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Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
Vážení spoluobčané,
listopadové zasedání zastupitelstva města se uskuteční 16. 11. 2009 v předvečer státního svátku 

Dne boje za svobodu a demokracii, který nám připomíná jak události v roce 1939, tak i události 
roku 1989. Listopadové události v roce 1989 nastartovaly demokratický proces změny totalitního 
režimu. Dění těchto dnů významně zasáhlo také naše město. Z tohoto důvodu jsme připravili krátkou 
slavnostní vzpomínku na události těchto dnů. Mimo jiné bude u této příležitosti vystavena současná 
kronika města, fotografie a další archivní materiály. O krátké ohlédnutí do minulosti jsme požádali 
tehdejší protagonisty králického Občanského fóra. 

Z organizačních důvodů jsme přesunuli místo pravidelného zasedání zastupitelstva do velkého 
sálu Klubu Na Střelnici. Od 17:00 – 19:00 hod. se uskuteční pravidelné pracovní zasedání zastu-
pitelstva, od 19:00 hod. proběhne slavnostní vzpomínková akce.

Jana Ponocná, starostka města Králíky

Sněhová kalamita - odstraňování následků
Přestože jsme v Králíkách zvyklí na brzký příchod zimy, kalamita, 

která nás překvapila v polovině letošního října, nemá za posledních 
několik desítek let obdoby. Vzhledem k rozsahu škod na zeleni ve 
městě i v přilehlých obcích se množí dotazy, jak postupovat v případě 
poškozených stromů a keřů a jakým způsobem se bude situace řešit. 
V následujících řádcích bychom chtěli objasnit základní pojmy ze záko-
na č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a také postup likvidace škod.

Povolení ke kácení dřevin pro občany (jiná pravidla platí pro pod-
nikatele) řeší § 8 uvedeného zákona v následujících odstavcích: 

(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, 
není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů 
po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které 
jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li 
o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. 
Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví ministerstvo 
životního prostředí obecně závazným práv-
ním předpisem. Tento předpis stanoví, že 
bez povolení lze kácet stromy do obvodu 
kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí 
(tj. stromy o průměru do cca 25 cm ve výšce 
130 cm nad zemí). 

(4) Povolení není třeba ke kácení 
dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bez-
prostředně ohrožen život či zdraví nebo 
hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, 
kdo za těchto podmínek provede kácení, 
oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 
dnů od provedení kácení.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ke 
kácení dřevin uvedených rozměrů není třeba 
povolení a stejně tak není třeba povolení ke 
kácení dřevin, které bezprostředně ohrožují 

své okolí. Toto kácení se pouze následně oznámí odboru ŽP MěÚ 
Králíky. Kácet nebo žádat o kácení může samozřejmě pouze 
vlastník stromu. Ten zároveň odpovídá za stav dřeviny a rovněž za 
to, aby dřevinu nepoškodil.

Tolik k zákonům týkajícím se údržby dřevin. A jakým způsobem 
se bude postupovat s městskou zelení? 

Pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Králíky provedli 
spolu s pracovníky SMK s.r.o. a s pracovníkem firmy Haupt Pavel, 
zabývající se odbornou údržbou zeleně, kontrolu ve všech obcích i na 
katastru města. Postupně se ořezávají a stahují visící větvě, které se 
spolu s těmi, které leží na zemi, odvážejí. Část z nich se štěpkuje a 
část bude po vyschnutí spálena. 

Stejně tak byly vytipovány stromy, jejichž stav vyžaduje pokácení 
a budou postupně likvidovány. Pokud jde o alej ke klášteru, ta bude 
celá ošetřena prořezem odbornou firmou. Lze ale říci, že ačkoliv alej 
i řada dalších stromů vypadala velmi zle, jejich skutečný stav není 

tak špatný, jak to bezprostředně po kalamitě 
vypadalo a po odborném ošetření budou dál 
plnit všechny funkce městské zeleně.

Na závěr prosíme občany o trpělivost, ško-
dy jsou skutečně rozsáhlé a jejich odstranění 
si vyžádá čas, rovněž je třeba do odstranění 
zejména visících větví dbát zvýšené opatr-
nosti při pohybu pod dřevinami. Vzhledem 
k rozměru celé kalamity se samozřejmě 
může stát, že některé z takto poškozených 
stromů budou přehlédnuty, stačí ale upozor-
nit odbor ŽP MěÚ Králíky (Ing. Orlita, tel. 
465 670 881, e-mail: j.orlita@orlicko.cz) a 
dřevina bude dodatečně ošetřena.

Ing. Josef Orlita,
vedoucí odboru ŽP MěÚ Králíky

(fotogalerie uvnitř zpravodaje) 



Králický zpravodaj 11/2009 - 2

Mateřská škola Prostřední Lipka
Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. řidiči Loufkovi za jeho 

ochotu, vstřícnost a trpělivost při každodenním svážení dětí do naší 
Mateřské školy v Prostřední Lipce. 

V měsíci říjnu se naše školka zapojila do soutěže pro školky ,,O nej-
hezčí strašidlo“. Děti společně s učitelkami vyrobily dýňovou bábu a 
zaslaly obrázky na internetové stránky www.halloween.bar-bucha.cz.

Děti a paní učitelky z MŠ. 

Fotogalerie z 2. ročníku JESUS BREAK
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Polské cestovní kanceláře a agentury pod Králickým Sněžníkem
Králíky 4. 10. 2009 – Pod Králický Sněžník zavítali ve dnech 1. – 3. října 2009 zástupci polských cestovních kanceláří a agentur 

z Vratislavi, Opole, Varšavy, Klodzka, Krakova. Pod Králickým Sněžníkem je čekaly dny plné zážitků. Třídenní program je provedl 
zajímavými místy turistické oblasti Králický Sněžník. Zhlédli několik ubytovacích kapacit různé kategorie, infrastrukturu turistické 
oblasti a zázemí pro turisty připravené pro letošní zimu ve středisku Sněžník Dolní Morava. Vyzkoušeli odvážný sjezd na horských 
koloběžkách ze Suchého vrchu a v Českých Petrovicích horské káry. Ochutnali českou kuchyni a žamberské pivo Kanec. Zajímavým 
bodem jejich programu byla návštěva muzea řemesel v Letohradě. Cílem této akce bylo ukázat zajímavá místa turistické oblasti Králický 
Sněžník, místa již známá, ale také ta, která na své návštěvníky teprve čekají. Pestrým a zajímavým programem jsme se snažili přesvědčit 
zástupce cestovních kanceláří a agentur, že u nás jejich klienti najdou zajímavou nabídku a vyžití.

za Králickou rozvojovou s.r.o. Zdenka Kroulíková
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Fotogalerie říjnového rozmaru počasí

Foto: 1x M.Kacálek, 7x J. Kosek
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Zásady a podmínky Programu podpory
kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2010

Vyhlašovatel grantového programu
Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje

Název a obsah grantového programu
Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji 

na rok 2010

Program je určen na podporu:
•   festivalů a přehlídek, 
•   malířských a sochařských sympozií a plenérů,
•   folklorních, divadelních, tanečních, hudebních, filmových

a výtvarných projektů,
•   akcí tradiční lidové kultury.
Všechny akce ucházející se o podporu se musí konat na území 

Pardubického kraje a být nekomerčního charakteru.
Upozornění: 
Program není určen na podporu:
•   celoroční a zájezdové činnosti jednotlivců a kolektivů, 
•   oslav výročí obcí a zájmových organizací,

sjezdů rodáků obcí,
•   akcí komerčního charakteru,
•   soutěží vyhlašovaných v oblasti školství a pro školy,
•   vydávání obecních a městských zpravodajů, novin,

neperiodických publikací apod.,
•   krajských a národních přehlídek vyhlašovaných

Artamou Praha. 
Okruh možných žadatelů
a) neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně 

prospěšné společnosti aj.), fyzické osoby, obce do 500 obyvatel
b) právnické osoby, obce nad 500 obyvatel a jimi zřizované 

příspěvkové organizace (za ně vždy žádá jejich zřizovatel), dob-
rovolné svazky obcí 

Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřizované 
Pardubickým krajem a státními orgány.

Finanční zajištění grantového programu
Program je v zájmu urychlení přípravy podkladů vyhlašován 

před schválením rozpočtu Pardubického kraje na rok 2010 a jeho 
realizace je podmíněna schválením plánovaných prostředků. 
V opačném případě má vyhlašovatel právo vyhlášený program 
zrušit, případně upravit.

Vlastní spoluúčast nesmí pocházet z rozpočtu Pardubického 
kraje.

Návaznost na Program rozvoje Pardubického kraje

Problémový okruh: Lidské zdroje a kvalita života.
Specifický cíl: Posilovat kulturní rozmanitost kraje a identifikaci 

obyvatel s krajem.
Opatření: Podpora kulturních a společenských aktivit a insti-

tucí včetně posílení partnerství veřejného a soukromého sektoru a 
udržení historických a kulturních tradic.

Pravidla pro poskytnutí grantu
a) Grant lze přiznat pouze v případě, že:

• žadatel nemá nevypořádané závazky vůči státu a
  Pardubickému kraji (prokazuje formou čestného
  prohlášení, které je součástí žádosti o poskytnutí grantu),

Minimální a maximální
výše grantu

Minimální spoluúčast
žadatele

žadatelé a) 15 – 150 tis. Kč 30 % celkových nákladů

žadatelé b) 20 – 150 tis. Kč 50 % celkových nákladů

• žadatel v minulých letech plně respektoval podmínky
  využití poskytnutého grantu (pokud již grant z
  rozpočtových prostředků Pardubického kraje obdržel),
• žadatel bez výhrad akceptuje zásady a podmínky pro
  přiznání grantu stanovené tímto programem,
• za žadatele, v případě právnické osoby, vždy jedná
  statutární orgán právnické osoby nebo osoba s
  jednoznačným doložením svého práva za právnickou
  osobu jednat,

b) příjemce je povinen sjednaným způsobem prezentovat Pardu-
bický kraj při realizaci podpořené aktivity. Pokud není stanoveno 
jinak, je příjemce povinen ve vydaných propagačních materiálech 
a při samotné realizaci projektu (je-li to vhodné) vždy uvádět, 
že realizaci aktivity podpořil Pardubický kraj, případně použít 
znak Pardubického kraje s textem „PARDUBICKÝ KRAJ“. Logo 
Pardubického kraje (globus + Kunětická hora) lze použít jen po 
písemném schválení poskytovatelem grantu na základě písemně 
podané žádosti,

c) na použití poskytnutých prostředků příjemcem se vztahuje 
platný zákon o zadávání veřejných zakázek,

d) v rámci vyhlášeného programu může jeden žadatel podat i více 
žádostí na podporu různých aktivit, v jednotlivých žádostech pak 
označí pořadí jejich priorit. Na stejnou akci však může žadatel 
podat žádost pouze do jednoho grantového programu vyhlašo-
vaného Pardubickým krajem na daný kalendářní rok,

e) grant je poskytován na základě písemné smlouvy, a to pře-
vodem prostředků na účet žadatele, mimořádně i jiným způsobem 
určeným ve smlouvě. Pokud žadatel nepředloží potvrzenou smlouvu 
ve stanoveném termínu zpět poskytovateli, ztrácí na poskytnutí 
grantu nárok,

f) příjemce je povinen zaslat oddělení kultury a památkové péče 
pozvánky na dotovaný projekt v dostatečném časovém předstihu. 
V případě, že je součástí projektu vydání periodické nebo neperi-
odické publikace, zašle společně s vyúčtováním rovněž min. jeden 
její výtisk,

g) grant by měl být vyčerpán v roce, ve kterém byl poskytnut. 
V případě, že bude příjemci povoleno prodloužené čerpání do dal-
šího roku, je příjemce povinen předložit poskytovateli samostatná 
vyúčtování grantu v každém kalendářním roce.

Na poskytnutí grantu není právní nárok. 

Grant nelze použít na: 
• úhradu vlastních mezd a režijních provozních
  nákladů pořadatele,
• ošacení a kostýmy,
• investiční výdaje, 
• pořízení hmotného majetku (aparatury,
  zařízení, přístrojů, apod.),
• dary (s výjimkou věcných cen do soutěžních
  přehlídek a festivalů),
• pohoštění a stravování
Vynaložené výdaje (náklady) musejí být nezbytné pro uskuteč-

nění projektu. Veškeré provozní náklady (např. pronájmy kanceláří, 
elektrická energie, telefony, faxy, poštovné) lze hradit z grantu jen 
pokud lze prokazatelně doložit jejich souvislost s realizací projektu 
a jen ve výši stanovené smlouvou.

Lhůta a způsob podání žádosti, kontaktní osoby
Vyplněný formulář žádosti včetně povinných příloh v jednom 

vyhotovení a v nesvázaném provedení lze podat:
• osobně na oddělení kultury a památkové péče odboru školství, 

kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje v úřední 
dny v době od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin (v ostatní dny po před-
chozí dohodě). Kontaktní osoby:
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– ing. Lucie Charousová (tel: 466 026 559, e-mail: lucie.charou-
sova@pardubickykraj.cz)

– ing. Milada Valečková (tel: 466 026 327, e-mail: milada.valec-
kova@pardubickykraj.cz), 

• písemně na adrese: Pardubický kraj, oddělení kultury a památ-
kové péče, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

Uzávěrka pro příjem žádostí: 16. prosince 2009
V případě zasílání žádostí poštou se datem podání rozumí datum 

poštovního razítka podací pošty. Na žádosti podané po tomto termínu 
nebude brán zřetel!

Pokud žádost nebude obsahovat všechny potřebné náležitosti a 
nebude ve stanoveném termínu na základě písemné výzvy odboru 
doplněna, nebude do grantového řízení zařazena. 

Závazné formuláře žádosti budou k dispozici:
• na oddělení kultury a památkové péče Krajského

úřadu Pardubického kraje,
• na webových stránkách www.pardubickykraj.cz.

Harmonogram grantového řízení:
Vyhlášení grantového programu říjen 2009 
Uzávěrka došlých žádostí 16. 12. 2009 
Vyhodnocení žádostí grantovou komisí leden 2010
Schválení žádostí v RPk  leden-únor 2010
Schválení žádostí v ZPk nejbližší zasedání ZPk
Vyrozumění žadatelů o výsledcích řízení do 30 dnů od
 schválení v RPk/ZPk
Poskytnutí grantu v termínu dohodnutém
 ve smlouvě
Vrácení nepoužitých prostředků do 15. 12. 2010
Vyúčtování grantu v termínu dohodnutém 
 ve smlouvě

Způsob posuzování projektů
Přijaté žádosti budou posouzeny z hlediska možného rozporu 

poskytnutí finančních prostředků se zásadami veřejné podpory (viz. 
Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006). V případě, že ta-
kový rozpor bude shledán, bude žadatel vyzván k doplnění žádosti. 

