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Hora Matky Boží – klášter ve změnách roku 2010
Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech 

bilancujeme, což dává také podnět k závazkům a směřování pro nové 
období. Možná jste někteří postřehli změny, které se udály na klášteře 
v roce 2010. Bylo jich hned několik a některé byly z historického 
pohledu velmi významné. Považujeme za důležité, vás, občany 
města, ke kterému Hora Matky Boží patří, o těchto změnách a dalším 
směřování kláštera informovat. 

První a zřejmě nejdůležitější věcí z roku 2010 je, že se z kláštera 
odstěhovali členové řádu redemptoristů. Proto zde nejsou slouženy 
mše svaté přes týden, ale pouze v neděli dopoledne, protože redemp-
toristé dojíždějí až z daleké Příbrami. Je to dáno současným počtem 
členů řádu redemptoristů v České republice a množstvím aktivit, 
které tento řád má. Do chodu kláštera v blízké budoucnosti zřejmě 
také velmi výrazným způsobem zasáhne biskupství královéhradecké, 
na jehož území se klášter nachází. Jak ovšem všichni víte, bývalý 
biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka odešel do Prahy na 
arcibiskupský stolec, a proto naše diecéze na nového biskupa teprve 
čeká. Rozhodnutí náleží Římu, proto se i v naší diecézi řešení ně-
kterých věcí pozastavilo. Doufejme však, že se situace brzy vyřeší a 
duchovní správa v našem klášteře začne opět fungovat. 

Druhou změnou v klášteře je příchod nového správce kláštera, který 
přišel v dubnu 2010. Je to správce, který je oficiálně ustanoven vede-
ním řádu redemptoristů a je odpovědným za chod a správu kláštera. 
Díky tomu zde bylo vytvořeno v rámci veřejných prací pět nových 
pracovních míst. Klášter tak dostal nový systém řízení, organizační 
řád a novou koncepci do budoucna.  Přítomnost správce koresponduje 
se základními principy organizace práce a dává do souladu všechny 
tři subjekty, které na Hoře Matky Boží působí. Díky tomu zde byly 
v roce 2010 provedeny především práce „očím zvenčí“ neviditelné. 
Všechny vnitřní prostory kláštera byly vyklizeny. Byly opraveny 
vadné části kanalizace, svody a okapy, upravena zadní část zahrady 
a mnoho dalších „údržbářských“ prací, které každý dům potřebuje. 

Další, z pohledu historie samotného kláštera velmi důležitou 
změnou, je otevření klášterní zahrady, která byla zpřístupněna poprvé 
v historii, zpřístupnění krypty v ambitech pro veřejnost a vytvoření 
nového navigačního systému. Klášterní krypta byla v srpnu 2010 po 
dvou a půlleté rekonstrukci znovuotevřena široké veřejnosti. Byly 
sanovány omítky, ze kterých část je nová, byl obnoven přirozený 
systém větrání a byly repasovány pamětní desky. Krypta byla vy-
čištěna, vymalována a bylo vybudováno nové osvětlení. Z klášterní 
zahrady byly odstraněny nedůstojné boudy na různé nářadí, drobný 
nepořádek včetně náletů nežádoucí zeleně, a byly vysázeny nové keře. 
Tam, kde bylo potřeba, byla zaseta tráva, některé pomníky a kamenné 
monumenty se přemístily na patřičné místo, byly opraveny rozpadlé 
zídky na zahradě a částečně byl opraven jeden ze skleníků, tak aby 
mohl sloužit svému účelu. Sami v letním období můžete posoudit 
krásu klášterní zahrady. Všechny tyto změny proběhly ve spolupráci 
správy kláštera a rodinné firmy JK CONSULTING GROUP, s.r.o., 
která má pronajaty některé části kláštera a Poutní dům.

Díky Nadaci Franze Jentschkeho bylo za rok 2010 natřeno šest 
laviček, šest oken a 20m2 střechy v areálu kláštera.

Čerstvou novinkou, jsou noční prohlídky kláštera, které zde v mi-
nulosti také nebyly. Bylo vybudováno speciální osvětlení některých 

oltářů, soch a obrazů v ambitech, aby byl zvýrazněn jejich charakter 
a poslání. Atmosféra kláštera a interiérů pod nočním osvětlením 
je něco výjimečného a Duch tohoto místa k vám promlouvá ještě 
intenzivněji.

Některé z těchto aktivit včetně mnohých akcí, které zde probíhají, 
by nebylo možno dělat bez podpory města Králíky a některých jeho 
organizací. Proto je nutno vyjádřit dík pracovníkům z městského 
úřadu, především z Odboru školství, kultury a tělovýchovy, ale také 
bývalému vedení města. Velký dík patří i vedení Služeb města Krá-
líky s.r.o. a všem jeho pracovníkům, protože odváděli v roce 2010 
velmi dobrou a kvalitní práci hlavně (ale nejen) v zimě při údržbě 
komunikací a dalších prací pro celou Horu Matky Boží.

Co se týká budoucnosti, ta slibuje mnohé. Bude se stále průběžně 
pracovat na postupné úpravě zahrad a okolí kláštera. V současné době 
jsou v běhu studie na úpravu dvou klášterních nádvoří ve spolupráci 
s pracovníky památkového úřadu. Jedno z nádvoří, které je dnes 
veřejnosti nepřístupné, bude po úpravách otevřeno, a bude se jím 
vcházet do „Památníku internace“. Tento nově budovaný památník 
bude svým unikátním zaměřením jediný v naší republice. Práce na 
památníku již začaly a podílí se na nich správa kláštera, členové a 
dobrovolníci Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ a rodinná firma 
JK CONSULTING GROUP, s.r.o. Předpoklad dokončení prací a 
otevření památníku je někdy v průběhu příštího roku. 

Naší dlouholetou snahou je, jak vidíte, nejen zpřístupnit Horu 
Matky Boží co nejširší veřejnosti, ale i v nejvyšší míře podporovat 
duchovní rozměr tohoto místa. Doufáme proto, že Hora Matky 
Boží brzy dostane novou duchovní správu, a že bude možné těchto 
nemalých cílů dosáhnout.

Správa kláštera a provozovatel Poutního domu
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Fotografie k článku „ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA“ - EKOLOGICKÁ PROJEKTOVÁ VÝUKA.
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NAVŠTIVTE KRÁLICKOU PEVNOSTNÍ OBLAST
NEOPAKOVATELNÝ FENOMÉN PARDUBICKÉHO KRAJE

Termíny „Společných víkendů muzeí v Králické pevnostní oblasti“ na rok 2011:
Duben: 23. 4. – 24. 4. 2011 Květen: 28. 5. – 29. 5. 2011 Červen: 25. 6. – 26. 6. 2011;

Červenec: 30. 7. – 31. 7. 2011 Srpen: 19. 8. – 21. 8. 2011 (akce CIHELNA s bojovými ukázkami);

Září:  24. 9. – 25. 9. 2011 Říjen:	 28.	10.	–	30.	10.	2011	(tři	dny	–	v	pátek	svátek)

Králická	pevnostní	oblast	–	viz	www.kpo1938.com

Nejsilněji opevněné území Republiky 
československé a jeden z nejvíce opevně-
ných úseků hranic v Evropě představova-
la ve 30. letech XX. století oblast okolo 
městečka Králíky (Pardubický kraj). Na 
poměrně malém prostoru se zde v letech 
1935–1938 stavebním firmám vedeným 
Ředitelstvím opevňovacích prací podařilo 
vybudovat velké množství obranných 
pevnostních objektů a zařízení. Část 
těchto pevnostních staveb je zpřístupněna 
veřejnosti. Patří mezi ně i nejzachovalejší 
dělostřelecká tvrz na našem území – Bou-
da a v roce 2008 veřejnosti zpřístupněná 
dělostřelecká tvrz Hůrka. V Králické 
pevnostní oblasti se koná jedna z nej-
významnějších vojensko-historických 
akcí s bojovými ukázkami – CIHELNA, 
nachází se zde rovněž nejmodernější 
vojensko-historické muzeum v ČR. 
Návštěva Králické pevnostní oblasti je 
určena všem příznivcům vojenské histo-
rie, obdivovatelům technických památek 
a těm, kteří mají rádi cestování přírodou 
za zajímavostmi z naší minulosti (podrob-
nosti na www.kpo1938.com).

Tvrz Bouda je nejzachovalejší dělo-
střeleckou tvrzí na území ČR. Tvoří ji pět 
mohutných bojových objektů a rozsáhlý 
systém podzemních chodeb a sálů hlubo-
ko ve skalním masivu. Bouda je ve zcela 
původním stavu zpřístupněna veřejnosti 
a zdejší atmosféra, připomínající podzim 
1938, je neopakovatelná. 

Nejkratší přístup: z obcí Těchonín, 
Mladkov, Lichkov a od v sezóně hlída-
ného parkoviště u rozhledny na Suchém 
vrchu. 

Provozní doba muzea: v měsících 
květen až září otevřeno denně, v říjnu 
o víkendech a ve státní svátek. Garanto-
vané vstupy do podzemí tvrze vždy v 11, 
13 a 15 hodin. Až do výstupu poslední 
výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům 
v červenci a srpnu k dispozici otevřená 
pokladna s prodejem literatury, občerst-
vení a upomínkových předmětů.

Kontakt: 777 647 114; e-mail: tvrz@
boudamuseum.com

Novinky, podrobnosti a aktuální infor-
mace najdete zde: www.boudamuseum.
com

Tvrz Hůrka je nejdokončenější dělo-
střeleckou tvrzí na území ČR. I ona je tvo-
řena pěti mohutnými bojovými objekty a 
rozsáhlým podzemním systémem chodeb 
a sálů hluboko ve skalním masivu. Tvrz 
je přístupna veřejnosti ve stavu, v jakém 
ji v květnu 2008 předalo Ministerstvo 
obrany městu Králíky.

Objekt se nachází na severním okraji 
města Králíky u silnice ve směru na 
Hanušovice a je velmi dobře dostupný 
(parkoviště ve vstupním areálu).

Provozní doba muzea: celoročně – za-
vírací dny 1. 1., Velikonoční pondělí, 23., 
24., 25. a 26. 12., 31. 12. Pondělky jsou 
pro individuální návštěvníky zavíracím 
dnem, zájezdy jsou provedeny na základě 
potvrzené objednávky i v pondělí. Ga-
rantované časy vstupu do podzemí tvrze 
v červnu, červenci a srpnu v 10, 11, 13, 
14, 15, 16 hodin, v září až květnu v 11, 
13 a 15 hodin. Až do výstupu poslední 
výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům 
k dispozici otevřená pokladna s prodejem 
literatury, občerstvení a upomínkových 
předmětů.

Kontakt: 606 669 888; e-mail: hur-
ka@boudamuseum.com

Novinky, podrobnosti a aktuální infor-
mace najdete zde: www.boudamuseum.
com

Vojenské muzeum Králíky (VMK) je 
ústředním objektem v Králické pevnostní 
oblasti (KPO) s celoročním provozem. 
V letech 2009–2010 prošlo zásadní moder-
nizací a přestavbou financovanou ze zdrojů 
EU. Stalo se tak nejmodernějším muzeem 
s tímto zaměření na území ČR. V expo-
ziční hale s plochou 2 400 m2 představuje 
formou průřezu historii československé 
a české armády, její spojence a nepřátele 

v roce 1938, čs. opevnění, 2. světovou 
válku, historii odboje a okupaci, vojenské 
osobnosti a problematiku obrany státu. 
V expozicích muzea se lze setkat s těžkou 
bojovou a vojenskou technikou, municí, 
prostředky ochrany proti bojovým otrav-
ným látkám a zbraním hromadného ničení, 
materiály o osobnostech (životní osudy 
významných mužů – vojáků: armádní 
generál Ludvík Krejčí, brigádní generál 
Bohuslav Fiala, divizní generál Karel 
Husárek); výstrojí a pěchotní výzbrojí. 
Součástí muzea je předváděcí polygon 
(40 000 m2) – určený k ukázkám bojové 
a těžké vojenské techniky v pohybu a 
činnosti. VMK je východištěm k dalším 
muzeím a památníkům v KPO (www.
kpo1938.com). 

Otvírací doba: Celoročně každý den 
kromě pondělí (zavírací den také: 24. 12.; 
31. 12.; 1. 1.) od 10 do 16 hodin. 

Adresa: Prostřední Lipka 1, Králíky, 
561 69. Telefon: 465 632 466, nebo 
604 407 901. E–mail: muzeum@army-
fort.com, http: www.armyfort.com

Přístupové trasy: Motoristé odbočí 
ze státní silnice č. 11 (Hradec Králové-
Ostrava) v Červené Vodě na Králíky. Ve 
městě je cesta k muzeu značena. VMK 
leží na severozápadním okraji Králík, 
u silnice na Prostřední Lipku. Cca 400 
metrů od VMK se nachází zastávka ČD 
Prostřední Lipka, můžete využít i stanici 
ČD Králíky. VMK je od ní vzdáleno cca 
1 500 m.

Akce Cihelna se koná každoročně 
koncem srpna. Je to živá vzpomínka 
zaměřená na vojenskou historii a vojen-
skou techniku z minulého století. Její 
součástí je několik bojových ukázek 
v režii vojensko-historických klubů pře-
vážně s tématem druhé světové války, 
presentace současných ozbrojených a 
záchranných složek, výstavy vojenské 
historické techniky a mnoho dalšího. 
Hlavní pořadatelé: město Králíky, Síly 
podpory AČR a Armyfort, s. r. o., za 
podpory Pardubického kraje. 

Cihelna 2011 proběhne ve dnech 19. 
– 21. srpna. Bojové ukázky proběhnou 
v sobotu 20. srpna 2011. Další podrob-
né informace najdete na: http://www.
akcecihelna.com

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.
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MĚSTO KRÁLÍKY
Rada	města	se	sídlem	Velké	náměstí	5,	561	69	Králíky

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa jednatele a ředitele společnosti Služby města Králíky s.r.o.

