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Komunální volby 2010
Vážení spoluobčané, protože se objevily 

dotazy na rychlost zpracování volebních 
výsledků a protože i z řad členů okrs-
kových volebních komisí jsme zaslechli 
několik podnětů ohledně činnosti (spíše 
nečinnosti) některých členů komisí, dovol-
te mi, abych za registrační i městský úřad 
reagoval a podal náležité vysvětlení.

Předně si dovolím uvést, že činnost 
okrskových volebních komisí je striktně 
vymezena zákonem o volbách do zastupi-

telstev obcí, jedná se o velmi zodpovědnou 
a náročnou funkci, a to i s odkazem na 
skutečnost, že komunální volby jsou z hle-
diska náročnosti vyhodnocování a sčítání 
hlasů jedny z nejsložitějších a zároveň 
i nejsledovanějších. Za činnost okrskové 
volební komise odpovídá její předseda, 
který je vylosován na jejím prvním zasedá-
ní. Své zástupce do okrskových volebních 
komisí mohou nominovat ty volební stra-
ny, které kandidují v komunálních volbách 

v rámci dané obce a je pouze na příslušné 
volební straně, koho do okrskové volební 
komise za splnění zákonných předpokladů 
nominují. Příslušný obecní úřad, jsou-li 
splněny zákonné podmínky, musí tuto 
nominaci akceptovat. 

Jak jsem již uvedl, je vyhodnocování 
a sčítání hlasů u komunálních voleb 
skutečně jedním z nejnáročnějších a do-
jde-li z nějakého důvodu k přepočítávání 
hlasů, znamená to mnohdy zdržení v řádu 
několika hodin a přímo úměrně stoupá 
i nervozita členů komise. Obecní úřad 
nemůže do průběhu sčítání hlasů nikterak 
zasahovat, neboť okrsková volební komise 
je v tomto ohledu naprosto autonomní. 
I z tohoto důvodu je velice důležité, aby 
členy okrskové volební komise byli lidé, 
kteří mají o volby a jejich průběh zájem 
a chtějí se do činnosti komise aktivně 
zapojit a ne si to tzv. pouze odsedět. Tolik 
na vysvětlenou.

Závěrem si ještě dovolím apelovat na 
zmocněnce volebních stran, aby při dalším 
výběru vhodných adeptů na členy okrs-
kových volebních komisí věnovali této 
činnosti přiměřenou pozornost.

Děkuji za pochopení.
Za registrační a městský úřad:

Miroslav Macháček

Maturitní generálka (MAG´10) na gymnáziu
Určitě neuniklo vaší pozornosti, že na 

většině středních škol proběhla maturitní 
generálka (MAG´10). Ani králické gymná-
zium nebylo výjimkou. Maturitní generálka 
se týkala sedmnácti žáků maturitního roč-
níku (oktávy). MAG´10 proběhla na gym-
náziu od 11. do 13. října. K této generálce 
odevzdávali žáci přihlášky již v červnu, aby 
v říjnu mohli vykonat zkoušky, ke kterým 
se přihlásili. MAG´10 tvořily dvě povin-
né zkoušky a jedna zkouška nepovinná. 
První povinnou zkoušku vykonali všichni 
z Českého jazyka a literatury. U druhé 
povinné zkoušky si žáci mohli vybrat buď 
cizí jazyk nebo matematiku. Zda vykonají 
i třetí nepovinnou zkoušku již bylo plně na 
nich – opět si mohli zvolit buď druhý cizí 
jazyk (na gymnáziu se vyučuje anglický a 
německý jazyk) nebo matematiku. Navíc si 
mohli zvolit i úroveň obtížnosti – základní 
nebo vyšší. Volba obtížnosti zkoušky byla 
opět plně na žácích – tak třeba zkoušku 
z češtiny vykonali všichni ve vyšší úrovni 
obtížnosti. Navíc si skoro všichni zkusili 
i třetí nepovinnou zkoušku.

U MAG´10 nešlo až tak o výsledky 
žáků, jako spíš o vyzkoušení, zda bude 
nový maturitní model logisticky fungovat 
– testy byly do škol rozváženy doručovací 
společností, následně ve školách proběhly 
samotné zkoušky, testy se okamžitě ske-
novaly a odeslaly k ohodnocení. Písemné 
práce musí ohodnotit proškolení hodnotitelé 
z řad učitelů a pak budou také naskenovány 
a odeslány. Výsledky budou centrálně vy-
hodnoceny a odeslány školám zpět, aby se 
je dozvěděli žáci – v případě MAG´10 by 
to mělo být 3. listopadu.

Chtěl bych poděkovat kolegům za zod-
povědný přístup k jejich přípravě na výkon 
funkcí zadavatelů, hodnotitelů a školního 
maturitního komisaře u nové maturitní 
zkoušky a samozřejmě i za realizaci sa-
motné generálky na gymnáziu. Dále také 
žákům oktávy, kteří přistoupili k výkonu 
zkoušek v rámci MAG´10 s plnou zodpo-
vědností a doufám, že už teď mají jasno, 
ze kterých předmětů budou maturovat na 
jaře v květnu a červnu, kdy je čeká „ostrá“ 
nová maturita (přihlášky se podávají již do 
15. listopadu).

Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele školy

Poslední říjnová neděle na králickém náměstí.                               Foto: J. Kosek
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Schrány z věže kostela
Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme Vás informovali o tom, že 

na faře v Králíkách proběhlo komisionelní otevření tří schrán, které 
byly umístěny ve věži kostela. Schrány byly z věže sneseny v průběhu 
prováděné rekonstrukce věže. V první schráně byly uloženy materiály 
uložené do věže kostela při opravě v roce 1872 a vztahující se převážně 
k tomuto období. Dále zde byly uloženy materiály z roku 1942. Ve druhé 
schráně byly uloženy fotografie a oficielní zápis pana faráře z roku 1971. 
Fotografie se týkají oprav věže kostela z roku 1971 – dokumentují průběh 
stavebních prací a zachycují tehdejší společenský život. Z této schrány 
jsme pořídili fotokopii dokumentů, které vypracoval tehdejší farář P. 

Antonín Kubát. Tyto dokumenty se týkají  právě přehledu výše finančních 
příspěvků od farníků a dárců, přehledu odpracovaných hodin a stručného 
hodnocení jednotlivých osobností. Z třetí, tajně uložené schrány, přiná-
šíme popis politicko-společenského vývoje od roku 1945 do roku 1971. 
Tento dokument vypracoval pan farář pro budoucí generace. I když byl 
dokument vypracován v období nastupující normalizace a pan farář měl 
zkušenosti z 50-tých let, po přečtení tohoto dokumentu na Vás dýchne, 
stejně jako na nás, kteří jsme byli u otevření schrán, optimismus, naděje 
a čistá víra. V samostatném balíčku byly uloženy noviny a leták z roku 
1968. Poznámka pro ml.generaci k přehledu vybraných příspěvků na 
opravu kostela v roce 1971 - průměrný výdělek v roce 1971 v našem 
regionu  nepřesahoval Kč 2.000,-.                 za redakci KZ Jan Divíšek
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Dobývání opevnění múzou
V sobotu 9. 10. 2010 se proměnily pro-

story dělostřelecké tvrze Hůrka v Králíkách 
v hudební sál ke ztvárnění dětské terezínské 
opery Brundibár. Český chlapecký sbor Boni 
pueri pod vedením sbormistra PhDr. Pavla 
Horáka Ph.D. se nebál experimentu s využi-
tím netradičních prostor, kterými podzemní 
prostory bunkru jsou. Po zkušenostech s or-
ganizací koncertu Lucie Bílé a sboru Boni 
pueri v králickém kostele se nám přípravy 
jevily jako hračka, ačkoliv pro obě strany 
nebylo jisté, zda akustika umožní realizovat 
hudební díla v přijatelné kvalitě a neztratila 
na přitažlivosti pro diváky. S volbou díla, 

které by odpovídalo významu vojenského 
opevnění a zároveň bylo důstojným pro od-
krytí nových možností, to bylo jednodušší. 
Součástí stálé programové nabídky sboru 
je zmiňovaná dětská opera, přes značný vý-
znamový vzdělávací charakter bohužel více 
žádaná v zahraničí včetně Japonska, kam 
sbor za měsíc odjíždí na další turné. Podařilo 
se nám propojit obojí - účel stavby vojen-
ského obranného opevnění, jeho nevyužití 
k obraně republiky v roce 1938 s hrůznými 
následky v podobě holocaustu ve 2. světo-
vé válce, který židovská opera Brundibár 
zobrazuje.

Sbor se nenechal prosit, a tak zaplněný 
podzemní sál uslyšel kromě dětské opery 
Brundibár také Largo z Novosvětské symfo-
nie Antonína Dvořáka v úpravě pro sbor Goin´ 
Home, Mozartovo Ave Maria a další skladby, 
se kterými úspěšně reprezentoval Českou 
republiku na 12. světovém festivalu umění v 
Šanghaji a EXPO 2010 v Číně. Jak se na své 
vystoupení v Králíkách dívají „dobří chlapci“, 
můžete posoudit sami na jejich webových 
stránkách (www.bonipueri.cz). 

Jsme rádi, že podle ohlasu diváků se 
experiment zdařil a otevřel cestu pro možné 
další dobývání opevnění mírovými prostřed-
ky - múzou. 

Terezínská opera Brundibár byla re-
alizovaná v rámci projektu „Staří mladí 
nebo mladí staří?“ za finanční podpory EU 
z programu Mládež v akci, Nadace O2, 
Pardubického kraje a štědrosti sponzorů. 
Děkujeme všem, kteří nás podpořili svou 
návštěvou a přispěli celkovou částkou 
3.196,- Kč na další akce projektu i mladým, 
kteří pomáhali s přípravami i úklidem pod-
zemních prostor.

Vysokozdvižné vozíky s.r.o. 
DOLS, a.s. 
INCOT spol. s r.o. 
ABC-OKNA s.r.o. 
AESKULAP spol. s r.o. 
JOLLY s.r.o. 
JUDr. Milan Ježek, advokát 
Mgr. Jan Křivohlávek 
Truhlářství Kyral 
CH Chorvat 
Pekárny Falta 
Stanislav Jungvirt 
Collegium 
Miroslav Thun 
pracovníci Dělostřelecké tvrze Hůrka 
Hotel Zlatá labuť – Fr. Šlesingr 
Adlerberg a.s., Králíky 
Květinka, Monika Kudláčková

Na Drakiádě pod Amálkou draci zlobili
Již 12x organizovala naše MŠ Morav-

ská Drakiádu nejen pro rodiče a děti z naší 
školky, ale pro celou veřejnost. Ta letošní 
se konala v sobotu 9. 10. 2010. Přišli nejen 
Králičtí, ale i jejich návštěvy.

Odpoledne bylo krásné, slunečné, ale 
větru neporučíš. Ten jediný nás zklamal 

a nedovolil, aby draci vylétli do výšky. 
Teprve až v závěru Drakiády se něko-
lika drakům podařilo podívat se na nás 
z výšky.

A když dráček nechtěl létat, bylo na 
louce připraveno pro děti sportovní vyžití 
– hry s padákem, překážková dráha, lovení 

dráčků, házení na krabicového dráčka, 
zdobení draka, namotávání a volné 
kreslení. Po zvládnutí všech dráčkových 
úkolů nechyběl tradiční teplý čaj a něco 
sladkého k zakousnutí.

Co předcházelo naší Drakiádě?
– 27. 9. 2010 odpoledne se sešlo na 

zahradě téměř 40 rodičů a společně se 
svými dětmi vyráběli to, co k podzimu 
patří – houby různého druhu., které nyní 
zdobí okna naší školky.

Nechybí ani podzimní výzdoba vstupu 
do MŠ.

A co na závěr? Houby vyrobené rodiči 
s dětmi se ještě letos objeví v MŠ Mied-
zylesie, 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 překrásné sluneční  přírodě. Těšíme se 
opět za rok na shledání s dráčkem pod 
Amálkou.

Mateřská škola Moravská

Pokračujeme v adopci na dálku
Od roku 2006 jsme jako škola zapojeni do 

projektu adopce na dálku, to znamená, že díky 
našemu příspěvku jedno dítě v Guineji může 
navštěvovat školu a má potřebné věci pro 
školní docházku.

Od minulého školního roku jsme adoptovali 
dnes čtyřletého chlapce Mohamada Souaré. 
Mohamadou nemá otce. Vyrůstá v rodině jeho 
strýce, který má své dvě děti. Je to chudá 
rodina, která nemá prostředky na vzdělání. 
Díky našemu příspěvku začal Mohamadou 
navštěvovat školu.

Z dopisu, který jsme dostali od koordinátora, 
je jeho strýc velmi rád, že díky naší pomoci 
může zajistit vzdělání pro svého synovce.

Mohamadou je veselý chlapec, někdy i tro-
chu divoký. Často si hraje na ulici se svými ka-
marády, jeho nejlepším přítelem je Thierno.

Aby mohl pokračovat ve školní docházce, 
bylo nutné vybrat peníze na školné na příští 
školní rok. Stejně jako vloni je částka 5 250,- Kč, 
kterou bylo nutné odeslat do konce října 2010. A 
to se nám opět podařilo společnými silami. Žáci 
a učitelé ze „žluté školy“ vybrali 1 383,- Kč, žáci 

a učitelé z „bílé školy“ 
přispěli částkou 1 522,- 
Kč a studenti a učitelé 
z gymnázia částkou 4 
018,- Kč.

Peníze, které byly 
vybrány nad požado-
vanou částku (1 673,- 
Kč), byly stejně jako 
v loňském roce pou-
kázány na účet, ze kterého jsou hrazeny další 
pomůcky do školy, oblečení nebo hračky.

Děkuji za spolupráci Mgr. Jarmile Berkové 
a paní učitelce Eleně Bílé.

Samozřejmě děkujeme všem, kteří přispěli 
nějakou částkou, v letošním školním roce 
přispěli i někteří rodiče žáků a studentů, což 
nás mile překvapilo.

Doufáme, že v této tradici budeme pokračo-
vat i v dalších letech.

Pokud by Vás zajímaly další informace 
kolem adopce na dálku, hledejte na www.
pro-contact.cz.

Mgr. Zdenka Kolbová
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Policie ČR Obvodní oddělení Králíky informuje
Krádež finanční hotovosti (Šanov - 1. 

10. 2010)
Starší žena oznámila v pátek odpoledne 

krádež finanční hotovosti. Jednalo se o částku 
3.000,-Kč. Ztrátu peněz poškozená zjistila poté 
co obdržela důchod. Již druhý den policisté 
zjistili, že poškozenou okradl její syn. 

Vloupání do zahradní chatky (Moravský 
Karlov - 2. 10. 2010)

Další případ vloupání do zahradní chatky 
evidují Králičtí policisté. V tomto případě 
bylo odcizeno kalové čerpadlo v hodnotě 
1.400,- Kč. 

Svatomichalská pouť (Králíky - 3. 10. 
2010)

Celkem poklidný průběh Králické pouti 
narušily pouze dva případy krádeží věcí a 
poškození stánku vystavovatele a jeho dodáv-
kového automobilu přímo na náměstí. V přípa-
dech krádeží se jednalo o krádeže peněženek, 
které měly poškozené osoby u sebe. V prvním 
případě lze mluvit o štěstí – poškozené osobě 
byla poctivým nálezcem vrácena peněženka 
s doklady a penězi. V tomto případě  poctivý 
nálezce. V druhém případě policisté provádí 
šetření ve věci, zde došlo k odcizení finanční 
hotovosti i platební karty. Šetření je zde ve-
deno proti neznámému pachateli. K dopravní 
nehodě došlo v sobotu ráno před zahájením 
pouti tak, že dopravní prostředek technické 
firmy zachytil o konstrukci stánku vystavo-
vatele. Následně konstrukce stánku poškodila 
automobil vystavovatele.