Dále budou projekty hodnoceny dle následujících formálních a 
kvalitativních kritérií:

Formální kritéria:
• řádně vyplněná žádost včetně příloh,
• podání žádosti ve stanoveném termínu,
• soulad projektu s grantovým programem,
• reálný a průhledný rozpočet nákladů,

přehled finančních zdrojů,
• dodržování zásad a podmínek poskytnutých grantů a

dotací (pokud je příjemce od Pardubického kraje
čerpal již v minulých letech).

Kvalitativní kritéria:
• přínos pro kulturní život v Pardubickém kraji (dosah

projektu, uplatnění výkonných umělců z kraje),
• charakter projektu (nekomerčnost, alternativnost),
• zajištění vícezdrojového financování (Ministerstvo

kultury, obce, Evropská unie, sponzoři).
Vyhodnocení doručených žádostí provede grantová komise jmeno-

vaná Radou Pardubického kraje. Komise předloží návrh na poskytnutí 
grantů ke schválení Radě Pardubického kraje. V případech definova-
ných zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, podléhá poskytnutí grantu 
následnému schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje.

Žadatelé obdrží vyrozumění o úspěšnosti v grantovém řízení do 
30 dnů od projednání návrhu v příslušném orgánu kraje. 

Poskytovatel není povinen zdůvodňovat přidělení či nepřidě-
lení grantu. 

Zásady a podmínky Programu podpory
kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2010

Způsob vyúčtování a kontroly, sankce při nesprávném využití 
grantu

Vyúčtování grantu:
• musí být provedeno na schváleném formuláři a předáno oddělení 

kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje do 
data uvedeného ve smlouvě. Nedodržení lhůty je považováno za 
nedodržení podmínek poskytnutí grantu, 

• veškeré změny oproti uzavřené smlouvě musí příjemce v dosta-
tečném předstihu písemně oznámit oddělení kultury a památkové 
péče Krajského úřadu. Oznámení nemá samo o sobě za následek 
schválení změny podmínek nebo výše poskytnutého grantu. O pří-
padné změně účelu použití grantu rozhoduje ten orgán kraje, který 
rozhodl o jejím poskytnutí.

Kontrola čerpání grantu:
• Pardubický kraj je oprávněn a povinen provádět kontrolu využití 

poskytnutých grantů,
• kontrolu provádí oddělení kultury a památkové péče krajského 

úřadu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. O provedené kontrole je 
vždy sepsán zápis,

• příjemce grantu je povinen umožnit Pardubickému kraji ze-
jména:

▪ kontrolu účelovosti a správnosti použití finančních
prostředků poskytnutím všech potřebných informací v
průběhu i po skončení čerpání grantu, 

▪ nahlédnutí do originálů všech dokladů týkajících se
poskytnutého grantu,

▪ poskytnutí fotokopií výdajových dokladů apod.
Sankce při nesprávném využití grantu:
• v případě nedodržení podmínek smlouvy je příjemce povinen 

vrátit poskytnutý grant v plné výši nejpozději do 30 dnů ode dne, 
kdy porušení smlouvy zjistil, nebo kdy jej k tomu Pardubický kraj 
vyzval,

• v případě nedočerpání poskytnutých prostředků ve stanovené 
lhůtě je příjemce grantu povinen tuto skutečnost neprodleně ozná-
mit poskytovateli a nepoužité prostředky vrátit Pardubickému kraji 
nejpozději do 15. 12. 2010,

• vyúčtování musí být provedeno a předáno Pardubickému kraji 
do termínu uvedeném ve smlouvě, 

• každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých fi-
nančních prostředků je považováno za porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném 
znění a Pardubický kraj je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona.

Informace pro žáky a rodiče
Gymnázium a základní škola Králíky ve školním roce 

2010/2011 otevírá první ročník 4letého středoškolského 
studia obor Gymnázium, číslo oboru 79-41-K/41. Přijímací 
řízení do 1. ročníku proběhne formou výběru z celkového 
počtu příhlášených žáků (dle kritérií stanovených vedením 
školy). Písemné přijímací zkoušky se nekonají! Bližší infor-
mace o přijímacím řízení přineseme v příštím čísle. 

Na škole zároveň „dobíhá“ studium podle vzdělávací-
ho programu pro osmileté gymnázium, zde nabízí škola 
možnost přestupu z jakékoliv jiné střední školy. V publikaci 
distribuované žákům 9. tříd s názvem „Přehled oborů vzdě-
lání středních škol, konzervatoře a vyšších odborných škol 
v Pardubickém kraji“ je chybně uvedeno, že škola pořádá 
přijímací zkoušky. Tento údaj je neplatný.

Škola má stabilizovaný pedagogický sbor, spojení se 
základní školou přineslo stabilizované materiální zázemí. 
Velkou výhodou studia v domácích podmínkách je skuteč-
nost, že rodinné rozpočty nejsou zatíženy náklady na uby-
tování žáků na internátu včetně nákladů na dojíždění.
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Město Králíky se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

OZNAMUJE ZÁMĚR OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCh SLUžBÁCh – PEčOVAtEL/KA
ve své organizační složce SOCIÁLNÍ SLUžBy KRÁLICKA
Předpoklady:  způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost
    spolehlivost a komunikativnost; samostatnost a flexibilita 
    řidičský průkaz skupiny B; schopnost základní práce s počítačem
    ochota pomáhat druhým; ochota k dalšímu profesnímu vzdělávání
    zkušenosti v oboru přímé péče výhodou
    splněné kvalifikační předpoklady pracovníka v sociálních službách dle
    zákona č. 108/2006 Sb. výhodou

Přihláška musí  životopis s informacemi o dosaženém vzdělání včetně
obsahovat:  absolvovaných dalších
    kvalifikačních kurzů v oblasti poskytování sociálních služeb
    přehled dosavadní praxe; kontakty: adresa, telefon, e-mail

Přihlášky:   Písemné přihlášky posílejte na adresu: 
    Město Králíky, kancelář SSK, Na Křižovatce 193, 561 69 Králíky 
    nebo předejte v podatelně:
    Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Obálku označte: „Zájemce – pracovník v sociálních službách pro SSK“

termín: do 20. 11. 2009                           Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2010
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MUZEUM K-S 14 V KRÁLÍKÁCh OtEVŘELO
UNIKÁtNÍ EXPOZICI FINANčNÍ StRÁžE V PODZEMÍ

V Muzeu čs. opevnění z let 1935 – 38, 
Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ 
v Králíkách je od listopadu letošního roku 
k vidění nová stálá expozice pod názvem 
FINANČNÍ STRÁŽ REPUBLIKY ČES-
KOSLOVENSKÉ 1918-1948. 

Finanční stráž, jejímž prioritním úkolem 
byla již od dob Rakousko-Uherska ochrana 
zemských hranic, sehrála důležitou úlohu 
také v kritické době ohrožení republiky 
v předmnichovském období a někteří její 
příslušníci se později v období okupace 
zapojili do II. čs. odboje.

Samotná expozice popisuje osudy něk-
terých příslušníků této dnes již neexistující 
ozbrojené složky a je jedinečnou v celé 
České republice. Muzejní pracovníci ji 
v pevnosti připravovali ve spolupráci s pěti 
dalšími českými muzei a partnery ze Slo-
venska tři roky. 

Expozici, která je umístěna v podzemní 
části objektu, dominují pamětní desky 
s jednačtyřiceti jmény zavražděných 
příslušníků FS nebo příslušníků pad-
lých v bojích s henleinovci v roce 1938. 
Autorem desek, které zdobí plastika 
československého lva, je brněnský sochař 
Ondřej Štoček. Návštěvníci mají v expozici 
možnost seznámit se s historií pašeráctví 
na Králicku a s činností Finanční stráže 
v oblastech našeho někdejšího pohraničí. 
K vidění zde jsou zajímavé exponáty, např. 
výstroj a výzbroj příslušníků FS společně 
s technickými pomůckami, které jim 
usnadňovaly výkon služby. K netradičním 
vystaveným předmětům patří ukázky do-
bového kontrabandu, kolkované cigarety 
a tabák z II. světové války, originální sa-
charín a pašerácká obuv. 

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ patří k vý-
znamným pevnostním muzeím Pardubické-
ho kraje a zabývá se historií obrany čs. státu 
a historií jeho bezpečnostních složek (blíže: 
http://militaryclub.info/cihelna).

Kontakty pro novináře:
Historie Finanční stráže: Jiří Panuš, 

kurátor sbírek muzea, tel.:724 181 128, 
mail: j.panus@seznam.cz 

Výstava a muzeum: Ing. Richard M. 
SICHA, ředitel muzea, tel.: 603 517 932, 
mail: rollo@centrum.cz 

Doplňující informace:
► Zřízení expozice/výstavy o historii 

Finanční stráže v jedné z největších míst-
ností v pevnosti (bývalá ubikace) ucelenou 
formou mapuje historii Finanční stráže od 
rozpadu Rakouska-Uherska a zřízení ČSR 
až po problematiku okupace, věnuje se za-
pojení příslušníků FS od odboje a likvidaci 
Finanční stráže po roce 1948. Expozice je 
jedinečnou v ČR. Je doplněna pamětními 
deskami se jmény příslušníků Finanční 
stráže (41), kteří padli na hranicích naší 

vlasti v rámci jednotek Stráže obrany státu 
v letech 1938 – 39 při ochraně Českoslo-
venské republiky. Autorem bronzových 
desek s dominujícím lvem uprostřed je 
brněnský sochař Ondřej Štoček. Výstava 
tak ctí památku všech příslušníků FS, kteří 
stáli u zrodu Československé republiky, 
chránili po dobu své existence státní hranice 
proti daňovým a celním únikům a později 
i proti okupantům. 

► Velmi úzký vztah má výstava i k re-
gionu, kde příslušníci FS působili a žili 
se svými rodinami. Napomáhá mapování 
regionálních dějin a navazuje na celkovou 
expozici v objektu. Mimo jiné se dotýká 
dějin oblasti, života v horách, pašování a 
dalších zajímavostí.

► Výstava je výtvarně vkusně prostorově 
řešena a skládá se z informačních materiálů 
ze zdrojů muzea i z dalších informačních 
zdrojů - archivů v ČR a rodinných archivů 
(na výstavních panelech i ve vitrinách). 
Systém na míru vyrobených vitrin a kon-
strukcí a instalace exponátů z historie Fi-

nanční stráže byl nově pořízen. K vidění je 
svérázná maketa části  domku, který sloužil 
jako oddělení Finanční stráže v horách na 
Králicku se spoustou atraktivních dekorací, 
vyrobených většinou svépomocí dobrovol-
níky muzea. Vše umístěno několik metrů 
pod zemí. Pojetí a koncepci výstavy řešila 
autorská dvojice Jiří Panuš a Richard M. 
Sicha. Grafické zpracování panelů je dílem 
Davida Urbánka. 

► Výstava si klade za cíl rovněž prezen-
tovat, popularizovat a chránit movité kultur-
ní dědictví v pevnosti pomocí obdobných 
tématických expozic. Výstava FS je vhodná 
pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. 
Zřízení pamětního místa Finanční stráže 
se mimo jiné zviditelnil králický mikrore-
gion. Záměr situovat vše do pevnosti K-S 
14 „U cihelny“ a navázat tak na zbytek 
expozic s dominantou památníku (desky) je 
podpořen i faktem, že Králíky byly sídlem 
inspektorátu FS s odděleními v Mladkově, 
Prostřední Lipce, Dolní Lipce a Českých 
Petrovicích.

Rozdělení vikariátu Ústí nad Orlicí,
zřízení nového vikariátu v žamberku
Ke dni 1.10.2009 došlo ke zřízení nového 

vikariátu Žamberk dekretem tohoto znění:
Dekret o vzniku vikariátu Žamberk 

jeho oddělením od vikariátu Ústí nad 
Orlicí s účinností od 1. října 2009

Na základě žádosti kněží vikariátu Ústí 
nad Orlicí ze dne 12. června 2008, po pro-
jednání v příslušných grémiích, se s účinností 
od 1. října 2009 vyčleňují dále uvedené far-
nosti z vikariátu Ústí nad Orlicí a zařazují 
se do nově vzniklého vikariátu Žamberk. 
Do vikariátu Žamberk od uvedeného data 
patří farnosti: Bystřec, Čenkovice, Dolní 
Čermná, Horní Heřmanice, Jablonné nad 
Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Králíky, Králíky 
II, Kunvald v Čechách, Letohrad, Mladkov, 
Nekoř, Valteřice, Výprachtice, Žamberk.

Do vikariátu Ústí nad Orlicí pak od uvede-
ného data nadále patří farnosti: Brandýs nad 
Orlicí, Česká Třebová, České Heřmanice, 
České Libchavy, Damníkov, Dolní Dobrouč, 
Dolní Libchavy, Horní Sloupnice, Choceň, 
Knířov, Lanškroun, Luková, Rudoltice, 

Řetová, Sopotnice, Ústí nad Orlicí, Vraclav, 
Vysoké Mýto, Zámrsk, Žichlínek.

Všem farníkům a duchovním správcům 
výše uvedených farností obou vikariátů udě-
luji požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha 
Svatého. V Hradci Králové dne 7.září 2009-
10-19 N.E.:2042/2009

L.S. Pavel Boukal Mons. Dominik Duka, 
OP Kancléř, biskup královehradecký

Vedením nově vzniklého úřadu v Žamber-
ku byl pověřen P. Oldřich Kučera, Mgr.
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Plán zimní údržby komunikací 2009/2010
V letošním roce vstoupila v platnost novela zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
V § 27 zmíněného zákona je uvedeno, že vlastník místní komunika-
ce nebo chodníku zodpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada 
ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku 
silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto 
závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi 
a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným 
způsobem upozornit.

Dosud platilo, že za škody vzniklé z výše uvedených příčin zod-
povídá vlastník přilehlé nemovitosti, pokud neprokáže, že nebylo 
v mezích jeho možností tuto závadu (viz výše).

Po novele je tedy jasné, že vlastníkům nemovitostí již nehrozí 
žádná povinnost náhrad při úrazech či jiných vzniklých škodách 

na přilehlých chodnících. Povinnost uklízet chodníky však neměli 
ani před touto novelou. Tato povinnost náhrad přešla na vlastníky 
chodníků, tedy na obce a města. Povinnost tyto chodníky uklízet 
však obce nemají ani po novele.

