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Vážení spoluobčané,
rok 2011 se pomalu chýlí ke svému konci. 27. lis-
topadu jsme společně s dětmi z mateřských škol 
rozsvítili vánoční strom na náměstí a zahájili ad-
ventní a vánočního čas. Přeji Vám jménem vedení 
města a městského úřadu pro nastávající sváteční 
čas klid a rodinnou pohodu a úspěšný rok 2012.

Jana Ponocná, starostka

PF
2012

Vánoční čas
Rok se překulil jako voda, opět nastává zimní čas, který nám 

přípomíná, že stávající rok končí a pomalu se blíží rok nový. Bo-
hužel, díky televizní komerci, mizí původní význam vánoc, pomalu 
zapomínáme na tradice našich předků. Pojďme si připomenout 
některé vánoční zvyky.

Šupina pro štěstí
Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem štědrovečerní 

večeře. Traduje se, že ten, kdo si schová šupinku pod talíř, bude 
mít po celý následující rok štěstí. Kapří šupinka má také zajistit 
i dostatek peněz a zabránit nouzi, a proto ji nosí celá řada lidí 
i v peněžence.

Tradice stolování
Tradice jezení oplatku s medem patří symbolikou k jezení těla 

Páně a díky kulatosti oplatku je zde i symbolika Slunce. Na stole by 
mělo být 12 chodů jídla. Každý chod za jeden měsíc v roce. Jediná 
hospodyně může vstát od stolu. Tradic a zvyků je mnohem více a 
celkem se liší region od regionu. 

Zlaté prasátko
Zlaté prasátko vzniklo jako motivační prvek dětí, aby se vydržely 

postit až do štědrovečerní večeře. Celý den být o hladu je obzvlášť 

pro děti náročné, a tak se začalo říkat, že ten, kdo to vydrží, tak 
s první hvězdou na nebi uvidí i zlaté prasátko. Prasátko je také 
vánočním symbolem, který představuje synonymum pro štěstí. 
To, jestli tomu tak doopravdy je, se musíte přesvědčit sami, třeba 
o těch letošních Vánocích.

Krájení jablka
Po modlitbě a snězeném oplatku nastalo hodování, někde v jejich 

průběhu, u některých na počátku a u jiných spíše až ke konci, dojde 
na krájení jablíčka. Tato klasická a známá česká tradice věštila, zda 
daného čeká za rok život anebo smrt. Život znamená nález pěticípé 
hvězdičky ve středu a smrt křížek. Této věštby se nemusíte bát. 
Stačí, když si vezmete zdravé a velké jablko a rozříznete jej pěkně 
ve středu kolmo ke stopce.

Jmelí
I když by se vám mohlo zdát, že zavěšené jmelí je americkou 

tradicí, ve skutečnosti tato tradice sahá až do doby Keltů. 
Pouštění lodiček
Pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím. Rozlouskněte 

vlašské oříšky, vyberte jejich náplň a do jejich s pomocí rozta-
(pokračování na straně 6)
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Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a 
školní jídelna Králíky pořádá

Vánoční VýstaVu žákovských prací
 ve dnech dne 20. – 21. 12. 2011

od 8.00 do 17.00 hodin v budově zařízení

Ze soutěže o Lipeckou buchtu.                         Foto: M. Beran
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Prestižní ocenění pro
Informační centrum

při Městském muzeu Králíky
Agentura CzechTourism, provozovatel portálu s tuzemskými turistickými nabídkami 

www.kudyznudy.cz, vyhlásila koncem října výsledky soutěže Ceny Kudy z nudy 2011. 
O významné ocenění bojovaly turistické cíle ve třech kategoriích (tradiční cíl, novinka 
sezony a podnikatelský počin) a dále pak v jednotlivých regionech. Soutěž měla dvě kola. 
Nejprve odborníci v oblasti cestovního ruchu nominovali 170 nabídek ze všech turistic-
kých regionů, v další části mohla hlasovat i široká veřejnost., která přidala dalších 30 tipů. 
Hlasování probíhalo od 20. června do 30. září 2011 na stránkách www.cenykudyznudy.cz. 
Konečné pořadí určilo více než 95 tisíc hlasů od 11 tisíc hlasujících.

V kategorii „region Východní Čechy“ získala 1. místo Národní přírodní rezervace a 
naučná stezka Králický Sněžník, kterou zastupuje Informační centrum při Městském muzeu 
Králíky. Vítězství v této kvalitní soutěži je o to více potěšující, že nominovaná lokalita 
dokázala porazit i takové silné soupeře, jako např. zámek v Pardubicích, litomyšlské 
podzemí nebo Ski centrum Sněžník.

Kraj zmodernizoval webový portál
Pardubice (25. 11. 2011) – Zmodernizo-

vaná tvář, uživatelsky přívětivější menu, 
jednodušší přístup k nejhledanějším 
informacím, ale také zasílání aktuálních 
zpráv na email. To je nová podoba portá-
lu Pardubického kraje, který má za sebou 
dva měsíce pilotního provozu. 

„Při tvorbě nové podoby portálu jsme 
se inspirovali v připomínkách uživatelů 
a využili jsme služby Google Analytics. 
Analýza nám ukázala, které informace jsou 
na portálu Pardubického kraje nejvyhledá-
vanější,“ uvedl hejtman Radko Martínek. 
Na základě toho vzniklo nové menu, které 
řadí uživatele do cílových skupin. Najde 
se v něm občan, podnikatel, obec, nestátní 
nezisková organizace či novinář. „Chtěli 
jsme rovněž zjednodušit přístup žadatelům 
o dotace a příspěvky. V hlavním menu se 
proto objevuje sekce Dotační programy a 
granty, kde jsou na jednom místě k nalezení 

dotace krajské, státní, ale i evropské. Do 
této doby byly roztříštěny po jednotlivých 
odborech,“ upřesnil hejtman Martínek. 
S využitím nového menu se uživatel do-
stane k nejvyhledávanějším informacím 
v průměru o dva kliky rychleji. „Do popředí 
se dostaly veřejné zakázky či úřední deska, 
což potvrzuje naši snahu být maximálně 
transparentní,“ dodal Martínek.

Uživatelé mají nově možnost každé úterý 
a čtvrtek odebírat novinky z Pardubického 
kraje na email. Stačí se pouze na webových 
stránkách přihlásit k odběru. Novinkou je rov-
něž vyhledávání odpovědí na chatu hejtmana 
podle témat či anketní otázky, na které mohou 
občané odpovídat. Web nabízí také zábavu 
v podobě Magazínu Pardubického kraje či 
tipů na výlet. Kromě toho si lidé mohou 

zahrát on-line hru 
„Znáte Pardubic-
ký kraj?“.

Jízdní řády – jak to bude jezdit od 11. 12. 2011?
Vážení občané, jak jste již všichni in-

formováni, od 1. čtvrtletí letošního roku 
probíhají průběžná jednání o optimalizaci 
regionální dopravy v rámci Pardubického 
kraje, kterou pro Pardubický kraj zajišťuje 
firma OREDO s.r.o. dle zadání objednatele.

Počáteční jednání, která s námi byla zahá-
jena a probíhala pod taktovkou Pardubického 
kraje, se nesla spíše v duchu oznamovacím, 
ne-li nařizovacím, a tak jsme se samozřejmě 
postavili proti něčemu, co s námi nebylo 
předem projednáno, o čem jsme neměli a 
ani na vyžádání jsme nedostali potřebné 
informace. 

Jednání byla skutečně komplikovaná, 
vzhledem k nedostatku informací i dosti 
dramatická a zdlouhavá. Jedno z nich trvalo 
například více než 8 hodin.

Proto jsme se i postavili za zachování 
železniční dopravy, která nám roky bez 
problémů sloužila a pomáhala nám dopravit 
naše občany do a ze zaměstnání a turisty do 

rekreačních oblastí.
Postupem času, kdy jsme získávali stále 

více informací a byli jsme postaveni do role 
člověka, který se musí rozhodnout a nemá 
než jednu možnost, směřovali jsme jednání 
k tomu, abychom pro naše občany našli to 
nejlepší možné řešení z předloženého návrhu 
na optimalizaci naší regionální dopravy.

Z tohoto důvodu byla jmenována Do-
pravní komise rady města, zástupci osadních 
výborů byli informováni o průběhu jednání, 
byly zpracovávány připomínky jednotlivých 
občanů a tyto byly zaslány na příslušné od-
bory (Pardubického kraje) krajského úřadu 
a firmu OREDO s.r.o. Jednání se průběžně 
zúčastňovali představitelé dotčených obcí i 
obcí z olomouckého kraje (Malá Morava – 
starosta pan Antonín Marinov, Hanušovice 
– starostka paní Vokurková, Štíty – starosta 
Bc. Vogel).

Na předposledním jednání 9. 11. 2011 
se zástupcem firmy OREDO s.r.o. Ing. 

Zárubou jsme řešili konkrétní autobusové 
spoje, které jsme písemně připomínkovali 
k navrhovaným novým jízdním řádům. 
Jednání se účastnili zástupci města Králíky 
paní starostka Jana Ponocná, místostarosta 
Antonín Vyšohlíd, starosta obce Mladkov  p. 
Theodor Šmok, starosta obce Dolní Morava 
p. Ladislav Janočko, starosta obce Štíty p. Bc. 
Jiří Vogel, starosta obce Lichkov p. Zdeněk 
Brůna, starosta obce Červená Voda p. Paea-
Dr. Miloš Harnych, zástupci osadních výborů 
dotčených obcí, p. Josef Pinkas za místního 
dopravce a členové dopravní komise města 
Králíky. 

Se zástupcem firmy OREDO Ing. Záru-
bou jsme probírali konkrétní připomínky 
k jednotlivým spojům a našli jsme postupně 
společná  řešení k zajištění dopravy našich 
občanů do práce, škol a mateřských školek 
ke spokojenosti všech zúčastněných. Jednání 
probíhalo v dobré pracovní atmosféře a ke 
shodě jsme došli bez větších emocí. Toto 
jednání lze označit ze strany firmy OREDO 
již za vstřícné a korektní. 

Co se týče navrhovaných spojů došlo 
k avízovanému nárůstu spojů ve směru Žam-
berk - Hanušovice a Králíky - Lanškroun, 
kde autobusy jezdí ve douhodinovém taktu 
a rovněž vlak Lichkov - Ústí nad Orlicí 
s přípojem na Pardubice rovněž ve dvouhodi-
novém taktu. Dopravní obslužnost pro město 
Králíky, Dolní Moravu, Červenou Vodu, 
Štíty  se navýšila, u ostatních obcí zůstala na 
požadované úrovni. Rovněž došlo k navýšení 
5 párů spojů z Lichkova do skiareálu Červená 
Voda o víkendech a k zavedení 3 nedělních 
spojů na Hedeč na bohoslužby.

Smyslem optimalizace je návaznost spojů 
ve svých konečných stanicích na další linky 
směr Pardubice, Zábřeh, Svitavy, Brno, 
Hradec Králové. 

Závěrečné projednávání aktualizovaných 
jízdních řádů proběhlo 24. 11. 2011 za pří-
tomnosti náměstka hejtmana p. Jana Tichého, 
zástupců firmy OREDO a všech předsta-
vitelů dotčených obcí. Bylo konstatováno, 
že se nám podařilo v rámci nabídnutého 
systému optimalizace dopravní obslužnosti 
najít optimální řešení pro zajištění dopravy 
našich občanů.

Je nutno říci, že nově zavedený systém 
bude mít svůj vývoj a čas nám teprve ukáže, 
jak nám vyhovuje a kde bude nutno přistoupit 
k jeho úpravám.

Změny posunu časů některých spojů bude 
možno připomínkovat do 15. ledna 2012 
s tím, že zákonný termín pro větší změny je 
4. březen 2012. 

Závěrem lze konstatovat, že se dopravní 
obslužnost nově navrženými spoji zlepšila, 
otázkou však zůstává, nebudou-li méně vyu-
žívané spoje v budoucnu regulovány.

Dejme si čas asi tak 1 rok, aby nové jízdní 
řády mohly vejít do povědomí občanů a 
potom vyhodnoťme, co je nutno upravit a 
vylepšit.

Antonín Vyšohlíd
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veného vosku připevněte zbytky téměř dohořelých svíček. Do 
lavoru napusťte vodu, zapalte svíčky a dejte lodičky plout na vodu. 
Majitele té lodičky, která svítí nejdéle, čeká dlouhý život.

Lití olova
Olovo bylo celkem dostupné a jeho bod tání je nízké. Olovo se 

roztaví na kovové lopatce nad plamenem, a pak se vlije do vody 
v kovovém lavoru. Lijte opatrně, ale najednou.Ve vodě olovo 
ztuhne a zanechá tak určitý abstraktní tvar. Podle odlitku pak lidé 
hádali, co je v budoucnu čeká.

Zpívání koled
Koledy patří neodmyslitelně k tradicím nejen českých Vánoc. 

Původně je zpívaly děti pouze v daném období, kdy chodívaly po 
vsi a koledovaly si o nějakou sladkou výslužku. 

Házení střevícem
Svobodné vdavekchtivé dívky v období vánoc házeli střevícem 

za hlavu směrem ke dveřím. Pokud se špička boty otočí směrem 
ke dveřím, znamená to, že se dívka vdá. Jestliže ke dveřím směřuje 
pata boty, dívka ještě zůstane jeden rok neprovdaná doma.

