stavby a změně využití 
území dotčeného území, jako účastníka 
řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) zákona 
183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním úřadu (stavební zákon)“.

Toto usnesení nebylo schváleno.
Po nepřijetí prvního usnesení bylo 

zřejmé, že hlasování o druhém usnesení 
by postrádalo smysl, proto zastupitelstvo 
hlasovalo již pouze o třetím usnesení.

ZM ruší usnesení ZM č. ZM/2009/03/058 
a ukládá dotčenému odboru zapracovat do 
návrhu územního plánu města Králíky 
změnu pro pozemkové parcely číslo 
122/3 a 126/3, obě katastrální území 
Dolní Hedeč, ze současného navrženého 
„občanského vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení“ na „krajinná zeleň 
– přírodní“. 

Také toto usnesení nebylo schváleno

4.3. Rozhodnutí o přijetí úvěru na 
průběžné financování realizace projek-
tu Vojenské muzeum Králíky

Obsah: ZM na svém zasedání 6. 4. 2009 
usnesením č. ZM/2009/03/054 schválilo při-
jetí úvěru na financování realizace projektu 
Vojenské muzeum Králíky a uložilo radě 
města provést výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu za účelem výběru 
poskytovatele úvěru. V rámci VŘ byly 
osloveny čtyři banky (ČS, KB, ČSOB a GE 
MB). Nabídku předložila Česká spořitelna, 
a.s. a Komerční banka, a.s. ČSOB, a.s. in-
formovala město, že se výběrového řízení 
nezúčastní a GE Money Bank, a.s. na výzvu 
nereagovala. Výběrové řízení bylo ukon-
čeno 1. 7. 2009 rozhodnutím RM o přijetí 
úvěru od České spořitelny, a.s. K dokončení 
procesu výběru poskytovatele úvěru je třeba 
schválení zastupitelstvem. Následně bude 
před čerpáním úvěru předloženo ZM ke 
schválení konečné znění smlouvy.

Ing. Kubín a JUDr. Ježek se zeptali na 
výši spoluúčasti města na financování 
projektu. Spoluúčast města je 7,5%, tj. cca 
6 mil. korun. Dále se JUDr. Ježek zeptal 
na stav výběrového řízení na generálního 
dodavatele stavby. 

ZM schválilo podle § 85, písm. j) zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozděj-
ších předpisů uzavření smlouvy o přijetí 
investičního úvěru od České spořitelny a.s. 
(IČ 45244782) do výše 44.530.842,- Kč na 
financování investice „Vojenské muzeum 
Králíky“ se splatností do roku 2012, zajiš-
těného budoucími příjmy města. 

5. Informace z MěÚ
Žádná informace nezazněla.

6. Vstupy občanů
Žádná informace nezazněla.

7. Vstupy zastupitelů
Ing. Kubín navrhl, zda by nestálo za 

úvahu instalovat kamerový systém na 
hřbitově. 

Paní starostka informovala o připravo-
vaném projektu města Králíky s gminou 
Miedzylesie, jehož součástí by kamerový 
systém měl být. 

Dále Ing. Kubín upozornil na nepořádek 
u laviček u vodárny a zda by nebylo řeše-
ním instalace odpadkového koše. 

Na nepořádek u silnice na kopci Výšina 
upozornil pan Hejtmanský. 

MUDr. Špičková upozornila na nebez-
pečnou křižovatku ulice A. Dvořáka s ulicí 
V Aleji, kde hlavně cyklisté nedodržují 
dopravní předpisy při jízdě z kopce. 

JUDr. Ježek se otázal na jak dlouho 
je odsunuta realizace projektu výstavby 
krytého bazénu. Paní starostka vysvětlila, 
že projekt musel být zastaven z důvodu 
nedostatku finančních prostředků.

Starostka ukončila jednání v 19:38 hod. 
Výpis z jednání zpracovala redakce KZ

Katalog turistických
služeb a cílů

Destinační společnost Králický Sněžník o.p.s. připravuje 
v rámci realizace projektu Turistická oblast Králický Sněžník 
– profesionální partner v cestovní ruchu KATALOG TURIS-
TICKÝCH SLUŽEB A CÍLŮ (stravování, ubytování, turistické 
cíle, sportovní aktivity, ostatní služby). Ten bude distribuován 
v elektronické podobě v síti turistických informačních center, 
jednotlivým poskytovatelům služeb uvedeným v katalogu a 
všem potencionálním uživatelům těchto služeb.

Jednotlivý zájemci o uvedení v připravovaném katalogu 
turistických služeb a cílů mohou předat podklady osobně 
v turistickém informačním centru v Evropském domě v Krá-
líkách nebo zaslat na e-mail: evropskydum@email.cz ( tel.: 
465 323 150). 

Požadované údaje: adresa, telefon, e-mail, webové stránky, 
foto (1 – 2) v elektronické podobě (CD, flash, e-mail).

Uzávěrka sběru informací je 
20. září 2009.

děkujeme všem za
případnou spolupráci

Zdenka Kroulíková

Jazykové kurzy
Evropský dům Králíky

Kurzy německého a anglického jazyka pro 
začátečníky, věčné začátečníky, pokročilé.

Lektor: Dušan Krabec. 

25 vyučovacích lekcí (1 lekce = 2 x 45 min),
1 x týdně. Max. 10 účastníků v kurzu.

Začátek kurzů: říjen 2009, předpokládané 
ukončení konec dubna 2010.

www.evropskydum.kraliky.cz

Přihlášky do 30. 9. 2009

Přihlášky a bližší
informace: 

M. Vrbová - Evropský dům
po- pá 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.00

tel. 465 323 150    evropskydum@email.cz
www.kralicky-sneznik.info
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NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Potřebujete peníze a nechtějí Vám v 

bance půjčit? Zkuste to s námi!
Půjčujeme: zaměstnancům, důchod-
cům, ženám na MD, živnostníkům.
Zaměstnancům a důchodcům půjčujeme 
od 10 do 160 tis. Kč. Podnikatelům není 
výše úvěru omezena.

Vyřízení úvěru zdarma!
Volejte: 737 274 003

Společenská kronika

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

Rubriku NAROZENÍ dočasně nezveřejňujeme z důvodu kolize se zák. č. 101/2000 Sb.

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

90 let - Anton Frolo
87 let - Milada Venclová
83 let - Jindřiška Matoulková
82 let - Zděnka Procyková
81 let - Kristína Haradzinová,
 - Marie Kubíčková
79 let - Rozálie Frolová
78. let - Marie Koubová,
 - Božena Braunová
77 let - Zdeněk Kylar,
 - Jiří Koch,
 - Drahoslav Urban
76 let - Vlasta Pechanová,

76 let - Marie Kudlíková
75 let - Anna Maixnerová,
 - Jaroslav Wágner
74 let - Helena Schweidlerová,
 - Jaromír Slanina,
 - Karel Zbořil
73 let - Jaroslava Vacková,
 - František Kubíček
72 let - Josef Sedláček
71 let - Stanislava Loufková,
 - Františka Krejčová
70 let - Erich Sonntag,
 - Zdeňka Šlesingrová

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

MANŽELSTVÍ                 „Gratulujeme a přejeme štěstí.“
Macháček Karel – Faltusová Lenka

Čabla Vratislav – Pivoňková Veronika
Beschorner Ervín – Krmelová Martina

Vaisar Pavel – Vacková Jaroslava

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamberka 

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
05. 09. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
06. 09. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
12. 09. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (MOVIOM) 465 626 460
13. 09. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (MOVIOM) 465 626 460
19. 09. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
20. 09. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
26. 09. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
27. 09. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
28. 09. Po MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
03. 10. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
04. 10. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
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 pochopi-
telně 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.

