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Slavnostní shromáždění k 20. výročí
listopadových událostí roku 1989

Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla 
vzpomínková akce na listopadové události 1989. Zakládající členo-
vé Občanského fóra v Králíkách  připomněli zúčastněným události 
těchto významných dnů – tak jak probíhaly v našem městě. 

Při této příležitosti předala paní starostka 
spolu s místostarostou čestnou plaketu města 
Králíky zakládajícím členům OF. Čestnou 
plaketu obdržela paní Věra Ettelová, Ing. 
Luboš Petráněk, Mgr. Jiří Souček. Dalším na-
vrženým byl pan Alexander Pelikán. Bohužel 
se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, 
proto jej zakládající členové spolu s paní 
starostkou navštívili následující sváteční den 
u něj doma a předali mu toto čestné uznání.

Vážení spoluobčané,
čas neúprosně odpočítává minuty, které jsou nám 

každoročně vyměřeny. Než jsme se nadáli, stojíme na 
počátku adventního a vánočního času. Přeji Vám jménem 
vedení města a městského úřadu klidný advent, šťastné 
a veselé prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2010.

Jana Ponocná, starostka

Beseda k 20. výročí listopadových událostí - na fotografii zleva 
Ing. Lubomír Petráněk, Věra Ettelová a Mgr. Jiří Souček.



Králický zpravodaj 12/2009 - 2

První adventní neděle

Ulice Růžová - výstavba parkoviště

Slavnostní shromáždění k 20. výročí
listopadových událostí roku 1989

Foto na této straně: Jaroslav Kosek
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Jsou silnice našeho regionu bezpečné?
V Česku jsou téměř tři desítky úseků silnic první třídy, na kterých hrozí vysoké riziko závažných dopravních nehod. Naopak relativně bezpeč-

ných úseků, které tvoří především části dálnic, není více než deset. Vyplývá to z nové rizikové mapy, kterou na konferenci o bezpečnosti dopravní 
infrastruktury představila společnost CityPlan (pozn. redakce – mapa je zpracována za období 2006 – 2008). Mezi tuto třicítku bohužel patří i silnice 
v našem okolí. K nejrizikovějším úsekům patří podle zveřejněné mapy část komunikace I/11 - úsek mezi Vamberkem - Žamberkem – Červenou 
Vodou – Bílou Vodou až po hranice kraje, dále sem patří část silnice I/43 (Štíty – Březná – Bukovice). Hodnocení silnic vychází z poměru mezi 
počtem tragických nehod, které se na nich staly, a hustotou provozu.
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První společný projekt žáků a studentů
Nový školní rok 2009/2010 představuje pro 

obyvatele města Králíky významný přelom 
v králickém školství. Pod „jednou střechou“ 
se ocitli žáci ZŠ i studenti čtyřletého gymnázia. 
Proto celoškolní tématické programy musí 
být citlivě přizpůsobeny různým věkovým 
kategoriím.

Ve dnech 8. 9. – 10. 9. 2009 proběhl na naší 
škole program s názvem „Týden proti drogám“ 
zaměřený na zdravý životní styl, kolektivní 
vztahy, rodinné právo, prevenci kriminality 
a problematiku drog. Tuto tématiku jsme se 
snažili dětem zprostředkovat různými formami 
s ohledem na jejich věk.

Žáci prvního stupně (mimo prvních tříd) a 
žáci 6. ročníků navštívili 8. 9. 2009 představení 
protagonistů pražského Divadla VeTři s ná-
zvem „Znáte svého draka? “. Bylo zaměřeno 
na zdravý životní styl a prevenci kriminality. 
V dalších dnech si náplň na téma zdravý životní 
styl pro své žáky na I. stupni zajistili jednotliví 
třídní učitelé podle svého uvážení. 

Žáci II. stupně a studenti gymnázia absol-
vovali ve dnech 8. 9. – 9. 9. 2009 tématické 
bloky formou přednášek a diskuzí s odbornými 
lektory Občanského sdružení Maják, s terénní-
mi pracovníky Občanského sdružení Laxus a 
s pracovnicí místního odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví. Ve středu 9. 9. 2009 také zhlédli 
dramatické zpracování knihy Radka Johna 
„Memento“ v podání pracovníka umělecké 
agentury Rajcha z Poličky. 

Abychom teorii zdravého životního stylu 

propojili s praxí a zároveň zpestřili tento „pří-
val“ informací, zprostředkovali jsme na čtvrtek 
10. 9. 2009 žákům II. stupně a studentům 
gymnázia setkání s významnými českými spor-
tovci. Představil se jim mistr světa ve skocích 
na lyžích Jiří Parma, světový rekordman ve 
fotbalových dovednostech Jan Skorkovský a 
prezident Českého svazu thajského boxu Pavel 
Petrásek se svou svěřenkyní, která se připravuje 
reprezentovat Českou republiku v ženském 
boxu na letní olympiádě v Londýně. 

Cílem těchto tří dnů bylo motivovat žáky a 
studenty ke zdravému životnímu stylu a klad-
nému občanskému postoji v naší společnosti. 
Získané informace vyjádří každá třída vytvo-
řením vlastního projektu s názvem „Zdravý vs. 
nezdravý životní styl“. Přičemž žáci II. stupně 
zpracují projekt formou koláže s textem, stu-

denti gymnázia jako počítačovou prezentaci. 
Na přípravě tohoto programu se podílelo 

mnoho osob. Pro pedagogické pracovníky je 
tato činnost přesahující rámec jejich pracovních 
povinností tradičně samozřejmostí. Vedení 
školy chce však poděkovat všem ostatním, 
kteří svým ochotným přístupem pomohli dětem 
zpestřit začátek nového školního roku. Jme-
novitě panu J. Divíškovi – vedoucímu odboru 
školství MÚ Králíky, paní O. Zajacové – ře-
ditelce místní ZUŠ, panu M. Strnadovi a jeho 
kolegyním z odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví MÚ Králíky, panu P. Strnadovi – správci 
Střelnice, panu J. Hlavovi – správci sportovního 
areálu a v neposlední řadě sponzorům části této 
akce: České spořitelně a.s. v Králikách a společ-
nosti Aeskulap s.r.o. v Červené Vodě. 

Pohanková Šárka
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Dům na půl cesty
Hledáte svůj směr? Vstup do samostatné-

ho života Vám může usnadnit Dům na půl 
cesty (DPC) v Žamberku.

DPC pomáhá mladým lidem ve věku 
18 – 26 let, s řešením nepříznivé sociální 
situace a poskytnutím přechodného ubyto-
vání. V DPC naleznete zázemí pro zajištění 
základních životních potřeb, pracovníky pro 
podporu a pomoc.

DPC také může pomoci matce s dětmi či 
manželskému páru.

DPC pomáhá zpravidla mladým lidem 
z Pardubického kraje a Rychnovska.

Více informací: dpc@pohoda.org, 
www.pohoda.org, tel.: 465 322 858, 
774 165 295

DPC podporují MPSV, Pardubický kraj 
a obce našeho regionu.

Informace z Oblastní charity Ústí nad Orlicí
Tříkrálová sbírka 2010
S prvními lednovými dny se k nám blíží 

i tradiční Tříkrálová sbírka, tentokrát jubi-
lejní desátá. Sbírka bude probíhat v termínu 
od 1. - 14. ledna 2010 a její výtěžek je určen 
na charitní projekty. Charita společně s far-
nostmi TS organizuje v padesáti městech 
a vesnicích okresu, a jen díky asistentům 
a koledníkům, kteří nám ve svém volném 
čase nezištně pomáhají, může být tato sbírka 
v tak velkém měřítku vůbec uskutečněna. 
Místní asistenti si v obci seženou určitý 
počet koledujících skupinek, a např. loni tak 
v našem ústeckoorlickém regionu chodilo 
413 skupinek koledníků. To znamená, že 
s Tříkrálovou sbírkou nám pomáhalo kolem 
1.600 mladých koledníků a asistentů, kte-
rým velmi děkujeme za jejich obětavost.

Jsme rádi, že za deset let u vás získala 
Tříkrálová sbírka důvěru. Mnozí naši asis-
tenti říkají, že lidé už na koledníky čekají a 
těší se na ně, v některých místech s koled-
níky vyráží i zástupci obecního úřadu nebo 
pan farář. Taková ochota a zájem se .nedají 
vyvážit penězi, ale snad jen tím, co si tak 
lidé mezi sebou předávají - dobrou vůli, 
úsměvy, solidaritu.

Výtěžek 10. Tříkrálové sbírky bude 
použit podobně jako loni: na provozní 
náklady Občanské poradny, Charitní ošet-
řovatelské a pečovatelské služby, Centra 
Pod střechou, Domu pokojného stáří v Ústí 
n. O., Rodinného centra Kopretina v Horní 
Sloupnici, na osobní asistenci, na přímou 
pomoc potřebným, na Regionální půjčovnu 
kompenzačních pomůcek a na Fond rozvoje 
stávajících nebo nově vzniklých charitních 
projektů.

A jak dopadla Tříkrálová sbírka v roce 
2009?

V orlickoústeckém regionu koledovalo 
celkem 413 skupinek, které vykoledovaly 

celkem 1.767.805,50 Kč. Tato částka byla 
odeslána na konto Tříkrálové sbírky u Cha-
rity ČR, která část prostředků použila na 
organizaci TS a jako rezervu na humanitární 
projekty, a nám se zpět vrátilo 1.170.450,- 
Kč. Tato částka byla použita podle záměrů 
TS na zakoupení pomůcek do Regionální 
půjčovny kompenzačních pomůcek,  na 
pečovatelskou službu v Ústí n. O., Lan-
škrouně, Letohradě a v Domě pokojného 
stáří v Ústí - Kerharticích, do Centra Pod 
střechou v Letohradě na volnočasové akti-
vity Mateřského centra a Nízkoprahového 
centra, na Rodinné centrum Sloupnice, 
Osobní asistenci, Občanskou poradnu a pří-
mou pomoc potřebným občanům z celého 
regionu. V rámci této přímé pomoci bylo 
rozděleno 206.000 Kč. 