Ukázka výcviku služebních psů (SOUo 
Dolní Lipka - 5. 10. 2010)

Vedení školy využilo nabídky k výcviku 
služebních psů celní správy a provedlo kont-
rolu celého areálu školy. Ukázalo se, že výcvik 
v areálu má přinos jak pro zdokonalování se 
ze strany služebních psů a jejich psovodů, 
tak i pro školu. V několika případech se 
u žáků našla látka, která by se mohla nazvat 
omamně psychotropní. V současné době je 
případ v šetření.

Vloupání do rekreační chalupy (Bílá 
Voda - 8. 10. 2010)

Majitel rekreačního objektu oznámil ztrá-
tu nářadí, nábytku, vše v celkové hodnotě 
14.700,-Kč. Policisté v současné době případ 
šetří a prověřují konkrétní indicie.

Dopravně-bezpečnostní akce (Králicko 
- 9. 10. 2010)

Sobotní poklidný den byl ve znamení akce 
zaměřené na bezpečnost našich silnicích. Cel-
kem bylo zjištěno 14 dopravních přestupků, 
kdy většina z nich byla řešena blokově přímo 
na místě. Část pak byla předána k projednání 
ke správnímu orgánu při MÚ Králíky.

Požár (Prostřední Lipka - 11. 10. 2010)
Dlouhodobé neshody s katastrofálním 

následkem se rozhodl řešit místní 55 letý 
občan. Celková vzniklá škoda se vyšplhala 
na několik milionů korun. Do celé záchranné 
akce se vedle týmu profesionálních hasišů 
zapojily všechny sbory dobrovolných hasičů 

z Králického regionu. 
Krádež jízdního kola (Králíky - 15. 10. 

2010)
Před místním marketem neznámý pachatel 

nenechal bez povšimnutí volně odstavené 
a nezajištěné jízdní kolo v hodnotě 1.000,-
Kč. Policie věc šetří, jako přestupek proti 
majetku.

Pachatelé podvodů s penězi dopadeni 
(Králíky - 16. 10. 2010)

Nedávno jsme Vás informovali o dvojici 
mužů z druhé strany naší republiky, kteří se „ 
živili “ tím, že ve dvou prodejnách v Králíkách 
směňovali tak dlouho peníze, až jim „za nehty“ 
zůstalo vždy tisíc korun. Králičtí policisté 
zejména policisté s územní odpovědností za 
samotné Králíky nenechali věc jen tak a přes 
značnou vzdálenost místa bydliště pachatelů, 
se jim podařilo věci objasnit. Co nás ale těší 
nejvíce? V jednom případě byla uhrazena 
vzniklá škoda a v druhém případě se toto 
uskuteční v brzké době. Oba pachatelé neměli 
v minulosti problém se soudy a tak policisté 
věci řeší v blokovém řízení, kde mohou za 
tento majetkový přestupek uložit blokovou 
pokutu ve výši 1.000,-Kč.

Poškozená vozidla (Králíky - 17. 10. 
2010)

Poškozená zrcátka a dveře u vozidla. To 
je vizitka jednání návštěvníka místního baru. 
Poškození v současné době nepřesáhlo škodu 
5.000,-Kč. A tak je zatím věc dokumentována, 
jako přestupkové jednání. Podezřelý škody 
uhradil tak policie vyčká, jak dopadnou jed-
notlivé opravy vozidel a vzniklou škodu sečte. 
Příčinou takového jednání byl alkohol.

Napadení číšníka (Králíky - 17. 10. 
2010)

Na králickou policii v sobotu přišla celá 
řada oznámení a policisté se doslova nezasta-
vili. Jedním z těchto oznámení bylo i napadení 
číšníka v místním pohostinství ze strany maji-
tele. Majitel si vyžádal po zaměstnanci celou 
tržbu bez ohledu na provedené vyúčtování. Po 
krátkém přetahování pak majitel zaměstnance 
napadl. Pohmožděné oko a další zranění jsou 
nyní předmětem šetření. Policie v současné 
době čeká na lékařské zprávy.

Vloupání (Dolní Boříkovice - 18. 10. 
2010)

V ranních hodinách 
vyjíždí Králičtí policisté 
na místo spáchání přeči-
nu krádeže vloupáním 
do místní prodejny po-
travin a pokusu krádeže 
vloupáním do místního 
pohostinství. Neznámý pachatel si zde krádeží 
vloupáním přisvojil věci za 4.708,-Kč. Jedná 
se již o třetí případ, kdy se neznámý pachatel 
zaměřil na prodejny nebo zábavné podniky a 
zcizoval podobný sortiment.

Právo pro každý den - (Králicko - 21. 
10. 2010)

Králičtí policisté přišli s nápadem provést 
přednášky v základních školách v rámci 
výuky výchova k občanství, kde by přímo 
policisté žákům vysvětlovali tzv. Právo pro 
každý den. První kolo přednášek pro 9. a 8. 
třídy základních škol proběhlo již v měsíci 
říjnu. Snad se tento nápad sešel s kladným 
ohlasem a nápad hodnotíme jako velmi 
dobrý. Bohužel se nyní situace na Králicku 
v souvislosti s nově systemizovanými počty 
policistů výrazně mění a výhled do budoucna 
není optimistický. Každodenní nápad, ať už 
trestné činnosti nebo přestupků je tak veliký, 
že policisté zvládají dokumentování těchto 
oznámení a nemají čas na další úkony spojené 
s vyšetřováním. Viz včerejší den, kdy policisté 
evidují jen za dopoledne 7 oznámení z tohoto 
výčtu, jsou dvě dopravní nehody, střelba na 
Dolní Hedeči, 2 případy občanského soužití 
v Červené Vodě a poškození vozidla v Červené 
Vodě. Dále policisté prováděli asistenci při 
přepravě zdravotní službou osoby do psychi-
atrické léčebny a to vše v 6 policistech. Krá-
ličtí policisté přitom řešili  případ podvodu na 
důchodci. Bohužel v současné době nezbývá 
čas ani na řešení připomínek občanů ohledně 
parkování v ulicích Valdštejnova a Dlouhá a 
k podnětům v ulicích Luční, kde každodenně 
projíždějící těžká technika poškozuje svým 
provozem místní komunikace. Zvýšený nápad 
trestné činnosti potvrzuje i ta skutečnost, že 
v porovnání s městy Žamberk a Letohrad jsme 
letos tato města v průměru o 25 trestných činů 
přeskočili. Přitom v porovnání s předchozími 
roky jsme za těmito městy v nápadu trestné 
činnosti výrazně zaostávali. Bohužel, jak již 
bylo výše uvedeno, situace v systemizaci 
počtu příslušníků není do budoucna pro náš 
region příznivá.

Ustavující zasedání ZM
dne 15. 11. 2010 od 19:00 hod

velký sál kulturního domu Na Střelnici

Program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva města
1. Slib člena zastupitelstva 2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Volba starosty města 4. Volba místostarosty města
5. Volba členů Rady města
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Tisková zpráva
Ve středu 6. 10. 2010 proběhl v Jablonném nad Orlicí 13. ročník 

Konference Orlicko-Kladsko, kterou již pořádá tradičně v podzim-
ním termínu Sdružení obcí Orlicko a polský partner Powiat Klodzki. 
V letošním roce bylo vedle témat zaměřených na přípravu a realizaci 
projektů v orlicko–kladském pohraničí a na výsledky projektů Aka-
demie věd ČR řešených na území Orlicka, prezentováno i nové téma 
se zaměřením na spolupráci při zajištění bezpečnosti v pohraničí. 
V rámci tohoto tématu se účastníci konference seznámili s činností 
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a to jak na 
území Pardubického kraje, tak na území sousedního Kladska. Sou-
časně byly diskutovány možnosti spolupráce těchto složek včetně 
policie, rychlé zdravotnické pomoci, hasičských sborů a horských 

služeb. Letošní konference se zúčastnilo více 
jak 70 hostů a bylo prezentováno 25 příspěvků. 
V následujícím roce bude 14. ročník Konference 
Orlicko-Kladsko hostit Powiat Klodzki.

V Jablonném nad Orlicí 6. 10. 2010
RNDr. Antonín Fiala, za sdružení obcí Orlicko

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Krabcové a p. Jungwir-

tové, které zaštiťují neziskovou organizaci JUKRA o.s. za velmi 
hezký zájezd na Jižní Moravu.

Počínaje odjezdem z autobusového nádraží Králíky do zimního 
sklípku v Prušánkách u Hodonína.

Cesta byla příjemná se slovním doprovodem a zastávkami 
v Lednici, kde jsme si prohlídli zámecké zahrady, dále ve Valticích 
vinný sklep v zámku. Na konci naší cesty nás čekalo milé přivítání 
ve sklípku a bohaté pohoštění s hudbou. Vrátili jsme se ozdě večer 
plní hezkých dojmů, spokojeni a budeme se opět těšit na další 
společenské akce pořádané touto organizací.

Děkují účastníci zájezdu

Byli jsme v Praze na výletě
Naše škola získala jako odměnu za 1. místo v soutěži škol z celé 

ČR ve sběru elektrospotřebičů zájezd, který se uskutečnil v pondělí 
27. září 2010.

Na výherní zájezd do Prahy jsme odjížděli od školy ráno v šest 
a za tři a půl hodiny jízdy autobusem byli na místě. Náš program 
začal exkurzí v Pražských službách. Provedli nás závodem, kde 
jsme viděli, jak se využívá komunální odpad na výrobu tepelné 
energie.

Po dvou hodinách jsme se přesunuli na Kavčí hory. V restauraci 
pojmenované Rohlík nás čekal oběd a pak návštěva České televize. 
Naše průvodkyně nás zavedla do studia, kde se zrovna natáčela 
Kouzelná školka s herečkou Janou Hlaváčovou. Seznámili jsme 
se také s novou postavou Hřiště 7, Mufinou.

Nakonec jsme si užívali tři hodiny vodních radovánek ve vodním 
ráji Aquapalace. Nejvíce se nám líbilo na divoké řece, v bazénu 
s vlnobitím a na tobogánech. Z Prahy domů jsme odjížděli až večer 
v sedm a ke škole přijeli po desáté hodině. 

Náš výlet byl úžasný a odměna za naši práci skvělá. 
Bára Víchová, 7. třída, ZŠ Červená Voda
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KALENDÁRIUM

(pokračování na následující straně)

1. 11. 1888 v Karakolu zemřel ruský důstojník a cestovatel Nikolaj 
Michajlovič Prževalskij. Jako carský důstojník požádal o přeložení 
na Dálný východ, protože chtěl prozkoumat ussurijský kraj. Postu-
poval po Ussuri k jezeru Chanka do Mandžuska. Procestoval území 
mezi dolním Amurem a pobřežím Japonského moře. Po návratu 
ohromil spoustou zeměpisných objevů a bohatými sbírkami.

1. 11. 1880 se narodil německý geofyzik, meteorolog a fyzický 
geograf Alfred Lothar Wegener.

1. 11. 1958 zemřel československý petrograf a mineralog akade-
mik ČSAV Josef Kratochvíl. Zabýval se topografickou mineralogií, 
petrologií, ložiskovou geologií a historií českého dolování.

2. 11. 1971 poprvé v historii kosmonautiky přistál sestupný modul 
sovětské meziplanetární stanice Mars 3 měkce na povrchu planety 
Mars a vysílal signály na Zemi prostřednictvím mateřské sondy.

3. 11. 1914 se narodil japonský ekonom Saburo Ókita.
3. 11. 1973 startovala americká automatická sonda Mariner 10 

určená k průzkumu Merkuru. 
3. 11. 1927 zemřel novinář a prozaik Karel Matěj Čapek-Chod.
4. 11. 1922 objevil anglický archeolog Howard Carter na západ-

ním břehu Nilu v Údolí králů téměř nedotčenou hrobku faraóna 
Tutanchamóna s bohatou pohřební výbavou.

4. 11. 1946 byla založena Organizace pro výchovu, vědu a kulturu 
UNESCO jako mezinárodní odborná organizace OSN.

4. 11. 1847 zemřel německý hudební skladatel a dirigent Felix 
Mendelsson-Bartholdy.

5. 11. 1906 se narodil americký astronom Fred Lawrence Whip-
ple.

5. 11. 1854 se narodil francouzský chemik, Nositel Nobelovy 
ceny za rok 1912 Paul Sabatier.

6. 11. 1964 zemřel švédský chemik a nositel Nobelovy ceny za stu-
die o kvašení cukrů a kvasných enzymů Hans Karl Euler-Chelpin.

6. 11. 1869 byl otevřen provoz na železniční trati České Budě-
jovice – České Velenice. Teprve od tohoto data měly jižní Čechy 
svou železnici do Vídně.

6. 11. 1914 zemřel německý zoolog a teoretik evolučního učení 
August Weismann.

7. 11. 1917 proběhla v tehdejším carském Rusku Velká Říjnová 
Socialistická Revoluce.

7. 11. 1888 se narodil indický fyzik sir Chandrasekhara Venkata 
Raman.

7. 11. 1867 se narodila polská chemička a fyzička Marie Curie-
Sklodowská.

7. 11. 1913 se narodil francouzský prozaik, dramatik, esejista a 
nositel Nobelovy ceny Albert Camus.

8. 11. 1839 otevřel Jan Evangelista Purkyně první samostatný 
fyziologický ústav, který se svou ojedinělostí stal vzorem pro ostatní 
evropské univerzity.

8. 11. 1953 zemřel ruský spisovatel a básník nositel Nobelovy 
ceny za literaturu Ivan Alexejevič Bunin.

8. 11. 1922 se narodil jihoafrický lékař a kardiochirurg Christian 
Barnard, který v roce 1967 provedl první úspěšnou transplantaci 
srdce.

9. 1. 1918 zemřel francouzský básník a spisovatel Guillaume 
Apollinaire

9. 11. 1818 se narodil ruský spisovatel Ivan Sergejevič Turge-
něv.

9. 11. 1897 se narodil britský chemik a profesor univerzity v Cam-
bridgi a nositel Nobelovy ceny Ronald George Wreyford Norrish.

10. 11. 1493 se narodil švýcarský lékař, přírodovědec, alchymista 
a filozof Paracelsus.

10. 11. 1483 se narodil německý náboženský reformátor Martin 
Luther.

10. 11. 1888 se narodil sovětský letecký konstruktér Andrej 
Nikolajevič Tupolev.

10. 11. 1970 zahájila svůj let Luna 17, která vysadila na Měsíci 
první dálkově řízený elektromobil Lunochod 1 o hmotnosti 765 
kg.

11. 11. je Mezinárodní den válečných veteránů.
11. 11. 1711 se narodil ruský učenec Stěpan Petrovič Krašenni-

kov. Studoval přírodu a obyvatele Kamčatky, zejména Itelmeny, 
a Sibiře.

11. 11. 1873 se narodila spisovatelka Anna Marie Tilschová.
12. 11. 1979 zemřel Libor Hejhal, člen korespondent ČSAV, 

vynikající chirurg, jemuž vděčíme za celkový přínos v oboru cévní 
a koronární chirurgie.