Brůna David – Sedláčková Kateřina
Daniel Petr – Mikulová Kateřina

Vrba Jiří – Krkošková Eva
Martinec Milan – Kadrmanová Andrea

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Zadám mainská mývalí koťata bez 
pp, možno k odběru v polovině října. 3-
kocourci - červený, bílý, černě-tygrovaný, 
1 bílá kočička. Při odběru budou odčervená, 
očkovaná a s jedním balením krmiva pro 
koťata. Jsou narozená ve znamení lva, což 
jim dává dominantní předpoklady. Nezá-
vazná návštěva vítána - mobil: 603 51 58 
95, a.m.

Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci na 
Orlici, vlastní topení. Tel.: 602889229, e-
mail: bruna14@seznam.cz.

Nutně sháním byt v Králíkách a 
blízkém okolí. Tel.: 605515613, e-mail: 
marbru@centrum.cz.

Koupím střešní nosič na Favorita (2 
žebra) 100% stav, Neuman a podobné, 500 
Kč. Tel.: 603414423, e-mail: standamx@
seznam.cz.

Prodáme pozemky v Dolní Orlici, 
vhodné k výstavbě rodinného domu. Jedná 
se o 3 pozemky o celkové výměře 4000m2. 
Případně je lze rozdělit na dvě stavební 
parcely. Na velice pěkném místě. V případě 
zájmu mě kontaktujte. Tel.: 733523012, e-
mail: rajtarova.v@seznam.cz.

Koupím byt v klidné lokalitě v Králí-
kách, 1+1, 1+2 popřípadě koupím malý 
domek v Králíkách nebo blízkém okolí do 
800 000,- Kč. Nabídky SMS 739 048 443, 
e-mail: opotc@centrum.cz.

Prodám nové byty do osobního vlastnic-
tví v centru Králík, za prodejnou Konzum 
na ulici Nádražní, velikost 2+KK a 3+KK, 
45 - 55 metrů čtverečních. Tel.: 776751935, 
e-mail: Tombo@seznam.cz.

Nabízíme pronájem bytu 2+1 na Cel-
ném. Byt je po úplné rekonstrukci, byt má 
balkon, sklep a zahrádku. Měsíční nájem 
s vodou činí 3500 Kč + energie. Foto a bližší 
info mohu poslat emailem. Tel.: 736110960, 
e-mail: martin.zuzka@email.cz.

Nabízím dlouhodobý pronájem RD 
4kk/chalupy u Červené Vody. Dům kom-
pletně vnitřně zrekonstruovaný. Klidné mís-
to, 250 m lyžařský vlek. Tel.: 777656048, 
e-mail: markovi73@seznam.cz.

Sháním pronájem bytu 2+1 (2+kk) 
v Králíkách nebo Červené Vodě. Tel.: 
723063906, e-mail: lenka18@email.cz.

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“
Pavel Rotiš                         Alenka Kellnerová                         Anna Novotná
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Program na ZÁŘÍ
JMÉNEM KRÁLE
pátek   4.   zač. ve 20:00 

hod
Nový český historický sní-

mek s dobrodružnou zápletkou 
připomíná skutečnou postavu 
Oldřicha z Chlumu, královského 
prokurátora, který ve 13. století 
řešil různé záhady a detektivní 
případy. Tentokrát je na stopě 
vrahům šlechtice Markvarta, 
pána severočeského hradu Var-
temberk.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 
let; ŠUP; 80 min.

úterý   8.   OBČAN HA-
VEL PŘIKULUJE   zač. ve 
20:00 hod

Úsměvný dokument přibli-
žuje okolnosti vzniku hry Au-
dience, již Václav Havel napsal 
v polovině 70. let na základě 
svého krátkého zaměstnání 
v trutnovském pivovaru. Kromě 
humorného pohledu na genezi 
slavného divadelního kusu však 
film přináší i neveselé svědectví 
o životě v disentu v době nor-
malizace.

Vstupné 55,-; přístupný; 
75 min.

pátek  11.  PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY  zač. ve 20:00 hod
Ital Luca žije v Praze a chorobně žárlí na svoji přítelkyni, najme 

si proto k jejímu sledování soukromého detektiva, ten však poněkud 
překročí své kompetence... Již šestý snímek podle literární předlohy 
Michala Viewegha vznikl v italsko-české koprodukci a značně se 
odchýlil od původního díla.

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

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
úterý   15.   zač. v 17:00 hod
V šestém pokračování oblíbené čarodějnické série jsou hrdinové 

v čele s Harrym zase o rok starší. Jejich problémy s dospíváním a 

prvními láskami nabývají na síle a zajímají je málem víc, než 
boj proti pánu zla Voldemortovi. Jenže zlo nabývá na síle a 
zasahuje i do světa mudlů...

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; ŠUP; 150 min.

pátek   18.   NEDODRŽENÝ SLIB   zač. ve 20:00 hod
Zajímavý slovensko-český snímek, natočený podle skutečného 

osudu židovského chlapce Martina Petráška (nar. 1926), sleduje 
jeho úděl během 2. světové války – od pracovního tábora přes 
zákeřnou nemoc až po partyzánský oddíl, kde zdaleka nebyl 
v takovém bezpečí, jak by se mohlo zdát.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

úterý   22.   BOHÉMA   zač. ve 20:00 hod
Po dlouhé době je možné v kinech vidět tradiční zfilmovanou 

operu, v tomto případě klasické čtyřaktové dílo italského verismu 
skladatele Giacoma Pucciniho (1858-1924). Hlavními hvězda-
mi projektu jsou ruská sopranistka Anna Netrebko a mexický 
tenorista Roland Villazón.

Vstupné 55,-; přístupný; titulky; ŠUP; 110 min.

pátek   25.   T.M.A.   zač. ve 20:00 hod
Režisér Juraj Herz (Spalovač mrtvol, Upír z Feratu) se vrátil 

k temné poetice svých nejznámějších titulů a natočil psycholo-
gický horor s tísnivou atmosférou a rostoucím napětím. Mladík 
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TANEČNÍ 2009
Klub Na Střelnici opět zve (nejen) dospívající 
mládež na „Kurz  taneční  a  společenské 
výchovy“ pod vedením tanečních mistrů Ivy 
Musilové a Vladimíra Hejtmanského. Délka 
kurzu:  12  týdnů (osm řádných lekcí, country 
lekce, disco lekce, prodloužená a věneček). 
Lekce budou probíhat vždy v sobotu od 13:00 
hodin, první lekce se uskuteční v sobotu 19. září 
ve 13:00 hodin. Cena kurzu: 700,- Kč, splatná 
na první lekci. Podmínkou k účasti je dosažení 
věku 15ti let a společenský oděv! Přihlášky se 
přijímají na emailové adrese strelnice@strelnice.cz

nebo telefonicky č. 603 849 460.