Předpoklady:		-	státní	občanství	ČR,	u	cizího	státního	občana	trvalý	pobyt	v	ČR,
	 -	dosažený	věk	18	let,	 -	způsobilost	k	právním	úkonům	a	bezúhonnost,

Požadujeme:		 -	středoškolské	vzdělání	technického	směru	(ekonomické	znalosti	výhodou)	
	 -	samostatnost	a	flexibilitu,	spolehlivost,	 -	vysoké	pracovní	nasazení,	komunikativnost,
	 -	minimální	praxi	v	řízení	kolektivu	–	5	let	u	středoškolského	vzdělání
	 		nebo	3	roky	u	vysokoškolského	vzdělání
	 -	reference	(popis	praxe	včetně	uvedení	kontaktů	pro	ověření)
	 -	předložení	koncepce	řízení	společnosti	v	písemné	podobě	do	5-ti	stran	A4

Nabízíme:	 -	platové	podmínky:	25	–	30	tis.	Kč	měsíční	plat	+	odměna	podle	dosaženého	hospodářského	výsledku

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
	 -	jméno,	příjmení	a	titul,	 -	datum	a	místo	narození,	 -	státní	příslušnost,
	 -	místo	trvalého	pobytu,	 -	datum	a	podpis	uchazeče,	 -	kontaktní	spojení.
	 -	číslo	občanského	průkazu	nebo	číslo	dokladu	o	povolení	k	pobytu	u	cizince,

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
	 -	strukturovaný	životopis	 -	ověřenou	kopii	dokladu	o	nejvyšším	dosaženém	vzdělání,
	 -	výpis	z	evidence	Rejstříku	trestů	ne	starší	než	3	měsíce,	u	cizince	obdobný	doklad	osvědčující
	 		bezúhonnost	vydaný	domovským	státem	(pokud	takový	doklad	domovský	stát	nevydává,
	 		doloží	se	bezúhonnost	čestným	prohlášením),
	 -	prohlášení	na	ochranu	osobních	údajů	podle	zákona	č.	101/2000	Sb.,	v	platném	znění.

Zájemci vybraní v prvním kole budou pozváni k ústnímu pohovoru.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 3. 2011.               Místo výkonu práce:	Služby	města	Králíky		s.r.o.
Pracovní poměr:		na	dobu	neurčitou

Písemné přihlášky doručte do 16. 2. 2011 do 12.00 hod na	adresu:	Město	Králíky,	Velké	náměstí	5,	561	69	Králíky.
Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – jednatel a ředitel společnosti Služby města Králíky s.r.o.“

Vzpomínka na Antonína Honzáka
I kdybych stokrát přepadán chladnými podzimními větry
litoval čas, že uletěl mi se slovy,
a i když stokrát víc bylo mi naloženo, než mohu unést,
za vše, co dal jsi mi v své kruté štědrosti.
A budu děkovat za polní cesty s kvítky čekanek,
za mateřídoušku, za planý kmín,
jenž stejně, jako já, ukládal vydrolená zrna do hlíny domova.
Za plásty medu s lipovou vůní,
za každý šlahoun zralých ostružin pod listy poukrytých.
Budu vždy vděčen za vlídná slova
všech dobrých lidí, kteří nezhasli světlo, když jsem přicházel,
za vše, co zanechali ti, kteří přede mnou doklopýtali ke hrobům,
za ticho, ve kterém uzrály roje myšlenek, aby pak jako jarní vody
zahučely šířinami slov. A po záplavě zbyla drobná kvítka
prosté krásy.
Budu vždy vděčen za neopakovatelný dar žití.

Žamberecký básník Josef Matouš vhodně vyjádřil myšlenkový 
profil vzácného člověka Antonína Honzáka, od jehož smrti v únoru 
uplyne 25 let. Sedíme v jeho pokoji na náměstí, kde v této době 
vévodí jeho betlém. Dnes už zvaný „Králický“. Dnes již není mnoho 
pamětníků, kteří ho znali pod skautským jménem Ren. Záběr jeho 
činnosti byl široký. Pracoval v městském muzeu. Hrál a hlavně re-
žíroval dlouhá léta v Králíkách divadlo. Pro děti psal i hrál loutková 

divadla. Po inscenacích divadel, kdy každý režizér touží po oddechu 
na vavřínech, se provozovalo tzv. Divadlo po divadle. To byly jeho 
skeče a jednoaktovky. Na závěr „drby“, neboli veršované aktuality 
ze zkoušek právě uvedeného divadla. Tam se každý poznal. Byla 
to taková legrace a škola, jak se neurážet.

Dále dělal vážné práce z místní historie, nebo přírodovědná po-
jednání. V létě organizoval tábory a mnoho výletů po okolí. Dělal 
fenologická pozorování pro Akademii věd.

Toto všechno a ještě mnoho dalších informací si budeme moci 
přečíst o tomto vzácném člověku v menší publikaci, která snad 
vyjde v tomto roce.

Budeme vždy vděčni za neopakovatelný dar jeho žití.
Vladimír Hejtmanský

Klášter nabízí nový zážitek
Bývá zvykem, že na každém atraktivním místě je nějaká ta spe-

cialita.  Ať už gurmánská, umělecká nebo kulturní. V naší králické 
oblasti máme pro obdivovatele militarismu široko daleko známou 
akci „Cihelna“. Další velkou dominantou kralicka a hlavně Králík 
je bezesporu klášter na Hoře Matky Boží, kde dosud nějaká taková 
„zajímavost“ chyběla. Nyní tato perlička přichází v podobě „noční 
prohlídky kláštera“. Můžete vidět speciální nasvětlení interiéru 
ambitů, vybraných soch, oltářů, obrazů a noční osvětlení krypty, 
kaple Svatých Schodů a interiéru kostela. 

Tyto prohlídky jsou pro veřejnost každý čtvrtek od půl osmé 
večer, kdy vyniknou osvětlené dominanty a interiéry. Atmosféra 
duchovna na vás dýchne přes zobrazené umění a vynikne tajemno, 
které díla zobrazují.
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Odvolání jednatele bylo správné
Vážení spoluobčané, nejsem zastáncem 

„praní špinavého prádla“ v novinách, ale 
v tomto případě musím, nerada, udělat vý-
jimku. Nerada hlavně proto, že rodiče pana 
Moronga znám velmi dlouho a vždy jsem si 
jich vážila. Totéž platí i o jeho sestře, které 
jsem svůj postoj osobně vysvětlila.

O to více mě mrzí, že totéž nemohu 
v souvislosti s posledními událostmi říci 
o panu Morongovi. Tento stav způsobilo 
jeho chování od 28. října 2010.

Jsem si vědoma, že je to pouze mé přání, 
ale byla bych ráda, kdyby tento příspěvek 
byl tečkou za celou touto záležitostí. Proto 
začnu od samého začátku.

V roce 2006, po mém nástupu do funkce 
starostky, představil pan Morong novému 
vedení města výsledky svého půlročního 
působení v SMK a plány do budoucna. 
Jeho vystoupení bylo srozumitelné, vyčer-
pávající a měla jsem z něj pocit, že v jeho 
osobě město Králíky získalo schopného 
jednatele a ředitele. Tento můj pocit potvrdil 
i na následujícím jednání zastupitelstva, 
kde představil záměr nákupu nového 
vozu na sběr odpadu a žádal zastupitele 
o souhlas s uzavřením leasingové smlou-
vy. V následujícím období bylo „střídavě 
oblačno“. Protože charakter činnosti SMK 
je různorodý a pokrývá služby, u kterých 
není prakticky možné dosáhnout absolutní 
spokojenosti všech, nepřekvapovalo mě, 
že jednou jsou stížnosti na svoz papíru, 
podruhé plastů, příště je špatně zameteno 
atd. A tak, když se po vzájemné domluvě 
podařilo odstranit jeden nedostatek, určitě 
se do příštího týdne objevil další. Souběžně 
s tím se postupně dařilo zlepšovat přístup 
společnosti k občanům, obnovovat vozový 
park a vybavení firmy obecně, stabilizoval 
se kolektiv zaměstnanců, zvykli jsme si, že 
společnost v letních měsících využívá na 
úklid města v režimu tzv. veřejně prospěš-
ných prací občany, kteří jsou momentálně 
bez práce atd. Z mého pohledu se společnost 
pomalu, ale jistě, dostávala na úroveň, na 
které jsme ji chtěli mít a na kterou se ji za-
vázal dovést pan Morong, když byl v roce 
2006 na základě výběrového řízení jmeno-
ván do funkce. Počínaje rokem 2009 se nám 
společně podařilo narovnat smluvní vztahy 
mezi městem a společností tak, aby napl-
ňovaly obchodní charakter. To znamená, 
že město společnosti platí za služby, které 
si u ní objedná, a společnost platí městu za 
pronájem městského majetku, který ke své 
činnosti využívá. Dosáhli jsme stavu, který 
byl v souladu se zákony a zdálo se, že další 
vzájemná spolupráce má pevně dané manti-
nely a nastartovaný systém a nyní budeme 
řešit „pouze“ špatně vyvezený papír, ne 
však fungování celé společnosti.

Toto zdání však trvalo jen krátce. V prů-
běhu roku 2009 jsme stále častěji řešili 
neuhrazené závazky SMK vůči městu. 

Město bylo v té době z důvodu nastupující 
krize také ve velmi svízelné finanční situaci 
a proto jsme se dohodli na vzájemných 
úhradách ve stejném čase. (Na tomto místě 
bych chtěla reagovat na větu v článku pana 
Moronga „Několik měsíců na to se město 
pod jeho vedením (pozn. pana Doubravy) 
dostalo do takové finanční situace, že naší 
společnosti přestalo platit za služby pro něj 
vykonané …“. Zde se nabízí dvě otázky: 1. 
Byla dříve slepice nebo vejce? Nezaplatilo 
město, protože neplatila společnost nebo 
nezaplatila společnost, protože neplatilo 
město? 2. Z čeho pan Morong vyvozuje, že 
město vedl pan Doubrava?) Situaci se vzá-
jemnými platbami jsem však považovala za 
důsledek právě probíhající krize do chvíle, 
kdy největší dodavatel SMK, společnosti 
EKOLA České Libchavy (město Králíky 
je jejím společníkem), oznámila veřejně 
na zasedání valné hromady, že největším a 
v podstatě jediným dlužníkem po splatnosti 
je naše SMK. Abych zjistila skutečnou eko-
nomickou situaci společnosti, nechala jsem 
si předložit ke kontrole výstupy z účetnictví 
firmy. Chtěla jsem porovnat stav závazků a 
pohledávek, abych mohla vyhodnotit, zda 
SMK neplatí z důvodu druhotné platební 
neschopnosti (tj. má hodně nezaplace-
ných pohledávek). Bohužel z účetnictví 
společnosti se nedalo nic zjistit. Nebylo 
možno získat žádný kontrolovatelný výstup. 
Seznam závazků i pohledávek obsahoval 
nesmyslné údaje. Abychom zajistili ne-
závislé posouzení situace, byl proveden 
audit účetnictví. Po ukončení předložila 
auditorská firma sedmnáctistránkový zápis, 
ve kterém konstatovala mnoho porušení zá-
kona o účetnictví. Ani po několikaměsíční 
diskusi nebyl pan Morong ochoten připustit, 
že ekonomika společnosti je stejně důležitá, 
jako dosažené provozní výsledky. Špatně 
vedená ekonomická evidence může mít za 
následek špatné rozhodování o investicích 
a další dopady. Když se nám nedařilo pana 
Moronga přesvědčit, že něco není v po-
řádku, začali jsme přemýšlet o možném 
řešení situace. Jak moje zkušenost z členství 
v dozorčí radě společnosti EKOLA České 
Libchavy, tak i zkušenost pana Doubravy 
z účasti na jednáních valné hromady, kde 
zastupoval město, nás utvrdila v tom, že 
lze dělat dobře provoz i ekonomiku. Jak už 
jsem uvedla, město Králíky je společníkem 
ve firmě EKOLA České Libchavy s.r.o. a 
je také jedním z jejích zakládajících členů. 
Nejedná se tedy o žádný neznámý subjekt, 
ale o firmu, se kterou máme zkušenosti. 
Proto jsme přišli z návrhem na pronájem 
SMK firmě EKOLA. (Toto vysvětlení je 
moje odpověď na otázku z článku pana 
Moronga „…. PROČ?“. Proto že se nám 
nepodařilo to, aby on sám pochopil, že bez 
dobře vedené účetní evidence se nemůže 
jako manažer dobře rozhodovat.)

Proběhlo množství jednání na různých 
úrovních (rada, zastupitelstvo, vedoucí 
pracovníci úřadu, ...). Závěrem těchto jed-
nání bylo rozhodnutí nepronajímat SMK 
žádné firmě s tím, že jednatel společnosti 
zajistí nápravu chyb zjištěných auditem a 
uzávěrka k 31. 12. 2009 bude odpovídat 
všem platným předpisům. Společně jsme 
začali pracovat na kompletní rekonstrukci 
účetnictví za roky 2006 – 2009, kterou 
jsme dokončili v červnu loňského roku. 
Při následném zpracování uzávěrky za I. 
pololetí 2010 jsem na konci srpna 2010 
zjistila nesrovnalosti ve vyplácení mzdy a 
zálohy na mzdu pana Moronga, který mi 
tuto skutečnost opravdu potvrdil, ale až 
v momentě, kdy už neměl jinou možnost. 
Přestože se jednalo o závažné pochybení 
spočívající ve zneužití postavení ve společ-
nosti (prakticky je jednatel jediný, kdo je ve 
společnosti oprávněn dát příkaz k úhradě če-
hokoli), dali jsme panu Morongovi šanci na 
nápravu a dohodli jsme se s ním, že dlužnou 
částku uhradí do 30. 9. 2010. Tuto dohodu 
jsem považovala za závaznou a velmi mě 
překvapilo, když jsem při uzávěrce dalšího 
čtvrtletí dne 28. 10. 2010 zjistila, že zaplace-
no nebylo nic a dokonce v průběhu čtvrtletí 
došlo k přechodnému navýšení dluhu. Když 
mi pan Morong následně vysvětloval dů-
vody, proč dluh dosud nezaplatil, oznámil 
mi, že zaplatí do konce roku. Současně 
mi sdělil, že panu Doubravovi řekl, že je 
vše vyrovnáno a požádal mě, abych tuto 
nepravdu potvrdila. A to byla ta „časovaná 
bomba“ jejíž tíhu jsem podle pana Moronga 
neunesla. Ano, nedokázala jsem již dále 
dávat šanci na nápravu člověku, který po 
mě chtěl, abych jeho nemorální postup 
podpořila. Nemohu přijmout vysvětlení 
pana Moronga, že výplata zálohy na mzdu 
je v souladu s jeho pravomocemi. Záloha 
na mzdu je finanční částka, na kterou má 
zaměstnanec nárok podle zákoníku práce, 
avšak jen do výše měsíční mzdy, a její 
zúčtování musí být provedeno v nejbližším 
výplatním termínu. Zálohu na výplatu mi-
mořádné odměny lze vyplatit pouze v přípa-
dě, že existuje rozhodnutí o takové odměně 
(v tomto případě usnesení rady). Formulace 
pana Moronga „Celou dlužnou částku jsem 
uhradil k nejbližšímu možnému termínu, a 
to k 2. 11. 2010“ ukazuje, že si v celé šíři 
neuvědomuje, jakého jednání se dopustil. 
Jinak by ta věta musela mít pokračování: 
„poté, co jsem k tomu byl starostkou města 
a jejími kroky donucen“.

To, že se celá záležitost stala politickým 
tématem, protože se odehrála v období 
komunálních voleb, nemění nic na její zá-
važnosti. I s odstupem času trvám na tom, že 
odvolání pana Moronga z funkce jednatele 
a ředitele společnosti Služby města Králíky 
s.r.o. bylo správné.