Jablko a zápalky
Tato tradice patří opět mezi věštecké, kdy dívka řešila dilema a 

vybírala si mezi několika nápadníky. Při této věštbě se vezme jed-
no jablko a tři zápalky. Zápalky zapíchněte do jablka s myšlenkou 
na jednoho nápadníka. Pak všechny zápalky najednou zapalte, která 
hoří nejdéle, představuje toho pravého nápadníka.

Barborka
Na svatou Barboru (4. 12.) chodí každá dívka, která se chce vdát, 

trhat Barborku. Barborku přitom představují třešňové větvičky 
anebo také Zlatý déšť natrhaný až po setmění. Jestli Barborka 
do Štědrého dne rozkvete, dívka najde svého ženicha. Pro doko-
nalý efekt je zapotřebí, aby dívka větévky zalévala vodou nošenou 
v ústech.

Zdroj: Internet

Vánoční čas
(pokračování ze strany 1)

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.

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.

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. 9
Číslo popisné: 274 - Velké náměstí
Katastrální území: Králíky
Velikost bytu a jeho vybavení: 3 + 1, celková plocha bytu 
134,14 m2, vytápění plynové, sociální zařízení v bytě, 
bez kuchyňské linky.
Předpis měsíčního nájemného: 5.253,- Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby/1 os.: 920,- Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem – služby města 
Králíky s.r.o., tel.  465 631 366.
Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 15. 12. 2011.
Konečný termín přijímání žádostí: 12. 12. 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. 6
Číslo popisné: 352 - Příční
Katastrální území: Králíky
Velikost bytu a jeho vybavení: 3 + 1, celková plocha bytu 
83,15 m2, vytápění plynové, sociální zařízení v bytě, 
termostatický ventil, sporák plynový, karma.
Předpis měsíčního nájemného: 3.424,- Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby/1 os.: 2.475,- Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem – služby města 
Králíky s.r.o., tel.  465 631 366.
Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 1. 1. 2012.
Konečný termín přijímání žádostí: 23. 12. 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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sociální reforma I - sociálních dávky od
1. 1. 2012 budou vyplácet úřady práce

Od 1. 1. 2012 dochází k podstatným 
změnám v oblasti agendy sociálních dávek. 
Agenda dávek vyplácených  v současné 
době na pověřených obecních úřadech 
a úřadech obcí s rozšířenou působností 
přechází k datu 1. 1. 2012 na úřady práce. 
Pro občany Králík, Červené Vody, Dolní 
Moravy, Mladkova a Lichkova to znamená, 
že jejich žádosti o níže vyjmenované dávky 
bude posuzovat a stávající dávky vyplácet 
Úřad práce České republiky – krajská po-
bočka v Pardubicích, pracoviště Králíky. 

Z Městského úřadu Králíky, odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, přecházejí 
na úřad práce dávky hmotné nouze, dávky 
pro zdravotně postižené a příspěvek 
na péči. 

V okamžiku přípravy tohoto textu 
(8. 11.) platí, že pracovníci úřadu práce 
v Králíkách budou působit na stávajících 
místech, tedy v ulici Příční – stávající úřad 
práce - dále v budově Městského úřadu 
Králíky, ul. Karla Čapka 316, stávající 
prostory úřadu práce - referát státní so-
ciální podpory (boční vchod) a na stejné 
adrese v prostorách odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví (přízemí). Pro občany 
to znamená, že budou v případě potřeby 
navštěvovat fakticky stejná  místa, jako 
doposud, bude se však jednat již o jinou 
instituci - Úřad práce ČR. 

V případě dávek pro zdravotně po-
stižené dochází k největším změnám 
v právní úpravě od r. 1991. Stávající 
vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., která 
oblast dávek pro zdravotně postižené 
upravuje, bude k 1. 1. 2012 nahrazena 

Zákonem č. 329/2011 Sb. o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením. 
Většina dávek pro zdravotně postižené 
bude zrušena. Podle zmíněného zákona 
zůstanou dva druhy dávek pro zdravotně 
postižené, a to příspěvek na mobilitu a 
příspěvek na zvláštní pomůcky. Zákon 
je ke stažení na webu Ministerstva vnitra 
ČR - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-za-
konu/. Doporučujeme příjemcům dávek 
pro osoby zdravotně postižené se o nové 
právní úpravě informovat. Ostatní zákony, 
které jsou součástí tzv. Sociální reformy I, 
nejsou v okamžiku přípravy tohoto textu ve 
Sbírce zákonů ČR vyhlášeny, pro alespoň 
nejnutnější informování veřejnosti o změ-
nách bylo třeba tuto informaci zpracovat 
do 21. 11. 2011.

Změny jsou tak zásadní, že je nelze na 
tomto místě podrobně popsat. Za zásadní 
považuji informovat o zrušení následují-
cích příspěvků pro zdravotně postižené:

zaniká nárok na příspěvek na provoz 
motorového vozidla 

zaniká nárok na příspěvek na indivi-
duální dopravu

zaniká nárok na mimořádné výhody 
/průkazy ZT, ZTP, ZTP/P podrobněji 
níže/

Stávající přiznané mimořádné výhody 
II. a III. stupně (průkazky ZTP a ZTP/P) 
se považují za platné do doby vyznačené 
v průkazu mimořádných výhod, nejdéle 
však do 31. 12. 2015 (příklad: mimořádné 
výhody přiznané do 31. 12. 2013 končí 31. 
12. 2013, mimořádné výhody přiznané do 
31. 12. 2018 končí 31. 12. 2015, mimo-

řádné výhody přiznané trvale končí 31. 
12. 2015).

Držitelé mimořádných výhod II. a III. 
stupně (průkazky ZTP a ZTP/P) mají od 
1. 1. 2012 nárok na příspěvek na mobi-
litu. Bude se jednat o měsíční pravidelně 
se opakující dávku ve výši 400,- Kč. Vy-
plácena bude s měsíčním zpožděním. Aby 
mohlo dojít k vyplacení dávky za měsíc 
leden v měsíci únoru roku 2012 je třeba, 
aby se stávající držitelé mimořádných 
výhod II. a III. stupně (průkazky ZTP 
a ZTP/P) v měsíci lednu 2012 dostavili 
na úřad práce a o příspěvek na mobilitu 
požádali. 

O platnosti průkazů mimořádných výhod 
budou jejich držitelé informování dopisem, 
který jim bude městským úřadem zaslán do 
konce roku 2011. Dopis nebude zasílán do 
vlastních rukou, proto volíme i tuto formu 
informování veřejnosti. 

Příspěvek na úhradu za užívání bez-
bariérového bytu a garáže bude vyplacen 
naposledy v prosinci 2011. 

Žádosti o dávky a příspěvky podané 
městskému úřadu do konce r. 2011 budou 
předány k rozhodnutí úřadu práce. 

Závazky z příspěvků poskytnutých 
podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. - 
např. nemožnost prodeje motorového vozi-
dla zakoupeného z příspěvku poskytnutého 
do 31. 12. 2011, vlastnictví ke kompen-
začním pomůckám, na jejichž pořízení byl 
poskytnut příspěvek, zůstávají nedotčeny, 
tzn. příjemci příspěvků je musí dodržet. 
V případě nejasnosti doporučujeme, ověřit 
si další postup na úřad práce, a tím se vy-
hnout vymáhání poměrné části příspěvků 
poskytnutých před 31. 12. 2011.

Příspěvek na péči podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, bude 
nadále vyplácen v měsíčních intervalech, 
výplatní termíny stanoví úřad práce. 
V případě dětí zařazených do 2. stupně 
závislosti na pomoci jiné osoby se příspě-
vek na péči zvyšuje počínaje lednem 2012 
o 1000,- Kč. 

Ostatní agendy odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví městského úřadu, vyjma pře-
souvaných dávek, zůstávají nezměněny. 

Děkuji kolegyním z odboru za dosavadní 
spolupráci. Kolegyním přecházejícím na 
úřad práce chci ještě navíc popřát hodně 
energie na nových místech, zvláště na 
začátku roku 2012.

Bohumír Strnad,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Městského úřadu Králíky

sháním rodinný dům se 
zahradou. na pěkném 
místě. tel: 734 622 739.
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Děti z dětského domova v Králíkách dostaly počítače
Děti z Dětského domova se školou v Králíkách dostaly pět plně 

funkčních počítačů od společnosti ASEKOL. Ta se zabývá zpětným 
odběrem vysloužilých elektrozařízení a organizuje rovněž projekt 
Věnuj počítač, z něhož přístroje pocházejí. Včera předané počítače 
byly vybrány v rámci Prahy 4 a jedná se vůbec o první funkční a 
repasované přístroje, které se dostaly k dětem z dětského domova. 
Dětem počítače poslouží ke studijním účelům, ale i ve volném čase.

Zástupci dětského domova v Králíkách včera obdrželi pět plně 
funkčních počítačů pro své děti. „Počítače budou dětem sloužit 
k vzdělávání, ale i zábavě, a jsou pro děti odměnou a motivací. Je pro 
nás pomocí, že existují takovéto projekty,“ uvedl ředitel Dětského 
domova se školou v Králíkách Ladislav Klíma. Počítače pro děti 
z domovů pocházejí z dlouhodobého projektu Věnuj počítač, který 
organizuje společnost ASEKOL. Ten má za cíl nejen podpořit sběr a 
opětovné využití počítačů a notebooků, ale elektrozařízení celkově. 
Věnuj počítač navíc funguje i jako osvěta pro jednotlivé zaměstnance 
a vede k lepšímu porozumění možnostem třídění elektroodpadu. Více 
o projektu na www.venujpocitac.cz. 

Průzkum společnosti ASEKOL ukázal, že 80 % firem nakupuje 

počítače jednou za dva až pět let, přičemž faktická životnost počítačů 
dosahuje i deseti let. Vzniká tak spousta elektroodpadu, který často 
zůstává ve firmách, nevyužitý. ASEKOL od přihlášených firem sváží 
vyřazené počítače a navíc jim poskytl tzv. E-box, do nějž mohou za-
městnanci vhazovat ostatní drobný elektroodpad. Proto se společnost 
rozhodla v červenci tohoto roku projekt spustit a ten nyní přinesl první 
plody. „Projektem Věnuj počítač dostaneme mnoho zařízení k odborné 
recyklaci, provádíme osvětu, rozšiřujeme povědomí o nutnostech třídění 
elektroodpadu a ještě navíc můžeme funkčními přístroji udělat radost 
potřebným dětem a přispět k jejich rozvoji,“ vysvětlila pozitiva projektu 
Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

„Jsem hrdý na to, že počítače, které jsme zde mohli předat, pocházejí 
z naší městské části. Věřím, že dětem přinesou mnoho užitečného 
a budou jim dlouze a dobře sloužit,“ řekl Ing. Jiří Bodenlos, zástupce 
starosty městské části Prahy 4, který byl na předání počítačů také 
přítomen. Že se počítače dětem budou skutečně hodit, potvrdil i Aleš 
Dvořák, vychovatel z Dětského domova se školou v Králíkách: 
„S počítačem dnes běžně pracuje úplně každý, proto je skvělé, že tuto 
možnost nyní mají i naše děti.“

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, 
která od roku 2005 provozuje kolektivní 
systém zpětného odběru elektrozařízení. 
Na základě zápisu vedeného u Ministerstva 
životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblas-
tech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební 
elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje 
pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 
7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného 
odběru s 4 214 městy a obcemi a 2 568 opravnami a prodejnami 
elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci 
různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 
více než 12 800 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší 
sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů 
v ČR i v Evropě. V roce 2010 vybral ASEKOL od každého občana ČR 
průměrně 1,57 kg elektroodpadu.

Kraj likviduje staré ekologické zátěže. Zís-
kal peníze na sanaci skládky v Dolní Lipce

Pardubice (14. 11. 2011) – Pardubický 
kraj uspěl se žádostí o poskytnutí finanční 
podpory z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) na odstranění staré 
ekologické zátěže v Dolní Lipce. Náklady 
na realizaci projektu přesahují 89 milionů 
korun, Pardubický kraj předpokládá, že 
jeho finanční podíl na sanaci nepřesáhne 
patnáct procent.   

„Díky tomu, že jsme s žádostí uspěli, bude 
provedena kompletní sanace skládky. Dojde 
k zabezpečení kalového pole a jeho následné-
mu zrekultivování a odtěžení kontaminované 
zeminy skládky. Během sanace bude zajištěno 
průběžné čerpání a čištění podzemních vod. 
Počítáme rovněž s využitím hydraulické clony. 
Laicky řečeno zlikvidujeme veškeré odpady, 
které tuto lokalitu ekologicky zatěžují,“ uvedl 
Václav Kroutil, radní Pardubického kraje 
zodpovědný za životní prostředí, zemědělství 
a venkov.

Pardubický kraj se v rámci celé České 
republiky stal jedním ze čtrnácti úspěšných 
žadatelů o dotaci z OPŽP, prioritní osy číslo 
4, oblasti podpory 4.2 Odstraňování starých 
ekologických zátěží – Sanace vážně kontami-
novaných lokalit a sanace SEZ na území po-
stižených těžbou vyhrazených nerostů. „Na 
spolufinancování projektu jsme připraveni a 

máme pro jeho realizaci připraveny finanční 
prostředky v rozpočtu na rok 2012. Kraje 
mají ze zákona povinnost, v situaci kdy není 
znám původce, likvidovat staré ekologické 
zátěže a to je přesně tento případ,“ dodal 
radní Kroutil.