Marek opouští velkoměsto a odjíždí do zpustlého domu na samotě, 
který evidentně „nemá rád lidi“.

Vstupné 55,-; přístupný od 18 let; 110 min.

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
úterý   29.   zač. v 17:00 hod
Další dobrodružství oblíbených hrdinů zavede mamuta Mannyho, 

lenochoda Sida a ostatní  kamarády z doby ledové do pravěkého pralesa, 
plného nebezpečí a hlavně dinosaurů. Nechybí samozřejmě krysovever-
ka a její nekončící zápas o žalud, na který má tentokrát zálusk i další 
rafinované stvoření.

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; 90 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ZÁŘÍ 2009

sobota   12.   JESUS BREAK   zač. ve 14:00 hod
Druhý ročník hip-hopového festivalu, ve spolupráci s Klubem Na 

Střelnici pořádá Jednota bratrská Králíky, více o programu na www.
jbkraliky.estranky.cz 

BOHEMIAN GUITAR ORCHESTRA (82. koncert KPH)
neděle   13.   zač. v 15:00 hod
Soubor BOHEMIAN GUITAR ORCHESTRA koncertuje od roku 

2004. Absolvoval řadu vystoupení v České republice. Jeho členy jsou 
studenti a absolventi konzervatoří, převážně Konzervatoře v Pardu-
bicích, a studenti základních uměleckých škol v České republice. Zá-
kladní sestava souboru má v současné době dvacet sedm členů, v rámci 
určitých projektů však spolu vystupuje až šedesát hráčů. Orchestr se 
nespecializuje na žádné konkrétní období. V jeho repertoáru naleznete 
úpravy renesančních, barokních, klasických i romantických skladatelů 
(Praetorius, Attaignant, Vivaldi, Bach, Telemann, Mozart, Dvořák, 
Bizet...) stejně jako hudbu 20. století (Chačaturjan, Duarte, Koshkin, 
Piazzolla, Rak...) či latinskoamerické písně a tance. Soubor využívá jak 
klasické kytary, tak i sopránové nástroje laděné o oktávu výše a basové 
nástroje laděné o oktávu níže než běžná klasická kytara. Zakladatelem, 
dirigentem a uměleckým vedoucím souboru je pedagog Rostislav Cou-
fal, který rovněž upravuje orchestrální skladby pro kytarové obsazení. 

V květnu 2007 Bohemian Guitar Orchestra pokřtil profilové CD - je to 
vůbec první CD kytarového orchestru v České republice.

Pro králického posluchače je jistě zajímavé, že členkami orchestru 
jsou Julie Hrdová a Lucie Nesvadbová, učitelka a žačka místní ZUŠ. 
Vstupné 60,- Kč, děti do 15 let zdarma. 

sobota   19.   PŮLNOČNÍ VLAK   zač. ve 20:00 hod
Jsou 20. léta minulého století v USA. Nocí se žene půlnoční vlak a 

nese s sebou smrt. Jaká je spojitost  mezi strašidelným vlakem a pro-
hibicí? To se dozvíte v malé stanici Fallville ve státě Oregon, kde vlak 
zastavuje a vystupují z něj pobouření cestující, kteří postupně vcházejí 
do čekárny. Vše je připraveno tak, aby se spustila hra plná zvratů a 
napětí. V režii Lenky Semrádové se představí divadelní spolek Diviš 
ze Žamberka, který v minulé sezóně zaujal a pobavil králické publikum 
vynikající komedií Bosé nohy v parku. Také na novou hru Půlnoční 
vlak anglického dramatika Arnolda Ridleyho jsou velmi kladné ohlasy. 
Vstupné 60,- Kč.

sobota   26.   MICHAEL´S FEST   zač. ve 20:00 hod
Malý pouťový hudební festival v kavárně Střelnice, účinkují Wifitch, 

Günter Capital, Monroe a další. Vstupné dobrovolné.

Připravujeme na říjen:
VÁCLAV UHLÍŘ (83. koncert KPH)
neděle 4. 10. zač. v 17:00 hod
Koncert velké osobnosti české var-

hanní hudby v rámci Orlicko-kladského 
varhanního festivalu se koná v salonku 
Městského muzea v Králíkách, zazní 
skladby B. M. Černohorského, W. A 
Mozarta, F. X. Brixiho a dalších autorů. 
Václav Uhlíř (1954) absolvoval hudeb-
ní fakultu AMU v Praze, působí jako 
varhaník na kůru kostela Panny Marie 
v Hradci Králové a soustavně se věnuje 
koncertní činnosti u nás i v zahraničí. 
Věnuje se také pedagogické práci na 
pardubické Konzervatoři, kde kromě 
hlavního oboru vyučuje improvizaci a 
organologii. Zajímá se i o konstrukční stránku varhan a po ukončení 
studia na AMU se vyučil v oboru varhanář. Toto komplexní vzdělání 
hojně uplatňuje ve funkci diecézního organologa. Za dlouholetou péči 
o varhany v diecézi byl Václav Uhlíř v roce 2008 oceněn papežem 
Benediktem XVI. vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice. - Vstupné 
60,- Kč, děti do 15 let zdarma.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Zpívání v Heřmanicích
Podobně jako v loňském roce i letos v červnu ožil heřmanický 

kostel Nejsvětější Trojice hudbou všeho druhu. Stalo se tak v so-
botu 20. června jako upomínka na vysvěcení kostela, od kterého 
letos uplyne 110 let.  Po úvodním slovu paní Bartoníčkové a 
P. Aloise Baschanta vystoupil chrámový sbor z Horní Čermné 
s vybranými skladbami renesančních a barokních skladatelů. 
Poté jsme se přesunuli o několik staletí dále a dílo Emanuela 
Frynty nám zprostředkovala Kapela 2009. Žáci ZUŠ rozezněly 
kostel skladbami lidovými, vážnými i rockovými a celé hudební 
vystoupení uzavřel občasný soubor HeLiKrUmS s několika 
lidovými písněmi. Dobrovolné vstupné, které bylo vybráno, 
bude použito na opravy křížků v Heřmanicích. Děkujeme všem, 
kteří v sobotu zavítali do heřmanického kostela, zpěvákům a 
hudebníků, jakož i těm, kteří se podíleli na přípravách a těšíme 
se nashledanou za rok. 