Jana Ponocná, starostka
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Digitální příjem televizního signálu
Vedení města Králíky obdrželo v měsíci lednu elektronickou 

poštou dopis z České televize. V této zprávě informuje tiskový 
útvar České televize o skutečnosti, že k 31. 1. 2011 bude na Suchém 
Vrchu vypnuto šíření analogového signálu ČT 2. Není jasné, proč 
došlo k rozhodnutí vypnout nyní Suchý Vrch, v současné době 
totiž běží naše reklamace na kvalitu šířeného digitálního signálu 
z vysílače Praděd (slabý primární signál je rušen odrazem). Ana-
logový signál ČT 2 měl v naší lokalitě být vypnut již na podzim 
2010. Po stížnosti města, že zde není kvalitní digitální signál Česká 
televize na podzim 2010 iniciovala měření kvality signálu. Toto 
měření prováděli pracovníci firmy České Radiokomunikace a.s.. 
Výsledek měření podle protokolu ČRa neprokázal nekvalitní signál. 
Na základě této skutečnosti bylo iniciováno nezávislé měření. Toto 
měření potvrdilo, že úroveň pozemního digitálního signálu je špatná 
(velká datová chyba). Z tohoto důvodu byl podán podnět na Český 

telekomunikační úřad (dále ČTÚ). 
V této souvislosti jsme využili připo-
mínky spoluobčanů. Prvotní měření 
provedli pracovníci ČTÚ v pondělí 
24. 1. 2011. Toto měření přineslo 
obdobné výsledky naměřených 
hodnot úrovně pozemního digitální-
ho vysílání jako měření prováděné 
nezávislou odbornou firmou. Podle 
sdělení odpovědných pracovníků 
proběhne na základě naměřených 
hodnot další měření. Toto měření 
provede speciální měřící vůz. Proto 
jsme se domnívali, že lokalita Suchý 

Vrch nebude nyní vypnuta a bude ze strany České televize vyčkáno 
na oficiální výsledky měření. Naší snahou je, aby současné prostory 
převaděče analogového signálu na Suchém Vrchu byly vybaveny 
digitálním dokrývačem, aby bylo zajištěno šíření kvalitního di-
gitálního signálu. Jak v našem regionu, tak i v dalších lokalitách 
(Jablonné nad Orlicí, Mladkov atd.). Vzhledem k tomu, že zatím 
jediná možnost stížnosti na špatný digitální signál je stížnost na 
dispečink ČRa (než bude dokončeno podání města Králíky u ČTÚ), 
uvádíme kontaktní linku ČRa:

Dispečink rozhlasového a TV vysílání Čechy telefon: +420 844 
900 001 (zpoplatněná linka nízkou sazbou).

elektronicky: http://www.digistranky.cz/dvbt/divaci/nahlasit-
problemy-s-prijmem-dvb-t.html

Urgentní dotazy pro digitální vysílání: +420800906030 (bez-
platná linka).

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Králíky
Jan Divíšek

Text dopisu odeslaný na starostku města:
Vážená paní starostko,
jménem České televize si Vás dovoluji informovat o dalším 

postupu při vypínání analogového zemského vysílání ČT. Kroky 
připravované na konec ledna 2011 se týkají také Vašeho města.

V pondělí 31. ledna 2011 ukončí řádný provoz analogový dokrý-
vač ČT2 Jablonné nad Orlicí (44. kanál) – reálně vypnutý může být 
o několik hodin až dnů později. Jeho vysílání je od začátku října 
označené piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků v pravém 

spodním rohu obrazovky), vedle něhož se od začátku listopadu 
průběžně objevuje také textová lišta s bližšími informacemi. Podle 
těchto grafických prvků velnutých přímo do obrazu diváci snadno 
poznají, že přijímají signál z vysílače, jehož vypnutí se blíží.

Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize – multi-
plexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT – v územní 
oblasti Jeseník, kam Vaše město patří, zajišťuje vysílač velkého 
výkonu Jeseník – Praděd (36. kanál).

Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/
kvalitou signálu zemského digitálního vysílání v současnosti za-
jišťuje také satelitní digitální vysílání – kdekoliv v České republice 
je možné bezplatně přijímat vysílání všech čtyř programů České 
televize z družice Astra 3A a také distribuci ČT HD z družice Astra 
3B (pozice 23,5° východně, platformy CS Link a SkyLink). Na 
družici Astra 3A jsou nově k dispozici i regionální mutace zpravo-
dajských pořadů České televize pro severní a jižní Moravu. Od 3. 
ledna 2011 jsou v řádném provozu vysílány ve vybraných časech 
tři varianty programu ČT24, na který se přesunuly prodloužené 
Události v regionech a přibyly také nové Události v regionech plus. 
Více na stránkách internetového speciálu www.digict.cz v rubrice 
Příjem regionálního vysílání a v tiskové zprávě Česká televize od 
3. ledna rozšiřuje regionální zpravodajství: více prostoru, hlavní 
pořady na ČT24, na satelitu i pro Moravu.

Další informace o digitalizaci České televize ve zpravodajství 
ČT, v teletextu ČT1 od strany 650, na www.digict.cz i v Diváckém 
centru ČT – horká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 
do 20:00 hodin).

Předem děkuji, rozhodnete-li se zprostředkovat výše uvedené 
informace obyvatelům Vašeho města.

S přáním příjemného dne
Štěpán Janda -Redaktor
 ČESKÁ TELEVIZE
Tiskový útvar
 Adresa: Kavčí hory, 140 70  Praha 4
E-mail: stepan.janda@ceskatelevize.cz
Web: www.ceskatelevize.cz/press
RSS: www.ceskatelevize.cz/rss/tiskove-zpravy
 Vše o digitalizaci České televize
Na internetu: www.digict.cz
V teletextu ČT1: strana 650
V Diváckém centru ČT: telefon 261 13 74 74 (07:30 – 20:00 

hodin)

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDLENOU
Možnost	objednání	na	tel.	465	520	520

e-mail:	poradna@orlicko.cz.
Poradnu	provozuje	Oblastní	charita	Ústí	nad	Orlicí.

Obec Orličky nabízí pronájem bytu
Adresa	bytu:	Orličky	176

Velikost bytu: 3+1
Kategorie:	I.													Nadzemní	podlaží:		3
Podlahová	plocha	bytu	celkem:	92m2

Základní	nájemné	(bez	el.,	topení,	vody):	2780,-Kč
Kontakt:	603	314	074
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Přijímací zkoušky na střední školy:
Informace bude mít každý

Pardubice (20. 1. 2011) – Pardubický 
kraj dnes spouští speciální infolinku, 
e-mailovou adresu a informační web 
k přijímacím zkouškám na střední 
školy. Žákům základních škol i jejich 
rodičům tak chce zprostředkovat ma-
ximální množství informací a usnadnit 

jim orientaci ve výběru vhodného stře-
doškolského studia. 

I n f o l i n k a  s  t e l e f o n n í m  č í s l e m 
466 026 888 bude zájemcům o informace 
týkající se přijímacích zkoušek k dispozici 
denně od 8 do 14 hodin. Možné je využít 
i speciální e-mailovou adresu prijimacky@

pardubickykraj.cz a v ucelené podobě jsou 
informace rovněž k dispozici na krajských 
internetových stránkách www.pardubicky-
kraj.cz pod bannerem umístěným hned na 
úvodní straně. 

„Na zřízené infolince bude žákům i jejich 
rodičům odpovídat odborně vyškolená 
pracovnice krajského úřadu. Vodítkem 
pro výběr školy by měla být i speciální 
samolepka. Půjde o jakýsi punc kvality pro 
školy, které budou přijímat žáky na základě 
přijímacích zkoušek. A rodiče by měli svým 
dětem pomoci zvolit právě takové školy, 
na kterých získají dobré vzdělání,“ uvedl 
k nejnovější aktivitě kraje v oblasti školství 
hejtman Radko Martínek. 

Doporučení Pardubického kraje přijímat 
žáky do prvních ročníků maturitních oborů 
ve školním roce 2011 – 2012 na základě 
přijímacích zkoušek přijalo kladně 52 
z celkového počtu 54 středních škol. In-
formaci o přijímacích zkouškách, včetně 
stanovení kritérií, vyhlásí ředitelé jednot-
livých škol nejpozději 31. ledna 2011.

„Testy přijímacích zkoušek jsou sestavo-
vány z běžné látky probírané na základních 
školách. Deváťáci se tedy nemusí ničeho 
obávat. Kdo se ve škole řádně připravuje, 
zvládne přijímačky bez problémů,“ uklid-
ňuje adepty středoškolského studia Jana 
Pernicová, krajská radní zodpovědná za 
oblast školství.

V prvním kole přijímacího řízení budou 
ve všech středních školách zřizovaných 
Pardubickým krajem probíhat přijímací 
zkoušky ve třech termínech - 26. 4., 27. 4. 
a  28. 4. 2011, přičemž uchazeč má právo 
vykonat maximálně tolik testů, kolik podal 
přihlášek. Výsledky jednotlivých testů 
z prvního kola přijímacího řízení nebudou 
v rámci prvního kola přenosné. V případě, 
že uchazeč uplatní ve druhém kole své 
certifikátem ověřené výsledky z testů 
vykonaných v prvním kole přijímacího 
řízení, ředitelé škol tyto výsledky zohlední. 
Výsledky přijímacího řízení se stanovují 
dle hranice dosažených bodů.

Jaké volno čeká na školáky
do konce školního roku?

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 
2011

Jarní prázdniny:
7. 3. -  13. 3. 2011 mimo náš okres Ústí nad Orlicí to budou 

ještě okresy: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, 
Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, 
Ostrava-město 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a 
pátek 22. dubna 2011.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do 
středy 31. srpna 2011.

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne 
ve čtvrtek 1. září 2011.

Nabízím k dlouhodobému pronájmu
slunný byt 3+1

v Králíkách, ulice Nádražní.
Orientační výše nájemného

cca 7.000,- Kč včetně služeb.
K nastěhování v průběhu měsíce února.

Kontakt na majitele: 604 124 106

Nabízím k prodeji garsoniéru v centru města 
v ulici Valdštejnova. Cena k jednání 480.000,- 
Kč. Kontakt na majitele: 604 124 106.
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Výroba a prodej dřevěných 
briket, prodej palivového 
dřeva a třísek na zátop. 
Tel: 737 27 43 31.

Prodám zděný byt 3 + kk 
v os. vlastnictví v centru 
města Králíky. Byt prošel v 
letech 2009 až 2010 celkovou 
rekonstrukcí a nachází se v 
1. patře dvoupodlažního 
domu z r. 1990 o podlahové 
ploše 65 m2. Prodej včetně 
nové kuchyňské linky s 
vestavěnými spotřebiči. 
Tel. 777032662.

DDŠ Králíky v soutěži „O nejkrásnější novoroční přání“
Informační centrum vlády již několik let vyhlašuje pro děti 

z dětských domovů soutěž s vánoční tématikou. Již v roce 2009 
jsme se této soutěže zúčastnili pod titulem: „O nejkrásnější adventní 
věnec“. Prosincové téma roku 2010 znělo: „Nejkrásnější novoroční 
přání“. Pod vedením učitelek začali chlapci DDŠ Králíky opět tvořit. 
Vybrali jsme pět požadovaných kusů různých námětů a zaslali na 
příslušnou adresu.

Soutěže se zúčastnilo celkem 25 dětských domovů s počtem 
119 přáníček. Ta byla v originále vystavena od 10. 12. 2010 do 
15. 1. 2011 jednak v Praze v Lichtenštejnském paláci, jednak na 
internetových stránkách „icv“. Všichni mohli hlasovat pro ta, která 
se mu líbila. Netrpělivě jsme očekávali, zda se náhodou nebudou 
líbit ta naše.

V den vyhodnocení – v pondělí 24. 1. 2011 jsme obdrželi velice 
potěšující zprávu, že se dokonce dva naši chlapci umístili mezi 
prvními třemi. Pavel Baďura z 9. A pod vedením p. uč. Mgr. 
Tóthové získal 2. místo a Marcel Sivák pod vedením p. uč. Mgr. 
Moravcové získal 3. místo.

Na základě tohoto úspěchu jsme byli 28. 1. 2011 pozváni na 
slavnostní vyhlášení a předání cen do Prahy – do Strakovy aka-
demie – sídla vlády.

Již cestou brzy ráno nás začalo doprovázet krásné počasí a 
velkou měrou určitě přispělo k tomu, že celý den proběhl hladce. 
Dojeli jsme do Prahy, kde mimo jiné mnozí ze sedmi zúčast-
něných chlapců ještě nikdy nebyli. Zaparkovali jsme auto na 
Černém mostě a dále pokračovali metrem. V půl jedenácté jsme 
stáli před nádhernou budovou akademie. Po odbavení se nás ujali 
velice milí lidé, kteří mají na starosti styk s veřejností. Nejprve 
nás provedli parkem, přiblížili budovu zvenku a při tom vyprávěli, 

jak tady vše probíhá. Když dojel i druhý dětský domov, byli jsme 
pozváni do místnosti s připraveným pohoštěním. I tady jsme se 
dozvěděli mnoho věcí o politickém dění, historii a současnosti 
zařízení. Proběhlo zde i focení a rozhovory výherců s redaktory. 
Ve dvanáct hodin jsme se přemístili přímo do jednací místnosti 
vlády. Tam za námi přišel osobně předseda vlády Petr Nečas. 
Zhodnotil soutěž, poblahopřál a předal třem vyhodnoceným 
chlapcům nádherné diplomy a ceny. Od chlapců z Králík přijal 
také pozornost s propagací našeho regionu a se všemi se vyfotil. 
Poté i on dle protokolu poskytl interview reportérům. Po jeho 
odchodu jsme se ještě vrátili zpět do zmiňované místnosti a na 
oplátku my odpovídali zde přítomným, jak žijeme u nás.

Po příjemně stráveném čase na Úřadě vlády jsme využili pěkné-
ho počasí a vydali se po pamětihodnostech Prahy. Po zámeckých 
schodech jsme došli k Pražskému hradu. Měli jsme štěstí, protože 
jsme byli u vstupní brány právě, když se střídala hradní stráž, a proto 
všichni bedlivě pozorovali celý proces. Po výhledu na Prahu jsme 
pokračovali ulicí Jana Nerudy a dále až na Karlův most a prohlíželi 
si významné památkové stavby. Chlapci měli zájem shlédnout 
známý orloj a sochu Václava na Václavském náměstí. Zde jsme 
svoji procházku zakončili a vrátili se metrem (což byl také jeden 
z velkých zážitků) na Černý most. Odtud nás čekala ještě dlouhá 
cesta zpátky do domova, kterou mnozí účastníci prospali. Domů 
jsme dojeli bez problémů.