Skládka v Dolní Lipce však není jediným 
případem, kde Pardubický kraj napomáhá 
s likvidací starých ekologických zátěží. V po-

sledních dvou letech identifikoval pomocí 
rizikových analýz oblasti, které jsou zatížené 
starými ekologickými zátěžemi. „Odhalování 
těchto rizik otevřelo cestu k dotacím dalším 
třem žadatelům v Pardubickém kraji. Jedná 
se o sanaci v bývalém podniku Tesla v Jab-
lonném nad Orlicí a likvidaci ekologické 
zátěže v bývalých prádelnách v Přelouči 
a Chrudimi. Předpokládané náklady na 
realizaci všech čtyř úspěšných projektů na 
území Pardubického kraje jsou přibližně 249 
milionů korun,“ uzavřel Kroutil. 
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Pravidla pro užívání městského rozhlasu
Článek 1
Úvod
(1) Město Králíky je provozovatelem varovného a vyrozumívacího 

systému (dále jen „městského rozhlasu“).
(2) Tato pravidla upravují podmínky využití městského rozhlasu 

pro potřeby integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), 
města Králíky, ostatních orgánů územní samosprávy, orgánů státní 
správy a komerčního vysílání.

Článek 2
Základní ustanovení
(1) Vysílacím stanovištěm pro provozování městského rozhlasu je 

budova Městského úřadu v Králíkách, Velké náměstí 5.
(2) Evidenci odvysílaných informací včetně písemných žádostí 

vede kancelář úřadu.
(3) Vysílacím časem je zpravidla doba mezi 8:00 hodin až 18:00 

hodin.
Článek 3
Využití městského rozhlasu
(1) Městský rozhlas slouží přednostně potřebám IZS, samosprávě 

a státní správě při zajišťování ochrany obyvatelstva a veřejného 
pořádku.

(2) Městský rozhlas je využíván k informování obyvatelstva 
o činnosti orgánů města a organizací jím založených nebo zřízených 
(dále jen „orgány města“).

(3) Městský rozhlas smí být využíván i ke komerčním účelům.
Článek 4
Pravidla pro vysílání informací (relací) orgány města
(1) Informace navržené k odvysílání městským rozhlasem se po-

dávají kanceláři úřadu v písemné nebo elektronické podobě nejméně 
s jednodenním předstihem, a to s uvedením požadavku na datum, čas 
a počet opakování vysílané relace. 

(2) Informace je zařazena do vysílání po schválení tajemníkem 
nebo starostkou nebo místostarostou.

(3) Výjimku tvoří vysílání informací, které vedou k odvrácení 
živelných katastrof, ohrožení života a majetku občanů města a dalších 
krizových situací. V takovém případě může bez předchozího souhlasu 
informaci vyhlásit příslušný zaměstnanec městského úřadu, člen 
krizového štábu nebo jiná pověřená osoba.

Článek 5
Pravidla pro vysílání komerčních informací (relací) městským 

rozhlasem (k čl. 3 odst. 3 pravidel)
(1) Informace určené k odvysílání je nutné v písemné nebo elek-

tronické formě doručit do podatelny městského úřadu, a to nejméně 
jeden pracovní den před požadovaným odvysíláním rozhlasové 
relace. Po dohodě je možné lhůtu přiměřeně zkrátit.

(2) Jednotlivá vysílací relace obsahuje odvysílání informace, 
včetně jejího automatického zopakování. 

(3) Počet vysílání stejné relace je omezen na maximálně dvě  
v rozmezí jednoho vysílacího dne.

(4) Poplatky za jednotlivou vysílací relaci (uvedené ceny jsou 
včetně DPH):

a) za každý byť započatý řádek textu (formát A4, písmo Times 
New Roman, velikost 12, okraje 2,5) 30 Kč

b) za každé další zopakování vysílací relace (mimo automatického 
zopakování viz čl. 5 odst. 2) 50 Kč

(5) Poplatek je nutné uhradit před odvysíláním do pokladny 
městského úřadu. 

(6) Od poplatku jsou osvobozena komerční vysílání podávající 
informace o akcích, nad kterými převzalo město Králíky záštitu.

(7) Na základě žádosti může o dalším osvobození od poplatku 
rozhodnout RM.

(8) Z vysílání jsou vyloučeny příspěvky obsahující propagaci 
rasové, národnostní, náboženské a jiné nesnášenlivosti, podněcující 
k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem a skupinám obyvatelstva, 
jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy.

(9) Město Králíky nenese odpovědnost za obsah komerčního 
vysílání.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Tato pravidla byla schválena Radou města Králíky dne 19. 10. 

2011, usnesením č. RM/2011/45/637.
(2) Tato pravidla nabývají účinností dnem 19. 10. 2011.

Klub seniorů
v měsíci prosinci připravuje

8. 12. 2011 - Výbor Klubu seniorů - příprava 
dokumentace Valné hromady v únoru 2012.

17.00 - kontrola finančního hospodaření Klubu 
komisí ve složení: Ing. Danielová, Mgr. Petráňková, 
Mgr. Krejzová.

13. 12. 2011 - Zájezd na koupání do Zábřehu. 
Odjezd 13:00 aut. nádr.

Účast možná pro členy i nečleny Klubu. Přihlášky 
u Mgr. Bednářové, tel: 774 059 589.

15. 12. 2011 - Vánoční posezení při svíčkách - 
hudba, tanec, zábava od 15.00 v hotelu Beseda. 
Vstup 30,- Kč. Možná účast i nečlenů Klubu.

Předseda: Josef Dobrohruška

tříkrálová sbírka 2012
Tisková zpráva ze dne 14.11.2011
V prvních lednových dnech proběhne v našich obcích a městech 

tradiční Tříkrálová sbírka. Už podvanácté navštíví naše domácnosti 
tři králové s přáním štěstí a zdraví, s přáním pokoje tomuto domu 
(písmena K+M+B nade dveřmi). Všem občanům dají také možnost 
prostřednictvím organizací Charit přispět potřebným. 

Tříkrálová sbírka, kterou Oblastní charita Ústí nad Orlicí organi-
zuje v orlickoústeckém regionu, patří svým rozsahem  k největším 
v celé královéhradecké diecézi. Sbírka si získala důvěru lidí, což 
nás velmi těší, protože také díky ní se nám daří podporovat stávající 
služby nebo rozvíjet nové projekty. 

Ve sbírce za rok 2011 se v našem regionu vybralo 1.900.300,- Kč.  
65 % z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita na 
zakoupení automobilu pro charitní ošetřovatelskou službu, na provoz-
ní náklady služeb občanské poradny,  osobní asistence, mateřských 
center v Letohradě a Horní Sloupnici, na přímou pomoc potřebným 
a 5 % z částky bylo věnováno na zakoupení školního autobusu pro 
chudé děti v indickém Mansapuru. Tříkrálová sbírka 2011 nám také 
pomohla zavést novou službu na pomoc ohroženým rodinám „Šance 
pro rodinu“ – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a otevřít 
kontaktní místa občanské poradny v Králíkách a Lanškrouně.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012  použijeme na podporu služeb 
občanské poradny, služby „Šance pro rodinu“ a rodinného centra 
v Horní Sloupnici, na úpravu prostor pro charitní ošetřovatelskou 
službu v Ústí n.O., na stavební úpravy budovy Centra pod střechou 
v Letohradě, na materiálové vybavení nového charitního centra 
sociálních služeb v Lanškrouně, k přímé pomoci potřebným a do 
fondu na rozvoj nových projektů.

Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetě-
nou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, 
na kterém je číslo shodné s číslem na pokladničce, a občanský průkaz, 
kterými se v případě potřeby prokazuje.

Děkujeme vám všem, kdo koledníky přijmete i tentokrát. 
Bližší informace naleznete v Charitních aktualitách, které budou 

roznášet koledníci, nebo na www.uo.charita.cz
Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí
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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.

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)

návštěva Vojenského muzea
V rámci výuky prvouky a tělesné 

výchovy navštívily třídy 2. A a 2. B 
objekt Vojenského muzea v Králí-
kách. Po procházce podzimní pří-
rodou nás přivítal pan Martin Večeř 
a ujal se role našeho průvodce. Po 
prohlídce vnitřního prostoru muzea 
jsme zhlédli venkovní expozici. Na 
konci prohlídky nás čekalo milé pře-
kvapení, které pan Večeř přichystal. 
Po žebříčku jsme vylezli do přista-
veného vojenského náklaďáku. Ne-
tušili jsme, že nás čeká vyhlídková 

jízda na Výšinu. Děti samou radostí 
výskaly z nevšedního zážitku. Na 
konci cesty jsme si připadali, že 
jsme dojeli do zimní pohádky. Viděli 
jsme ojíněné keře a stromy, proběhlo 
kolem malé stádo srnek. Měli jsme 
krásný výhled na Králíky a okolí.

Panu Večeřovi bychom chtěli touto 
cestou poděkovat nejen za prohlídku 
muzea, ale i za neočekávanou vy-
jížďku, která mile přispěla k příjem-
nému strávení celého dopoledne.

Děti a třídní učitelky 2. A a 2. B

setkání seniorů
na střelnici

Sociální komise města Králíky a 
Klub seniorů Králíky o.s. děkují všem, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce 
„Posezení seniorů“. Díky těmto organi-
zacím, podnikatelům  a  jednotlivcům 
proběhla tombola, bylo zajištěno občer-
stvení zúčastněných a byl zorganizován 
pěkný doprovodný program.

Letošní setkání seniorů bylo zařazeno 
do projektu města Králíky - Region 
v Pohybu. Tento projekt je zařazen do 
grantové podpory Pardubického kraje. 
Akce byla velice zdařilá a všem se líbila. 
Zůčastnili se jí senioři z Králík, polské-
ho Międzylesie, Domova důchodců sv. 
Zdislavy z Červené Vody a členové orga-
nizace tělesně postižených. Velmi pěkný 
kulturní program předvedli žáci s žákyně 
ZUŠ Králíky, představil se nám i místní 
amatérský dixilendový orchestr. Velký 
úspěch u polských přátel sklidilo vystou-
pení tanečního oboru ZUŠ - děvčata jsou 
pozvána na vystoupení při příležitosti 
zahájení plesu v Międzylesiu.

Koupím roubenku na 
Králicku.

tel: 777 114 004.
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Předvánoční počteníčko
Vánoce se nezadržitelně blíží. Ze všech 

koutů na nás dýchá vánoční atmosféra, 
postupně zapalujeme svíčky na adventním 
věnci, pečeme vánoční cukroví. Děti se už 
nemohou dočkat Štědrého dne a netrpělivě 
otvírají okénka v čokoládovém adventním 
kalendáři, který jim pomalu odpočítává 
dny, které ještě schází do doby, než k nim 
konečně přijde Ježíšek. A protože se říká, 
že vánoční noc je noc plná kouzel, může 
se stát, že ožije vánoční stromeček nebo 
na nás promluví vánoční kapr.

Začtěte se s námi do příběhů, které 
vytvořily děti ze 6. tříd ZŠ Moravská a ze 
kterých pro vás vybírám ty nejzdařilejší.

Přeji všem za sebe, své kolegy i naše 
žáky, abychom všichni ve zdraví a 
s úsměvem přežili ten předvánoční shon 
a abychom prožili krásné a pohodové 
Vánoce.

Mgr. Ivana Kalousová, Gymnázium a 
základní škola Moravská

Co mi vyprávěl vánoční stromeček
Jmenuji se Smrčák a pocházím z rodiny 

smrků stříbrných. Skoro pět let mě šlechti-
li, abych se pak jednoho dne ocitl v jedné 
moc fajn rodině se dvěma malými kluky. 
A tady začíná můj příběh. 

Ráno na Štědrý den mě maminka s dět-
mi krásně ustrojily. Celý jsem byl oblečen 
do přírodního materiálu a ověšen kulatými 
světélky. Potom, když se setmělo, čekal 
mě důležitý úkol – ohlídat všechny dárky 
před malými raubíři. Musím říct, že jsem 
měl docela trému. „Tak důležitý úkol,“ 
říkal jsem si, „nesmím tu milou rodinku 
zklamat!“ Konečně bylo po večeři. „A teď 
to vypukne,“ pomyslel jsem si. Celý  jsem 
se rozsvítil a čekal, až zazvoní zvoneček. 
Najednou vtrhli do obývacího pokoje kluci 
a tím můj úkol skončil. Už jsem žádné 

dárky hlídat nemusel. V dalších dnech 
jsem mé rodince jen zpříjemňoval vánoční 
atmosféru.

A jak to vlastně dopadlo? Na Tři krále 
se se mnou všichni rozloučili, pěkně 
mě celého svlékli a odnesli do zahrady. 
Dalších Vánoc jsem se nedožil, ale vím 
určitě, že mě nahradil stejně dobrý, mladší 
kamarád.

