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Ve spolupráci s Městem Horní Jelení a Východočeským klubem 
celních veteránů bude dne 28. 10. 2011 slavnostně odhalena pamětní 
deska JUDr. Emila Martince, prvního odborového přednosty mi-
nisterstva financí a významného organizátora celní služby. Akce se 
uskuteční v místě jeho rodiště – v Horním Jelení – před Městským 
úřadem od 10:00 hodin.

Tentýž den v 15:00 hodin proběhne u pěchotního srubu K-S 14 
„U Cihelny“  nedaleko Králík na Orlickoústecku uctění památky 
finančních strážníků padlých v letech 1938 – 1939.

Akce se zúčastní vedoucí představitelé Celních správ České a 
Slovenské republiky, účast kromě jiných potvrdil také náměstek 
pana ministra financí RNDr. Ladislav Minčič, CSc. 

Na vzpomínkové akci budou přítomny čestné jednotky slovenské 
celní správy a jednotky celní správy České republiky.

Rádi bychom oběma akcemi přispěli k důstojné oslavě Dne 
vzniku samostatného Československého státu. 

Za Celní ředitelství Hradec Králové
por. Ing. Jitka Fajstavrová, tisková mluvčí

28. říjen - Den vzniku
samostatného čs. státu

Časový plán slavnostních aktů konaných dne 28. 10. 2011
Horní Jelení - Slavnostní odhalení pamětní desky v Horním 

Jelení - rodišti JUDr. Emila Martince -  spoluorganizátor zastupi-
telstvo města Horní Jelení.

Průběh slavnostního aktu:
08:00 hod Odjezd z Horní Lipky

10:00 hod Shromáždění hostů v prostoru před budovou MÚ Horní 
Jelení

10:05 hod Slavnostní nástup (příchod čestných jednotek)
10:08 hod Hlášení nám. ministra financí
10:10 hod Státní hymny

10:15 hod Proslovy (starosta města, generální ředitelé CS ČR a SR, 
představitel Spolku celníků ČR)

10:35 hod Slavnostní odhalení pamětní desky nám. ministra financí 
Vlády ČR  

10:45 hod Přijetí starostou města H.Jelení v obřadní síni MÚ
12:00 hod Odjezd

Králíky (K-S-14) - Pietní akt k uctění památky příslušníků 
Finanční stráže republiky Československé, kteří padli při obraně 
integrity vlasti v letech 1938 – 1939

Průběh pietního aktu:
15:00 hod Shromáždění čestných hostů
15:03 hod Slavnostní nástup příslušníků CS ČR a SR
15:10 hod Hlášení nám. ministra financí
15:15 hod Vztyčování státních vlajek / hymny
15:20 hod Proslovy
15:50 hod Slavnostní kladení věnců
15:55 hod Čestná salva
16:00 hod Slavnostní ukončení – večerka československé armády
16:05 hod Odchod čestných jednotek
16:10 hod Prohlídka expozice FS s výkladem (pro oficiální hosty)

16:50 hod

Setkání zástupců MF a celních správ s představiteli 
města Králíky a Pardubického kraje 
Podpis memoranda o spolupráci (CS ČR, CS SR, KVH 
ERIKA)
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Z dopisu VÚVč Dol panu Naglovi
Vážený příteli, vážená přítelkyně, v tradiční soutěži 

Český med roku 2011, kterou vyhlásil Český svaz včelařů 
spolu s Výzkumným ústavem včelařským, byl Vámi zaslaný 
vzorek(vzorky) medu podroben hodnocení podle pravidel 
soutěže. V hodnotící komisi byla i zástupkyně Státní vete-
rinární správy.

Minimálně jedna zlatá medaile byla udělena i Vám.
Při hodnocení byla posuzována především kvalita medu 

na základě stanovení fyzikálních a chemických parametrů 
s přihlédnutím k čistotě, konzistenci medu a jeho senzoric-
kým vlastnostem. Dále jsme hodnotili celkový vzhled balení 
a etiketu po věcné i estetické stránce. Zlatou medailí byly 
oceněny jen kvalitní medy s etiketami, jejichž text nemá žádné 
chyby a které svým grafickým zpracováním vhodně doplňují 
spotřebitelské balení medu.

Slavnostní vyhodnocení soutěže a předávání zlatých me-
dailí se uskuteční v neděli 9. 10. 2011 od 10:00 na výstavišti 
v Lysé nad Labem, při příležitostí konání podzimní výstavy 
Zemědělec + Náš chov.

Srdečně Vás tímto zveme k účasti na vyhodnocení a 
převzetí medailí.

Pokud nemůžete přijet, pošleme Vám ocenění poštou.
Ing. Dalibor Titěra, CSc vedoucí zkušební laboratoře

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol, Libčice nad Vltavou

Ocenění „Český med 2011“
Pan Josef Nagl z Králík se zúčastnil soutěže vyhláše-

né Výzkumným ústavem včelařským v Dole. Soutěžní  
porota ocenila zaslaný med zlatou medailí. Do soutěže 
bylo přihlášeno celkem 419 medů, z toho zlatou me-
daili obdrželo 212 medů, 121 medů obdrželo stříbrnou 
medaili, zbytek medů neprošel hodnocením.
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KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK O.P.S.
slaví úspěchy na poli cestovního ruchu

Oblast působnosti Králický Sněžník o.p.s.

Králický Sněžník o.p.s. – základní informace
Obecně prospěšná společnost Králický Sněžník 

byla založena za podpory Pardubického kraje v roce 
2007 za účelem poskytování obecně prospěšných 
služeb, jejichž cílem je rozvoj cestovního ruchu 
v Turistické oblasti Králický Sněžník. Od počátku 
činnosti se snažíme navázat spolupráci s obcemi a 

ostatními subjekty okolo Králického Sněžníku jak na české, tak na polské straně. 
Zakládajícími členy jsou město Králíky, obce Červená Voda, Dolní Morava, Mlad-
kov a  Lichkov,  dvě neziskové organizace a 26 podnikatelských subjektů. Řídícím 
orgánem společnosti je dvanáctičlenná správní rada v čele s předsedou PaedDr. Mi-
lošem Harnychem. Kontrolním orgánem je dozorčí rada, která má tři členy a jejím 
předsedou je Ing. Ladislav Tóth. Výkonným orgánem společnosti je ředitelka Jana 
Ponocná. Manažerkou společnosti je na základě smlouvy s firmou Králická rozvojová 
s.r.o. Ing. Ivana Vanická. Ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy a 
Českou centrálou cestovního ruchu – Czechtourism zajišťuje společnost propagaci 
regionu na veletrzích cestovního ruchu v Čechách i v zahraničí.

Jana Ponocná, ředitelka destinační společnosti Králický Sněžník o.p.s.

KONTAKTY: Evropský dům, Dlouhá 353, 561 69 Králíky Tel.: 465 323 150
www.evropskydum.kraliky.cz   www.kral-sneznik.cz   e-mail: evropskydum@email.cz

ÚSPĚCHY O.P.S. KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
2. místo - soutěž EDEN – European Destinations of Excellence 2009 na téma: 

„Cestovní ruch a chráněná území“ Turistická oblast Králický Sněžník získala 
ocenění jako finalista soutěže Turistická destinace roku 2009. Soutěž pořádala 
Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism. (viz fotografie vlevo nahoře)

Finalista - soutěž EDEN – European Destinations of Excellence 2010/2011 
na téma: „Cestovní ruch a obnova hmotného dědictví.“ Finálové umístění v sou-
těži přináší propagaci destinace v Evropském měřítku a významnou podporu při 
plánování i realizaci projektů. (http://www.eden-czechtourism.cz)

TOUR REGION FILM 2011 - Dne 7. 10. 2011 převzal PaedDr. Miloš Harnych, 
předseda správní rady destinační společnosti Králického Sněžníku o.p.s., prestižní cenu 
za první místo v soutěži festivalu TOUR REGION FILM 2011. Do soutěže byl přihlá-
šen turistický informační portál www.kral-sneznik.cz. (viz fotografie vlevo dole)
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AKTUÁLNĚ
MARKETINGOVÁ KAMPAŇ
V roce 2010 podal Králický Sněžník o.p.s. žádost o podporu 

projektu „Marketingová kampaň Turistické oblasti Králický 
Sněžník“, financovaného z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. 

Žádost byla přijata a podpořena. Komplexní marketingová 
kampaň začne v listopadu 2011 a bude trvat 15 měsíců. Její 
celková hodnota je 5 869 512,00 Kč.

Marketingová kampaň Turistické oblasti Králický Sněžník řeší 
dva okruhy komunikace. Propagace značky „Králický Sněžník“ 
jako významného turistického cíle a propagaci dvou význam-
ných turistických atraktivit Králicka „Zima se vším všudy“ a 
„Kralická pevnostní oblast“. Jako nejvhodnější nástroje, aktivity 
a média pro realizaci projektu byly vybrány například: soutěž, 
road show, sociální sítě, venkovní reklama, internet, regionální 
rádio, tisková reklama.

REALIZOVANÉ PROJEKTY
Turistická oblast Králický Sněžník – profesionální partner 

v cestovním ruchu, realizace 2008 - 2010
• Turistické mapy s textem, Akční nabídka pro školy, 

Katalog služeb, Produktové listy, Turistický informační 
portál ,Propagační akce, veletrhy, spolupráce s cestovními 
kancelářemi, Veletrhy, Prezentační akce, Tisková propagace, 
Famtrip, Presstrip, Zajištění systému poskytování turistických 
informačních služeb (TIC)

Králický Sněžník – Śnieźnik: publicita a služby pro turisty, 
realizace 2009 - 2010

• Pořízení, kompletace a distribuce 300 ks katalogových 
knih 

• Dotisk katalogu tématické nabídky v českém a polském 
jazyce (20 000 kusů)

Králický Sněžník – Śnieźnik: mapy
• 3000 bloků (1 blok á 100 listů) trhacích map ve variantě 

„zima“ a „léto“. Na zadní straně trhací mapy jsou uvedeny in-
formace o hlavních turistických cílích pro letní a zimní sezónu 
zvlášť (a mimosezónního období)

DALŠÍ AKTIVITY
• Prezentace turistické nabídky v Turistické oblasti Krá-

lický Sněžník v systému vizitkovníků
Tento projekt je realizován již 3 rokem. „Vizitkovníky“ 

jsou dřevěné zásobníky na vizitky s logem turistické oblasti 
a jsou umístěny v atraktivních turistických cílích, na mís-
tech s vysokou frekvencí turistů a vybraných ubytovacích 
zařízeních. 

Potencionální zájemci se stále mohou zapojit do systému. 
Informace žádejte v Evropském domě.

• Účast na veletrzích a propagačních akcích
• Provoz informačního centra v Evropském domě
• Spolupráce s Destinační společností Východní Čechy

Podrobnosti naleznete na www.kral-sneznik.cz

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI
TURISTICKÝ INFORMAČNÍ PORTÁL www.

kral-sneznik.cz (1. 4. 2011 – 1. 10. 2011) zdroj google 
analytics.

Používání webu

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
EVROPSKÝ DŮM – KRÁLÍKY

Porovnání návštěvnosti
leden – září 2009 – 2011

Evropský dům
Turistické informační centrum Evropský dům
Cílem informačního centra je celoroční poskytování informací 

nejen o místech, službách a 
událostech v Králíkách, ale 
i v celém regionu Králický 
Sněžník.

Otevírací doba
po – pá 9 – 13 hodin,
 14 – 17 hodin
so – ne 9 – 13 hodin

Dále je v Evropském domě poskytováno ubytování a konfe-
renční prostory. Sál bývá často využíván pro aktivity neziskových 
organizací a příspěvkových organizací města Králíky.

Kontakty: Evropský dům, Dlouhá 353, 561 69 Králíky Tel.: 
465 323 150,
www.evropskydum.kraliky.cz,
e-mail: evropskydum@email.cz
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Digitální vysílání na Králicku – aktuální informace
1. Vysílání České televize
Česká televize v závěru října vypne 

většinu svých zbývajících analogových 
vysílačů. Říjnová vlna vypínání analo-
gového zemského vysílání ČT proběhne 
31. 10. 2011, kdy ukončí řádný provoz 84 
analogových vysílačů velkého i malého 
výkonu situovaných v územních oblastech 
Jeseník (35), Zlín (24), Brno (11), Ostrava 
(10) a Trutnov (4).

V pondělí 31. října 
2011 krátce před půl-
nocí bude vypnuto 7 
analogových vysílačů 
ČT1 velkého výko-
nu: Jeseník – Praděd, 
Nový Jičín – Veselský 
kopec, Olomouc – Radíkov, Ostrava – Hoš-
ťálkovice, Třinec – Javorový vrch, Valašské 
Klobouky – Ploštiny a Valašské Meziříčí – 
Radhošť. Jejich signály budou od 40. týdne 
označené piktogramem (symbolem v podobě 
čtyř čtverečků vpravo dole na obrazovce) 
a průběžně se objevující textovou lištou se 
základními informacemi o vypnutí.

Během 31. října 2011 skončí řádný pro-
voz také 77 analogových vysílačů malého 
výkonu – 67 dokrývačů ČT1 a 10 dokrývačů 
ČT2. Signály 18 z nich před vypnutím 
z technických důvodů nebudou označené 
piktogramem ani textovou lištou (kon-
krétně se jedná o analogový převaděč na 
Suchém Vrchu, kanál 37 (zdroj Jeseník). 
Proto znovu připomínáme, že pro naladění 
vysílání programů české televize je nutné 
použít digitální přijímač (septobox). V sou-
časné době je provizorně spuštěno digitální 
vysílání programů České televize z lokality 
Suchý Vrch na 32 druhém kanálu. Toto 

vysílání je spuštěno na poloviční výkon, 
proto je nutné použít venkovní anténu. 
Po přidělení licence ze strany ČTÚ dojde 
k přeladění digitálního opakovače a vysílání 
bude spuštěno na plný výkon – příjem bude 
možný i na pokojovou anténu.

2. Komerční vysílání
Vedení města Králíky průběžně žádá pro-

vozovatele komerčního vysílání o spoluprá-
ci při zajištění příjmu pozemního digitálního 
vysílání v naší lokalitě. Zároveň s výzvami 
o řešení situace jsou kopie dopisů zasílány 
na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání, 
České Radiokomunikace a.s.

V současné době jsme obdrželi pouze 
jednu odpověď. Z odpovědi vyplývá, že 
komerční provozovatelé přistupují k rozší-
ření sítě plánovaných vysílačů a dokrývačů 
velmi obezřetně a nechtějí investovat další 
prostředky do rozšíření pokrytí bez spolu-
účasti lokálních subjektů. Při dotazu jsme 
dopředu jednotlivé provozovatele informo-
vali, že jejich odpověď bude zveřejněna 
v městském zpravodaji.

Odpověď FTV Premiera (TV Prima):
Subject: RE: Žádost o poskytnutí infor-

mace_MUX 2, MUX 3
Dobrý den, situace 

v MUX2 je odlišná 
od situace v MUX 1. 
V MUX1 je síťovým 
operátorem Česká te-
levize, která tak sama 
rozhoduje jednak o 
provozu jednotlivých 
vysílačů sítě, jednak 
si může vybrat pro 
dokrývání menších 

lokalit odlišné technické provozovatele 
vysílacích prostředků a tak optimálně volit 
mezi cenou za vysílání a hodnotou pokrytí. 
V MUX2 je provozovatelem sítě společnost 
České Radiokomunikace, která navrhuje 
svým zákazníkům-vysílatelům řešení pro 
pokrytí jednotlivých lokalit. Vzhledem 
k tomu, že je v MUX2 několik vysílatelů, 
musí se všichni na provozu jednotlivých 
vysílačů dohodnout. Portfolio 50 dokrý-
vačů, které byly mezi vysílateli dohodnuty 
je, resp. bude v tomto roce již vyčerpáno 
a dohoda o spouštění dalších dokrývačů 
zatím není. Po spuštění vysílače Praděd (v 
síti 2 zatím spuštěn není) bude následovat 
měření pokrytí na základě kterého bude 
vyhodnocena skutečná potřeba dalších 
dokrývačů. Z ekonomického hlediska ale 
nepovažujeme provoz dalších vysílačů bez 
finanční účasti dotčených obcí za možný. 
Situace v MUX3 je opět zcela odlišná. Síť je 
navržena jako ekonomická varianta pro niž-
ší pokrytí s výrazně menší robustností. I tak 
je síť téměř prázdná a o robustní celoplošné 
pokrytí na úrovni sítí 1 a 2 mezi potenci-
álními vysílateli zájem není. V této síti se 
neuvažuje o spuštění dalších vysílačů.