Přesto, že jsme se vrátili unaveni, měli jsme všichni radost z ob-
rovského úspěchu umístění, z možnosti navštívit budovu, do které 
má málokdo možnost vstoupit, ze zážitků, ale především z toho, 
že tito chlapci dokáží nejen „zlobit“, ale i naopak vytvářet pěkné 
a užitečné věci. 

za VÚ, DDŠ, ZŠ a ŠJ Králíky – Mgr. Hana Moravcová

Foto: internet - www.vlada.cz
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„Šance pro rodinu“ i pro nás ostatní…
Vedle hokejistů, škodovek, olomouckých 

syrečků nebo piva jsme v Evropě známí i ně-
čím onačejším. V rámci EU se totiž pyšníme 
nejhustší sítí dětských domovů a v ústavní péči 
máme nejvíce dětí do 3 let.  (V r. 2007 to bylo 
např. 1407 dětí  umístěných v 33 kojeneckých 
ústavech a dětských domovech pro děti do 3 
let). Co se týče celkového počtu dětí v ústavní 
péči, tam jsme na tom o poznání lépe, nejsme 
totiž první, ale „až“ třetí s 20.000 dětmi. (To 
je pro ilustraci třeba celé Ústí nad Orlicí a 
k tomu Žamberk). 

Podle www.e15.cz skončila ČR v žebříčku 
ekonomické prosperity ze 110 států světa na 
24. místě. Je s podivem, že tak rozvinutá země 
opomíjí právě nevinné a nejzranitelnější členy 
společnosti, ačkoliv za každého režimu platí, 
že „děti jsou naše budoucnost…“ V ostatních 
evropských zemích včetně těch postkomunis-
tických totiž převažuje alternativní rodinná 
péče nad ústavní a v některých státech u dětí 
mladších tří let zákony jinou péči než pěstoun-
skou vůbec nepřipouštějí.

Důvody tohoto stavu, za který jsme dlou-
hodobě kritizováni různými mezinárodními 
organizacemi, jsou známé: byrokracie, nefun-
gující systém a nekoordinovaná politika péče 
o děti, rozdělená mezi několik ministerstev, 
kraje a obce. 

Vážnost situace si uvědomují někteří od-
povědní činitelé, pracovníci státních i nezis-
kových organizací. Jedním ze subjektů, který 
se chce pokusit alespoň pomyslnou kapkou 
v moři cosi změnit k lepšímu, je i Oblastní 
charita Ústí nad Orlicí a její nový projekt 
„Šance pro rodinu“.

Na podrobnosti jsme se zeptali jeho koor-
dinátorky, Daniely Dorčincové:

Jak je nastaven současný systém péče 
o ohrožené děti?

Pokud v dnešní době rodina vykáže znaky 
nefunkčnosti, není moc na výběr, jak situaci 
řešit, a dítě se většinou umístí do ústavní 
péče.  Přičemž náklady na roční pobyt dítěte 
v ústavní péči se pohybují podle druhu zařízení 
kolem 300-500.000 Kč a jsou podle statistik 
až 8x vyšší než náklady ve vlastní nebo pěs-
tounské rodině. Provoz budov ústavní péče 
přijde stát ročně na 2 miliardy Kč.  To jsou jen 
ekonomická hlediska. Nikdo nedokáže vyčíslit, 
kolik „stojí“  citové, vztahové nebo sociální 
handicapy dítěte, které nemá vlastní rodinu. 

Co je podstatou a přínosem nového 
projektu?

Podstata projektu „Šance pro rodinu“ 
spočívá v prevenci – vytvořit v ohrožené rodině 
takové prostředí, aby v ní mohly děti bezpečně 
vyrůstat a nemusely být umisťovány v dětských 
domovech nebo jiných ústavních zařízeních.  
Prevence v systému péče o ohrožené děti je 
velmi důležitá. V evropském měřítku je na ni 
určeno 75% lidských a materiálních zdrojů 
a jen 25 % na péči následnou (ústavní) péči. 
V ČR je tento poměr přesně opačný a to je 
špatně.

Kdo může být klientem této služby?
Časté jsou případy matek-samoživitelek, 

které samy vyrůstaly v dětských domovech a 

nemají zkušenost s tím, jak funguje domácnost, 
jak vyprat nebo uklidit, nemají zažité mateřské 
a rodičovské dovednosti, nevědí jak se po-
mazlit s dítětem, jak s ním komunikovat, mají 
problém s jeho výchovou apod.  Naše snaha 
spočívá v práci s těmito rodinami, aby jejich 
příslušníci pochopili, proč má smysl udržovat 
pořádek v domácnosti, aby se naučili pohladit 
dítě, vypravit ho do školy atd.

Jak tato spolupráce s rodinou bude 
prakticky probíhat?

Základem naší činnosti je úzká spolupráce 
s odděleními sociálně právní ochrany dětí 
(OSPOD), které fungují při pověřených 
obecních úřadech. Ty vyhledávají ohrožené 
rodiny, docházejí do nich, sledují je a kont-
rolují,  ale nemají dostatek času na konkrétní 
práci s rodinou. Zde je právě prostor pro naši  
nově vzniklou službu. Prakticky to znamená, 
že ve většině případů OSPOD vytipuje rodinu 
vhodnou pro naši službu, a když má rodina  
zájem s námi spolupracovat, je dojednána 
první schůzka.  Rodiny nás samozřejmě  mo-
hou oslovovat také samy.

Poté, co je domluvena první schůzka, zjišťu-
jeme,co rodina potřebuje, jaké řeší problémy 
a na čem je nutné začít pracovat. Společně 
také domluvíme konkrétní kroky pomoci, např. 
dohodneme intervaly návštěv, rozsah pomoci, 
stanovíme cíle pomoci, konkrétní úkoly atd. 
Poté již následují pravidelné schůzky s rodi-
nou a konkrétní práce. Podle potřeb můžeme 
v rodině pomáhat s nácvikem sociálních 
dovedností (úklid, hygiena), s hospodařením 

v domácnosti, s výchovnými činnostmi, s ře-
šením problémů spojených s péčí o dítě, s pří-
pravou dětí do školy, můžeme zprostředkovat 
kontakt s odborníky nebo specialisty atd. Naší 
snahou je naučit rodiče samostatně pečovat 
o děti a domácnost, v žádném případě nemá 
tato služba rodičovskou péči suplovat..  

Je humánní, když za lidi, kteří byli od 
dětství nespravedlivě postaveni do životní ne-
výhody, nesou ti ostatní určitou zodpovědnost. 
Aktivita, kterou Oblastní charita Ústí nad Or-
licí od letošního roku rozjíždí, bude rozhodně 
během na dlouhou trať – během náročným, 
nejistým a plným překážek. Ale i okamžiků 
radosti, když se povede něco pěkného.  Projekt 
„Šance pro rodinu“ je 
částečně financován 
z výtěžku Tříkrálové 
sbírky a můžete na něj 
přispět také formou 
dárcovské SMS, a to:

jednorázově ve tva-
ru:

DMS SANCEPRORODINU na číslo 
87777

Roční podpora ve tvaru:
DMS ROK SANCEPRORODINU na 

číslo 87777
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita 

Ústí nad Orlicí obdrží 27 Kč. Při roční pod-
poře vám bude automaticky odečítána částka 
30 Kč každý měsíc. Více na http://www.
darcovskasms.cz

Děkujeme vám.

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)
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„Škola plná života“
Vánoční dílna pro rodiče

Od října 2010 naše škola realizuje projekt „Škola plná života“, 
registrační č. CZ.1.07/1.2.13/03.0003, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

V předvánočním čase dne 25. listopadu 2010 proběhla úspěš-
ně první akce s rodiči - „VÁNOČNÍ DÍLNA“.

Pořádané akce se zúčastnilo deset rodičů a pět dětí. Pro kaž-
dého rodiče byly připraveny korpusy, větvičky, adventní svíčky, 
bodce na svíčky, mašle a drobné věci na aranžování. Z připra-
veného materiálu si každý rodič zhotovil adventní věnec. Při 
tvoření vládla příjemná předvánoční atmosféra, při které jsme 
společně navázali užší spolupráci.  O úspěšnosti akce vypovídá 
kladné hodnocení rodičů v dotaznících spokojenosti.

Věra Krsková, metodička klíčové aktivity

Vánoční Živý Betlém
Každoroční představení Živý Betlém se letos uskutečnilo v sobotu 

25. 12. v Červené Vodě a o den později 26. 12. v Králíkách. Hlavní 
role ztvárnili Luboš Tomek a Alena Pinkasová, která také krásně 

zazpívala koledu Chtíc aby spal. Při obou 
představeních se uskutečnila sbírka na konto 
Likvidace lepry, přičemž v Červené Vodě 
se vybralo 5000 Kč a v Králíkách 3479 Kč. 
Celkem tedy bylo odesláno 8479 Kč. Naše po-
děkování patří všem, kteří přispěli na dobrou 
věc a také všem hercům i ostatním, kteří nějak 
pomáhali v nacvičování Živého Betlému.

Skauti z Červené Vody a Králík

Rád bych touto cestou poděkoval všem čle-
nům policejního sboru v Králíkách, kteří každé 
všední ráno bez ohledu na počasí zajišťují 
bezpečnost dětí na jejich cestě do školy.

Petr Čuma

Sbor dobrovolných hasičů města Králíky
děkuje	všem	občanům	a	sponzorům	za	peněžité	

a	věcné	dary	na	letošní	hasičský	bál.
Za SDH Ladislav Křivohlávek

Letní	tábor	Hněvkov
Vážení	rodiče,	 informace	k	letošnímu	ročníku	

letní	dětské	rekreace	naleznete	na:
www.tabor-hnevkov.webnode.cz
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Výpis z jednání Rady města Králíky
22. 12.
RM doporučuje prodej pozemku st.p.č. 

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

5. 1.
RM schvaluje pronájem části pozemku 

p.p.č. 3123 v k.ú. Králíky za účelem údržby 
pozemku paní Bajzové, Králíky.

RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlou-
vy mezi Městem Králíky a společností ZEOS, 
spol. s r.o., Prostřední Lipka, Králíky ze 
dne 21. 1. 2010 z důvodu změny předmětu 
nájmu. 

RM opravuje usnesení RM/2010/56/793 
ze dne 22. 12. 2010. Opravené usnesení 
RM/2010/56/793 zní: RM souhlasí s prodlou-
žením hodiny nočního klidu na 04:00 hod., 
a to v souvislosti s pořádáním „Hasičského 
plesu 2011“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, 
dne 15. 1. 2011, a to za splnění následujících 
podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-
tečným počtem pořadatelů; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 
PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k za-
bezpečení požární ochrany při akcích, kterých 
se zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit 
veškeré náležitosti plynoucí z citované právní 
úpravy tak, aby předešel vzniku požárních 
rizik;

pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

12. 1.
RM/2011/02/008: RM v návaznosti na 

usnesení ZM/2010/09/164 ze dne 13.12.2010 
schvaluje na pozemku p.p.č. 257/2 v k.ú. 
Králíky zřízení věcného břemene spočívající 
v právu vstupu na pozemek za účelem údržby 
opěrné zdi pro oprávněné město Králíky nebo 
jím pověřené osoby. 

RM/2011/02/009: RM doporučuje prodej 
pozemku p.p.č. 628/64 v k.ú. Králíky a navr-
huje kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené 

s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje.

RM/2011/02/010: RM doporučuje prodej 
pozemků st.p.č. 1509 a p.p.č. 453/4 a 453/6 
v k.ú. Králíky a navrhuje kupní cenu u st.p. 
130 Kč/m2 a u p.p. 70 Kč/m2 + náklady spo-
jené s převodem + bezdůvodné obohacení za 
užívání pozemku za poslední 3 roky ve výši 
1.035 Kč a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje.

RM/2011/02/014: RM schvaluje opravy 
smluv o smlouvách budoucích o zřízení 
věcných břemen v souvislosti s plánovanou 
realizací liniové stavby „Kanalizace a ČOV 
aglomerace Králíky“ s výše uvedenými 
vlastníky pozemků v příslušných katastrál-
ních územích, věcná břemena se uzavírají na 
uvedených pozemcích pro oprávněné město 
Králíky a na dobu neurčitou.

RM/2011/02/015: RM doporučuje schvá-
lení dohody o zablokování dalšího zprostřed-
kování pronájmu a prodeje nemovitostí mezi 
městem Králíky, firmou CARO, Byczek, 
Boboszów, Międzylesie, Polsko a společností 
RHINOCEROS, a.s., Most v předloženém 
znění a ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM.

RM/2011/02/016: Město Králíky souhlasí 
s umístěním navrhované novostavby rodinné-
ho domu na p.p.č. 688 v k.ú. Prostřední Lipka 
manželů A. Zatloukala, Brno a A. Zatlouka-
lové, Brno za podmínky, že v souvislosti se 
stavbou nebude nárokováno provedení úpravy 
komunikace a následné provádění pravidelné 
zimní údržby.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k pozemku p.p.č. 356/1 v k.ú. Králíky s man-
žely Budilovými, Králíky, dohodou, a to ke 
dni 30. 6. 2011.

RM/2011/02/018: RM souhlasí s realizací 
stavby, dočasným a trvalým záborem u po-
zemků v k.ú. Králíky:

p.p.č. 2237, 2080/2, 1083/2, 2080/3, 274/1, 
276/1, 2143/2 a 2203/3 - dočasný zábor p.p.č. 
2080/2, 2080/3, 273/2, 2231/4, 2143/2, 2203/3 
a st.p.č. 519 - trvalý zábor  pro realizaci stav-
by „I/43 Králíky – úprava křižovatky pod 
náměstím“ a pověřuje starostku podpisem 
souhlasu.

RM/2011/02/019: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívající v umístění, 
zřízení a provozování plynárenského zařízení 
a práva vstupu a vjezdu na pozemky p. p. č. 
318/12, 1046/1, 1046/12, 1046/57 a 2139/1 
v k. ú. Králíky v souvislosti se zřízením, re-
konstrukcemi, opravami a provozováním této 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
pro oprávněnou VČP Net, s. r. o., se sídlem 
Hradec Králové. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
29.200 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí do 
doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM/2011/02/020: RM ruší usnesení 
RM/2010/47/677 ze dne 27. 10. 2010 a 
schvaluje krátkodobý pronájem nebytového 
prostoru – zasedačky v čp. 316 v Králíkách - 
pro organizační jednotku sdružení PRO-BIO 

regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší 
o.s., Horní Branná na den 19. 1. 2011 za ná-
jemné 500 Kč/den + DPH.

RM/2011/02/021: RM vyhodnotila veřej-
nou zakázku „Technologické centrum ORP 
Králíky“ a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy s firmou CESA, a.s., Pardubice.

RM/2011/02/022: RM bere na vědomí 
návrh Pravidel pro zřizování a činnost osad-
ních výborů města Králíky, PP/102/P/2011, 
ukládá OVV a KÚ předložit tento návrh na 
jednání zastupitelstva města dne 17. 1. 2011 
a doporučuje ZM schválit uvedená pravidla 
v navrhovaném znění.

RM/2011/02/023: RM schvaluje změnu 
původního názvu komise RM, tedy konkrétně 
Komise pro integrované obce na nový název, 
a to Komise pro osadní výbory. 