13. 11. je Mezinárodní den nevidomých.
13. 11. 1831 se narodil britský fyzik James Clerk Maxwell.
13. 11. 1893 se narodil americký fyziolog Edward Adelbert Doisy, 

nositel Nobelovy ceny za objev chemické a biologické podstaty 
vitaminu K (spolu s C. P. Damem, 1943).

14. 11. je Světový den bez aut.
14. 11. 1847 zemřel jazykovědec, literární vědec a překladatel 

Josef Jungmann.
14. 11. 1969 odstartovala loď Apollo 12 s druhou měsíční expedicí 

(Conrad, Bean, Gordon). Tentokrát vystoupili lidé na povrch Měsíce 
ve dvou vycházkách o délce 8 hodin až na vzdálenost 1,5 km.

14. 11. 1716 zemřel německý filozof, matematik a fyzik a spiso-
vatel Gottfried Wilhelm Leibnitz.

15. 11. 1959 zemřel skotský fyzik Charles Thomson Rees Wilson. 
Od meteorologického výzkumu došel přes zkoumání kondenzace 
par k principu mlžné komory, která nese jeho jméno. Za svůj přínos 
vědě byl oceněn Nobelovou cenou.

15. 11. 1874 se narodil dánský fyziolog August Schack Steenberg 
Krogh. V roce 1920 mu byla udělena Nobelova cena.

15. 11. 1839 zemřel britský vynálezce William Murdock.
15. 11. 1630 zemřel německý astronom Johannes Kepler. 
16. 11. 1926 zemřel český malíř a vynálezce Karel Klíč.
16. 11. je Mezinárodní den tolerance.
16. 11. 1909 byla ve Frankfurtu nad Mohanem založena akciová 

společnost LELAG, pobočka koncernu Zeppelin pro civilní dopravu 
vzducholoděmi.

16. 11. 1974 bylo ze Země odesláno první rádiové poselství lid-
stva do vesmíru. Signál vyšel z nejsilnějšího radioteleskopu poblíž 
Areciba na ostrově Portoriko.

17. 11. je Mezinárodní den studenstva.
17. 11. 1869 byl slavnostně otevřen Suezský průplav. Byl budo-

ván deset let pod vedením F. M. de Lessepse. Tato stavba si však 
vyžádala mnoho tisíc obětí z řad dělníků.

17. 11. 1902 se narodil americký fyzik maďarského původu 
Eugene Paul Wigner. V roce 1963 získal Nobelovu cenu.

17. 11. 1860 se narodil Alois Herout, autor Heroutovy-Mihulíkovy 
těsnopisné soustavy.

17. 11. 1717 se v Paříži narodil francouzský matematik, fyzik, filo-
zof, pokrokový myslitel, člen francouzské, berlínské a Petrohradské 
akademie věd Jean-Babtiste Le Rond d´Alembert .

18. 11. 1941 zemřel německý fyzik a fyzikální chemik Walther 
Hermann Nernst. V roce 1920 mu byla udělena Nobelova cena.

19. 11. 1924 se narodil prozaik, filmový a televizní scénárista 
Jan Otčenášek.

20. 11. je Den industrializace Afriky.
20. 11. 1889 se narodil Edwin Powell Hubble. Pracoval v oblasti 

galaktické i mimogalaktické astronomie, zavedl první klasifikaci 
galaxií, zejména je však znám objevem vzdalování galaxií, proje-
vující se posuvem spektrálních čar k červené části jejich spekter. 
Hubbleova konstanta je konstanta úměrnosti mezi rychlostí vzda-
lování galaxií a jejich vzdáleností.

21. 11 je Světový den televize.
21. 11. 1694 se narodil francouzský filozof, historik, básník, 

prozaik a dramatik Voltaire.
21. 11. 1555 zemřel v Chemnitz německý přírodovědec a zakla-

datel hutnické vědy v Německu Georgius Agricola.
21. 11. 1941 zemřel ruský vynálezce v oblasti radiotechniky, 

telegrafie a zvukového záznamu Alexandr Fjodorovič Šorin.
21. 11. 1865 se narodil profesor brněnské techniky Jan Zvoní-

ček.
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KALENDÁRIUM
(pokračování z předchozí strany)

21. 11. 1843 se narodil francouzský vzduchoplavec Gaston Tis-
sandier. 1875 vystoupil s volným balonem do výšky 8 600 m.

22. 11. 1963 byl zavražděn 35. prezident Spojených Států John 
Fitzerald Kennedy. Bylo to během jeho cesty v Dallasu.Tato vražda 
nebyla (nechtěla být?) nikdy zcela objasněna. 

23. 11. 1859 se v New Yorku narodil Billy the Kid, vlastním 
jménem Henry Mc Carty. Původně kovboj, později se stal jednou z 
hlavních postav při různých bojůvkách, vraždění a drancování. 23. 
12. 1880 byl zajat, usvědčen z vraždy a odsouzen k trestu smrti. 
Při útěku z vazby zabil dva strážné. Poté byl na něho vydán nový 
zatykač a zastřelen 13. července 1881.

24. 11. 1859 byl v Anglii vydán převratný spis přírodovědce 
Charlese Darwina O původu druhů. 

24. 11. 1959 představuje Němec Felix Wankel nový druh spalo-
vacího motoru, který místo klasických pístů má píst rotační. Píst 
má přibližně trojúhelníkovitý tvar a během jedné otáčky nastává 
sání, komprese, výbuch i výfuk. Motor má při srovnatelném výkonu 
menší rozměry.

25. 11. 1844 se narodil Němec Karl Benz, jeden z průkopníků 
automobilového průmyslu.

26. 11. 1922 britští archeologové Howard Carter a Lord Carnarvon 
byli po 3 000 let prvními „dušemi“, které v egyptském Údolí králů 
vstoupili do tutanchámovy hrobky..

27. 11. 1942 se v Seattlu narodila kytarová legenda Jimi Hen-
drix.

28. 11. 1954 zemřel v 53 letech Enrico Fermi, laureát Nobelovy 
ceny, první muž, kterému se podařila řízená jaderná reakce.

29. 11. je Den solidarity s palestinským lidem. Slaví se z roz-
hodnutí Valného shromáždění OSN z roku 1947.

29. 11. 1909 se narodil malíř a grafik a ilustrátor dětských knih 
Adolf Zábranský.

29. 11. 1874 se narodil portugalský lékař a politik Antóio Cayeta-
no Freire Egas Moniz, nositel Nobelovy ceny za rok 1949 za studii 
o předčelní lobotomii.

30. 11. 1991 zemřel československý diplomat a spoluzakladatel 
OSN Jan Papánek.

30. 11. 1694 zemřel italský lékař a fyziolog a zakladatel mikro-
skopické anatomie Marcello Malpighi.

30. 11. 1869 se narodil švédský chemik Nils Gustaf Dalén, nositel 
Nobelovy ceny za rok 1912. Zabýval se využitím plynů.

Termíny jarních prázdnin
7. 2. - 13. 2. 2011
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindři-

chův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
14. 2. - 20. 2. 2011
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Pra-

ha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

21. 2. - 27. 2. 2011
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův 

Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

28. 2. - 6. 3. 2011
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad 

Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, 
Šumperk, Opava, Jeseník

7. 3. - 13. 3. 2011
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, 

Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město

14. 3. - 20. 3. 2011
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, 

Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, 
Karviná

ARTĚK 2010
Ve dnech 17. července - 3. srpna 2010 se v Mezinárodním 

centru Artěk na Ukrajině konal dětský festival „Změníme 
svět k lepšímu“. Toto centrum pracuje pod záštitou světové 
organizace UNESCO a leží na pobřeží Černého moře na jihu 
poloostrova Krym. Festivalu se zúčastnili zástupci 55 zemí 
z celého světa. Mezi nimi jsme nechyběli ani my, členové 
osmičlenné delegace z České republiky. Město Králíky 
jsme v této delegaci zastupovali ve složení Eva Trejtnarová, 
Martina Vogelová, Martina Hásová a Tomáš Fabián. Spolu 
s námi odcestovali ještě tři kamarádi z Havířova a jedna 
kamarádka z Prahy.

Na Ukrajinu jsme jeli vlakem přes polský Krakov a 
ukrajinskou Oděsu. Cesta byla dlouhá, ale všichni jsme se 
těšili a byli plni napětí a očekávání. Ihned po příjezdu nás 
překvapilo krásné prostředí a po celý pobyt jsme si užívali 
slunečného počasí.

Program Festivalu byl opravdu nabitý. Jeho cílem bylo 
obrátit pozornost světového společenství na postavení 
dětí. Tato akce měla také vytvořit podmínky k tomu, aby-
chom vyjádřili své myšlenky a názory ohledně aktuálního 
společenského života a budování světa bez válek a násilí. 
V průběhu festivalu jsme se účastnili mnoha různých akcí. 
Kromě slavnostního zahájení a ukončení festivalu to byly 
různé konference, zájmové kroužky, koncerty, sportovně-
zábavné akce, večerní zábavné programy nebo i setkání 
s významnými lidmi. Nechybělo ani koupání v moři, na které 
jsme se vždy těšili.

Během pobytu jsme byli rozděleni do skupin. My byli ve 
skupině společně s delegacemi z Libanonu a Maroka. Všichni 
jsme se domlouvali hlavně angličtinou nebo v ruštině, a tak 
jsme se velmi zlepšili v konverzaci.

Součástí programu byly také tzv. etnografické jarmarky, 
na kterých měla každá země svou národní expozici s foto-
materiály, národními suvenýry, ukázkami národních řemesel 
a amatérským koncertním vystoupením. Tady se musíme 
pochlubit s tím, že expozice České republiky měla společně 
s expozicí Thajska největší úspěch. To byste se divili, jak 
všem chutnaly kokosové kuličky, které jsme vlastnoručně 
vyrobili. Měli jsme s sebou spoustu reklamních letáčků 
o našem městě a králickém regionu. O tyto materiály byl 
velký zájem a všechny do jednoho jsme je rozdali kamará-
dům z celého světa. 

Na Artěk budeme všichni rádi vzpomínat. Ta spousta zá-
žitků a kamarádů v nás ještě dlouho zůstanou. Bylo to krásné 
a zajímavé zpestření prázdnin.

Eva Trejtnarová, Martina Vogelová, Martina Hásová a 
Tomáš Fabián, žáci 9. třídy
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PSŠ Letohrad
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Ústecká 36, LETOHRAD
pořádá v sobotu 27. 11. 2010

od 8.00 do 13.00 hodin 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Možnost prohlídky Malé vodní elektrárny. Vý-
uku oborů naleznete na internetových strán-
kách: http://www.pssletohrad.cz nebo na čísle 
telefonu 465 621 461.

Mladí hasiči Lichkov, pod patronací
starosty obce Lichkov

organizují

sbírku starých
autolékárniček

Nabízíme Vám ideální řešení, jak se využít staré
autolékárničky a pomoci tak dětem v Africe.

Vzhledem k nové vyhlášce, která ukládá za 
povinnost opatřit si do Vašeho vozidla autolékár-
ničku s novým vybavením, budou staré lékárničky 
již nepotřebné. Ovšem jejich obsah tvoří základní 
zdravotnické potřeby, jako jsou obvazy, náplasti, 
kterých je v místech, jako je právě například Afrika, 
nedostatek. 

Sbírka se uskuteční od 29. 10. 2010
v prostorách místní základní školy, 

a to každý pátek od 16 hod. do 17 hod.

Dále bychom Vás chtěli požádat o rozšíření
informací o této sbírce i mezi své přátele a známé.

Při větším množství lze dopravu řešit individuální
domluvou na telefonech:
776 394 266 – Ing. Dulovcová Klára 
465 635 531 – kancelář OÚ Lichkov

Mladí hasiči SDH Lichkov
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Hledáme
páníčky

Služby města Králíky s.r.o. zajiš-
ťují odchyt toulavých psů na území 
města. V současné době jsou v ob-
jektu králické čističky odpadních 
vod umístěni zde vyfocení psi, které 
je možno si přisvojit. S nalezenými 
psy je možno se seznámit a prohléd-
nout si je každý pracovní den od 8:00 
do 13:00 hod.

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)

Projekt Vzdělávání pracovníků
ORP Králíky v eGON centrech

Město Králíky získalo dotaci z Ev-
ropského sociálního fondu, Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
v oblasti podpory „Posilování instituci-
onální kapacity a efektivnosti veřejné 
správy“, díky které začalo s realizací pro-
jektu s názvem „Vzdělávání pracovníků 
ORP Králíky v eGON centrech“.

Projekt je prioritně zaměřen na vzdě-
lávání v eGovernmentu prostřednic-
tvím eGON Centra obce s rozšířenou 
působností Králíky. V rámci projektu 
jsou vzděláváni a proškolováni za-
městnanci města Králíky a obcí Čer-
vená Voda, Lichkov, Mladkov a Dolní 
Morava, které se nacházejí v jeho 
správním obvodu obce s rozšířenou 
působností, včetně organizací jimi 
zřizovaných. Výuka probíhá v různých 
modulech vzdělávání tak jak, je připra-
vuje Institut pro místní správu Praha, 
s přihlédnutím k aktuálním potřebám 
dotčených subjektů.

Hlavním cílem projektu je posilování 
institucionální kapacity a efektivnosti 
výkonu veřejné správy a veřejných 
služeb, konkrétně pak zefektivnění 
vzdělávání, odborná příprava a rozvoj 
zaměstnanců města Králíky a obcí 
Červená Voda, Lichkov, Mladkov, 
Dolní Morava a jimi zřizovaných or-
ganizací. Dále je projekt zaměřen na 
zvýšení kvality řízení a transparent-
nosti a otevřenosti správních úřadů. 
Projekt navazuje na vládní strategii 
„Efektivní veřejná správa a přátelské 
veřejné služby“.

Projekt je financován za podpory 
Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a 
obecního rozpočtu (15%).

Odkazy:
www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.osf-mvcr.cz
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29. 9.
RM schvaluje uzavření smlouvy o bu-

doucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace 
Králíky“ s vlastníky pozemků p.p.č. 72, 
73 a 405/1 v k. ú. Dolní Hedeč Z. B. a J.  
B., bytem Olomouc, pro oprávněné město 
Králíky v předloženém znění. 

RM bere na vědomí návrh Obecně zá-
vazné vyhlášky města Králíky č. 2/2010 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2011 (dále jen „OZV“), 
ukládá OVV a OŽP předložit tento návrh 
na jednání zastupitelstva města dne 11. 
10. 2010 a doporučuje ZM schválit OZV 
v navrhovaném znění.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
11. 10. 2010. 

1. 10.
RM schvaluje dodatek č. 1 k zadávacím 

podmínkám na veřejnou zakázku zadáva-
nou v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení s názvem „Dodávka zemního plynu 
pro město Králíky, příspěvkové organizace, 
jejichž zřizovatelem je město Králíky a 
obchodní společnost, kterou město Králíky 
zřídilo“

RM schvaluje dodatek č. 1 k zadávacím 
podmínkám na veřejnou zakázku zadáva-
nou v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení s názvem „Dodávka elektřiny pro 
město Králíky, příspěvkové organizace, 
jejichž zřizovatelem je město Králíky a 
obchodní společnost, kterou město Králíky 
zřídilo“.

5. 10.
RM schvaluje záměr podnájmu pozemku 

p.p.č. 3546 v k.ú. Králíky za účelem země-
dělské činnosti za roční nájemné 1.284 Kč a 
ukládá MO záměr podnájmu zveřejnit. 