Děkujeme vám všem, kteří koledníky 
přijmete i tentokrát.

Pomoc obětem zemětřesení na Sumatře 
Pracovníci Charity ČR se na Sumatře 

účastní pomoci obětem zemětřesení, které 
tuto oblast postihlo 30. září 2009. V regionu 
nyní zuří prudké tropické deště. V rámci 
první humanitární akce dopravila německá 
Charita v součinnosti s Charitou ČR do 
oblasti 700 stanů, které jsou spolu s dekami 
rozdělovány lidem ve venkovských oblas-
tech. Připravuje se distribuce hygienických 
potřeb a nástrojů pro odklízení trosek.

Na pomoc obětem zemětřesení zřídila 
ACHO sbírkové konto u KB Olomouc, 
číslo účtu: 435741530247/0100, kam mo-
hou případní dárci přispívat.

Arcidiecézní charita Olomouc dodala 
ukrajinským dětem léky na chřipku

Podle tiskové zprávy CHČR ze 4. 11. 
ACH Olomouc dodala  první humanitární 
pomoc (respirátory, vitamíny, léky atd.) do 
oblastí na Ukrajině, které zasáhla chřipková 

epidemie. Pomoc směřuje 
do Ternopilské, Lvovské 
a Ivano-frankivské ob-
lasti, se kterými ACHO 
spolupracuje formou 
dlouhodobých charitních 
projektů Děti ulice a Dětský domov. Podle 
oficiálního serveru Ternopilské oblasti bylo 
2. 11. v této oblasti evidováno 39.731 osob, 
nakažených virem prasečí chřipky, z toho 
20.027 dětí).

Veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině lze 
podpořit finančním darem na číslo účtu: 
43-920570217/0100 u KB Olomouc. 

Na oba účely je možno přispět také přímo 
na pobočkách Oblastní charity v Ústí nad 
Orlicí, 17. listopadu 69, tel. 465 520 520 
nebo v Letohradě, Na Kopečku 356, tel. 
465 621 281.

Děkujeme vám.
Za OCH: Iva Marková

Osobnost
Pardubického kraje

Vítězem ankety 
Českého rozhlasu 
Pardubice OSOB-
NOST PARDUBIC-
KÉHO KRAJE se stal ve čtvrtek večer 
Josef Lux. Druhé místo obsadil první 
hejtman v novodobé historii Pardubic-
kého kraje Roman Línek, třetí příčka 
patří senátorovi Jiřímu Stříteskému a 
čtvrté místo bývalému starostovi Lito-
myšle a krajskému radnímu Miroslavu 
Brýdlovi.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
21. 10.
- 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 a ukládá MO projednat se společností 
Agrostav, a. s. možnost směny pozemků za stavební parcelu 885/1 (613 
m2) a p.p.č. 1758/57 (2128 m2) včetně vyrovnání za rozdílnou výměru 
pozemků a zároveň ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemků.

- RM schvaluje Plán zimní údržby komunikací na zimní období 2009-
2010 pro město Králíky a integrované obce.

- RM schvaluje Smlouvu o dílo týkající se zajištění zimní údržby 
mezi městem Králíky a firmou Služby města Králíky s.r.o. a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizaci  
Český klub nedoslýchavých HELP - Poradenské středisko v Ústí nad 
Orlicí, a to formou přímého příspěvku z finančních prostředků určených 
na financování Dotačního programu města Králíky pro r. 2009. Příspěvek 
bude poskytnut formou darovací smlouvy, a to po obdržení vyčíslení 
nákladů na cestovní náhrady ze strany žadatele v maximální výši 2000,- 
Kč, z toho max. 1000,- Kč na jeden termín uskutečněné akce.

- RM schvaluje podání projektu „Vzdělávání v eGon centru Králíky“ 
na žádost o finanční podporu z prostředků EU a pověřuje starostku 
podpisem žádosti o udělení grantu.

- RM souhlasí s přemístěním informačního panelu propagujícího 
tvrze Bouda a Hůrka v lokalitě Dolní Hedeč – parkoviště u kláštera na 
pozemcích města Králíky dle návrhu žadatele za podmínky, že žadatel 
provede práce na vlastní náklady včetně vydání povolení stavebního 
úřadu k umístění reklamního zařízení.

27. 10.
- 1. RM schvaluje předložené smlouvy o společném postupu k za-

bezpečení realizace veřejné zakázky „Dodávky elektřiny pro město 
Králíky a organizace jím zřízené nebo založené“ a veřejné zakázky 
„Dodávky zemního plynu pro město Králíky a organizace jím zřízené 
nebo založené“ mezi městem Králíky na straně jedné a organizacemi 
zřízené nebo založené městem, tj. MŠ Moravská, MŠ Pivovarská, MŠ 
Červený Potok, Gymnázium a základní škola Králíky, Školní jídelna, 
Městské muzeum Králíky, Městská knihovna Králíky, Klub Na Střelnici, 
Služby města Králíky s.r.o.

RM ukládá starostce zajistit výpovědi stávajících odběrných smluv 
dle odběrných míst (elektrická energie a zemní plyn) v termínu do 30. 
10. 2009.

4. 11.
- RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 102 v k.ú. Prostřední Lipka 

za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku.

- RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 675/26, 675/27 a 675/30 
v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

- RM schvaluje pozemek p.p.č. 484/1 v k.ú. Dolní Boříkovice zatížit 
věcným břemenem spočívajícím v uložení podzemního vedení kanali-
zace 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 v návaznosti na usnesení RM/2009/41/582 ze dne 14. 10. 2009 
schvaluje pozemek p.p.č. 108/1 v k.ú. Králíky zatížit věcným břemenem 
spočívajícím v právu vstupu a jízdy osobním autem pro oprávněnou 
paní Krejčovou, Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně.

- RM bere na vědomí žádost nájemníků bytového domu čp. 275 na 
Velkém náměstí v Králíkách a ukládá odboru VTS a správci bytového 
fondu zahrnout do plánu oprav závady havarijního charakteru.

- RM doporučuje nákup pozemků v souvislosti s připravovanou 
stavbou „Cyklostezka Králíky – Červená Voda“ v k.ú. Králíky:

pozemku p.p.č. 1043/32 o výměře 39 m2 ve vlastnictví manželů 
Pecháčkových, Králíky.

pozemků p.p.č. 3829, 1046/125, 1043/52, 1043/51 o výměře 183 m2 
ve vlastnictví společnosti BioGinGo, s.r.o., Kostelec nad Orlicí .

pozemku p.p.č. 1046/126 o výměře 10 m2 ve vlastnictví manželů 

Krystkových, Králíky.
a ukládá MO předložit na jednání ZM nákup pozemků.
- RM neschvaluje požádat o pronájem pozemku p.p.č. 439/2 v k.ú. 

Dolní Lipka od Pozemkového fondu ČR, jelikož je pro údržbu nemo-
vitosti čp. 9 v Dolní Lipce nepotřebný. 

- RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 71939, 78020, 28396, 
10033, 185, 10035, 10036 a 178  přidělená městu Králíky rozhodnutím 
Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev, kterými 
se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 4.485.995 
Kč a interní rozpočtová opatření číslo 1109 a 1209, kterým se snižují 
výdaje a příjmová část  financování o 17.000.000 Kč a zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o 61.000 Kč.

- RM bere na vědomí návrh OZV „O stanovení koeficientu pro výpo-
čet daně z nemovitostí“ a ukládá OVV předložit tento návrh na jednání 
zastupitelstva města dne 16. 11. 2009.

- RM schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace 
Gymnázium a základní škola Králíky.

- RM schvaluje směrnice o doplňkové činnosti příspěvkové organizace 
Gymnázium a základní škola Králíky.

- RM schvaluje kupní smlouvu č. 124/09/KS – 1509000538 mezi 
městem Králíky a VČP Net, s. r. o., Hradec Králové na úplatný převod 
nového plynárenského zařízení vč. všech součástí a příslušenství, které 
bylo realizováno v rámci stavby: „Technická vybavenost v lokalitě 
Na Skřivánku, Králíky – plynovod“. Zároveň RM pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.

- RM schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky 
k veřejné zakázce „Dodávka zemního plynu pro město Králíky a orga-
nizace jím zřízené nebo založené“ a pověřuje vedoucího odboru VTS 
rozesláním výzvy firmám: Východočeská plynárenská, a. s.; Pragoplyn, 
a. s.; E.ON Česká republika, s. r. o., LAMA INVESTMENTS a. s., Lu-
mius, spol. s r. o.; ČEZ Prodej, United EnergY Trading, a. s. a vyvěšením 
výzvy na webových stránkách města.

- RM schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky 
k veřejné zakázce „Dodávka elektřiny pro město Králíky a organizace 
jím zřízené nebo založené“ a pověřuje vedoucího odboru VTS rozeslá-
ním výzvy firmám: Bicorn s. r. o., CENTROPOL ENERGY a. s., E.ON 
Energie, a. s., CZECH-KARBON s. r. o., Lumius, spol. s r. o., ČEZ 
Prodej, United Energy Trading, a. s., BOHEMIA ENERGY entity s. r. 
o. a vyvěšením výzvy na webových stránkách města.

- RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Vojenské 
muzeum Králíky“ a pověřuje starostku města podpisem.