S pozdravem
Jana Mrákotová

Tisková mluvčí / Spokesperson
FTV Prima, spol. s r.o. | Na Žertvách 

24/132 | 180 00 Praha 8 | Czech Republic 
| tel: +420 266 700 308 | gsm: +420 721 
927 133 | fax: +420 266 700 127 | www.
iprima.cz

Průmyslová střední škola LETOHRAD
pracoviště - STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Ústecká 36, 561 51 Letohrad
fax.: 465 350 671,  tel. 465 621 461

e-mail: sou.kancelar@orlice.cz
http://www.pssletohrad.cz

Nabízí vyučení v tříletých oborech:
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Elektrikář – slaboproud 
Elektrikář – silnoproud
Strojní mechanik – průkaz pro svařování v EU
Nástrojař – s rozšířenou výukou CNC obrábění

Tříleté večerní nástavbové
studium s maturitou:
pro absolventy tříletých učebních oborů
Provozní technika
Provozní elektrotechnika

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
sobota 26. 11. 2011 a 21. 1. 2012

vždy od 8.00 do 13.00 hodin

Informace o zřízení
dopravní komise

Rada města Králíky na svém jednání dne 19. 10. 2011 rozhodla 
o zřízení dopravní komise ve složení Antonín Vyšohlíd, Bc. Pavel 
Šverák, Miroslav Macháček, BA (Hons), Bc. Jan Divíšek, Arnošt 
Juránek. Vedle vypořádání připomínek k návrhům jízdních řádů se 
bude dopravní komise zabývat vytvořením návrhu nové koncepce 
dopravní obslužnosti regionu Králíky. Připomínky a návrhy (doprav-
ní obslužnost, jízdní řády atd.) lze podávat písemně, elektronicky 
na adresu městského úřadu, prostřednictvím městského zpravodaje, 
případně se lze ústně obrátit na jednotlivé členy komise. 

Základní umělecká škola Králíky
Vás v rámci adventních akcí srdečně zve na tradiční

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
které se koná 1. adventní neděli 27. 11. 2011

od 16.00 hodin na Velkém náměstí v Králíkách
Vystoupí děti z mateřských škol:
MŠ Moravská „Zimní zpívání“
MŠ Pivovarská „Zazpívej si s andílky“
MŠ Prostřední Lipka „Čertovské dovádění“
MŠ Červený Potok „Já malý přicházím poděkovat“

Na letošní prvé předvánoční setkání se
těší děti a učitelé MŠ + ZUŠ.



Králický zpravodaj 11/2011 - 6

PARKOVACÍ PRŮKAZ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Novela vyhlášky, kterou se provádějí pravidla silnič-

ního provozu 
Dnem 4. října 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 290/2011 

Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozem-
ních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky 
přímo navazuje na zákon č. 133/2011 Sb., jímž byl s účinností 
od 1. srpna 2011 podstatným způsobem novelizován zákon 

o silničním provozu. 
Hlavním cílem předmětné 

nové vyhlášky je stanovení 
vzoru „Parkovacího průkazu 
označujícího vozidlo přepra-
vující osobu těžce zdravotně 
postiženou“, jímž se nahrazuje 
dosavadní Označení vozidla 
přepravujícího osobu těžce 
postiženou nebo těžce pohy-
bově postiženou (tzv. ozna-
čení O 1).

Vzor nového parkovacího průkazu odpovídá unifikovanému 
vzoru Evropské unie podle doporučení Rady 98/376/ES o par-
kovací kartě pro osoby s postižením (Úř. věst. L 167 z 12. 6. 
1998). Výhodou nového průkazu oproti stávanému označení 
O 1 je, že bude platný v rámci celé Evropské unie. 

Podle přechodného ustanovení k zákonu č. 133/2011 Sb. pla-
tí, že dosavadní označení O 1 mohou osoby, které je obdržely 
od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
před 1. srpnem 2011, využívat na území ČR nejpozději do 
31. prosince 2012. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností těmto osobám na jejich žádost vydá nový parko-
vací průkaz, požádají-li o něj nejpozději 31. prosince 2012. 
Výměna dosavadních označení O 1 za nové parkovací průkazy 
se provádí bezplatně. 

Parkovací průkaz má rozměry 106 x 148 mm a je opatřen 
vodoznakem se vzorem „lipové lístky“. Po vyplnění je průkaz 
laminován ochrannou folií. 

TZ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY, říjen 2011

Výměna Parkovacích průkazů označujících vozidlo pře-
pravující osobu těžce zdravotně postiženou 

Stávající Parkovací průkaz O1 se symbolem vozíku (čísel-
né označení začíná písmeny AA s následujícím šesticiferným 
číslem), je platný do doby platnosti průkazky ZTP a ZTP/P, 
nejpozději však do 31. 12. 2012. K výměně stávajícího průkazu 
O1 za nové tedy nemusí nutně dojít  do 31. 12. 2011.

Do data 31. 12. 2011 výměnu parkovacích průkazů za nové 
provádí  odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městskéhu úřa-
du v Králíkách, ul. Karla Čapka 316, paní Jana Altmanová, 
465 670 865, email: j.altmanova@kraliky.eu. Doporučujeme si 
návštěvu předem telefonicky domluvit, tak si zajistíte výměnu 
průkazu na místě při jedné návštěvě městského úřadu. Pokud 
nebude návštěva předem domluvena nemůžeme výměnu na místě 
při jedné návštěvě garantovat.

K výměně parkovacích průkazů s sebou přineste celkem tři 
dokumenty: 1.  průkaz  ZTP nebo ZTP/P, 2. stávající parkovací 
průkaz O1 se symbolem vozíku (číselné označení začíná písme-
ny AA s následujícím šesticiferným číslem) a 3. jednu  barevnou 
fotografii  o rozměru 3.5 x 4.5 cm. 

Výměna parkovacích průkazů se netýká osob s praktickou nebo 
úplnou hluchotou – parkovací průkaz O2.

Za OSVZ Bohumír Strnad

Poznámka redakce: Vzhledem k tomu, že není známo, zda i po 
1. 1. 2012 bude provádět výměnu parkovacího průkazu pro zdra-
votně postižené sociální odbor ORP nebo úřad práce, bude tato 
informace dodatečně zveřejněna v lednovém čísle zpravodaje.

Původní parkovací průkaz.

Nový parkovací průkaz.

Králičtí jsou úspěšní
v programu Ekoškola

Třetím rokem je Základní škola praktická a Základní škola 
speciální zapojena do mezinárodního programu Ekoškola. 

LeškaV roce 2009 získala první titul, který v letošním roce 
úspěšně obhájila a získala ho tedy podruhé! Hlavním cílem 
programu je zapojit žáky do snížení množství ekologické-
ho odpadu školy, zlepšit jejich chování a jednání směrem 
k životnímu prostředí, pomoci vylepšit prostředí ve škole 
i jejím okolí. Do projektu se zapojila celá škola, samotný 
ekotým tvoří jedenáct žáků, z toho jsou dva chlapci, kteří 
zastupují třídy, ale i pedagogický sbor a kolektiv provozních 
zaměstnanců. Členové ekotýmu absolvovali pravidelné 
schůzky, na nichž řešili aktuální úkoly. Byl sestaven tak-
zvaný ekokodex neboli pravidla, jimiž se řídí všichni žáci 
i zaměstnanci školy. 

Součástí projektu se stalo i malování zdí ve škole, na tom 
se podíleli žáci v hodinách pracovního vyučování a výtvarné 
výchovy. Smyslem bylo učinit školní prostředí útulnějším. 
Při obhajobě titulu „Ekoškola“ museli členové ekotýmu 
popsat a doložit naplňování plánů. Odměnou pak – kromě 
staronového titulu - byl vhodný dárek: osm pákových baterií, 
které pomůžou šetřit vodou. 

Zdroj: orlicky.denik.cz
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

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

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

Pozemková parcela číslo: Lokalita „Na Skřivánku“
Obec: Králíky  Katastrální území: KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů 

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 450 Kč/m2,s bonifika-
cí (sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému pobytu 
nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, součástí 
kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po 
dobu od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Bytovou jednotku: č. 31
Číslo popisné: 658/1 - V Bytovkách
Katastrální území: Králíky
Velikost bytu a jeho vybavení: 2 + 1, celková plocha bytu 
46,54 m2, vytápění ústřední, sociální zařízení v bytě, 
kuchyňská linka, sporák el., karma.
Předpis měsíčního nájemného: 1.359,- Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby/1 os.: 1.950,- Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem – Služby města 
Králíky s.r.o., tel.  465 631 366.

Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 1. 12. 2011.
Konečný termín přijímání žádostí: 14. 11. 2011 - žádosti 

přijímá majetkový odbor MěÚ.
Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu žada-

telů o nájem městského bytu. O končeném nájemci bytu 
rozhodne Rada města Králíky. 

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Bytovou jednotku: č. 31
Číslo popisné: 660/1 - V Bytovkách
Katastrální území: Králíky
Velikost bytu a jeho vybavení: 1 + 1, celková plocha bytu 
32,91 m2, vytápění ústřední, sociální zařízení v bytě, 
kuchyňská linka, sporák el., karma.
Předpis měsíčního nájemného: 1.092,- Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby/1 os.: 1.135,- Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem – Služby města 
Králíky s.r.o., tel.  465 631 366.

Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 1. 12. 2011.
Konečný termín přijímání žádostí: 14. 11. 2011 - žádosti 

přijímá majetkový odbor MěÚ.
Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu žada-

telů o nájem městského bytu. O končeném nájemci bytu 
rozhodne Rada města Králíky. 
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Město Králíky bude
přispívat na rekonstrukce

bytových jader
Rada města Králíky dne 12. 10. 2011 schválila s účinností od 

1. 1. 2012 nový postup při rekonstrukcích bytových jader v ul. 
V Bytovkách v Králíkách a výměny sociálních zařízení včetně 
instalací v ostatních bytových domech v majetku města na náklady 
nájemníka.

Pokud si nájemník bude chtít vyměnit bytové jádro či opravit 
sociální zařízení na své náklady, město mu z této investice po splnění 
všech předepsaných podmínek proplatí část nákladů ve výši 50% 
z provedené investice, maximálně však ve výši 30.000 Kč.

Rada města Králíky stanovila maximální počet 10 příspěvků na 
1 kalendářní rok. Pořadí žádostí je dle data doručení žádosti, které 
se budou přijímat od 1. 1. 2012.

Bližší informace podá majetkový odbor MěÚ.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Nemovitost: nebytový prostor
Číslo popisné: 354 - Velké náměstí - st.p.č. 214
Katastrální území: Králíky
Nebytový prostor: celková výměra 92 m2, .
Minimální výše nájemného: 500,- Kč/m2/rok
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby měsíč-
ně dopředu vždy nejpozději do 5. dne příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno.
Prohlídka nebytových prostor a bližší informace: po do-
hodě se správcem – Služby města Králíky s.r.o., tel.  
465 631 366.

Termín uzavření náj. smlouvy: do 10 dnů po schválení 
nájmu Radou města Králíky.

Konečný termín přijímání žádostí: do projevení zájmu 
o nájem nebytových prostor prvním zájemcem.

Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronají-
mání nebytových prostorů v majetku města Králíky.

Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po dobu 
vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo podat své 
připomínky a nabídky.

Elektronické občanské průkazy
Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat, že od 

1.1.2012  budeme vydávat nové občanské průkazy (tzv. e-OP). 
Z tohoto důvodu dojde k několika odstávkám systému při po-
žádání i předání nového cestovního pasu, a to v termínech:

• od 17. 11. 2011 do 20. 11. 2011 
• od 20. 12. 2011 do 2. 1. 2012
O stávající typ občanského průkazu se strojově čitelnými 

údaji je možné požádat nejpozději do 14. 12. 2011.
Za případně vzniklé nepříjemnosti se Vám předem omlou-

váme, ale tato opatření jsou nezbytná k přechodu na výrobu 
nových občanských průkazů.
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Horká sobota na tratích, kde „zítra“ znamená „už nikdy“
Babí léto je obdobím výletů do podzimně 

se barvící přírody, ale také obdobím vrcholící 
přípravy jízdních řádů. To první se u nás díky 
panujícímu počasí vydařilo, to druhé díky 
panující vládě už tak ne. Ale právě kombi-
nace obou jevů byla příčinou, proč se naše 
reportérská dvojice prvního říjnového dne 
vydala do kraje pod Králickým Sněžníkem, 
zanedlouho už železnicí nepřístupného.

Nikomu, kdož sleduje dění v oblasti do-
pravní politiky (tu však Česká republika vlast-
ně nemá), asi neuniklo, že v připravovaném 
jízdním řádu SŽDC dojde k dalšímu omezení 
regionální železniční dopravy. Souvisí to jak 
s úspornými opatřeními „vlády rozpočtové 
odpovědnosti“, jež ignoruje dohodu své před-
chůdkyně s kraji, uzavřenou formou memo-
randa, tak s postupující integrací dopravních 
systémů v rámci jednotlivých krajů, které na 
sebe na jejich hranicích narážejí a ve svém 
důsledku v řadě případů vedou k naprosté 
dezintegraci. K takovému stavu dochází také 
na hranici kraje Pardubického a Olomoucké-
ho, kterou překračují tři místní tratě.

Z nich jedna, spojující Dolní Lipsku s Ha-
nušovicemi a nesoucí doposud číslo 025, 
zmizí z jízdního řádu zcela, protože na ní bude 
osobní doprava dnem 11. 12. 2011 zastavena, 
zatímco trať číslo 024 bude od stejného data 
nově končit v zastávce Moravský Karlov, 
neboť žádný z krajů osobní vlaky na zbýva-
jícím úseku do Štítů neobjednal. K oběma 
„optimalizacím“ došlo přes protesty obcí 
i podpisy občanů pod dvěma peticemi, které 
se stavěly za zachování železniční dopravy 
v nezměněné podobě. Vzhledem k tomu, že 
změny nabyly definitivní podoby, rozhodli 
jsme se s Karlem obě tratě na poslední chvíli 
projet a dali si sraz v Letohradě.

Tento výchozí bod byl vybrán na základě 
nečetných možností, které nabízí platný jízdní 
řád pro cestování z „civilizace“ do Štítů a 
zejména mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi. 
Zatímco tak můj ostravský přítel měl možnost 
projet celou trať současného označení 024 
z Ústí nad Orlicí, já jsem cestoval z Hradce 
Králové po původní trati Rakouské severozá-
padní dráhy (Österreichische Nordwestbahn 
- ÖNWB) Chlumec nad Cidlinou – Lichkov, 
tedy po dnešní „odkloněné“ trati číslo 020 
a už jen lokálce číslo 021. Kdysi po té his-
torické trase jezdily rychlíky mezi Prahou a 
Jeseníkem, dnes jsem musel být vděčný aspoň 
za přímý spěšný vlak do Letohradu.