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 182 v k.ú. Dolní Boříkovice za úče-
lem vybudování 2 parkovacích míst paní 
Polanské, Králíky.

RM souhlasí s provedením stavební 
úpravy bytu č. 4 v čp. 3 na Velkém náměstí 
v Králíkách – zazdění dveří mezi obyt-
nými místnostmi, vyzdění hlavních dveří 
do bytu, odpojení konvekčních kamen, 
odpojení elektrických zásuvek a světla, 
úprava sousedního bytu č. 3 spočívající 
v připojení obytné místnosti bytu č. 4 
k bytu č. 3 a to v souladu s usnesením 
RM/2003/19/289 ze dne 20. 5. 2003, (za 
podmínek, že bude upraven přístup do 
obytné místnosti z bytu č. 3, a to osaze-
ním dveří.)

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
nemovitosti čp. 9 na st.p.č. 67, st.p.č. 67, 
p.p.č. 439/6, 439/10 a 439/11 vše v k.ú. 
Dolní Lipka za kupní cenu 5.507.840 Kč 

s odkladem realizace prodeje na 11/2018. 
Do doby realizace prodeje schvaluje uza-
vřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě. 
Zároveň RM ukládá starostce města a 
vedoucí MO nadále jednat o způsobu 
úhrady kupní ceny a podmínek smlouvy. 
Dále RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje investiční akci: celková 
rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě 
č. 23 v čp. 658/3, ulice V Bytovkách, 
Králíky.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o 
budoucí smlouvě č. 4120430905 a pověřuje 
starostku jeho podpisem.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
206, 10038 a 10040 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubické-
ho kraje a resortních ministerstev a interní 
rozpočtové opatření číslo 1004, kterými se 
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 542.082 Kč.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
pro veřejnou zakázku „Dodávka zemního 
plynu pro město Králíky, příspěvkové 
organizace, jejichž zřizovatelem je město 
Králíky a obchodní společnost, kterou 
město Králíky zřídilo“ ve složení: Jana 
Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava a Ing. La-
dislav Tóth. Jako náhradníky RM jmenuje 
Ing. Miroslava Boušku, Herberta Hollyho 
a Ing. Pavla Strnada.

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení 
nabídek pro veřejnou zakázku „Dodávka 
zemního plynu pro město Králíky, příspěv-
kové organizace, jejichž zřizovatelem je 
město Králíky a obchodní společnost, kterou 
město Králíky zřídilo“ ve složení: Jana Po-
nocná, Bc. Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav 
Tóth, MUDr. Eva Rýcová a Mgr. Jarmila 
Berková. Jako náhradníky RM jmenuje Ing. 
Miroslava Boušku, Herberta Hollyho, Ing. 
Pavla Strnada, Mgr. Vlastimila Kubíčka a 
Ivo Pecháčka.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
pro veřejnou zakázku „Dodávka elektřiny 
pro město Králíky, příspěvkové organizace, 
jejichž zřizovatelem je město Králíky a 
obchodní společnost, kterou město Králí-
ky zřídilo“ ve složení: Jana Ponocná, Bc. 
Čestmír Doubrava a Ing. Ladislav Tóth. 
Jako náhradníky RM jmenuje Ing. Mi-
roslava Boušku, Herberta Hollyho a Ing. 
Pavla Strnada.

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení 
nabídek pro veřejnou zakázku „Dodávka 
elektřiny pro město Králíky, příspěvkové 
organizace, jejichž zřizovatelem je město 
Králíky a obchodní společnost, kterou 
město Králíky zřídilo“ ve složení: Jana Po-
nocná, Bc. Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav 
Tóth, MUDr. Eva Rýcová a Mgr. Jarmila 
Berková. Jako náhradníky RM jmenuje Ing. 
Miroslava Boušku, Herberta Hollyho, Ing. 
Pavla Strnada, Mgr. Vlastimila Kubíčka a 
Ivo Pecháčka.

13. 10.
RM do doby převodu sousedního pozem-

ku na město Králíky nedoporučuje prodej 
pozemku p.p.č. 651/41 v k.ú. Králíky a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku.

RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 
646 v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace 
Králíky“ s novým vlastníkem pozemku p. p. 
č. 440 v k. ú. Červený Potok pro oprávněné 
město Králíky. RM zároveň schvaluje do 
doby realizace stavby uzavřít s vlastníkem 
pozemku smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace 
Králíky“ s novými vlastníky pozemku ve 
zjednodušené evidenci p. č. 273 GP v k. ú. 
Dolní Lipka pro oprávněné město Králíky a 
elektro přípojky na pozemku p. p. č. 268/4 
v k. ú. Dolní Lipka taktéž pro oprávněné měs-
to Králíky. RM zároveň schvaluje do doby 
realizace staveb uzavřít s jednotlivými vlast-
níky pozemků smlouvy o uzavření budoucích 
smluv o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje Nařízení města Králíky 
č. 3/2010 o vymezení úseků místních komu-
nikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí v zimním období roku 2010/2011 
na území města Králíky.

RM schvaluje Plán zimní údržby komuni-
kací na zimní období 2010-2011 pro město 
Králíky a integrované obce. 

RM schvaluje Smlouvu o nájmu sil-
ničních panelů mezi městem Králíky a 
firmou Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., 
PARDUBICE a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
SMK, s. r. o., Králíky týkající se zajištění 
provozu koupaliště, bufetu na koupališti a 
souvisejících rekreačních ploch a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-
meno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění a  § 30 odst. (3) zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, udě-
luje souhlas příspěvkové organici Klub Na 
Střelnici Králíky k tomu, aby část svého re-
zervního fondu ve výši 90.000,- Kč použila 
k posílení svého investičního fondu. 

RM, v souladu s ustanovením § 28 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, schva-
luje zvýšení příspěvku na provoz o 3.000,-- 
Kč příspěvkovým organizacím Mateřská 
škola, Pivovarská, Králíky; Mateřská 
škola, Moravská, Králíky; Mateřská škola, 
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Červený Potok, Králíky; Městská knihovna 
Králíky a Městské muzeum Králíky.

RM schvaluje Mandátní smlouvu s fir-
mou REDEA Žamberk s.r.o. na projektový 
management při realizaci projektu „Zvýšení 
turistické atraktivity Králické pevnostní ob-
lasti – revitalizace tvrze Hůrka“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

RM schvaluje „Dohodu o poskytnutí 
daru“ uzavřenou mezi městem Králíky a 
firmou CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

RM schvaluje návrh Smlouvy o poskyt-
nutí dotace na činnost a provoz turistického 
informačního centra při Městském muzeu 
Králíky, Králíky a pověřuje starostku města 
jejím podpisem.

RM souhlasí se změnou odpisového plá-
nu příspěvkové organizace Gymnázium a 
základní škola Králíky a schvaluje upravený 
odpisový plán organizace Gymnázium a 
základní škola Králíky na období 2010.

RM bere na vědomí výroční zprávu školy 
Základní umělecká škola Králíky za školní 
rok 2009/2010. 

RM schvaluje převod částky 24.000,- 
z rezervního fondu příspěvkové organizace 
Mateřská škola Pivovarská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí na výplatu mzdových 
prostředků osobní asistence za období 01–
09/2010. RM schvaluje úpravu závazných 
ukazatelů MŠ formou navýšení o částku Kč 
24.000,-- na zajištění osobní asistence pro 
období 09-12/2010.

RM odkládá žádost Bc. Peškové o po-

skytnutí přímého finančního příspěvku 
na provoz Linky bezpečí provozovaného 
Sdružením Linka bezpečí a ukládá odboru 
ŠKT předložit opětovně žádost k projednání 
radě města po schválení Dotačního a pří-
spěvkového programu pro rok 2011.

RM schvaluje popisy pracovních funkcí 
ředitelů škol a školských zařízení.

RM vyhodnotila veřejnou zakázku „Zpra-
cování digitálního povodňového plánu a 
vybudování varovného a vyrozumívacího 
systému pro území ORP Králíky“ a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy s firmou 
EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí.

RM revokuje  svoje  usnesení  č . 
RM/2010/44/625 ze dne 5. 10. 2010 a sou-
časně RM schvaluje dohody o poskytnutí 
nebytových prostor na dobu nezbytně nut-
nou pro přípravu a konání voleb do zastupi-
telstva obce a do Senátu Parlamentu ČR ve 
dnech 14. 10. 2010 až 18. 10. 2010, 22. 10. 

2010 až 25. 10. 2010 s těmito subjekty:
- L. a J. Kopeckých, Prostřední Lipka 

6.000 Kč - Rekreační zařízení Heřmanice 
čp. 102;

- JK Consulting Group, s.r.o., Nym-
burk 6.000 Kč - Poutní dům čp. 2, Dolní 
Hedeč.

Zároveň RM schvaluje dohodu o náhradě 
účelně vynaložených nákladů s konáním 
voleb do zastupitelstva obce a do Senátu 
Parlamentu ČR ve dnech 14. 10. 2010 až 
18. 10. 2010, 22. 10. 2010 až 25. 10. 2010 
s těmito subjekty:

- Gymnázium a základní škola Králíky, 
Moravská 647, Králíky, budova ZŠ, ulice 
5. května čp. 412 - 6.000 Kč; budova 
Gymnázia Králíky, Velké náměstí čp. 367 
- 6.000 Kč;

- Mateřská škola, Červený Potok, Krá-
líky, okres Ústí nad Orlicí, budova MŠ 
Červený Potok čp. 78 - 6.000 Kč.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072
tel. 465670741, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá
P R O D A T

Pozemková parcela číslo: 

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3503 1099 p.p.č. 3524 1740
p.p.č. 3504 1227 p.p.č. 3525 1830
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3522 1233 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3523 1169

Stavební parcela číslo:  xxx
Obec:    Králíky 
Katastrální území:  KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů 

v lokalitě „Na Skřivánku“.
Kupní cena 450 Kč/m2.
Součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na 

pozemku.
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 

15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo podat 
své připomínky a nabídky.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 7 konaného dne 11. října 2010

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná - starostka; Mgr. Bc. Čestmír 
Doubrava – místostarosta; Jarmila Berková 
- členka RM; MUDr. Eva Rýcová – členka 
RM; Ing. Ladislav Tóth – člen RM; Ing. 
Ladislav Dostálek; Vladimír Hejtmanský; 
JUDr. Milan Ježek; Arnošt Juránek; Mgr. 
Vlastimil Kubíček; Ing. Václav Kubín; 
MUDr. Marie Špičková; Antonín Vyšohlíd; 
Ing. Anton Zima.

Z jednání omluveni: Pavel Kalianko.
Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Ing. 

Věra Kubíčková, pí Jitka Prausová, p. 
Macháček BA (Hons), Mgr. Mlynářová, pí 
Pecháčková.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Obecně závazná vyhláška

města Králíky „O místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
pro rok 2011“

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

1. - 2. Zahájení, prezence, určení ověřo-
vatelů zápisu

Zasedání zastupitelstva zahájila starostka 
města Jana Ponocná, program jednání byl 
schválen. Ověřovateli zápisu byly navrženy 
a schváleny MUDr. Eva Rýcová a MUDr. 
Marie Špičková.

Paní starostka představila přítomným 
PhDr. Vajdovou ze Sociologického ústavu 
AV, která pracuje na sociologickém výzkumu 
na Králicku.

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

přednesl místostarosta města pan Čestmír 
Doubrava. V diskuzi se Ing. Zima zeptal na 
smlouvu s firmou Ensytra. Pan místostarosta 
odpověděl, že smlouva s touto firmou je 
uzavřena na tři roky a během této doby bude 
firma zajišťovat optimalizaci cen el. energie a 
plynu formou každoročních výběrových říze-
ní na dodavatele těchto komodit. Cena za tuto 
službu je 15 tis. Kč/měsíc. V současné době se 
již připravují výběrová řízení na dodavatele 
těchto komodit na rok 2011.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 428/3 v k.ú. 

Dolní Boříkovice
Obsah: O prodej pozemku požádali manže-

lé K. ze Žamberka za účelem užívání zahrady. 
Jedná se o pozemek o výměře 788 m2, který 
je v KN veden jako t. t. porost, pozemek není 
v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 41.136 Kč. Zároveň 
RM schválila pozemek zatížit věcným bře-
menem spočívajícím v uložení podzemního 
vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek 
za účelem provozování, oprav a údržby zaří-
zení pro oprávněné město Králíky.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
428/3 v k.ú. Dolní Boříkovice manželům K., 
Žamberk za kupní cenu 41.136 Kč.

4.1.2. Prodej bytové jednotky č. 246/5 v čp. 
246 v Králíkách

Obsah: O prodej bytové jednotky požádala 
paní S., Králíky. Jedná se o poslední bytovou 
jednotku o velikosti 2+1 v bytovém domě čp. 
246 v ul. Na Příkopě v Králíkách, žadatelka 
byt užívá spolu s oprávněným nájemcem. 
Nájemní vztah skončil. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 56.000 Kč. 
Žadatelka se souhlasem města složila zálohu 
na kupní cenu ve výši 56.000 Kč. 

ZM schválilo prodej obsazené (nájemce 
bez právního titulu) bytové jednotky č. 
246/5 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách 
a spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 
na společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 106 v k.ú. Králíky paní S., Králíky 
za kupní cenu 56.000 Kč.

4.1.3. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 177/1 
v k.ú. Horní Lipka

Obsah: O prodej pozemku požádala 
paní W. z Jablonného nad Orlicí za účelem 
rozšíření vlastnictví u nemovitosti v jejím 
vlastnictví. Jedná se o pozemek o výměře 
1479 m2, který je v KN veden jako t. t. porost, 
pozemek má žadatelka v pronájmu. Odbor 
VTS prodej doporučuje, nemá námitek. Dle 
odboru ÚPaSÚ je pozemek dle ÚPO Králíky 
zařazen do plochy bydlení venkovského 
typu a do zastavěného území, prodej odbor 
doporučuje. Odbory ŠKT a ŽP prodej dopo-
ručují. OV nemá připomínky k prodeji. RM 
doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 177/1 v k.ú. Horní Lipka za kupní 
cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.4. Záměr prodeje části pozemků 
p.p.č. 792/2 a 783/5 v k.ú. Dolní Hedeč 
ZM/2010/02/027

Obsah: ZM dne 8. 3. 2010 schválilo záměr 
prodeje části pozemků, o které požádali R. a 
O. V. z Ústí nad Orlicí za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti čp. 21 v k.ú. Dolní He-
deč. Geodézie Ústí nad Orlicí při oddělování 
pozemků zjistila, že žadatelé mají stávající 
plot na pozemcích města a Pardubického 
kraje. MO proto předkládá nové projednání 
prodeje pozemků, a to p.p.č. 792/8, 792/9 a 

783/8 v k.ú. Dolní Hedeč. Jedná se o pozemky 
o výměře 142 m2, které jsou v KN vedeny 
jako ostatní plocha, na pozemcích je věcné 
břemeno ochrany vodního zdroje. GP došlo 
k zaměření stávajícího stavu. ZM schválilo 
kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. RM doporučila prodej pozemků 
dle nového zaměření.

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 792/8, 792/9 a 783/8 v k.ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr pro-
deje zveřejnit. 