RM/2011/02/024: RM schvaluje nové 
platové výměry ředitelů/ředitelek škol a škol-
ského zařízení zřizovaných městem Králíky 
s účinností od 1. 1. 2011.

RM/2011/02/025: RM bere na vědomí 
inspekční zprávu č.j. ČSIE-1107/10-E.

RM/2011/02/026: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno 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, uděluje souhlas příspěvkové organi-
zaci Mateřská škola, Pivovarská, Králíky 
k tomu, aby část svého rezervního fondu ve 
výši 98.246,- Kč použila k posílení svého 
investičního fondu. 

19. 1.
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 

225/1 a část pozemku p.p.č. 226/6 v k.ú. 
Králíky obálkovou metodou. Zároveň RM 
doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 226/6 
v k.ú. Králíky manželům Síkelovým, Kralupy 
nad Vltavou a ukládá MO předložit na jednání 
ZM prodej pozemků. 

Město Králíky jako dotčený územně samo-
správný celek bere na vědomí dokumentaci 
vlivů záměru „Větrný park Lichkov a Mlad-
kov“ na životní prostředí.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10052, 281, 291, 10055, 10051 a 288 přidělená 
městu Králíky rozhodnutím Krajského úřadu 
Pardubického kraje a resortních ministerstev a 
interní rozpočtové opatření číslo 1007, který-
mi se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 493.389,20 Kč.

RM bere na vědomí „Výroční zprávu města 
Králíky o činnosti v oblasti poskytování infor-
mací za rok 2010“ a ukládá odboru vnitřních 
věcí její zveřejnění v souladu s ust. Čl. 12 
odst. 1 Směrnice č. 17/2007 o poskytování 
informací.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noční-
ho klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti s po-
řádáním „7, plesu CŘ Hradec Králové“ v Klu-
bu Na Střelnici v Králíkách, dne 4. 2. 2011, a 
to za splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-
tečným počtem pořadatelů; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV 

Autolékárničky pro Keňu
Od	1.	ledna	2011	jste	si	podle	nové	

vyhlášky	museli	pořídit	novou	autolé-
kárničku.	Co	jste	udělali	s	tou	starou?	
Pojďme	poslat	náplasti	a	obvazy	do	

míst,	kde	jsou	potřeba!	Materiál,	který	
se	díky	Vám	podaří	vybrat,	bude	předán	
nadačnímu	fondu	Asante	Kenya	Lejly	
Abbasové	a	projektu	 zdravotnického	
centra	v	keňském	Itibu	nadace	Adra.
Autolékárničky	jsou	přijímány:	
MěÚ	Králíky,	Karla	Čapka	316,	odbor	

sociálních	věcí	a	zdravotnictví,	p.	Vero-
nika	Rajtárová,	DiS.,	tel.:	465	670	812
Sbírka	 je	 časově	omezena	do	28.	

2. 2011.
Děkujeme za Vaší pomoc
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Výpis z jednání Rady města Králíky
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob, za-
bezpečit veškeré náležitosti plynoucí z cito-
vané právní úpravy tak, aby předešel vzniku 
požárních rizik;

pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noční-
ho klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti s po-
řádáním „Maturitního plesu 2011“ v Klubu Na 
Střelnici v Králíkách, dne 11. 2. 2011, a to za 
splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-
tečným počtem pořadatelů; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 
PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k za-
bezpečení požární ochrany při akcích, kterých 
se zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit 
veškeré náležitosti plynoucí z citované právní 
úpravy tak, aby předešel vzniku požárních 
rizik;

pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Sportovního plesu“ v Klubu Na 

Střelnici v Králíkách, dne 22. 1. 2011, a to za 
splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-
tečným počtem pořadatelů; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 
PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k za-
bezpečení požární ochrany při akcích, kterých 
se zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit 
veškeré náležitosti plynoucí z citované právní 
úpravy tak, aby předešel vzniku požárních 
rizik;

pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Květinkového plesu“ v Klubu 
Na Střelnici v Králíkách, dne 28. 1. 2011, a to 
za splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-
tečným počtem pořadatelů; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 
PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k za-
bezpečení požární ochrany při akcích, kterých 
se zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit 
veškeré náležitosti plynoucí z citované právní 
úpravy tak, aby předešel vzniku požárních 
rizik;

pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 

imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

RM bere na vědomí informaci ředitele 
školy o přijatých opatřeních a ukládá starostce 
města informovat paní Mánkovou o konečném 
vyřešení jejího podání.

RM schvaluje použití zařízení Amálka pro 
aktivity spojené s činností lyžařského oddílu 
při TJ Jiskra Králíky, o.s. v termínu 13.2.2011 
za podmínky, že oddíl uhradí DPH a energie a 
ukládá odboru VTS zajistit organizaci vjezdu 
vozidel do místa konání závodů.

RM schvaluje variantu č. 4 umístění ploch 
veřejné zeleně v územní studii Skřivánek, 
tzn. veřejná zeleň nebude navrhována na 
prodávaných pozemcích řešených ve studii 
„Skřivánek - I. etapa“.

RM souhlasí se skácením náletových dřevin 
na p.p.č. 3445 a 3419 v k.ú. Králíky úseku cca 
250 m tak, aby vzniklo souvislé pravidelné 
stromořadí a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
z těchto dřevin s panem Skalickým, Králíky, 
s podmínkou, že veškeré práce budou prove-
deny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.

RM schvaluje požádat o bezúplatný převod 
nepotřebného movitého majetku od Správy 
státních hmotných rezerv Praha na město 
Králíky v účetní hodnotě 9.282.969,02 Kč.

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 1 konaného dne 17. ledna 2011

Přítomní členové zastupitelstva 
města: Jana Ponocná – starostka; Anto-
nín Vyšohlíd – místostarosta; Vladimír 
Hejtmanský; JUDr. Milan Ježek;  
Arnošt Juránek – omluven z části jednání; 
Mgr. Dušan Krabec; Ing. Roman Kosuk;  
Ladislav Křivohlávek; Mgr. Vlastimil 
Kubíček – radní; Jan Mlynář - radní; 
Pavel Morong; Mgr. Zdeněk Nesvadba; 
MUDr. Eva Rýcová; Ing. Pavel Strnad; 
Ing. Ladislav Tóth - radní.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Ing. 
Věra Kubíčková, Mgr. Markéta Mlyná-
řová, Miroslav Macháček BA (Hons), 
Jitka Prausová.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Pravidla nakládání

s nemovitým majetkem města
4.3. Pravidla pro zřizování

a činnost osadních výborů 
4.4. Schválení předsedy

kontrolního výboru
4.5. Schválení členů

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

1. - 2. Zahájení a prezence, určení 
ověřovatelů

Zasedná zastupitelstva města zahájila 
starostka města Jana Ponocná. Program 
jednání byl schválen, ověřovatelé pro-
sincového zápisu nevznesli připomínky 
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a 
schváleni JUDr. Ježek a Mgr. Nesvadba.

Pan Juránek se již zúčastnil jednání.

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

přednesl místostarosta města pan Antonín 
Vyšohlíd. 

V diskuzi vystoupil pan Ing. Strnad 
s připomínkou, že podklady pro jednání na 
zastupitelstvo obsahují i zápisy z jednání 
rady města, tudíž jsou s nimi zastupitelé 
seznámeni. Paní starostka vysvětlila, že 
výběr usnesení z jednání rady města je 
součástí jednacího řádu zastupitelstva 
a jsou zde předneseny také přítomným 

občanům.
Paní starostka vysvětlila přítomnost 

zástupce Policie ČR, který dochází na 
každé jednání zastupitelstva a je připraven 
zodpovědět případné dotazy, jak zastupi-
telům, tak občanům města. Pan Morong 
vznesl dotaz na obsazení služebny Policie 
ČR v Králíkách o víkendech. Policista 
s územní odpovědností pro město Králí-
ky vysvětlil přítomným zajištění služby 
Policie v Králíkách.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemků p.p.č. 770/6 a 

770/8 v k.ú. Dolní Hedeč
Obsah: O prodej pozemků požádali 

manželé C. za účelem zajištění přístupu 
k nemovitosti. Jedná se o pozemky o vý-
měře 108 m2, které jsou v KN vedeny 
jako ostatní plocha, ostatní komunikace, 
na pozemcích vázne VB ochrany vodní-
ho zdroje. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 9.126 Kč. 

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
770/6 a p.p.č. 770/8 v k.ú. Dolní Hedeč man-
želům C., Kolín za kupní cenu 9.126 Kč. 
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4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 770/7 
v k.ú. Dolní Hedeč

Obsah: O prodej pozemku požádali 
manželé H. za účelem zajištění přístupu 
k nemovitosti. Jedná se o pozemek o vý-
měře 23 m2, který je v KN veden jako 
ostatní plocha, ostatní komunikace, na po-
zemku vázne VB ochrany vodního zdroje. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 4.744 Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
770/7 v k.ú. Dolní Hedeč manželům H., 
Kolín za kupní cenu 4.744 Kč. 

4.1.3. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
2092/4 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali 
manželé D. z Králík za účelem trvalého 
užívání pozemku. Jedná se o pozemek 
o výměře 54 m2, který je v KN vedený jako 
ostatní plocha, pozemek není v pronájmu. 
Dle odboru VTS přes uvedený pozemek 
vede kanalizační potrubí od RD čp. 61, 
62, 63, 65 a 67 do hlavního kanalizačního 
sběrače, nutno zřídit VB. Prodej odbor do-
poručuje. Dle odboru ÚPaSÚ je pozemek 
dle ÚP Králíky zařazen do plochy bydlení 
městské rodinné, zastavěné území. Prodej 
odbor doporučuje. Odbory ŽP a ŠKT ne-
mají připomínky. RM doporučila prodej 
a navrhla kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Zároveň RM schvá-
lila zatížit pozemek věcným břemenem 
spočívajícím v uložení liniové stavby – 
kanalizace pro oprávněné město.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 2092/4 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a uložilo záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.4. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 
829 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádala 
paní S. za účelem majetkoprávního vy-
pořádání pozemku pod stavbou garáže. 
Jedná se o pozemek o výměře 29 m2, 
který je v KN vedený jako zastavěná 
plocha, pozemek má v pronájmu p. V. 
(původní vlastník garáže). Odbor VTS 
prodej doporučuje, v zájmovém území se 
nenachází zařízení v majetku města. Dle 
odboru ÚPaSÚ je dle ÚP Králíky řešený 
pozemek zařazen do zastavěného území, 
stávající objekt garáže, prodej odbor 
doporučuje. Odbory ŽP a ŠKT nemají 
připomínky. RM doporučila prodej a 
navrhla kupní cenu 130 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.

V diskuzi se zeptal Mgr. Krabec, zda 
jsou pozemky pod garážemi již vypo-
řádány.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
st.p.č. 829 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
130 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.5. Bezúplatný převod pozemku 
p.p.č. 2232/17 v k.ú. Králíky

Obsah: V souvislosti s ukončením 
investiční akce – Regenerace panelového 
sídliště v ul. V Bytovkách v Králíkách 
a požadavkem odboru VTS předkládá 
MO k projednání bezúplatný převod po-
zemku p.p.č. 2232/17 v k.ú. Králíky od 
Pardubického kraje. Jedná se o pozemek 
o výměře 28 m2, který je v KN veden 
jako ostatní plocha – silnice. Po dokon-
čení akce se jedná o ostatní komunikaci. 
Město Králíky uzavřelo dne 23. 9. 2010 
s PK smlouvu o podmínkách provedení 
stavby. RM doporučila převod. 

ZM schválilo bezúplatný převod 
pozemku p.p.č. 2232/17 v k.ú. Králíky 
od Pardubického kraje, Pardubice na 
město Králíky. 

4.1.6. Dohoda o zablokování dalšího 
zprostředkování pronájmu a prodeje 
nemovitostí ZM/2010/07/132

Obsah: ZM dne 11. 10. 2010 schválilo 
záměr prodeje nemovitostí bývalého hra-
ničního přechodu v Dolní Lipce za kupní 
cenu 5.507.840 Kč. Prodej nemovitostí se 
realizuje prostřednictvím realitní kance-
láře, která jedná ve spolupráci s městem 
zatím s jedním vážným zájemcem, a to 
paní B. z Polska. Kupní smlouvu lze 
však uzavřít až v listopadu 2018, do doby 
realizace lze uzavřít smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě. Smluvní strany by rády 
uzavřely smlouvy (nájemní a smlouva 
o budoucí kupní smlouvě) nejpozději 
do konce února 2011. Smlouva o bu-
doucí kupní smlouvě bude předložena 
ke schválení ZM, nájemní smlouva 
bude předložena ke schválení RM. Pod-
mínkou přípravy a sepisu těchto smluv 
je zaplacení blokačních poplatků, které 
se odvíjejí od kupní ceny a výši ná-
jemného. V rámci právní jistoty všech 
zúčastněných se smluvní strany dohodly 
na sepisu dohody o zablokování dalšího 
zprostředkování pronájmu a prodeje 
nemovitostí s uvedením konečné kupní 
ceny ve výši 6.000.000 Kč a výši mě-
síčního nájemného 25.000 Kč, které se 
bude započítávat na kupní cenu. Z tohoto 
důvodu je dohoda předkládána na jednání 
ZM. Předmětem prodeje jsou nemovitos-
ti: čp. 9 na st.p.č. 67, st.p.č. 67 o výměře 
2108 m2, p.p.č. 439/6, 439/10 a 439/11 
o celkové výměře 1284 m2. Pro informaci 
předkládá MO náklady na údržbu objek-
tu - v roce 2009 stály město 164.486 Kč, 
náklady k 10/2010 činily 72.109 Kč. RM 
doporučila schválit dohodu.

V diskuzi pan Ing. Kosuk vystoupil 
s požadavkem, aby si město vyžádalo sta-
novisko převodce (stát), zda rozhodnutí 
o nakládání s nemovitostí je v souladu 
s dohodou o převodu tohoto majetku. 
Dále rozporoval hodnotu nemovitosti 
při převodu, která byla 15 mil. korun a 

současnou hodnotu, která je dle dohody 
6 mil. korun. Paní Ing. Kubíčková, ve-
doucí majetkového odboru, odpověděla, 
že uvedená dohoda není v rozporu s pod-
mínkami převodu.

Mgr. Krabec upozornil na doložku bod 
č. 4 ve smlouvě o bezúplatném převodu 
této nemovitosti, který je potřeba zapra-
covat do kupní smlouvy. Paní starostka 
uvedla, že tento bod byl projednán s ředi-
telem úřadu pro zastupování státu.

Ing. Kosuk se zeptal, jaký záměr mělo 
město původně s touto nemovitostí. Paní 
starostka společně s panem Mgr. Krab-
cem objasnili, proč byl tento majetek a 
za jakým účelem od státu přijat.