Podobnou reminiscenci ve mně vzbudil 
i vlak, jímž jsme měli pokračovat do Lich-
kova, tedy Sp 1665 Sněžník Pardubice hl.n. 
- Międzylesie. Vlak toho názvu totiž ještě 
v období platnosti GVD 2007/2009 jezdil 
mezi Pardubicemi a Hanušovicemi pod čísly 
1909 a 1908 a byl tak posledním dálkovým 
spojem na trati 025. Dnes se z něj stal vlak sice 
mezinárodní, ale na polském úseku své dráhy 
nepříliš využívaný. Což zřejmě platí i o dal-
ších vlacích osobní dopravy, které využívají 
nákladně elektrizovaného přeshraničního 
spojení. Krom skupinky nějakých sportovních 
fanoušků víceméně prázdný přijel do Letohra-
du i Os 15120 Międzylesie - Ústí n.Orlicí.

Nicméně ve vnitrostátní dopravě pře-
trasovanému Sněžníku cestující rozhodně 
nechyběli, v Lichkově se jimi na nástupišti jen 
hemžilo. Podle ustrojení a výbavy šlo vesměs 
o turisty, z části druhu cyklistického. Což 
mělo zajímavé důsledky, kterých jsme byli 
bytostně účastni také. Ovšem po tom, co jsme 
v kvapu, diktovaném brzkým odjezdem naše-
ho návazného spoje, zdokumentovali alespoň 
část vozidel, stojících u peronů. Mým zájmem 
byly především další polonizované peršningy, 
s nimiž jsem se doposud nesetkal, ale stihl 
jsem fotograficky obejít jen Wandu, která nás 
přivezla, a Marysiu pouze letmo zachytit při 
úprku ke spoji směr Dolní Lipka.

Tím byl Os 20075 do Hanušovic, tvořený 
jediným vozem řady 810, do něhož se snažila 
odhodlaně nacpat větší část osazenstva hojně 
obsazeného třívozového Sněžníku, včetně 
cykloturistů s jejich šlapacími aparáty. Nako-
nec jsme se do vozu dostali i my, i když jsme 
se museli rozdělit a krátkou cestu strávit nale-
peni na nástupní dveře. Já jsem svou druhou 
stranu opíral o postavu paní revizorky, která 
nás kontrolovala v předchozím vlaku, ale tady 
se musela své pracovní náplně z pochopitel-
ných důvodů vzdát. Pokračovat v ní mohla 
pak až v Os 20521 Dolní Lipka - Červená 
Voda, jímž nás zase doprovázela a který už 
tak zaplněn nebyl.

Bylo tomu tak díky faktu, že většina ces-
tujících přecpaného vlaku směr Hanušovice 
v Dolní Lipce nevystoupila, což dává jasný 
obraz o tom, jak je „zbytečný“. Na toto téma 
jsme dali s Karlem řeč během krátké cesty do 
Králík, kde jsme vystoupili – stejně jako nám 
už známá revizorka. Motivem jejího konání 
byl jistě promyšlený plán kontroly dalších 
vlaků, u nás poněkud nedomyšlený záměr 
včlenit do výletu turistický prvek. Nedomyš-
lený byl nikoliv sám o sobě, ale v tom, že 
jsem původně hodlal túru podél tratě či po ní 
započít až v Červené Vodě, a tak jsem předem 
na turistické mapě okolí Králík nestudoval, 
což byla chybka, jak se ukázalo.

Někomu by se mohl zdát pochybné už to 
ťapání po trati, po níž ještě pořád lze cesto-
vat vlakem. Jenže jestliže je ten vlak tvořen 
výhradně fotograficky téměř nepoužitelným 
orchestrionem a někdo touží po záběrech 
tratě samé i objektů na ní, nezbývá mu, než se 
trochu projít. A v našem případě z časového 
hlediska i výhodně, protože jsme tak mohli 
učinit v době, kterou bychom museli trávit 
čekáním na další spoj. Takže jsme objektivy 
vyprovodili náš vláček a pak je zaměřili na 
dobře udržovanou výpravní budovu (s jedi-
nou fungující výdejnou jízdenek na této 
trati od Jamného nad Orlicí až po Štíty) 
i nevelké kolejiště králického nádražíčka.

Pak jsme dali krátkou řeč s „naší“ paní 
revizorkou a vydali se na cestu směrem 
k Červené Vodě. Nikoliv rovnou po trati, ale 
podle Karlova nápadu se zeptali domorodců 
u blízkých bytovek. Což nám vyneslo dost 
únavnou a nikoliv snadnou zacházku po 
trávě i asfaltu, abychom se stejně ocitli na 
nám přece jen bližších pražcích. O čas nám 
ovšem nešlo, vlastně jsme jej měli nadbytek, 

a právě proto jsme si zvolili pěší přesun už 
z Králík, místo z koncové stanice Os 20521. 
A nakonec i to špatné se v dobré obrátilo. 
Stalo se tak po tom, co jsme prošli zastávkou 
Dolní Orlice a před Červenou Vodou narazili 
na téměř ideální místo k pořízení „traťovky“. 
Kdybychom totiž chvíli nebloudili, narazili 
bychom na vracející se motoráček někde 
v zářezu trati, takže by z mého focení a 
zejména Karlova filmování nic kloudného 
nevypadlo. S tímto konejšivým pocitem jsme 
pokračovali k Červené Vodě, jejíž nádražíčko 
jsme zastihli prosto jakéhokoliv života. Jeho 
poměrně velká staniční budova je sice z části 
obydlena, takže zubu času ještě nepodléhá, 
ale cestující zde k ukojení svých možných 
potřeb nenajde už zhola nic. Pomineme-li 
možnost ukrýt se před deštěm pod přístřešek, 
ovšem jen ve stoje, protože lavička není. 
Pavučiny na dveřích bývalé čekárny ukazu-
jí, že je už měsíce nikdo neotevřel. Trochu 
veselejší pohled skýtala nákladní část kole-
jiště, kde stály dva podle průvodky nedávno 
přistavené vagóny pro odvoz dřeva, které je 
na této lokálce téměř jedinou přepravovanou 
komoditou. Další naše putování po kolejích 
a zčásti i mimo ně bylo zajímavé spíš neže-
lezničně. Krom krásných výhledů do krajiny 
nám nabídlo i setkání s několika živými tvory. 
Třeba se psem, který se rád fotí, na rozdíl od 
své paničky, či se zástupci skotu domácího, 
který má před Moravským Karlovem svůj 
vlastní přejezd. A v samotné zastávce toho 
jména nás čekal dokonce dvoučlenný uvítací 
výbor, který si o fotografii v našem maga-
zínu výslovně řekl. Jak už jsem se zmínil, 
Moravský Karlov bude koncovým bodem 
osobní dopravy na trati z Ústí nad Orlicí, a 
proto nás jeho tvářnost pochopitelně zajíma-
la. Na její zkoumání jsme měli do příjezdu 
spoje, jehož pomocí jsme hodlali dosáhnout 
koncového bodu stávajícího, času až příliš. 
Nějak zvlášť zajímavé či dokonce půvabné 
místo to rozhodně není. Budova zastávky, 
opět bez jakýchkoliv náznaků služeb cestu-
jící veřejnosti, je ve stavu chátrajícím, její 
nákladiště, vzdor přilehlé pile, je zjevně už 
delší dobu mrtvé. Měli jsme štěstí, že jinak 
asi ponurému dojmu bránilo slunečné počasí 
a okolní vegetace, zvolna se odívající do pod-
zimního hávu. K vylepšení naší nálady přispěl 
i povznášející hovor s onou dvojicí místních 
nezletilců, tak rozdílných od svých vrstevníků 
velkoměstských. Posléze život na nádražíčku 
rozhojnila na vlak čekající seniorka, coby 
jediná představitelka místní běžné frekvence 
cestujících. Ta je jistě vyvážená, protože 
z 810.292-3 v roli Os 20507 Lichkov – Štíty 
po jeho příjezdu vystoupila rovněž jedna 
osoba rodu ženského. Na poslední úsek tratě 
se orchestrion vydal s asi desítkou cestujících 
ve svých útrobách, přičemž až do Štítů nás 
dorazilo sedm. Dlužno ovšem podotknout, že 
se tak událo tři čtvrtě hodiny po poledni, kdy 
lze stěží předpokládat dopravní špičku.

Je pochopitelné, že po příjezdu do stanice 
(dnes dopravny D3), v níž jsme ještě nikdy 
nebyli a kam se už zřejmě nikdy nepodíváme, 

(pokračování na následující straně)
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Horká sobota na tratích, kde „zítra“ znamená „už nikdy“
jsme věnovali svou pozornost její podobě. 
Staniční budova nese znaky relativně nedávné 
rekonstrukce prostorů pro cestující, které však 
už žádné služby neposkytují. Stavba sama 
je však udržovaná, zřejmě i díky tomu, že 
je obydlená. Stopy zcela nedávných oprav 
nese i kolejiště, které slouží nákladní dopravě 
se zjevně dominujícím dřevem, jak ukazuje 
pohled na poměrně rozlehlé nákladiště. 
Na rozdíl od předchozích zkušeností jsme 
mohli konstatovat, že celý areál někdejšího 
nádraží působí vcelku úpravně. Na severním 
štítu výpravní budovy jsou patrny zbytky ně-
kdejšího názvu stanice, který zněl Moravský 
Šilperk. To ovšem až od roku 1918, lokálka 
byla Císařsko-královskými státními drahami 
(kaiserlich-königliche Staatsbahnen - kkStB), 
zbudována v letech 1897 až 1899 jako Lokal-
bahn Grulich-Schildberg, přičemž výchozí 
stanicí byla dnešní žst. Dolní Lipka a koncová 
byla postavena poblíž města německého 
názvu Schildberg. Doprava byla zahájena 
dne 30. 12. 1899 v režii kkStB, které po 
svém vzniku k 28. 10. 1918 vystřídaly ČSD. 
Okolnosti vzniku tratě byly zajímavé, jak se 
lze dočíst v článku o ní, a neméně zajímavý 
byl plán jejího pokračování do Hoštejna.

Odkaz na článek o trati Dolní Lipka – 
Štíty:

http://www.lzkclub.estranky.cz/clanky/po-
dorlicke-trate/trat-dolni-lipka---stity.html

Podél trasy nikdy nepostavené tratě (snad 
s výjimkou krátkého pokračování ve formě 
vlečky do blízkého statku) vede do města 
Nádražní ulice, jejíž název pomalu ztrácí své 
opodstatnění. Po ní jsme se vydali, abychom 
strávili zbývající čas do odjezdu zpátečního 
spoje osvěžením ducha i těla. Toho prvního se 
nám dostalo skrze příjemné pohledy na mo-
derní vilky i památné budovy, to druhé nám 
poskytla česká kofola ve vietnamské hospodě 
jménem Amerika. Na zpáteční cestě jsem 
zažertoval, že bychom měli zrychlit, abychom 
si v motoráčku sedli. Nebyl to vtípek povede-
ný, protože vzdor všem předpokladům míst 
k sezení mnoho nebylo. Příčinou enormního 
zájmu cestující veřejnosti byla údajně pouť 
v Králíkách, i když část z nich vystoupila 
už v nedalekých Herolticích. Při nakládání 
a vykládání převážených kočárků v počtu 
pěti kusů nás napadalo, zda tuto přepravu 
zajistí autobus, který „malý, ale šikovný“ 
motoráček v nedaleké budoucnosti nahra-
dí. Ten navíc umí jezdit jen sólo, zatímco 
náš Os 20508 v Králíkách zdvojnásobil svou 
kapacitu spojením s dalším orchestrionem 
a v takovéto podobě nás dopravil do Dolní 
Lipky. Kupodivu téměř na čas, byť jízdní 
řád v nácestných zastávkách pochopitelně 

nepočítá s odbavením většího počtu cestují-
cích, které leží na bedrech strojvedoucího. Ta 
včasnost příjezdu nahrávala našim plánům, 
jejichž součástí byla i dokumentace železniční 
stanice Dolní Lipka, která je sice obsazena 
výpravčím, ale i zde byla výdejna jízdenek 
uzavřena. Jediné služby nalezne cestující 
v čekárně (pokud se mu podaří otevřít její 
drhnoucí dveře, jevící se jako uzamčené) 
v podobě lavičky k usednutí a nápojového 
automatu k osvěžení. A pokud to s kávou 
přežene, může nalézt úlevu na k tomu vy-
hrazeném místě, od něhož je klíč k dispozici 
v dopravní kanceláři. Na zkoumání staniční 
budovy však došlo až poté, co jsme navštívili 
zdejší historickou raritu, manuální točnu, kte-
rou jsem doposud viděl vskutku jen z vlaku. 
A když jsme u dějin, připomeňme si historii 
tratě, po níž jsme se měli vydat do Hanušovic. 
Nejsevernější železniční spojnici Moravy 
s Čechami postavila a dne 15.10.1873 do pro-
vozu uvedla Moravská pohraniční dráha (k.k. 
privilegierte Mährische Grenzbahn - MGB). 
1. 6. 1883 převzaly provoz na trati kkStB, kte-
ré se k datu 1. 1. 1895 staly i jejím vlastníkem. 
Po 28. 10. 1918 státní dráhy rakouské v obou 
rolích vystřídaly ČSD. Trať hraje svou roli 
i v dopravě nákladní, především dřeva z ná-
kladiště stanice Červený Potok (která je i jinak 
zajímavá), ale hlavně tvoří odklonovou trasu 
hlavního tahu, takže jí zánik ani po zastavení 
osobní dopravy nehrozí. Na toto téma přišla 
pochopitelně řeč i při krátké návštěvě doprav-
ní kanceláře, do níž se vnutil nejprve Karel 
a pak jsem jej následoval i já. Paní výpravčí 
jsme opustili společně se strojvedoucím 
dalšího orchestrionu, který nás měl svézt po 
pro pravidelnou osobní dopravu napříště za-
povězené trati. Vzhledem k tomu, že vozidlo 
fotografickou dokumentaci znemožňovalo, 
snažili jsme se uložit výjevy z cesty aspoň do 
své paměti biologické. V tom nám poněkud 
překážela rozjařená skupinka výletníků, která 
v Červeném Potoce doplnila původní čtveřici 

cestujících na už přijatelnější počet. Takže 
v Hanušovicích jsme rádi z vláčku vypadli. 
Byť jsme z Hanušovic mohli téměř v zápětí 
po příjezdu pokračovat do Zábřehu na Moravě 
brněnským rychlíkem, dali jsme přednost 
o něco později jedoucímu osobáku a přestupu 
v Bludově, abychom využili krásného počasí 
k ještě nějakým fotografickým počinům. Před 
naše objektivy se krom několika orchestrionů 
(jichž jsme už za ten den měli tak nějak dost) 
dostavili dva brejlovci klasičtí na protijedou-
cích rychlících a třetí, pro změnu inovovaný, 
stál v čele nákladního vlaku opodál. A za 
dokumentaci stála i samotná staniční bu-
dova, po uzavření kdysi populární nádražní 
restaurace s překvapivě vylidněným a tichým 
nástupištěm. Zkrátka pohoda.

Ale všechno jednou končí, a tomu losu 
neunikl ani náš společný výlet. Po celkem 
nezajímavé cestě Os 3674 (vedeným vozem, 
jímž jsme přijeli z Dolní Lipky) do Bludova 
a poté už klasickou soupravou Os 3753/3752 
Šumperk – Nezamyslice do stanice Zábřeh na 
Moravě jsme se rozjeli na opačné strany. Kar-
la přiblížil k domovu R 703 Šohaj a já jsem 
o něco později využil služeb mezinárodního 
Ex144 Landek. Před jeho příjezdem jsem stihl 
ještě zachytit něco málo z provozu na hlavním 
tahu, k čemuž se pak na pardubickém hlavním 
nádraží, kde jsem při přestupu měl chvíli času, 
už nedostávalo světla. Ale stejně jsem se o pár 
snímků pokusil. Zbytek cesty mi uběhl ve 
spokojených vzpomínkách na hezky a snad 
i užitečně prožitý rekordně teplý den. 

Článek byl publikován na serveru www.
vlaky.net, autor článku pan PhDr. Zbyněk 
Zlinský, administrátor serveru vlaky.net.