Sdružení pro Heřmanice

Výbuch v ZUŠ
Jinak se to snad nedá ani nazvat. Co všechno letos ke konci 

školního roku připravil kolektiv učitelů a učitelek pro své děti, 
jejich rodiče a ostatní občany města. Tradičně jedna z největších 
akcí roku Tančíme pro radost. Opět nadšení dětí a další mládeže 
při předvádění svých tanečních skladeb, v choreografiích učitelek, 
pod vedením Ivy Musilové. Spousta těžko ocenitelné práce s ná-
cvikem, s pestrými kostýmy, výběrem hudby. Většina návštěvníků 
a účinkujících odcházelo z vystoupení Na Střelnici s velkým 
uspokojením, i nadšením. Děkuji všem.

Další velmi zdařilou a po hudební stránce kvalitní akcí bylo 
Vítání léta hudbou, které proběhlo ve foié sálu Na Střelnici. Většinu 
programu zajišťovala ZUŠ Králíky. Vtipně uváděl celý koncert 
pan Pavel Strnad. Celý program zakončovala již známá skupina 
Kapky z Červené Vody. Velmi zdařilá akce.

Již před tím 14. 6. 2009 byl uspořádán koncert zpěvu a hudby 
v Heřmanicích. Koncertoval zde smíšený pěvecký sbor z Dolní 
Čermné a o další program se zasloužili žáci i absolventi ZUŠ pod 
vedením Denisy Hejtmanské. Milou pozorností bylo občerstvení 
návštěvníků od občanů Heřmanic. Velmi úspěšná a hodně navštívená 
byla akce ZUŠ uskutečněná v tělocvičně TJ Jiskra. Cirkus zněl název. 
Opět pestrá směs tanečních a hudebních čísel. S velkým nadšením 
a vervou předvedených dětmi i kantory. Celý program byl veden 
a sestaven paní Kristýnou Brůnovou, vedoucí dramatického oboru 
školy. Zajištěno bylo i občerstvení. Myslím, že se málo komu chtělo 
odejít domů. Za všechno co bylo pro děti a občany města nacvičeno 
a předvedeno patří všem kantorům a kantorkám dík.

 Ladislav Hejtmanský

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
pohřební službě - JANATA - ze Žamberka 
za  vypravení  krásného  a  důstojného 
pohřbu.  Také  děkujeme  všem  za 
projevenou soustrast a květinové dary.

 Rodina Kellnerova

TRAVESTI SHOW KOČKY - „HOREČKA NOCI“
1. října 2009, 19:00 h, kulturní dům Střelnice
Nevíte co s čtvrtečním večerem.? Chcete se parádně odvázat a zařá-

dit na hity, které máte rádi? Chcete vidět Madonnu, Tinu Turner, Hanu 
Zagorovou nebo Helenu Vondráčkovou na jednom podiu? Zveme vás na 
TRAVESTI SHOW KOČKY s jejím novým programem „HOREČKA 
NOCI“!

Více jak dvouhodinová efektní show nabídne spoustu legrace, pís-
niček a hitů a české i zahraniční hvězdy. Dveře do světa šminek, šatů, 
třpytu, umělých řas a vysokých podpatků v MEGA TRAVESTI SHOW 
ČESKÁ REPUBLIKA se vám otevřou 1. října 2009 v 19:00 hodin 
v kulturním domě Střelnice. Předprodej vstupenek: Střelnice, tel.: 603 
849 460. Vstupné v předprodeji 180,- Kč , na místě 200,- Kč. Více na 
www.travestikocky.cz
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Králický Lískovec
(3. ročník) – 19. 9. 2009
Závod je zařazen do pohárů

ISCAREX pohár 2009 
Orlická běžecká liga mládeže 2009

Místo konání: Králíky (okres Ústí nad Orlicí), vrch Lískovec 
Místo startu: areál koupaliště (vedle fotbalového stadionu)
Pořadatel: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, o.s.
Adresa organizátora: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, 
Beřich Novotný, Dolní 247, 561 69 Králíky, telefon 737 754 
286; mail: skiklub.kraliky@centrum.cz
Přihlášky: písemně (telefonicky) na adrese organizátora (B. 
Novotný), mailem nebo při prezentaci
Prezentace: 08:30 hod. – 09:30 hod., do hlavního závodu max. 
30 min. před startem
Startovné: dospělé kategorie
Start: čas prvního startu:10.00, čas hlavního závodu:11.30
Trať: délka hlavního závodu: 8 km, další tratě:100 m, 400 m, 
800 m,  1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 8 km
Kategorie: dle podmínek Orlické běžecké ligy mládeže a 
poháru ISCAREX 2009
Popis terénu tratě: Krátké tratě do 1 km - mírný terén okraj 
města; ostatní tratě v lesním terénu vrchu Lískovec. Mapa trasy 
závodu bude zveřejněna v místě startu
Poznámky: Občerstvení - čaj - po doběhu všichni závodníci; 
tatranka - dětské kategorie při zápisu. Parkování osobních 
automobilů dle pokynů pořadatele.
Pozvánka|: Závod je otevřen všem zájemcům, zejména je 
vhodný pro předškolní děti, školní mládež, neregistrované 
sportovce. Přijďte se pobavit a trochu si zaběhat, případně 
přijďte fandit, občerstvení je zajištěno. 

Závod je zařazen do dotačního programu
města Králíky pro rok 2009

Sněhových bobů se sešlo málo
Dne 15. 8. 09 uspořádala Místní organizace ČSSD Králíky akci pod 

názvem „Sportovní odpoledne pro malé i velké na Červeném Potoce“. 
Záštitu nad tímto projektem převzala Mgr. Ladislava Zelenková. 
Krátce po třinácté hodině přítomné přivítal Jan Králík a sportovní 
odpoledne mohlo začít. Soutěžilo se ve dvou výškových kategoriích. 
Celkem se na startu sešlo 29 soutěžících dětí. Vzhledem k nedostatku 
sněhových bobů se musela jedna soutěžní disciplína obejít bez tohoto 
sportovního náčiní. V odpoledních hodinách k nám přijelo výjezdové 
družstvo Dobrovolných hasičů z Králík. Hasičská technika se hned 
stala cílem zájmu přítomných dětí, ale i poslance Miroslava Váni. 
Přítomní hasiči ukázali dětem svojí techniku a pořadatelům pomohli 
naplnit bazének s vodou pro závěrečnou sportovní disciplínu. Počasí 
nám přálo. Po více než tříhodinovém sportovním klání se mohlo 
přistoupit ke slavnostnímu vyhlášení výsledků. Každý ze soutěžících 
obdržel malou věcnou cenu. Celkovým vítězem se stal Roman PO-
SPÍŠIL, na druhém místě se umístnil Honzík Vokřál a třetí místo si 
vybojoval Jakub Ježek. Ke gratulantům se připojil i Miroslav Váňa, 
Jitka Dostálová a Ladislava Zelenková. Sportovní odpoledne pokra-
čovalo soutěžním kláním dospělých. Disciplína okroužkuj si svojí 
manželku musela být pro nedostatek manželek zrušena a nahrazena 
hodem pneumatikou resp. míčem. V kategorii dospěláků se celkovým 
vítězem stala Hana Beranová. Na závěr pořadatelé připravili zkrácené 
fotbalové utkání, ve kterém Červený Potok porazil Králíky 7:3!