Šimon Kulaxidis, 6. B

Co mi vyprávěl vánoční kapr
O Vánocích jsme jako vždy koupili kap-

ra. Každý rok jsme dávali kapry do vany 
plné ledové vody. Letos, stejně jako loni, 
předloni a předpředloni byl kapr velký a 
zelený, otvíral a zavíral pusu, vypouštěl 
bubliny a plaval stále dokola. Když jsem 
se posadila vedle vany a koukala na kap-
ra, náhle zběsile vyskočil a postříkal mě. 
Zvolala jsem: „Co děláš, kapře?!“ Otočila 
jsem se a vtom jsem zaslechla: „Skáču, 
co bych neskákal?“ „Kapře, ty mluvíš?“, 
divila jsem se. „Samozřejmě že ano, co sis 
myslela? A jestli chceš, budu ti vyprávět 
svůj příběh,“ řekl a já jsem ihned přikývla. 
„Narodil jsem se,“ začal vyprávět, „ve 
svém rybníku, mé mamince a tatínkovi. 
Rychle jsem rostl a plaval jsem si v rybní-
ku několik let. Jenže jednou se náš rybník 
úplně proměnil, vytekla všechna voda a 
všichni kapři, včetně mě, se plácali ve 
vodě. Kolem bylo mnoho lidí v holínkách 
a chytali nás do kádí. Odvezli mě i s mými 
kamarády do města, tam sis mě vybrala ty 
a teď jsem taky, bez přátel, bez rodiny, pro-
stě bez všeho, co pro mě něco znamená,“ 
dopověděl kapr svůj příběh a bylo vidět, 
že je smutný. „Neboj kapře, nesníme tě, 
vrátíme tě zpět do rybníka,“ utěšovala 
jsem ho. Odběhla jsem to povědět tátovi 
a ještě ten večer kapr plaval v rybníce. A 

na našem štědrovečerním stole už nikdy 
nebude kapr.

Zuzana Mačátová, 6. C

Co mi vyprávěl vánoční stromeček
Stejně jako loni, tak i letos, jsem šli s tátou 

a bratrem k babičce a dědovi na chalupu pro 
stromeček. Na chatě jsem vyšli na stráň a 
uřízli jsme ten nejhezčí. Naložili jsem ho na 
sáňky a odvezli si ho domů. Když jsme došli 
domů, běželi jsme s bratrem za maminkou a 
táta uložil stromek do kůlny. Mamka už měla 
hotovou večeři. Po jídle jsem se umyl a šel 
spát. Druhý den jsem se probudil do Štědrého 
dne. Po snídani jsem běžel ven, kde už na mě 
čekal táta s bratrem, že prý půjdeme pro kap-
ra. V prodejně jsem koupili dva kapry. Jed-
noho pro nás a druhého pro babičku s dědou. 
Oba kapry jsem zanesli k babičce a dědovi. 
Oni nám ho vždy vykuchají, protože mamce 
ani taťkovi se to nechce dělat. Po příchodu 
domů jsem si řekl, že ozdobím stromeček. 
Rodiče se mnou souhlasili. Já jsem donesl 
ozdoby a táta přinesl stromek i se stojanem 
do obývacího pokoje. Pak všichni z pokoje 
odešli a já v něm zůstal sám.

V tichém pokoji najednou někdo pro-
mluvil. Ohlédnu se, ale nikdo tam nebyl. 
Podívám se na stromeček a on povídá: „Ahoj 
Ondro. Celý rok se těším, až si pro mne 
s bratrem přijdete a strávíme spolu Vánoce. 
Doufám, že mě hezky nazdobíte. Ze všech 
ozdob se mi nejvíce líbí skleněné baňky, 
slaměné postavičky, třpytivé řetězy a na špici 
velká zářivá hvězda. Nezapomeňte na svíčky. 
S mými kamarády na stráni jsem hádali, co 
budete mít na štědrovečerní večeři. Já si 
myslím, že tvoje mamka uvaří rybí polévku 
a kapra s bramborovým salátem. Doufám, 
že bude všem chutnat. Po večeři si pustíte 
koledy a já vám připravím dárky. Nejvíce se 
těším, až si je rozbalíte a budete si s nimi hrát. 
Z toho mají stromečky největší radost. Celé 
vánoční svátky vám budu dělat společnost. 
Určitě nám spolu bude hezky. Přes den si ze 
mne můžete utrhnout pověšené cukroví a 
večer vám budu svítit svíčkami. Tak mějte 
šťastné a veselé Vánoce!“

Ondřej Šesták, 6. B

V ZatáčCE PRŠí!
V sobotu 29. října se konal v hostinci 

V Zatáčce Podzimní turnaj v karetní hře 
Prší. Po 4 hodiny svádělo 18 účastníků 
urputné souboje o co nejlepší umístění. 
V pohodovém podvečeru byl nejlepší Stan-
da Urban, na 2. místě Markéta Chaloupecká 
a na 3. Mirek Slanina. Velký dík patří spon-
zorvi Pivovaru Holba Hanušovice.Další 
VÁNOČNÍ TURNAJ proběhne v hostinci 
V Zatáčce ve čtvrtek 29. prosince.

Hostinec V Zatáčce přeje čtenářům Krá-
lického ZPRAVODAJE a občanům našeho 
města příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2012 a 
PŘIĎTE POBEJT.

Za pořadatele Mgr. Jiří Souček



Králický zpravodaj 12/2011 - 12

uctění památky Finanční stráže celními správami čR a sR
V Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubu K-S 14 „U 

cihelny“ v Králíkách se v rámci oslav vzniku samostatného českoslo-
venského státu v pátek dne 28. října 2011 konal společný pietní akt 
Celní správy České republiky a Colného riaditeľstva Slovenska. V od-
poledních hodinách obě bezpečnostní složky uctily památku zavraždě-
ných příslušníků finanční stráže v době zvýšeného ohrožení republiky 
v roce 1938 a položili věnce k pamětním deskám v objektu.

Obou událostí se zúčastnil 1. náměstek ministra financí ČR 
RNDr. Ladislav Minčič, MBA, CSc., generální ředitel Generálního 
finančního ředitelství Ing. Jan Knížek, generální ředitel Generál-
ního ředitelství cel brig. gen. JUDr. Ing. Pavel Novotný, generální 
ředitelka Colného riaditeľstva SR plk. Ing. Mária Machová, PhD., 
a čestné jednotky celních správ ČR a SR. Za město Králíky uctila 
památku starostka města Jana Ponocná a za Muzeum K-S 14 „U ci-
helny“ jeho ředitel Ing. Richard M. Sicha.

Po ukončení slavnostního aktu bylo podepsáno společné memo-
randum o spolupráci mezi Celní správou ČR, Celním ředitelstvím 
SR a Muzeem K-S 14 „U cihelny“, které v sobě zahrnuje jediný, 

veřejnosti přístupný památník finanční stráže v Česku. Pevnostní 
muzeum také po léta shromažďuje písemné i trojrozměrné materiály 
k působení tohoto sboru v kraji.

Součástí akce bylo také slavnostní odhalení pamětní desky JUDr. 
Emilu Martincovi – 1. odborovému přednostovi prvorepublikového 
ministerstva financí a významnému organizátoru tehdejší celní 
služby před městským úřadem v Horním Jelení.

Muzeum K-S 14

soutěž o Lipeckou buchtu
12. 11. 2011 odpoledne se pořádající Osadní výbor Prostřední 

Lipky a Mlýn, občanské sdružení sešli s soutěžícími,kteří donesli 
chutné buchty,  potom s porotci (ti měli těžký úkol ochutnat všech 
21 vzorků) a nakonec dorazili  místní i přespolní a jedly se buchty 
a pilo kafíčko….

Porota poté vyhodnotila 1., 2. a 3. místo, každé z nich bylo 
odměněno hodnotnou cenou a navíc byla udělena cena publika 
ZLATÝ PEKÁČ.

A začala hrát muzika, o kterou se postaral pan Štěrba.
Zase jsme si užili jedno milé setkání!

Za Osadní výbor  Dana Procházková
Foto k článku na straně 4

sbírka hraček
Jednota bratrská Králíky pořádá předvánoční sbír-

ku hraček. sbíráme nové hračky v hodnotě kolem 60 
Kč. Hračky jsou určeny pro vánoční dárky dětem ze 
sociálně slabých rodin v polské nowe soli, kterým 
se věnuje naše partnerská organizace ogólnopolskie 
Chrześcijańskie stowarzyszenie Pomocy Dzieciom. 
Pořádá volnočasové aktivity pro děti, rozděluje potra-
vinovou pomoc nejchudším rodinám atd. Více o jejich 
práci se můžete dozvědět na blogu stowarzyszenie-
pomocydzieciom.blogspot.com 

Hračky můžete donést na vánoční jarmark 18. 12. 
2011 ke stánku Jednoty bratrské nebo i jindy po do-
hodě na tel. 732 380 283. Děkujeme.

JuDr Emil MaRtInEC
Dne 28. října 2011 v ranních hodinách překvapila obyvatele 

města Králíky jedoucí slavnostní kolona s výstražnými majáčky 
na služebních vozidlech CS ČR, které zabezpečovaly přednost 
jízdy na všech křižovatkách. V koloně se nacházela vozidla GŘC 
CS ČR a CR CS SR. Cílem cesty byla malá obec Horní Jelení 
v okresu Pardubice, kde na budově Městského úřadu byla připra-
vena k slavnostnímu odhalení pamětní deska tamnímu rodákovi 
JUDr Emilu MARTINCOVI, významnému organizátoru celnictví 
Československé republiky a prvnímu odborovému přednostovi na 
prvorepublikovém Ministerstvu financí ČSR.

Na místě pietního aktu uvítal všechny přítomné starosta Horního 
Jelení p. Petr Tupec; slavnostní projev přednesl 1. náměstek MF ČR 
p. Ladislav Minčič, který také společně se starostou Horního Jelení 
odhalil pamětní desku; slavnostní akty umocnily státní hymny ČR 
a SR a přítomné obyvatele nadchl slavnostní pochod přítomných 
čestných jednotek obou celních správ.

Při této příležitosti byla vydána brožura o díle a životě Emila 
Martince v nákladu padesáti kusů na křídovém papíře;  GŘC Praha 
ještě vydalo dotisk, který bude sloužit jako prezentační materiál 
ředitelům CÚ a sekretariátu gen. ředitele GŘC Praha.

Po ukončení slavnostního aktu se kolona vozidel vydala zpět na 
Horní Lipku, kde účastníky čekal slavnostní oběd. Po obědě byla 
přítomným kolegům a hostům ukázána malá výstavka z historie 
Finanční stráže RČS, kde je provázel emeritní celní inspektor Jiří 
Panuš, specialista historik na tuto prvorepublikovou ozbrojenou 
složku.

Organizátorky soutěže o Lipeckou buchtu předávají vítězce ceny 
publika ZLATÝ PEKÁČ.                                         Foto: M. Beran
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Výpis z jednání Rady města Králíky
26. 10.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemku p.p.č. 3718 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 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. 3716 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 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. 3717 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemku.

RM doporučuje  změnu usnesení 
ZM/2011/06/111 ze dne 12. 9. 2011 a dopo-
ručuje schválit prodej pozemku st.p.č. 419/2 
v k.ú. Králíky do podílového spoluvlastnictví, 
a to:

ideální 1/8 manželům Brůnovým, Krá-
líky 

ideální 1/8 paní Jedličkové, Králíky 
ideální 1/8 manželům Laczkovým, Krá-

líky 
ideální 1/8 manželům Neprašovým, 

Králíky 
ideální 1/8 manželům Pinkasovým, Krá-

líky 
ideální 1/8 manželům Šlajsovým, Krá-

líky 
ideální 1/12 paní Temnyakové, Králíky 
ideální 1/48 slečně Temnyakové, Králíky 
ideální 1/48 panu Temnyakovi, Králíky 
ideální 1/8 paní Vackové, Králíky.
RM nedoporučuje schválit prodej byto-

vého domu čp. 4 na st.p.č. 234 a pozemku 
st.p.č. 234 v k.ú. Králíky a to podle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění 
pozdějších předpisů, za kupní cenu 4.000.000 
Kč + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje v návaznosti na usnese-
ní ZM/2011/06/117 a dále za podmínky 
schválení prodeje bytového domu všem 
oprávněným nájemníkům ZM dne 14. 11. 
2011 požádat o změnu předmětu zajištění 
úvěru u Hypoteční banky, a.s., tj. vypuštění 
nemovitosti čp. 4 na st.p.č. 234 a pozemku 
st.p.č. 234 v k.ú. Králíky z předmětu zajištění 
úvěru. Zároveň RM schvaluje vypracování 
odhadů nemovitostí předmětu zajištění, tj. 
nemovitostí – budovy čp. 660 na st.p.č. 772 
a st.p.č. 772, budovy technické vybavenosti 
na st.p.č. 566 a st.p.č. 566, budovy čp. 414 
na st.p.č. 558/1 a st.p.č. 558/1 a budovy čp. 3 
na st.p.č. 233 a st.p.č. 233 vše v k.ú. Králíky 
odhadcem banky Ing. Milanem Thamem ze 
Žamberka a ukládá MO oslovit oprávněné 
nájemníky, kteří nejsou uvedeni v žádosti 
o koupi nemovitostí.

RM doporučuje schválit bezúplatný převod 
pozemků v k.ú. Horní Lipka od ČR – Pozem-
kového fondu ČR na město Králíky, a to: dle 
§ 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., 
v platném znění:

p.p.č. 2338, p.p.č. 2340, p.p.č. 2364, p.p.č. 