Odkaz na článek: http://www.vlaky.net/
zeleznice/spravy/4157-Horka-sobota-na-
tratich-kde-zitra-znamena-uz-nikdy/

Poznámka redakce: Děkujeme autorovi 
reportáže za svolení k otištění v městském 
zpravodaji, závěr článku jsme redakčně zkrá-
tili. Mapa k článku je na straně 27.

(pokračování z předchozí strany)

Koupím starou motorku, auto 
(např. Tatra 603) a zemědělskou 
techniku (traktor a pod.) i nepojízd-
né a nekompletní. I bez technické-
ho průkazu. Josef  Hájek, Rozhraní 
93, tel 732 698 186 nebo e-mail: 
klara.krizikova@seznam.cz



Králický zpravodaj 11/2011 - 11

SPOLEK CELNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
VÝCHODOČESKÝ KLUB CELNÍCH VETERÁNŮ HORNÍ LIPKA

Spolek celníků ČR vznikal postupně od 
počátku 20. let minulého století, zejména 
pak v letech 1921 až 1923, ale i v pozdějším 
čase až do roku 1929. Jeho oficiální název 
byl Spolek celních úředníků a úředně byl 
založen v roce 1923. Jeho činnost byla 
fakticky přerušena v roce 1939 okupací 
Československa. Pokusy o jeho obnovení 
byly částečně realizovány v letech 1946 až 
1948, plně se však činnost spolku již nikdy 
neobnovila.

Opětovně se o spolku začalo jednat v roce 
1990. Na základě dochovaných historických 
dokumentů a materiálů byly připraveny 
podklady k vypracování návrhu nových 
stanov spolku, které byly kompilačně - ve 
formě zásad dopracovány až v druhé polo-
vině roku 1992; později i v paragrafovém 
znění. Takto zásadně připravené stanovy 
byly předloženy Ministerstvu vnitra České 

republiky jako nové stanovy spolku k  regis-
traci. Registrovány byly dne 12. listopadu 
1992 již jako stanovy Spolku celníků 
České republiky.

Původní stanovy byly v roce 2008 čás-
tečně pozměněny a jejich registrace byla 
provedena dne 14. dubna téhož roku. 

Spolek je dobrovolnou, nezávislou, zá-
jmovou, profesní a stavovskou organizací, 
která je nábožensky a politicky neutrální. 
Základem spolkové činnosti je kolegialita 
a etika. 

Den 8. dubna 2011 bude v rámci Spolko-
vé činnosti celníků České republiky zapsán 
významným písmem. Tohoto dne byl zalo-
žen Východočeský klub celních veteránů 
se sídlem v bývalé budově Finanční stráže 
RČS na Horní Lipce.

Cílem činnosti VKCV je hájit a prosazo-

vat stavovské zájmy celníků veteránů, které 
nejsou v rozporu s právním řádem České 
republiky. VKCV usiluje o povznesení čle-
nů na demokratických zásadách. Tohoto cíle 
bude dosahováno zejména: upevňováním 
vzájemnosti a soudržnosti mezi členy spo-
lečnými schůzkami, setkáními při různých 
příležitostech, zájezdy, výlety, společensko 
- kulturními akcemi a prosazováním práv 
celních veteránů společně s ochraňová-
ním stavovské cti prostřednictvím orgánů 
Spolku celníků ČR a VKCV; k důležitým 
bodům patří spolupráce s regionálními 
celními kluby.

Členem VKCV může být pracovník nebo 
bývalý pracovník celní správy (dále CS), 
který odpracoval nejméně 25 let v CS a do-
vršil věku 45 let, který souhlasí s Klubovým 
řádem VKCV a zavazuje se tento Klubový 
řád dodržovat a dle něho se řídit.

Nominujte dobrovolníky,
neziskovky i firmy, které
dobrovolnictví podporují

Pardubice (26. 9. 2011) - Koalice 
nevládek Pardubicka ve spolupráci 
s Pardubickým krajem připravila 
v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 Ocenění dob-
rovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky 
odpovědných firem z Pardubického kraje. Cílem akce je 
vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a 
organizací. Své nominace mohou posílat občané do 15. listo-
padu na adresu organizátora (KONEP o. s., Pernštýnská 15, 
Pardubice 500 02).

V Pardubickém kraji aktivně působí celá řada dobrovolníků a 
neziskových organizací. „Jsou zde lidé, kterým nezáleží jen na 
sobě, ale mají zájem i o své spoluobčany a prostředí kolem sebe,“ 
říká Pavel Šotola, radní Pardubického kraje a dodává vysvětlení: 
„Jsou to lidé, kteří svůj čas věnují druhým s radostí a bez nároku 
na odměnu. Proto jim náleží společenské uznání. A uznání patří 
i těm, kteří dobrovolnictví podporují.“

Nominace jsou rozděleny do 3 kategorií: Dobrovolník, Nestátní 
nezisková organizace a Společensky odpovědná firma.

Základní pravidla určující, kdo může být nominován a kdo nomi-
novat, jsou uvedena na nominačních listech. Nominační listy jsou 
ke stažení na informačním portálu pro neziskové organizace www.
nevladky.cz v sekci „dobrovolnictví“.

Každá nominace bude oceněna pamětním listem, deset počinů 
z každé kategorie obdrží věcnou cenu a pět nominovaných se podívá 
do Štrasburku. Slavnostní vyhlá-
šení oceněných se uskuteční 7. 
prosince ve společenském sále 
Magistrátu města Pardubic.

„Nejvýznamnější počiny z ob-
lasti dobrovolnictví ocení nezá-
vislá komise složená ze zástupců 
veřejné správy, neziskového a 
podnikatelského sektoru. Komisi 
jmenuje radní Pardubického kra-
je zodpovědný za neziskový sektor 
Pavel Šotola,“ říká k pravidlům 
Jana Machová, ředitelka Koalice 
nevládek Pardubicka, o. s.

Jednotné přijímačky
opět s firmou SCIO

Pardubice (12. 10. 2011) - Také 
v tomto školním roce bude Pardubický 
kraj po dohodě s řediteli středních 
škol, kde je zřizovatelem, zajišťovat jednotné přijímací zkoušky 
do maturitních oborů. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 
23., 24. a 25. dubna 2012. Dodavatelem testů pro přijímací zkoušky 
bude stejně jako před rokem společnost SCIO, která vzešla z výbě-
rového řízení vyhlášeného Krajským úřadem Pardubického kraje. 
Zkoušky na osmiletá gymnázia se budou skládat z obecných stu-
dijních předpokladů, u čtyřletých maturitních oborů se uskuteční 
přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a obecných studijních 
předpokladů.

„Za nejdůležitější považuji fakt, že v tomto školním roce budou pevně 
stanoveny bodové hranice nutné pro přijetí pro první, a další kola při-
jímacího řízení,“ říká radní pro školství Jana Pernicová. Díky tomu se 
už nestane, že ředitelé středních škol sníží bodovou hranici v některém 
z dalších kol tak, že by to znehodnotilo význam přijímacích zkoušek a 
úsilí, které žáci přípravě na přijímačky věnovali. „Toto řešení vzešlo ze 
společného jednání s řediteli středních škol na konci školního roku a také 
z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Snažili jsme 
se najít všechna slabá místa a dobrat se společně nejlepšího možného 
řešení,“ dodává Jana Pernicová.

V bodovém hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení dojde 
v porovnání s minulým školním rokem k určitým změnám. Vyslyšeni 
byli ředitelé obchodních akademií, pro které bude bodová hranice po-
třebná pro přijetí o něco nižší než u gymnázií, ale vyšší než u ostatních 
odborných škol. Gymnázia, na rozdíl od ostatních středních škol, použijí 
jednotný systém bodování za prospěch uchazeče na základní škole.

Změní se také kritéria pro přijímání žáků v dalších kolech přijímacího 
řízení. Žák bude přijat ke studiu maturitního oboru pouze tehdy, pokud 
dosáhne alespoň minimálně stanovené bodové hranice.

Přijímací zkoušky „nanečisto“ budou střední školy organizovat pro 
zájemce individuálně v průběhu měsíce března a poskytnou jim tak 
možnost absolvovat v předstihu srovnatelný test v prostředí střední 
školy, o kterou projevili zájem. 

Všechny informace k přijímacím zkouškám budou veřejnosti k dis-
pozici na webu Pardubického kraje do konce října tak, aby příprava 
žáků na tyto zkoušky mohla probíhat za jasných pravidel v dostatečném 
předstihu před vlastním přijímacím řízením. Ještě v říjnu se uskuteční 
pracovní schůzka s výchovnými poradci základních škol. Ředitelé 
základních a středních škol se dozvědí vše potřebné na společném 
pracovním setkání ve dnech 21. – 25. listopadu 2011 na Seči.
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů na území města. V současné 

době jsou v objektu králické čističky odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, které je 
možno si přisvojit. S nalezenými psy je možno se seznámit a prohlédnout si je každý 
pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.

Výzkum: nejlepším městem pro podnikání
v Pardubickém kraji jsou Pardubice

Tisková zpráva 20. října 2011
Srovnávací výzkum Město pro byz-

nys, který již čtvrtým rokem vyhod-
nocuje podnikatelské prostředí v 227 
obcích České republiky, vyhlásil města 
s nejlepšími podmínkami pro podnika-
tele Pardubického kraje. V konkurenci 
patnácti hodnocených měst se nejlépe 
umístily Pardubice. Druhou příčku ob-
sadila Polička, na třetím místě skončilo 
Vysoké Mýto. 

Pardubice se do čela krajského žebříčku 
posunuly z loňského sdíleného druhého 
místa. První příčku si zaslouží zejména 
díky nejlepším dílčím výsledkům v oblasti 
podmínek pracovního trhu, přístupu veřejné 
správy a podnikatelského prostředí. Posled-
ní jmenovaná oblast zohledňuje například 
vývoj počtu ekonomických subjektů, podíl 
malých a středních firem či oborovou struk-
turu podnikatelské činnosti. 

„Ještě před dvaceti lety jsme byli městem 
sportu a průmyslu. Transformace nám však 
pomohla výrazně zlepšit podmínky k životu 
i podnikání. Navíc postupné rozšiřování 
univerzity učinilo z Pardubic zajímavé 
studentské město s velkým podnikatelským 
potenciálem a rozvojem služeb,“ sdělil při 
přebírání ocenění náměstek pardubické 
primátorky Jiří Rozinek.  

Druhou příčku obsadila loni poslední 

Polička. Město zabodovalo v oblasti kvality 
lokality, která hodnotí mimo jiné stabilitu 
krajiny, počet registrovaných pacientů na 
jednoho lékaře a kriminalitu. V oblasti 
pracovního trhu skončila Polička hned za 
vítěznými Pardubicemi. Na třetí příčce se 
v Pardubickém kraji umístilo Vysoké Mýto. 
Město, které v loňském ročníku skončilo až 
předposlední, letos uspělo zejména v ob-
lasti podnikatelského prostředí a cenových 
podmínek.

Partner výzkumu Eurovia CS také ocenil 
město s nadprůměrnými výsledky v některé 
z dílčích kategorií. „Speciální ocenění za 
dobrý přístup veřejné správy udělujeme 
Pardubicím za podprůměrnou zadluženost, 
vysoký počet úředních hodin a dobré výsled-
ky v testu elektronické komunikace vysoký 
počet městských strážníků a nadprůměrné 
investiční výdaje,“ informoval Petr Do-
hnálek, ředitel závodu Pardubice Stavební 
skupiny Eurovia CS. 

Vyhlášení celorepublikového žebříčku 
227 obcí výzkumu Město pro byznys 
proběhne 30. listopadu v Praze.  Loni se 
nejlepším městem pro podnikání stal Písek, 
na druhém místě skončila Nová Paka a třetí 
příčku obsadil Prostějov. 

Obce se ve výzkumu Město pro byznys 
hodnotí na základě padesáti kritérií roz-
dělených do šesti oblastí: podnikatelské 

prostředí, kvalita lokality, pracovní trh, 
kvalita veřejné správy, cenové podmínky a 
telefonický průzkum mezi podnikateli. 

Dílčí uznání byla v Pardubickém kraji 
udělena těmto městům:

• Hlinsko – za největší nárůst podnika-
vých obyvatel

• Vysoké Mýto – za rozvoj bytové vý-
stavby

• Holice – za nejméně znečištěné ovzdu-
ší 

• Žamberk – za zlepšení bezpečnosti 
ve městě 

• Lanškroun – za největší pokles neza-
městnanosti 

• Králíky – za nejvyšší investice z měst-
ského rozpočtu 

• Pardubice – za dobré hospodaření 
města

• Ústí nad Orlicí – za otevřenost úřadu 
• Česká Třebová – za nejvyšší spokoje-

nost podnikatelů s cenou úrovní 
• Polička – za nejvyšší spokojenost pod-

nikatelů s prací radnice 
***
Město pro byznys je srovnávací výzkum, 

jehož cílem je vytvořit diskusní platformu 
na téma podpory malého a středního 
podnikání ze strany místních samospráv. 
Vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, partne-
rem je společnost Eurovia CS. Mediálními 
partnery výzkumu jsou zpravodajský kanál 
České televize ČT 24 a Český rozhlas. Od-
borným garantem je Hospodářská komora, 
data vyhodnocuje agentura pro informace 
a analýzy Datank.

Výtvarné dílny JUKRA o. s.
Pokud jste zavítali do obchodních 

center, uvědomíte si, že jste snad před 
týdnem chodili ještě v letních sandá-
lech, nyní na vás odevšad začínají útočit 
Vánoce a příprava na ně. Chceme vám 
poskytnout inspiraci, nabídnout i jiné 
možnosti, jak tento čas odlehčit. Připra-
vili jsme pro vás sérii výtvarných dílen, 
ve kterých se seznámíte pod vedením 
zkušených lektorů s různými technikami 
a po příjemně stráveném čase si odnesete 
výsledky svého snažení. Workshopy 
proběhnou v rámci projektu Staří mladí 
nebo mladí staří s finanční podporou 
ČNA Mládež a Nadace O2. 

4. 11. 2011 (pátek) Práce s vlnou – 
plstění. Lektorka kurzu - akad. mal. 
Marie Karenová.

Na kurzu, který proběhne od 16 hodin 
ve výtvarném ateliéru ZUŠ Králíky, se 
dozvíte o technice suchého i mokrého 
plstění, vyrobíte si mj. plstěné šperky 
a ozdoby. Zájemci si přinesou mýdlo 
(nové, voňavé) a starší ručník, ostatní 
materiál k tvoření zajistíme. Symbo-
lický příspěvek 50,- Kč.  Počet míst je 
omezen na15.

V listopadu a prosinci proběhnou pak 
další workshopy: Jak se dělá grafika 

(lektor Jaroslav Šabata), Řezbářská 
dílna (lektor Pavel Machálek). Termíny 
budou upřesněny po dohodě s lektory, 
podrobnosti k dílnám najdete na www.
jukra.cz.

Přihlášky na výtvarné dílny: 
Monika Kudláčková – Květinka, ul. 

Hluboká, Králíky, tel.: 605 291 608 
Marie Karenová, tel: 604 904 632, ka-
renova.marie@seznam.cz.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
22. 9.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemku p.p.č. 147 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM ruší usnesení RM/2011/38/535 
ze dne 7. 9. 2011 a doporučuje schválit 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 1003/2 
v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM schvaluje příspěvek na stavbu 
zpevněné plochy ke sportovnímu využití 
na pozemku p.p.č. 23/24 v k.ú. Králíky 
a ukládá odboru VTS v rámci rozpočtu 
2012 stavbu zrealizovat. 