Město Králíky pečlivě zhodnotilo situaci na chodnících ve městě 
Králíky a především finanční možnosti na jejich údržbu s ohledem 
na již schválený rozpočet. Na základě uvedených skutečností se 
rozhodlo, že údržba chodníků ve větší míře zůstane v rozsahu 
osvědčeném v minulých letech. Úseky chodníků, které nebudou 
udržovány, zahrnulo do Nařízení města Králíky 3/2009, O vymezení 
úseků místních komunikací a chodníků na území města Králíky, na 
kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí v zimním období roku 2009/2010, schválené Radou města 
Králíky dne 14. 10. 2009. 

Neudržované úseky místních komunikací a chodníků:

Označení komunikace Úsek místopisně Délka v m 
celkem

Chodník na silnici I/43 v Králíkách Úsek od č.p. 577 po č.p. 466 v Králíkách 250
Chodník včetně schodů ul. Mezi Ploty v Králíkách Úsek od č.p. 577 po č.p. 246 v Králíkách 71

Chodníky u č.p. 520 včetně schodů k chodníku u 
silnice I/43 v Králíkách

Veškeré chodníky kolem č.p. 520 včetně schodů a chodníku vedou-
cích k chodníku u silnice I/43 v Králíkách 85

Chodník v ul. Hřbitovní v Králíkách Chodník včetně schůdků v úseku od MK ul. Hřbitovní po silnici 
I/43 v Králíkách 55

Chodník v ul. Nádražní v Králíkách Úsek od č.p. 483 po 488 v Králíkách 144
Chodník v ul. Nádražní v Králíkách Úsek u č.p. 841 a úsek  u č.p. 845 v Králíkách 103
Chodníky v ul. V Bytovkách v Králíkách Veškeré úseky u č.p.658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 v Králíkách 475
Chodník u č.p. 303 v Králíkách V celém úseku kolem č.p. 303 v Králíkách 64
Chodník v ul. Karla Čapka v Králíkách V úseku od silnice II/312 po č.p. 460 v Králíkách 80
Chodník v ul. Karla Čapka v Králíkách V úseku od č.p. 305 po č.p. 307 v Králíkách 55

Chodníky v ul. Karla Čapka v Králíkách V úseku od č.p. 501 po č.p. 544 a úsek pod kulturním domem 
Střelnice v Králíkách 260

Chodníky v ul. Růžová v Králíkách V úseku od č.p. 648 po č.p. 693 a úsek od č.p. 645 po 470 v Krá-
líkách 160

Chodníky v ul. Orlická v Králíkách Oboustranně v úsecích od MK ul. Růžová po MK ul. Sportovní 
v Králíkách 757

Chodníky v ul. Vladislava Vančury v Králíkách Oboustranně v úsecích od silnice II/312 ul. Červenovodská po 
MK ul. Sportovní v Králíkách 664

Chodníky v ul. Sportovní v Králíkách Oboustranně v úsecích od silnice I/43 po Mk ul. Karla Čapka 
v Králíkách 463

Chodníky v ul. Františka Palackého v Králíkách Oboustranně v úsecích od Mk ul. Sadová po Mk ul. Nové 
Domovy v Králíkách 320

Chodník v parku u kulturního domu Střelnice 
v Králíkách

Chodník v úseku od Mk ul. Františka Palackého po Mk ul. Karla 
Čapka v Králíkách 65

Chodníky u kulturního domu Střelnice  v Králíkách Chodník v úseku přiléhajícího k budově č.p.374 v Králíkách 45

Chodníky v ul. Husova v Králíkách Chodníky v úsecích od Mk ul. Františka Palackého po Mk ul. 
Aloise Jiráska v Králíkách oboustranně 178

Chodníky v ul. Aloise Jiráska v Králíkách Chodníky oboustranně v úsecích od Mk. ul. V Aleji po č.p. 630 
Mk ul. Leoše Janáčka v Králíkách 420

Chodník v ul. V Aleji v Králíkách Chodník v ul. V Aleji od Mk ul. Sadová po Mk ul. Bedřicha 
Smetany v Králíkách 178

Chodníky v parku u MŠ Moravská v Králíkách Chodník v parku před MŠ Moravská v Králíkách 100
Chodníky v ul. Jana Nerudy v Králíkách V úseku od č.p. 619 po č.p. 614 v Králíkách 50
Chodník vč. lávky u č.p. 74 v Králíkách Chodník vč. lávky od silnice III/31225 po č.p. 74 v Králíkách 25
Chodníky v ul. Zdeňka Fibicha v Králíkách Chodníky v ul. Zd. Fibicha v Králíkách oboustranně 520
Chodníky v ul. Antonína Dvořáka v Králíkách Chodník v úseku od č.p. 769 po č.p. 772 v Králíkách 80

(pokračování na následující straně)
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Novela zákona o pozemních komunikacích
Chodníky v ul. Jana Nerudy v Králíkách Chodník v úseku od č.p. 619 po č.p. 614 v Králíkách 50
Chodníky v ul. Bedřicha Smetany v Králíkách Chodníky v ul. Bedřicha Smetany v Králíkách oboustranně 240
Chodníky v ul. Jana Švermy v Králíkách Chodníky v ul. Jana Švermy v Králíkách oboustranně 225
Mk ul. Příkrá v Králíkách Mk  ul. Příkrá od č.p. 315 po č.p. 425 v Králíkách 40
Chodníky v ul. Leoše Janáčka v Králíkách Chodníky v ul. Leoše Janáčka v Králíkách 50
Chodník v ul. Lidicka v Králíkách Chodník u č.p. 535 v ul. Lidická v Králíkách 22
Chodník v ul. 17. listopadu v Králíkách Chodník u č.p. 467 v Králíkách 27

Chodník v ul. Slunná Stráň v Králíkách Chodník v ul. Slunná Stráň v úseku od Mk ul. Na Pískách po č.p. 
162 v Králíkách 105

Chodník v ul. Dlouhá v Králíkách Chodník v ul. Dlouhá v úseku od č.p. 345 po č.p. 352 v Králíkách 90

Chodníky na Velkém náměstí Chodník v úseku před č.p. 274 až č.p. 276, chodníky u kašny a 
pítka 100

V případě celkové údržby komunikací ve vlastnictví města Krá-
líky byl Radou města Králíky dne 21. 10. 2009 schválen Plán zimní 
údržby komunikací na zimní období 2009 – 2010 pro město Králíky 
a integrované obce, ve kterém jsou uvedeny údaje o provádění zimní 
údržby. Dále uvedený plán stanovuje i práva a povinnosti správce 
komunikací (města Králíky), dodavatele provádění zimní údržby 
firmy SMK s.r.o. a práva a povinnosti uživatelů komunikací ve 
městě Králíky. Do plánu zimní údržby je možné v případě zájmu 
nahlédnout na webových stránkách města Králíky (www.kraliky.
eu). Pro občany, kteří nemají přístup k internetu je připraven celý 
plán zimní údržby (včetně všech příloh) na odboru výstavby a 
technické správy MěÚ Králíky, Velké náměstí 5 a také v sídle 
firmy SMK Králíky, s.r.o., Růžová 462. Dotazy spojené s proble-
matikou zimní údržby lze konzultovat také přímo s odpovědnými 
pracovníky městského úřadu a firmou SMK, s.r.o. (Pavel Šverák, 
odbor výstavby a technické správy MěÚ Králíky tel. 465670754, 

mob. 605836391, p.sverak@orlicko.cz; Pavel Morong, jednatel 
firmy SMK, tel. 465631320, mob. tel. 739653969 sluzby.mesta.
kraliky@email.cz, Lukáš Hájek, firma SMK, s.r.o., tel. 465631320, 
mob.tel. 734473967). 

V plánu údržby jsou dále uvedeny také kontakty na další smluvní 
dodavatele, kteří zajišťují pro město Králíky podle zadaných pod-
mínek údržbu ve vybraných lokalitách:

firma ZEOS p. Barna - Prostřední Lipka (tel. +420 465 631 516, 
mobil +420 603 955 397)

firma Řepka Králíky - Červený Potok (mobil +420 739 
278 856)

firma Miloš Urban – Dolní Boříkovice (mobil +420 605 
713 938)

firma Miroslav Skalický – Heřmanice (mobil +420 603 
750 706)

Workshop služeb
tO Králický Sněžník

Dne 1. října 2009 se v Evropském domě v Králíkách usku-
tečnil workshop služeb turistické oblasti Králický Sněžník. 
Zúčastnilo se ho 13 subjektů z oblasti Králicka, představující 
služby ubytovací a stravovací, sportovní zařízení, skiareál, 
lyžařskou běžeckou oblast a turistický cíl. Jednotlivé subjekty 
v cestovním ruchu krátce představili svoje služby a po té indi-
viduálně diskutovali s jednotlivými zástupci CK a CA. Celkem 
přijelo 23 zástupců a byli to zástupci českých CA a celostátního 
tisku z oboru cestovního ruchu, a polských CK a CA z Vratislavi, 
Opole, Varšavy, Krakova a Poznaně. 

Cílem této akce bylo poskytnutí možnosti navázat přímé 
osobní kontakty mezi poskytovateli služeb a CA a CK. Ukázat 
část nabídky služeb a posílit povědomí o dané turistické oblasti 
Králický Sněžník.

za Králickou rozvojovou s.r.o.
Zdenka Kroulíková

Občanské sdružení PATRIOT CZ
pořádá dne 27. listopadu

Autobusový zájezd 
do Vizovic

Program: 
návštěva firmy PONAST, Valašské 
Meziříčí (výrobce ekologických kotlů na 

dřevní peletky)

Prohlídka firmy R. JELÍNEK Vizovice 

Cena 490,- Kč
(v ceně je zahrnuta doprava, pojištění, 

prohlídka firmy Ponast, exkurze spojená 
s ochutnávkou ve firmě R. Jelínek)

Odjezd v 7.30 hodin od hotelu Zlatá 
Labuť, Králíky 

Bližší informace na tel.
774 696 111, p. Králík

7. 11. 2009 uplyne jeden rok, 
co utichlo srdce pana Rostislava 
Řepky.

Postůjte s námi s tichou a milou 
vzpomínkou na tohoto dobrého 
člověka.

S láskou vzpomíná manželka 
Marie a dcera Marika.
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televizní signál v regionu
V měsíci říjnu zaznamenali diváci, kteří 

přijímají analogový signál ČT 1 z převaděče 
Suchý Vrch, informaci, že dojde k přesunu 
vysílací frekvence programu ČT 1 šířeného 
z televizního vysílače Kojál. Zároveň je zde 
uvedeno, že bude vypnut signál ČT 2 šířený 
z tohoto vysílače. Diváci jsou nabádáni k za-
jištění přechodu na digitální příjem. Protože 
situace je u nás trochu jiná než v lokalitách, 
kde bude možné přijímat digitální vysílání, 
obrátili jsme se na České radiokomunikace a 
na technickou linku České televize se žádostí 
o kvalifikovanou informaci jaké bude přijato 
technické řešení v naší lokalitě. Bohužel ani 
jedna organizace nám nebyla schopna říci 
přesný harmonogram postupu prací a byli 
jsme odkázáni na nic neříkající technickou 
zprávu. Neoficiálně jsme byli ujištěni, že 
se pracuje na technickém řešení zajištění 
primárního analogového příjmu z jiného 
zdroje s tím, že je možné, že do konce měsí-
ce listopadu nemusí být zajištěno přeladění 
signálu ČT 2, protože se jedná o větší počet 

okrajových lokalit, kde bude nutné zajistit 
přeladění na jiný primární zdroj. Vysílaní 
analogového signálu z převaděče by mělo 
zůstat naladěno na provozovaných frekven-
cích, nemělo by tedy dojít k nutnosti zásahu 
do STA rozvodů u skupinového příjmu, 
případně k k nutnosti pořizovat jiné anténní 
prvky u domácností.

Výpis z tiskové zprávy České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/di-

gict/kapitola49.htm?id=4199&from=0
Brzký konec analogové ČT2 z Kojálu 

signalizuje piktogram
V pondělí 30. listopadu 2009 definitivně 

skončí analogové vysílání na 29. kanálu z vy-
sílače Brno – Kojál. Vypnuta bude analogová 
ČT2, nahradí ji digitální vysílání všech čtyř 
programů ČT. Na to od 8. října 2009 upozor-
ňuje piktogram a textová lišta – vložené jsou 
do obrazu analogového vysílání na 29. kanálu 
z Kojálu (v současnosti ČT1). 

Několik desítek analogových převaděčů 

ČT1 v Jihomoravském, Olomouckém, 
Zlínském, Pardubickém kraji a na Vyso-
čině využívá analogové vysílání Jedničky 
z Kojálu jako svůj zdroj. Proto tyto vysílače 
malého výkonu, lokálního významu od 8. 
října 2009 přebírají vysílání prvního pro-
gramu České televize včetně piktogramu a 
textové lišty. Není tím ovšem signalizováno 
jejich brzké vypnutí. Jedná se jen o důsle-
dek jediného reálného technického řešení 
a dané analogové převaděče ČT1 zůstanou 
i po 30. listopadu 2009 prozatím v provozu. 
Budou totiž přeladěné na jiný zdroj – větší 
část z nich ještě během října, zbývající pak 
z technických důvodů až po 1. 12. 2009. Po 
přeladění analogového převaděče divákům 
přijímajícím jeho signál zmizí z obrazovky 
piktogram i textová lišta a analogový příjem 
zůstane zachován bez nutnosti jakýchkoliv 
úprav na anténách či přijímačích. Obdobná 
situace nastane na začátku listopadu 2009 
na desítkách analogových převaděčů ČT2 
závislých na zdrojovém signálu z vysílače 
Brno – Kojál. Podrobné informace zveřejní 
Česká televize v závěru října, současně bude 
informovat dotčená města a obce.

Loupežné
přepadení banky

Pachatel měl zbraň, byl maskovaný.
Ve středu 14. října 2009 o půl páté 

odpoledne došlo v Jablonném nad Orlicí 
k loupežnému přepadení banky. Nezná-
mý pachatel s pistolí v ruce po ženě za 
přepážkou požadoval peníze. Po jejich 
vydání banku okamžitě opustil. Ke zranění 
osob nedošlo.

Pachatel byl vysoký okolo 180 cm, 
silnější postavy, z pod kapuci byly vidět 
blond nebo odbarvené vlasy. Na očích měl 
dioptrické brýle s obdélníkovými černými 
silnějšími obroučkami. Muž byl oblečen 
do dvou mikin. Spodní mikina, od které 
měl na hlavě po celou dobu kapuci, byla 
tmavomodré barvy. Vrchní mikina byla 
černá, také s kapucí a se zapínáním na zip, 
a na levé části měla nápis C 72. Mluvil 
plynně česky.