2365, p.p.č. 2366, p.p.č. 2436, p.p.č. 2478, 
p.p.č. 2518, p.p.č. 2537, část p.p.č. 2538 a 
část p.p.č. 2550 v k.ú. Horní Lipka

dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 
Sb., v platném znění

část p.p.č. 2331, část p.p.č. 2352 a p.p.č. 
2472 a p.p.č. 2484 v k.ú. Horní Lipka a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10045, 10047, 41997/2011 a 248 přidělené 
městu Králíky rozhodnutím Krajského úřadu 
Pardubického kraje a resortních ministerstev 
a interní rozpočtové opatření číslo 110701, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 1.814.634,38 Kč.

RM schvaluje umístění multimediálního 
informačního kiosku v podloubí domu čp. 
274, Velkém náměstí v Králíkách.

RM schvaluje Plán zimní údržby ko-
munikací na zimní období 2011-2012 pro 
město Králíky a integrované obce a ceník 
společnosti Služby města Králíky s.r.o. a 
ostatních dodavatelů v rámci zimní údržby 
2011-2012.

RM projednala podnět zastupitele Ing. 
Kosuka a ukládá MO předložit vývoj stano-
vení výpočtu cen uvedených v Pravidlech 
o nakládání s nemovitým majetkem města 
Králíky.

RM bere na vědomí připomínky OV Bo-
říkovice k navrhovaným autobusovým jízd-
ním řádům OREDO a souhlasí s odesláním 
navrhovaného řešení připomínek dopravní 
komisí města na firmu OREDO ke konečné-
mu projednávání.

3. 11.
RM schvaluje dodatek č. 2 Mandátní 

smlouvy uzavřené dne 16. 5. 2008 mezi 
městem Králíky a Vojensko-historickým 
klubem ERIKA Brno, o.s., týkající se změny 
výše paušální odměny, a to s účinností od 1. 
1. 2012.

RM bere na vědomí sdělení podmínek 
k jednání mezi městem a společností Agro-
stav, a.s., Ústí nad Orlicí o pozemcích v areálu 
stavebního závodu v Králíkách a schvaluje 
pro jednání se společností tyto zástupce města 
– starostka, místostarosta, vedoucí odboru 
VTS a MO a člen ZM, který bude zvolen na 
jednání ZM dne 14. 11. 2011.

RM schvaluje záměr pronájmu částí po-
zemků p.p.č. 2774 – ostatní plochy, p.p.č. 
2529 - ostatní plochy a p.p.č. 2532 – ostatní 
plochy vše v k.ú. Horní Lipka za účelem 
zřízení přístupové cesty a údržby pozemků 
za roční nájemné ve výši 1.822 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
p.p.č. 2012 – ostatní plochy, 2015 – t.t. po-
rostu, 2133 – ostatní plochy, 2344 – ostatní 
plochy, 2419 – t.t. porostu, 2439 – t.t poros-
tu, 2441 – t.t. porostu, 2457 – t.t. porostu, 
2485 – t.t. porostu, 2666 – ostatní plochy, 
2668 – ostatní plochy, 2670 – ostatní plochy, 
2723 - ostatní plochy, 2761 – ostatní plochy, 
2762 – ostatní plochy, částí p.p.č. 2549 – 
ostatní plochy a 2559 – ostatní plochy vše 

v k.ú. Horní Lipka za účelem zemědělského 
hospodaření za roční nájemné ve výši 4.254 
Kč + DPH a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM schvaluje pronájem pozemků urče-
ných k plnění funkcí lesa a jiných pozemků 
souvisejících s lesem nebo sloužících lesní-
mu hospodářství, a to formou dodatku č. 1 
nájemní smlouvy ze dne 5. 5. 2011 týkající 
se změny předmětu nájmu a výši nájemného 
u pozemků v k.ú. Horní Lipka:

- p.p.č. 2150 – lesní pozemek o výměře 
48402 m2

- p.p.č. 2151 – lesní pozemek o výměře 
6293 m2

- p.p.č. 2227 – lesní pozemek o výměře 
695 m2 

- p.p.č. 2325 – lesní pozemek o výměře 
22726 m2

- p.p.č. 2647 – lesní pozemek o výměře 
3744 m2

- p.p.č. 2649 – lesní pozemek o výměře 
3150 m2 za roční nájemné ve výši 25.503 
Kč + DPH společnosti Služby města Krá-
líky s.r.o. 

RM souhlasí s návrhem pravidel rozpoč-
tového provizoria na rok 2012 a ukládá FO 
předložit návrh na jednání zastupitelstva. 

RM bere na vědomí návrh Obecně závaz-
né vyhlášky o místních poplatcích a ukládá 
OVV předložit tento návrh ke schválení na 
listopadové jednání ZM.

RM Králíky bere na vědomí návrh Obecně 
závazné vyhlášky města Králíky č. 4/2011 
„O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů 
pro rok 2012“ a ukládá její předložení na 
listopadové zasedání zastupitelstva města. 

RM bere na vědomí výroční zprávu pří-
spěvkové organizace Základní umělecká 
škola Králíky.

RM bere na vědomí žádost příspěvkové 
organizace Gymnázium a základní škola 
Králíky a ukládá starostce města, vedoucí fi-
nančního odboru, vedoucímu odboru školství, 
kultury a tělovýchovy prověřit v součinnosti 
s vedením školy možnost dofinancování 
platů pedagogických pracovníků gymnázia 
s ohledem na vývoj rozpočtu 2011.

RM schvaluje výzvu k podání nabídky 
na zpracování změny č. 1 územního plánu 
Králíky a ukládá odboru ÚPSÚ oslovit tyto 
firmy: SURPMO, a.s Hradec Králové , Ing. 
arch. Dagmar Vaníčková, Jablonné nad Orli-
cí, Atelier AURUM, s.r.o. Pardubice, URBA-
PLAN, spol. s.r.o. Hradec Králové, REGIO, 
projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové. 

RM jmenuje komisi pro výběr zpracovatele 
změny č. 1 ÚP Králíky ve složení: Jana Po-
nocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 
Jan Mlynář, Dana Nosková. Jako náhradníky 
RM jmenuje Mgr. Vlastimila Kubíčka, Ing. 
Pavla Strnada, Jana Čumu, Herberta Hollyho 
a Petra Illichmana.

RM schvaluje smlouvy o společném postu-
pu k zabezpečení realizace veřejné zakázky 
„Dodávka zemního plynu pro město Králíky, 
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jeho příspěvkové organizace a obchodní 
společnost, kterou město Králíky zřídilo“ a 
„Dodávka elektřiny pro město Králíky, jeho 
příspěvkové organizace a obchodní společ-
nost, kterou město Králíky zřídilo“.

9. 11.
Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p.p.č. 2158/2 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona se stavebním záměrem „novostavba 
RD na části pozemku p.p.č. 1295/35 – orné 
půdě (dle nezapsaného GP na p.p.č. 1295/43 
– orné půdě) v katastrálním území Králíky“ 
manželů Záleských, Králíky. 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k nebytovému prostoru v čp. 420 – stavbě 
technického vybavení na st.p.č. 567 a pozem-
ku p.p.č. 3331 - ostatní ploše v k.ú. Králíky 
s panem Brůnou, Králíky a to dohodou ke 
dni 15. 11. 2011.

RM neschvaluje pronájem pozemku p.p.č. 
356/1 - zahrady v k.ú. Králíky za účelem zří-
zení zahrady a sekání trávy – údržby pozemku 
paní Pospíšilové, Králíky.

RM/2011/48/676: RM neschvaluje pro-
nájem pozemku p.p.č. 356/1 - zahrady v k.ú. 
Králíky za účelem zřízení zahrady a sekání 
trávy – údržby pozemku paní Pekárkové, 
Králíky.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na pozemcích 
p. p. č. 2069/1 a 2072/6 v k. ú. Králíky pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 

RM bere na vědomí stanovisko orgánu 
státní památkové péče ve věci umístění 
antén, satelitů apod. na domech v majetku 
města v MPZ a schvaluje pracovní komisi 
pro shromáždění podkladů (prohlídka domu, 
technický stav, počet umístěných zařízení, 
atd.) pro dalšího postupu v této věci, a to 
ve složení:

- správce bytového fondu, zástupce odboru 
VTS, MO, ŠKT a ÚPaSÚ.

RM schvaluje investiční akci: celková re-
konstrukce havarijních elektrických rozvodů 
v bytě č. 1 v čp. 274, ulice Velké náměstí, 
Králíky.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. 20/06/2011Fi mezi městem Králíky a VAK 
Jablonné nad Orlicí a.s. na vypracování pro-
jektové dokumentace pro ÚŘ a SP na stavbu 
– „Vodovodní přivaděč pro obec Červený 
Potok“ a současně RM pověřuje starostku 
města podpisem výše uvedené smlouvy.

RM bere na vědomí předložený materiál 
a ukládá řediteli příspěvkové organizace 
Klub Na Střelnici a vedoucímu odboru ŠKT 
předložit bod na jednání ZM. 

RM souhlasí s výstavbou MVE na p.p.č. 
808 v k.ú. Červený Potok.

RM souhlasí s odstraněním 1 ks borovice 

na pozemku p.č. 155/1 v k.ú. Králíky a sou-
časně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu 
s panem Štorkem, Králíky, s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na jeho 
vlastní náklad a nebezpečí, pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví bez ohledu na jeho 
kvalitu. 

RM schvaluje nový Sazebník výše úhrad 
za úkony při poskytování pečovatelské služby 
organizační složky města Sociální služby 
Králicka s platností od 1. ledna 2012.

RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2012 
cenu stočného ve výši 25,88 Kč bez DPH 
(29,50 Kč včetně DPH).

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnictví č. 20110456 mezi městem 
Králíky a ČR – Správou státních hmotných 
rezerv, Praha na převod nepotřebného movi-
tého majetku – přívěs cisterna PHM HEFA 
1 m3 v účetní hodnotě 29.400 Kč.

RM přijímá nabídku firmy United Energy 
Trading, a.s., Praha na dodávku zemního 
plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost, kterou 
město zřídilo.

RM přijímá nabídku firmy ČEZ Prodej, 
s.r.o., Praha na dodávku elektřiny pro město 
Králíky, jeho příspěvkové organizace a ob-
chodní společnost, kterou město zřídilo.

16. 11.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemku st.p.č. 348 v k.ú. Prostřední Lipka 
za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + náhrada za ušlé ná-
jemné za poslední 3 roky ve výši 348 Kč a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku.

RM schvaluje prodej dámského jízdního 
kola zn. Lady 26 za kupní cenu 300 Kč + 
DPH paní Noskové, Králíky.

Město Králíky jako vlastník sousedních 
pozemků p.p.č. 2063/5 – ostatní plochy, 
p.p.č. 2069/1 – ostatní plochy a p.p.č. 2072/6 
– ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí dle § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se sta-
vebním záměrem „projekt Králíky, Tovární, 
Frýbortová – knn, nn. Vybudování kabelové-
ho svodu ze stávajícího sloupu nízkého napětí 
do pojistkové skříně SP100/PSP1P, z této 
skříně bude vybudováno nové kabelové ve-
dení nn AYKY 4x25mm s ukončením v nové 
přípojkové skříni SS100/NKE2P“ investora 
stavby, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – Děčín 
IV-Podmokly.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozování 
stavby – elektrizační soustavy na pozemcích 
p.p.č. 201/3, 207/1, 225/2, 225/5, 228/2, 235, 
1899, 1900/16, 2072/8, 2072/26, 2204, 3496, 
3503, 3504, 3508, 3509, 3510, 3511, 3516, 
3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 
3524, 3525, 3528, 3536, 3537, 3539, 3540, 
3541, 3542, 3544 a 3545 vše v k. ú. Králíky 
pro oprávněnou společnost ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou za jednorázovou finanční náhradu 

22.500 Kč.
RM schvaluje zřízení věcného břemene 

spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím 
pověřené osoby za účelem provozu, oprav a 
údržby zařízení na pozemky ve zjednodušené 
evidenci č. 338/1 GP, č. 339/1 GP, č. 354 
GP, č. 406 GP, č. 428/1 GP, č. 431 GP, č. 
455 GP, č. 496 GP, č. 532 GP, č. 533 GP a č. 
573 GP v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví fa 
Agrofruct, a.s., se sídlem Dolní Ředčice, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
Do doby realizace RM schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene. 