4.1.5. Bezúplatný převod části pozemku 
p.p.č. 3790 v k.ú. Králíky

Obsah: V souvislosti s plánovanou stavbou 
„Cyklostezka Králíky – Červená Voda“ před-
kládá MO na základě požadavku investora 
stavby Sdružení obcí Orlicko k projednání 
bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 3790 
v k.ú. Králíky. Pozemek je nově označen jako 
p.p.č. 3790/2 v k.ú. Králíky o výměře 19 m2, 
který je v KN veden jako vodní plocha, na 
pozemku je ochranné pásmo vodního zdroje 
2. stupně, pozemek je ve vlastnictví ČR – 
Zemědělské vodohospodářské správy. Přes 
dotčenou část pozemku je naplánována stavba 
cyklostezky, realizace stavby v roce 2011.

ZM schválilo bezúplatný převod (veřej-
ně prospěšný zájem) části pozemku p.p.č. 
3790 v k.ú. Králíky (nově označena jako 
p.p.č. 3790/2) od ČR – Zemědělské vodo-
hospodářské správy, IČ 00020451, Brno na 
město Králíky. 

4.1.6. Bezúplatný převod části pozemků 
p.p.č. 2232/7, 2232/8 a 2232/9 v k.ú. Krá-
líky

Obsah: V souvislosti s plánovanou stavbou 
„Cyklostezka Králíky – Červená Voda“ před-
kládá MO na základě požadavku investora 
stavby Sdružení obcí Orlicko k projednání 
bezúplatný převod části pozemků p.p.č. 
2232/7, 2232/8 a 2232/9 v k.ú. Králíky. 
Pozemky jsou nově označeny jako p.p.č. 
2232/13, 2232/14, 2232/15 a 2232/16 v k.ú. 
Králíky o celkové výměře 345 m2, které jsou 
v KN vedeny jako ostatní plocha, na pozem-
cích je ochranné pásmo vodního zdroje 2. 
stupně, pozemky jsou ve vlastnictví Pardu-
bického kraje. Přes dotčené části pozemků 
je naplánována stavba cyklostezky, realizace 
stavby v roce 2011.

ZM schválilo bezúplatný převod (veřej-
ně prospěšný zájem) části pozemků p.p.č. 
2232/7, 2232/8 a 2232/9 v k.ú. Králíky (nově 
označeny jako p.p.č. 2232/13, 2232/14, 
2232/15 a 2232/16) od Pardubického 
kraje, IČ 70892822, Pardubice na město 
Králíky. 

4.1.7. Bezúplatný převod pozemků od PF 
ČR k realizaci zeleně v k.ú. Králíky

Obsah: V návaznosti na schválený ÚPO 
Králíky, který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2010, 
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předkládá MO k projednání bezúplatný pře-
vod pozemků p.p.č. 1084/5 a části 1084/3, 
1069/18, 1069/17, 1069/16 v k.ú. Králíky 
od PF ČR určených k realizaci zeleně. Jedná 
se o lokalitu mezi ulicemi Červenovodská a 
Nádražní, pozemky jsou v KN vedeny jako 
trvalý travní porost. RM doporučila bezú-
platný převod.

ZM schválilo bezúplatný převod pozem-
ků p.p.č. 1084/5 a části 1084/3, 1069/18, 
1069/17, 1069/16 v k.ú. Králíky k realizaci 
zeleně od Pozemkového fondu ČR, a to 
podle § 5 odst.1 písm. e) zákona č. 95/1999 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4.1.8. Úplatný převod pozemku p.p.č. 
2205/1 v k.ú. Králíky 

Obsah: Majetkoprávním vypořádáním 
pozemku pod stávající komunikaci se MO 
zabývá od roku 2005. Jedná se o pozemek o 
výměře 1940 m2, který je v KN veden jako 
ostatní plocha, na pozemku se nachází stá-
vající místní komunikace. Tato komunikace 
je zařazena v pasportu místních komunikací, 
město provádí pravidelné opravy a údržbu 
komunikace. Nejprve město požádalo v roce 
2007 o převod PF ČR, kterému svědčilo 
vlastnické právo. Z předložených dokladů se 
však prokázalo, že stavba vznikla před rokem 
1991, proto dle § 1 zákona č. 229/1991 Sb., 
PF ČR nevznikla správa k této nemovitosti. 
Pozemek byl proto v roce 2009 převeden na 
ČR – Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci. Měs-
to Králíky požádalo dne 11. 2. 2010 o převod 
pozemku a dne 10. 9. 2010 byla předložena 
kupní smlouva na převod pozemku za kupní 
cenu v místě a čase obvyklou 100.000 Kč + 
náklady spojené s převodem ve výši 1.040 Kč. 
RM doporučila úplatný převod.

ZM schválilo úplatný převod pozem-
ku p.p.č. 2205/1 v k.ú. Králíky od ČR 
– Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, 
IČ 00016918, Jeneč na město Králíky za 
kupní cenu 100.000 Kč + náklady spojené 
s převodem ve výši 1.040 Kč. 

4.1.9. Dohoda o splácení dluhu
Obsah: Paní D. si dne 13. 9. 2010 požádala 

o možnost splácení neuhrazených záloh na 
služby spojené s užíváním bytu č. 34 v čp. 
660/2 v Králíkách, ul. V Bytovkách za část 
měsíce září 2009, celý měsíc říjen 2009, 
poplatky z prodlení ze zaplacených i nezapla-
cených dluhů a dále náklady řízení právního 
zástupce města, a to minimálními měsíčními 
splátkami ve výši 500 Kč. Správce bytového 
fondu vykázal neuhrazené zálohy na služby 
+ poplatky z prodlení ve výši 6.715 Kč. Dále 
bylo Okresním soudem v Ústí nad Orlicí 
uloženo p. D. uhradit náklady řízení práv-
nímu zástupci ve výši 12.120 Kč. Celková 
dlužná částka činí 18.835 Kč. Protože je výše 
jmenovaná ve finanční tísni, nemůže hradit 
splátky ve vyšších částkách. RM doporučila 
schválit dohodu.

V diskuzi se JUDr. Ježek zeptal, zda se 
nebylo možné s paní D. dohodnout, protože 
náklady řízení jsou větší, než dlužná částka. 
Ing. Kubíčková uvedla, že dohoda nebyla 
možná, protože paní D. nereagovala na žádné 
upomínky ani dopisy.

ZM schválilo dohodu o splácení dluhu 
mezi městem Králíky a paní D., bytem 
Králíky, a to pravidelnými minimálními 
měsíčními splátkami ve výši 500 Kč pod 
ztrátou výhody splátek. 

4.1.10. Záměr prodeje nemovitostí bývalé-
ho hraničního přechodu v Dolní Lipce

Obsah: Město Králíky nabízí k pronájmu 
nemovitost čp. 9 na st.p.č. 67, st.p.č. 67, p.p.č. 
439/6, 439/10 a 439/11 vše v k.ú. Dolní Lipka 
prostřednictvím realitní kanceláře AVAREAL. 
O pronájem nemovitostí projevila zájem spo-
lečnost YES systém Europe, s.r.o., se sídlem 
Kralice na Hané zastoupená jednatelem pa-
nem Zdeňkem Pohlem, a to za účelem sklado-
vání stavebního materiálu a zřízení kanceláře 
pro firmu. Nájemné nabízí ve výši 10.000 až 
15.000 Kč/měsíc. Dalším zájemcem je pan 
Leszek Byczek z Polska, který má zájem 
podnikat v oblasti gastronomie a hoteliérství. 
Vzhledem k nutným stavebním úpravám 
a rekonstrukci požádal zájemce o koupi 
nemovitostí. Jednou z možností je uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě s odkla-
dem realizace na 11/2018. S oběma zájemci 
proběhla jednání. Na základě vážného zájmu 
o koupi ze strany pana Byczka byl vypracován 
znalecký posudek na stanovení kupní ceny, 
která činí 5.507.840 Kč. Kupní smlouvu lze 
však uzavřít až v listopadu 2018, do doby 
realizace lze uzavřít smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě. O způsobu úhrady kupní ceny obě 
strany nadále jednají. RM doporučila schválit 
záměr prodeje nemovitostí. 

V diskuzi se Ing Zima zeptal, zda smlouva 
o budoucí kupní smlouvě bude umožňovat re-
agovat na případné změny v situaci smluvních 
stran. Paní starostka doplnila, že se zájemcem 
bylo jednáno, bylo navrženo pět variant zapla-
cení kupní ceny. Zájemce preferuje zaplacení 
celé kupní ceny hned + symbolické nájemné 
do doby, než bude možno objekt převést. 
Vše ale ještě záleží na bance zájemce, zda 
mu poskytne úvěr. Ing. Zima se zeptal, zda 
se bude prodávat i pozemek a zda by nebylo 
lepší si pozemek ponechat, aby město mělo 
nějaký vliv na využití objektu. Paní starostka 
odpověděla, že tato varianta se zatím nepro-
jednávala, ale jednání nejsou uzavřena. Pan 
Juránek se zeptal, kdo je ten zájemce. Paní 
starostka uvedla, že se jedná o pana Byczka 
z Polska, který má za hranicemi restauraci a 
který by chtěl v objektu vybudovat ubytovací 
kapacity. JUDr. Ježek navrhl, aby se toto 
rozhodnutí nechalo na nové zastupitelstvo. 
V odpovědi uvedla paní starostka, že roz-
hodnutí o prodeji i podmínkách prodeje bude 
na novém zastupitelstvu, nyní se schvaluje 
pouze záměr prodeje. JUDr. Ježek namítl, že 
schválením záměru prodeje se město zavazuje 
nemovitost prodat. Pan místostarosta uvedl, 
že tomu tak není, schválením záměru město 
vyjadřuje ochotu prodat nemovitost, ale po-
kud se nedohodneme na kupních podmínkách, 
prodej nemusí být realizován.

ZM schválilo záměr prodeje nemovitosti 
čp. 9 na st.p.č. 67, st.p.č. 67, p.p.č. 439/6, 
439/10 a 439/11 vše v k.ú. Dolní Lipka za 
kupní cenu 5.507.840 Kč s odkladem rea-
lizace prodeje na 11/2018 a ukládá záměr 

prodeje zveřejnit. Do doby realizace pro-
deje schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě. 

4.2. Obecně závazná vyhláška města 
Králíky č. 2/2010 „O místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2011“

Obsah: Odbor vnitřních věcí ve spolupráci 
s odborem životního prostředí a právničkou 
úřadu předkládá zastupitelstvu města návrh 
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen provoz systé-
mu) pro rok 2011. Poplatek za provoz systému 
je stanovován pro každý rok samostatně v ná-
vaznosti na skutečné náklady obce. Poplatek 
za provoz systému se skládá ze dvou částek, 
které mohou být v součtu v maximální výši 
500 Kč. První část poplatku může činit maxi-
málně 250 Kč a to bez zdůvodnění. Druhá část 
poplatku může činit rovněž maximálně 250 
Kč a je stanovována na základě skutečných 
nákladů na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu v uplynulém roce. Pro rok 2011 
pracujeme tedy s údaji za rok 2009. Celková 
výše poplatku by měla odrážet předpokládané 
náklady města souvisejících s odpady, v opač-
ném případě by bylo nutno provoz systému 
dorovnat z městského rozpočtu. Odhadované 
výdaje a příjmy jsou v rovnováze ve vši při-
bližně 2.600 tis. Kč. Na základě výše uvedené 
kalkulace navrhujeme zachování poplatku ve 
stejné výši jako v roce 2010. Z výše uvedené 
kalkulace je zřejmé, že při zachování poplatku 
ve výši 500 Kč za jednoho poplatníka a rok 
by mělo hospodaření s odpady v roce 2011 
skončit jako vyrovnané a vybrané poplatky 
a příjmy od firmy EKO-KOM by měly zcela 
pokrýt náklady na provoz systému. Uvedená 
kalkulace je odhadem, nelze zcela přesně 
kvantifikovat množství vyprodukovaného 
odpadu za rok a stejně tak se mohou během 
roku změnit i ceny za uložení nebo likvidaci 
odpadů a ceny a bonusy, které vyplácí firma 
EKO-KOM, pravděpodobně dojde i ke zvý-
šení DPH. Dle našeho mínění, podloženého 
přiměřenou zkušeností, by ale případné změ-
ny neměly mít zásadní vliv na výši uvedených 
příjmů a výdajů. Z výše uvedených důvodů 
navrhujeme zachování stávající výše poplatku 
- 500 Kč na jednoho poplatníka a rok. 

Paní starostka navrhla, aby za článek 4 byl 
vložen další článek s názvem „Osvobození 
od poplatku“ ve kterém by bylo upraveno 
osvobození od poplatku pro osoby mladší 18 
let, které jsou umístěny v zařízeních ústavní 
výchovy. Důvodem je to, že tyto děti jsou 
povinny poplatek platit, ale protože jsou bez 
vlastních příjmů, měli by tento poplatek za ně 
platit rodiče. Rodiče ovšem většinou poplatky 
neplatí a dětem narůstá dluh, který nemohou 
ovlivnit a který jim značně ztěžuje start do 
života po opuštění ústavu. V současné době 
se jedná asi o 16 dětí.

Pan Juránek vyjádřil názor, že by do vy-
hlášky nedával žádný článek, kterým by se 
dopředu nějaká skupina obyvatel zbavovala 
povinnosti platit poplatek, protože se obává, 
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Ekologický týden na ZŠ praktické Králíky
Tato již tradiční akce se na naší škole konala podeváté. 1. část 

se konala na začátku měsíce května, kdy proběhl Den řemesel 
(dílny: staročeská kuchyně, inchové obrázky, plstěné šperky, 
zednické práce, malování na textil, keramické květináče, vosko-

vá batika), Jarní stezka Ferdy mravence – práce všeho druhu (hry 
v přírodě podporující spolupráci ve skupinách a šetrné chování 
vůči přírodě), Hledání pokladu skřítka Ekolíka (tentokráte pouze 
v okolí školy a přilehlého Králického potoka – Město Králíky 
nám schválilo finanční příspěvek na nákup pokladu v červnu, 
kdy již bylo po akci (zažádáno bylo v březnu - finanční příspěvek 
jsme tudíž nevyužili).

20. 9. – 22. 9. proběhl naplánovaný ekovýchovný pobyt ve 
středisku ekologické výchovy v Sedmihorkách. Účastnilo se 31 
žáků a 5 osob pedagogického dozoru. Aktivity probíhaly hlavně 
v terénu, podporována byla láska k přírodě, šetrné chování 
vůči přírodě, terénní výzkum, odpovědný vztah ke zvířatům.  
Na ekovýchovný pobyt naše škola získala finanční příspěvek 
od Pardubického kraje ve výši 30 000,- Kč (prostřednictvím 
Společnosti pro Heřmanice, o. s.), celkové náklady však činily 
42 865,- Kč. 

Všem žákům (i učitelům) se akce velice líbila, o čemž svědčí 
pár bezprostředních ohlasů účastníků ekopobytu v Sedmihor-
kách:

Líbila se mi zvířátka, koně, dům. Jela bych tam znovu, protože 
se mi tam líbilo. (D. B.)

Líbili se mi koně, chaty a skály. Měli jsme pěkný program a 
dobré lektory. (M. R.)

Byl to skvělý program. Nejvíc se mi líbili koně a vyvolávání 
sov v noci v lese. Vyšlo nám počasí, bylo teplo, sluníčko – prostě 
se mi tam líbilo a jel bych zase. (M. S.)

Líbilo se mi skalní město, zvířata – hlavně koně a jak jsme vy-
volávali sovy. V Sedmihorkách je klid a je tam hezky. (J. C.)

Mně se nejvíce líbily chatky, mini golf, průlezky, koně ze železa 
i ti opravdoví, všelijaké úkoly a hry. Bavily mne hry i úkoly, pak 
taky strašilky a had škrtič. Perfektní to bylo ve skalách. A taky 
se mi líbili nějací kluci. (E. V.)