Žádáme občany, kteří by mohli jakou-
koli informací přispět ke zjištění totožnosti 
pachatele tohoto závažného trestného činu, 
aby se obrátili na kteroukoli policejní 
služebnu nebo zavolali přímo na linku 
tísňového volání 158.

por. Bc. Iveta Lehká

Místní akční skupina ORLICKO
MAS rozdělí 10 000 000 na rozvoj ven-

kova v regionu ORLICKO.
V letošním roce uspěla Místní akční 

skupina ORLICKO (MAS ORLICKO), 
občanské sdružení se sídlem v Žamberku, 
se svou žádostí o finanční podporu z Pro-
gramu Leader a stala se tak administrujícím 
subjektem zajišťujícím příjem, hodnocení a 
podporu žádostí subjektů z regionu Orlicko 
v období let 2009 – 2013. 

V červenci vyhlásila MAS první výzvu, 
z celkového počtu devíti plánovaných vý-
zev, k předkládání žádostí, do které mohly 
své projekty předkládat obce, neziskové or-
ganizace i podnikatelské subjekty působící 
v zemědělské výrobě.

Do 4. září, kdy byl stanoven konečný 
termín pro příjem žádostí, bylo předloženo 
20 žádostí, mezi nimi 5 žádostí neziskových 
subjektů a 5 žádostí podnikatelů. Celková 
hodnota projektů činí 16 460 802 Kč a na 
jejich uspokojení je v tomto roce alokováno 
10 344 154 Kč.

Během měsíce října proběhne dvouko-
lové hodnocení projektů expertními hod-
notiteli z regionu i mimo region Orlicko a 
podpořené projekty budou následně předány 
na Státní zemědělský intervenční fond k dal-
ší administraci. Více informací o činnosti 
MAS ORLICKO naleznete na stránkách: 
www.mas.orlicko.cz. 

Ing. Ivana Danielová, manažerka

český klub nedoslýchavých hELP
Poradenské středisko v Ústí nad Orlicí

pořádá 

VÝStAVU POMŮCEK PRO NEDOSLÝChAVÉ
Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ulice 
Karla čapka 316, v zasedací místnost ve II. NP.

Program výstavy a činností:
- budou předvedeny kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, 
- budou prováděny drobné opravy pomůcek,

čištění naslouchadel, koncovek
- bude poskytnuto sociální poradenství   
- bude možnost nákupu baterií do naslouchadel

Výstava se koná dne 9. 12. 2009 (středa)
od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Akce se koná ve spolupráci s městem Králíky
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Zprávy z Mateřského
centra EMMA

Opět po kratší odmlce zdravíme všechny naše příznivce z MC EMMA. 
Máme za sebou měsíc plný nových událostí a tak bychom se o ně s vámi 
chtěly podělit.

Začneme u DÍLNY EMMA, která už zahájila svou činnost  a to EMMíKem 
–angličtinou pro nejmenší, TANYEMem –tanečními a pohybovými hrami a 
KERAMIKOU pro dospělé a děti.Všechny „kurzy“ jsou naplněny a doufáme, 
že probíhají ke spokojenosti jak dětí, tak rodičů i lektorů.Pokud budete mít 
zájem o další  kurz, můžete se přihlásit se svými dětmi v dalším roce.

Děkujeme vám za to, že jste v tak hojném počtu přišli na BURZU pod-
zimních a zimních potřeb pro děti, pomáháte nám tím získat prostředky na 
dovybavení našeho centra.

Pokračujeme zprávou o tom, že díky městu Králíky jsme nejen zůstaly 
v budově základní školy, ale také v grantovém řízení získali finanční obnos 
na nový koberec do herny MC.

Zástupci našeho MC se také zúčastnili setkání členů Sítě Mateřských center 
v Chrudimi, kde jsme získali řadu cenných informací a hlavně ujištění, že tato 
Síť stojí za námi členy opravdu pevně a můžeme se o ni opřít.

Ještě než skončí říjen čeká nás  Halloweenský lampionový průvod, který 
se stal tradicí a rádi se na něm s vámi potkáváme…

Naší novou,  myslíme si že zajímavou akcí, je také charitativní akce 
„Darujte pyžamko“ pro dětské oddělení nemocnice v Ústí nad Orlicí. 
Všichni, kteří jste byli se svými dětmi v nemocnici i ti, kdo by chtěli jen tak 
udělat dobrý skutek, ať už jsou vaše pohnutky jakékoliv, „kupte pyžamko“. 
Pyžamko můžete zakoupit jako jednotlivci nebo jako rodiny, parta z práce 
nebo jak chcete….

V našem programu teď na listopad přibylo CVIČENÍ rodičů s dětmi. 
Stejně jako vloni budeme cvičit v tělocvičně u školní družiny a ve vedení se 
budou střídat tři maminky z MC - Irena, Magda a Kristina.

Také vás zveme na dvě odpolední dílny, regeneraci těla i duše, kde si 
můžete odpočinout a nechat se inspirovat a další týden si potom pod vadením 
maminky Zuzany vyrobit adventní věnec, jediné co si s sebou přineste jsou 
svíčky, stužky  pokud máte nějaké drobné dekorace.

Na závěr bychom rádi připomněly, že všechny akce, které inzerujeme ve 
zpravodajích i na plakátech ve městě, jsou přístupné všem, kteří mají chuť 
se zúčastnit a vůbec nemusí do našeho MC pravidelně chodit!

Přejeme vám všem krásný listopad - maminky z MC EMMA



Králický zpravodaj 11/2009 - 13

Výpis z jednání Rady města Králíky
29. 9.
- RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní 

smlouvy k nemovitostem č.j. 3820/2007 
mezi městem Králíky a společností Služby 
města Králíky, s.r.o, týkající se změny doby 
trvání nájmu.

- RM souhlasí s realizací projektu „Sepa-
race a svoz bioodpadů“ a zároveň o souhlas 
s rozmístěním sběrných nádob (kontejnerů) 
na pozemcích města společností Služby 
města Králíky, s.r.o. Králíky. 

30. 9.
- RM doporučuje prodej pozemku st.p.č. 

1289 v k.ú. Králíky za kupní cenu 130 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.

- RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
546 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje.

- RM nedoporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 570/12 v k.ú. Králíky a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.

- RM neschvaluje záměr pronájmu pozem-
ku p.p.č. 770/2 v k.ú. Dolní Hedeč.

Zároveň RM ukládá odboru VTS zajistit 
obnovení průjezdu po ostatní komunikaci na 
pozemku p.p.č. 770/2 v k.ú. Dolní Hedeč.

- RM schvaluje poskytnutí grantu z pro-
středků EU prostřednictvím Euroregionu 
Glacensis na projekt „Mládež oživuje kašny 
příhraničí“ a  pověřuje starostku města pod-
pisem smlouvy o poskytnutí grantu.

- RM uděluje předchozí souhlas pro přijetí 
finančních účelově neurčených darů do výše 
40 tis. Kč všem příspěvkovým organizacím 
zřizovaným městem Králíky 

7. 10.
- RM nedoporučuje prodej části pozemku 

p.p.č. 1046/1 v k.ú. Králíky a ukládá MO na 
jednání ZM předložit záměr prodeje. 

- RM/2009/40/568: RM schvaluje likvida-
ci dětského jízdního  kola  zn. JOKO, jelikož 
se nepodařilo nalézt kupce. 

- RM nedoporučuje prodej pozemků st.p.č. 
881, 882, 883, 884, 885/2, 1064 a p.p.č. 46, 
1758/7, 1758/8, 1758/22, 1758/56, 1758/58 
v k.ú. Králíky za kupní cenu 464.900 Kč, 
doporučuje prodej pozemků minimálně za 
cenu stanovenou podle pravidel pro naklá-
dání s majetkem města, tj. za 735.900 Kč a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků.

- RM schvaluje uzavření dohody s Evrop-
skou databankou a. s. o vzájemné bezplatné 
prezentaci na webových stránkách.

- RM schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě č. 4120494777 s firmou ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín. Jedná se navýšení rezervovaného 
příkonu na 3x250A, vojenské muzeum 
v obci Králíky – Prostřední Lipka a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje mandátní smlouvu s fir-
mou ENSYTRA s. r. o. č. 24. 10. 09 a pově-

řuje starostku podpisem.
- RM schvaluje mandátní smlouvu s fir-

mou ENSYTRA s. r. o. č. 25. 10. 09 a pově-
řuje starostku podpisem.

14. 10.
- RM schvaluje zřízení věcného břemene, 

kterému bude předcházet smlouva o smlouvě 
budoucí, spočívající v uložení zařízení a 
vstupu na pozemky p.p.č. 355/2 a st.p.č. 
231 vše v k. ú. Dolní Boříkovice za účelem 
provozování, údržby a oprav podzemního 
komunikačního vedení pro oprávněnou 
společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. 
s., Praha 4 – Michle a jí pověřeným osobám. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a úplatně.

- RM doporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 108/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO na jednání ZM předložit záměr 
prodeje. 

Zároveň RM schvaluje pozemek zatížit 
věcným břemenem spočívajícím v uložení 
podzemního vedení kanalizace a práva 
vstupu na pozemek za účelem provozování, 
oprav a údržby zařízení pro oprávněné město 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně. 

Zároveň RM ukládá MO oslovit vlastníka 
sousedního pozemku p.p.č. 108/4 v k.ú. Krá-
líky z důvodu zajištění případného příjezdu 
formou zřízení věcného břemene. 

- RM doporučuje prodej části pozemků 
p.p.č. 108/1 a p.p.č. 97/1 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO na jednání ZM 
předložit záměr prodeje. 

Zároveň RM schvaluje pozemek p.p.č. 
97/1 v k.ú. Králíky zatížit věcným břemenem 
spočívajícím v uložení podzemního vedení 
kanalizace a práva vstupu na pozemek za 
účelem provozování, oprav a údržby zařízení 
pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

- RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
545 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 50 

Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO na jednání ZM předložit záměr 
prodeje. 

Zároveň RM schvaluje pozemek p.p.č. 
545 v k.ú. Dolní Hedeč zatížit věcným 
břemenem spočívajícím v uložení podzem-
ního vedení kanalizace a vodovodu a práva 
vstupu na pozemek za účelem provozování, 
oprav a údržby zařízení pro oprávněné město 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně. 

Dále RM ukládá MO postoupit nepovole-
nou realizaci stavby – terénní úpravy k pro-
šetření příslušnému orgánu státní správy.  

- RM podává námitku k dokumentaci 
Zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje v rozsahu veřejně prospěšné stavby 
v oblasti dopravy, a to zrušení zařazení 
koridoru pro umístění stavby D24 – přeložka 
silnice I/43 Dolní Lipka – Červená Voda 
do veřejně prospěšných staveb koridoru, a 
to na území k.ú. Dolní Boříkovice a k.ú. 
Dolní Lipka. 

- RM doporučuje zpracovateli vyhledá-
vací studie nové trasy silnice I/43 v úseku 
Lanškroun – Dolní Lipka variantu červené 
barvy na k.ú. Dolní Boříkovice a k.ú. Dolní 
Lipka.

- RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace na činnost a provoz turistického infor-
mačního centra č. OSRKEF/09/03480-SML 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje nákup 3 ks. dřevěných 
lavic osadním výborem Dolní Boříkovice 
z rozpočtu osadního výboru.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 04:00 hod., a to v souvis-
losti s pořádáním kulturní akce „Vinobraní 
v Králíkách“, jež se koná dne 17. 10. 2009, 
v prostorách velkého sálu Klubu Na Střelnici 
v Králíkách.

- RM schvaluje Nařízení města Králíky č. 
3/2009 o vymezení úseků místních komuni-
kací a chodníků, na kterých se nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí v zimním období roku 2009/2010 
na území města Králíky.

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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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 8 konaného dne 12. října 2009

Přítomní členové zastupitelstva měs-
ta: Jana Ponocná, Ing. Václav Kubín, Bc. 
Čestmír Doubrava, Pavel Kalianko, Ing. 
Ladislav Tóth, MUDr. Marie Špičková, Mgr. 
Vlastimil Kubíček, Arnošt Juránek, Vladimír 
Hejtmanský, Ing. Ladislav Dostálek, Ing. 
Anton Zima, Mgr. Jarmila Berková, Ing. 
Josef Šašek, MUDr. Eva Rýcová.

Z jednání omluveni: JUDr. Milan Je-
žek.

Z části jednání omluven: Ing. Ladislav 
Dostálek.

Za MěÚ: pí Lenka Macháčková, Ing. 
Věra Kubíčková, Bc. Jan Divíšek, pí Marie 
Pecháčková.

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

4.1. Změna jednacího řádu
4.2. Majetkové operace
4.3. Zřizovací listiny

příspěvkových organizací
4.4. Dodatek ke Smlouvě

o poskytnutí dotace k projektu
Vojenské muzeum Králíky
z ROP NUTS II Severovýchod
registrační číslo
CZ.1.13/3.1.00/02.00176

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

1. - 3. Zahájení a prezence, určení 
ověřovatelů zápisu, zpráva z jednání 
RM

Starostka města zahájila jednání zastu-
pitelstva, zastupitelé schválili ověřovatele 
zápisu (Ing. Šašek, Mgr. Kubíček). Ke 
zprávám z jednání rady města nebylo přijato 
žádné usnesení.

4. Hlavní jednání
4.1. Změna jednacího řádu
Jednací řád 
ZM schválilo nové znění Jednacího řádu 

Zastupitelstva města Králíky. 

4.2. Majetkové operace
4.2.1. Prodej bytových jednotek č. 489/9 a 

489/17 v Králíkách ZM/2008/04/050
Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 

14. 4. 2008 a vkladu prohlášení vlastníka 
do KN dne 1. 6. 2009 zaslal MO nabídky na 
převod jednotek do vlastnictví dle zákona 
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, v bytovém domě čp. 489 v Králíkách. 
O bytové jednotky projevili zájem stávající 
nájemníci, tj. manželé K. a P.. 

ZM/2009/08/126: ZM schvaluje prodej 
bytových jednotek v bytového domě čp. 
489 v k.ú. Králíky, a to: - bytovou jednotku 

č. 489/9 a spoluvlastnický podíl ve výši 
665/10000 na společných částech domu 
a na pozemku st.p.č. 955 manželům K., 
Králíky čp. 489 za kupní cenu 141.985 
Kč - bytovou jednotku č. 489/17 a spo-
luvlastnický podíl ve výši 667/10000 na 
společných částech domu a na pozemku 
st.p.č. 955 manželům P., Králíky čp. 489 
za kupní cenu 142.436 Kč. 