11. 11.
- RM schvaluje pozemek p.p.č. 546 v k.ú. Dolní Hedeč zatížit věc-

ným břemenem spočívajícím v uložení podzemního vedení vodovodu a 
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 schvaluje dodatek č. 4 nájemní smlouvy uzavřené dne 27. 2. 
2001 mezi městem Králíky a Rolnickou společností, s.r.o., týkající se 
změny předmětu nájmu a výši nájemného.

- RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou EVČ, s. r. o., 
Pardubice, název stavby: „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ a 
zároveň pověřuje starostku podpisem výše uvedeného dodatku.  

- RM schvaluje inzerci na velkoplošném informačním panelu v Ústí 
nad Orlicí realizovanou prostřednictvím firmy Daruma Plzeň.

18. 11.
- RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03.00 hod., 

a to v souvislosti s plesem, který pořádá FC Jiskra Králíky – Červená 
Voda, o.s., a to dne 21.11.2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici 
v Králíkách.

- RM schvaluje nový ceník prodeje dříví pro samovýrobce na lesním 
majetku města Králíky s platností od 1. 11. 2009.

- RM schvaluje výběrovou komisi pro vyhodnocení nabídek na ve-
řejné zakázky „Dodávka zemního plynu pro město Králíky a organizace 
jím zřízené nebo založené“ a „Dodávka elektřiny pro město Králíky a 
organizace jím zřízené nebo založené“ ve složení Jana Ponocná, Bc. 
Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth a Ing. 
Miroslav Bouška.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 9 konaného dne 16. listopadu 2009

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Bc. Čestmír Doub-
rava, místostarosta; Mgr. Jarmila Berková, 
členka RM; MUDr. Eva Rýcová, členka RM; 
Ing. Ladislav Tóth, člen RM; Ing. Ladislav 
Dostálek; Vladimír Hejtmanský; JUDr. Milan 
Ježek; Arnošt Juránek; Pavel Kalianko; Mgr. 
Vlastimil Kubíček; Ing. Václav Kubín; Ing. 
Josef Šašek; MUDr. Marie Špičková; Ing. 
Anton Zima.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, pí Lenka 
Macháčková, p. Miroslav Macháček BA, 
Ing. Věra Kubíčková, Bc. Jan Divíšek, Ing. 
Josef Orlita, Bc. Martin Mlynář, Bc. Miroslav 
Strnad, pí Dana Nosková.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Změna vyhlášky č. 1/2008

O stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí

4.3. Projednání žádosti firmy
JOLLY s.r.o. o doplnění
vyhlášky č. PP/89/V/2009
O stanovení míst, kde mohou
být provozovány výherní
hrací přístroje

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

1. - 2. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů zápisu

Starostka města Jana Ponocná zahájila za-
sedání přivítáním přítomných členů a občanů. 
Program jednání byl schválen, zastupitelé 
navrhli a schválili Ing. L. Tótha a Ing. V. 
Kubína za ověřovatele tohoto zápisu.

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

přednesl místostarosta města pan Čestmír 
Doubrava. V diskuzi se zeptal pan Juránek na 
to, co je důvodem zvýšení ceny Králického 
zpravodaje s tím, že z důvodu zvýšení cen 
energií a vstupních nákladů také vydavatel 
Nového Králicka zvyšuje od ledna 2010 cenu 
měsíčníku. Starostka upřesnila, že úprava 
ceny zpravodaje je jednak z důvodu zvýšení 
vstupních nákladů a jednak z důvodu, že měs-
to se stalo v průběhu roku plátcem DPH Cena 
byla do konce roku ponechána bez navýšení 
a město z městského rozpočtu více dotovalo 
sazbu zpravodaje.  Pan Hejtmanský se zeptal 
na stav projektu na výstavbu kanalizace.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej 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 
veden jako zastavěná plocha, pozemek má v 
pronájmu pan P. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena 130 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 4.136 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku st.p.č. 
1289 v k.ú. Králíky manželům P. za kupní 
cenu 4.136 Kč. 

4.1.2. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 21.548 Kč. Poze-
mek je zatížen VB ochrany vodního zdroje. 
Zároveň RM chválila zatížit pozemek VB 
podzemního vedení vodovodu a kanalizace 
pro oprávněné město.

ZM/2009/09/147: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 546 v k.ú. Dolní Hedeč 
manželům T., Kolín 2 za kupní cenu 
21.548 Kč. 

4.1.3. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + bezdůvodné obohacení 
za užívání pozemku za poslední 3 roky ve 
výši 1.296 Kč, tj. 12.267 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
651/46 v k.ú. Králíky do podílového spo-
luvlastnictví žadatelům, a to: - ideální 1/6 
manželům Š., Králíky za kupní cenu 2.045 
Kč; ideální 1/6 manželům S., Králíky za 
kupní cenu 2.045 Kč; ideální 1/6 manželům 
L., Králíky za kupní cenu 2.045 Kč; ideální 
1/6 manželům K., Králíky čp. 584 za kupní 
cenu 2.045 Kč; ideální 1/6 manželům K., 
Králíky za kupní cenu 2.045 Kč; ideální 1/6 
paní K., Králíky za kupní cenu 2.042 Kč. 

4.1.4. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 108/1 
v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali 
manželé M. za účelem zajištění přístupu 
k nemovitosti čp. 520 v Králíkách. Jedná se 
o pozemek o výměře 1976 m2, který je v KN 
veden jako trvalý travní porost, pozemek 
není v pronájmu. Do pozemku zasahuje plot 
u nemovitosti čp. 240 v k.ú. Králíky (viz. 
bod 6.). Dle odboru VTS přes pozemek 
vede kanalizační stoka, nutno zřídit věcné 
břemeno, dále je chodci využíván chodník 
a schodiště, které jsou však v dezolátním 
stavu, prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ 

se jedná dle návrhu ÚPO Králíky o plochu 
občanského vybavení - komerční využití, 
odbor upozorňuje, že k RD čp. 466 je na 
p.p.č. 108/4 a 103/3 vjezd bránou z p.p.č. 
108/1, prodej doporučuje. Odbory ŠKT 
a ŽP nemají připomínky. RM doporučila 
prodej za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Zároveň RM schválila 
zatížit pozemek VB spočívajícím v uložení 
podzemního vedení kanalizace pro oprávněné 
město a VB spočívajícím v právu vstupu a 
jízdy osobním autem pro oprávněnou Jitku 
Krejčovou. Králíky čp. 466.

ZM schválilo záměr prodeje části po-
zemku p.p.č. 108/1 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.5. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 102 
v k.ú. Prostřední Lipka

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé I. za účelem užívání zahrady. Jedná se 
o pozemek o výměře 324 m2, který je v KN 
veden jako orná půda, pozemek není v pro-
nájmu. Odbor VTS k prodeji nemá námitek. 
Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO 
Králíky o plochu venkovského bydlení, 
odbor prodej doporučuje. Odbory ŽP a ŠKT 
nemají připomínky. RM doporučila prodej 
za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 102 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní 
cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.6. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
108/1 a části p.p.č. 97/1 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej částí pozemků požádali 
manželé K. za účelem majetkoprávního 
vypořádání oploceného pozemku u čp. 240 
v Králíkách. Jedná se o pozemky o výměře 
2212 m2, které jsou v KN vedeny jako trvalý 
travní porost, pozemky nejsou v pronájmu. 
Dle odboru VTS přes pozemek vede kana-
lizační sběrač, nutno zřídit věcné břemeno, 
prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ se 
jedná dle stávajícího ÚPO Králíky o plochy 
zeleně obytné zástavby, prodej doporučuje. 
Odbory ŠKT a ŽP nemají připomínky. RM 
doporučila prodej za kupní cenu 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. Zároveň RM 
schválila zatížit pozemek p.p.č. 97/1 VB 
spočívajícím v uložení podzemního vedení 
kanalizace pro oprávněné město. Zároveň 
v souladu s usnesením RM bude dopočítáno 
ke kupní ceně bezdůvodné obohacení za uží-
vání pozemku za poslední 3 roky. V diskuzi 
se zeptal JUDr. Ježek, co má být účelem 
tohoto majetkoprávního vypořádání.

ZM schválilo záměr prodeje části po-
zemku p.p.č. 108/1 a části pozemku p.p.č. 
97/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem + bez-
důvodné obohacení za užívání pozemku 
za poslední 3 roky a uložilo záměr prodeje 
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zveřejnit. 

4.1.7. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 545 v k.ú. Dolní Hedeč
Obsah: O prodej pozemku požádala paní B. za účelem scelení 

pozemků a zajištění příjezdu k nemovitosti. Jedná se o pozemek 
o výměře 258 m2, který je v.KN veden jako zahrada, pozemek má 
žadatelka v pronájmu. Dle odboru VTS vzniká na pozemku černá 
stavba - pravděpodobně parkoviště, přilehlý pozemek je ve vlastnictví 
PF ČR. V případě prodeje nutno zřídit věcné břemeno - přes pozemek 
vede vodovod a povede kanalizace. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle 
návrhu ÚPO Králíky o plochu rekreace, zastavěné území. Prováděné 
terénní úpravy nebyly povoleny, prodej odbor doporučuje. Dle odboru 
ŽP je pozemek v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně. Dle 
odboru ŠKT pozemek není vhodný pro sportovní a turistické záměry. 
RM doporučila prodej pozemku za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Zároveň RM schválila zatížit pozemek VB spo-
čívajícím v uložení podzemního vedení vodovodu a kanalizace pro 
oprávněné město a dále uložila MO postoupit nepovolenou realizaci 
stavby k prošetření příslušnému orgánu státní správy.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 545 v k.ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.8. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 675/26, 675/27 a 675/30 
v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemků požádal pan B. za účelem parkování 
vozidla. Jedná se o pozemky o výměře 523 m2, které jsou v KN vedeny 
jako orná půda a ostatní plocha, pozemky nejsou v pronájmu. Odbor 
VTS prodej nedoporučuje, na pozemcích se nacházejí podzemní 
zařízení, část je určena k výstavbě RD - přípojky. Další využití jako 
veřejné parkoviště pro dům čp. 816 a okolí. Dle odboru ÚPaSÚ 
se jedná dle návrhu ÚPO Králíky o plochu přestavby z technické 
infrastruktury na plochu bydlení, a to zajištění parkovacích potřeb 
bytového domu, prodej nedoporučuje. Odbor ŽP nemá připomínky. 
Odbor ŠKT do vyřešení záměru města - výstavba plaveckého bazénu 
a sportovních ploch v lokalitě „pod Amálkou“ nedoporučuje poze-
mek prodávat. Území řešit jako celek včetně parkovacích ploch pro 
návštěvníky sportovního zařízení. RM nedoporučila prodej.