Pořadatelé děkují všem sponzorům za podporu a zvláštní podě-
kování si zaslouží Osadní výbor z Červeného Potoka, ředitelka MŠ 
Červený Potok, SDH Králíky a pan Luboš Ptáček.

Tiskové oddělení ČSSD Králíky

Králický ovál (5 km na dráze)
Ve spolupráci s panem Šimůnkem z firmy Iscarex zorganizoval 

lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, a.s. dne 1. 7. 2009 první ročník 
v běhu na tartanové dráze na 5 km. Organizace závodu byla velmi 
náročná na sledování a zapisování výsledků. Závodníci byli na 
startu rozděleni do tří startovních skupin (podle jejich rozhodnutí 
za jaký čas uběhnou 5 km): 

- do 18 minut
- 18 – 22 minut
- nad 22 minut.
V rámci tohoto závodu, který byl zařazen do letošního roč-

níku Iscarex Cupu zajistila bylo vedle ručního měření výsledků 
prováděno elektronické měření výsledků. Školení na chipovou 
technologii včetně elektronického zpracování výsledků zajišťovala 
externí firma na základě dohody s organizátorem letošního ročníku 
Iscarex Cupu. Start všech tří skupin provedl zasloužilý trenér pan 
Miroslav Kváč.

V průběhu závodu nás občas překvapil přívalový déšť, na chvíli 
jsme museli několikrát závod z povětrnostních důvodů přerušit. 
S tím se ale potýkaly jednotlivé regiony v naší republice mnohem 
hůře, například nepřízeň počasí v uvedený den pocítili v našem 
partnerském městě Międzylesie. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav a organizace tohoto 
závodu, věříme, že příští rok akce proběhne opět na našem spor-
tovním zařízení. Druhé měření sil na atletické dráze proběhlo 7. 7. 
2009 v Litomyšli. Výsledky naleznete na www.iscarex.cz, sekce 
sport (Iscarex Cup 2009).
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V sobotu 25. 7. 2009 pořádala FC Jiskra 
Králíky-Červená Voda o.s. na hřišti v Červené 
Vodě 1. ročník závodu horských kol JEŘÁB 
1003. I přes nepříznivé počasí závod dokončilo 
všech 53 startujících. Na trati dlouhé 35 km byl 
nejrychlejší David Krause z teamu Cykloservis 
Petr a z žen Jana Podvalská z teamu Axit-Dol-
dy Červený Kostelec. V hlavní kategorii na 70 
km zvítězil Michal Kaněra z teamu Axit-Doldy 
Červený Kostelec. Výborné 2. místo v hlavní 
kategorii na 70 km patřilo dorostenci Davidu 
Vostrčilovi z Králík, který jezdí za team SK 
Žamberk Tessuti sport.

Závody doprovázel celodenní, bohatý 
kulturní program, včetně vystoupení rockové 
skupiny NEVÍM. Závodníci hodnotili akci 
velmi kladně a slíbili nám účast v příštím 
ročníku.

Pořadatelé děkují všem sponzorům, díky 
jimž se 1. ročník mohl uskutečnit.

Výsledky – trasa 35 km:
Dorostenky do 18 let: 1. Coufalová Tereza 

(Staří blázni) 1:57:06.
Ženy: 1. Podvalská Jana (Axit-Doldy 

Červený Kostelec) 1:50:35, 2. Wawrzyczková 
Zuzana (Skiareál Šanov) 2:12:02, 3. Hudetzo-
vá Andrea (Králíky) 2:36:59.

Dorostenci do 18 let: 1. Štancl Daniel 
(Factor bike Teplice) 1:42:32, 2. Kouba Tomáš 
(Staří blázni) 1:52:25, 3. Tomášek Michal (Pe-
trov nad Desnou) 1:55:50, 4. Kudláček Martin 
(Cyklo-team Kudláček) 2:06:54, 5. Mach 
Ondřej (MPM konstrukce) 2:24:12.

Muži 19 – 39 let: 1. Krause David (Cyk-
loservis Petr) 1:33:21, 2. Voleský Josef (Bike 
servis Choceň) 1:35:59, 3.  Moravec Jaroslav 
(SK Žamberk Tessuti sport) 1:46:06, 4. Bartoš 
Jan (Olfincar Bike Team)  1:49:05, 5. Němeček 
Marek (Mazda Tábor) 1:51:29, 6. Falta Karel 
(Halfa bike team Králíky)   1:51:48, 7. Plaček 
Miroslav (Bear team Mlýnický dvůr) 1:52:28, 
8. Juránek Petr (Staří blázni)  1:56:59, 9. Tomá-
šek Michal (Petrov nad Desnou) 2:02:07, 10. 
David Roman (Tatran Písařov)   2:02:14, 11. 
Hejkrlík Lukáš (Králíky) 2:09:52, 12. Wawr-

zyczek Leszek (Skiareál Šanov) 2:10:59, 13. 
Seidl Petr (Skiareál Šanov) 2:10:59, 14. David 
Bořivoj (Tatran Písařov) 2:15:14, 15. Kuběnka 
Josef (Červená Voda) 2:26:28, 16. Kubíček Mi-
chal (CV 07) 2:37:01, 17. Sedláček Roman (CV 
07) 2:37:01, 18. Šula Jiří (Štíty) 3:02:28.

Muži 40 – 49 let: 1. Halanič Josef (Halfa-
Bike-Team Králíky) 1:53:29, 2. Uhlíř Jiří 
(Mazda Tábor-Jiskra Králíky) 2:01:31, 3. 
Heger Zbyněk (Žamberk) 2:13:26, 4. No-
votný Bedřich (Mazda Tábor-Jiskra Králíky) 
2:14:04, 5. Sklenář František (Lukavice) 
2:14:21, 6. Kučera Petr (Olšany) 2:19:03, 
7. Kouba František (Staří blázni) 2:20:48, 8. 
Žerníček Petr (CV 07) 2:37:01.

Muži 50 a více let: 1. Klepárník Otakar 
(Cyklo-Ski-Klub Polička) 1:49:25, 2. Šimko 
Štefan (Cyklo-Ski-Klub Polička) 1:51:10, 3. 
Leicht Jiří (ASPV Těchonín) 1:59:59, 4. Novák 
Josef (Staří blázni)  2:04:02, 5. Čevela Jaro-
mír (Mseko bike) 2:19:34, 6. Stejskal Miloš 
(Červená Voda) 2:37:25, 7. Pavelka Miroslav 
(Bílá Voda) 2:38:06, 8. Uhlíř Antonín (Mazda 
Tábor-Jiskra Králíky)  2:48:28.

Výsledky – trasa 70 km:
Dorostenci do 18 let: 1. Vostrčil David (SK 

Žamberk Tessuti sport) 3:05:12.
Muži 19 – 39 let: 1. Kaněra Michal (Axit-

Doldy Červený Kostelec) 2:50:07, 2. Vít Pavel 
(Axit-Doldy Červený Kostelec) 3:09:08, 3. 
Kohout Tomáš (Uničiv) 3:15:50, 4. Hudetz 
Michael (Králíky) 4:01:02.