RM schvaluje požádat ČR – SSHR 
o bezúplatný převod nepotřebného movi-
tého majetku státu ve smyslu ustanovení 
§ 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů: 

z nabídky pro organizační složky státu 
a státní organizace č.j. 06098/11/OSMI/
KOUK o 1 ks hoblovky a 28 ks palet 
kovových žlutých v celkové evidenční 
ceně 53.294,78 Kč

z nabídky pro fyzické a právnické 
osoby č.j. 06091/11/OSMI/KOUK o 1 
ks vozíku vysokozdvižného 3522 TXK 
Desta, 1 ks traktorového přívěsu a 28 ks 
palet HOPSK plechových v evidované 
minimální kupní ceně 185.821 Kč

z nabídky organizačním složkám státu 
a státním organizacím č.j. 06126/11-
SSHR/OPH-vecd. o 1 ks přívěsu cister-
na PHM HEFA 1 m3 v evidenční ceně 
29.400 Kč.

RM schvaluje nákup programu pro 
evidenci sbírkových předmětů ve vlast-
nictví města Králíky uložených ve Vo-
jenském muzeu Králíky s názvem „Pro-
Muzeum“, výrobce firma Bach systems 
s.r.o. a ukládá vedoucímu odboru ŠKT ve 
spolupráci s Ing. Švédou a M. Večeřem 
zajistit nákup a instalaci programu. 

R M  s c h v a l u j e  s m l o u v u  č . 
OŽPZ/11/41863 mezi městem Králíky 
a Pardubickým krajem na vypracování 
projektové dokumentace na akci „Vodo-
vodní přivaděč pro obec Červený Potok“. 
Současně RM pověřuje starostku města 
podpisem výše uvedené smlouvy.

RM ruší usnesení číslo RM/2011/35/508 
a schvaluje realizaci dvou divadelních 
představení pro mládež se zaměřením na 
protidrogovou problematiku a pověřuje 
starostku města podpisem smluv o rea-

lizaci projektu.

5. 10.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemku st.p.č. 769/10 za kupní cenu ve 
výši 130 Kč/ m2 a části pozemku p.p.č. 
97/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 
Kč/ m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje pozemku.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + ná-
klady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemků. Zároveň RM nedoporučuje 
schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 
466/8 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemků.

RM v  návaznos t i  na  usnesen í 
ZM/2011/06/117 pověřuje starostku 
jednáním s Hypoteční bankou, a.s. 
o možnosti předčasného splacení úvěru 
z výtěžku prodeje nemovitosti.

RM schvaluje pronájem pozemku 
p.p.č. 255 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem 
sekání trávy panu Sedlákovi, Králíky.

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 1293/1 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
účelem sekání trávy a údržby pozemku 
panu Seidlovi, bytem Králíky.

RM schvaluje ukončení nájemního 
vztahu k pozemku p.p.č. 220/1 v k.ú. 
Králíky s paní Jandejskovou, bytem Krá-
líky, a to dohodou ke dni 31. 12. 2011.

RM schvaluje ukončení nájemního 
vztahu k pozemku p.p.č. 332 v k.ú. 
Dolní Hedeč s manžely Krejčovými, 
bytem Králíky, a to dohodou ke dni 30. 
9. 2011.

RM schvaluje záměr prodeje dámské-
ho jízdního kola zn. Lady 26 za minimál-
ní kupní cenu 300 Kč + DPH a ukládá 
MO záměr prodeje zveřejnit.

RM schvaluje pronájem nebytového 
prostoru – zasedačky v čp. 316 v Krá-
líkách - pro Úřad práce ČR, Krajskou 
pobočku v Pardubicích, Kontaktní pra-
coviště Ústí nad Orlicí, na dny 17. 10. 
2011 až 20. 10. 2011.

RM bere na vědomí uplatnění opč-
ního práva k prodloužení doby nájmu 
stávajících nebytových prostor v čp. 
364 v Králíkách, a to od 16. 1. 2012 na 
dobu určitou 5 let Českou spořitelnou, 
a.s., Praha.

Město Králíky jako dotčený ÚSC bere 
na vědomí oznámení o zahájení zjišťova-
cího řízení ve věci „Novostavba výrobní 
haly v areálu Hradecká 635, Králíky“ 
společnosti OMB composites EU, a.s., 
Praha, a nemá k němu připomínky. 

RM doporučuje změnu usnesení 
ZM/2011/06/112 ze dne 12.09.2011 a 
doporučuje schválit prodej pozemků 
p.p.č. 836/4 a 1272/2 v k.ú. Heřmanice 
u Králík manželům Vonzovým, Heř-
manice a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM ukládá MO z důvodu ochrany 
majetku města zapracovat do nově uza-
víraných nájemních smluv na pronájem 
městských bytů povinnost nájemce bytu 
umožnit pronajímateli vstup do domác-
nosti za účelem kontroly stavu bytu a 
toho, zda je řádně užíván, a to vždy před 
uzavřením nové nájemní smlouvy.

RM schvaluje dodatek č. 3 ke „Smlou-
vě licenční č. CNS_SSL_03_32_MeU-
Kraliky k užití nových verzí softwarové-
ho díla SPISOVÁ SLUŽBA“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

RM schvaluje užití znaku města Krá-
líky na dresech sportovců pro florbalový 
tým „FC Nám se nechce Králíky“ a 
zároveň schvaluje přímý příspěvek ve 
výši 5.000 Kč na úhradu startovného 
v OAFL. 

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ 
Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad 
Orlicí (pracoviště Červený Potok) pro 
školní rok 2011/2012 o 3 děti (celkem 
27 dětí).

RM souhlasí pro školní rok 2011/2012 
s přijetím dětí z obce Lichkov a Červená 
Voda do MŠ Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí.

RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu dne 6. 10. 2011 do 03:00 
hodin dne 7. 10. 2011, a to v souvislosti 
s pořádáním „Vyhodnocení Cihelny“, 
které se koná v areálu objektu Celní 
správy Horní Lipka, a to za splnění ná-
sledujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným množstvím pořadatelů tak, 
aby minimalizoval negativní dopady na 
okolní obyvatele; 

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

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

12. 10.
RM ruší usnesení RM/2003/19/289 

ze dne 20. 5. 2003 a schvaluje nový po-
stup při rekonstrukcích bytových jader 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
v bytových domech v ul. V Bytovkách 
a výměny sociálních zařízení včetně 
instalací v ostatních bytových domech 
v majetku města s účinností od 1. 1. 
2012, a to takto:

Žadatel předloží majetkovému odbo-
ru žádost s přesnou specifikací úprav 
(rozpis stavebních prací včetně finanční 
kalkulace), které má zájem žadatel 
realizovat. Úpravy nesmí zasahovat do 
podstaty bytu.

K žádosti se vyjádří příslušné odbory 
MěÚ (VTS, ÚPaSÚ, ŠKT) a správce by-
tového fondu. Souhlas k provedení úprav 
bude dán za předpokladu, že k úpravám 
dá souhlas stavební úřad, resp. uvede, 
že nemá proti těmto úpravám z hlediska 
stavebního zákona námitek. V opačném 
případě nebude souhlas s úpravami 
vydán. 

Souhlas města k jejich provedení bude 
dán tehdy, když žadatel tyto úpravy 
přesně specifikované a v uvedené hod-
notě bezúplatně převede na město jako 
majitele bytu. 

Převod na město bude realizován 
smlouvou o provedení a bezúplatném 
převedení investic s přesnou specifikací 
předmětu převodu uzavřenou předem se 
stanovením přechodu vlastnického práva 
ke dni ukončení realizace úprav.

V průběhu realizace a po ukončení 
realizace úprav provede odbor VTS a 
správce bytového fondu kontrolu zreali-
zovaných úprav zda odpovídají rozsahu a 
kvalitě uvedené ve specifikaci v žádosti. 
Na základě této kontroly vydá odbor 
VTS písemný souhlas s proplacením 
části nákladů na rekonstrukci ve výši 
50% z provedené investice, maximálně 
však ve výši 30.000 Kč z rozpočtu správ-
ce bytového fondu na správu a údržbu 
bytů, a to na základě daňového dokladu 
vystaveného dodavatelem.

RM stanovuje maximální počet 10 
příspěvků na 1 kalendářní rok. Pořadí 
žádostí je dle data doručení žádosti. 
Žadatel může požádat v 1 kalendářním 
roce pouze jednou. 

Jiný postup podléhá schválení RM. 
RM též budou postupovány sporné 
případy. 

RM ruší usnesení RM/2003/19/289 ze 
dne 20. 5. 2003 a schvaluje v návaznosti 
na usnesení RM/2011/43/600 nový po-
stup při rekonstrukcích ostatních bytů 
a nebytových prostor v majetku města 
s účinností od 1. 1. 2012, a to takto:

Žadatel předloží majetkovému odbo-
ru žádost s přesnou specifikací úprav 
(rozpis stavebních prací včetně finanční 
kalkulace), které má zájem žadatel 
realizovat. Úpravy nesmí zasahovat do 

podstaty bytu či nebytového prostoru.
K žádosti se vyjádří příslušné odbory 

MěÚ (VTS, ÚPaSÚ, ŠKT) a správce by-
tového fondu. Souhlas k provedení úprav 
bude dán za předpokladu, že k úpravám 
dá souhlas stavební úřad, resp. uvede, 
že nemá proti těmto úpravám z hlediska 
stavebního zákona námitek. V opačném 
případě nebude souhlas s úpravami 
vydán. 

Souhlas města k jejich provedení bude 
dán tehdy, když žadatel tyto úpravy přes-
ně specifikované a v uvedené hodnotě 
bezúplatně převede na město jako maji-
tele bytu či nebytového prostoru. 

Převod na město bude realizován 
smlouvou o provedení a bezúplatném 
převedení investic s přesnou specifikací 
předmětu převodu uzavřenou předem se 
stanovením přechodu vlastnického práva 
ke dni ukončení realizace úprav.

Jiný postup podléhá schválení RM. 
RM též budou postupovány sporné 
případy. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 2032 za kupní cenu ve 
výši 100 Kč/ m2 + náklady spojené s pře-
vodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemku.

RM schvaluje záměr pronájmu pozem-
ků určených k plnění funkcí lesa a jiných 
pozemků souvisejících s lesem nebo 
sloužících lesnímu hospodářství: - k.ú. 
Horní Lipka – p.p.č. 2150, 2151, 2227, 
2325, 2647 a 2649 za nájemné ve výši 0,3 
Kč/m2/rok + DPH, a to na dobu určitou 
do 31. 12. 2011. Zároveň RM ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje prodej pánského hor-
ského kola zn. OLPRAN - Phaetom paní 
Chodcové, Králíky.

RM schvaluje ukončení nájemního 
vztahu k pozemku st.p.č. 769/4 v k.ú. 
Králíky s panem Sekaninou, Králíky a 
to dohodou ke dni 31. 10. 2011.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního příspěvku Sdružení obcí 
ORLICKO na financování vlastního po-
dílu sdružení na projektu „Objekt infor-
mačního a sociálního zázemí Lyžařské 
běžecké oblasti Buková hora – Suchý 
vrch na Červenovodském sedle“ a po-
věřuje starostku jejím podpisem.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
investičního příspěvku Sdružení obcí 
ORLICKO na financování vlastního 
podílu sdružení na projektu „Objekt 
informačního a sociálního zázemí Lyžař-
ské běžecké oblasti Buková hora – Suchý 
vrch na Červenovodském sedle“ a pově-
řuje starostku jejím podpisem.

RM schvaluje osadnímu výboru Heř-
manice použití přidělených finančních 

prostředků ve výši 4000 Kč na pořízení 
komponentů pro elektronické zabezpe-
čení kostela v Heřmanicích. 

RM souhlasí s odstraněním dřevin na 
pozemku p.č. 3489 v k.ú. a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z těchto dře-
vin s panem Borovičkou, Králíky, s pod-
mínkou, že veškeré práce budou prove-
deny na jeho vlastní náklad a nebezpečí, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví 
bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM schvaluje Nařízení města Králíky 
č. 2/2011 o vymezení úseků místních 
komunikací a chodníků, na kterých se 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost od-
straňováním sněhu a náledí v zimním 
období roku 2011/2012 na území města 
Králíky.

13. 10.
RM schvaluje zadávací podmínky pro 

veřejnou zakázku zadávanou v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení 
s názvem „Dodávka zemního plynu pro 
město Králíky, jeho příspěvkové orga-
nizace, a obchodní společnost, kterou 
město Králíky zřídilo“ 

RM/2011/44/620: RM schvaluje za-
dávací podmínky pro veřejnou zakázku 
zadávanou v rámci zjednodušeného 
podlimitního řízení s názvem „Dodávka 
elektřiny pro město Králíky, jeho pří-
spěvkové organizace, a obchodní společ-
nost, kterou město Králíky zřídilo“.

RM jmenuje komisi pro otevírání 
obálek pro veřejnou zakázku „Dodávka 
zemního plynu pro město Králíky, jeho 
příspěvkové organizace, a obchodní 
společnost, kterou město Králíky zřídi-
lo“ ve složení: Jana Ponocná, Antonín 
Vyšohlíd, Bc. Čestmír Doubrava, Ing. 
Ladislav Tóth a Jan Mlynář. Jako náhrad-
níky RM navrhuje Jana Čumu, Ing. Pavla 
Strnada, Mgr. Vlastimila Kubíčka, Ing. 
Miroslava Boušku a Herberta Hollyho.

RM/2011/44/622: RM jmenuje komisi 
pro vyhodnocení nabídek pro veřejnou 
zakázku „Dodávka zemního plynu pro 
město Králíky, jeho příspěvkové orga-
nizace, a obchodní společnost, kterou 
město Králíky zřídilo“ ve složení: Jana 
Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Čest-
mír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth a Jan 
Mlynář. Jako náhradníky RM jmenuje 
Herberta Hollyho, Ing. Pavla Strnada, 
Mgr. Vlastimila Kubíčka, Ing. Miroslava 
Boušku a Ivo Pecháčka.

19. 10.
RM schvaluje záměr pronájmu pozem-

ků p.p.č. 1725/5 a 1725/6 v k.ú. Králíky 
za účelem údržby pozemků za roční ná-
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jemné ve výši 14.334 Kč a ukládá záměr pronájmu zveřejnit. 
Zároveň RM souhlasí s oplocením celého areálu sběrného 
dvora v ul. Hradecká v Králíkách v navrženém provedení.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 356/1 v k.ú. 
Králíky za účelem zřízení zahrady a sekání trávy – údržby 
pozemku za roční nájemné ve výši 537 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 2. 4. 
2010 mezi městem Králíky a panem Martincem, Králíky mimo 
jiné na pronájem pozemku p.p.č. 3792/1 v k. ú. Králíky, a to 
z důvodu změny přečíslování pozemku a změny výměry.

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů v čp. 
354 na Velkém náměstí v Králíkách za minimální nájemné ve 
výši 500 Kč/m2/rok, doba zveřejnění záměru – do projevení 
zájmu o nájem nebytových prostorů prvním zájemcem, ostatní 
podmínky budou v souladu s Pravidly pro pronajímání neby-
tových prostorů ve vlastnictví města Králíky, a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM ukládá starostce města vyzvat společnost Agrostav, a.s., 
Ústí nad Orlicí k úpravě vztahu k pozemkům v areálu staveb-
ního závodu Králíky, ul. Hradecká nájemní smlouvou za roční 
nájemné ve výši 109.284 Kč. Zároveň RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemků st.p.č. 881, 882, 883, 884, 885/2, 1046, 
p.p.č. 46, 1500/2, 1500/20, 1758/7, 1758/8, 1758/22, 1758/55, 
1758/56, 1758/58 vše v k.ú. Králíky za roční nájemné ve výši 
109.284 Kč a ukládá záměr pronájmu zveřejnit. 

RM schvaluje darovací smlouvy od OMB composites EU, 
a.s., Ing. Miloslav Hynek, Ensytra s.r.o., Ekola České Lib-
chavy, TES-LAMP s.r.o., HELI CZECH s.r.o., STRABAG 
a.s., Asociace hydroenergetiků ČR a S.A.S. CZ, spol. s r.o. 
Předmětem smluv jsou finanční dary na krytí nákladů souvi-
sejících se vzpomínkovou akcí „Den Sil podpory AČR Cihelna 
2011 Králíky“. Zároveň RM pověřuje starostku podpisem 
darovacích smluv. 