RM schvaluje o zřízení věcného břemene 
spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím 
pověřené osoby za účelem provozu, oprav a 
údržby zařízení na pozemky ve zjednodušené 
evidenci č. 463/3 GP, č. 763/1 GP a č. 766/1 
GP v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví pana 
Zavřela, bytem Pardubice – Trnová, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
Do doby realizace RM schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím 
pověřené osoby za účelem provozu, oprav a 
údržby zařízení na pozemky ve zjednodušené 
evidenci č. 312 GP, č. 314 GP, č. 340 GP, č. 
371/1 GP, č. 374 GP, č. 402 GP, č. 465/1 GP, 
č. 755/1 GP, č. 756 GP, dále pozemky p. č. 
134/5, 280/1, 319/1, 745/2, 745/3, 745/9, 
745/13, 745/14, 745/15 a 745/16 vše v k.ú. 
Dolní Hedeč a dále na pozemky p.p.č. 2056, 
2071 a 2083 v k.ú. Červený Potok ve vlastnic-
tví Pozemkového fondu ČR, Pardubice, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a úplatně ve výši 5 
Kč/m2. Do doby realizace RM schvaluje uza-
vření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím 
pověřené osoby za účelem provozu, oprav a 
údržby zařízení na pozemky ve zjednodušené 
evidenci č. 341 GP, č. 343 GP a č. 345 GP 
v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví pana Mar-
tince, bytem Králíky, pro oprávněné město 
Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně. Do doby realizace 
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím 
pověřené osoby za účelem provozu, oprav a 
údržby zařízení na pozemky ve zjednodušené 
evidenci č. 92 GP, č. 285 GP a na pozemky 
p.č. 95/1 a 95/2 vše v k.ú. Dolní Hedeč ve 
vlastnictví pana Podzimka, bytem Králíky, 
pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno 
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se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
Do doby realizace RM schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím 
pověřené osoby za účelem provozu, oprav a 
údržby zařízení na pozemek ve zjednoduše-
né evidenci č. 29 GP v k.ú. Dolní Hedeč ve 
vlastnictví manželů Podzimkových, bytem 
Králíky, pro oprávněné město Králíky. Věc-
né břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně. Do doby realizace RM schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím 
pověřené osoby za účelem provozu, oprav a 
údržby zařízení na pozemek ve zjednoduše-
né evidenci č. 88 GP v k.ú. Dolní Hedeč ve 
vlastnictví pana Horáka a paní Horákové, 
oba bytem Králíky, pro oprávněné město 
Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně. Do doby realizace 
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím 
pověřené osoby za účelem provozu, oprav a 
údržby zařízení na pozemek ve zjednoduše-
né evidenci č. 96 GP v k.ú. Dolní Hedeč ve 
vlastnictví pana Diblíka, bytem Králíky, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
Do doby realizace RM schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím 
pověřené osoby za účelem provozu, oprav a 
údržby zařízení na pozemek ve zjednodušené 
evidenci č. 134 GP v k.ú. Dolní Hedeč ve 
vlastnictví paní Janočkové, bytem Králíky, 
pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
Do doby realizace RM schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu uložení vodovodního 
přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím 
pověřené osoby za účelem provozu, oprav a 
údržby zařízení na pozemek ve zjednodušené 
evidenci č. 495 GP v k.ú. Dolní Hedeč ve 
vlastnictví pana Janočka, bytem Králíky, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
Do doby realizace RM schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene. 

RM bere na vědomí žádost pana Berouska 
a souhlasí s organizací prodejních trhů na 
rok 2012.

RM schvaluje sazebník cen pro Králický 

zpravodaj na rok 2012.
RM souhlasí s přijetím finančního daru 

500 Kč v hotovosti od pana Zdeňka Morav-
ce – klempířské a natěračské práce 5. května 
388, 561 69 Králíky a 500 Kč v hotovosti 
od firmy Vydrus spol. s r.o., Pivovarská 384, 
Králíky a pověřuje starostku města podpisem 
darovacích smluv.

RM schvaluje použití finančních prostřed-
ků v hodnotě 4.500 Kč přidělených OV Dolní 
Boříkovice na nákup sportovní výstroje pro 
fotbalové družstvo mladších žáků TJ SOKOL 
Dolní Boříkovice. 

RM schvaluje uzavření městského úřadu 
pro veřejnost dne 23. 12. 2011 od 12. hodin 
a dne 30. 12. 2011. 

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bez-
úplatný převod nepotřebného movitého ma-
jetku 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. 07410/11/OSMI/KOUK 
o 1 ks vysokozdvižného vozíku Desta 35 BK 
v evidenční ceně 755.731,50 Kč z nabídky 
pro fyzické a právnické osoby č.j. 07247/11/
OSMI/KOUK o 1 ks traktorového přívěsu, 1 
ks VZV 3522 TXT Desta, 1 ks hoblovky, 28 
ks palet kovových žlutých, 28 ks palet ko-
vových sloupkových a 28 ks palet kovových 
na feroslitiny v evidované minimální celkové 
kupní ceně 220.451 Kč.

23. 11.
RM bere na vědomí stanovisko vedoucí 

MO, vyjádření Mgr. Mlynářové, stanovisko 
právního zástupce města Mgr. Bernarda 
Urbana a také právní názor Odboru dozoru a 
kontroly veřejné správy a ukládá MO zajistit 
alespoň tři cenové nabídky na zpracování 
znaleckého posudku na nemovitosti specifi-
kované pravidly.

RM neschvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2462 – ostatní plochy v k.ú. 
Horní Lipka za účelem užívání zastavěné a 
manipulační plochy a ukládá odboru VTS a 
MO vyčlenit část předmětného pozemku pro 
užívání za účelem zastavěné a manipulační 
plochy tak, aby nedocházelo k rozšiřování 
této plochy a užívání pozemku nenarušovalo 
pohled na kostel a hřbitov.

RM neschvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2462 – ostatní plochy v k.ú. 
Horní Lipka za účelem užívání zastavěné 
plochy a ukládá odboru VTS a MO vyčlenit 
část předmětného pozemku pro užívání za 
účelem zastavěné a manipulační plochy tak, 
aby nedocházelo k rozšiřování této plochy 
a užívání pozemku nenarušovalo pohled na 
kostel a hřbitov.

RM neschvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2462 – ostatní plochy v k.ú. 
Horní Lipka za účelem užívání manipulační 
plochy a ukládá odboru VTS a MO vyčlenit 
část předmětného pozemku pro užívání za 
účelem zastavěné a manipulační plochy tak, 
aby nedocházelo k rozšiřování této plochy 

a užívání pozemku nenarušovalo pohled na 
kostel a hřbitov.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 
p.p.č. 3512 – t.t. porostu a části pozemku 
p.p.č. 1902/20 – ostatní plochy v k.ú. Králíky 
za účelem údržby pozemků a sekání trávy za 
roční nájemné ve výši 187 Kč a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 220/1 – t.t. porostu v k.ú. 
Králíky za účelem zřízení zahrady za roční 
nájemné ve výši 432 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje pronájem částí pozemků 
p.p.č. 2774 – ostatní plochy, p.p.č. 2529 – 
ostatní plochy a p.p.č. 2532 – ostatní plochy 
vše v k.ú. Horní Lipka za účelem zřízení 
přístupové cesty a údržby pozemků paní 
Welgemoed, Jablonné nad Orlicí.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku st.p.č. 901 – zastavěná plocha v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem + náhrada za ušlé 
nájemné za poslední 3 roky ve výši 315 Kč 
a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 119/1 – ostatní plocha a 
119/2 – ostatní plocha v k.ú. Heřmanice 
u Králík za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků.

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 1288/1 – ostatní plocha v k.ú. 
Heřmanice u Králík a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemků.

RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu 
bytu č. 6 o velikosti 3+1 v čp. 352 v Příční 
ulici v Králíkách, a to v souladu s pravidly 
pro pronajímání bytů, tj postupovat obdobně, 
jako u pronájmu nástavbových bytů.

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 
2012 – ostatní plochy, p.p.č. 2015 – t.t. 
porostu, p.p.č. 2133 – ostatní plochy, p.p.č. 
2344 – ostatní plochy, p.p.č. 2419 – t.t. 
porostu, p.p.č. 2439 – t.t porostu, p.p.č. 
2441 – t.t. porostu, p.p.č. 2457 – t.t. porostu, 
p.p.č. 2485 – t.t. porostu, p.p.č. 2666 – ostatní 
plochy, p.p.č. 2668 – ostatní plochy, p.p.č. 
2670 – ostatní plochy, p.p.č. 2723 - ostatní 
plochy, p.p.č. 2761 – ostatní plochy, p.p.č. 
2762 – ostatní plochy, části p.p.č. 2549 – 
ostatní plochy a části p.p.č. 2559 – ostatní 
plochy vše v k.ú. Horní Lipka společnosti 
ZEOS, s.r.o., Králíky.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10048 přidělené městu Králíky rozhodnu-
tím Krajského úřadu Pardubického kraje a 
resortních ministerstev, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 29.700 Kč a interní rozpočtové 
opatření číslo 110901, kterým se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 0 Kč.

RM bere na vědomí výroční zprávu školy 
Gymnázium a základní škola Králíky za 
školní rok 2010/2011. 
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 7 konaného dne 14. listopadu 2011

Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná, starostka 
měs ta; Antonín Vyšohlíd, místostarosta; Vladimír Hejtmanský;  
JUDr. Milan Ježek; Arnošt Juránek; Ing. Roman Kosu, Mgr. Du-
šan Krabec; Ladislav Křivohlávek; Mgr. Vlastimil Kubíče; Pavel 
Morong; Iva Musilová; Mgr. Zdeněk Nesvadba; Ing. Pavel Strnad; 
Ing. Ladislav Tóth.

Z jednání omluven: Jan Mlynář
Z části jednání omluveni: Ing. Roman Kosuk, Arnošt Juránek.
Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Jitka Prausová, Ing. Věra Kubíč-

ková, Mgr. Markéta Mlynářová, Bc. Jan Divíšek, Pavel Brandejs.

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

4.1. Změna jednacího řádu
4.2. Majetkové operace
4.3. Vyhláška o místních poplatcích
4.4. Vyhláška o místním poplatku za svoz

odpadu pro rok 2012
4.5. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2012
4.6. Zpráva finančního výboru
4.7. Schválení předsedy kontrolního výboru

5. Informace z městského úřadu
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. - 2. Zahájení, prezence, určení ověřovatelů
Jednáni ZM zahájila starostka města Jana Ponocná, program 

jednání byl schválen. Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Krabec 
a JUDr. Ježek.

Do jednacího sálu se dostavil pan Juránek.

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

pan Antonín Vyšohlíd. Nebylo přijato žádné usnesení. 
Do jednacího sálu se dostavil Ing. Kosuk.

4. Hlavní jednání
4.1. Změna jednacího řádu
ZM schválilo Jednací řád zastupitelstva města Králíky ve znění 

pozměňovacího návrhu. 

4.2. Majetkové operace
4.2.1. Prodej části pozemku p.p.č. 784/1 v k.ú. Dolní Hedeč 
ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 784/3 – ostatní plocha 

o výměře 55 m2 v k.ú. Dolní Hedeč manželům E., Dolní Hedeč 
za kupní cenu 9.312 Kč. 

4.2.2. Prodej části pozemků p.p.č. 126/1 a 1841/1 v k.ú. Králíky
ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 1841/17 – trvalý travní 

porost o výměře 180 m2 v k.ú. Králíky a to do podílového spo-
luvlastnictví: - ideální 1/2 slečně Ž., Králíky za kupní cenu 9.817 
Kč - ideální 1/2 panu R., Králíky za kupní cenu 9.817 Kč.

4.2.3. Prodej pozemku st.p.č. 818 v k.ú. Králíky 
ZM schválilo prodej pozemku st.p.č. 818 – zastavěná plocha 

o výměře 31 m2 v k.ú. Králíky manželům H., Králíky čp. 375 za 
kupní cenu 4.674 Kč. 

4.2.4. Prodej pozemku p.p.č. 1176/2 a části pozemku p.p.č. 82/1 
v k.ú. Heřmanice u Králík

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 82/2 - ostatní plocha 
o výměře 75 m2 a p.p.č. 1176/2 – ostatní plocha o výměře 37 m2 
v k.ú. Heřmanice u Králík manželům T., Dobruška za kupní 
cenu 9.146 Kč. 

4.2.5. Prodej bytového domu čp. 4 na st.p.č. 234 v k.ú. Králíky 
ZM schválilo prodej bytového domu čp. 4 na st.p.č. 234 a 

pozemku st.p.č. 234 v k.ú. Králíky a to podle zákona č. 72/1994 
Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, za kupní 
cenu 4.000.000 Kč + náklady spojené s převodem. 

4.2.6. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 769/10 a části pozemku 
p.p.č. 97/2 v k.ú. Králíky

ZM schválilo záměr prodeje pozemku st.p.č. 769/10 – zastavě-
ná plocha o výměře 22 m2 za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 a části 
pozemku p.p.č. 97/2 – ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.2.7. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 422 a 466/8 v k.ú.  Dolní 
Hedeč

ZM schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 422 – trvalý 
travní porost o výměře 106 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 
ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a uložilo záměr 
prodeje zveřejnit. 

ZM neschválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 466/8 – trvalý 
travní porost o výměře 260 m2 v k.ú. Dolní Hedeč. 

4.2.8. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 294/6 a 294/20 v k.ú. Dolní 
Lipka

ZM schválilo záměr prodeje pozemků p.p.č. 294/6 – ostatní 
plocha o výměře 859 m2 a 294/20 - ostatní plocha o výměře 82 
m2 v k.ú. Dolní Lipka za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.2.9. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 147 v k.ú. Králíky
ZM schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 147 – zahrada 

o výměře 176 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a uložilo záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.2.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1003/2 v k.ú. Dolní Bo-
říkovice 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 1003/2 – ostatní 
plocha o výměře 490 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku + náklady spojené s převodem a 
uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.2.11. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2424 v k.ú. Horní Lipka
ZM schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 2424 – trvalý 

travní porost o výměře 162 m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 
ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a uložilo záměr 
prodeje zveřejnit. 