Muži 40 – 49 let: 1. Kaněra Pavel (Axit-
Doldy Červený Kostelec) 3:16:51, 2. Jína 
Pavel 3:54:28, 3. Štancl Jiří (Factor-bike-team 
Teplice) 3:57:34, 4. Havlena Aleš (Jamall 
Praha) 4:01:50.

Muži 50 a více let: 1. Brückner Ivan (Boh-
díkov) 4:30:59.

22. ročník KRÁLICKÉHO TRIATLONU
Datum konání: 8. 8. 2008. Soutěžní výbor: 

ředitel závodu Pavel Vacek, velitel tratí Fran-
tišek Krátký, hlavní rozhodčí Jiřina Klímová. 
Disciplíny: plavání 400m, kolo 20km , běh 
5km. Teplota vzduchu: 21°C. Teplota vody: 
22°C. Měření: ruční. Počasí: polojasno.

Z výsledkové listiny
Kategorie MUŽI-A - rok narození 1970 

až 1991: 1. Glaser Václav (Fort SMC Ústí nad 
Orlicí) 1:00:02, 2. Rozprým Jiří (Žamberk) 
1:00:56, 3. Keprt Jan (Silný team Uničiv) 
1:01:15, 4. Capoušek Miroslav (Sokol Hradec 
Králové) 1:01:27, 5. Martínek Jaroslav (Fort 
SMC Ústí nad Orlicí) 1:01:43, 6. Mařík Jiří (MP 
Žamberk) 1:01:50, 7. Hanuš Martin (Choceň) 
1:02:33, 8. Fajfr František (SK OMT Pardubi-
ce) 1:02:37, 9. Pochobradský Jan (TT centrum 
Praha) 1:02:43, 10. Jeníček Ondřej (Fort SMC 
Ústí nad Orlicí) 1:04:32, 11. Nechvíl Petr (AC 
Choceň) 1:06:35, 12. Štumpf Eduard (Sokol 
Kunvald – Slámožrouti) 1:07:21, 13. Vlášek 
Petr Ústí nad Orlicí 1:07:45, 14. Poláček Lu-
děk (Pěčín) 1:09:20, 15. Hrdina Jaroslav (Fort 
SMC Ústí nad Orlicí) 1:11:16, 16. Štěpán Karel 
(Floorball Králíky) 1:13:58, 17. Gábler Radek 
ml. (Restaurace Zatáčka Králíky) 1:16:11, 18. 
Budina Zdeněk (Bike tuning team Rudná) 
1:16:55, 19. Vymetálek Petr (3atlon Kunvald) 
1:17:11, 20. Trnka Michal (SDH Podhořany) 
1:17:28, 21. Šmíd Jaroslav (Ústí nad Orlicí) 

1:18:02, 22. Minář Jaroslav (Štíty) 1:18:21, 23. 
Kučera Tomáš (SK  Rover Praha) 1:19:48, 24. 
Fikr Zdeněk (Zcuchanost) 1:21:08, 25. Kopec-
ký Bohumil (ASPV Těchonín) 1:30:30.

Kategorie MUŽI-B - rok narození 1960 
až 1969: 1. Lipenský Martin (Fort SMC Ústí 
nad Orlicí) 1:00:50, 2. Strnad Tomáš (SK 
Žamberk) 1:02:47, 3. Krejčí Jaromír (SKI 
Pastviny) 1:03:43, 4. Špaček Jiří (Červená 
Voda) 1:04:51, 5. Kolář Radim (Iscarex Česká 
Třebová) 1:04:58, 6. Martinák Jiří (Fort SMC 
Ústí nad Orlicí) 1:05:14, 7. Liška Pavel (Fort 
SMC Ústí nad Orlicí) 1:05:38, 8. Novotný 
Luděk (SK Žamberk) 1:05:38, 9. Dlabka Lud-
vík (Spolek dobrovolných lížařů) 1:14:03, 10. 
Hodek Roman (3atlon Kunvald) 1:15:12, 11. 
Gábler Radek (Restaurace Zatáčka Králíky) 
1:27:10, 12. Dvořák Zbyněk (SKI Klub Šum-
perk) 1:29:30, 13. Gábler Jaroslav (Restaurace 
Zatáčka Králíky) 1:32:11.

Kategorie MUŽI-C - rok narození 1950 
až 1959: 1. Krsek Jaroslav (Fort SMC Ústí 
nad Orlicí) 1:07:55, 2. Fajt Jan (Fort SMC Ústí 
nad Orlicí) 1:08:50, 3. Mikita Pavel (Brno) 
1:09:05, 4. Samek Pavel (Fort SMC Ústí nad 
Orlicí) 1:11:24, 5. Dostál Vojtěch (Majetín) 
1:12:12, 6. Cejnar Václav (SKP-HK) 1:13:47, 
7. Ulrych Jan (Žamberk) 1:20:32, 8. Novotný 
Přemysl (SKI Pastviny) 1:22:13, 9. Paseka Jan 
(CZ Holding Pardubice) 1:27:10.

Kategorie MUŽI-D - rok narození 1949 
a starší: 1. Jindřich Koblížek (SK Žamberk) 
1:13:23, 2. Ambrož Karel (Křižanov) 1:25:11, 
3. Novotný Jiří (KB Letohrad) 1:28:37, 4. 
Strnad Josef (SK Žamberk) 1:29:24.

Kategorie ŽENY-A -rok narození 1975 
až 1991: 1. Vytlačilová Lenka (Iscarex Česká 
Třebová) 1:17:05.

Kategorie ŽENY-B -rok narození 1974 a 
starší: 1. Lišková Růžena (Fort SMC Ústí nad 
Orlicí) 1:22:40, 2. Jeníčková Hana (Horolezec-
ký klub Ústí nad O.) 1:29:32.

Kategorie MUŽI-DOROST - ročník 1992 
a mladší: 1. Divíšek Jan (Nový Věk triatlonu 
Trusnov) 1:08:28.

Sponzoři 22. ročníku: Jaroslav Makar 
- M+M Hydraulic, J. Kysilková - Česká 
pojišťovna, J. Ponocná - daňové poradenství, 
Stavofin s.r.o - stavební firma, Milták a Vacek 
- topenářství, Š. Zemňák.

Věcné ceny darovali: Papírnictví A. Krát-
ká, Zelenina Petr a Alena Zezulkovi, Incot 
Králíky, Viking Králíky, Drogerie Pěnkavová, 
Elprom Loufek, Firma Jirásková, Pospíšilová 
Letohrad.