RM schvaluje darovací smlouvy od firmy Hanušovická lesní 
a.s., předmětem smlouvy je poskytnutí daru ve formě řeziva 
a dříví v celkové hodnotě 4.255 Kč a od firmy MADOS MT 
s.r.o., předmětem smlouvy je zajištění dopravně-inženýrského 
opatření v celkové hodnotě 14.103 Kč včetně DPH na kulturní 

Výpis z jednání Rady města Králíky
akci „Den Sil podpory AČR Cihelna 2011 Králíky“. Zároveň 
RM pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy. 

RM schvaluje nájemní smlouvu s firmou STRABAG a.s., 
týkající se pozemků p.p.č. 328/4, 328/3, 328/2, 470/4, 1503/3, 
375/17, 375/15, 375/14, 375/13, 375/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 
za účelem zřízení mezideponie a vybudování stavby „Terénní 
úpravy v k.ú. Dolní Boříkovice“ za nájemné 60 Kč/1 tuna odpa-
du bez DPH, a to na dobu určitou do 30.11.2012. RM zároveň 
pověřuje starostku podpisem výše uvedené smlouvy. 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 653/2011, 
2011/63396-221 a 10044 přidělené městu Králíky rozhodnutím 
Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 3.250.443 Kč.

RM schvaluje „Pravidla pro užívání městského rozhlasu“ a 
pověřuje starostku jejich podpisem.

RM bere na vědomí návrh „Jednacího řádu zastupitelstva 
města Králíky“, a to ve znění pozměňovacího návrhu a ukládá 
právničce města předložit tento návrh ke schválení na násle-
dujícím jednání ZM.

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu dne 
27. – 28. 10. 2011 a dne 28. – 29. 10. 2011 do 02:00 hodin, 
v souvislosti s pořádáním „Setkání celníků“, které se koná 
v areálu objektu Celní správy Horní Lipka, a to za splnění 
následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným množ-
stvím pořadatelů tak, aby minimalizoval negativní dopady na 
okolní obyvatele; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 
1/2009, o podmínkách k zabezpečení 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 schvaluje dopravní komisi ve složení Antonín Vyšohlíd, 
Pavel Šverák, Miroslav Macháček, BA (Hons), Bc. Jan Divíšek 
a Arnošt Juránek.

I ve školním roce 2011/2012 pokračujeme v adopci na dálku
Od roku 2006 jsme jako škola zapojeni do adopce na dálku, to 

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

Před dvěma roky jsme adoptovali dnes pětiletého chlapce 
Mouhameda Souare. Mouhamed nemá otce. Vyrůstá v rodině 
jeho strýce, který má své dvě děti. Je to chudá rodina, která 
nemá prostředky na vzdělání. Díky našemu příspěvku může 
Mouhamed navštěvovat školu.

Aby mohl pokračovat ve školní docházce, bylo nutné vybrat 
potřebnou částku (5 250,- Kč) na další školní rok, kterou bylo 
nutné odeslat do konce října 2011.

Jsme rádi, že se nám opět podařilo příslušný obnos mezi 
žáky a učiteli gymnázia a základní školy vybrat a umožnit tak 
vzdělání malému chlapci.

Na gymnáziu jsme vybrali 3 030 Kč, na „žluté škole“ 1 480,- a 
na „bílé škole“ 740,- Kč.

Děkujeme za spolupráci Mgr. Jarmile Berkové a paní Eleně 
Bílé.

Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli částkou.
Pokud by Vás zajímaly další informace kolem adopce na 

dálku, hledejte na www.pro-contact.cz.
Mgr. Zdenka Kolbová, Mgr. Martin Tyč
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Občanská poradna pomáhá lidem v nouzi
Současná doba s sebou přináší jevy, na které se učíme reagovat. 

Existuje třeba řada firem, které se živí na materiální a sociální bídě 
druhých lidí nebo „jen“ na jejich naivitě či neznalosti.  Tradiční model 
široké rodiny, kdy člověk může řešit své problémy právě v okruhu rodiny a 
příbuzných, často selhává. Proto hledají tito potřební oporu u kamarádů, 
u různých institucí anebo tápou – nikoho nemají, nevědí si rady… 

Jednou z možností, jak řešit své potíže je návštěva občanské poradny.  
Zeptali jsme se Ing. Marcely Náhlíkové, vedoucí Občanské poradny 
v Ústí nad Orlicí, kterou provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí:

S čím konkrétně můžete pomoci člověku, který za vámi přijde?
Občanská poradna nabízí službu odborného sociálního poradenství, 

která je nabízena každému, kdo se ocitne v nouzi, neví si rady a není 
schopen svou situaci zvládnout bez pomoci. Při své návštěvě nás 
občan seznámí se svou obtížnou situací, my mu vyhledáme potřebné 
informace, navrhneme možná východiska a případně mu pomůžeme 
s realizací zvoleného řešení.

Čeho se dotazy nejčastěji týkají?
Řešíme otázky ze sféry majetkoprávní, pracovní, rodinné, otázky 

kolem bydlení, sociálních dávek, ochrany spotřebitele atd. V poslední 
době se na nás občané nejčastěji obracejí s problematikou dluhů a 
exekucí, s rozvodovými záležitostmi nebo s důsledky různých před-
váděcích akcí.

V čem vidíte hlavní výhodu pro občany, kteří vás vyhledají?
Naše služba je bezplatná, diskrétní a otevřená každému. Nikdo se 

nemusí bát k nám přijít.
Mohla byste popsat nějaké případy, které řešíte?
Často se na nás lidé obracejí s tím, že na ulici je oslovil zástupce 

nějaké firmy s „výhodnou“ nabídkou (např. změna operátora, nabídka 
pojištění, změna dodavatele elektrické energie atd.). Lidé pod tlakem a 
doslova na ulici podepíšou nějaké dokumenty. Pak si ale uvědomí, že 
nově sjednané podmínky jsou pro ně nevýhodné a že žádnou změnu 
vlastně nechtějí. Když přijdou včas do naší poradny, dokážeme jim 
docela jednoduše pomoci. 

Velmi časté jsou také dotazy týkající se dluhů. Občanům např. po-
máháme se sepsáním dopisu věřiteli s návrhem splátkového kalendáře, 
podáním odporu proti platebnímu rozkazu nebo pomůžeme vyplnit a 
podat návrh k soudu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot). 

Kolik občanských poraden je v současnosti v našem regionu?
Oblastní charita Ústí n.O. má zřízenou poradnu v Ústí nad Orlicí, 

která má kromě Ústí nad Orlicí další čtyři kontaktní místa:  Králíky, Lan-
škroun, Letohrad a Vysoké Mýto.

Občanská poradna v Ústí nad Orlicí je v provozu od r. 2003. Jak se 
za tu doby vyvíjí tématika dotazů a zájem o tuto službu?

Nejvýraznější změnou je v posledních dvou letech prudký nárůst 
dotazů týkajících se dluhů, exekucí a oddlužení. Vzhledem ke stoupající 
informovanosti jsou dnes dotazy občanů podstatně složitější a kompli-
kovanější než dříve. Zájem o poradenství také významně narůstá, např. 
v roce 2010 jsme zaznamenali téměř 50 % nárůst počtu dotazů oproti 
roku 2009. To svědčí o tom, že naše služba přináší lidem užitek.

Děkujeme za rozhovor.

Kontakty:
Občanská poradna Ústí n. Orl.
Ing. Marcela Náhlíková
17. listopadu 69, tel. 465 520 520, e-mail: poradna@orlicko.cz
provozní doba:
Pondělí 9.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 h., Čtvrtek  9.00 – 11.30 h.
Pouze pro objednané:
Úterý 13.00 – 15.00 h., Čtvrtek 12.30 – 16.00 h.
kontaktní místo:
Králíky - Gymnázium a ZŠ, Moravská 647, provozní doba: úterý 

9.00 – 12.00 h. (každý sudý týden).

Poděkování
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS 

ČR, oblastní odbočka a středisko SIA Česká Třebová, touto 
cestou děkuje Městu Králíky, za finanční příspěvek na činnost 
organizace v roce 2011 pro zrakově postižené občany.

Rada oblastní odbočky SONS

Poděkování
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS 

ČR, oblastní odbočka a středisko SIA Česká Třebová, touto 
cestou děkuje žákům ZŠ 5. května Králíky, za aktivní pomoc 
při prodeji pastelek a všem příznivcům, kteří nás podpořili za-
koupením bílé pastelky, která symbolizuje zrakové postižení.

Celostátní sbírka Bílá pastelka proběhla dne 12. října 2011.
Rada oblastní odbočky SONS ČR

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.
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Děti už ví, jak pomáhat,
když budou číst

STARTUJE NOVÁ 
ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

pro malé i velké čtenáře oddělení pro mládež
Městské knihovny v Králíkách

Stalo se už pěknou tradicí, že od listopadu do března připravujeme pro čtenáře oddělení 
pro mládež soutěž, jejímž vyvrcholením je NOC S ANDERSENEM.

V letošní soutěži se děti přenesou do světa pohádek.
První soutěžní otázky je  v listopadu zavedou za Večerníčkem, prosinec bude patřit 

klasickým českým pohádkám Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena.
V  lednu se podíváme do kina prostřednictvím českých i světových filmových pohádek 

a poslední soutěžní otázky v únoru budou z pohádek o krtkovi a dalších zvířátkách.
Na měsíc březen budou připraveny pro děti, které projdou úspěšně všechny soutěžní 

otázky, prémiové úkoly.
VŠECHNY DĚTI, KTERÉ BUDOU SOUTĚŽIT OD LISTOPADU AŽ DO BŘEZNA, 

DOSTANOU ZÁBAVNOU ODMĚNU - NOC S ANDERSENEM, KTEROU SPOLEČNĚ 
STRÁVÍME V KNIHOVNĚ 30. BŘEZNA 2012.

Děvčata a chlapci, pojďte s námi za pohádkou, nebojte se nic, až přijdete do knihovny, 
dozvíte se víc.

Ivana Marečková

Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle Krá-
lického zpravodaje, jsme přesvědčeny o tom, že 
je třeba pomáhat všemu, co pomáhá potřebným. 
Proto jsme v Týdnu knihoven od 3. do 7. října 
za technické spolupráce pana Appla připravily 
besedy o projektu ČTENÍ POMÁHÁ, na které 
postupně se svými učiteli přišli všichni žáci 22 
tříd ze základní školy a gymnázia. Dohroma-
dy jich bylo 426! Jak to u nás v oddělení pro 
mládež vypadalo, se můžete podívat na webové 
stránce knihovny http://kraliky.orlicko.cz/

knihovna/ ve Fotogalerii.
Do projektu se od 8. dubna letošního roku 

zapojilo téměř 57 579 mladých čtenářů ve věku 
od 6 do 18 let a na pomoc potřebným se jim po-
dařilo rozdělit 5 083 950 korun, což znamená, 
že správně vyplnily 115 216 kontrolních testů. 
Denně se nově zaregistruje průměrně 313 dětí a 
„vydělají“společně kolem 30 000 korun. Pomoc 
díky dětem dostalo 54 charitativních projektů. 

Podle statistik pomáhají nejvíce žáci pátých 
tříd, kterým se podařilo „vydělat“ 1,4 milionu 

korun. Potěšitelné je, že do projektu je zapojeno 
70 % všech základních a středních škol z celé 
České republiky. 

Nejvíce oblíbenou knihou ze seznamu Čte-
ní pomáhá je Harry Potter a Fénixův řád od 
J. K. Rowlingové. Z českých titulů vede Bylo 
nás pět od Karla Poláčka. 

Nabídka knih, ze kterých si můžou vybírat 
jednotlivé čtenářské kategorie, je pestrá. První 
a druhá kategorie si může vybrat z 52 různých 
knih, seznam pro třetí kategorii obsahuje zatím 
50 knih.

Jako odměnu a poděkování dostali koncem 
září nejaktivnější čtenáři, kteří se zapojili do 
projektu ČTENÍ POMÁHÁ, malý dárek - 
setkání s jedním z patronů projektu hercem 
Zdeňkem Svěrákem.

Deset vybraných dětí se s ním sešlo v pražské 
cukrárně Myšák. Tam jim pan Svěrák odpovídal 
na jejich dotazy o divadle, knihách i písničkách. 
Potom jim přečetl pohádky ze své knihy Pan 
Buřtík a pan Špejlička. Jako dárek dostaly děti 
jeho knihy s  věnováním a podpisem. Setkání 
mělo krásnou atmosféru a děti byly nadšené. 
Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na 
webové stránce projektu.

Přibývá lidí, kteří považují tento projekt za 
výjimečný, a různými způsoby ho podporují. 
Cestovní kancelář FISCHER ve spolupráci 
s autory projektu ČTENÍ POMÁHÁ vyhlásila 
soutěž pro jednotlivé školy a třídy o týdenní 
letecký zájezd na Mallorcu.

Soutěž bude probíhat do 20. května příštího 
roku. Pro každou z věkových kategorií bude 
probíhat zvlášť, tzn., že bude vyhlášena nej-
lepší třída v jednotlivých kategoriích. Podrobná 
pravidla soutěže jsou zveřejněna na webové 
stránce projektu.

Z reakcí dětí a učitelů při besedách a zvýšené 
návštěvnosti v oddělení pro mládež cítíme, že 
pomáhání čtením chytlo i naše děti, které za-
čaly číst, testovat svoje znalosti a POMÁHAT 
POTŘEBNÝM.

Ivana Marečková

Klub seniorů Králíky
v měsíci listopadu připravuje

9. 11. v 15.00 hodin - Přednáška pana MUDr. Dolečka na téma Aktivní stáří, 
otázky a odpovědi na dané téma. Zveme i nečleny Klubu, kteří se zajímají 
o tyto aktuální otázky spojené se stářím. Hotel Beseda.

10. 11. v 17.00 hodin - Výbor Klubu seniorů. Náplň jednání: zhodnocení 
zájezdu do Wroclawi - poznatky a informace. Možná účast členů Klubu 
s náměty a připomínkami k daným oblastem.

15. 11. v 13.00 hodin - Koupání v Zábřehu. Možné pro členy i nečleny 
Klubu. Přihlášky u pí. Mgr. Bednářové tel 774 059 589. Cena: 100 Kč autobus, 
40 Kč dvě hodiny využití bazénu.

24. 11. v 16.00 hodin - Společenský večer na Střelnici společně se soci-
álním odborem za účasti seniorů z družebního Klubu z Międzylesie. Zveme 
všechny, kteří mají o tento typ společenského vyžití mají zájem.

29. 11. v 8.00 hodin - Zájezd do Polska - Klodska za vánočními nákupy. Zveme 
i nečleny Klubu. Přihlášky u pí. Bednářové tel. 774 059 589. Cena 150 Kč.

předseda J. Dobrohruška

Byl jsem sveden!
(k účasti)

Seznámili jsme se už v autobusu. Cho-
dili jsme po nábřežích, dívali se z motů 
na řeku Odru a měli jsme čas se vzájemně 
poslouchat.

Prostě pohádka ve starobylém městě 
Wroclavi. Byl čtvrtek, v ulicích dost lidí, a 
když vám oči zabloudí ve věžích katedrál, 
rychle hledáte v proudu lidí vyšší orientační 
bod – to jest čepici kšiltovku. Pod ní je hlava 
p. Dobrohrušky a ten je hlavou – předsedou 
Klubu důchodců v Králíkách. A v té hlavě 
doutnají představy i vzdálenějších cestách 
– co takhle Berlín....

Klub má svou hospodářku paní Bednářo-
vou, neúnavnou průvodkyni paní paní Mau-
rerovou a fotografujícího pana Hošpese, který 
nám zajistil 10 zlotých. Pro klub jezdí obratný 
řidič p. Schweidler. Stálí členové klubu už 
mají za sebou více akcí, mají chuť a energii 
někam se dostat, něco vidět, zúčastnit se.

V Králíkách je prostě „zdravé povětří“.
Lubomír Petráněk
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Společenská kronika
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.