4.2.2. Prodej pozemku st.p.č. 1258/1 a 
p.p.č. 162/5 v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádali 
manželé K. za účelem majetkoprávního vy-
pořádání pozemku pod stavbou garáže. Jedná 
se o pozemek pod garáží o výměře 17 m2 a 
pozemek u garáže o výměře 18 m2, pozemky 
jsou v KN vedeny jako zastavěná plocha a 
zahrada, pozemky nejsou v pronájmu. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
u st.p. 130 Kč/m2 a u p.p. 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + bezdůvodné obohacení 
za užívání pozemku za poslední 3 roky ve 
výši 139 Kč, tj. 4.241 Kč. 

ZM schválilo prodej pozemků st.p.č. 
1258/1 a p.p.č. 162/5 v k.ú. Králíky manže-
lům K., Králíky za kupní cenu 4.241 Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.2.3. Prodej pozemku p.p.č. 746/1 v k.ú. 
Dolní Boříkovice 

Obsah: O prodej pozemku požádala paní 
Ch. z Brna za účelem zajištění jediného 
možného přístupu autem k vlastnímu po-
zemku a chalupě čp. 61. Jedná se o pozemek 
o výměře 1066 m2, který je v KN veden jako 
t.t. porost, pozemek má v pronájmu Rolnická 
společnost, s.r.o. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena 30 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 33.485 Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
746/1 v k.ú. Dolní Boříkovice paní Ch. 
Brno za kupní cenu 33.485 Kč. 

4.2.4. Prodej pozemku p.p.č. 486 v k.ú. 
Dolní Hedeč

Obsah: O koupi pozemku požádali man-
želé C. z Kolína za účelem údržby pozemku 
v blízkosti nemovitosti. Jedná se o pozemek 
vedený v KN jako ostatní plocha o výměře 
50 m2, pozemek není v pronájmu. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
3.096 Kč. Zároveň RM schválila pozemek 
zatížit věcným břemenem spočívajícím 
v uložení podzemního vedení veřejného 
vodovodu a práva vstupu na pozemek za 
účelem provozování, oprav a údržby zařízení 
pro oprávněné Město Králíky.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 486 
v k.ú. Dolní Hedeč manželům C. Kolín za 
kupní cenu 3.096 Kč. 

4.2.5. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
484/1, části p.p.č. 1496 a pozemků ve zjed-

nodušené evidenci p.č. (487)GP a (1508) GP 
v k.ú. Dolní Boříkovice

Obsah: O prodej pozemků požádala paní 
K. z Ostravy za účelem výstavby RD a sce-
lení pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 
cca 5066 m2, které jsou v KN vedeny jako 
t.t. porost a ostatní plocha, pozemek p.p.č. 
484/1 má v pronájmu Rolnická společnost, 
pozemky p.p.č. 1496 a p.č. (487)GP jsou 
zařazeny do honitby. Odbor VTS souhlasí 
s převodem za předpokladu, že nabyvatel 
bude souhlasit s vedením trasy kanalizace 
po hranici pozemku p.p.č. 484/1. Dle odboru 
ÚPaSÚ je dle projednávaného ÚPO Králíky 
pozemek p.p.č. 484/1 zařazen do plochy ven-
kovského bydlení, zastavitelné území. Poze-
mek p.p.č. 1496 – část zařazena do plochy 
t.t.porostu, zemědělská zeleň, nezastavěné 
území, prodej doporučuje. Odbory ŽP a ŠKT 
nemají připomínky. OV prodej doporučuje. 
RM doporučila prodej pozemků, u pozemku 
p.p.č. 1496 jen po hranici s pozemkem p.p.č. 
1492, návrh kupní ceny u p.p.č. 484/1 ve výši 
50 Kč/m2 a u ostatních ve výši 30 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 484/1, části p.p.č. 1496 (po hranici 
s pozemkem p.p.č. 1492) a pozemků ve 
zjednodušené evidenci p.č. (487)GP a 
(1508) GP v k.ú. Dolní Boříkovice za 
kupní cenu u p.p.č. 484/1 ve výši 50 Kč/m2 
a u ostatních ve výši 30 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a uložilo záměr pro-
deje pozemků zveřejnit. 

4.2.6. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
113/1 v k.ú. Prostřední Lipka

Obsah: O prodej pozemku požádal pan 
B. za účelem zemědělského hospodaření. 
Jedná se o pozemek o výměře 2318 m2, který 
je v KN veden jako t.t. porost, pozemek má 
v pronájmu pan B.. Odbor VTS k prodeji 
nemá námitek, prodej doporučuje. Dle odbo-
ru ÚPaSÚ je pozemek dle návrhu ÚPO Krá-
líky zařazen do plochy venkovského bydlení, 
prodej doporučuje. Odbory ŽP a ŠKT nemají 
připomínky. Dle MO část pozemku tvoří 
asfaltovou plochu komunikace, je využívána 
vlastníky sousedních nemovitostí, odbor 
doporučuje tuto část pozemku oddělit. RM 
doporučila prodej části pozemku za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku.  

ZM schválilo záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 113/1 v k.ú. Prostřední 
Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku a uložilo záměr prodeje pozemku 
zveřejnit. 

(Mgr. Berková se neúčastnila hlasování)

4.2.7. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1289 
v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé P. za účelem majetkoprávního vypořá-
dání pozemku pod stavbou garáže. Jedná se 
o pozemek o výměře 27 m2, který je v KN 
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veden jako zastavěná plocha, pozemek má 
v pronájmu pan P.. Odbor VTS k prodeji 
nemá námitek. Dle odboru ÚPaSÚ je plocha 
dle projednávaného ÚPO Králíky dopravní 
infrastruktury silniční, stávající garáž, pro-
dej doporučuje. Odbory ŠKT a ŽP nemají 
připomínky. RM doporučila prodej pozemku 
za kupní cenu 130 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
st.p.č. 1289 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
130 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a uložilo záměr prodeje pozemku 
zveřejnit. 

4.2.8. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 546 
v k.ú. Dolní Hedeč

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé T. za účelem scelení pozemků. Jedná se 
o pozemek o výměře 408 m2, který je v KN 
veden jako zahrada, pozemek mají žadatelé 
v pronájmu. Dle odboru VTS přes pozemek 
vede veřejný vodovod a v těsné blízkosti 
je navržena kanalizace, nutno zřídit věcné 
břemeno. Dle odboru ÚPaSÚ je pozemek 
dle projednávaného ÚPO Králíky zařazen do 
plochy rekreace, zastavěné území. Odbory 
ŠKT a ŽP nemají připomínky. RM doporučila 
prodej za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.

ZM schválilo  záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 546 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.2.9. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
651/46 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali 
manželé Š., S., L., K., K. a paní K. za úče-
lem užívání zahrady. Jedná se o pozemek 
o výměře 144 m2, který je v KN veden jako 
zahrada, pozemek není v pronájmu, pozemek 
je oplocen. Odbor VTS s prodejem souhlasí. 
Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle ÚPO Králíky 
o plochu bydlení městského typu – sídlištní. 
Odbory ŽP a ŠKT nemají připomínky. RM 
doporučila prodej za kupní cenu 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem + bezdůvodné 
obohacení za užívání pozemku za poslední 
3 roky ve výši 1.296 Kč.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 651/46 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a uložilo záměr prodeje pozemku 
zveřejnit. 

4.2.10. Záměr směny pozemků 
Obsah: V souvislosti s přípravou realizace 

liniové stavby „Kanalizace a ČOV aglome-
race Králíky“ předložil MO k projednání 
žádost pana B. o směnu pozemků. Jedná se 
o pozemek p.p.č. 974/2 v k.ú. Horní Lipka 
o výměře 825 m2, který je ve vlastnictví 
města,  a o část pozemku (cca 1000 m2) 
ve zjednodušené evidenci p.č. (35)GP v k.
ú. Prostřední Lipka, který je ve vlastnictví 
pana B.. Přes tuto část pozemku povede trasa 
kanalizace. Odbor VTS nemá námitek, nutno 
zřídit na zbývající části pozemku p.č. (35)GP 
věcné břemeno pro přístup pro město. Dle 
odboru ÚPaSÚ se jedná dle projednávaného 

ÚPO Králíky u pozemku v k.ú. Horní Lipka 
o plochu rodinné rekreace, zastavěné území; 
u pozemku v k.ú. Prostřední Lipka o plochu 
krajinné zeleně, nezastavěné území, omezení 
– LBK, OP vodního toku. Odbor ke směně 
pozemků nemá námitek, v případě dělení 
pozemku vznikne nepřístupný pozemek, což 
není přípustné. Odbory ŠKT a ŽP nemají 
námitek. Dle MO je pozemek p.p.č. 974/2 
v k.ú. Horní Lipka pronajat společnosti 
ZEOS, s.r.o. RM doporučila směnu pozemků 
s tím, že hodnota směňovaných pozemků je 
stejná. Zároveň RM schválila pozemek ve 
vlastnictví pana B. zatížit věcným břemenem 
spočívajícím v uložení podzemního vedení 
veřejného vodovodu a práva vstupu na poze-
mek za účelem provozování, oprav a údržby 
zařízení pro oprávněné Město Králíky

ZM schválilo záměr směny pozemku 
p.p.č. 974/2 v k.ú. Horní Lipka ve vlast-
nictví města Králíky za část pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. (35) GP v k.ú. 
Prostřední Lipka ve vlastnictví pana B., 
Králíky s tím, že hodnota směňovaných 
pozemků je stejná. 

4.2.11. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
463/1, 458, 463/4, 595/3, 767/2 a 768 v k.
ú. Dolní Hedeč 

Obsah: O prodej pozemků požádala 
společnost Agrofruct, a.s., Dolní Ředice za 
účelem zemědělského hospodaření a zajištění 
přístupu. Jedná se o pozemky o výměře 2935 
m2, pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní 
plocha, t.t.porost, pozemky jsou zatíženy 
VB – ochrana vodního zdroje pro opráv-
něnou a.s. Vodovody a kanalizace, všechny 
pozemky má společnost v pronájmu. Dle 
odboru VTS jsou parcely p.p.č. 768 a 767/2 
oficiálními přístupy ke st.p.č. 102, fyzicky 
však neexistují. Před prodejem doporučuje 
odbor zřídit věcné břemeno příjezdu ke st.p.č. 
102 přes pozemek p.p.č. 461 ve vlastnictví 
žadatele. Dle odboru ÚPaSÚ jsou pozemky 
dle návrhu ÚPO Králíky zařazeny do plochy 
občanského vybavení pro komerční zařízení 
malá a střední, p.p.č. 595/3 a zbylé jižní 
části p.p.č. 767/2 a 768 jsou zařazeny do 
zastavitelného území pro objekty rekreace. 
Vzhledem k možnosti komerčního využití 
doporučuje odbor zvážit účel zemědělského 
hospodaření, prodej pozemků proto odbor 
nedoporučuje. Odbor ŽP nemá připomínky. 
Dle odboru ŠKT pozemek p.p.č. 463/4 a část 
p.p.č. 463/1 navrhuje zařadit do plánu rozvo-
je cestovního ruchu – parkovací plochy pro 
letní a zimní aktivity (zázemí pro návštěv-
níky, turisty). Zbývající plochy řešit v rámci 
ÚP. Oblast řešit koncepčně v návaznosti na 
rozvojové projekty (turistický okruh okolo 
Králík), prodej odbor nedoporučuje. RM 
nedoporučila prodej pozemků. Dne 8. 10. 
2009 požádala společnost o přehodnocení 
rozhodnutí RM. 

ZM neschválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 463/1, 458, 463/4, 595/3, 767/2 a 768 
v k.ú. Dolní Hedeč. 

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

Obsah: O prodej pozemku požádala paní 

K. za účelem zřízení parkovacího stání, 
zkulturnění životního prostředí a za účelem 
lepší údržby v zimním období. Jedná se o po-
zemek o výměře 18 m2, který je v KN veden 
jako zastavěná plocha, na pozemku vázne 
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. 
Pozemek má dlouhodobě v pronájmu pan Č., 
který je pravděpodobně vlastníkem stavby. 
Dle odboru VTS je na lokalitu zpracovaná 
studie parkovacích a odpočinkových ploch. 
V případě, že prodejem dojde k odstranění 
stávající nevzhledné kůlny a nebude zde 
umístěna jiná stavba, s prodejem souhlasí. 
Dle odboru ÚPaSÚ je pozemek dle návrhu 
ÚPO Králíky  zařazen do plochy bydlení 
městského typu, sídlištní, zastavěné území. 
Na pozemku se nachází stávající objekt 
– dřevený v užívání někoho z Nových domo-
vů. Před případnými prodeji částí pozemků 
doporučuje odbor zvážení realizace uvedené 
studie, prodej nedoporučuje. Odbory ŽP a 
ŠKT nemají připomínky. Dle MO jsou za-
tím dle současné právní úpravy pozemek a 
stavba dvě rozdílné nemovitosti, při prodeji 
pozemku je však třeba respektovat vlastnic-
tví stavby. O prodeji pozemku rozhodovalo 
ZM naposledy dne 10.11.2008 a rozhodlo 
pozemek neprodat. RM nedoporučila prodej 
pozemku.

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

4.2.13. Záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 570/12 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej části pozemku o výměře 
cca 180 m2 požádali manželé H. za účelem 
zřízení zahrady. Jedná se o pozemek o výmě-
ře 20629 m2, který je v KN veden jako orná 
půda, předmětnou část pozemku mají žada-
telé v pronájmu. Dle odboru VTS se jedná 
dle ÚPD o pozemek mimo zastavěné území 
a nelze na něm stavět, oddělením by vznikl 
pozemek nevhodného tvaru, prodej nedo-
poručuje. Dle odboru ÚPaSÚ je část plochy 
dle projednávaného ÚPO Králíky zařazena 
do plochy bydlení městského typu, omezení 
– na pozemku je navržen odvodňovací kanál 
z aleje, prodej nedoporučuje. Odbory ŠKT a 
ŽP nemají připomínky, navržené území řešit 
po schválení ÚPO Králíky. Dle MO se v sou-
časné době v lokalitě dokončuje pozemková 
úprava. RM nedoporučila prodej. 

ZM neschválilo záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 570/12 v k.ú. Králíky. 

4.3. Zřizovací listiny příspěvkových 
organizací

Obsah: Odbor školství, kultury a tělo-
výchovy na základě novelizovaného znění 
zákona č. 250/2000 Sb. předkládá návrhy 
zřizovacích listin příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Králíky v úplném znění. 
Přílohy č. 1 těchto zřizovacích listin budou 
přiloženy dodatečně - po schválení zřizova-
cích listin a následném podpisu statutárním 
orgánem příslušné organizace. Mimo úprav 
v oblasti majetkových práv, finančního 
hospodaření organizací (tyto změny jsou na 
základě změny zákona a jsou koncipovány 
tak, aby v minimální míře omezovaly plynulý 
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hospodářský chod organizace), došlo také na 
základě požadavku PO Školní jídelna k úpra-
vě v oblasti hlavní činnosti u této organizace. 
Z původní zřiz.listiny této organizace byla 
vypuštěna činnost „autodoprava“ a rozvoz 
stravy pro předškolní stravování byl nově 
zahrnut do bodu stravování dětí mateřský 
škol. Na základě doporučení daňového 
poradce již nejsou dokumenty „Smlouva 
o výpůjčce nemovitého majetku“, „Seznam 
movitého majetku“ (inventární seznam 
movitého majetku) zařazeny do příloh ke 
zřizovacím listinám. 