4.2.12. Záměr směny pozemků v k.ú. Dolní Boříkovice
ZM schválilo záměr směny pozemku p.p.č. 1180 – trvalý travní 

porost o výměře 1547 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví 
města Králíky za část pozemku (o cca stejné výměře jako je 
pozemek města) ve zjednodušené evidenci p.č. (403) GP v k.ú. 
Dolní Boříkovice ve vlastnictví pana Pavla Kalianka, Dolní 
Boříkovice čp. 175 s tím, že hodnota směňovaných pozemků je 
stejná a žadatel uhradí náklady spojené s převodem, a uložilo 
záměr směny zveřejnit. 

4.2.13. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3718 v k.ú. Králíky
ZM schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 3718 – zahrada 

o výměře 2 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.2.14. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3716 v k.ú. Králíky
ZM schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 3716 – zahrada 

o výměře 15 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 
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4.2.15. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3717 v k.ú. Králíky
ZM schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 3717 – zahrada 

o výměře 3 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.2.16. Prodej pozemků p.p.č. 485/2, 836/4 a 1272/2 v k.ú. Heř-
manice u Králík – změna usnesení ZM/2011/06/112

ZM schválilo změnu usnesení ZM/2011/06/112 ze dne 12. 9. 
2011 a schvaluje prodej pozemků p.p.č. 836/4 – ostatní plocha 
o výměře 140 m2 a p.p.č. 1272/2 – ostatní plocha o výměře 219 
m2 v k.ú. Heřmanice u Králík manželům V., Heřmanice za kupní 
cenu 2.070 Kč. 

4.2.17. Prodej pozemku st.p.č. 419/2 v k.ú. Králíky – změna 
usnesení ZM/2011/06/111

ZM schválilo změnu usnesení ZM/2011/06/111 ze dne 12. 9. 
2011 a schválilo prodej pozemku st.p.č. 419/2 – zastavěná plocha 
o výměře 41 m2 v k.ú. Králíky do podílového spoluvlastnictví, 
a to: - ideální 1/8 manželům B., Králíky za kupní cenu 836 Kč 
- ideální 1/8 paní J., Králíky za kupní cenu 833 Kč - ideální 1/8 
manželům L., Králíky za kupní cenu 836 Kč - ideální 1/8 manže-
lům N., Králíky za kupní cenu 836 Kč - ideální 1/8 manželům P., 
Králíky za kupní cenu 836 Kč - ideální 1/8 manželům Š., Králíky 
za kupní cenu 836 Kč - ideální 1/12 paní T., Králíky  za kupní 
cenu 555 Kč - ideální 1/48 slečně T., Králíky za kupní cenu 140 
Kč - ideální 1/48 panu T., Králíky za kupní cenu 140 Kč - ideální 
1/8 paní V., Králíky za kupní cenu 833 Kč. 

4.2.18. Bezúplatný převod pozemků od PF ČR – plocha venkov-
ského bydlení

ZM schválilo bezúplatný převod pozemků v k.ú. Horní Lipka 
od ČR – Pozemkového fondu ČR na město Králíky, a to: - dle § 
5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění (zasta-
věné území): p.p.č. 2338 - trvalý travní porost o výměře 795 m2, 
p.p.č. 2340 – ostatní plocha o výměře 622 m2, p.p.č. 2364 – trvalý 
travní porost o výměře 1585 m2, p.p.č. 2365 – trvalý travní porost 
o výměře 1078 m2, p.p.č. 2366 – trvalý travní porost o výměře 
345 m2, p.p.č. 2436 - trvalý travní porost o výměře 280 m2, p.p.č. 
2478 – trvalý travní porost o výměře 1066 m2, p.p.č. 2518 – trvalý 
travní porost o výměře 933 m2, p.p.č. 2537 – trvalý travní porost 
o výměře 239 m2, část p.p.č. 2538 – trvalý travní porost o výměře 
cca 400 m2 a část p.p.č. 2550 – trvalý travní porost o výměře cca 
5450 m2 vše v k.ú. Horní Lipka - dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 95/1999 Sb., v platném znění (zastavitelné území): část p.p.č. 
2331 – trvalý travní porost o výměře cca 1785 m2, spoluvlastnický 
podíl na části p.p.č. 2352 – orná půda o výměře cca 3235 m2 a 
p.p.č. 2472 – trvalý travní porost o výměře 4316 m2 a p.p.č. 2484 
– orná půda o výměře 15863 m2 vše v k.ú. Horní Lipka. 

4.2.19. Pozemky v areálu společnosti Agrostav, a.s., závodu 
Králíky

JUDr. Ježek projevil zájem zúčastnit se jednání s firmou Agro-
stav.

ZM vzalo na vědomí sdělení podmínek k jednání mezi městem 
a společností Agrostav, a.s., Ústí nad Orlicí o pozemcích v are-
álu stavebního závodu v Králíkách a schválilo pro jednání se 
společností člena ZM, a to pana JUDr. Ježka. 

4.2.20. Odepsání pohledávky – povinný O. D.  
ZM schválilo odepsání pohledávky za povinným O. D., bytem 

Králíky,  ve výši 36.329,30 Kč. 

4.2.21. Zrušení usnesení ZM/2010/07/123
ZM zrušilo usnesení ZM/2010/07/123 ze dne 11. 10. 2010. 

4.2.22. Zrušení usnesení ZM/2010/02/025
ZM zrušilo usnesení ZM/2010/02/025 ze dne 8. 3. 2010. 

4.3. Vyhláška o místních poplatcích
JUDr. Ježek přednesl protinávrh usnesení:
ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 

3/2011, o místních poplatcích s navrženou změnou, a to s účin-
ností od 1. 1. 2012. 

4.4. Vyhláška o místním poplatku za svoz odpadu pro rok 
2012

ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 
4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2012. 

4.5. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2012
Paní starostka přednesla protinávrh usnesení:
ZM, v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 
schválilo pravidla rozpočtového provizoria města Králíky pro 
rok 2012 v tomto znění: Rozpočtové hospodaření města Krá-
líky v době od prvního dne rozpočtového roku 2012 do doby 
schválení rozpočtu města na příslušný rok se řídí objemem 
příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro předchozí rok 2011. 
Výdaje rozpočtu se uvolňují do výše jedné dvanáctiny celkové 
roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. 
Z městského rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje, související 
s plynulým provozem městského úřadu, města a organizací 
městem založených či zřízených. S výjimkou havarijních si-
tuací budou financovány pouze drobné akce oprav a údržby 
v jednotlivých případech nepřevyšující částku 40.000 Kč a ne-
dokončené smluvně sjednané akce oprav a údržby z roku 2011. 
U smluvně sjednaných akcí v případě nevyčerpání finančních 
prostředků v roce 2011 na výdaje schválené v rozpočtu města 
na rok 2011, mohou být tyto výdaje realizovány v roce 2012 
do výše rozdílu schváleného rozpočtu a skutečného čerpání 
v roce 2011. Kromě výše uvedených výdajů mohou být finanční 
prostředky vynaloženy na výdaje spojené s realizací projektů a 
dotací schválených v roce 2011 a případné výdaje na zajištění 
nezbytného stravování občanů v případě zpoždění výplaty 
sociálních dávek. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné 
v době provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schválení. 

4.6. Zpráva finančního výboru
Ing. Strnad seznámil přítomné se zprávou finančního výboru a 

navrhl usnesení:
ZM vzalo na vědomí usnesení finančního výboru č. FV-2011-3 

a č. FV-2011-4. 

4.7. Schválení předsedy kontrolního výboru
Dále probíhala volba předsedy kontrolního výboru. Starostka 

navrhla za předsedu pana Ing. Tótha, ten nabídku přijal.
ZM schválilo předsedou kontrolního výboru pana Ing. La-

dislava Tótha. 

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Ing. Strnad seznámil zastupitele s informacemi o digitalizaci kina 

v Králíkách a navrhl usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o digitalizaci kina v Králíkách 

a ukládá RM připravit na příští jednání ZM podklady ke kon-
krétnímu řešení situace. Toto usnesení bylo schváleno.

Ing. Strnad navrhl usnesení:
ZM ukládá RM připravit na příští jednání ZM návrh na 

snížení odměn neuvolněným členům ZM - předsedům a členům 
komisí a výborů a neuvolněným členům RM.  Toto usnesení bylo 
schváleno.

Pan Morong navrhl usnesení:
ZM ukládá RM prověřit možnost optimalizace všech stáva-

jících úvěrů s cílem snížit úrokové zatížení. Toto usnesení bylo 
schváleno.

Výpis zajistila redakce KZ.
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čtĚtE! PoMŮŽEtE MíŠoVI
Když jsme připravovaly do minulého čísla 

Králického zpravodaje článek o tom, jak 
úspěšně se u nás rozjela nová akce na podporu 
dětského čtenářství ČTENÍ POMÁHÁ, měly 
jsme už 99% jistotu, že brzo začnou děti z celé 
republiky číst a pomáhat jednomu chlapci 
z našeho blízkého okolí. Čekaly jsme ale ra-
ději ještě na to jedno zbývající procento jistoty 
:-)) A ve středu 9. listopadu se dostavilo!

Při přípravě plánu propagace kampaně 
ČTENÍ POMÁHÁ v našem regionu nás na-
padlo, že úplně nejlepší motivací pro děti by 
bylo, kdyby se na webovou stránku ČTENÍ  
POMÁHÁ dostala sbírka, z jejíhož výtěžku by 
mohl mít prospěch konkrétní člověk, kterého 
zdejší děti znají.

Během dlouholeté pravidelné spolupráce se 
Základní školou praktickou v Králíkách dobře 
poznáváme děvčata a chlapce, kteří školu 
navštěvují. V současné době k nim do školy 
dojíždí i Michal Čermák z Dolní Moravy, je-
hož životní příběh nás oslovil. Samozřejmě, že 
jsme nejdřív vše podrobně probraly s pedago-
gy a především s maminkou Míši, paní Emílií 
Čermákovou, od které jsme získaly souhlas se 
zveřejňováním informací o Míšovi.

Při rozhovorech s pedagogy ze Základní 
školy praktické jsme zjistily, že by Míšovi 
velmi pomohl speciální počítač, který by mohl 
ovládat jen očima

Pořízení takového počítače není ovšem 
v možnostech školy ani rodiny. Byly jsme ale 
přesvědčeny, že by neměl být problém potřeb-
né peníze nasbírat od dětí, které rády čtou a 
účastní se projektu ČTENÍ POMÁHÁ. 

Odklad bývá ve většině případů nepřítel 
úspěchu a tak jsme hned začaly s konkrétními 
kroky.

Kontaktovaly jsme Nadaci Charty 77 v Pra-
ze, která je zakladatelkou Konta Bariéry. Tam 
jsme se setkaly s velice milou reakcí ředitelky 
nadace Mgr. Boženy Jirků, která nám poradila, 
jak přesně postupovat při žádosti o zařazení 
sbírky mezi charity ve ČTENÍ POMÁHÁ, a 
neskrývala nadšení z toho, že se mezi projekty 
dostane další mimopražská sbírka.

Potom už šlo všechno v podstatě lehce a 
hladce.

Pracovníkům Konta Bariéry jsme dodaly 
všechna potřebná lékařská potvrzení a posu-
dek speciálně pedagogického centra. Na jejich 
základě zpracovala počítačová firma cenovou 
nabídku na speciální počítačovou sestavu a 
programové vybavení.

Ve spolupráci s pedagogy a maminkou jsme 
napsaly za Míšu dopis určený dětem:

„Jmenuji se Michal Čermák a je mi 11 roků. 
Když jsem byl ještě u maminky v bříšku, bylo 
mi tam moc dobře. Spokojeně jsem si tam 
rostl a byl jsem pěkný cvalík. Těšil jsem se 
na den, kdy se poprvé uvidím s maminkou, 
tatínkem a dvěma sourozenci - dvojčaty Pet-
rem a Terezkou.

Konečně ten den nadešel. Bohužel nezačal 
moc dobře.

Maminka s velkým bříškem už byla v po-
rodnici a doktoři se pořád nemohli domluvit, 

jakou cestou by mě měli přivést na svět. Za 
pár dnů mě to dohadování už přestalo bavit 
poslouchat a rozhodl jsem se, že půjdu z ma-
minčina bříška ven.

Moje cesta na svět se ale hodně zkompli-
kovala pro maminku i pro mě. Maminka si 
mě nestačila ani prohlédnout a už mě doktoři 
rychle naložili do vrtulníku a letěli se mnou do 
větší nemocnice, kde měli lepší zařízení.

Byl jsem smutný, že jsem tam sám bez 
maminky. Staralo se tam o mě hodně lékařů 
i sestřiček a slyšel jsem, jak si nade mnou 
ustaraně povídají, že mám smůlu, protože 
mám těžkou nemoc – dětskou mozkovou obrnu 
a že nebudu nikdy chodit, nebudu se hýbat a 
nebudu ani mluvit.

Měli bohužel pravdu.
Přesto, že jsem tak těžce nemocný, nevzdali 

jsme to a maminka mě autem začala vozit do 
základní školy praktické., kde všechno upravili 
tak, abych se tam mohl pohybovat na invalid-
ním vozíku. Ve škole se mi moc líbí a těším se 
tam každý den, protože se moc rád učím něco 
nového. Díky mamince, která se mnou odma-
lička trénovala, se umím dorozumívat očima. 
Tak se se mnou „baví“ i paní učitelky ve škole, 
kterým očima ukazuji správné odpovědi.