Důležité upozornění viz. tato strana!!!

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. 11. So MUDr. Jáňová Mladkov čp. 133 465 635 441
06. 11. Ne MUDr. Jáňová Mladkov čp. 133 465 635 441
12. 11. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
13. 11. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
17. 11. Čt MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
19. 11. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
20. 11. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
26. 11. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
27. 11. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
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.

Informace v rubrice
Společenská kronika

Z důvodu ochrany osobních údajů a 
možného vzniku bezpečnostních rizik při 
jejich zneužití, přestane redakce KZ zve-
řejňovat automaticky informaci o životním 
jubileu našich spoluobčanů. Konkrétně 
se jedná o ta životní výročí, kde byly již 
dříve dány souhlasy s tímto zveřejněním. 
Tento souhlas byl vydán formou podpisu 
na listině, se kterou obcházel jubilanty 
pracovník městského úřadu. 

Nyní budeme zveřeňovat tato výročí 
podle nových pravidel. Pokud projeví ju-
bilant zájem o zveřejnění svého životního 
jubilea, musí osobně požádat paní Janu 
Panchártkovou, odbor vnitřních věcí MěÚ 
Králíky, tel. 465 670 873, e-mail j.pancha-
rtkova@kraliky.eu. V tomto případě bude 
toto životní jubileum zveřejněno.

Obdobná pravidla budou i v případě 
zveřejnění informace o úmrtí - tuto zále-
žitost vyřizují pozůstalí. Sňatky vyřizuje 
obdobným způsobem paní Jitka Maixne-
rová, matrikářka MěÚ Králíky.

Tato nová pravidla jsou účinná od červ-
nového čísla zpravodaje.

Výroba a prodej
• dřevěných briket
• palivového dřeva
• třísek na zátop
Od 1. dubna letní ceny 
dřevěných briket.
Tel: 737 27 43 31

MANŽELSTVÍ             „Gratulujeme a přejeme štěstí.“
Milan Vaníček - Petra Rozehnalová

Marek Hutečka - Eva Revúsová
Zdeněk Švéda - Martina Černohousová

Posezení starší generace
Sociální komise při MěÚ Králíky a Klub seniorů o.s. vás zvou na posezení 

starší generace, které se koná dne 24. 11. 2011 v 16.00 hod. ve velkém sále 
Klubu Na Střelnici v Králíkách. 

Hudba - tanec – občerstvení - tombola
Svoz je zajištěn zdarma autobusovými linkami p. Pinkase:
Prostřední Lipka (odbočka k želez. zastávce) 15.22 hod.
Horní Lipka (hasičská zbrojnice) 15.35 hod.
Heřmanice (konečná) 15.25 hod.
Dolní Lipka (železniční stanice) 15.51 hod.
Dolní Boříkovice (knihovna) 15.43 hod.
Dolní Boříkovice (u mostu) 15.45 hod.
Červený Potok (u kostela) 15.55 hod.
Dolní Hedeč (konečná) 16.12 hod.
Odvoz z akce dle domluvy.

Srdečně zvou pořadatelé

Koupím chalupu na krá-
licku. Tel: 777 114 004.

Sháním rodinný dům na 
pěkném místě v okolí 
Králik. Nejlépe do 15 
km. Tel: 734 622 739.
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Program na LISTOPAD
pátek  4.  JMENUJI SE OLIVER TATE  zač. ve 20:00 hod
Hořká komedie vypráví o zmatcích a úzkostech dospívající-

ho Olivera. Mladík se rozhodne přijít o panictví, přičemž sám 
sebe bere nesmírně vážně, vážně si zapisuje do deníku, vážně 
monitoruje intimní život rodičů – a při tom všem samozřejmě 
působí poněkud směšně. Po delší době je v kinech poetická 
britská/velšská komedie. (A pro seriálové fanoušky – scénář a 
režie Richard Ayoade neboli Moss z IT Crowd.)

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

úterý   8.   ŠMOULOVÉ   zač. v 17:00 hod
Šmoulové se chystají slavit festival modrého měsíce, ale do jejich 

vesnice vtrhne čaroděj Gargamel. Na útěku se dostanou do součas-
ného New Yorku, Gargamela mají ovšem stále v patách. Celovečerní 
snímek navazuje na velký úspěch televizního seriálu a dětský divák 
se setká se všemi oblíbenými modrými postavičkami.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 100 min.

pátek   11.   DRIVE   zač. ve 20:00 hod
Americký thriller (označovaný jako film roku 2011) natočil 

dánský režisér Nicolas Refn a snímek skutečně kombinuje hol-
lywoodské a evropské filmové postupy. Kritika ocenila především 

inovativní skloubení thrilleru a filmu noir i to, že hlavní hrdina není 
prvoplánová hora masa, ale v podstatě subtilní a komplikovaný 
člověk, který se snaží stát na správné straně, i když důsledky jeho 
rozhodnutí jej přivedou k boji o holou existenci. 

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 100 min.

BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA
pátek    18.   zač. ve 20:00 hod
Multigenerační příběh řeší milostné vztahy rodičů střední gene-

race a jejich dospělých i dospívajících dětí. Inteligentní romantická 
komedie se opírá o silnou hereckou sestavu (Steve Carell, Juliane 
Mooreová) a oplývá chytrými dialogy, sofistikovanou zápletkou 
a poměrně civilním, nijak patetickým a místy také ironickým 
způsobem vyprávění.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 115 min.

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
úterý   22.   zač. v 17:00 hod
Tři sta let po škole! Takový trest dostala mladá čarodějnice 

Saxána v úspěšné (a téměř čtyřicet let staré) komedii Dívka na 
koštěti. Dospělá Saxána nyní žije normálním a šťastným životem 
v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, 
bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Jenže na půdě stále číhá 
dávné tajemství...  

Vstupné 55,-; přístupný; 85 min.

pátek   25.   VIDITELNÝ SVĚT   zač. ve 20:00 hod
Slovenský snímek je komorním psychologickým dramatem 

o osamělosti člověka. Čech pracující jako letový dispečer v Bra-
tislavě se upne ke sledování rodiny odnaproti a jeho voyeurství 
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se postupně mění v posedlost. Veškerá tíha dramatu spočívá na 
hereckém výkonu Ivana Trojana, který zdařile vystihuje stavy 
svého antihrdiny.

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

úterý   29.   SUPER 8   zač. v 17:00 hod
Retro sci-fi horor pro diváka ve školním věku – to tu ještě nebylo. 

Povedený snímek popisuje havárii armádního vlaku, po které se 
v malém městečku v Ohiu začnou dít nepochopitelné věci. Nikdo 
z obyvatel netuší, že z vlaku unikl zajatý mimozemšťan. Parta dětí 
se pustí do pátární na vlastní pěst, aby zachránila oblíbeného učitele 
i svůj amatérský film.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 105 min.

Klub Na Střelnici Králíky
LISTOPAD 2011

PINOCCHIO – NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
středa   2.   zač. v 8:30 a v 10:00 hod
Školní divadelní představení o známé dřevěné postavičce s dlou-

hým nosem. Věková adresa: 3-10 let, vstup pro maminky s dětmi je 
možný po domluvě na tel. č. 603 849 460. Vstupné 25,- Kč.

sobota   5.   DIVADELNÍ KOMEDIE   zač. v 19:30 hod
Divadelní soubor z Holic přiváží komedii finského dramatika 

Bengta Ahlforse. Vtipný pohled do divadelního mikrosvěta, kde 
jen zdánlivě platí jiná pravidla. Vztahy mezi lidmi jsou stále ty-
též, ať stojíte na jevišti nebo sedíte v hledišti. Jen na jevišti je to 
velice často mnohem náročnější …  Vstupné 60,- Kč, vstupenky 
k dispozici na místě.

sobota   12.   RUDY LINKA   zač. ve 20:00 hod
Fenomenální kytarista Rudy Linka zavítá na svém podzimním tur-

né i do Králík. Aktuální 
program má název “The 
American Songbook” 
a kytaristu doprovázejí 
muzikanti z New Yor-
ku - kontrabasista Peter 
Brendler a bubeník Rich 
Huntley. Velký sál Střel-
nice bude mít stolovou 

úpravu s možností občerstvení. Vstupné 100,- Kč, předprodej vstu-
penek u paní Kubešové, obchod Halens na Velkém náměstí.

čtvrtek   17.   ADAMUS TRIO   zač. v 19:00 hod
Koncert ke státnímu svátku. 

Účinkují Jan Adamus – hoboj, 
anglický roh, Jitka Adamusová 
– housle, Květa Novotná – 
klavír. Adamusovo trio založil 
vedoucí souboru Jan Adamus 
již v roce 1985. Jedním z cílů 
tohoto tria je hledání nových 
zvukových možností a nových 
kombinací nástrojů. V tomto komorním obsazení jsou vlastně 
zastoupeny nejdůležitější skupiny hudebních nástrojů. Hoboj a 
anglický roh jako představitelé dechových nástrojů, housle z řady 
smyčcových nástrojů a klavír (případně cembalo) z nástrojů klá-
vesových. Na programu jsou skladby J. Brahmse, A. Dvořáka, 
R. Schumana, F. Schuberta a J. Suka. 93. koncert Kruhu přátel 
hudby se koná v Evropském domě, vstupné 60,- Kč, vstupenky 
k dispozici na místě.

NEVĚSTA PRO HASTRMANA
sobota   19.   zač. v 15:00 hod  
Odpolední pohádka s písničkami pro celou rodinu v podání 

divadelního souboru Zdobničan z Vamberka. Co všechno se může 
stát, když se zamiluje vodník... Vstupné 30,- Kč, vstupenky k dis-
pozici na místě.

čtvrtek   24.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční podzimní setkání dříve narozených s kulturním progra-

mem, hudbou, tancem a občerstvením. Vstupné dobrovolné.

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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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – listopad 2011
Odbor kultury Vás zve na divadelní představení
Světáci
Středa 2. listopadu, 19 hodin, sál kina v Jablonném 

nad Orlicí. Slavnou muzikálovou komedii můžete zhlédnout 
v provedení pražské divadelní společnosti Háta. V hlavních 
rolích se představí: F. Tomsa, V. Limr, L. Olšovský/D. Gondík, 
Z. Pantůček/A. Háma, M. Zounar/J. Oplt, J. Přeučil/P. Gelnar, 
M. Sobotka/L. Pečenka, P. Vítek/M. Bočanová, A. Gondíko-
vá/V. Žehrová, O. Želenská/M. Absolónová, I. Andělová, J. 
Zenáhlíková/M. Kantorová, V. Peterková.

Odbor kultury zve na vernisáž výstavy
Vánoční rozjímání – Hana Kozubová
Neděle 13. listopadu v18 hodin, kulturní a informační 

centrum čp. 30, Jablonné nad Orlicí
Výstavu krajky si můžete prohlédnout v průběhu otevírací 

doby IC.

Pro adventní dobu jsme pro Vás připravili čtyři vánoční 
koncerty. V listopadu proběhne první z nich.

1. Vánoční koncert – Adamusovo trio
Pátek 25. listopadu 19 hodin, sál kina v Jablonném nad 

Orlicí. J. Adamus - hoboj, anglický roh, J .Adamusová – hous-
le, K. Novotná - klavír

Vánoční jarmark
Pondělí 28. listopadu – úterý 29. listopadu 15:30 - 19 

hodin ZŠ v Jablonném nad Orlicí
Tradiční prodejní vánoční jarmark v prostorách ZŠ, součástí 

akce je i živý betlém.

Program širokoúhlého kina v Jablonném nad 
Orlicí listopad 2011

Čtvrtek 3. listopadu 2011 v 19:30 hodin - Jana Eyrová 
– VB

Nové netradiční zpracování románu Ch. Bronzové. Hlavní 
hrdinkou příběhu je mladá dívka, která se rozhodne získat 
nějaké životní zkušenosti tím, že se stane služkou v domě 
tajemného, ale charismatického Edwarda Rochestera. Z těch 
dvou se postupně stanou přátelé a zdá se, že by mohli být i 
něčím víc, avšak tajemství, které Rochester skrývá, je možná 
až příliš strašlivé. Režisér hodně povedeného dramatu Sin 
Nombre Cary Fukunaga si sehnal do svého filmu elitu brit-
ského herectví, takže můžeme čekat snad i nějaký ten útok 
na Oscary.

Přístupný od 12 let, 120min.

Odbor kultury připravil nejen pro děti
Dětský filmový festival
Pondělí 7. listopadu - pátek 11. listopadu
Opět bude mnoho pohádek a spousta cen. Všechna předsta-

vení začínají vždy v 17 hodin.

Čtvrtek 24. listopadu 2011 v 18:00 hodin - Saxána a 
Lexikon kouzel – ČR

Nenechte si ujít film režiséra Václava Vorlíčka se skvělým 
herecký obsazením. Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vy-
nesený před mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou 
čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí 
za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normál-
ním životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, 

dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. 
Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o 
jejím předešlém čarodějnickém životě. Právě toto maminčino 
tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka. 

Přístupný, 90min.
Pondělí 28. listopadu 2011 v 19:30 hodin – Ošetřovatel 

– USA
Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošet-

řovatele Griffina Keyese (Kevin James). Griffin, kterému je 
příjemněji ve společnosti lva než ve společnosti ženy, usoudí, 
že jedinou jeho možností, jak najít dívku svých snů, je odejít 
ze zoo a najít si zajímavější práci. Zvířata se v záchvatu paniky 
rozhodnou porušit svá prastará pravidla mlčení a odhalí své 
největší tajemství: umí mluvit! Aby Griffina přiměla zůstat, 
rozhodnou se mu udělit lekce seznamování a dvoření – ve 
zvířecím stylu. Ve filmu dále hrají Rosario Dawson a Leslie 
Bibb. Český dabing.

Přístupný, 104min.
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Výsledky FC Jiskra Králíky-Červená Voda
A mužstvo
Sokol Pomezí - FC Jiskra Králíky-Červená Voda 3:1 (0:0)  - 25. 

9. 2011. Branky: 65. Coufal, 67. Pořízka, 80. Nespěšný - 89. Starý. 
Rozhodčí: Vaněk Tomáš (Choceň) - Hunal Jaroslav (Borohrádek), 
Horníček Evžen (Hemže). Delegát PKFS: Malšán Libor (Svitavy). 
ŽK: 2:3. Diváků: 120. Stadión: Pomezí.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda - Sokol Verměřovice 3:1 (2:0) 
- 2. 10. 2011. Branky: 31. Mlčůch, 33. Skoták, 76. Šmolík - 61. Kmeť. 
Rozhodčí: Papáček Libor (Česká Třebová) - Vaněk Tomáš (Choceň), 
Pavlas Jiří (Č.Voda). ŽK: 3:6. Diváků: 300. Stadión: Králíky.

Jiskra Ústí nad Orlicí B - FC Jiskra Králíky-Červená Voda 4:2 
(1:2) - 9. 10. 2011. Branky: 25. Stejskal, 70. Zachař, 75. Kaláb, 88. 
Dušek - 35. Paulus, 45. Šmolík. Rozhodčí: Braun Martin (Pardubice) 
- Vodrážka Dan (Pardubice), Habrda Miroslav (Česká Třebová). ŽK: 
2:2. ČK: 0:1 (68. Skoták). Diváků: 60. Stadión: Ústí nad Orlicí.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda - Semanín 1:2 (1:1) -  16. 10. 
2011. Branky: Šmolík - Špatenka, Šimek. Rozhodčí: Horníček Evžen 
(Hemže) - Filip Jan (Jamné nad Orlicí), Beneš David (Letohrad). 
Diváků: 150. Stadión: Králíky.

SK Masokombinát Polička B - FC Jiskra Králíky-Červená 
Voda 5:1 (4:1) - 22. 10. 2011. Branky: Paulus David. Rozhodčí: 
Pagáč Ladislav (Pardubice) - Pavlas Jan (Pardubice), Halva Radek 
(Litomyšl). Diváků: 80. Stadión: Polička.