JUDr. Ježek se zeptal, zda do celkové 
hodnoty majetku 15 mil. korun patří 
i vybavení této nemovitosti a zda kupní 
smlouva bude obsahovat další podstatné 
náležitosti vzhledem k tomu, že tuto 
smlouvu nyní ještě neznáme. Paní sta-
rostka odpověděla, že nemovitost byla 
převzata prázdná bez movitého majetku 
a že kupní smlouva se bude schvalovat 
pravděpodobně na příštím jednání za-
stupitelstva a bude obsahovat všechny 
další podstatné náležitosti a objasnila 
postup pro sepsání kupní smlouvy, který 
je podmíněn schválením této blokační 
dohody.

Pan Křivohlávek vznesl dotaz, zda 
o tuto nemovitost projevil zájem ještě 
někdo jiný z České strany. Paní starostka 
odpověděla, že dalším zájemcem byl pan 
Pohl, který tuto nemovitost chtěl využít 
jako sklad stavebního materiálu za mě-
síční nájemné 10 tis. korun.

ZM schválilo dohodu o zablokování 
dalšího zprostředkování pronájmu a 
prodeje nemovitostí čp. 9 na st.p.č. 67, 
st.p.č. 67, p.p.č. 439/6, 439/10 a 439/11v 
k.ú. Dolní Lipka mezi městem Králíky, 
firmou CARO, paní B. - Boboszów 
(PL) a společností RHINOCEROS, 
a.s., IČ 25001710, Most v předloženém 
znění.

4.2. Pravidla nakládání s nemovitým 
majetkem města

ZM dne 13. 12. 2010 neschválilo 
nová pravidla o nakládání s nemovitým 
majetkem a uložilo MO předložit nový 
návrh pravidel upravený podle podnětů 
zastupitelů, které měly být předány nej-
později do 7. 1. 2011. K uvedenému datu 
předložili společný podnět pan JUDr. 
Milan Ježek a pan Roman Kosuk a dále 
pan Pavel Morong. MO proto předkládá 
3 návrhy znění pravidel, a to v původním 
znění a ve zněních upravených podle 
návrhů zastupitelů.

Paní starostka v krátkosti uvedla oba 
pozměňovací návrhy pana Moronga 
i pánů Ing. Kosuka a JUDr. Ježka a na-
vrhla schválit pravidla v původním znění. 
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Navrhovatelé změn pan Morong a Ing. 
Kosuk vysvětlili své návrhy na změny 
pravidel. Dále zastupitelé diskutovali 
na toto téma. 

JUDr. Ježek navrhl změnit v pravi-
dlech v čl. I odstavec 5 slovo občané na 
zájemce a dále v čl. 6 odstavec 3 prodej 
navrhuje rada a schvaluje zastupitel-
stvo. Paní starostka upřesnila, že toto je 
v kompetenci rady.

ZM schválilo pravidla: Nakládání s ne-
movitým majetkem ve vlastnictví města 
Králíky v původním předloženém znění 
s opravou v čl. I bod 5 (občané se mění na 
zájemce) s účinností od 1. 2. 2011.

4.3. Pravidla pro zřizování a činnost 
osadních výborů

Odbor vnitřních věcí předložil nová 
zjednodušená pravidla pro zřizování a 
činnost osadních výborů města Králí-
ky. Pan Macháček vysvětlil, v čem se 
pravidla liší. 

ZM schválilo Pravidla pro zřizování 
a činnost osadních výborů města Krá-
líky č. PP/102/P/2011. 

4.4. Schválení předsedy kontrolního 
výboru

Dále probíhala volba předsedy kont-
rolního výboru. Žádný z navrhovaných 
kandidátů tuto funkci nepřijal. Předseda 
kontrolního výboru bude volen na příštím 
jednání zastupitelstva.

4.5. Schválení členů finančního 
výboru

Pan Ing. Strnad, předseda finančního 
výboru, navrhl za členy finančního výbo-
ru paní Ing. Zdeňku Kyllarovou a pana 
Michaela Hudetze. 

ZM schválilo členy finančního vý-
boru paní Ing. Zdeňku Kyllarovou a 
pana Michaela Hudetze. 

5. Informace z MěÚ
Tajemník MěÚ pan Ing. Bouška sezná-

mil s novým nařízením vlády č. 375/2010 
Sb., které mění odměňování uvolněných 
i neuvolněných členů zastupitelstva.

ZM schválilo výši měsíční odměny 
pro neuvolněné členy zastupitelstva za 
výkon funkce člena RM od 1. 1. 2011 

ve výši 1.815,-Kč. 
ZM schválilo výši měsíční odměny 

pro neuvolněné členy zastupitelstva 
za výkon funkce předsedy finančního 
výboru ZM nebo komise RM od 1. 1. 
2011 ve výši 1.482,-Kč. 

6. Vstupy občanů
Nebyly vzneseny žádné připomínky 

ani náměty. 

7. Vstupy zastupitelů
Paní starostka navrhla rozšířit komisi 

pro výběr jednatele a ředitele společnosti 
Služby města Králíky.

ZM schválilo doplnění RM pro 
výběr jednatele a ředitele společnosti 
Služby města Králíky s. r. o. o paní 
Mgr. Markétu Mlynářovou, právničku 
města, pana Ivana Vrkoče, ředitele 
Technických služeb Žamberk, pana 
Herberta Hollyho, zástupce vedoucího 
odboru VTS, zastupitele pana Ing. 
Pavla Strnada, pana Mgr. Nesvadbu a 
pana Vladimíra Hejtmanského. 

Dále pan Ing. Kosuk seznámil přítom-
né zastupitele s návrhem uložit finanční-
mu výboru provedení kontroly nakládání 
s nemovitým majetkem města v období 
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010. Zastupitelé 
hlasovali o návrhu Ing. Romana Kosuka 
v tomto znění:

ZM/2011/01/015: Zastupitelstvo města 
Králíky I. schvaluje kontrolu nakládání 
s nemovitým majetkem města v období 
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010. II. uklá-
dá finančnímu výboru: a) provedení 
kontroly převodů nemovitého majetku 
města : - bytů, nebytových prostorů a 
bytových domů realizovaných dle článku 
III. pravidel pro nakládání s nemovitým 
majetkem ve vlastnictví Města Králíky, 
schválených zastupitelstvem města Krá-
líky usnesením č. ZM/2007/09/205 dne 
5. 11. 2007, účinných od 1. 1. 2008, - po-
zemků, které byly převáděny dle článku 
I. pravidel pro nakládání s nemovitým 
majetkem ve vlastnictví Města Králíky, 
schválených zastupitelstvem města Krá-
líky usnesením č. ZM/2007/09/205 dne 
5. 11. 2007, účinných od 1. 1. 2008, se 
zaměřením na stanovení ceny převádě-

ných nemovitostí, zda stanovená cena 
odpovídá ceně obvyklé a v případech 
převodů za nižší cenu než je cena obvyk-
lá, zda tato cena byla řádně zdůvodněna, 
b) předložit zprávu o provedené kontrole 
zastupitelstvu města do 1. března 2011. 

Toto usnesení nebylo schváleno.

Pan Juránek podal informaci o tom, že 
Pardubický kraj připravuje studii dalšího 
neobjednávání železniční dopravy na 
regionálních tratích, mimo jiné se jedná 
o tratě Králíky – Štíty a Dolní Lipka – 
Hanušovice. Paní starostka odpověděla, 
že v souvislosti s touto otázkou pod-
nikne vedení města patřičné kroky se 
zúčastněnými obcemi na krajském úřadě 
v Pardubicích.

JUDr. Ježek seznámil přítomné s ná-
vrhem na poskytnutí finančního daru 
městem Králíky pro děti narozené od 
1. 1. 2011 a zdůvodnil jeho předložení. 
Zastupitelé na toto téma diskutovali a 
nepřijali žádné usnesení. JUDr. Ježek 
připraví zjednodušený návrh na příští 
jednání zastupitelstva.

Ing. Kosuk podal připomínku k zápi-
sům zastupitelstva a navrhl uvádět do 
zápisu buď celé diskuze nebo nic, tj. je-
nom usnesení a hlasování. K uvedenému 
návrhu proběhla diskuze zastupitelů, ze 
které vyplynulo, že nikdy tento zápis ne-
může obsahovat tak podrobné informace, 
jako je zvukový záznam a nebylo přijato 
žádné usnesení. Paní starostka uvedla, 
že se tímto námětem bude zabývat rada 
města, jednalo by se o změnu jednacího 
řádu zastupitelstva.

Ing. Kosuk se zeptal, jak vedení města 
přistoupilo k jeho požadavku na umožně-
ní přístupu do vnitřního elektronického 
systému úřadu. Starostka odpověděla, 
že z důvodu zajištění bezpečnosti dat 
a systému není možné tento přístup 
umožnit, každý zastupitel má možnost 
přijít a vyžádat si tyto informace přímo 
na úřadě.

Ing. Kosuk požádal o poskytnutí CD 
se směrnicemi Městského úřadu všem 
zastupitelům.

Jednání ZM ukončila starostka města 
ve 20:40 hod., výpis oficiálního zázna-
mu jednání ZM provedla redakce KZ.
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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.

„ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA“
EKOLOGICKÁ PROJEKTOVÁ VÝUKA

Od října naše škola realizuje pro-
jekt Škola plná života, registrační č. 
CZ.1.07/1.2.13/03.0003, který je spolufinan-
cován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Hned na počátku projektu byla realizována 
klíčová aktivita zaměřená na ekologickou 
oblast. V říjnu byly utvořeny čtyři pátrací 
týmy, které od pracovníků Městského muzea 
Králíky získaly fotografie starých objektů 
spolu s jejich popisy a pátraly, ze kterého 
místa byla pořízena stará fotografie. Při tom 
se seznamovaly s historií objektů, hledaly, 
co se na fotografiích (historická x současná) 
změnilo a proč, malovaly je, vymýšlely, co 
by na daných místech mohlo být za sto let, na 
některé zajímavé objekty vymyslely pověst. 
Vyvrcholením historického bádání „Proti 
proudu času“ byla prezentace všech týmů 
dne 21. 12., chystá se vydání zajímavého 
pexesa s historickou a současnou fotografií a 
prezentace v Městské knihovně Králíky, popř. 
v Městském muzeu Králíky.

Součástí této klíčové aktivity byl týdenní 
ekovýchovně-vzdělávací pobyt žáků ve Stře-
disku ekologické výchovy a etiky Rýchory 
v Horním Maršově ve dnech 29. 11. až 3. 12. 
Pro děti byly připraveny aktivity, hry zaměřené 
na týmovou spolupráci, trvale udržitelný roz-
voj. Byly rozvíjeny klíčové kompetence žáků, 
byla realizována průřezová témata (ekologická 
výchova, osobnostní a sociální výchova). 
Vzhledem k tomu, že byl 1. adventní týden, 
i program byl podbarven vánoční atmosférou. 
Jeho vyvrcholením byly zdramatizované scén-
ky týkající se současných vánočních tradic, ale 
i biblického příběhu narození Ježíše Krista.

Z Maršova odjížděly děti obohaceny o nové 
poznatky a zážitky, příjemně vánočně naladěny. 
Další klíčová aktivita zaměřená na ekologickou 
projektovou výuku nás čeká v příštím roce, kdy 
se z nás stanou průzkumníci králické přírody, 
prostředí, v němž žijí. Z výsledků našeho vý-
zkumu bude sestaven kalendář.

Mgr. Iva Nesvadbová
(Fotografie k článku na straně 2)

Poradenské	středisko	Českého	klubu	nedoslýchavých	HELP	v	Ústí	nad	Orlicí
ve	spolupráci	s	městem	Králíky	Vás	zvou	na

VÝSTAVU
POMŮCEK PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Výstava se koná dne 9. 2. 2011 (STŘEDA)
od 8:00 hod. do 12:00 hod.

V	rámci	výstavy	bude	poskytnuto	poradenství	pro	nedoslýchavé,	provedeny	
drobné	opravy	a	 čištění	 naslouchadel,	 předvedeny	 kompenzační	 pomůcky,	
zájemcům	 poskytnuta	 pomoc	 při	 vyřízení	 formalit	 k	 přiznání	 nároku	 na	
kompenzační	pomůcku.

Výstava	se	uskuteční	v budově Městského úřadu Králíky,
ul. Karla Čapka 316,	v	zasedací	místnost	ve	II.	NP.
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Tříkrálová sbírka 2011
Letos se sbírka konala 8. a 9. ledna. V Králíkách koledovalo 13 

skupin, z nich bylo 7 skupin skautů a 6 skupin ostatních. Skauti měli 
plný počet dětí, ve 3 z ostatních skupin museli vedoucí zastoupit 
krále, protože bylo málo dětí.

Již tradičně provázelo sbírku drsné počasí, zledovatělý podklad 
a na něm rozbředlý sníh. To však nedokázalo odradit otužilé 
kralické děti ani dospělé vedoucí skupin. Celkem bylo vybráno 
45.180,- Kč.

Za účast ve sbírce děkujeme všem zúčastněným: vedoucím sku-
pin za věnovaný čas a osobní nasazení, dětem za vytrvalost dobré 
vystupování a tříkrálovou náladu, občanům a dárcům za štědrost 
s níž přispěli do pokladniček a tím podpořili činnost Charity a lidi, 
kteří její služby nutně potřebují.

Zároveň všem děkujeme za vlídnost, darované ovoce a sladkosti 
dětem. Účel sbírky oznámila paní J. Marková z Oblastní charity 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Také letos vyšli v Králíkách do ulic tři králové. Přesněji řečeno 

desítky králů. 13 skupinek koledníků přineslo lidem přání pokoje 
a nabídlo možnost přispět prostřednictvím Charity potřebným. 
Lidé je většinou rádi viděli: „A děkuju, že jste přišli a že jste na 
mě nezapomněli,“ vyprovázela tři krále jedna stařenka… Máme 
velkou radost z vaší přízně, kterou projevujete svými peněžními 
dary,  z toho, že tři krále vítáte a berete je jako někoho, kdo vás 
může obdarovat přáním štěstí a zdraví.

V Králíkách a okolních vesnicích se na jedenácté Tříkrálové 
sbírce vybralo 45.180,- Kč a v celém orlickoústeckém regionu to 
bylo 1.900.300 Kč. 35% z této částky putuje Charitě ČR, 65 % 
zůstává Oblastní charitě, která s penězi disponuje podle předem 
daných a schválených záměrů, namátkou zakoupení auta pro 
charitní sestřičky nebo vybavení nového centra sociálních služeb 
v Lanškrouně, podpora občanských poraden nebo nového projektu 
„Šance pro rodinu“ atd.

Upřímně děkujeme vám všem, kdo jste do sbírky přispěli. Dě-
kujeme také všem, kdo se podíleli na její organizaci a podpoře: 
koledníkům a vedoucím skupinek,  paní  Renatě Martincové a panu 
faráři Baschantovi, Městskému úřadu a mnoha dalším.