Pořadatelé děkují Městskému úřadu Krá-
líky, Technickým službám Králíky, SDH 
Králíky, Policii ČR, všem firmám, institucím 
i jednotlivcům, kteří penězi a dary přispěli k 
uspořádání tohoto tradičního závodu.
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CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník - 10. ročník
Letošního, jubilejního 10. Běhu na Krá-

lický Sněžník zařazeného v rámci seriálu 
Iscarex Cup (délka 13 km, převýšení 963 
m), se celkem zúčastnilo 294 závodníků a 
závodnic. Z našeho města absolvovali celou 
13 km trať dva závodníci:

- junioři Divíšek Jan (01:29:23.72)
- muži 40 - 49 let Žerníček Radek 

(01:35:29.34) 
Letošní závod odstartoval za účasti sta-

rostky obce Dolní Morava paní Jany Bed-
nářové hejtman Pardubického kraje Mgr. 
Radko Martínek, celkem na vrchol Králic-
kého Sněžníku vyběhlo na 294 závodníků. 
220 z nich zvolilo nejdelší 13 km dlouhou 
trať. Je pravda, že ne všichni doběhli, pro 

několik závodníků na dlouhé i zkrácené trati 
byla tentokrát trať nad jejich síly.

Pravidelnými účastníky tohoto obtížného 
závodu jsou i Jiří Magál (Dukla Liberec), 
Anna Pichrtová (X-AIR Ostrava), Blanka 
Paulů (Maratonstav Úpice) a další. Letošní 
ročník byl zajímavý i tím, že pan Jan Ši-
můnek z firmy Iscarex (iniciátor běžeckých 
závodů v regionu) v průběhu akce oslavil 
kulaté narozeníny (60 let) a zároveň fir-
ma Iscarex slavila výročí 15 let od svého 
založení.

Odpolední vyhlášení výsledků a losová-
ní tomboly tradičně moderoval herec Jan 
Čenský. Tento oblíbený herec a moderátor 
je i pravidelným účastníkem lidového běhu 

(5 km) a letos v čase 00:45:15.35 zdolal 
vrchol Králického Sněžníku. Slavnost-
ního předávání cen se mimo starostky a 
místostarosty obce Dolní Morava zúčast-
nila i starostka města Králíky paní Jana 
Ponocná. Po vyhlášení výsledků předala 
paní Jana Bednářová poděkování obce 
Dolní Morava panu Janu Šimůnkovi za 
dlouhodobou propagaci obce a turistické 
oblasti Králický Sněžník. Večer připravili 
organizátoři pro všechny účastníky a 
návštěvníky sportovního areálu zajímavý 
kulturní program. Více informací včetně 
fotogalerie naleznete na www.iscarex.cz 
(sekce sport), případně na www.sportor-
lice.wz.cz.

Fotogalerie z 22. ročníku králického triatlo-
nu. Foto: Jaroslav Kosek.

Další fotografie na www.kraliky.cz
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Jeřáb 1003 - zhodnocení
Jeřáb 1003 (www.fcjiskra.com/je-

rab1003) FC Jiskra (společný fotbalový 
oddíl Králík a Červené Vody) uspořádal 
dne 25. 7. 2009 pro něj dá se říci nety-
pické utkání a sice: Závod horských kol 
pod názvem „Jeřáb 1003“.

Nebyli to však jen členové FC a 
jeho příznivci, kdož zasedli a pracovali 
v organizačním výboru závodu, který se 
scházel a řešil mnohdy zapeklité úkoly, 
tři měsíce každý týden.

Velmi si cením práce všech, ale Zuzka 
Wawryczková (autorka tratě) a Slávka 
Špačková (autorka místní reklamní 
kampaně) odvedly opravdu veliký díl 
práce.

Proč jsme se my, fotbalisté rozhodli 
pro závody na kolech?

Nápad se zrodil už v době, kdy bylo 
jasné, že firma KplusK motorsport 
nebude pořádat v roce 2009 závody do 
vrchu na Suchý Vrch a Jiskra tudíž pří-
jde o nemalý finanční příjem do svého 
rozpočtu. Byli jsme totiž spolupořadatelé 
této akce.

Dalším důvodem, proč pořádat tuto 
akci je to, že si jí místní terén prostě 
zaslouží a čekalo se jen na to, až se 
někdo najde.

Vlastní závod měl dle mého názoru 
s ohledem na počasí až nečekaně hladký 

průběh. Závodníci zvládli velmi nároč-
nou trať bez velkých potíží. Její trasa 
vedla převážně lesními cestami kolem 
Jeřábu, na Hedeč, Severku, Čečel, Za-
šív, „bonbónkem“ na závěr byl výjezd 
(mnohdy výstup) na vrch Křížová Hora 
a poté krkolomný sjezd nebo spíše sejítí 
tohoto kopce.

Všichni závodníci si v cíli trať moc 
pochvalovali. Pro příští ročník vymys-
líme i trať pro rekreační cyklisty, kteří 
si rádi jen tak do přírody zajedou. Bude 
mít název „trať pro pohodáře“ a my 
věříme, že se jí zůčastní hlavně hodně 
místních lidí.

Chtěli jsme, aby závody přišli podpořit 
i diváci, lidé z Červené Vody, Králík a 
okolí, tak jsme připravili bohatý do-
provodný program, který začínal hned 
po startu závodníků a končil taneční 
zábavou v pozdních nočních hodinách, 
komentoval jej pan Jiří Souček. Má můj 
obdiv za to, jak to vše zvládl. Znovu 
můžeme jen litovat nepřízně počasí, 
které v tuto sobotu panovalo.

Nebylo lehké uspořádat závody tak, 
jak jsme se při první schůzce rozhodli 
a nakonec tak učinili. Nebýt podpory 
sponzorů a partnerů, které jsme pro zá-
vod získali, akce by se zřejmě nemohla 
uskutečnit. Velice si vážíme přístupu 

vedení obcí Červené Vody a Králík, pana 
Macely (radního pardubického kraje), 
pod jehož záštitou se akce konala, firem 
VCES, Itema s.r.o, Knauf s.r.o, Bramac 
s.r.o., Coca cola, Interkolor, Atak oil, 
Incot s.r.o, Krobot s.r.o, Unikov – pan 
Ješina, Koubek@Bittner, Ovčárna Šanov 
paní Eva Procházková, MPM konstrukce 
s.r.o. pan Mach, pan Leszek Wawrzyczek 
- Česká pojišťovna, RS-stavební firma 
Č.Voda, Sdružení Kralický karneval, 
Ski areál Šanov pan Roman Bubák, 
R-net paní Marta Víchová, Cyklo sport 
- p. Jirásková, Felco Praha - p. Pavlů, 
Bernard pivovar, BB car - p.Babák, 
Infit Šumperk, Sport Pospíšil Šumperk, 
Truhlářství Jiří Kyral Červená Voda, 
Staropramen, KplusK Motorsport, Hor-
ská služba Dolní Morava, Lesy ČR, Se-
veromoravská chata - p. Gažar, SGrafik 
p. Špačková, Motorest Pohoda Červená 
Voda, p. Jiří Opravil - video,foto.

Osobně děkuji všem, kdož se na akci 
podíleli. Členům organizačního výboru, 
všem pořadatelům - fotbalistům z FC 
Jiskra za jejich přístup, všem závod-
níkům.

Akce se i přes nepřízeň počasí vydaři-
la, proto jsme se rozhodli,že příští rok ji 
uspořádáme v obdobném duchu znovu.