ZM neschválilo záměr prodeje pozemků p.p.č. 675/26, 675/27 
a 675/30 v k.ú. Králíky. 

4.1.9. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1046/1 v k.ú. Králíky
Obsah: O prodej části pozemku požádali manželé K. za účelem 

zajištění jediného možného přístupu na zahradu na p.p.č. 318/11 
v k.ú. Králíky. Jedná se o pozemek o výměře 609 m2, který je v KN 
veden jako orná půda, způsob využití - veřejná zeleň, na pozemku 
je ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. Dle odboru VTS je 
pozemek využíván jako přístup pro další 2 nemovitosti, dále je nutné 
zřídit věcné břemeno na údržbu objektu na st.p.č. 1398 v k.ú. Krá-
líky. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO Králíky o plochu 
výroby. Pozemek je využíván jako přístup k dalším pozemkům a 
nemovitosti na st.p.č. 1398, ani pozemky sousední nejsou přístupné, 
prodej nedoporučuje. Odbory ŠKT a ŽP nemají připomínky. RM 
nedoporučila prodej části pozemku.

ZM neschválilo záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1046/1 
v k.ú. Králíky. 

4.1.10. Nákup pozemků v k.ú. Králíky „Cyklostezka Králíky - 
Červená Voda“

Obsah: Firma Hudeček, s.r.o., Ústí nad Orlicí požádala v sou-
vislosti s připravovanou stavbou „Cyklostezka Králíky - Červená 
Voda“ o výkup pozemků v k.ú. Králíky. Jedná se o pozemek p.p.č. 
1043/32 o výměře 39 m2 ve vlastnictví manželů Pecháčkových. Dále 
se jedná o pozemky p.p.č. 3829, 1046/125, 1043/52, 1043/51 o vý-
měře 183 m2 ve vlastnictví společnosti BioGinGo, s.r.o., Kostelec 
nad Orlicí. A dále se jedná o pozemek p.p.č. 1046/126 o výměře 10 
m2 ve vlastnictví manželů Krystkových, návrh kupní ceny 70 Kč/m2. 
Odbor VTS nemá námitek. Dle odboru ÚPaSÚ je dle návrhu ÚPO 
Králíky navržen přes pozemky koridor pro cyklostezku, územním 
rozhodnutím a stavebním povolením byl pověřen stavební úřad 
Červená Voda. Odbor ŠKT nemá připomínky. RM doporučila nákup 
pozemků za kupní cenu 100 Kč/m2. 

ZM schválilo nákup pozemků v souvislosti s připravovanou 
stavbou „Cyklostezka Králíky - Červená Voda“ v k.ú. Králíky, 
a to: - pozemku od manželů P., Králíky za kupní cenu 3.900 Kč; 
pozemků od společnosti BioGinGo, s.r.o., IČ 25922122, Kostelec 
nad Orlicí za kupní cenu 18.300 Kč;- pozemku manželů K., Krá-
líky za kupní cenu 1.000 Kč vše na město Králíky. 

4.1.11. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2199/7 v k.ú. Králíky
Obsah: Na základě usnesení ZM/2009/02/016 ze dne 19. 2. 2009 

požádalo město o majetkoprávní vypořádání pozemku p.p.č. 2199/7 
v k.ú. Králíky s ÚZSVM. Jedná se o pozemek o výměře 266 m2, který 
je v KN veden jako ostatní plocha - ostatní komunikace.

Dle odboru VTS přes pozemek vede kanalizační sběrač ve vlast-
nictví města, dále se jedná o místní komunikaci, která je zařazena 
v pasportu místních komunikací a provádí se na ní pravidelná údržba. 
ÚZSVM předložil k podpisu smlouvu o bezúplatném převodu ne-
movitosti, č.j. UZSVM/HUO/5924/2009-HUOM-H/UO/2009/4395-
Za. 

ZM schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti 
mezi městem Králíky a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, a to na převod pozemku p.p.č. 2199/7 v k.ú. 
Králíky na město Králíky. 

4.2. Změna vyhlášky č. 1/2008 O stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí

Odůvodnění: Dne 5. 10. 2009 přijal Senát PČR v rámci protikrizo-
vých opatření novelu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou došlo prakticky ke 
zdvojnásobení sazeb daně z nemovitostí (mimo orné půdy, chmelnic, 
vinic, zahrad, ovocných sadů, dále trvalých travních porostů, hospo-
dářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 
a staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost). Vzhledem 
ke skutečnosti, že obec využila již v roce 2008 možností daných 
tehdejší legislativní úpravou a vydala OZV č. 1/2008 (s účinností 
od 1. 1. 2009), kterou mimo jiné v Čl. 3 stanovila místní koeficient 
ve výši 2,0, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka daně 
z nemovitostí za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných 
nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, došlo by 
v souvislosti s přijatou novelou zákona k navýšení daňové povinnosti 
„de facto“ až na čtyřnásobek původní částky. Novela zákona proto 
umožňuje obcím do 30. 11. 2009 vydat platnou obecně závaznou 
vyhlášku (podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, 11 a 12), kterou 
zruší, změní, stanoví koeficient (dle § 6, § 11 a § 12), popř. aktivují 
nebo zruší osvobození (dle § 4 odst. 1 písm. v), z. č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů), a to bez ohledu 
na skutečnost, zda pro rok 2010 již má platnou a účinnou obecně 
závaznou vyhlášku. Nově přijatá OZV by v takovém případě byla 
účinná od 1. 1. 2010. Protože takové navýšení by se v současné ekono-
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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 8. 12. 2009 (úterý)
od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Akce se koná ve spolupráci s městem Králíky
POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!

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)

mické situaci mohlo neblaze promítnout pře-
devším u obyvatel obce s nižšími příjmy, a 
aby se tedy zmírnil sociální dopad právě na 
obyvatele obce, přistoupila obec ke zrušení 
původně přijaté OZV č. 1/2008 a vytvoření 
nové právní normy obce. 

ZM schválilo Obecně závaznou vyhláš-
ku města Králíky č. 4/2009 o stanovení ko-
eficientu pro výpočet daně z nemovitostí. 

4.3. Projednání žádosti firmy JOLLY 
s.r.o. o doplnění vyhlášky č. PP/89/V/2009 
O stanovení míst, kde mohou být provo-
zovány výherní hrací přístroje

Obsah žádosti: Obchodní společnost 
JOLLY spol. s r.o., se dopisem ze dne 3. 11. 
2009 obrací na zastupitelstvo města se žádostí 
o rozšíření Čl. 1 („Určení míst“) Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 2/2009, O stanovení míst, 
kde mohou být provozovány výherní hrací 
přístroje (dále jen „OZV“), a to o ul. Dlouhá 
č.p. 158 a 159 (v současné době proluka). 
Svou žádost odůvodňuje záměrem výstavby 
multifunkčního centra, jehož součástí má být 
rovněž zábavní centrum vybavené mimo jiné 
výherními hracími přístroji a dalšími zaříze-
ními podléhajícími zákonné úpravě dle zák. č. 
202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, 
v.z.p.p. Odůvodnění: „Provozování výher-
ních hracích přístrojů je celospolečenským 
palčivým sociálně patologickým jevem, 
který má nesporně negativní dopady na ši-
roké vrstvy obyvatel společnosti. Ve městě 
Králíky je v současné době provozováno 
celkem 25 výherních hracích přístrojů (dále 
jen „VHP“) v 6 provozovnách. Tento počet 
je ve vztahu k počtu obyvatel již relativně 
vysoký, a právě proto bylo přistoupeno k zá-
konné regulaci (tzv. zmrazení) vzniku dalších 
provozoven…“ (citace z důvodové zprávy 
k OZV). Již při procesu schvalování OZV 
byl kladen důraz na regulérnost hospodářské 
soutěže a zamezení případné diskriminaci 
podnikatelských subjektů. Do výčtu míst, kde 
je možno tuto činnost realizovat (Čl. 1 OZV), 
byly proto v  OZV zahrnuty všechny stávající 
zkolaudované provozovny na území města, 
ve kterých jsou v současné době výherní 
hrací přístroje provozovány, a tento výčet 
byl dále rozšířen o provozovny, ve kterých 
jsou provozovány tzv. videoterminály, které 
podléhají povolovacímu řízení MVČR tak, 
aby se ani tito provozovatelé v rámci své pro-
bíhající podnikatelské činnosti nedostali do 
problémů s jejich povolováním. Na základě 
právní analýzy provedené prostřednictvím 
kontrolního orgánu MVČR bylo potvrzeno, 
že OZV není v rozporu se zákonem, a že 
neodporuje hospodářské soutěži. V případě, 
že by na základě žádosti, ve které se hovoří 
o budoucím podnikatelském záměru výše 
uvedeného subjektu, došlo k navýšení míst, 
kde mohou být provozovány VHP, jednalo 
by se nepochybně o precedens, který by 
v budoucnu otevřel dveře dalším podob-
ným žádostem a stejným podnikatelským 
záměrům. Takový subjekt, by v případě, že 
by zastupitelstvo města žádosti vyhovělo, 
získal neoprávněnou výhodu, na kterou by se 
v budoucnu mohly odvolávat i další podnika-
telské subjekty. Tento postup by byl rovněž 

proti vlastnímu smyslu OZV, tedy regulovat 
a zabránit vzniku dalších provozoven s VHP 
ve správním obvodu města Králíky. 