Návrhy zřizovacích listiny byly zpraco-
vány podle metodiky „Obec účtuje“ a po 
úpravě na místní podmínky byly rozeslány 
k  připomínkování ředitelům PO, zastupi-
telům a příslušným odborům MěÚ. Změny 
oproti stávajícím platným zřizovacím lis-
tinám byly vyznačeny červeným písmem. 
Na základě shromážděných připomínek 
jednotlivých organizací a odborů MěÚ byly 
následně zapracovány aktuální připomínky 
tak, aby navrhovaná úprava jednak přiná-
šela příspěvkovým organizacím optimální 
podmínky pro jejich činnost a zároveň na 
straně zřizovatele znamenala možnosti 
dostatečné kontroly hospodaření těchto 
organizací.

ZM schválilo předložené úplné znění 
zřizovacích listin organizací: - Školní jídel-
na Králíky, Moravská 647 - Gymnázium a 
základní škola Králíky - Mateřská škola, 
Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
- Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí -Mateřská škola, 
Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí - Městská knihovna Králíky - Klub 
Na Střelnici - Městské muzeum Králíky a 
uložilo vedoucímu OŠKT zajistit nezbytné 
procesní kroky spojené s evidencí zřizo-
vacích listin. 

4.4. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace k projektu Vojenské muzeum 
Králíky z ROP NUTS II Severovýchod 
registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00176

ZM schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace č. PU/0176/S k projektu 
Vojenské muzeum Králíky, registrační číslo 
projektu CZ.1.13/3.1.00/02.00176 a pověřilo 
starostku podpisem dodatku. 

5. Informace z MěÚ
ZM vzalo na vědomí zprávu vedoucí fi-

nančního odboru o stavu financí města k 30. 
9. 2009 a očekávané skutečnosti a uložilo 
starostce svolat do 23. 10. 2009 pracovní 

jednání členů zastupitelstva a finančního 
výboru, které se bude touto situací zabývat. 

6. Vstupy občanů
V diskuzi vystoupila paní Mgr. Alena 

Krabcová, nebylo přijato žádné usnesení.
Pan Evžen Černý vznesl dotaz týkající se 

avizovaného vypnutí analogového signálu 
z vysílače Kojál. Odpověď podal vedoucí 
odboru školství – převaděč Suchý Vrch bude 
přeladěn na příjmové části na jiný zdroj po-
zemního signálu, technickou záležitost nyní 
řeší dispečink Českých radiokomunikací a 
technické oddělení České televize. Podrob-
nější informace vydá Česká televize závěrem 
měsíce října.

7. Vstupy zastupitelů
ZM vzalo na vědomí zprávu Kontrolního 

výboru za 1. pololetí 2009. 
(Ing. Dostálek se již neúčastnil dalšího 

jednání)

ZM schválilo plán práce Kontrolního 
výboru na 2. pol. 2009. 

Starostka ukončila jednání v 19:47 hod. 
výpis zajistila redakce KZ 

Policie čR Obvodní oddělení Králíky informuje
1. 10. Policisté místního oddělení 

společně s hlídkou dopravního inspektorátu 
se v odpoledních hodinách zaměřili na 
měření rychlosti. Dopravně bezpečnostní 
akce probíhala postupně na delším úseku 
(Červená Voda, Dolní Orlice, Mladkov, 
Lichkov). Akce trvala celkem 4 hodiny, 
policisté zadokumentovali 26 případů 
(24 řešeno v blokovém řízení, 2. případy 
předány příslušnému správnímu orgánu 
k dalšímu řízení). 

2. 10. Policisté OOP na základě postoupení 
z OOP Zábřeh vyřešili oznámení o ztrátě 
mobilního telefonu, který byl zajištěn 
u nepoctivého nálezce v Červené Vodě. 
Případ bude řešen příslušným správním 
orgánem.

V nočních hodinách proběhla společná 
akce s policisty s OOP Lanškroun a 
příslušníky celní správy zaměřená na 
možné podávání alkoholických nápojů 
mladistvým. V Lanškrouně proběhla 
akce víceméně bez problémů – zkontro-
lovány dvě provozovny, zjištěny pouze 
tři osoby mladší 18 let, které požily alko-
holické nápoje. Mnohem horší situace 
byla v Králíkách, zde při akci asistovali 
také pracovníci městského úřadu Králíky. 
Ke kontrole byla vybrána pouze jedna 
provozovna, kde se v danou chvíli nachá-
zelo více jak 100 osob. Z tohoto důvodu 
neproběhla kontrola u všech mladistvých, 
některým se podařilo ukrýt se před kon-
trolujícími příslušníky. I tak byl výsledek 
kontrolní akce pro naše město nelichotivý 
– v okamžiku kontroly zjištěno 10 mladis-
tvých pod vlivem návykových látek. Akce 
tohoto typu budou z preventivních důvodů 

nadále pokračovat.
3. 10. Policisté obdrželi oznámení občana 

o ztrátě peněženky s obsahem 30.000,- 
Kč. Později domnělý poškozený nalezl 
peněženku poblíž svého automobilu včetně 
obsahu. Případ byl odložen.

4. 10. Vloupání do kostela v Heřmanicích, 
odhadnutá škoda více jak 20.000,- Kč.

5. 10. Policisté řeší oznámení o vloupání 
do příručního skladu prodejny potravin 
v Červené Vodě (jedná se o již třetí obdobný 
případ za letošní rok).

Krádež peněžního obnosu z uzamčené 
šatní skříňky ve výši 350,- v místní škole. 
Policisté krádež objasnili přímo na místě, 
zjištěni dva mladiství pachatelé, případ 
předán k dořešení na úřad vyšetřování.

8. 10.
Dopaden pachatel  krádeže hoto-

vosti z herní provozovny v Králíkách. 
Zaměstnanec provozovny zneužil podmínek 
a okradl zaměstnavatele cca 70.000,- Kč. 
S uvedeným finančních obnosem okamžitě 
odjel z Králík.

22. 10. Policisté na základě oznámení 
občanů řeší tři případy vloupání do mo-
torových vozidel včetně krádeže vozidla, 
pachatel hlídce unikl. Policisté po třech 
dnech operativní práce vytipovali možného 
pachatele. Pachatel se přiznal a přislíbil 
vzniklou škodu uhradit. Případ bude dále 
řešen u okresního soudu.

Policisté dále řešili v ranních hodinách 
případ pobíhajícího býka na okraji města, 
následoval výjezd do Bílé Vody, kde poli-
cisté zasahovali u sociálně problémových 
jedinců (den před tím proběhla výplata 
sociálních dávek, finanční prostředky byly 

proměněny na alko-
hol), policisté zde za-
sahovali 3x v průběhu 
dne.

V  o d p o l e d n í c h 
h o d i n á c h  p ř i j a l i 
policisté oznámení o 
krádeže větší finanční hotovosti z firmy 
v Červené Vodě. I přes operativně zorga-
nizovanou bezpečnostně-dopravní akci 
v regionu, kdy policisté požádali o pomoc 
další hlídky, nebyl pachatel dopaden.

Okrádání trochu jinak
V poslední době se i v Králíkách některým 

uživatelům mobilní sítě Vodafone objevila 
na mobilu informace o zmeškaném volání. 
Většinou se jedná o krátké prozvonění - cca 
dvě zvonění. Hlavně pro seniory může být 
problém identifikovat zmeškaný hovor a 
proto pro jistotu zavolají zpět. Člověk, který 
mobilům moc nerozumí, snadno přehlédne 
malé znaménko „+“ před číslem, které 
začíná jako směrové číslo z Prahy (pevná 
linka). Bohužel se dočkají po vytoční 
čísla pouze nesmyslné hlášky z nějakého 
„automatu“. A kam že se to dovolali - 
kupodivu až do Konga, jedná se ve většině 
případů o číslo +2431230291. Bohužel 
po zpětném vytočení tohoto čísla budete 
lehčí o desítky korun, jedná se o číslo se 
zvláštním tarifem. Takto podvodníci bez 
námahy získávají legálně Vaše peníze. Před 
tímto číslem je již na internetu v diskusních 
fórech několik varování, takže pozor, stále 
někdo útočí na Vaše peníze. A nemusí to být 
přímo fyzický útok, peníze se dnes kradou 
bezpracně z tepla domova.
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Prozatímní návrh jízdního řádu veřejné vlakové dopravy Lichkov - Štíty

Nedávno jsme informovali o vyhlášení fotografické 
soutěže s tématem „Podívejte se na Pardubický kraj 
vaším objektivem“.

Soutěže se zúčastnil také externí fotograf redakce 
KZ Jaroslav Kosek. Z celkového počtu cca 450 foto-
grafií bylo nakonec vybráno 15 fotografií k ocenění. 
Výstava všech 15 fotografií se uskuteční v 11 městech 
Pardubického kraje. Jedním z oceněných snímků byla 
i fotografie pořízená naším spolupracovníkem.Hod-
notící porota zařadila tento snímek na 7. místo.
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FIRMA
Alena Jirásková

► Než uklidíte kola na zimu, přijďte na
posezónní servis.

► Všechny modely kol roku 2009 již ve
slevě (pěkný vánoční dárek).

► Dále nabízíme kompletní servis lyží
a snowboardů.

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

Adopce na dálku
pokračuje

Gymnázium adoptovalo 
v roce 2006 tehdy sedmiletého 
chlapce Aboubacara Fofanu 
z africké Guineje. Dnes díky 
nám chodí třetím rokem do 
školy. Částka na školné, kte-
rou jsme loni vybrali, stačí na 
docházku do školy do konce 
října.

Protože jsme se v červenci 
2009 spojili se základní školou 
a vytvořili jeden subjekt, oslo-
vili jsme v letošním školním 
roce nejen žáky gymnázia, ale 
i žáky a učitele základní školy. A byli jsme velmi mile překva-
peni. Ani žákům druhého stupně a dokonce ani žáčkům prvního 
stupně není lhostejný osud dětí v Africe. Na „žluté“ škole bylo 
vybráno 1912,- Kč, žáci a učitelé z „bílé“ školy mezi sebou 
vybrali 1862,- Kč a na gymnáziu bylo vybráno 2700,- Kč.

Školné na jeden školní rok je 5250,- Kč. A protože jsme nejen 
vybrali potřebnou částku, ale ještě něco navíc, rozhodli jsme 
se zbylé peníze poslat na účet, ze kterého jsou hrazeny školní 
pomůcky, dětské knihy, hračky a zdravotní ošetření pro všechny 
děti zařazené do adopčního programu.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoliv 
příspěvkem a doufáme, že v této tradici budeme pokračovat 
i v dalších letech.

Pokud by Vás zajímaly další informace kolem adopce na 
dálku, hledejte na www.pro-contact.cz. V současné době je 
koordinátorka projektu na cestě za adoptovanými dětmi, aby 
zkontrolovala průběh adopce a nafotila děti pro nás jako adop-
tivní rodiče.

Děkujeme za pomoc při vybírání příspěvků p. E. Bílé a Mgr. 
J. Berkové.

Mgr. Zdenka Kolbová, Mgr. Martin Tyč

Drakiáda pod Amálkou
Již 11x organizovala naše MŠ Moravská Drakiádu. Ta letošní 

se konala v sobotu 3. 10. 2009 a přesto, že na náměstí byla pouť, 
tak neodradila čím dál více příznivců této podzimní radovánky. 
Přišli nejen Králičtí, ale i jejich návštěvy. Odpoledne bylo krásné, 
slunečné, větrné a nechyběl tradiční teplý čaj a něco sladkého 
k zakousnutí. 

Dráčků a draků bylo nespočet a mohli jsme vidět najednou až 28 

draků vznášejících se na obloze. 
A opět zazářil pan Mrklovský 
st., který se naší Drakiády účast-
ní každoročně. Ani letos jeho 
vlastnoručně vyrobený papírový 
drak, řízený klubíčkem s rukama 
v kapsách, neměl konkurenta. 
Jeho dráček se na nás díval z 
nejvyšší výšky. Děkujeme panu 
Mrklovskému za jeho věrnost 
a obdivujeme jeho zručnost. A 
když dráček nechtěl létat? Tak 
bylo na louce připraveno pro děti 
sportovní vyžití – hry s padákem, 
překážková dráha, lovení dráčků, 
házení na cíl a volné kreslení.

Co předcházelo naší Drakiádě? – 24. 9. 2009 odpoledne se sešlo 
na zahradě téměř 40 rodičů a společně se svými dětmi vyráběli 
dráčky, jež zdobí okna naší školky. Nechybí ani podzimní výzdoba 
vstupu do MŠ.

A co na závěr? Dráčci vyrobení rodiči s dětmi ještě letos „odletí“ 
do MŠ Miedzylesie, kde chystáme společnou česko-polskou putovní 
výstavku z pracovní dílny rodičů a dětí.

Děkujeme všem, kteří s námi a se svými dětmi strávili pěkné 
sobotní odpoledne v přírodě. Těšíme se opět za rok na shledání 
s dráčkem pod Amálkou.

Mateřská škola Moravská
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Kalendář Celé česko
čte dětem 2010

V rámci celostátní kampaně Celé Česko 
čte dětem vznikl krásný kalendář na rok 2010. 
V kalendáři představuje každý měsíc roku jedna 
známá osobnost s dítětem. Populární osobnosti 
vidíme vždy v aranžované fotografii inspirované 
některým z výjevů z dětské české nebo zahranič-
ní knihy. V kalendáři se můžete podívat na Ivanu 

Chýlkovou a malého 
Jáchyma Krause jako 
Sněhovou Královnu a 
Kaje v pohádce H. Ch. 
Andersena, Michala 
Viewegha a Arnošta 
Goldflama ve svých 

vlastních pohádkách se svými rodinami, 
Martina Dejdara jako Kocoura v botách 
v pohádce Charlese Perraulta či Pavla Zunu 
jako kapitána Háka v příběhu Petra Pana. 
Olympijskou vítězku Kateřinu Neumanno-
vou s dcerou Lucinkou uvidíte v pohádce 
Hrnečku vař.  Další tváří kalendáře je Aneta 
Langerová jako Červená Karkulka a Ewa 
Farna jako Jezinka v pohádce O Smolíčkovi 
Pacholíčkovi. Olga Sommerová vystoupí jako 
Královna z karty a její dcera Olga Špátová 
jako Alenka v příběhu o Alence v říši divů. 
Operní pěvkyně Eva Dřizgová se svým šesti-
letým synem se nechala fotit v pohádce Čert 

a Káča. Gólmanská legenda Dominik Hašek 
zobrazuje mořského vlka a jeho dcera je Pipi 
Dlouhá Punčocha. Vědce reprezentuje Pavel 
Jungwirth jako alchymista.