Mgr. Iva Nesvadbová, koordinátorka EVVO

že by to spustilo lavinu žádostí o odpuštění poplatku. Nechal by ve 
vyhlášce pouze možnost rady prominout poplatek na základě žádosti. 
Pan Macháček vysvětlil, že se změnila legislativní situace, ze zákona 
o místních poplatcích vypadl paragraf, který umožňoval radě města 
poplatky odpustit. Mgr. Mlynářová doplnila, že nově by mohla rada 
pouze odpustit již vzniklý dluh.

ZM nejprve jednalo o pozměňovacím návrhu a schválilo pozmě-
ňovací návrh - vložení nového článku č. 5 ve znění: Osvobození 
od poplatku 

(1) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby mladší 18 
let umístěné v zařízeních ústavní výchovy, a to po dobu tohoto 
umístění. 

(2) Nárok na osvobození musí být řádně doložen potvrzením 
zařízení, ve kterém je uvedená osoba umístěna. Toto potvrzení 
musí obsahovat zejména údaj o době umístění. 

Původní článek č. 5 se mění na článek č. 6. 
ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 

2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2011, a to ve znění přijatého pozměňovacího 
návrhu. 

5. Informace z MěÚ
Tajemník úřadu Ing. Bouška poděkoval zastupitelům za jejich práci 

během celého volebního období.

6. Vstupy občanů
Pan Macháček se zeptal, kdy se bude rozhodovat o prodeji pozemku 

u jeho nemovitosti. Ing Kubíčková uvedla, že o prodeji lze rozhodovat 
až ve chvíli, kdy bude oddělen geometrickým plánem, což v současné 
době ještě není.

Ing. Strnad poděkoval zástupcům politických stran za korektně 
vedenou předvolební kampaň do komunálních voleb.

7. Vstupy zastupitelů
Ing. Kubín přednesl zprávu o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí 

2010 do 10. 10. 2010. Byly kontrolovány dvě usnesení rady města a nebyly 
shledány nedostatky.

JUDr. Ježek poděkoval kontrolnímu výboru za činnost během volebního 
období, protože pravidelně předkládal zprávy o činnosti. Naopak vyjádřil 
překvapení nad tím, že finanční výbor tak aktivní nebyl. 

ZM přijalo usnesení, že bere na vědomí zprávu kontrolního výboru 
za 2. pololetí 2010 k 10.10.2010. 

JUDr. Ježek se zeptal, jak se snížil dluh města na jednoho občana. Paní 
starostka odpověděla, že přesné číslo v současné chvíli nemá k dispozici, 
nicméně ke snížení by mělo dojít, protože je zaplacena větší část úvěru 
na VMK.

Pan Hejtmanský se zeptal, kolik stojí úprava aleje nad Skřivánkem. 
Paní starostka odpověděla, že přesnou částku z hlavy nezná, tyto úpravy 
se dělají s pomocí dotace a přesnou částku lze najít v zápisech z rady 
města, které zastupitelé dostávají, neboť tento projekt schvalovala rada 
města. Dále se pan Hejtmanský zeptal, jak to vypadá s cyklostezkou 
Králíky – Červená Voda. Paní starostka odpověděla, že v současné době 
je již téměř dokončena kompletní dokumentace, nicméně vše záleží na 
tom, zda Sdružení obcí Orlicko dostane dotaci ze SFDI.

Paní starostka informovala zastupitele o jednání dozorčí rady a před-
stavenstva firmy VaK Jablonné nad Orlicí s tím, že byla projednávána 
možnost spolupráce mezi firmou VaK a městem Králíky při fakturaci 
vodného a stočného. Dále paní starostka oznámila zastupitelům, že byl 
podpořen projekt na revitalizaci tvrze Hůrka, nicméně smlouva ještě ne-
byla podepsána. Další informace paní starostky byla o stavu projektu na 
rozhlas po Králíkách, kde bychom ve středu měli znát dodavatele a poté 
by se měly rozběhnout práce na realizaci.

Ing. Zima ve svém vystoupení poděkoval jak zastupitelům za jejich 
přístup ke své práci, tak i pracovníkům městského úřadu a vyjádřil 
přesvědčení, že i příští zastupitelstvo bude pracovat ve prospěch města, 
nikoliv ve prospěch osobních či stranických zájmů.

Po té starostka ukončila jednání v čase 18.30 hod. 
Výpis zajistila redakce KZ
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Výjimečný den pro žáky ze ZŠ Červená Voda
Již potřetí v řadě se 30 žáků ZŠ v Čer-

vené Vodě dočkalo zájezdu, který získali 
jako odměnu za 1. místo v celostátním 
projektu“ Ukliďme si svět!“ od společnosti 
Elektrowin a. s (odevzdáno přes 11 tun 
elektrospotřebičů). 

27. 9. 2010 jsme odjeli do Prahy, kde 
byl pro nás připraven celodenní program. 
Zahájili jsme nejprve exkurzí v Pražských 
službách, přesněji v ZEVO – Zařízení 
na energetické využití odpadu v Praze – 
Malešicích. Na úvodní prezentaci jsme se 
dozvěděli nejen, jak zařízení funguje, ale 
i mnoho zajímavých údajů. Několik desítek 
vozů sem sváží kromě tříděného odpadu 
směsný komunální odpad z celé Prahy a při-
lehlého okolí. Ročně to představuje více než 
200 000 tun, které jsou termicky využity. 
ZEVO je napojeno na teplárnu Malešice a 
energie vzniklá spalováním je tak využívána 
v pražské rozvodné síti. S ochrannými přil-
bami na hlavách jsme se vydali do provozu 
vše vidět na vlastní oči – od příjezdu vozů 
s odpadem až po výstupní suroviny (teplo, 
škvára, železo).

Stačilo pár minut na přejezd a ocitli 
jsme se na Kavčích horách, kde sídlí Česká 
televize. Nejprve se těšíme na dlouho oče-
kávaný oběd v Rohlíku. V restauraci jsme 
potkali první osobnosti známé z televizní 
obrazovky. Krátký film o České televizi nám 
umožnil nahlédnout i na pracoviště, která 
jsou z provozních důvodů návštěvníkům 

uzavřena. Při prohlídce studií jsme viděli 
technické vybavení – osvětlovací lampy, 
kamery, pneumatické stativy, klimatizaci 
a kulisy nám známé z různých pořadů jako 
například Pošta pro Tebe. Naše průvodky-
ně nám umožnila i návštěvu studia, kde 
se právě natáčel jeden díl pořadu pro děti 
s herečkou Janou Hlaváčovou. Nejenže 
jsme měli možnost sledovat několik minut 
štáb při práci, ale odvezli jsme si domů i pa-
mátku: paní Hlaváčová se s námi ochotně 
vyfotografovala. Naši exkurzi jsme uzavřeli 
u zmenšeného modelu všech budov ČT na 

Kavčích horách.
Poslední tři hodiny v Praze jsme strávili 

ve víru vodních radovánek v obrovském 
komplexu Aquapalace v Čestlicích. Každý 
z účastníků se vrátil domů bohatší o spoustu 
zážitků a dojmů. 

Naše poděkování patří společnosti Elek-
trowin a. s., která pro nás připravila výji-
mečný den, v němž se propojilo vzdělávání 
s návštěvou zajímavých míst a sportovním 
vyžitím.

Eva Veselá, koordinátor EVVO
ZŠ Červená Voda
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Hodnocení programu „Týden proti drogám“ 
I v letošním školním roce proběhl na 

naší škole program s názvem „Týden 
proti drogám“. Témata byla zvolena 
s ohledem na věk a vyskytující se proble-
matiku v daných věkových skupinách.

Žáci II. stupně a studenti gymnázia 
zahájili tento program 13. 9. 2010 ná-
vštěvou Vojenského muzea v Králíkách, 
kde jim byla přiblížena nedávná histo-
rie České republiky i našeho regionu. 
Měli možnost prohlédnout si historické 
uniformy i historickou vojenskou tech-
niku. Součástí prohlídky bylo krátké 
vystoupení studentů gymnázia, kteří 
jim představili některé osobnosti tohoto 
období, a také krátká filmová projekce 
popisující mobilizaci a následné vystě-
hování Čechů z českého pohraničí. Ve 
stejný den skupina třiceti žáků a studentů 
uskutečnila výlet na kolech do Acrobat 
Parku ve Štítech. Zde měli možnost 
sledovat trénink ruských reprezentantů 
v akrobatickém lyžování a také využili 
místní volejbalové hřiště.

14. 9. 2010 žáci 6. a 7. tříd absolvovali 
tři přednáškové bloky na téma – organi-
zace a bezpečné trávení volného času. 
Hasiči králického hasičského sboru, 
mluvčí Policie ČR z Ústí nad Orlicí a 
pracovnice Probační a mediační služby 

z Ústí nad Orlicí se žáky diskutovali 
o této problematice a snažili se jim pře-
dat své zkušenosti a přiblížit negativní 
dopady nerozvážného jednání.

Žáci 8. a 9. tříd a studenti gymnázia 
nejdříve zhlédli filmové představení 
„Katka“ a následně se jim představil 
pracovník „Domu světla“ Oldřich Bašta 
z Prahy a přiblížil jim činnost tohoto 
sdružení, problematiku HIV a AIDS a 
formou krátké filmové projekce i násled-
ky tohoto onemocnění. Po této části ná-
sledovala beseda na téma volba partnera, 
sexualita a problematika drog.

Obě skupiny budou takto získané in-
formace během školního roku využívat 
při tvorbě skupinových projektů.

Ve středu 15. 9. 2010 jsme pro žáky 
3. až 9. tříd a pro studenty gymnázia 
připravili setkání s účastníkem výpravy 
do Jižní Koreje. Ten je formou komen-
tované fotoprojekce seznámil se zajíma-
vostmi této východoasijské země a s její 
odlišnou kulturou.

Žáci I. stupně v týdnu od 20. 9. 2010 
po jednotlivých třídách postupně navští-
vili Vojenské muzeum a místní služebnu 
hasičů. 4. a 5. třídy se zúčastnily výchov-
ného dramatického vystoupení souboru 
Divadelta s titulem „Nový spolužák“. 

Toto interaktivní představení se konalo 
v tělocvičně naší školy a žáci se mohli 
sami zapojit do řešení problematiky 
nevhodného chování k novému spolužá-
kovi, které přechází v šikanování.

V ostatních dnech tohoto týdne si 
třídní učitelky jednotlivých tříd I. stupně 
připravily své vlastní programy zamě-
řené na mezilidské vztahy, bezpečnost 
při školní práci i ve volném čase, péče 
o zdraví a tělesný rozvoj.

Cílem tohoto programu bylo seznámit 
děti se zvolenou problematikou, předat 
jim zajímavými formami informace, 
z kterých mohou čerpat jak v běžném 
životě, tak při práci ve škole.

Na přípravě tohoto programu pracoval 
tým učitelů naší školy ve složení Elena 
Bílá, Mgr. Radek Bílý, Mgr. Iveta Kubíč-
ková, Ing. Petr Marek a Mgr. Šárka Po-
hanková, na realizaci se podíleli všichni 
pedagogičtí pracovníci. Zároveň bychom 
chtěli poděkovat panu Bohumíru Strna-
dovi za výraznou finanční pomoc, panu 
Pavlu Strnadovi za poskytnutí prostor 
velkého sálu na Střelnici a studentům 
gymnázia Denisu Petráňkovi a Jakubu 
Fabiánovi za jejich vystoupení ve Vo-
jenském muzeu.

Pohanková Šárka



Králický zpravodaj 11/2010 - 22

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM 
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

Integrace zrakově postižených na trh
práce v Pardubickém kraji

TISKOVÁ ZPRÁVA
Pardubice 24. 2. 2010
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zahájilo v únoru 2010 realizaci 

projektu na podporu zaměstnanosti zrakově postižených osob (dále 
ZP), které mají trvalé bydliště na území Pardubického kraje, ve věku 
18 - 65 let. Projekt se zaměřuje nejen na ZP, ale i na podporu možných 
zaměstnavatelů této cílové skupiny.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zahájilo k 1.2.2010 projekt 
Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým po-
stižením v Pardubickém kraji (reg. číslo CZ.1.04./3.3.05/31.00199), 
který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu ČR. Projekt bude realizován na území Pardubického kraje 
po dobu dvou let.

Vzhledem k stále vysoké míře nezaměstnanosti mezi lidmi se ZP, vzni-
kl tento projekt, jehož cílem je míru zaměstnanosti lidí se ZP zvýšit. 
Cílem projektu je také zmírnit dopady ekonomické krize a zařadit 
do pracovního procesu i ty osoby ZP, které trpí nízkou sebedůvěrou, 
popř. nízkou adaptabilitou na pracovní prostředí.

Hlavními překážkami pro lidi se ZP při jejich uplatnění na trhu práce 
není pouze nízká kvalifikace nebo omezené spektrum využití jejich 

dovedností, ale také často velmi nízká sebedůvěra a adaptabilita na 
nové prostředí. Na druhé straně jsou to časté obavy a z nich plynoucí 
neochota zaměstnávat osoby se ZP u zaměstnavatelů, které vyplývají 
mj. z nízké míry informovanosti a obav ze zvýšených nákladů. Přesto, 
že zaměstnavatelé mohou získat určité výhody, jeví se jim celkově tento 
proces jako příliš náročný a jejich motivace ke spolupráci klesá. 

V současné době je navíc zaměstnanost ohrožena ekonomickou krizí, 
což má negativní vliv na udržitelnost zaměstnání zejména pro lidi s po-
stižením. Proto bude TyfloCentrum Pardubice v rámci projektu vyvíjet 
aktivity, které budou nadále zvyšovat kvalifikaci a připravenost osob se 
ZP na zaměstnání. Aktivity současně umožní „hladký“ přechod lidí s nižší 
adaptabilitou a sebedůvěrou prostřednictvím tréninkového zaměstnávání. 
Systém komplexní podpory v projektu kombinuje podporované za-
městnávání, tréninkové zaměstnávání, úspěšně odzkoušené nástroje 
spolu s dalšími novými aktivitami (diagnostika připravenosti na výkon 
zaměstnání, job club) tak, aby podpora byla co nejefektivnější.

Projekt zahrnuje podporu zaměstnavatelům prostřednictvím motivač-
ních a vzdělávacích programů, ale také předpřípravou uchazečů o zaměst-
nání formou rekvalifikačních kurzů a tréninkového zaměstnávání.

Dotace z projektu na realizaci jednolivých aktivit* je plánována na 
dobu dvou let, je však v zájmu pardubického TyfloCentra dále tyto služ-
by rozvíjet a poskytovat uživatelům z cílové skupiny. Díky rozsáhlým 
zkušenostem a dlouhodobé spolupráci s jinými poskytovateli služeb 
pro osoby ZP (SONS ČR, Tyfloservis, o.p.s.) a zkušenostem z realizace 
dalších projektů na národní i evropské úrovni (např. Tyfloemployability – 
EQUAL, Integrace ZP na trh práce – OP RLZ). TyfloCentrum Pardubice 
předpokládá, že i nadále bude zmiňované aktivity realizovat.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je centrem denních služeb pro osoby 
těžce zrakově postižené, nevidomé. Vzhledem k tomu, že poskytuje 
služby** již od roku 2003, mělo možnost dlouhodobě sledovat potřeby 
svých uživatelů. Na základě těchto potřeb realizovalo TyfloCentrum Par-
dubice, ve spolupráci s dalšími institucemi, řadu projektů, jejichž cílem 
bylo zapojit osoby se zrakovým postižením do společnosti, podpořit je 
v samostatném životě s ohledem na jejich přirozené prostředí. Z těchto 
zkušeností vyplynula potřeba vytvořit tento projekt, který poskytuje 
ucelenou nabídku podpory, nejen pro aktivní uživatele, ale i pro dlou-
hodobě nezaměstnané a málo motivované osoby se ZP. 