Ing. Kubín ze zeptal, zda firma Jolly sdělila 
městu nějaký termín kdy chce multifunkční 
centrum postavit. JUDr. Ježek se zeptal, zda 
se objevili nějací další žadatelé o povolení 
hracích automatů.

ZM nevyhovělo žádosti o rozšíření Čl. 1 
(„Určení míst“) OZV č. 2/2009 o stanovení 
míst, kde mohou být provozovány výherní 
hrací přístroje, podané obchodní společ-
nosti JOLLY spol. s r.o. 

5. Informace z MěÚ
Nezazněla žádná informace z MěÚ

6. Vstupy občanů
V tomto bodě vystoupila Ing. Danielová a 

zeptala se, zda se počítá s nějakou úpravou 
prostoru před kostelem, neboť je v součas-
nosti velmi zanedbaný. Paní starostka infor-
movala, že město mělo podánu žádost o do-
taci a má zpracovaný projet na úpravu celého 
prostranství. Bohužel jsme se svoji žádostí 

neuspěli a dotaci nezískali, nicméně paní 
starostka přislíbila, že se tímto problémem 
budeme zabývat a hledat nějaké řešení. 

Dále vystoupil pan Morong z firmy SMK, 
s.r.o. a zeptal se na záměry města s touto spo-
lečností. Paní starostka vysvětlila, že město 
hledá řešení jakým způsobem vyřešit složitou 
situaci v SMK. Pan Morong pozval všechny 
zastupitele na prohlídku firmy.

V další části se k problému vyjadřovali 
ostatní zastupitelé. Pan Juránek se zeptal 
kdo bude rozhodovat o případném pronájmu 
firmy SMK. Ing. Kubín se zeptal, zda jsou 
k dispozici závěry auditu a že by je rád viděl 
dřív, než se bude o něčem rozhodovat.

7. Vstupy zastupitelů
Pan Juránek se zeptal, zda je pravda, 

že se bude opravovat autobusové nádraží. 
Paní starostka odpověděla, že tato akce není 
v současné době v plánu. Dále paní starostka 
informovala zastupitele o vývoji finanční 
situace města.

Starostka ukončila jednání v 18:25 hod. 
Výpis zajistila redakce KZ
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Autobusové a vlakové spoje regionu období 2009/2010 ( platnost od 13. 12. 2009) 
Linka/Trať Směr Zajišťuje

191101 Praha-Hradec Králové-Žamberk-Šumperk-Bruntál-Opava-Ostrava ČSAD Ústí n. Orlicí
195101 Praha-Hradec Králové-Kostelec n.Orl.-Žamberk-Králíky-Jeseník ČSAD Ústí n. Orlicí
195103 Praha-Hradec Králové-Kostelec n.Orl.-Žamberk-Králíky-Jeseník ORLOBUS Náchod
700020 Králíky-Dolní Morava Josef Pinkas
700025 Bílá Voda-Červená Voda-Králíky-Mladkov-Jablonné n.Orl.-Bystřec Josef Pinkas
700026 Králíky-Červená Voda-Štíty Josef Pinkas
700030 Králíky-Hedeč Josef Pinkas
700050 Králíky-Boříkovice-Dolní Lipka-Prostřední Lipka-Heřmanice-Králíky Josef Pinkas
700060 Králíky-Prostřední Lipka-Horní Lipka-Králíky Josef Pinkas
700948 Ústí n.Orl.-Česká Třebová-Lanškroun-Výprachtice-Dolní Morava ČSAD Ústí n. Orlicí
700959 Žamberk-Klášterec n.Orl.-Pastviny-Králíky-Červená Voda ČSAD Ústí n. Orlicí
700967 Nekoř-Králíky-Mladkov-Těchonín-Jablonné n.Orl.-Ústí n.Orlicí ČSAD Ústí n. Orlicí
700968 Králíky-Hor.Lipka-Heřmanice-Králíky ČSAD Ústí n. Orlicí
700969 Králíky-Boříkovice-Červená Voda-Mor.Karlov-Bílá Voda ČSAD Ústí n. Orlicí
930373 Zábřeh-Písařov-Štíty-Králíky ( IDSOK ) Veolia Transport
930386 Zábřeh-Štíty-Červená Voda-Králíky ( IDSOK ) Veolia Transport
930391 Štíty-Červená Voda-Králíky ( IDSOK ) Veolia Transport
950101 Jeseník-Hradec Králové-Praha Veolia Transport

024 Ústí nad Orlicí - Štíty, Lichkov - Miedzylesie ČD, a.s.
025 Dolní Lipka - Hanušovice ČD, a.s.
021 Tyniště nad Orlicí - Letohrad ČD, a.s.

Informace o úpravě ceny
Králického zpravodaje pro rok 2010

Vážení čtenáři, dlouhodobě se zvyšující vstupní náklady na sazbu 
Králického zpravodaje a skutečnost, že se město v průběhu roku 2010 
stalo plátcem DPH, nás přinutily zvýšit konečnou cenu zpravodaje  
(cena je u tiskovin včetně DPH).

Koncová cenu výtisku Kč u distributora nebo přímý prodej na MěÚ 
ve výši Kč 12,-; cena pro celoroční  předplatitele ve výši Kč 11 (osobní 
odběr, zasílané výtisky); cena pro distributory ve výši Kč 10,50.

Cena inzerce v KZ (cena je bez DPH):
plošná komerční inzerce (černobílý tisk) v sazbě Kč 7,-/cm2; 

plošná komerční inzerce (barevný tisk) v sazbě Kč 12,- /cm2 (pouze 
v mimořádných případech v případě volného prostoru bez využití 
potřeb města). U komerční inzerce poskytujeme slevu ve výši 25% 
u  při opakované inzerci minimálně 6 x ročně).

Cena osobní inzerce (poděkování, gratulace, vzpomínka atd.) 
zůstává v platnosti dle sazebníku pro rok 2009 ve výši Kč 2,- bez 
DPH.

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

nám během celého roku poskytovali a věříme, že i v příštím 
roce bude o městský zpravodaj z Vaší strany zájem.

Redakce Králického zpravodaje Vám přeje spoustu 
radosti, vánoční pohody a kouzelné atmosféry. Šťastný 
nový rok 2010.

Jan Divíšek, Lenka Macháčková, Jaroslav Vacek

V pondělí 30. 11. 2009 vyhlásil ředitel školy Gymnázium 
a základní škola Králíky po dohodě s orgány 
hygienické služby, zřizovatelem a příslušným lékařem 
chřipkové prázdniny pro gymnázium. Důvodem je 
vysoká nemocnost žáků gymnázia.

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy Jan Divíšek
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Policie ČR Obvodní
oddělení Králíky

informuje
Policisté místního oddělení řešili v měsíci listopadu kromě jiných 

případů také velmi závažný případ loupežného přepadení. V podvečer-
ních hodinách pracovního dne přepadl mladší muž v ulici Jana Nerudy 
chodkyni. Zatím neznámý pachatel se pokusil 
napadené vytrhnout kabelku. Během útoku 
žena upadla, duchapřítomně ale začala volat o 
pomoc. Pachatel z místa činu utekl směrem do 
ulice Polní. Policie žádá občany o pomoc při 
řešení tohoto násilného trestného činu. Pachatel 
byl podle popisu poškozené cca 160 cm vysoký, 
věk cca 20 let. Oblečen byl do světle šedé látkové bundy.

Občanské sdružení PATRIOT CZ ve spo-
lupráci s TJ Jiskrou Králíky-Červená Voda, 
oddíl kopané si dovolují pozvat všechny 
příznivce sálové kopané

na V. ročník halového
fotbalového turnaje

PATRIOT CUP 2009
sobota 19. 12. 2009

od 10.00 hodin

tělocvična Základní školy 5. května

V rámci slavnostního zahájení
vystoupí děti z MŠ Pivovarská, Králíky.

Karneval 2010
Sdružení pro králický karneval vydalo prohlášení o přípravě 

jubilejního 50. ročníku tradičního zimního karnevalu, který se 
uskuteční v termínu 19. - 20. 2. 2010. Uplynulých 49. roční-
ků karnevalu inspirovalo některé účastníky této společenské 
události k velké kreativitě při výrobě masek. U příležitosti 
výročního ročníku nechceme nechat tyto překrásné masky spát 
ve skříni. Proto jsme se rozhodli nevyhlašovat žádné konkrétní 
téma, ale zvolili  jsme velmi široký rámec. Rádi bychom totiž 
uspořádali přehlídku masek, které jste v průběhu všech ročníků 
vymyleli, vytvořili a hlavně předvedli.

Možná, že někdo z mladších ročníků při neúčasti svých ro-
dičů použije jejich původní 
masky, ale to vůbec nevadí, 
hlavně, že se budeme dobře 
bavit.