Podrobnější informace o Tříkrálové sbírce a jejím využití nalez-
nete na našich webových stránkách www.uo.caritas.cz.

Děkujeme vám!
Iva Marková, Olga Tomková koordinátorky TS

Ústí nad Orlicí v prosincovém Kralickém zpravodaji na str. 29 a 
současně skutečnost za rok 2010.

Připomínáme, že Oblastní charita od ledna 2011 zahájila v Krá-
líkách činnost Občanské poradny. Kontaktní telefon 465520520.

Přejeme všem občanům boží požehnání, pevné zdraví a radost 
ze života.

Farníci z Králík.
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Webovou divočinou aneb
NEPŘEDÁVEJTE SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE PO SÍTI

NEOTEVÍREJTE BRÁNU SVÉHO POČÍTAČE
Jak jsme vás informovali v minulém čísle 

zpravodaje, Městská knihovna v Králíkách 
se zapojila do akce, kterou připravil Úřad 
po ochranu osobních údajů. 28. ledna děti 
ve věku 7 - 10 let soutěžily, kdo nejrychleji 
splní všechny úkoly v počítačové hře Webo-
vou divočinou. (s výsledky vás seznámíme 
příště).

Na webové stránce Úřadu je zveřejňován 
i Informační bulletin, z jehož posledního čísla 
jsme pro vás vybrali:

Dnešní děti vyrůstají a vyvíjejí se ve „vět-
ším“ světě než dříve. Podstatou a životní 
základnou pro jejich růst zůstává samozřejmě 
a především jejich rodina, škola, kamarádi a 
nejbližší okolí. Souběžně s tímto reálným svě-
tem se jim však nabízí svět nejrozmanitějších 
nabídek, široké spektrum neohraničených 
možností a ohromující zdroj informací – 
internet.

Internet je pro děti informativní, tvůrčí 
i motivující. Je pro ně nástrojem komunika-
ce, zdrojem poučení, radosti, zábavy. Svým 
charakterem navozuje také pocit anonymity, 
jednoduchého úniku z reality a možnost vytvo-
řit si novou identitu. Při jeho hodnocení však 
nesmíme zapomenout na jeho jinou vlastnost 
– je také nebezpečný. Dítě je ochotné svěřit 
klávesnici prakticky všechno. Na vyžádání 
sdělí osobní, citlivá data o sobě i o rodině, 
sjedná si schůzku.

Problémy spojené s nebezpečím, které 
dětem na internetu hrozí, většinou nespo-
čívají v tom, že by se děti neuměly „na 
síti“ pohybovat. Dětem je on-line prostředí 

blízké, jsou vynalézavé, zvídavé, chovají se 
spontánně a přirozeně a umějí se rychle ori-
entovat, v mnoha případech lépe a snadněji 
než jejich rodiče. Problém spočívá v tom, 
že si neuvědomují nebo podceňují rizika a 
nástrahy v on-line prostředí, a neví, jak se 
proti nim bránit.

Na webových stránkách Úřadu www.uoou.
cz v rubrice Pro mládež je v nabídce Zásady 
ochrany osobních údajů on-line zakotveno 
několik dobrých rad, jejichž dodržování je 
tím základním návodem bezpečného pohybu 
v on-line prostředí.

1. Bez svolení rodičů bych neměl(a) po-
skytovat osobní informace, jako například 
adresu, telefonní číslo, telefonní číslo a 
adresu pracoviště rodičů, ani adresu školy, 
kam chodím.

2. Setkám-li se s informací, která mne 
uvedla do rozpaků nebo pro mne byla ně-
jakým způsobem nepříjemná, bez váhání 
se s tím svěřím svým rodičům.

3. Nikdy bych si neměl(a) domlouvat 
schůzku s někým, s kým jsem již předtím 
komunikoval(a) „on-line“ (e-mail, inter-
netový „chat“ apod.), aniž bych se o tom 
předtím poradil(a) s rodiči. Budou-li 
rodiče s takovou schůzkou souhlasit, pak 
se nejprve ujistím, že ke schůzce dojde 
na veřejném místě (tedy nikoli například 
v soukromém bytě, v nějakém odlehlém 
a nepoužívaném skladu apod.) a raději 
s sebou vezmu některého z rodičů.

4. Neznámým osobám nebudu nikdy 
posílat svou fotografii ani jiné věci, aniž 

jsem si o tom předtím promluvil(a) se 
svými rodiči.

5. Nebudu odpovídat na žádné vzkazy 
a dotazy pochybné povahy či na takové, 
které ve mně vyvolávají nepříjemné pocity. 
Není to přeci moje vina, že jsem je dostal(a) 
a k ničemu mne to nezavazuje. Pokud mi 
budou takové vzkazy, výzvy nebo dotazy 
zaslány, hned se o nich svěřím rodičům, 
aby na ně mohli upozornit poskytovatele 
našeho internetového připojení.

6. S rodiči si domluvím pravidla, která 
budou platit pro můj přístup k elektronic-
ké poště a na internet. Dohodneme se na 
denní době, kdy budu moci navštěvovat 
internet a přijímat a odesílat e-maily, a 
na typech stránek, které budu moci na-
vštěvovat.

7. Kromě rodičů nebudu nikomu dávat 
své heslo pro připojení na internet (ani 
těm nejlepším

kamarádům).
8. Než stáhnu nebo nainstaluji nějaký 

software nebo než udělám cokoliv, co by 
mohlo nějak poškodit náš počítač nebo 
ohrozit soukromí mé rodiny, poradím se 
o tom s rodiči.

9. V „on-line“ prostředí se budu vždy 
chovat správně a nebudu dělat nic, co by 
obtěžovalo ostatní nebo by jim jakýmkoli 
způsobem škodilo.

10. Pomohu rodičům porozumět tomu, 
jak se lze on-line bavit a naučit se tam 
nové věci. Naučím je, co vím o internetu, 
počítačích a ostatních technologiích.

Vybrala Ivana Marečková

KLUB SENIORU KRÁLÍKY o.s. Informuje: V měsíci únoru 2011 se ote-
vírací doba Klubu seniorů nemění,zůstává 
nadále pondělí, středa, pátek od 13.00 hodin 
do 17.00 hodin. V případě projeveného zá-
jmu seniorů,může být otevírací doba Klubu 
rozšířena o dny nebo otevírací hodiny. Ke 
dni 15. ledna 2011 má Klub seniorů 50 čle-
nů. Klub je nadále otevřen všem, kteří mají 
zájem o společenský život a prodloužení 
aktivního stáří.

Klub nabízí: 8. 2. 2011 ve 13.00 hodin 
zájezd na koupání v bazénu Zábřeh.Při-
hlášky pro členy i nečleny přijímá pí. Eva 
Bednářová, tel: 774 059 589.

Klub čeká: 24. 2. 2011 v 14.30 hodin 
v hotelu Beseda - valná hromada. Jedná se 
o prvé setkání seniorů od vzniku občanské-
ho sdružení k bilanci své činnosti. Schválení 
stanov Klubu seniorů, plánu činnosti pro rok 
2011,včetně volby výboru pro další období 
činnosti Klubu seniorů. Výbor Klubu ,žádá 
všechny členy o co největší účast na této 
valné hromadě.

Za výbor: Josef Dobrohruška
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Společenská kronika

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

85 let - Věra Röllová,
 - Margita Havlová
83 let - Růžena Petruželková
82 let - Eliška Filipová,
 - Elfrida Venclová
80 let - Vladimír Beran
79 let - Helmut Schramme,
 - Marie Kalousková
77 let - Jan Krejčí
76 let - František Sekanina,
 - Žofie Mišurcová
75 let - Valburga Dostálová,
 - Leopold Fogl

74 let - Anna Barvínková
73 let - Viktor Kolbe,
 - Květa Gáblerová
72 let - Josef Seidl
71 let - Bernard Barnat,
 - Josef Hlad,
 - Jaroslav Vorel,
 - Jiří Šenk,
 - Marie Hauptmanová
70 let - Drahoslav Barnet,
 - Melánia Weindlichová,
 - Ilona Mlčúchová

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka 
v měsíčníku Králický zpravodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence 
obyvatel, s rodným listem dítěte.   

                                    Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

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.

Terezie Krausová

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“

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: Kraj-
ský úřad/Informace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
05. 02. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
06. 02. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
12. 02. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 613 154
13. 02. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 613 154
19. 02. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
20. 02. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
26. 02. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
27. 02. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
05. 03. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
06. 03. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
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.

Léta	ubíhají,	vzpomínky	v	srdcích	
zůstávají.
Dne	26.	února	2011	vzpomene-

me	25.	výročí,	kdy	ve	věku	47	 let	
navždy	odešel	náš	drahý	a	milova-
ný	manžel,	tatínek	a	dědeček	pan

Vladimír Jedlička
Kdo	 jste	 ho	 znali	 a	měli	 rádi,	

vzpomeňte	s	námi.
Manželka Jana

dcery Jana a Vladimíra s rodinami
syn Vladimír s rodinou

Koupím chalupu na pěk-
ném místě v okrese UO. 
Tel: 602 308 774.

S h á n í m  z e m ě d ě l s k o u 
usedlost nebo rodinný dům 
s pozemky min. 5 ha kdekoliv 
v okrese UO. Na stavu 
nezáleží. Tel: 777 114 004.
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Program na ÚNOR
úterý  1.   RODINKA   zač. ve 20:00 hod
Nové setkání s oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, 

dvojčaty-raubíři (dnes jsou z nich ovšem muži v nejlepších letech) a 
novými rodinnými příslušníky, o které se rodinka za více než třicet 
let od svého vzniku rozrostla... Filmová verze nového pokračování 
oblíbeného seriálu.

Vstupné 55,-; přístupný; 90 min.

úterý   8.   JÁ, PADOUCH   zač. v 17:00 hod
Zlosyn jménem Gru soupeří o pověst největšího padoucha s 

mladým kazisvětem Vektorem. Rozhodne se pro grandiózní loupež 
Měsíce, nejdříve však musí získat zmenšovací paprsek. Animovaná 
rodinná komedie s vtipnými postavičkami mimoňů a samozřejmě 
s dobrým koncem.

Vstupné 55,-; přístupný; 90 min.

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
úterý   15.   zač. ve 20:00 hod
Druhý díl trilogie Milénium natočený podle stejnojmenného 

bestselleru předčasně zesnulého švédského spisovatele Stiega Lars-
sona se více soustředí na Lisbeth Salanderovou, nevyzpytatelnou a 
nekonveční hackerku, která svede skutečný boj na život a na smrt 
se svým nenáviděným otcem.

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

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
úterý   22.   zač. ve 20:00 hod
Novou hořkou komedii natočil nestárnoucí Woody Allen opět 

v Londýně s převážně britskými herci (Anthony Hopkins, Naomi 
Wattsová), ovšem v čele s Antonio Banderasem. Zdánlivě lehký a 
jako vždy vtipný snímek prostupuje skeptický pohled na lidskou 
povahu a mezilidské vztahy.

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

Klub Na Střelnici Králíky
ÚNOR 2011

PLES CELNÍHO ŘEDITELSTVÍ
pátek   4.   zač. v 19:00 hod
Pořádá Celní úřad Ústí nad Orlicí, informace paní Marie Šoková, 

tel.: 465 569 211.
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA KRÁLÍKY
pátek   11.   zač. v 19:00 hod
Informace na www.gazskraliky.cz, tel. 465 631 306.
51. KRÁLICKÝ KARNEVAL
pátek 18. - sobota 19.   zač. v 19:00 hod
Informace na www.karnevalkraliky.estranky.cz nebo pan Jiří 

Hlava, tel. 724 244 123.
MATURITNÍ PLES SOU
pátek   25.   zač. v 19:30 hod
Pořádá Střední odborné učiliště Králíky, informace tel. 

465 631 106.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Pozvání na Maturitní ples 2011
Není tomu tak dávno, co jsem byl hostem na zatím posled-

ním maturitním plese studentů Gymnázia Králíky. Jenže už 
jsme se přehoupli do roku 2011, ve kterém mám s mými spo-
lužáky sám složit maturitní zkoušku. Přišlo to rychle, trochu 
nenápadně, nikoliv však nečekaně – nyní se s tím musíme 
vypořádat. Karta se tedy obrátila a z hostů se nakonec stali 
pořadatelé natolik rozsáhlé akce, že již při prvním předběž-
ném plánování naprosto překonala všechny naše představy. 
Milá tradice, při níž se studenti ujmou role organizátorů a 
uspořádají si vlastní maturitní ples, jistojistě pořádně prověří 
naše schopnosti.

Akce se bude konat již 11. února v 19:30 v prostorách Klu-
bu Na Střelnici. Pokud nás poctíte svou návštěvou, zbytečně 
se nelekejte, až do kulturního domu vstoupíte – nikdo z něj 
doupě plné hracích automatů udělat nezamýšlí. Střelnice se 
podle námi vybraného tématu sice promění na kasíno (byť bez 
hracích automatů, přeci jen bychom rádi strhli pozornost na 
nás), avšak pouze na jeden večer. S budováním dobré atmo-
sféry pomůže výborná hudební skupina Monitor a osvědčená 
moderátorská dvojice Lukáš Babic a Pavel Strnad. Nebude 
chybět ani bohatá tombola a doprovodný program. Předpro-
dej vstupenek zajišťuje obchod Halens na Velkém náměstí, 
vstupenky ale zakoupíte i na místě. Věříme, že vás náš ples 
nezklame, protože všichni během příprav vyvíjíme maximální 
úsilí. Navíc mimo jiné spolupracujeme s občanským sdružením 
JUKRA, v jehož čele stojí opravdu zkušení veteráni. Snad se 
mi podařilo vás dostatečně nalákat, nyní už mohu jen říci, že 
se těšíme na vaši návštěvu!

Na závěr by určitě bylo vhodné si připomenout, kdo že 
to letos vlastně maturuje:

Jan Bittner
Jakub Fabián
Martin Fedorčák

Karel Kalousek
Lucie Krejčí
Tereza Michalčáková
Aneta Moravcová
Věra Pauková
Denis Petránek
Václav Pospíšil
Lucie Revúsová
Lukáš Sedlák
Veronika Smrčková
Markéta Štěpanovičová
Vendula Švédová
Karel Uhlíř
Petr Urban

Za organizátorský tým studentů oktávy a za JUKRA o.s.,
Petr Urban

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.



Králický zpravodaj 2/2011 - 21

Vánoční turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných a žáků
Každoročně pořádá oddíl stolního tenisu i vánoční turnaj nere-

gistrovaných a žáků.
I letos 28. 12. 2010 se uskutečnil tento tradiční turnaj pro příz-

nivce stolního tenisu. Nové sjezdovky a pěkné zimní počasí se nám 
podepsaly na účasti, která nebyla nijak velká. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 17 hráčů z toho 3 hráči z Miedzylesie – PLR.

O to víc jsme se snažili zvolit herní systém tak, aby si účastníci 
co nejvíce zahráli.