Kontakt
Manažer projektu: Bc. Zuzana Vodehnalová, tel.: 466 500 615, 
e-mail: vodehnalova@tcpce.cz, www.tcpce.cz
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice

* Klíčové aktivity: Motivační program, Příprava na zaměstnání, 
Analýza pracovního místa, Přímá asistence, Vzdělávání v tzv. měkkých 
dovednostech, Vzdělávání zaměřené na zvýšení kvalifikace, Job club, 
Tréninkové zaměstnávání.

** Poskytované služby: Poradenství (základní, sociálně právní, 
pracovně právní, v oblasti kompenzačních pomůcek, při odstraňování 
architektonických bariér aj.), Průvodcovská a předčitatelská služba, 
Vzdělávání (individuální výuka na PC se specifickými programy, 
komunikační dovednosti, odborné přednášky, ovládání technických 
kompenzačních pomůcek aj.), Osvětová činnost (zážitkové semináře, 
styk s odbornou veřejností aj.), Bariéry (odstraňování informačních 
a architektonických bariér, konzultace s příslušnými institucemi aj.), 
Sociálně aktivizační služby (sportovní aktivity, společenské, zájmové 
aktivity aj.), Podpora pracovního uplatnění (pomoc při vyhledávání 
pracovních míst, sestavení ind. rozvojového plánu aj.).

Více pracovních míst pro
lidi se zrakovým postižením

Zaměstnat více lidí se zrakovým postižením je hlavním cílem projektu 
„Integrace zrakově postižených na trh práce“, který TyfloCentrum Par-
dubice realizuje od 1. 2. 2010. Říkáte si jakou práci mohou vykonávat 
např. lidé, kteří jsou úplně nevidomí? Je toho poměrně dost. Mohou 
pracovat jako fyzioterapeuti, učitelé hudby, operátoři, ladiči hudebních 
nástrojů, administrativní pracovníci, pracovníci v sociálních službách aj. 
Pracovní místa pro lidi s tímto postižením tedy existují. Projekt má za 
úkol všemi možnými prostředky přispět k tomu, aby člověk se zrakovým 
postižením získal pracovní místo a zaměstnavatel kvalitního pracovníka. 
A co je těmi všemi možnými prostředky myšleno? V rámci projektu 
budou probíhat pro zrakově postižené rekvalifikační kurzy, konkrétně 
Individuální kurz práce s PC a Pracovník v sociálních službách. Dále 
budou realizovány kurzy zaměřené na komunikační dovednosti, firemní 
kulturu, pracovní právo aj. 

Velice důležitým článkem v procesu zaměstnávání je samozřejmě 
zaměstnavatel. Právě ten rozhodne, zda člověka se zrakovým postižením 
zaměstná či nikoliv. Proto je tedy velice důležité poskytnout zaměstna-
vateli všechny potřebné informace a podporu, kterou potřebuje, aby se 
ke kroku zaměstnat zrakově postiženého člověka rozhodnul. V rámci 
projektu je zaměstnavatelům nabídnuto odborné poradenství ohledně 
specifik při zaměstnávání osob se zrakovým postižením, jejich dia-
gnostika na výkon povolání, analýza pracovního místa s doporučeními 
jak vhodně místo upravit, zácvik zrakově postiženého na pracovišti, 
poskytnutí informací o možných výhodách vyplývajících z vytvoření 
pracovního místa (určité daňové úlevy, příspěvek na mzdu,…) aj. 

Projekt bude realizován po dobu dvou let a je financován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. V případě zájmu o více 
informací kontaktujte TyfloCentrum Pardubice na adrese nábř. Závodu 
míru 1961, Pardubice nebo na telefonu 466 500 615.

Bc. Zuzana Vodehnalová, manažer projektu
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KDYŽ NEMŮŽE ČTENÁŘ KE KNIZE, MUSÍ KNIHA KE ČTENÁŘI
Městská knihovny nabízí novou BEZPLATNOU DONÁŠKOVOU SLUŽBU

Je určena pro všechny čtenáře, kteří by 
rádi četli knihy a časopisy, aby příjemně 
prožívali svůj volný čas, ale vzhledem 
k svému věku, nemoci nebo handicapu 
už nemůžou do knihovny sami chodit a 
nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim 

čtivo nosil.
Tato služba je ale 

i pro ty, kterým ne-
slouží dobře zrak.

Zařídit si, aby-
chom pravidelně 

docházely a z knihovny nosily knihy a 
časopisy, je velmi jednoduché.

Stačí, když nás zájemce kontaktuje 
– písemně, telefonem nebo mailem a 
domluví si termín prvního setkání s pra-
covnicemi knihovny.

Psát můžete na adresu:
Městská knihovna, Velké náměstí 273, 

561 69 KRÁLÍKY.
Telefonovat na číslo: 777 734 215
Mailovat na e-mail: Mekn-Kraliky@

zamberk.alberon.cz
Těšíme se, že zájemcům zpříjemníme 

následující dny četbou dobrých knih od 
nás z knihovny.

Ivana Marečková

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
LIDSKÉ TĚLO POD LUPOU

aneb Vážně i nevážně o našem těle 
pro všechny zvídavé čtenáře oddělení pro mládež 

Městské knihovny v Králíkách 

Lidské tělo běhá, skáče, při tom myslí, směje se i pláče.
Zkusíme ho prozkoumat, dozvíme se co a jak.

V letošním soutěžení děti čeká neuvěřitelně zajímavá výprava 
lidským tělem od hlavy až k patě:

• první soutěžní otázky je  v listopadu zavedou do naší
hlavy a zjistí, co v ní vlastně mají

• v  měsíci prosinci vykročí do bludiště našeho srdce a plic
• v  lednu se přesunou do žaludku a okolí a uvidí, jestli

tam ještě  nezbyly nějaké vánoční dobroty
• poslední soutěžní otázky v únoru jim objasní, jak kosti

a svaly drží lidské tělo pohromadě.

A kdyby jim připadalo, že soutěžních otázek bude málo, můžou 
si každý měsíc přidat navíc prémiovou otázku. Při jejich řešení 
si zkusí, jak by obstály v situacích, kdyby musely poskytnout 
někomu první pomoc.

A CO MUSÍ ZÁJEMCE O SOUTĚŽ UDĚLAT?
Stačí pár kroků
1. krok - Přihlásí se do soutěže u paní knihovnice.
2. krok - V dětském oddělení si každý měsíc vyzvedne

svůj soutěžní arch, na který napíše odpovědi na
otázky, které budou vystavené v dětském oddělení.

3. krok - Vyplněný soutěžní arch odevzdá paní knihovnici,
která mu za správné odpovědi dá štítek a ten připevní na
nástěnku ke svému jménu, aby byl přehled o tom, kdo už
v měsíci soutěžil.

4. krok - Každý měsíc může navíc
odpovídat na prémiovou otázku
o první pomoci.

Na soutěžící, kteří správně odpoví na 
všechny prémiové otázky, bude čekat 
při Noci s Andersenem překvapení.

NA VŠECHNY DĚTI, KTE-
RÉ BUDOU SOUTĚŽIT OD 
LISTOPADU AŽ DO ÚNORA, 
ČEKÁ ODMĚNA – 1. DUBNA 
2011 STRÁVÍ V KNIHOVNĚ 
ZÁBAVNOU NOC S ANDER-
SENEM.
T A K   S M Ě L E   D O   T O H O!

Na všechny zvídavce se těší pracov-
nice Městské knihovny v Králíkách.

Ivana Marečková

Digitalizace pozemního televizního vysílání
V našem regionu pokračují kroky ke spuštění digitálního 

vysílání České televize. V měsíci říjnu se bez předchozího upo-
zornění orgánům samosprávy objevil u vysílání programu ČT 2 
piktogram upozorňující na brzké vypnutí tohoto analogového 
signálu. Později přibyla textová informace, že dojde k ukončení 
činnosti vysílače se silným výkonem v lokalitě Hradec Králové. 
Právě z tohoto vysílače je na Suchém vrchu přebírán signál ČT 
2. Zároveň jak Česká televize, tak i České radiokomunikace a.s. 
(organizace zajišťující vysílací služby v naší lokalitě) na svých 
webových stránkách zveřejnily seznam převaděčů určených k 31. 
10. 2010 k vypnutí. Zde byl uveden i převaděč na Suchém Vrchu. 
Na základě některých negativních zkušeností s příjmem digitální-
ho signálu z vysílače Jeseník v některých místech našeho regionu 
jsme provedli dotaz na technickém oddělení obou organizací na 
kvalitu digitálního signálu. V naší žádosti jsme zároveň navrhli 
řešit situaci vybudováním digitálního dokrývače s tím, že pokud 
by nebylo možné umístit toto nařízení v lokalitě Suchý vrch, 
navrhuje město Králíky vytipovat jiné lokality, konkrétně jsme 
navrhli využít bývalé silážní věže v areálu vojenského muzea 
(objekt je v majetku města). Zároveň jsme požádali, aby bylo 
jednáno s komerčními subjekty (televize Nova, Prima) o vybudo-
vání digitálního multiplexu 2.  Za ČT nám odpověděl Ing. Karel 

Moulík, CSc. (technické centrum vysílacích služeb), za České 
Radiokomunikace a.s., odpověděla Lucie Borovičková – oddělení 
komunikace s veřejností. Oba představitelé zmíněných organizací 
přislíbili, že prověří technické možnosti šíření digitálního vysílání 
v našem regionu a vyvolají jednání s komerčními vysílateli o vy-
budování společného zařízení pro šíření digitál.signálu multiplex 
1 a multiplex 2. Do doby než bude vyřešen tento problém přislíbil 
Ing. Moulík, že nedojde k vypnutí signálu ČT 2. V současné 
době probíhají jednání o zajištění kvalitního příjmu digitálního 
signálu v naší lokalitě, analogový signál ČT 2 zatím nebyl vypnut. 
Z probíhajících jednání zatím nemáme žádné zprávy.  Je možné, 
že bude nalezeno technické řešení a bude vybudován digitální 
dokrývač. Také je možné (jak naznačil Ing. Moulík ve svém do-
pisu), že z důvodu malého osídlení naší lokality dojde k vypnutí 
analogového signálu bez adekvátního technického řešení s tím, 
že v místech, kde by docházelo k výpadkům digitálního signálu 
si občané nainstalují buď satelitní přijímače, případně přejdou 
na jinou možnost příjmu televizního signálu (digitální vysílání 
prostřednictvím IP technologie).

O výsledku a návrhu technického řešení Vás budeme infor-
movat.

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy Jan Divíšek
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Společenská kronika

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

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

77 let - Marie Fojtíková
76 let - Marie Kainová,
 - Josef Gábler
75 let - Valeria Rakašová
73 let - Vojtěch Kondáš
72 let - Margita Tóthová
71 let - Jiří Havlík,
 - Herman Steiner,
 - Eva Feltlová,
 - Miroslava Mlčůchová
70 let - Pavel Barna

MANŽELSTVÍ             „Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v mě-
síčníku Králický zpravodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, 
s rodným listem dítěte.                 Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

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.

Josef Žalud, Štěpán Lehký, Antonín Kubáň

ÚMRTÍ

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/Infor-

mace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace
den lékař/ka obec místo telefon
06. 11. So MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
07. 11. Ne MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
13. 11. So MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
14. 11. Ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
17. 11. St MUDr. Vojtková Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 821
20. 11. So MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
21. 11. Ne MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
27. 11. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
28. 11. 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.

Kamnářství AVT Filip Dian, 
Písařov 56, tel. 608 527 
946, 608 535 103, email: 
xdianf@seznam.cz. Stavba 
kachlových kamen, sporáků 
a krbů, včetně zpracování 
projektu, dále pak opravy, 
čištění a servis topidel.

Zbyněk Vašíček – Monika Ruprich
Jaroslav Šponar – Lenka Prokopová

Lukáš Prokopec – Petra Meluzinová
Tomáš Slodičák – Simona Scholzová

Jakub Kroupa – Marie Martincová

Prodám byt v Králíkách 
v osobním vlastnictví 
2+1, velikost 49 m2, 
blízko centra, 1. patro 
- jižní strana, možno 
koupit i na půjčku, 
cena dle dohody.
Telefon 737937545

ZŠ a MŠ Červená Voda
uspěla v krajské soutěži
Zelený ParDoubek 2010

Pardubický kraj spolu s Krajským ko-
ordinátorem EVVO Ekocentrem Paleta 
udělil 19 10. 2010 ZŠ a MŠ Červená Voda 
za celoroční práci školy v oblasti environ-
mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(EVVO) v roce 2009:

• Certifikát „ Ekologická škola Par-
dubického kraje 1. stupně“

• Diplom za 2. místo v pedagogické 
části soutěže Zelený ParDoubek 2010 
v kategorii úplné základní školy

• Diplom za 2. místo v soutěži Zele-
ný ParDoubek 2010 v části pro děti a 
mládež

Jedenáctičlenná skupina žáků (Ekoláci) 
natočila do soutěže videoklip „ Co by 
řekly spotřebiče?“ Díky všem přízniv-
cům, kteří našemu videu zaslali hlasy, 
získal realizační tým kromě diplomu za 2. 
místo Poukaz na výlet do westernového 
městečka Šiklův mlýn.

Eva Veselá, koordinátor EVVO

Koupím les. KDEKOLIV!
Tel: 602 308774

Koupím chalupu k ce-
loroční rekreaci v okolí 
Králík, popřípadě i jinde 
v okrese UO.
Tel: 777 114 004
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Program na LISTOPAD
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
úterý   2.   zač. ve 20:00 hod
Po divácky nedoceněném, ale výborném 

filmu Muži v říji natočil režisér Robert Sed-
láček hořkou komedii o malém filmovém 
štábu, který  - poté, co nedostal peníze na 
“velký” film - natáčí bizarní rekordmany. 
Vtipné dialogy, originální situační humor 
i satirická výpověď o české povaze.

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

úterý   9.   ČARODĚJŮV UČEŇ   zač. ve 20:00 hod
Válka mezi čaroději trvá od 7. století a záštiplná Morgana má 

po smrti spravedlivého Merlina dost navrch. Z trojice Merlinových 
žáků zůstává jen Baltazar (Nicolas Cage), kterému se až v 21. století 
podaří najít následovníka, ale jak to tak bývá, nějakou dobu trvá, než 
plachý a nejistý mladík Dave ve své výjimečné schopnosti uvěří.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 105 min.

úterý   16.   MACHŘI   zač. ve 20:00 hod
Jen lehce nostalgická je komedie s Adamem Sandlerem v hlavní 

roli. Parta kamarádů kdysi vyhrála okresní přebor v košíkové a po 
třiceti letech se schází na trenérově pohřbu. Ve smutné atmosféře 
je napadne pronajmout pro všechny na pár dnů dům u jezera, aby 
se vrátili do mladých let.