Letos tedy vyhlašujeme na 
téma masky tento slogan:

„Provětrejte skříně, vy-
žeňte moly, vytáhněte pů-
vodní masky!“

Protože se jedná opravdu 
o jubilejní ročník, chtěli 
jsme i sobotní večer uspo-
řádat více slavnostně. Před-
běžně jsme dojednali účast 
skupiny, která na naší hudební scéně dlouhodobě stále velmi 
úspěšně působí. Bohužel z důvodu zahraniční cesty kapelníka 
jsme museli toto vystoupení odložit. Ale nebojte se, máme již 
náhradní termín. Koncert skupiny Olympic proběhne o měsíc 
později jako druhá část karnevalu - 3. 4. 2010

Přijměte tedy naši pozvánku, těšíme se na shledání s Vámi.
Jiří Hlava, Mgr. Jiří Souček, Mgr. Hana Moravcová, Bc. Jan 

Divíšek, Mgr. Karel Hlava, Jiří Opravil, Bedřich Novotný
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Zprávičky z Emmičky
Měsíc uplynul a my vás zdravíme z Mateřského centra 

EMMA.
V prosinci nás čekají zážitky  s opravdickým Mikulášem, nadílka 

drobných dárků do MC. Už měsíc se připravujeme na  Vánoční 
jarmark, abychom mohly prezentovat své výrobky  a doufáme, že 
si je k našemu stánku přijdete prohlédnout, možná i koupit a tím 
naši práci podpořit. Některé maminky uslyšíte dokonce zazpívat 
v programu jarmarku.

Zhruba v polovině měsíce prosince skončí naše charitativní akce 
„Darujte pyžamko“, děkujeme těm, kteří už pyžamko koupili  a dou-
fáme v další, kteří se ještě rozmýšlejí. Pyžamka pojedeme osobně 
předat do ústecké nemocnice a už se na to moc těšíme.

Také bychom vám chtěly říci, že od ledna chystáme drobné 
změny v provozu MC a tak  třeba „přilákáme“ maminky, které 
u nás ještě nebyly, ale to až v lednovém zpravodaji.

Chceme vám popřát, aby ste vy i vaši milí měli krásné Vánoce 
a užili si přístí rok ve zdraví, lásce a pochopení.Děkujeme všem, 
kteří k nám v uplynulém roce chovali přízeň a vážíme si těch, kteří 
nás jakýmkoli způsobem podporují.

Za MC Kristina Brůnová



Králický zpravodaj 12/2009 - 26

Pozor na rychlé půjčky
Již delší dobu na nás ze všech stran útočí 

reklama na snadné půjčky. I v našem zpra-
vodaji často zveřejňujeme placenou inzerci, 
která se týká nebankovních půjček. V tele-
vizních reklamách nám nadšení jedinci líčí, 
jak jim určitá konkrétní společnost půjčila na 
vše co potřebovali a jak se mají dobře. Určitě 
znáte úsloví z televize: „.... když jsem potře-
bovala peníze na dárky, pomohl nám....... „ 
Všichni jsou nadšení, potřebný nakoupil vše 
co potřebuje, zástupce úvěrové společnosti 

vystupuje jako hodný „ježíšek“. Je opravdu 
taková skutečnost? Mají ti, co si vezmou ta-
kové půjčky opravdu po celou dobu splácení 
veselou náladu? Anebo je to jinak - mají v té 
spirále dluhů šanci vůbec splácet? 

Lidé si většinou půjčují proto, že zrovna 
nemají peníze v hotovosti a chtějí si něco 
dopřát. Institut „půjčka“ je finanční nástroj 
a v určitých případech je pro spotřebitele 
i rozumnou možností jak řešit některé své 
záležitosti. Půjčka určitě nemá mít pro 

příjemce likvidační charakter. Ale institut 
„lichva“ je úplně něco jiného. V poslední 
době se všude kolem nás najednou objevují 
informace o tom, jak se lidé dostávají do 
spirály dluhů díky „rychlým půjčkám“. 
Velkým problémem u tohoto typu půjček 
je to, že nebankovní domy řeší spory z této 
půjčky rozhodcem a exekutor je u těch, co 
si půjčili po několika málo nezaplacených 
splátkách.

Nebankovní domy počítají s nízkou zna-
lostí finanční problematiky, finančního trhu 
a právního vědomí u lidí, kterým půjčují.  
Bohužel dříve se obecně na školách této zá-
ležitosti nevěnovala žádná pozornost. Pouze 
ekonomické školy určitým způsobem připra-
vovaly studenty pro práci ve finančnictví. 
Na tento problém již reaguje i MŠMT, které 
doporučilo školám zavést  na základní ch a 
středních školách výuku základů finanční 
matematiky. Potřebná skripta pro pedagogy 
základních a středních škol již byla vydána 
a školy si je mohou stáhnout ze stránek 
MŠMT. 

Pro názornost jsme pro Vás připravili 
ukázku výpočtu splátek u jedné nebankovní 
půjčky.Jako potencionální klient jsem zvažo-
val si půjčit 10.000,-- s tím, že bych měsíčně 
platil splátku cca 800,--  Kč. Výpočet mě 
velmi překvapil, splátky jsou týdenní, mini-
mální výše splátky je týdně Kč 310,-- s tím, 
že délka splácení je direktivně „určena“ na 60 
týdnů. Systém dále nabízí dvě vyšší týdenní 
splátky - 390,-- Kč (45 týdnů), 560,-- Kč 
(30 týdnů).  Obrázek o výhodnosti takovéto 
půjčky si jistě udělá každý sám.

P.S.: když se vrátíme na začátek článku 
k té televizní „masáži“ jak jsou všichni spo-
kojení, tak vězte, že když si ode mně někdo 
půjčí peníze na půl roku s RPSN přes 500%  
tak se taky budu usmívat, ale ne jako přítel, 
ale proto, že jsem našel hlupáka co za těchto 
podmínek šel a půjčil si ode mne peníze.

Olomoucké VÁNOCE FLORA 2009
Výstava betlémů i zabijačkové hody

Velký výběr z typické předsváteční na-
bídky, stromky, kapry, zabijačkové hody, 
pohádky – a premiérově i výstava betlémů 
– to budou letošní vánoční trhy VÁNOCE 
FLORA. Olomoucké výstaviště bude náku-
pům po vánoční stromek patřit už od 12. až 
do 21. prosince. Návštěvníci tradičních trhů 
se mohou těšit na na vánoční ozdoby, cukro-
vinky, hračky, knihy, galanterii, drogistické 
zboží, sportovní potřeby, obuv, konfekci 
a další spotřební zboží. K dostání bude 
keramika, sklo, výrobky ze dřeva i proutí, 
ručně malované obrázky, či prostírání na 
sváteční stůl. 

Ani letos nebudou chybět  vánoční 
stromky z olomouckých městských lesů a 
kapři, které na výstaviště přivezou rybáři 
ze Šumvaldu.

Kromě toho, že letošní trhy poskytnou 
návštěvníkům příležitost pořídit  vše, co je 

pro sváteční pohodu  nezbytné, pod jednou 
střechou, nabídnou VÁNOCE FLORA i pří-
jemnou vánoční atmosféru a doprovodný 
program se spoustou zábavy pro malé i vel-
ké návštěvníky – od pohádek, vánočního 
setkání s čertem i Mikulášem,  vystoupení 
šermířů, denních ukázek lidových řemesel, 
malování baněk, zdobení perníků, až po 
zabijačkové hody. Pořadatelé připravují 
pro letošek i premiérovou novinku – velkou 
výstavu betlémů.

Brány Výstaviště Flora Olomouc budou 
otevřeny denně od 9 do 18 hodin, poslední 
den trhů do 17 hodin.

Doprovodný programu vánočních trhů 
na Floře:
Výstava betlémů (12. - 21. 12., pavilon E)
Prodej vánočních stromků (12. - 21.  12.) 
Pohádky pro nejmenší (12. 1. - v 11. 00 

a 12.30
Čert a Mikuláš na Floře (13. 12. – 14.30 
hod.)
Vánoční zabijačkové hody (13. 12. a 19. 
12. – od 9.00 hod.)

Prodej kaprů (18. - 23. 12.)
Malování vánočních baněk 
Zdobení  staročeského perníku
Lidová řemesla, Šermířská klání

Více na www.flora-ol.cz 
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Jak budeme půjčovat v závěru roku 2009
Milí čtenáři, dovolujeme si vás upozornit, že zásoby čtiva na volné dny v závěru letošního 

roku si můžete naposledy doplnit 
•	 v	oddělení	pro	dospělé	a	v	čítárně	
 v pondělí 21. prosince od 9 – 12.00 a od 13.30 do 17.30 hodin  
•	 v	oddělení	pro	mládež	
 v úterý 22. prosince od 13.00 do 17.00 hodin.

Od 23. prosince 2009 do 3. ledna 2010 včetně bude knihovna uzavřena.

Od	pondělí	4.	ledna	2010	bude	platit	opět	obvyklá	půjčovní	doba.	

Přejeme vám všem hezké sváteční dny a milé chvilky s knížkami.
Ivana Marečková

Jak se stát andělem?
Po přečtení následujících řádek zjistíte, jak 

lehce a rychle se můžete proměnit v anděla. 
Budete mile překvapeni, jak snadné to je.

Pro většinu z vás není žádnou novinkou, 
že v nedalekém Neratově u Bartošovic v Or-
lických horách je krásný kostel Nanebevzetí 
Panny Marie.

Méně známé je, že v Neratově působí Sdru-
žení Neratov a Klub neratovských andělů.

Sdružení Neratov vzniklo před 17 lety jako 
nezávislé, nepolitické, nestátní dobrovolné 
společenství lidí, kteří se chtějí podílet na 
obnovení poutního místa smíření v Nera-
tově tím, že přispějí k výstavbě, vybavení 
a provozování sociálních, charitativních, 
zdravotnických zařízení, která budou sloužit 
potřebným lidem. 