B mužstvo
FC Jiskra Králíky-Červená Voda B - Sopotnice 3:4 (2:2) - 24. 9. 

2011. Branky: 2. Jurenka, 26. Kuběnka, 47. Musil - 27. a 79. Kubašta, 
33. Kubas, 76. Horáček. Rozhodčí: Chadima Filip (Sruby) - Bezdíček 
Tomáš (Dobříkov), Vejda Ladislav (Sloupnice). ŽK: 3:3. ČK: 0:1 
(55. Vávra). Diváků: 150. Stadión: Červená Voda.

Sokol Tatenice - FC Jiskra Králíky-Červená Voda B 4:3 (3:0) - 
2. 10. 2011. Branky: 16. Hošek, 25. Štrbík, 40. Maleňák, 75. Kučera 
- 60. a 89. Stolarik, 71. Jurenka. Rozhodčí: Křišťál Jiří (Svitavy). 
ŽK: 1:2. Diváků: 200. Stadión: Tatenice.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda - Sokol Těchonín 3:2 (1:2) - 8. 
10. 2011. Branky: 44. Stolarik, 52. Šmolík, 68. Kuběnka - 9. Kroczak, 
39. Šťovíček. Rozhodčí: Budina Martin (Ústí na Orlicí) - Bednář 
Jaroslav (Lukavice), Böhm Miroslav (Ústí nad Orlicí). ŽK: 2:1. ČK: 
0:1 (77. Uhrner). Diváků: 80. Stadión: Červená Voda.

Jablonné nad Orlicí - FC Jiskra Králíky-Červená Voda B 
4:0 (1:0) - 16. 10. 2011. Branky: 40. a 71. Čermák, 59. Vaníček, 81. 
Černohous. Rozhodčí: Pecza Aleš (Vysoké Mýto) - Kodydek Tomáš 
(Vysoké Mýto), Kočí Tomáš (Vysoké Mýto). ŽK: 0:1. Diváků: 180. 
Stadión: Jablonné nad Orlicí.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda B - Sokol Dobříkov B 6:2 
(4:1) - 22. 10. 2011. Branky: 2. Dušek (z PK), 18., 27., 35., 74. a 
83. Stolarik. Rozhodčí: Dvořák Zdeněk (Ústí nad Orlicí) - Böhm 
Miroslav (Ústí nad Orlicí), Šejna Jiří st. (Libchavy). ŽK: 2:3. ČK: 
0:1 (2. Rychařík). Diváků: 100. Stadión: Červená Voda.

C mužstvo
FC Jiskra Králíky-Červená Voda C - AZAS Dolní Čermná 1:0 

(0:0) - 25. 9. 2011. Branka: 62. Sedlák. Rozhodčí: Juda Adam (Lan-
škroun) - Komínek Lukáš (Lanškroun), Hanzl Václav (Lanškroun). 
ŽK: 0:0. Diváků: 80. Stadión: Králíky.

Sokol Boříkovice - FC Jiskra Králíky-Červená Voda C 1:3 
(0:1) - 1. 10. 2011. Branky: 81. Dušek st. - 43. Jireš, 65. Hinkelmann, 
75. Kromíchal. Rozhodčí: Kočí Tomáš (Vysoké Mýto) - Bezdíček 
Tomáš (Dobříkov), Lukes Jan (Choceň). ŽK: 1:1. Diváků: 150. 
Stadión: Boříkovice.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda C - Sokol Rudoltice 1:1 
(1:0) pk.: 3:4 - 9. 10. 2011. Branky: Kostúr - Nastoupil. Rozhodčí: 
Sobotka Josef (Vysoké Mýto) - Kočí Tomáš (Vysoké Mýto), Pecza 
Aleš (Vysoké Mýto). ŽK: 4:1. Diváků: 70. Stadión: Králíky.

Sokol Helvíkovice - FC Jiskra Králíky-Červená Voda C 3:2 
(0:1) - 16. 10. 2011. Branky: 5. a 63. Promíchal. Rozhodčí: Šejna Jiří 
st. (Libchavy) - Böhm Miroslav (Ústí nad Orlicí), Kolář Bohuslav 
(Hnátnice). ČK: 0:2. (80. Chromek, 82. Hinkelmann). Diváků: 80. 

Stadión: Helvíkovice.
FC Jiskra Králíky-Červená Voda C - Dlouhoňovice 3:0 (3:0) 

- 23. 10. 2011. Branky: 3. Koreň, 5. Borovička, 26. Pohanka (z PK). 
Rozhodčí: Komínek Lukáš (Lanškroun) - Juda Adam (Lanškroun), 
Šilar Pavel (Lubník). ŽK: 2:2. Diváků: 100. Stadión: Králíky.

Dorost
Sokol Pomezí - FC Jiskra Králíky-Červená Voda 5:2 (3:1) - 25. 

9. 2011. Branky: 40. Opravil, 73. Kalousek L. Rozhodčí: Horníček 
Evžen (Hemže) - Hunal Jaroslav (Borohrádek), Vaněk Tomáš (Cho-
ceň). ŽK: 2:2. Diváků: 50. Stadión: Pomezí.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda - FK Proseč 2:4 (1:1) - 1. 10. 
2011. Branky: 37. Hnátnický P., 78. Matoulek - 32. Hromádka, 54. 
Jeřábek, 88. Adamec, 90. Menc. Rozhodčí: Pavlas Jiří (Č. Voda). 
ŽK: 1:4. Diváků: 100. Stadión: Červená Voda.

SK Sloupnice - FC Jiskra Králíky-Červená Voda 4:0 (1:0) - 8. 
10. 2011. Branky: Holec 2, Šplíchal, Schneider. Rozhodčí: Hunal 
Jaroslav (Borohrádek). ŽK: 0:0. Diváků: 30. Stadión: Sloupnice.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda - Slavoj Cerekvice nad 
Loučnou 5:3 (3:1) - 16. 10. 2011. Branky: Hnátnický 2, Ježek, 
Holubec, Vyšohlíd. Rozhodčí: Beneš David (Letohrad) - Filip Jan 
(Jamné nad Orlicí), Horníček Evžen (Hemže). ŽK: 1:1. Diváků: 40. 
Stadión: Králíky.

Starší žáci
FC Jiskra Králíky-Červená Voda - SK Masokombinát Polička 

2:0 (0:0) - 24. 9. 2011. Branky: 57. vlastní branka, 62. Hnátnický 
M. Rozhodčí: Řehák Tomáš (Lanškroun). ŽK: 0:0. Diváků: 40. 
Stadión: Červená Voda.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda - Sokol Libchavy 4:3 (3:1) 
- 1. 10. 2011. Branky: 23. a 27. Pecháček, 19. Hnátnický M., 59. 
Málek - 11. Kovář (z PK), 53. Lukeš, 60. Rejent. Rozhodčí: Pavlas 
Jiří (Č. Voda). ŽK: 0:0. Diváků: 60. Stadión: Červená Voda.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda - AFK Horní Jelení 1:1 (0:1) 
- 8. 10. 2011. Branky: 53. Málek - 33. Richter. Rozhodčí: Bednář 
Jaroslav (Lukavice). ŽK: 0:0. Diváků: 20. Stadión: Červená Voda.

Lanškroun, fotbalový oddíl - FC Jiskra Králíky-Červená 
Voda 2:0 (1:0) - 16. 10. 2011. Branky: 28. Filipi, 60. Sadovský. 
Rozhodčí: Řehák Tomáš (Lanškroun). ŽK: 0:0. Diváků: 30. Stadión: 
Lanškroun.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda - Radiměř 0:4 (0:1) - 22. 
10. 2011. Rozhodčí: Saňák Jan (Boříkovice). ŽK: 0:0. Diváků: 30. 
Stadión: Červená Voda.

Mladší žáci
FC Jiskra Králíky-Červená Voda - SK Masokombinát Polička 

9:0 (6:0) - 24. 9. 2011. Branky: 5. a 58. Macek, 10. a 25. Dostál, 
18. a 54. Borovička, 22. Antl D., 45. Vrábel, 6. vlastní branka. Roz-
hodčí: Řehák Tomáš (Lanškroun). ŽK: 0:0. Diváků: 50. Stadión: 
Červená Voda.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda - Sokol Libchavy 0:4 (0:0) 
- 1. 10. 2011. Branky: 42. a 43. Pinkava, 44. Pávek, 58. Boštík. 
Rozhodčí: Pavlas Jiří (Č.Voda). ŽK: 0:0. Diváků: 40. Stadión: 
Červená Voda.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda - AFK Horní Jelení 5:0 
(2:0) - 8. 10. 2011

Branky: 13. a 57. Borovička, 52. a 55. Priesol, 27. Boura. Roz-
hodčí: Bednář Jaroslav (Lukavice). ŽK: 0:0. Diváků: 20. Stadión: 
Červená Voda.

Lanškroun, fotbalový oddíl - FC Jiskra Králíky-Červená Voda 
2:3 (1:1) - 16. 10. 2011

Branky: Pecháček (z PK), Andrle - Šnevajs, Borovička, Priesol. 
Rozhodčí: Řehák Tomáš (Lanškroun). ŽK: 0:0. Diváků: 30. Stadión: 
Lanškroun.

FC Jiskra Králíky-Červená Voda - Sokol Vendolí 4:1 (2:0) - 22. 
10. 2011. Branky: 51. a 54. Priesol, 17. Moravec A., 25. Borovička 
- 59. Parák. Rozhodčí: Saňák Jan (Boříkovice). ŽK: 0:0. Diváků: 
20. Stadión: Červená Voda.
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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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2. ročník sportovně zábavného závodu
Drápalíkův Krákokros – DDŠ Králíky 8. 10. 2011

Dne 8. října 2011 proběhl v Dětském domově se školou Králíky již 
2. ročník sportovně – zábavné soutěže, kterou pořadatelé ze strany za-
městnanců domova a jejich rodinných příslušníků nazvali „Drápalíkův 
Krákokros“. Celá akce byla rozdělena do dvou na sobě nezávislých 
částí. Hlavní část - samotný závod - byl realizován v areálu dětského 
domova se školou. Vedlejší, ale neméně důležitá část akce  - drobné 
zábavné soutěže pro děti - probíhala v tělocvičně našeho domova. 
Uspořádat sportovně zábavný závod loni napadlo vychovatele p. Bc 
Aleše Dvořáka a p. Pavla Koska, kterým se velice zalíbil nápad s bě-
hem za pneumatikou, který již v minulosti pořádal p. vychovatel Mgr. 
František Kounek. Slovo dalo slova a tato trojice nadšenců vymyslela 
pro dětské závodníky jednotlivé disciplíny. 

Hlavní závod spočíval v tom, že tříčlenná hlídka společně koulela 
před sebou pneumatiku a na jednotlivých stanovištích tratě pak plnila 
další disciplíny – střelba ze vzduchovky, hod na plechovky, penalty na 
bránu, tzv. „Drápalíkovy chůdy“ (dřevěné lyže pro tři osoby, na kterých 
trojice prošla předem vytyčenou trať) a novinka závodu – pojídání 
kusu štrůdlu.

I přes nezvykle krátkou dobu od vyhlášení po ukončení možnosti 
prezentace k závodu se na startu sešlo celkem 28 tříčlenných hlídek 
z 14ti domovů. Soutěžily ve věkových kategoriích – žáci, mladší do-
rost, a to vždy ještě rozlišeny na dívky a chlapce. Pozvánka k závodu 
byla uveřejněna v časopise pro dětské domovy – Zámeček, který byl 
i mediálním partnerem akce a na samotný průběh závodu dohlížel 
i šéfredaktor tohoto časopisu p. Gracián Svačina. 

Vedlejší část závodu, jak už bylo výše uvedeno, byla realizována 
v místní tělocvičně, kde pod zkušeným dozorem děti za drobné ceny 
plnily zadané úkoly, které byly zaměřené zejména na jejich šikovnost a 
obratnost. Zde je nutno podotknout, že tato část akce, byla velmi oblí-
bena a navštěvována nejen mladšími ale i staršími dětmi a v nejednom 
případě i vychovateli.

Samotné vyhlášení výsledků všech kategorií proběhlo venku za ne-
ustálého deště před budovou ústavu za přítomnosti většiny soutěžících 
družstev, doprovodů pedagogických pracovníků, organizátorů, diváků 
a v neposlední řadě i místostarosty města Králíky – p. Antonína Vyšo-
hlída, který osobně asistoval u předávání cen. Drobné ceny zajištěné 
od sponzorů si odvezla všechna soutěžící družstva, včetně originální 
ručně dělané pamětní medaile s logem závodu. 

Vzhledem k tomu, že hodnocení akce zúčastněnými ústavy bylo i přes 
nepřízeň počasí více než povzbudivé, rozhodli se organizátoři závodu, 
že v září 2012 uspořádají 3. ročník Drápalíkova Krákokrosu.

Závěrem bychom rádi podě-
kovali ústavům, které se akce zú-
častnily: VÚ Brandýs nad Orlicí, 
DDŠ Kostelec nad Orlicí, DDÚ 
Olomouc, VÚ Chvalčov, DDŠ 
Šumperk, VÚ Střílky, DDŠ Chru-
dim, VÚ Janštejn, DDÚ Bohumín, 
VÚ Žulová, DDŠ Bystřice pod 
Hostýnem, DDŠ Přestavlky, DD 
Kostelec nad Orlicí a v neposlední 
řadě i všem pořadatelům za pomoc 
při hladkém průběhu závodu.

Náš velký dík také patří sponzorům akce, kteří nám zajistili ceny 
pro závodníky, ale i pro jednotlivé disciplíny a městu Králíky za 
půjčení stanu.

Bc. Aleš DVOŘÁK, za organizátory závodu – vychovatel

Výsledky 2. ročníku Drápalíkova Krákokrosu
ŽÁCI - DÍVKY
1. místo: Dětský domov Kostelec nad Orlicí 
2. místo: Dětský domov se školou Šumperk
3. místo: Dětský domov se školou Chrudim
ŽÁCI – CHLAPCI
1. místo:  Dětský domov Kostelec nad Orlicí
2. místo: Dětský diagnostický ústav Bohumín
3. místo: Dětský domov se školou Králíky
4. místo: Dětský domov se školou Přestavlky
5. místo:  Dětský domov se školou Kostelec nad Orlicí
6. místo:  Dětský domov se školou Bystřice pod Hostýnem
7. místo: Dětský diagnostický ústav Olomouc
8. místo: Dětský diagnostický ústav Olomouc
9. místo: Dětský domov se školou Přestavlky
MLADŠÍ DOROST – DÍVKY
1. místo: Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí 
2. místo: Výchovný ústav Janštejn
3. místo: Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí
4. místo: Dětský domov se školou Chrudim
5. místo: Výchovný ústav Janštejn
MLADŠÍ DOROST – CHLAPCI
1. místo: Výchovný ústav Chvalčov
2. místo: Dětský domov se školou Králíky
3. místo: Dětský domov se školou Králíky
4. místo: Výchovný ústav Střílky
5. místo: Dětský domov se školou Chrudim
6. místo: Výchovný ústav Střílky
7. místo:  Dětský domov se školou Kostelec nad Orlicí
8. místo:  Dětský domov se školou Bystřice pod Hostýnem
9. místo:  Dětský domov se školou Šumperk
10. místo: Výchovný ústav Žulová
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ZUŠ Králíky Vás zve na výstavu prací dětí výtvarného oboru

Světlo z hvězdy již vyšlo
vernisáž výstavy se koná 27. 11. v 17 hodin

v Městském muzeu v Králíkách
Žáci výtvarného oboru zde představí výsledky své již několikaleté práce na projektu Betlém a světlo.
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Dne 4. června tohoto roku udeřil blesk do rozhledny na vrcholu 
Klepý, z tohoto důvoda byla znepřístupněna. V současné době je 
rozhledna po opravě a zabezpečení hromosvodem již zpřístupněna. 
Foto: Marta Valentová