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

pátek   19.   TAJEMSTVÍ MUMIE   zač. ve 20:00 hod
Píše se rok 1912 a mladá šar-

mantní reportérka Adéle Blanc-
Sec je ochotna učinit vše, aby 
dosáhla svých cílů. Neohroženě 
se vrhá do boje s podvodníky, 
šílenými vědci, ale i zkorum-
povanými politiky. Ve chvíli, 
kdy Paříž ohrožuje 136 milionů 
let starý ptakoještěr, je to právě 
ona, kdo přispěchá městu světel 
a jeho obyvatelům na pomoc. 
Slavný režisér Luc Besson se 
vrací na plátna kin s poutavou 
adaptací klasického komiksu.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 
let; titulky; ŠUP; 105 min.

úterý  23.  POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU  zač. v 17:00 hod
Dobrodružný fantasy snímek se odehrává ve světě rozděleném na 

národy čtyř živlů, v němž rovnováhu a mír udržuje tvz. Avatar. Posled-
ní Avatar z vládců Větru ovšem utekl od svých povinností a vzniklé 
bezvládí vedlo k válce. Velkolepá podívaná pro celou rodinu.

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; ŠUP; 100 min.

ROMÁN PRO MUŽE
sobota   27.   (!!) zač. v 15:00 a 17:00 hod (!!)
Po úspěšném snímku Román pro ženy musel přijít na řadu i přepis 

dalšího bestselleru Michala Viewegha. Tři dospělí sourozenci stráví 
naposledy společnou dovolenou v luxusním prostředí Vysokých 
Tater, protože jeden z nich, Bruno (Miroslav Vladyka), je smrtelně 
nemocný. Nejstarší Cyril (Miroslav Donutil) se mu pokouší dát 
“zlatý padák” v podobě placené společnice, vše ale ústí do hořkých 
a tragikomických konců.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; ŠUP; 95 min.
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SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
úterý   30.   zač. v 17:00 hod
Když máš kámoše, je možné úplně všechno! Za svůj život 

přeplavou mořské želvy tisíce kilometrů, aby se pak v dospělosti 
vrátily na pláž, kde se narodily. Malý želvák Sammy se vypravil 
na úžasnou cestu plnou dobrodružství s kamarádem Rayem, aby 
se pokusili najít přítelkyni Shelly.

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

Klub Na Střelnici Králíky
LISTOPAD 2010

pátek   5.   BEZ ROUCHA   zač. ve 20:00 hod
...aneb Ještě jednou zezadu. Hra Michaela Frayna je považována 

za jednu z nejlepších komedií. Vznikla vlastně náhodou, když se 
autor v zákulisí díval na uvedení jiné své hry Číňani. Tehdy si 
uvědomil, že “zezadu to bylo veselejší než zepředu”. Hra je osla-
vou herectví a zároveň svědectvím o nemožnosti sehrát divadelní 
představení tak, jak bylo nazkoušeno. Účinkuje Divadlo Ve středu 
Lanškroun, vstupné 60,- Kč.

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
neděle   7.   zač. v 15:00 hod
Jak sladké jsou spadlé hrušky? Jak se dělá bezinkový likér? A 

kde vlastně bydlí Pučmeloud? Na mnoho podobných otázek odpoví 
příhody Včelích medvídků, jevištní verze známých večerníčků 
v podání divadla Krapet Praha. Pohádkové odpoledne pro celou 
rodinu, vstupné 40,- Kč. 

PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
pátek   12.   zač. ve 20:00 hod
Naprostá legenda české hudební scény s přesahem za hranice 

naší země. A to vše tak trochu proti své vůli...
The Plastic People of the Universe vznikli v roce 1968 a jejich 

tvorba, ovlivněná v začátcích zejména americkými Velvet Underg-
round, Captainem Beefheartem či Frankem Zappou se stala během 
doby jednou z nejoriginálnějších nejen na české rockové scéně. 
Skupina se nedala přimět k ústupkům a kompromisům s tehdejším 

režimem, což ji připravilo o profesionální licenci a přivádělo k stále 
větším komplikacím s úřady. Systematická perzekuce vyvrcholila 
v roce 1976 uvězněním několika členů. Skupina opozičních intelek-
tuálů v čele s Václavem Havlem zorganizovala kampaň na jejich 
podporu a propuštění, která vyvrcholila v lednu 1977 Chartou 77. 
Tak se stala rock´n´rollová skupina podnětem k semknutí demokra-
tické opozice všech směrů, jaké nemělo v tehdejších komunistických 
zemích obdoby. Po celou dobu si skupina udržuje jasnou uměleckou 
vizi a hudebně se vyvíjí k nezaměnitelnému výrazu. Část členů skupi-
ny si získává na začátku devadesátých let renomé po Evropě a v USA 
jako Půlnoc - kapela, která měla v základu východiska PPU.

PPU vydali nové album “Maska za maskou”, které se setkalo 
s velmi vřelým přijetím posluchačů i hudební kritiky. Vstupné 
100,- Kč, vstupenky v předprodeji v obchodě Halens na Velkém 
náměstí, paní Kubešová. 

YOSHIHIRO KONDO (Jap.) & KVARTETO MARTINŮ
čtvrtek   18.   zač. v 19:00 hod
Smyčcové kvarteto vzniklo v roce 1976 na pražské konzervatoři a 

pod názvem Havlákovo kvarteto zahájilo úspěšnou koncertní činnost. 
Kvarteto se zúčastnilo osmi mezinárodních soutěží, odkud si přivezlo 
8 cen a 7 laureátských titulů. Mezi nejvýznamnější patřily soutěže 
v Portsmouth (V.Británie), ARD (Mnichov), Evian (Francie), Praž-
ské jaro a další. V roce 1985 přijalo kvarteto do svého názvu jméno 
českého skladatele Bohuslava Martinů a zavázalo se tak k propagaci 
jeho komorní hudby. V současné době hraje v následujícím složení: 
Lubomír HAVLÁK – 1. housle, Libor KAŇKA – 2. housle, Zby-
něk PAĎOUREK – viola a Jitka VLAŠÁNKOVÁ – violoncello. 
Během svého působení získal soubor řadu významných ocenění. Mezi 
nejvýznamnější patří Cena českého komorního spolku z roku 1990, 
v roce 2001 získal zvláštní cenu Nadace B. Martinů za dlouholetou 
propagaci díla Bohuslava Martinů. Kvarteto vystupovalo ve většině 
evropských zemí a pravidelně absolvuje turné po USA a Kanadě, Špa-
nělsku, Anglii a Japonsku. A právě v této zemi našli čeští hudebníci 
současného spoluhráče. Klavírista  Yoshihiro Kondo patří k mladé 
generaci japonských interpretů, přesto je již významným umělcem, 
pravidelně koncertuje se všemi velkými japonskými orchestry a zajíž-
dí i do Evropy. Zajímavá jistě bude přítomnost jakéhosi umělcova 
fanklubu, do Králík se chystá 30-50 japonských turistů. V této 
sestavě odehrají umělci tři koncerty – v Novém Jičíně, v Praze a 
v Králíkách. 89. koncert KPH se koná v sále ZUŠ. Vstupné 80,- Kč, 
děti a mládež zdarma.
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sobota   20.   2. PLES FC JISKRA   zač. v 20:00 hod
Pořádá fotbalový oddíl FC Jiskra Králíky-Červená Voda, 

k tanci hraje skupina Monitor, bližší informace podá pan Jiří 
Opravil, tel.: 607 539 800.

středa   24.   JÁNOŠÍK   zač. v 8:30 a v 10:00 hod
Nová inscenace Divadla DRAK Hradec Králové vychází 

z historických faktů. Hlavním záměrem autorů tak není po-
kračovat v nekonečném omílání vžitých polopravd, ale snaha 
nalézt pravdivou tvář výjimečného slovenského mladíka. 
Školní představení. Vstupné 40,- Kč.

čtvrtek   25.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční podzimní setkání dříve narozených s kulturním 

programem, hudbou, tancem a občerstvením. Vstupné dob-
rovolné.

pátek   26.   XINDL X   zač. v 20:00 hod
Ondřej Ládek je rapper s kytarou, který 

vystupuje pod pseudonymem Xindl X. Pře-
zdívku si vypůjčil od jedné postavy z filmu 
Woody Allena “Hollywood Ending”. Když 
Xindl X na svých koncertech nehraje sám 
na kytaru, tak ho doprovází jeho skupina ve 
složení: Dalibor Cidlinský - klávesy, banjo, 
kytara; Jan Cidlinský – baskytara; David Landštof – bicí 
(taková bude i sestava na králickém koncertě).

Xindl X zasahuje do více hudebních stylů - hip-hop, folk, 
jazz, blues… Mezi jeho nejúspěšnější písničky patří “Anděl”, 
se kterou se dostal na první příčky mnoha žebříčků. Dále pak 
“Mamut” – zvítězila v prvním ročníku soutěže Česko hledá 
písničku. Xindl X se také podílel na scénáři seriálu Comeback, 
pro který rovněž složil dvě písničky – „Vsákneš se do mě jako 
déšť“ a „Krev, pop a slzy“. Své první album „Návod ke čtení 
manuálu“ vydal Xindl X v roce 2008, před nedávnem vydal 
nové album “Praxe relativity”.  Vstupné 100,- Kč, vstupenky 
v předprodeji v obchodě Halens, paní Kubešová.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předpro-
deji 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

TISKOVÁ ZPRÁVA
Na 10. krajské konferenci EVVO dne 19. 10. 2010 byly 

vyhlášeny výsledky soutěže Zelený ParDoubek 2010. Soutěže 
se zúčastnilo 63 škol (mateřské, základní, speciální, málotřídní, 
střední). Soutěž reflektuje celoroční práci škol v oblasti envi-
ronmentální (ekologické) výchovy a vzdělávání a patří mezi 
největší podobné soutěže v ČR. 

Základní škola praktická Králíky obsadila 1. místo 
v kategorii Speciálních škol, celkové 2. místo ze všech zú-
častněných škol. Zároveň získala ocenění Ekologická škola 
(zařízení) Pardubického kraje 1. stupně, které je určeno 
školám a zařízením, které mění své okolí a svět - výsledky 
jejich environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty mají 
kladný dopad na přírodu, obec, město; uplatňují principy 
EVVO v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou 
úroveň EVVO žáků a aktivní vzdělávání pedagogů.

Mgr. Iva Nesvadbová, koordinátorka EVVO
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Program kulturních a sportovních akcí
v Jablonném nad Orlicí - LISTOPAD

Sobota 6. 11. - „Cecilky“ 
Volejbalový turnaj žen od 9,00 hod. 
Tělovýchovný pavilon. Srdečně zve volejbalový oddíl.

Úterý 9. 11. - Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil
Školní představení v 8, 10 a v 9,50 hodin., sál kina Jablonné 

nad Orlicí 
 
Neděle 14. 11. - „Aby bylo jasno“
Divadelní komedie agentury Fanny. 
Hrají: Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika Nová, Otto Kallus
V 19,00 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí 
 
Po - Pá 15. 11. - 19. 11. - Dětský filmový festival
Honza málem králem 
O loupežnickém synku Cipískovi 
Kung Fu Panda 
O hajném Robotkovi a jelenu Větrníkovi 
O statečném kováři
Opět bude mnoho pohádek a spousta cen, od 17,00 hod., sál kina 

Jablonné nad Orlicí 

Sobota 27. 11.  - Volejbalový turnaj čtveřic
Od 9,00 hod., tělovýchovný pavilon Jablonné nad Orlicí 

Sobota 27. 11. – 1. Vánoční koncert v podání pěveckého sboru 
„CORALE Žamberk“ 

Od 19,00 hodin v sále kina Jablonné nad Orlicí  

Po – Út 29. – 30. 11. – Vánoční jarmark
Od 15,30 do 19,00 hod. součástí je živý betlem. 
Jarmark se koná v Základní škole Jablonné nad Orlicí 

Sobota 4. 12. - Dětský Mikulášský maškarní karneval
Od 13,00 hodin na sále hotelu U Dubu. 
Tradiční karneval i s Mikulášem a čerty. 
Bohatá tombola a mikulášská nadílka pro každého. 
Srdečně zve O.S. Kamarádi

Sobota 3. 12. – 2. Vánoční koncert v podání naší přední zpě-
vačky „LENKY FILIPOVÉ“ 

Od 19,00 hodin v sále kina Jablonné nad Orlicí 

Program širokoúhlého kina
v Jablonném nad Orlicí listopad 2010

Agora – USA, Španělsko
pondělí 8. listopadu v 19,30 hodin
Píše se rok 391 po Kristu a Egypt se nachází pod nadvládou 

upadajícího římského impéria. Násilné náboženské nepokoje 
pronikají ulicemi Alexandrie až za brány slavné městské knihov-
ny. V jejích zdech zůstává uvězněna i vynikající astronomka a 
filozofka Hypatia , která je i se svými věrnými stoupenci od-
hodlaná knihovnu bránit. Dva muži jsou ale odhodláni bojovat 
nejen o záchranu veškeré moudrosti antického světa, ale také o 
lásku krásné Hypatie. Film Agora vypráví nejen o moudré Hy-
patii a jejím životě, ale také o době, kdy ze starověkých chrámů 
odcházeli staří bohové a nastupovala nová náboženství. 

127 min., vstupné: 59 +1 Kč, přístupný od 12 let.

Román pro muže - ČR
pondělí 22. listopadu v 19,30 hodin
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, 

Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po 
tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a 
sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. 
Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se stínem 
neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi 
cestou posledních splněných přání – včetně tajných erotických 
fantazií, se však mění v tragikomickou konfrontaci základních 
hodnot  a životních postojů.

100 min., vstupné: 64 +1 Kč, přístupný od 12 let.

Karate Kid – USA, Čína
čtvrtek 25. listopadu v 18,00 hodin
Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý Dre Parker  

mohl klidně být tím nejpopulárnějším klukem v celém Detro-
itu, ale poté, co je oba kariéra jeho matky zavede do Číny, má 
s navazováním přátelství se svými vrstevníky velké problémy. 
Nakonec se mu podaří najít si cestu ke své spolužačce Mej Jing, 
kterou, jak se zdá, Dre také zajímá, ale jejich přátelství záhy 
narazí na kulturní odlišnosti. A Dre si navíc znepřátelí třídního 
rváče Čchenga. 

140 min., vstupné: 69 +1 Kč, přístupný.

Resident Evil: Afterlife 4 – USA, VB, Německo
pondělí 29. listopadu  v 19,30 hodin
Ve světě, který je zamořen virovou infekcí, která mění své 

oběti na Nemrtvé, pokračuje ALICE  na své cestě, aby našla 
ty, kteří přežili a dovedla je do bezpečí. Její smrtelná bitva s 
Umbrella Corporation dosahuje nových vrcholů, ale Alice získá 
nečekanou pomoc od starého přítele. Nové vodítko, které slibuje 
bezpečné nebe od Nemrtvých je zavede do Los Angeles, ale když 
přijíždějí, město je zamořeno tisíci Nemrtvých – a Alice a její 
společníci se dostanou do smrtící pasti. 

97 min., vstupné: 69 +1 Kč, přístupný od 15 let.
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ČESKÁ TŘEBOVÁ (Čt) 4. 11. od 19:00 hod.
nové místo konání: Národní dům, Kozlovská 565
Předprodej: Informační centrum, Staré náměstí 78, tel.: 465 500 211

ÚSTÍ NAD ORLICÍ (Pá) 5. 11., 15:30 a 19:30 hod.
Kulturní dům, Smetanova 510
Předprodej: Informační centrum, Sychrova 16, tel.: 465 514 111
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