Z webové stránky Sdružení Neratov jsem 
pro vás vybrala informace o tom, jak se stát 
členem Klubu neratovských andělů:

“Jsme neformálním klubem lidí (na začát-
ku letošního roku nás 
bylo již 133), kterým 
je činnost Sdružení 
Neratov sympatická, 
a kteří chtějí podpořit 
jeho činnost.„

Co z Vašeho členství v klubu vyplývá?
1. Podpoříte záměry a činnost Sdružení 

Neratov.
2. Vždy na počátku kalendářního roku 

Vás budeme písemně informovat o činnosti 
Sdružení za uplynulý rok. Pozveme Vás 
na setkání členů klubu, které se uskuteční 
během měsíce října. Účast na tomto setkání 
není samozřejmě povinná, leckomu z Vás 
nemusí stanovený termín vyhovovat, ale 
budeme velmi rádi, když mezi nás přijedete. 
Na tomto setkání budeme jednak bilancovat 
naši činnost, ale také plánovat jak dál. Rádi 
bychom přitom také využili Vaše postřehy a 
nápady. Hodně Vás také přijíždí na další akce, 
které v Neratově probíhají. Ať už se jedná 
o Neratovské poutní slavnosti, Velikonoční a 
Vánoční jarmark v našich chráněných dílnách 
na Kopečku, koncerty apod. To nás velmi těší 
a rádi se s Vámi setkáváme. 

3. Na každou akci Sdružení Neratov obdrží-
te pozvánku, případně sdělení e-mailem.

4. Budeme Vám posílat všechny informační 
materiály o Sdružení Neratov.

Budeme Vám velmi vděčni, když Sdružení 
Neratov podpoříte ročním příspěvkem ve 
výši 400 Kč jednotlivci, případně 500 Kč 
rodiny (č. účtu. 4200054941/6800). Pokud 
se naším členem stane podnikatel nebo firma, 
věříme, že nám přispěje podle svých možností. 
Spoléháme, že nás podpoříte i Vaším zájmem, 
doporučeními, připomínkami a šířením infor-
mací o Sdružení mezi Vašimi přáteli

Jak se stát členem klubu:
1. Vyplníte předtištěnou přihlášku, kterou 

najdete na webové stránce, a zašlete ji zpět 
poštou na adresu Sdružení Neratov, Barto-
šovice v Orl. h. 84, 517 61 Rokytnice v Or-
lických horách nebo odešlete faxem na číslo 
494599008. Můžete také jen zavolat na číslo 
494599157. Případně svůj zájem vyjádříte 
e-mailem na adresu sdruzeni@neratov.cz 
nebo SMS zprávou na mobilní telefon 732 27 
72 28.  Důležité je vždy sdělit Vaše jméno, 
příjmení a adresu. 

2. Na základě Vámi projeveného zájmu 
některým z výše uvedených způsobů Vám 
odešleme složenku pro případ, že se rozhod-
nete nás finančně podpořit a Osvědčení o člen-
ství v klubu. Letos má opět podobu anděla a 
vyrábějí je naše chráněné dílny na Kopečku, 
za což jim patří náš dík. Spolu s  osvědčením 
obdržíte i informační letáček. Pokud přijedete 
do Neratova, vydáme Vám osvědčení zde. 
Tím je celá procedura na příslušný kalendářní 
rok u konce.

Naši činnost můžete výrazně podpořit i tím, 
že budete využívat naše služby a nakupovat 
v našich obchodech v Neratově (je nově 
napravo od silnice při cestě z Bartošovic) a 
v Bartošovicích a chráněných dílnách na 
Kopečku a nabízet tyto služby i svým přátelům 
a známým.  Zboží si můžete zakoupit osobně 
nebo Vám je na přání zašleme na dobírku. Již 
nyní Vám můžeme nabídnout kromě běžného 
sortimentu smíšeného zboží i karty do mobil-
ních telefonů a poštovní známky (náš obchod 
v Neratově je současně i poštovnou České 
pošty). Pokud projevíte zájem o jiný druh zbo-
ží, můžeme jej pro Vás na základě vzájemné 
domluvy objednat. To platí např. i o českých 
poštovních známkách všeho druhu. 

V chráněných dílnách na Kopečku v Bar-
tošovicích Vám nabízíme keramické a 
tkalcovské výrobky, košíkářské zboží, trička 

apod. Keramické a tkalcovské výrobky ob-
držely certifikát „Orlické hory – originální 
produkt. “ 

Rovněž bychom velmi uvítali Vaše náměty, 
o jaké služby nebo zboží bychom mohli naši 
nabídku rozšířit.

Jaké jsme pro Vás připravili výhody:
-10 % sleva pro členy Klubu a rodinné pří-

slušníky na ubytování v naší Chatě Neratov.
-10 % sleva pro členy Klubu a rodinné pří-

slušníky na nákup výrobků našich chráněných 
dílen „Kopeček“ v Bartošovicích. Členové se 
prokáží osvědčením. 

V provozu jsou naše internetové stránky 
www.neratov.cz	a	www.kopecek.neratov.cz.

Zpracovala Ivana Marečková

RICHARD
MÁ PROBLÉM
Všichni bychom přáli všem dětem krásné 

Vánoce prožité v harmonickém rodinném 
prostředí. Všichni ale víme, že to je přání, 
které je bohužel zatím nesplnitelné.

O to, aby bylo co nejméně dětí, které 
nejsou šťastné (a nejen o Vánocích), usilují 
i pracovníci neziskového SDRUŽENÍ LIN-
KA BEZPEČÍ.

Odborníci zajišťující provoz této linky si 
byli vědomi, že jejich oficiální webové strán-
ky nejsou pro děti moc přitažlivé. Proto se 
zapojili do soutěže Žihadlo 2009, ve které se 
hledají nejlepší veřejně prospěšné mediální 
a reklamní kampaně. Za nejlepší veřejně 
prospěšnou internetovou kampaň letošního 
roku odborná porota zvolila kampaň „Ri-
chard má problém“. Webová stránka www.
richardmaproblem.cz zvítězila zaslouženě, 
protože děti i rodiče seznamuje nápaditou, 
graficky lákavou formou s tématy, která jsou 
často tabu… Po zadání adresy se na monitoru 
objeví nadpisy JSEM RODIČ a JSEM DÍTĚ. 
Při dalším prohlížení se objevují rady, jak si 
poradit v různých nedobrých situacích.

Pro děti např.: jsem oběť týrání, ubližují 
mi, zažívám šikanu, rodiče se rozvádějí, 
cizák v rodině, rodina mi nerozumí…

Pro rodiče: výchova, rozvod, šikana, 
zneužívání…

Samozřejmě, že z této stránky je možné 
přejít okamžitě i na webovou stránku Linky 
bezpečí – www.linkabezpeci.cz.

Nové telefonní číslo linky bezpečí je 
116111 a je stejné pro všechny dětské linky 
důvěry v celé Evropě.

VOLÁNÍ JE ZDARMA Z PEVNÝCH 
I MOBILNÍCH TELEFONŮ!!!!

Zpracovala Ivana Marečková

Zastavte se u nás!
Městská knihovna a Partnerský spolek 

z Králík zvou všechny, kteří přijdou 20. pro-
since prožít hezké dopoledne na Vánočním 
jarmarku na Velkém náměstí v Králíkách, 
k našemu společnému stánku. Pro každého, 
kdo se u nás zastaví, připravujeme malé 
dárečky a něco dobrého.

Knihovnice a členové Partnerského spolku 
se těší na hezkou poslední adventní neděli.
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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 prosinci oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
88 let - Jarmila Reichlová
84 let - Marie Krejčová
81 let - Jaroslav Maixner
80 let - Jaroslav Pešek,
 - Štěpán Lehký
79 let - Marie Kandráčová,
 - Jitka Pešková,
 - Věra Srbecká,
 - Josef Kopecký,
 - Miroslav Frydrych
77 let - Jaroslava Litviková
76. let - Ludovít Belanský,
 - Miroslav Brůna
75 let - Marie Homolová,

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

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v měsíčníku 
Králický 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.“
Jiří Pacák – Lucie Matoulková

Jiří Jonáš – Irena Dalíková

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
05. 12. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
06. 12. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
12. 12. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
13. 12. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
19. 12. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
20. 12. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
24. 12. Čt MUDr. Rösslerová Lanškroun Dukelských hr. 615 604 749 331
25. 12. Pa MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
26. 12. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
27. 12. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
28. 12. Po MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (MOVIOM) 465 626 460
29. 12. Út MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
30. 12. St MUDr. Vojtková Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 821
31. 12. Čt MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
01. 01. Pá MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
02. 01. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
03. 01. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech kraje):
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin 
navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má službu lékař 
třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto 
případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je 
bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu 
zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží 
pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento 
případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit 
telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. 
Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost 
počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient 
požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Jan Čiernik – Linda Špundová

Kristina Vacková, Jolana Pospíšilová
ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“

Řádková
inzerce

Nabízím k pronájmu byt 3+1 v obci 
Malá Morava. Nájem 2.600 Kč + ink. Tel.: 
602779995.

Prodám garáž u hřbitova.(světlo, přípoj-
ka na 220,380). Tel.: 773 677 927, e-mail: 
jakub.holcapek@seznam.cz.

Daruji fretku i s voliérou. Tel.: 732 434 
349, e-mail: martin.zuzka@email.cz.

Pronajmu řadovou garáž v ul. Ply-
nárenská. Blízko vlakového nádraží (přes 
koleje). Nejlépe dlouhodobě. Tel.: 723 
456 673.

Koupím garáž u koupaliště v Králí-
kách. Tel.: 777874672, e-mail: gubka@
volny.cz.

Prodám byt 3+1, k bytu náleží 2 sklepy. 
Byt se nachází v klidné části města, 10 
min. od centra s krásným výhledem. Tel.: 
737566541, e-mail: lucisa1@seznam.cz.

Prodám digitální foťák Olympus SP-
550 původní cena 11000 Kč, prodám za 
5000 Kč. Tel.: 736720943, e-mail: spkzde-
nek@centrum.cz.