Hráči hráli ve 3 skupinách systémem každý s každým dvou-
kolově.

Konečné pořadí:
Mladší žáci: 1. Kubiš Jakub Králíky
 2. Dostál Martin.  ml. Králíky
 3. Plánka Jakub Králíky
 4. Tomek Luboš Králíky
 5. Wawriczek Martin Králíky

Starší žáci: 1. Dostál Dominik Králíky
 2. Opravil Jiří Králíky
 3. Poznanski Mateusz Miedzylesie
 4. Biernadski Dominik Miedzylesie
 5. Pietraszu Kacper Miedzylesie
Muži a ženy: 1. Hadač Pavel Králíky
 2. Matyáš Pavel Králíky
 3. Zerzán Miroslav Králíky
 4. Uhlíř Karel Orlice
 5. Adamcová Naďa Orlice
 6. Wawriczek Lešek Králíky
 7. Gábler Radek Králíky
Všem hráčům a návštěvníkům děkujeme za účast a těšíme se zase 

příští rok ve stejný den a ve větším počtu na shledanou.
Poděkování patří ještě jednou všem sponzorům turnaje. 

Za oddíl stol. tenisu Antonín Vyšohlíd

Kulturní program Jablonné nad Orlicí únor 2011
Neděle 6. 2. 2011 - Pouť do Santiaga de Compostela – Cesto-

pisná přednáška. Pořádá knihovna v sále fary v 18,00 hodin.

Pátek 11. 2. 2011 - Občanské sdružení Kamarádi vás srdečně 
zve na tradiční VALENTÝNSKÝ DISKOPLES

Pátek 11. února od 20:00 hodin - sál hotelu U Dubu. Každý 
návštěvník obdrží valentýnský dáreček. Vstup pouze ve společen-
ském oděvu. Předprodej místenek v IC Jablonné nad Orlicí. Tel. 
465 641 371.

Neděle 13. 2. 2011 - Odbor kultury a cest. ruchu vás zve na 
výstavu DRAHOKAMY NAŠÍ PŘÍRODY zachycené zvědavým 
objektivem RADKO KREJČÍ

Fotografie motýlů a brouků doplněné ukázkou ze sbírky. Vernisáž 
výstavy se uskuteční v IC Jablonné nad Orlicí v neděli 13. února 
v 18:00 hodin. Výstava potrvá do 26. března. 2011.

Neděle 20. února. 2011 - Příbuzné si nevybíráme – Eric 
Assous

Neděle 20. února. 2011  sál kina v 19,00 hodin. Divadelní kome-
die o jedné rodinné oslavě. Herecké obsazení: Svatopluk Skopal, 
Martin Zahálka, Václav Vydra nebo Jan Čenský, Lenka Skopalová 
nebo Jana Boušková,  Eva Janoušková, Simona Postlerová nebo 
Eva  Režnarová, Lenka Zahradnická.

Na oslavu se sejdou tři bratři – pán domu podnikatel Francky, zubař 
David a advokát Yvan – i se svými manželkami. Hned zpočátku je 
zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou, nemluvě 
o tom, že své muže se snaží držet na krátké uzdě. Ale přímo bombou 
je příchod Franckyho mladé vyzývavé sekretářky Natálie, která doko-
nale okoření rodinnou slavnost. Vyvolá paniku u přítomných mužů a 
z jejich nepřirozeně odmítavé reakce pojmou manželky podezření. Čí 
je to milenka? Dojde k překvapivým odhalením a rodinná idyla bere 
za své. Autor netají, že muži bývají v podobných situacích většinou 
zbabělí a ženy spíše bezcitné a nemilosrdné. Jedovaté narážky a trefně 
mířené odpovědi místy připomínají tenisovou výměnu míčků. Díky 
hereckému obsazení, brilantním dialogům a situačním zvratům nabízí 
komedie nevšední divadelní zážitek.

Předprodej od 17. ledna 2011. POZOR VĚRNOSTNÍ AKCE 
– při zakoupení vstupenky do 4. 2. 2011 dostáváte 50% slevu 
na divadelní představení „Zdravý nemocný“ které se uskuteční 
25. 3. 2011.

22. 2. – 24. 2. 11 - Rodinné centrum Jablíčko 4. narozeniny
Při této příležitosti proběhne den otevřených dveří. Je připraven 

program pro širokou veřejnost. Hlavní program bude 23.2. od 16,00 
hodin v prostorách staré školy.

Sobota 26. 2. 2011 - Maškarní karneval na sněhu
Karneval pořádá Ski club v lyžařském areálu Malák, od 13,00 

hodin.

Program širokoúhlého kina v Jablonném nad 
Orlicí únor 2011

čtvrtek 3. února v 19,30 hodin – Občanský průkaz – ČR 
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy  

stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících 
mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech 
dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží unik-
nout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. 137 min.; vstupné: 69 
+1 Kč; přístupný.

čtvrtek 10. února v 19,30 hodin – Tacho – ČR
TACHO je černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém 

závodníkovi a jeho životním závodu. Bez rallye si Alex nedovede svůj 
život představit a podřizuje jí vše. Po havárii, při níž se těžce zraní jeho 
spolujezdec, shání Alexův manažer zoufale náhradníka, protože termín 
nejdůležitějšího závodu sezóny se neúprosně blíží. Alex chce jet rallye za 
každou cenu, i přes výslovný zákaz svého lékaře. Závodí už patnáct let, 
ale nejvyšší stupínek mu vždycky o vlásek unikl. Po osudovém setkání 
s dívkou se překvapivě rozhodne, že životní závod s ním pojede jako 
spolujezdec právě ona, zcela nezkušená, ale k vítězství odhodlaná Lucie. 
102 min.; vstupné: 74 + 1 Kč; přístupný od 12 let.

Pondělí 14. února v 18,00 hodin – Letopisy Narnie: Plavba Jitřního 
poutníka – VB, USA

Edmund a Lucinka často vzpomínají na Narnii a na dobrodružství, 
která tam zažili, když jednoho dne z ničeho nic ožije obraz lodi, který visí 
v Lucinčině pokoji, a oni se skrz něj dostávají zpátky do Narnie. Bohužel 
i s nesnesitelným bratrancem Eustacem. Mladý král Kaspian se vydává na 
lodi s názvem Jitřní poutník splnit svou přísahu a najít sedm ztracených 
lordů z Narnie, kteří se kdysi dávno ztratili během nebezpečné výpravy. 
S radostí se ke Kaspianovi přidají a po jeho boku plují nejen podél ne-
bezpečných ostrovů, ale také přátelskými vodami, a všude zažívají veliká 
dobrodružství. 114 min.; vstupné: 64 + 1 Kč; přístupný.

čtvrtek 17. února v 18,00 hodin – Megamysl – USA
V této animované rodinné komedii ožívá tradiční souboj mezi dobrem a 

zlem. Tentokrát má ale navrch padouch Megamysl. Podaří se mu zvítězit, 
jenže když dosáhne svého, najednou nemá co dělat. Život pro něj tak nějak 
ztrácí smysl. Co takhle vytvořit nového superhrdinu, proti kterému by se 
dalo bojovat? Z plánovaného Titana se ale stane ještě větší gauner než 
Megamysl, takže ten musí učinit zásadní rozhodnutí. Začne se chovat jako 
kladný hrdina, nebo nechá krásnou Roxanne a celé město na pospas zlodu-
chovi, kterého sám stvořil? 96 min.; vstupné: 64 + 1 Kč; přístupný.

pondělí 21. února v 19,30 hodin – Rodinka – ČR 
Rodinná komedie o příhodách z domu, kam se vejdou všichni bez 

rozdílu věku! Soužití několika generací přináší kuriózní situace. Ztřeštěná 
puberťačka, pěstitel orchidejí na penzi, vášnivý kutil s katastrofálními 
následky, studentka univerzity třetího věku, které se stále zapalují lýtka, 
archeolog bez práce a další členové docela normální, ale přesto krásně 
bláznivé rodinky, se rádi sejdou za každých okolností u společného stolu, 
ke kterému se vždy dají přidat další židle. 90 min.; vstupné: 69 + 1 Kč; 
přístupný.
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ZÁVOD ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU
ZÁVOD PŘEBORU PARDUBICKÉHO KRAJE

Pořadatel:	 TJ	Jiskra	Králíky,	o.s.	–	lyžařský	oddíl	(číslo	oddílu	3611903)
Datum: 13. 2. 2011	–	neděle	 	 Místo: Králíky -  chata Amálka (dle	pokynů	pořadatele)
Start:	 	 10:00	hod.	start	první	kategorie
Přihlášky: Písemně,	nejpozději	do	11.	2.	201	do	12.00	hod.	 (s	uvedením	celého	 jména,	

ročník	narození,	subjekt	za	který	závodník	startuje	+	VT)	zašlete	na	adresu:	Novotný	Bedřich,	Dolní	
247,	561	69	Králíky,	tel.:	737754286,	případně elektronicky: skiklub.kraliky@centrum.	Na	přihlášce	
uveďte	úplnou	adresu	přihlašovatele	(kontaktní	telefon,	fax,	e-mail)	pro	možné	oznámení	případného	
přeložení	nebo	odřeknutí	závodu.	Přeložení	nebo	zrušení	závodu	v	případě		 špatných	sněho-
vých	podmínek	sdělí	pořadatel	telefonicky	na	číslo	telefonu	uvedené	na	přihlášce	nejpozději	12.	2.	
2010.	V	případě	nepříznivých	sněhových	podmínek	bude	rozesláno	hromadné	oznámení	elektronicky	
na	dostupné	mailové	adresy.

Prezentace: V den závodu 8:30 až 9:30 hodin	chata	Amálka	včetně	výdeje	startovních	čísel	
(místo	bude	označeno).	Za	ztrátu	startovního	čísla	účtujeme	Kč	200,-.	Předškoláky (r. 2003 a ml. není nutno dopředu 
registrovat).

Provedení:	 závod	ČMP	a	přeboru	Pardubického	kraje	- klasicky,		intevalový	start
Kategorie:
předžačky	 (2003	a	ml.)	-	nábor	 500	m		 dorostenky	mladší	 (1995	–	1996)	 4	km	
předžáci	 (2003	a	ml.)	-	nábor	 500	m		 dorostenci	mladší	 (1995	–	1996)	 6	km	
žákyně	nejmladší	 (2001	–	2002)	 1	km		 dorostenky	starší	 (1993	–	1994)	 6	km	
žáci	nejmladší	 (2001	–	2002)	 1	km		 dorostenci	starší	 (1993	–	1994)	 8	km	
žákyně	mladší	 (1999	–	2000)	 2	km		 ženy	+	juniorky	 (1992	a	st.)	 8	km	
žáci	mladší	 (1999	–	2000)	 2	km	 muži	+	junioři	A	 (1972	-	1992)	 10	km	
žákyně	starší	 (1997	–	1998)	 3	km		 veteráni	(nad	40	let)	 (1971	a	starší)	 10	km	
žáci	starší	 (1997	–	1998)	 4	km	
Délka tratí dle rozhodnutí pořadatele!
Startují:	 Závodníci	a	závodnice	bez	omezení	VT
Startovné:	Předžáci/předžačky – startovné se nevybírá; žákovské	a	dorostenecké	kategorie	Kč	30,-,	junioři	a	dospělí	

Kč	50,-,	závodníci	přihlášení	na	místě	Kč	100,-.	Startovné	se	platí	za	každého	přihlášeného	závodníka.
Podmínky účasti: Členové	SLČR	-	členský	průkaz	SLČR,	registrační	průkaz	na	rok	2011	a	lékařská	prohlídka	na	rok	

2011	–	dle	pravidel	SL	ČR.	Nečlenové	SLČR	–	občanský	průkaz,	mladší	děti	v	doprovodu	zákonného	zástupce.	Náborový	
závod	–	předžáci/předžačky.

Ceny: První	tři	v	každé	kategorii	obdrží	diplom,		a	věcnou	cenu.
Ředitel závodu: Novotný	Bedřich				Hlavní rozhodčí:	Čuma	Karel				Velitel tratí:	František	Andrlík
Parkování	aut	-	ul.	B.	Smetany	(dle	pokynů	pořadatelské	služby)

36. ročník memoriálu S. Hernycha
Pořadatel: TJ	Jiskra	Králíky,	o.s.	–	lyžařský	oddíl	(číslo	oddílu	3611903).
Datum: 20. 2. 2011	–	neděle	,	Místo:  Králíky - Hedeč (v	případě	nedostatku	sněhu	u	rozhledny	Val	bude	místo	startu	

upřesněno	na	místě	v	den	konání	závodu	),	Start: 10,00 hodin	hromadný	start	všech	kategorií.
Prezentace: V	den	závodu	8:30	až	9:30	hodin	Hedeč	(místo	bude	označeno)
Přihlášky: 1. Písemně	(s	udáním	celého	jména,	ročník	narození,	subjekt	za	který	závodník	startuje)	

zašlete	nejpozději	do	pátku	18.	2.	2011	na	adresu:	Novotný	Bedřich,		Dolní	247,		561	69	Králíky,	tel.:	
737754286,	případně	elektronicky:	skiklub.kraliky@centrum.cz.	Na	přihlášce	uveďte	úplnou	adresu	
přihlašovatele	(kontaktní	telefon,	fax,	e-mail)	pro	možné	oznámení	případného	přeložení	nebo	od-
řeknutí	závodu.	2.	V	den	konání	závodu	v	místě	prezentace	od	08.30	–	09.30	hod.

Provedení: K L A S I C K Y - hromadný start 
Kategorie: st.dorostenky	(1994	-	1993)	-	10	km,	ženy,	juniorky	(1992	a	starší)	-	10	km,	st.	doros-

tenci	(1994	–	1993)	-	10	km,	muži	A	a	junioři	19	–	39	let	(1992	–	1972)	-	30	km,	muži	B	40	–	49	let	
(1962	-	1971)	-	30	km,	muži	C	50	–	59	let	(1952	–	1961)	-	30	km,	muži	D	60	let	a	starší	-	(1951	a	
starší)	20	km.

Startovné: 70,-Kč – splatné	při	prezentaci	(za	každého	přihlášeného	závodníka).
Různé: Závodí	se	dle	pravidel	lyžování.	Závodníci,	funkcionáři	i	diváci	se	zúčastní		závodu	na	vlastní	nebezpečí.	Přeložení	

nebo	zrušení	závodu	sdělí	pořadatel	(elektronicky,	telefonicky)	na	kontaktní	údaje	uvedené	na	přihlášce	nejpozději	20.	2.	
2009.	Za	ztrátu	čísla	účtujeme	200,-	Kč.

Ceny: První	tři	v	každé	kategorii	obdrží	cenu	a	diplom,	absolutní	pořadí	(muži/junioři,	ženské	kategorie)	–	první	tři	obdrží	
finanční	cenu.

Ředitel závodu:   Novotný	Bedřich		 			Hlavní rozhodčí:	Čuma	Karel										Velitel tratí:	František	Andrlík
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