Fotografkou kalendáře je velká osobnost 
české fotografie Dita Pepe, držitelka několika 
prestižních cen v České republice i v zahraničí. 
Grafický návrh kalendáře je dílem Petra Štěpána 
z grafického Studia Najbrt.

Kalendář si už nyní můžete prohlédnout 
v dětském oddělení Městské knihovny v Králí-
kách. Třeba se vám zalíbí natolik, že ho koupíte 
pod vánoční stromeček.

Ivana Marečková

SAtURNIN VyhRÁL!
Sedmnáctý říjnový večer patřil v České televizi knihám. Slavnostním 

večerem skončila anketa Kniha mého srdce, ve které si Češi volili 
svou nejoblíbenější knihu a celkem v ní od dubna do září odevzdali 
322781 hlasů.

Herec Jaroslav Dušek na začátku pořadu vyhlásil, kterých šest knih 
ze závěrečné dvanáctky nepostupuje do finále:

na 7. - 12. místě se umístily knihy
    počet hlasů

7. Děti z Bullerbynu  14 245
8. Co život dal a vzal  13 384
9. Pán prstenů   12 941

10. Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války  10 362

11. Rychlé šípy     9 721
12. Alchymista     6 742
A pak už nastala „bitva“. Každá ze šestice finálových knih dostala 

své obhájce, kteří měli pouze jednu minutu na to, aby svého favorita 
doporučili divákům a vyzvali je, aby v průběhu večera poslali esemesku 
právě jejich knize.

Souboj pokračoval vtipnou diskusí patronů na téma Humor, Napětí, 
Erotika, Moudrost a Děti - samozřejmě, že debatu vtipně využívali 
k podpoře svých favoritů.

Po sečtení hlasů, které poslali diváci knihám svého srdce v esemeskách, 
přišel výsledky vyhlásit nejstarší patron, světoznámý český spisovatel 
Arnošt Lustikg, který během večera obhajoval Malého prince.

Řekl krásnou myšlenku: „Knížky jsou ideální rodina, sourozenci, 
kteří si nekonkurují.“

Potom už se napjatí diváci dozvěděli konečné pořadí. Krásné je, že 
Češi na první dvě místa umístili dvě české knihy, které se probojovaly 
do užšího finále!!

   počet hlasů
1. Saturnin  38 430 
2. Babička  29 935 
3. Malý princ  24 232
4. Stmívání  24 217 
5. Harry Potter  22 665 
6. Egypťan Sinuhet  19 674
Obhájci Saturnina Jana Synková a Petr Vacek dostali velikánský dort 

v podobě knihy a další dort v zákulisí čekal na paní Hanu Sýkorovou 
– dceru autora vítězné knihy - Zdeňka Jirotky. V závěru přímého přenosu 

s dojetím zavzpomínala, jak tatínek za války psal knížku v koupelně, 
protože to byla jediná místnost, která se v bytě dala dokonale zatemnit, 
a proto prý je asi v Saturninovi tolik vody. Manželka pana Jirotky, která 
jako první Saturnina četla, prý pochybovačně říkala: „Myslíš, že ti ty 
bláznoviny někdo vytiskne?“

Možná, že někteří z vás by na prvních místech raději viděli jinou kníž-
ku, ale je důležité, že Češi četli, čtou a zdá se, že číst ani nepřestanou a 
literatura bude nadále pohlazením pro naše srdce!

Jaroslav Dušek, vtipný průvodce večerem, se rozloučil s diváky i s ce-
lou anketou: LIDÉ, ČTĚTE!

Ivana Marečková

MODERNÍ DĚJINy
NA INtERNEtU

Členové ostravského občanského sdružení PANT a redaktoři nového 
webu www.moderni-dejiny.cz prezentovali 15. října 2009 vzdělávací a 
výukový portál Moderní dějiny na půdě Senátu Parlamentu České republi-
ky. Akce se účastnili senátoři, zástupci ministerstva školství, partnerských 
škol, neziskových organizací, profesních sdružení i novináři.

Tvůrci nového portálu, který byl spuštěn počátkem září jsou přesvěd-
čeni, že „znalost moderních dějin vlastní země je rozhodující a klíčový 
prvek pro další zdravý vývoj společnosti. Nová generace by měla mít 
informace, aby neopakovala chyby svých rodičů a prarodičů“.

Web jako celek, jeho přípravu a tvorbu představil Petr Šimíček 
z ostravského Gymnázia Olgy Havlové. Označil projekt portálu (zatím 
financovaný pouze ze soukromých zdrojů!) v českém prostředí jako 
jedinečný, především pro úzké zaměření pouze na dějiny 20. století 
- československé i světové. Jedinečnost spatřuje v orientaci portálu na 
učitele, studenty a žáky, kterým je především určen. Informace, databáze 
zdrojů i multimediální prezentace byly po léta rozptýleny, většinou na 
webech institucí, na nichž tvořily jen podoblast, ke které se v mnoha pří-
padech učitelé těžce dostávali. Cílem portálu Moderní dějiny je soustředit 
výukové materiály i informace o novinkách v oboru na jedné přehledné 
ploše. Autoři a přispěvatelé portálu se nesoustředí jen na politické a 
ekonomické dějiny, ale také na odraz dějinných událostí v umění, vědě 
a každodenním životě.

Předseda občanského sdružení PANT Petr Pánek seznámil přítomné 
s multimediálními možnostmi nového portálu, které jej výrazně odlišují 
od běžných webových stránek. Moderní dějiny od spuštění 1. září na-
vštívilo podle Petra Pánka z Občanského sdružení PANT kolem 21.000 
lidí. K dalším aktivitám souvisejícím s portálem patří podle Petra Pánka 
kromě vzdělávacích seminářů, konferencí a popularizace výuky soudo-
bých dějin, také tvůrčí spolupráce s partnerskými školami - na konferenci 
představili možnosti spolupráce zástupci Gymnázia Milady Horákové 
z Prahy a zástupci Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy 

Podle informací z internetu zpracovala Ivana Marečková
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Společenská kronika

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

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

žIVOtNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v měsíci listopadu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
87 let - Ludmila Makarová
86 let - Felix Vlasák
85 let - Jiří Černý,
 - Věra Němcová
84 let - Karel Harvalík
83 let - Věra Peřinová
80 let - Jaroslav Špinler,
 - Vlasta Tomková,
 - Marie Hochmanová
79. let - Imrich Tóth
78 let - Marie Kiselová,
 - Anna Vašátková

76 let - Marie Fojtíková
75 let - Marie Kainová,
 - Josef Gábler
74 let - Valerie Rakašová
72 let - Blahoslav Tomeš,
 - Vojtěch Kondáš
71 let - Margita Tóthová
70 let - Jiří Havlík,
 - Herman Steiner,
 - Eva Feltlová,
 - Miroslava Mlčůchová

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

ký zpravodaj, 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.“
Samuel Demeter – Jaroslava Bulová

Vladimír Horníček – Tereza Jirásková

Stomatologické služby
Oblast červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, žamber-

ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 

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

den lékař/ka obec místo telefon
07. 11. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
08. 11. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
14. 11. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
15. 11. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
17. 11. Út MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
21. 11. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
22. 11. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
28. 11. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
29. 11. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
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 Červe-
nou Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či 
nikoliv. Tato služba je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům 
uvedeným v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 
11:00 hodin a že v určitý den slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás 
v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento případ do státní správou organizované 
pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, kterého 
jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá 
Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá 
služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do dru-
hého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat 
ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Tomáš Kaplan – Martina Suková
Ondřej Molič – Martina Bílá

Řádková
inzerce

Prodám datový kabel k počítači o délce 
30m. Má 2 koncovky originálně dělaný na 
zakázku. Možnost propojení počítačů mezi 
sebou. Cena 250 Kč. Kontakt je 733291074 
Koutný Jiří, e-mail: JiriKoutny.aliasJack@
seznam.cz. PS: foto mám, popřípadě zašlu, 
barva šedá, nepoužitý. 

Kompletně zrekonstruovaná vila 
v Králíkách s kadeřnickou provozovnou. 
Klidná lokalita poblíž centra města, zahrada 
850m2, garáž na samostatném pozemku 
navazujícím na zahradu. Cena 2,3mil.+ pře-
vzetí hypo.500tis. Tel.: 608638638, e-mail: 
jura200@seznam.cz.

Pronajmu byt v centru Králík 2+1/60m2. 
Byt je plně zařízen. Ohřev vody i topení 
plynové. V případě zájmu pište na ur-
banfranta@seznam.cz, sms nebo volejte 
č. 604107534.

Prodám „vajíčko“ po jednom dítěti, ve 
velmi dobrém stavu. Cena 500,- Kč. Tel.: 
732452739, e-mail: petra.maleckova@
centrum.cz. 

Prodám kočárek po dvou dětech. Jedná 
se o kombinaci hlubokého kořárku a spor-
ťáku. Cena: 1.500,- Kč. Tel.: 732452739, 
e-mail: petra.maleckova@centrum.cz.

Prodám byt 3+KK v Králíkách poblíž 
centra města se sklepem. Ve velmi dobrém 
stavu (nová koupelna, dlažba a obklady 
v kuch.). Prohlídky možné od 1. 11. 2009. 
Cena 1300000.-Kč. Tel.: 739762619, e-
mail: prodej.bytu.kraliky@seznam.cz.

Prodám byt 4+kk (cca 100m2) v Králí-
kách poblíž centra města s balkonem a skle-
pem. Nové topení, v dobrém stavu. Cena 
1590000.-Kč. Spěchá. Tel.: 739762619, 
e-mail: prodej.bytu.kraliky@seznam.cz.

Prodám garáž (pozink. ocelový plech), 
záruka, levně, dovezu. Tel.: 776 201 201.

Prodám velice pěkný dětský kočár 
zn. Trend (česká výroba), levně. Tel.: 
734494952, e-mail: di.maresova@seznam.
cz.

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

Pavlína Kopecká, Anna Horáková, Juraj Snopek, Helena Mánková, Jaroslav Zerzán

ÚMRtÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“
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Program na LIStOPAD
úterý   3.   BRÜNO   zač. ve 20:00 hod
Britský komik Sacha Baron Cohen završil filmovou trilogii 

– každému svému alter egu věnoval jeden film (Ali G: Indahouse, 
Borat: Nakoukání..., a nyní rakouský homosexuální televizní re-
portér Bruno). Většina recenzí snímek hodnotí jako provokativní, 
drsný, extrémní a sexistický. A také nesmírně zábavný.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; 80 min.

VENI, VIDI, VICI
úterý 10. zač. ve 20:00 hod
Nová česká romantická ko-

medie popisuje vzestup, pád 
a zmoudření mladíka Honzy, 
který po maturitě kvůli finanč-
ním problémům své rodiny 
odloží další studium a začne 
pracovat v hotelu v Karlových 
Varech, kde objeví svůj golfový 
talent.

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

středa   18.   STÁHNI MĚ DO PEKLA   zač. ve 20:00 hod
Mladá bankovní úřednice zamítne žádost podivné paní, která ji 

následně prokleje prostřednictvím utrženého knoflíku. Strašidelný 
příběh má četné atributy klasického hororu včetně narůstajícího zla 
a překvapivého konce, který zdánlivě vylučuje pokračování, avšak 
prokletý knoflík má nového majitele.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 95 min.

pátek   20.   PROROCTVÍ   zač. ve 22:00 hod
V apokalyptickém snímku se profesor astrofyziky John (Nicolas 

Cage) dostane k papíru se záhadnými čísly, které popisují světové 
katastrofy včetně té poslední, jež právě přichází. Oproti obdobně 
laděným snímkům se ovšem tentokrát šťastný konec nekoná... 
Film promítáme až od 22:00 hodin kvůli předchozímu divadelnímu 
představení.

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

JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE
úterý   24.   zač. ve 20:00 hod
Koprodukční velkofilm známé režisérky Agnieszky Hollandové 

(přizvala k režijní spolupráci také dceru Kasiu Adamikovou) uka-
zuje proslulého slovenského hrdinu Juraje Jánošíka jako člověka, 
který se stal legendou, i když o to vůbec nestál. 

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; česká verze; ŠUP; 130 min.

pátek   27.   HANEBNÝ PANCHARTI   zač. ve 20:00 hod
Quentin Tarantino konečně realizoval svůj dlouho připravovaný 

projekt z druhé světové války, jedná se ovšem o tzv. alternativní 
historii. Snímek na pomezí romantického příběhu, akčního thrilleru 
a tragikomedie vypráví o pařížském atentátu na špičky Třetí říše 
včetně Hitlera.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 150 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
LIStOPAD 2009

RUDY LINKA TRIO
sobota 7. zač. ve 20:00 hod
Koncert fenomenálního jaz-

zového kytaristy Rudyho Linky 
a jeho amerických spoluhráčů 
(Dan Fabricatore – bass, Rich 
Huntley – bicí). Rudy Linka žije 
v New Yorku, ale do Čech se 

často vrací, v posledních letech je jeho jméno spojeno především 
s pořádáním Bohemia Jazz Festu. 

V odborných anketách je řazen do první desítky světových 
kytaristů. Králický koncert bude mít stolové uspořádání sálu s ob-
čerstvením. Vstupné 100,- Kč.

středa   11.   PŘÍBĚHY V HUDBĚ   zač. v 19:00 hod
84. koncert Kruhu přátel hudby se koná v Evropském domě. 