Podrobnosti o závodech, fotografie na-
jdete na www.fcjiskra.com/jerab1003

Stanislav Revús

Veteran korzo 2009 Jeřáb 1003
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Králíkáč CUP v boxlacrossu Králíky 22. -. 23. 8. 2009
LACROSS - co je to ???
Lakros je nejstarší týmová míčová hra 

a jeho vlastí je Severní Amerika, kde tuto 
hru hráli již před několika sty lety indiáni 
z oblasti Velkých jezer.

Říkali jí „bagattaway“, což v překladu 
znamená „malý bratr války“. Jméno 
„lacrosse“ začali používat až francouzští 
misionáři, kterým lakrosová hůl připomí-
nala tvarem biskupskou berlu. Postupem 
času se z původního indiánského lakrosu 
vyvinulo několik variant této hry: Mužský 
lakros (field lacrosse) a jeho kanadská 
varianta boxlakros (boxlacrose) a ženský 
lakros (women‘s lacrosse).  Dále pak 
vyloženě česká varianta „český lakros“ 
a nejmladší, bezkontaktní verze hry, 
interkros. 

Společným rysem všech odrůd lakrosu 
je to, že cílem je dopravit malý míček 
o velikosti přibližně tenisového míčku 
do soupeřovy branky hájené brankařem. 
Míček hráči nosí, nahrávají a chytají za 
pomoci jakési kapsy na konci lakroso-
vé hole. Jednotlivé varianty hry se liší 
velikostí hrací plochy, počtem hráčů, 
velikostí branek a hlavně povolenými 
způsoby bránění soupeře. Na jedné straně 
je interkros, kde podle pravidel nesmí 
dojít k fyzickému kontaktu hráčů ani holí, 
na druhé straně je kanadský boxlakros, 
kde se naplno hraje do těla, podobně jako 
v ledním hokeji. Mužský lakros, ženský 
lakros a interkros (bezkontaktní) mají 
své mezinárodní soutěže. Mistrovství 
světa v ženském a mužském lakrose se 
koná pravidelně každé čtyři roky, naše 
reprezentační týmy se mistrovství účast-
ní od roku 1993 (ženy) a 1994 (muži). 
V letech, kdy se nehraje mistrovství 
světa, se od roku 1995 koná mistrovství 
Evropy. Interkrosové (bezkontaktní) 
mistrovství světa se hraje každý rok. Je 
poměrně mladé, poprvé se konalo v roce 
1999. U nás se hrají všechny zmíněné 
varianty lakrosu. Nejdéle se u nás hraje 
český lakros a to od konce šedesátých let.  
Mužský lakros, ženský lakros i interkros 
(bezkontaktní) se tu začaly hrát ve druhé 
polovině osmdesátých let.    V roce 2012 
bude mistrovství světa v boxlakrossu 
v Praze.

První utkání v boxlakrosu se v Krá-
líkách hrálo dne 5. dubna 2008 v 19:00 
hodin a to mezi týmy LC Šumperk a LC 
Slavia Praha. Den na to v neděli 6. dubna 
2008 se ve 13:00 hodin hrálo mistrovské 
utkání mezi LC Šumperk a LCC Radotín. 
Králické hokejové hřiště i týlové zázemí 
se plně osvědčilo, takže družstva LC 
Šumperk a Kosynierzy Wroclaw si je 
vybraly za svá domovská hřiště. Velkou 
měrou se na kvalitě každého zápasu za-
sloužilo i Město Králíky, které zakoupilo 
na sportovní areál světelnou tabuli. 

Ve dnech 22. – 23. srpna proběhl i první 
ročník boxlakrosového turnaje v Králí-
kách. Hrál se v příjemném zázemí hřiště 
pod Králickým Sněžníkem v nadmořské 
výšce 600 metrů, takže se nebylo třeba 
obávat vysokých teplot, které v druhé po-
lovině měsíce srpna sužovaly celý region. 
Na konec sobota odpoledne propršela, 
ale utkání i občerstvení běžela na plné 
obrátky a v neděli to počasí účastníkům 
vynahradilo. Ubytování pro týmy bylo 
zajištěno v blízké tělocvičně, někteří 
využili i možnost stanování přímo ve 
sportovním areálu.

Turnaje se zúčastnilo celkem pět 
družstev, LCC Radotín, Bats Bratisla-
va, Falcon Milionaires, LC Pardubice 
a Highlanders LT. Hrálo se systémem 
každý s každým. Pět zápasů v sobotu, 
pět v neděli.

Po urputných bojích, které si aktéři 
vyplnili i dovednostními soutěžemi turnaj 
skončil s těmito výsledky. 

VÝSLEDKY:
SOBOTA
LC Pardubice 5 : 2 Highlanders LT
LCC Radotín 12 : 2 Falcons MIllio-

naires
Highlanders LT 1 : 13 LCC Radotín
Bats Bratislava 2 : 6 LC Pardubice
Falcons Millionaires 11 : 3 Bats Bra-

tislava
NEDĚLE
Falcons MIllionaires 10 : 0 Highlan-

ders LT
Bats Bratislava 0 : 14 LCC Radotín
LC Pardubice 4 : 7 Falcons MIllio-

naires
Highlanders LT 4 : 5 Bats Bratislava
LCC Radotín 14 : 2 LC Pardubice
STATISTIKY
Kanadské bodováni
Skála Radek 27
Poupě Petr 22
Vojta Weis 14
Góly
Skála Radek 22
Vojta Weis 14
Poupě Petr 10
Nahrávky
Poupě Petr 12
Mirek Knotek 6
Matěj Barák 5
Brankáři
Říha Tomáš 89,36
Dominik Sika 75,95
Sadílek Jan 67,53
nejrychlejší hrač - Vojta Weis
nejpřesnější střelec - Sadílek Matěj
nejlepší nájezdy - Matěj Barák
brankář nájezdy - Jan Diblík
V závěru můžeme napsat, že by všich-

ni organizátoři a hráči byli rádi, kdyby 
vznikla nová tradice Králického letního 
boxlakrosového turnaje a za rok se všich-
ni sešli na neméně úspěšném druhém 
ročníku.

zdroj: internet
zpracovali: Jiří Panuš  a Jiří Hlava

TABULKA
1. LCC Radotín 4  0 53:5 12
2. Falcons MIllionaires 3  1 30:19 9
3. LC Pardubice 2  2 17:25 6
4. Bats Bratislava 1  3 10:35 3
5. Highlanders LT 0  4 7:33 0



Králický zpravodaj 9/2009 - 29

Z turnaje „Králíkáč CUP“ v boxlacrossu

Glacensis MTB Challenge 2009 - Králíky

Účastníci závodu z našeho regionu: R. Doležal (v celkovém pořadí 
po ukončení všech etap se umístil na 42 místě) a F. Kysilko (v celkovém 
pořadí se umístil na 40 místě).

Foto  J. Kosek, J. Divíšek
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Hora Klepý (1143 m.n.m.). Foto: http://cs.wikipedia.org

Nově budovaná rozhledna na vrcholu Klepý. 
Foto: Světlana Vogelová
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Ze života Mateřského centra EMMA
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