Prodám ideální podíl 1/8 na nemovi-
tostech v obci Králíky - k.ú. Dolní Hedeč. 
Zrekonstruovaný rodinný dům s číslem 
popisným - 655 m2 obestavěného prostoru, 
podlahová plocha vztažená k podílu je cca 
37 m2. Pozemkové a stavební parcely - 3.255 
m2, plocha vztažená k podílu je cca 406 m2. 
E-mail: michalsparta@seznam.cz.

Prodám zahrádku na Felicii. Cena 
dohodou. Tel.: 777874672, e-mail: gubka@
volny.cz.

Kompletně zrekonstruovaná vila 
v Králíkách s kadeřnickou provozovnou. 
Klidná lokalita poblíž centra města, zahrada 
850m2, garáž na samostatném pozemku 
navazujícím na zahradu. Cena 2,1 mil. + 
převzetí Hypotéky 500 tis. Tel.: 608638638, 
e-mail: jura200@seznam.cz.

Daruji za odvoz koňský hnůj. Platí celo-
ročně (Prostřední Lipka). Tel.: 606170450, 
e-mail: Alibalova@seznam.cz.

Sháníme pronájem bytu 2+1 v Krá-
líkách. Tel.: 737433320, e-mail: luckavi-
drm@seznam.cz.

Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat paní Řezníčkové 
za vypravení důstojného 
pohřbu paní

Kristiny Vackové
Také děkujeme všem za 
projevenou soustrast a 
květinové dary.

Zarmoucená rodina
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Program na PROSINEC
úterý   1.   PROTEKTOR   zač. ve 20:00 hod
Hlavní postava trpkého příběhu, rozhlasový reportér Emil Vrbata 

(Marek Daniel), kolaboruje s ne-náviděným fašistickým režimem, 
aby ochránil svoji židovskou manželku (Jana Plodková). Po delší 
době český film, který ctí řemeslo, je solidně napsán, zrežírován 
a zahrán.

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

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
úterý   8.   zač. v 17:00 hod
Animovaný příběh o pozoruhodném městečku, kde se počasí 

mění třikrát denně - v době snídaně, oběda a večeře. Rozmary 
počasí jsou totiž vždy doprovázeny nadílkou jídla a nápojů. Když 
prší - z nebe padá ovocná šťáva, když sněží - k zemi se snáší bram-
borová kaše nebo špagety.

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

úterý   15.   HODINU NEVÍŠ   zač. ve 20:00 hod
Podle skutečného a široce medializovaného případu tzv. hepari-

nového vraha natočil režisér Dan Svátek psychologický kriminální 
snímek. Frustrovaný mladík pracuje po pěti neúspěšných pokusech 
dostat se na medicínu ve staré nemocnici, cítí se zneuznaný a 
nenávidí lékaře. Poprvé píchne injekci s heparinem v domění, že 
pomáhá těžce nemocnému...

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

pátek   18.   DISTRICT 9   zač. ve 20:00 hod
Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské 

civilizace s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu nebo významný 
technologický pokrok. Nedošlo ani k jednomu. Teď jsou podivná 
stvoření ubytována v nouzových domovech v jihoafrickém Okrsku 
9 (District 9), zatímco se státy celého světa dohadují, co a jak dál. 
Originální sci-fi zaujme nejen příznivce tohoto žánru.

Vstupné 55,-;   přístupný od 15 let; titulky;   110 min.

úterý   22.   JULIE A JULIA   zač. ve 20:00 hod
Vášeň, odhodlání, máslo. Před půl stoletím napsala legendární 

Julia Child francouzskou kuchařku pro americké hospodyňky a 
změnila tím stravovací návyky milionů Američanů. Mladá sekretář-
ka Julie se rozhodne během jednoho roku uvařit všech 524 receptů 
a ještě o tom psát blog. Vtipný film s úžasnou Meryl Streepovou 
v hlavní roli. Nedoporučujeme návštěvu kina na lačno!

Vstupné 55,-; přístupný; titulky; ŠUP; 120 min.



Králický zpravodaj 12/2009 - 30

středa   23.   G-FORCE   zač. v 17:00 hod
Rodinná komedie kombinuje počítačovou animaci s živými 

herci a vypráví o tajné skupině vycvičených malých hlodavců, 
kteří si přejí stát se zvláštními agenty. Musí zabránit zlému Sa-
berovi uskutečnit jeho plán na ovládnutí světa pomocí domácích 
elektrospotřebičů.

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; ŠUP; 85 min.

Klub Na Střelnici Králíky
PROSINEC 2009

FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ
pátek   4.   zač. ve 20:00 hod
Vánoční koncert “valašské královny” se 

skupinou Fleret. Vstupné 100,- Kč.

sobota   5.   VĚNEČEK   zač. v 19:00 hod
Závěr kurzu taneční a společenské výchovy, k tanci hraje orchestr 

Fontána z Hradce Králové. Vstupné 40,- Kč.

pátek   11.   TANEČNÍ VEČER   zač. v 19:00 hod
Taneční večer s hudbou Radka Bílého je poslední lekcí tanečního 

kurzu pro dospělé, akce je samozřejmě otevřená pro širokou veřej-
nost. Přijďte si zatančit a oprášit své umění před začátkem plesové 
sezony! Vstupné 30,- Kč.

VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU LETOHRAD
neděle   13.   zač. v 17:00 hod
Oblíbený vánoční koncert velkého swingového orchestru se só-

listy a pěveckým tělesem OKTET GIRLS pod taktovkou Rostislava 
Zábrahy a Jaroslava Skalického. Po úspěšném listopadovém vystou-
pení v pražské Lucerně, kde orchestr doprovodil pěvecké legendy 
Josefa Zímu, Richarda Adama, Pavlínu Filipovskou a Stanislava 
Procházku st., se Big Band představí v sérii vánočních koncertů 
v širokém okolí. Tradičně pestrá směs písní a melodií tentokrát 
obsahuje např. Ellingtonovo C-Jam blues, Dívku v modrém S.E. 

Nováčka, skladby J. Dřevíkovského, R. Rodgerse a známé hity jako 
Vzpomínky mi zůstanou, Kabaret, Tebe pod kůží mám, Ave Maria, 
Loudá se půlměsíc, písně z muzikálu Limonádový Joe, Koncert 
nemluvňat, Sladké hlouposti ad. Sólově zazpívají Radka Vodičková, 
Mirka Stejskalová, Pavla Zamazalová, Petr Dostálek, Tomáš Jukl 
a Vladimír Zamazal. Koncert je součástí králických Adventních 
nedělí, proto se v jeho průběhu představí také účinkující z místní 
ZUŠ – kytarový soubor a klarinetové trio. Vstupné 60,-Kč.

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
středa   16. a čtvrtek 17.   zač. ve 18:30 hod
Tradiční vánoční komponovaný program, účinkují žáci a učitelé 

všech oborů králické ZUŠ. 
Vstupné 40,- Kč.

ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
pátek   25.   zač. ve 20:00 hod
K tanci a poslechu hraje skupina BT. Vstupné 80,- 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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Česko-polské setkání pedagogů
V rámci projektu spolupráce mezi MŠ Moravská, Králíky a MŠ 

Miedzylesie jsme společně uspořádali již několikaleté setkávání 
pedagogů v oblasti předškolního školství.

Tentokrát jsme 12. 11. 2009 navštívili MŠ Bajka v Zlotym Stoku 
(Zlatý důl).

Po krátkém a velmi nápaditém vystoupení dětí jsme rozvinuli 
debatu s výměnou zkušeností - co je nového ve školkách, jak pra-
cuje v Polsku soukromá 5-třídní MŠ s kapacitou 125 dětí založená 
nadšenou manželskou dvojicí. Rozdíly v hospodaření a financování 
soukromé a státní školy nám objasnil starosta Zlotého Stoku.

Beseda byla vyčerpávající, neboť se jí tradičně zúčastňují MŠ 
Taušlova Letohrad, MŠ Klubíčko Ústí nad Orlicí, zastoupení Kraj-
ského úřadu Pardubického kraje - odboru předškolního školství a 
Česká školní inspekce. Z polské strany od MŠ Miedzylesie přijali 
pozvání MŠ Domaskow, MŠ Zloty Stok, zástupkyně polské školní 
inspekce a zřizovatel Zlatého Stoku.

Zakončením byla společná návštěva Kopalni Zlota (zlatý důl 
s rýžováním zlata), nabídka na zajímavý výlet pro rodiče s dětmi. 

MŠ Moravská Králíky

4. HALLOWEENSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD dne 27. 10. 09.
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Foto: Jaroslav Kosek
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Výstava Ladislava Plívy (USA)
a Jaroslava Richtra (Švédsko)

Městské muzeum v Králíkách vás srdečně zve na výstavu dvou 
českých emigrantů: Ladislava Plívy (USA) a Jaroslava Richtra 
(Švédsko). Vernisáž se koná 2. prosince 2009 v 17 hodin, výstava 
potrvá do 31. 12. 2009. Výstavu zahájí PhDr. Karel Jaroš.

Ladislav “Larry” Plíva 
* 7. června 1952 Ústí 

nad Orlicí
Výtvarník, hudebník a 

konceptuální umělec spo-
jený s českým underg-
roundem sedmdesátých a 
osmdesátých let 20. století. 
V roce 1982 emigroval do 
Rakouska a posléze do USA. 
V současnosti žije ve městě 
Hawthorn ve státě New 
Jersey.

Jaroslav Richtr
*13. března 1953
Fotograf, který od roku 1989 žije a pracuje ve Švédsku. 
Skupinové výstavy: Hradec Králové, Kolín, Praha, Budapešť, 

Amsterdam, Stuttgart, Kassel, Barcelona, Řím, Halmstad, Falken-
berg, Varberg, Helsingborg, Kobe, New York.
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