Účinkují doc. Stanislav Bogunia – klavír a Petr Nouzovský – vio-
loncello. Program: Debussy, Janáček, Messiaen, Dvořák, Franck. 
Vstupné 50,- Kč, děti a mládež zdarma.

pátek  13.  TELEVARIETÉ V OPERETĚ   zač. v 15:30 hod
Zábavný hudební pořad určený především pro střední a starší 

generaci je složen ze slavných operetních písní a melodií. Účinkují 
sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a Slezského 
divadla v Opavě. Vstupné dobrovolné.

pátek   13.   VÍKEND   zač. ve 20:00 hod
Další představení letošního ročníku Mezinárodního festivalu 

české a slovenské dramatické tvorby sehraje divadelní soubor 
ŠOK ze Starého Města. Divadelní komedie českého dramatika 
Ivana Krause “Víkend” srší ironií a suchým humorem. Vypráví 
o manželském páru, který si zdánlivě nedokáže představit život 
jeden bez druhého, ale ve skutečnosti si připravuje „půdu“ pro 
nevěru.  Není to ale tak jednoduché, jak by se na první pohled 
zdálo. Mezilidské vztahy jsou od nepaměti velmi komplikované, 
nemluvě o nevěře napříč generacemi. Každá postava tu má svůj 
jedinečný charakter, který se v silně choulostivých situacích buď 
projeví v „celé své nahotě“ nebo je naopak snahou zúčastněných 
ho maximálně potlačit. A tak to je až do samého závěru, kdy se obě 
víkendové milenecké dvojice – mladá sekretářka s obstarožním 
vědeckým pracovníkem a současně šéfem a jeho manželka zase 
se svým přítelem, zemitým drsným instalatérem –  sejdou po noci 
plné vášní na společné hotelové snídani. Vstupné 60,-Kč.

pátek   20.   PASTIER (PASTÝŘ)   zač. ve 20:00 hod
Poslední letošní představení Mezinárodního festivalu české a 

slovenské dramatické tvorby. Slovenské divadelní monodrama, 
v hlavní roli Vlado Benko, známý králickému publiku z vynikající 

inscenace Zelňačka z minulého roku. Vstupné 60,- Kč.
* viz článek na následující straně

sobota   21.   1. PLES FC JISKRA   zač. ve 19:30 hod
Ples pořádá fotbalový oddíl FC Jiskra jako zamýšlený počátek 

tradice podzimních plesů, k tanci hraje skupina Monitor, občerstvení 
zajištěno. Vstupné 80,- Kč.

GOODFELLAS & MODEL BAZAAR
sobota   28.   zač. ve 20:00 hod
Hudební večírek v kavárně Střelnice. Dvě nadějné kapely na 

svém podzimním turné (celkem 34 koncertů!), viz www.goodfellas.
cz a www.modelbazaar.com. Žižkovsko-karlovarští Goodfellas 
se setkali v Karlových Varech při jamování v parku v létě 2007. 
Od té doby cestují okouzleni akustickým zvukem po klubech celé 
ČR, za poslední rok odehráli bezmála stovku koncertů. Mimo jiné 
doprovodili kapely -123 minut, Fake Tapes, Niceland či Imodium 
na jejich unplugged turné. Na podporu turné natočili Goodfellas 
v létě 2009 desku Sweet and Lowdown, na níž přizvali řadu 
hudebních přátel. Účinkuje kytarista Honza Ponocný alias Circus 
Ponorka, vynikající hráč na didgeridoo Ondřej Smeykal, frontman 
legendární pražsko-americké kapely Circus Praha Bradley Stratton 
nebo zpěvačka Tereza Nekudová.

Model Bazaar je originální akustické trio z Brna. Ve složení 2 
akustické kytary a violoncello již od podzimu roku 2007 balancuje 
nad propastí folku, rocku a popu, kam rádo nahlíží, ale nechce 
spadnout. Za svého ročního působení stihli Model Bazaar odehrát 
nejen desítky koncertů po celé České republice, ale absolvovat 
i úspěšné turné po Velké Británii. Umístili se na 3. místě v soutěži 
Radegast Líheň a na 4. místě soutěže Jack Daniel´s Talent Scou-
ting 2009. Byli čtvrtfinalistou největší české soutěže kapel RGM 
Live Space 2009. V březnu 2009 vydali debutové album „A Bit“. 
Vstupné 50,- Kč.

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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tANEčNÍ PRO DOSPĚLÉ 2009
Klub Na Střelnici pořádá ve spolupráci 
s tanečními mistry Ivou Musilovou a 
Vladimírem Hejtmanským další ročník 
tanečních lekcí pro dospělé - začátečníky 
i pokročilé. Kurz tvoří pět lekcí a závěrečný 
taneční večer se živou hudbou. První 
lekce se koná ve čtvrtek 5. 11. 
v 19:00 hodin. Kurzovné pro pár činí 
700,- Kč a je splatné na první lekci, 
přihlášky a další informace na tel. 603 
849 460 nebo strelnice@strelnice.cz.

Pastier fackaný životom nefňuká
(doprovodný text k programu na straně 22)
Osamelý muž. Okolo neho len lesy, pasienky a kravy. 

Pes. Potom už len vlastné spomienky a fantázia. Občas ich 
nepríjemný tlak musí spláchnuť v dedinskej krčme. Taký 
je východiskový bod monodrámy, ktorú podľa poviedok 
Václava Pankovčína do dramatickej podoby napísal po-
pradský režisér, herec a dramaturg Vlado Benko.

Hoci je ostrieľaným divadelným harcovníkom, so žánrom 
monodrámy nemal dosiaľ vlastnú skúsenosť. Štyri desaťročia 
sa meno Vlada Benku spája predovšetkým s tvorbou poprad-
ského divadla Commedia. Za ten čas má na svojom konte 
okolo 60 premiér, rad ocenení, úspechy v zahraničí. Okrem 
iného je držiteľom Ceny Jozefa Kronera za celoživotný prí-
nos v hereckej a režijnej tvorbe v neprofesionálnom divadle. 
S divadelníkmi z Commedie vždy staval na precíznej hereckej 
práci a situačnej komike.

Na javiskových doskách sám, bez hereckého partnera, ne-
zvykol stávať. Na naštudovanie monodrámy ho inšpirovala 
reportáž Václava Pankovčína v denníku Smena. Tak ho 
oslovila, že si ju odložil. Silný príbeh obyčajného chlapa 
zo slovenského vidieka mu však stále rezonoval v hlave. 
Po sedemnástich rokoch sa k nemu vrátil. Prečítal si ďalšie 
Pankovčínove texty a poviedky, čosi pridal z vlastných po-
zorovaní a vznikol Pastier. Smutno-smiešny príbeh chlapa, 
ktorému život ukradol to najcennejšie – vieru v človeka. Ale 
neobral ho o nádej.

Réžie predstavenia sa v spolupráci s dramaturgom, autorom 
scenára a hercom Vladom Benkom zhostil Ladislav Péchy 
z Levočskej divadelnej spoločnosti. V jeho podaní je pastier 
rozkošnou postavou. Najprv v polohe životom unaveného, ale 
relatívne stále veselého chlapíka vtipkuje. Sám o sebe i o okolí. 
Jeho postrehy nesú v sebe zdravú ľudskú múdrosť. Glosovaniu 
vývoja spoločnosti nechýba ostrie sarkazmu. Iskrí to však 
človečinou, ľudskou vľúdnosťou. Emóciami aj vášňou. Hoci 
je pastier fackaný životom, nefňuká. Občas lavíruje na hrane 
rezignácie, ale vždy znova sa pochlapí. Len vlastnú bolesť 
trochu tají, až napokon vytryskne v celej obnaženej sile.

Inscenácia stojí a padá na hereckej výpovedi. Benko 
nemá oporu v prepracovanej scéne. Tá svojou strohosťou a 
jednoduchosťou len zvýrazňuje esenciu príbehu. Gradácii deja 
pomáhajú inscenačné vstupy akoby zo sveta fantázie (dejom sa 
prevalí kravka-dve, prebehne pes, padá lístie, sneží) a hudba 
Vinca Jaša. Benko je v úlohe zemitého, obyčajného pastiera 
presvedčivý. Postava akoby šitá presne naňho.

(SME, 29. 1. 2009 Mira Kováčiková)

KRÁLÍKy OPEN 2009
Ve dnech 1. a 2. 8. 2009 uspořádal tenisový oddíl TJ Jiskra 

Králíky,o.s. tradiční tenisový turnaj KRÁLÍKY OPEN 2009 ve 
dvouhrách (8 hráčů) a čtyřhrách (7párů), opět s mezinárodní účastí 
(Paolo Lauretti - Itálie).

Oproti loňskému roku, kdy se pro nepřízeň počasí nepodařilo 
turnaj uspořádat, proběhl turnaj v pohodové atmosféře umocněné 
nádherným letním počasím i novým zázemím v podobě multi-
funkční buňky (šatna, sociální zařízení, sklad) kterou pro náš oddíl 
zajistilo Město Králíky.

Ve dvouhrách zvítězil stejně jako v předchozím turnaji Luděk 
Dostál z Králík, na dalších místech se umístili Filip Andrš a Miro-
slav Absolon, oba ze Žamberka.

Ve čtyřhrách první místo vybojoval pár Babic - Dostál z Králík, 
který ve finále porazil pár Laxa - Plášek, oba původem z Králík, 
nyní Liberec - Brno, 3. místo obsadil pár ze Žamberka Absolon - 
Andrš, který v zápase o bronzovou příčku porazil pár Evžen Malý 
- Michala Malá (otec s dcerou) z Králík.

Turnaj se uskutečnil za podpory Města Králíky a penzionu 
Bumbálka Horní Orlice.

Stanislav Jungvirt - předseda tenisového oddílu

Mladí hasiči SDh Lichkov
Od září se konají pravidelně každý pátek schůzky mladých 

hasičů. Od 16:00 – do 17:00 hod. - přípravka (od 3 do 6 let) a od 
17:00 – do 18:00 hod starší (od 6 do 15 let). S dětmi se scházíme 
v tělocvičně nebo ve třídě místní školy. Do přípravky dochází jede-
náct dětí, mezi starší deset dětí a to nejen z Lichkova, ale i z Králík 
a z Boříkovic. Pokud by měl někdo zájem stát se mladým hasičem, 
rádi mezi sebe přivítáme další členy. 

O děti se stará tým proškolených vedoucích. Případné podrob-
nosti Vám sdělí vedoucí přípravky Jiří Dulovec (tel: 608078270, 
e-mail: jirkadulovec@seznam.cz ) nebo vedoucí starších Jan Mlynář 
(tel.: 603539045, e-mail: mlynarjan@seznam.cz ). Více informací 
o činnosti s dětmi a množství fotek najdete na www.sdh-lichkov.
estranky.cz.

za kolektiv vedoucích mládeže Jan Mlynář

Králický Sněžník o.p.s.
hledá v souvislosti s přípravou nového 
projektu (polo)profesionální fotografy 
pro pořízení kolekce fotografií turistic-
ké oblasti Králický Sněžník.
Kontakt:
Ing. Danielová Ivana
tel. 731 506 016.



Králický zpravodaj 11/2009 - 24

6. ROčNÍK hEŘMANICKÉhO tURNAJE V MALÉ KOPANÉ
Tradiční vesnický turnaj v malé kopané se za účasti šesti družstev konal dne 12.září 2009 na hřišti v Prostřední Lipce. Jeho průběh 

ve dvou základních skupinách a následujících zápasech byl takovýto: 

1. SKUPINA - JEDNOTLIVÉ ZÁPASY 2. SKUPINA – JEDNOTLIVÉ ZÁPASY
SDH Dolní Morava – AC Heřmanice „A“   0:2 Pokémon Dolní Lipka – Písařov   0:1
Prostřední Lipka – SDH Dolní Morava   1:4 AC Heřmanice „B“ – Pokémon Dolní Lipka   1:1
AC Heřmanice „A“ – Prostřední Lipka   4:1 Písařov - AC Heřmanice „B“   2:0

pořadí 1. skupiny družstvo body skóre rozdíl
   1. AC Heřmanice „A“  6  6:1  + 5
   2. SDH Dolní Morava  3  4:3  + 1
   3. Prostřední Lipka  0  2:8  – 6

pořadí 2. skupiny družstvo body skóre rozdíl
   1. Písařov  6  3:0  + 3
   2. Pokémon D. Lipka  1  1:2  – 1
   3. AC Heřmanice „B“  1  1:3  – 2

o 5. místo Prostřední Lipka – AC Heřmanice „B“   2:0

1. semifinále SDH Dolní Morava – Písařov   0:1

2. semifinále AC Heřmanice „A“ – Pokémon D. Lipka  1:0

o 3. místo SDH D. Morava – Pokémon D. Lipka   2:0

finále AC Heřmanice „A“ – Písařov   0:2

ZÁVĚREČNÉ POŘADÍ DRUŽSTVO
   1. Písařov
   2. AC Heřmanice „A“
   3. SDH Dolní Morava
   4. Pokémon Dolní Lipka
   5. Prostřední Lipka
   6. AC Heřmanice „B“

Písařovští „kopálisti“ konečně protrhli smůlu na Heřmanice a 
coby nejfotbalovější tým v turnaji zvítězili. Družstva na prvních 
čtyřech místech získala věcné ceny. Pro všechny zúčastněné 
týmy byl připraven diplom a udělena byla také individuální 
cena pro nejlepšího střelce, kterým byl David Skoták z heřma-
nického áčka.

Děkujeme panu Jiřímu Součkovi za rozhodcovskou činnost, 
dobrovolníkům, především Vláďovi Vycudilíkovi, za pomoc s pří-

pravou hřiště, hasičům z Prostřední Lipky za zajištění občerstvení a 
samozřejmě všem zúčastněným hráčům za fairplay sportovní den. 
Poděkování patří také našim sportovním partnerům: Městskému 
úřadu Králíky, firmě Max Portman s.r.o. Kroměříž, Slávce Špačkové 
- S grafik Králíky, Jiřímu Bartoníčkovi - farma Oleška Heřmanice 
a firmě Viking outdoor Králíky.

Za pořadatele Petr Venzara
Foto: Ivo Konopáč
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Bohužel si někteří z našich spoluobčanů pletou květináče určené 
k okrašlování veřejného prostranství s kompostem určeným pro 
obsah jejich domácích květináčů. Foto: redakce KZ.

Opravená kaplička
Pokud máte rádi procházky podzimní krajinou, doporučuji 

procházku do Prostřední Lipky, přímo na hřbitov u kostela. 
Pozvání je trochu morbidní, ale pohled krásný, o to krásnější, 
že po mnoha letech má opět tento hřbitov místo ruiny krásnou 
svépomocí opravenou kapličku i s oltářním obrazem a všemi ná-
ležitostmi. O tuto opravu se postaral předseda Osadního výboru 
pan Kobza společně s panem Hrdinou. Obraz zrekonstruovala 
rukou odbornou paní Karenová.

Pokud vám procházka nevyjde teď na podzim, nevadí, můžete 
přijít kdykoliv, kaplička tu bude stát a připomínat doby dávno 
minulé, současné i budoucí. Stala se teď zase o kousek trvalejší 
hodnotou a vzpomínkou na kdysi samostatnou a silnou obec 
Prostřední Lipka.

K. Brůnová obyvatelka obce

Poznámka redakce: Finanční příspěvek na opravu obrazu 
poskytlo Město Králíky.

Klub Na Střelnici sobota 24. 10. 2009 - večerní prodloužená 
lekce kurzu tance a společenské výchovy. 
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