Ve škole jsou na mě moc hodní, dokonce pro 
mě vyrobili i zvláštní učebnici. Paní učitelky 
o mně říkají, že každou novou věc přímo 
nasávám a že je radost mě učit :-)), která se 
jmenuje „Komunikační kniha“.

Abych se toho mohl ještě víc naučit, moc by 
mi pomohla počítačová sestava se speciální-
mi výukovými programy, kterou bych ovládal 
pohybem svých očí. Stojí 89 699 korun.  Ne-
potřeboval bych potom ani neustálou pomoc 
druhých, mohl bych pracovat sám a byl bych 
samostatnější.

Holky a kluci, udělali byste mi velkou 
radost, kdybyste mi čtením knížek pomohli. 
Splnil by se mi můj velký sen.  

Moc vám děkuji. Míša“
Na jednoduchém příkladu vysvětluje ma-

minka Emilie, jak by počítač pomohl i celé 
rodině: „Někdy mu nerozumíme, třeba když ho 

něco bolí, a strašně dlouho přemýšlíme. Tak-
hle by nám mohl ukázat, co ho bolí. Tohle by 
nám strašně moc pomohlo. Nejen jeho dalšímu 
rozvoji a učení, ale také komunikaci.“

Ve zkrácené podobě se Míšův příběh 
objevil 9. listopadu večer na webové stránce 
www.ctenipomaha.cz jako text doprovázející 
nově zařazenou sbírku, do které můžou čtenáři 
přispívat své padesátikorunky.

A teď každý den s potěšením sledujeme, 
jak peníze rychle přibývají. Z potřebných 
89 800,- Kč je už našetřeno ke dnešnímu dni 
(21. 11.) 57 750 ,- Kč.  

Těsně před „ostrou“ uzávěrkou zpravo-
daje cinkla ve čtvrtek 24. 11. v osm hodin 
večer do Míšovy pokladničky poslední 
potřebná padesátikoruna! Sbírka byla 
úspěšně ukončena!

Celkem bylo v projektu ČTENÍ POMÁHÁ 
v 66 ukončených sbírkách rozděleno od dubna 
letošního roku už 6 495 360,- Kč.

Na konci listopadu pracovnice Městské 
knihovny navštívily základní školy v Červené 
Vodě a Mladkově, kde dětem připravily ve 
spolupráci s učitelkami prezentaci kampaně 
ČTENÍ POMÁHÁ a ukázaly jim, jak můžou 
pomoci Míšovi i všem dalším, kteří si jejich 
pomoc zaslouží.

Protože projekt bude pokračovat i v roce 
2012, bylo by určitě pěkné, kdyby se nám 
podařilo zařadit mezi sbírky nějakou další 
z našeho regionu. Podívejte se kolem sebe, 
zda neznáte někoho, kdo by se o pomoc mohl 
ucházet! Přehled o tom, jaké sbírky doposud 
proběhly, najdete na webové stránce v oddíle 
UKONČENÉ CHARITY, a třeba vás nějaká 
inspiruje. 

Těšíme se, že v lednovém čísle Králického 
zpravodaje vám už budeme moci napsat, jak 
se Míša učí s počítačem.

S díky všem, kteří pomohli splnit Míšovo 
přání, Ivana Marečková

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých
HELP v Ústí nad Orlicí

ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PoRaDnu PRo nEDosLýCHaVÉ
Poradna se koná dne 13. 12. 2011 (ÚtERý)

od 8:00 hod. do 13:00 hod.
V poradně Vám budou provedeny drobné opravy kompenzačních 

pomůcek, některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé před-
vedeny, poskytnuto odborné sociální poradenství.

(Jedná se o akci dříve označovanou jako
„VýstaVa PoMŮCEK PRo nEDosLýCHaVÉ“)

Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, 
ul. Karla čapka 316, v zasedací místnost ve II. NP.
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V KnIHoVnĚ BuDou KŘtInY!
Kdo nevěří, ať přiběhne ve středu 7. 

prosince 2011 v 16 hodin do městské 
knihovny. 

Bude se křtít nová knížka KOUZELNÁ 
MAPA.

A co říká o své knížce její jedenáctiletá 
autorka Klára Bajtová z Králík?

„Nápad mi vklouzl do hlavy na krouž-
ku výtvarky. Se svou nejlepší kámoškou 
Žanďou Neprašovou jsme debatovaly o 
tom, co všechno by šlo poslat do Afriky 
(tužky, sešity…) a taky, že by tam za školu 
dali kdovíco všechno, a u nás? Ale taky 
bylo otázkou, jak tam věci dostat. A mě 
napadlo, že by se to tam mohlo dostat 
skrz mapu. A za pár dní vznikl pohád-
kový příběh KOUZELNÁ MAPA, který 
měl asi 40 stránek napsaných rukou. A 
bylo by hezké, kdyby tam byly i obrázky, 
pomyslela jsem si a poprosila spolužačku 

Zuzku Mačátovou (ona kreslí opravdu 
nádherně!). A za půl roku ležely krásné 
obrázky přede mnou. Chtěla jsem náš 
celek někde publikovat, ale mamka mě 
zrazovala, že mi to stejně nikde nevydají. 
A tak mi nezbývalo nic jiného než hledat, 
hledat a hledat na internetu. Naštěstí jsem 
narazila na nakladatelství Unibook a bylo 
to v suchu! Sice mě čekala mravenčí práce 
přepisování textu, skenování obrázků, 
finální úprava a spoustu nervů mých i ro-

dičů, ale vyplatilo se to! Na zásilku jsem 
netrpělivě čekala, a když přišla, rozbalila 
jsem ji na nejbližší lavičce :-)).“

Na webové stránce www.unibook.cz nám 
toho o knížce napověděli jen málo:

„Osmiletá dvojčata Jack a Viola se po-
mocí kouzelné mapy dostanou nechtěně 
do Afriky. A to přímo do rukou hrozivým 
lidožroutům. Naštěstí tam žije taky jeden 
vegetarián. Dostanou se dvojčata ve zdraví 
domů?“

Bude to určitě napínavé čtení, už aby-
chom si příběh mohli přečíst celý!

Velcí i menší, přijďte k nám do knihovny 
přivítat na svět knížku odvážných králic-
kých děvčat.

Těšíme se s vámi všemi na shledanou!
Ivana Marečková a Klára se Zuzkou

Pozvánka na Vánoční jarmark
v Králíkách – 18. prosince 2011
Městská knihovna a Partnerský spolek z Králík zvou všechny, kteří přijdou 18. prosince 

prožít hezké dopoledne na Vánočním jarmarku na Velkém náměstí v Králíkách, k našim 
stánkům. Každého, kdo se u nás zastaví, potěšíme jako obvykle malým dárečkem a něčím 
dobrým na zub :-)).

Knihovnice a členové Partnerského spolku se těší na hezkou poslední adventní neděli.

NOVÝ CENÍK SLUŽEB
MĚSTSKÉ KNIHOVNY KRÁLÍKY

platný od 1. ledna 2012
Dospělí uživatelé, důchodci do 70 let a studenti zaplatí při první návštěvě knihovny 

ceníkem stanovený manipulační poplatek buď v čítárně  nebo v oddělení pro dospělé 
a potom můžou celoročně využívat obě oddělení. 

Roční manipulační poplatek za zápis do evidence uživatelů:
• dospělí uživatelé .......................................... 120,- Kč 
• důchodci do 70 let ........................................   90,- Kč
• důchodci nad 70 let ...................................... zdarma
• studenti * ......................................................   70,- Kč
• uživatelé oddělení pro mládež do 15 let * ...   30,- Kč
Pro účely stanovení poplatku je za studenta považován ten, kdo v den zápisu do knihovny 

dovršil 16 roků a za čtenáře do 15 let ten, kdo nedosáhl věku 16 let a byl zaregistrován 
během kalendářního roku nebo mu byla registrace obnovena.

Poplatek při jednorázové výpůjčce neregistrovaného čtenáře
• za 1 svazek ...................................................   20,- Kč
Náklady na výpůjčku realizovanou prostřednictvím meziknihovních služeb
• za 1 svazek ...................................................   45,- Kč
Poplatky z prodlení 
1. upomínka (uživateli se neposílá)................   20,- Kč
2. upomínka ....................................................   50,- Kč
3. upomínka .................................................... 100,- Kč
4. upomínka (dopis s doručenkou) ................. 150,- Kč + náklady na poštovné
Poplatek za vystavení duplikátu průkazu při jeho ztrátě ........ 20,- Kč
Poplatek za poškození knihovnické úpravy a obalu ................. 15,- Kč
Poplatek za poškození čárového kódu ........................................ 15,- Kč
Připojení na Internet ................................................................... zdarma
V porovnání s dosud platným ceníkem dojde ke zvýšení o 20,- Kč u ročních manipulačních 

poplatků v kategoriích dospělí uživatelé, důchodci do 70 let a studenti.
Dále vzrostou poplatky za jednorázovou výpůjčku neregistrovaného čtenáře o 10,- Kč 

a sankční poplatky z prodlení. U první upomínky o 10,- Kč, u druhé o 20,- Kč a u třetí 
a čtvrté o 50,- Kč. Zvyšuje se také poplatek za výpůjčku realizovanou prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby o 5,- Kč.

Ivana Marečková

Jak budeme
půjčovat v závěru

roku 2011
Milí čtenáři, dovolujeme si vás upozornit, 

že knížky a časopisy, které by vám mohly 
zpříjemnit volné dny v závěru letošního 
roku, si u nás v knihovně můžete napo-
sledy půjčit

• v oddělení pro dospělé a v čítárně 
ve čtvrtek 22. prosince od 9 – 12.00 a 

od 13.30 do 17.30 hodin  
• v oddělení pro mládež 
v úterý 20. prosince od 13.00 do 17.00 

hodin.
Od 23. prosince 2011 do 1. ledna 2012 

včetně bude knihovna uzavřena.
Od pondělí 2. ledna 2012 bude platit opět 

obvyklá půjčovní doba.
Seznamte se, prosím, s novým ceníkem 

služeb naší knihovny pro rok 2012, který 
je zveřejněn v tomto čísle Králického zpra-
vodaje. Věříme, že menší změny přijmete 
s pochopením.

Přejeme vám všem hezké sváteční dny, ke 
kterým zcela jistě patří i posezení s dobrou 
knížkou.

Ivana Marečková

Prodám byt 2 + 1 v přízemí 
ve vilové čtvrti se zahra-
dou. Byt je po rekonstruk-
ci, součástí bytu je půda a 
sklep. Kontakt: 739947540. 
Cena dohodou.
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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
03. 12. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
04. 12. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
10. 12. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
11. 12. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
17. 12. So MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
18. 12. Ne MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
24. 11. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
25. 12. Po MUDr. Milota  Lanškroun Svobody 356 465 322 787
26. 12. Út MUDr. Strnadová  Žamberk Raisova 814 465 613 441
27. 12. St MUDr. Strnadová  Jablonné n.O. Na Dílech 622 465 642 765
28. 12. Čt MUDr. Špička  Králíky 5. května 414 465 613 154
29. 12. Pá MUDr. Špičková  Králíky 5. května 414 456 631 274
30. 12. So MUDr. Šrámek  Letohrad U Dvora 815 465 621 551
31. 12. Ne MUDr. Ulman  Tatenice č.p. 268 465 381 212
01. 01. Po MUDr. Vacková  Lanškroun Hradební 227 465 322 348
07. 01. So MUDr. Valentová  Lanškroun Strážní 151 465 322 907
08. 01. Ne MUDr. Valentová  Lanškroun Strážní 151 465 322 907
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.

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.“
Jaroslav Vernarec - Ivona Schmocková

Tomáš Lux - Marcela Knápková

Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajiš-

ťují odchyt toulavých psů na území 
města. V současné době jsou v ob-
jektu králické čističky odpadních 
vod umístěni zde vyfocení psi, 
které je možno si přisvojit. S nale-
zenými psy je možno se seznámit 
a prohlédnout si je každý pracovní 
den od 8:00 do 13:00 hod.

VZPoMínKa
Dne 17. 12. 2011

uplyne 8 let
co nás

navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek, dědeček,
pradědeček, pan

Michal Polák
Králíky 345

nIKDY nEZaPoMEnEME
manželka a dcery s rodinami

VZPoMínKa
Dne 27. 12. uplynou 
již 2 roky, co nás 
navždy opustil pan 
Michal Garnek z 
Králík, V Bytovkách 
659.
S láskou vzpomínají 
manželka Alena, 

syn Michal s rodinou, syn Martin 
s Lenkou, dcera Monika s rodi-
nou, vnoučata Ondra, Michal, 
Petr a Jirka.
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Program na PRosInEC
NIC PROTI NIČEMU
pátek  2.  zač. ve 20:00 hod
Filmař a hudebník (MIDI 

LIDI) Petr Marek natočil ne-
obvyklou hořkou komedii o se-
tkání deseti lidí, které spojuje 
fakt, že jsou adoptovaní. Poslé-
ze vyjde najevo, že v podstatě 
většina o adopci lže a k této lži 
má každý svůj důvod. Tvůrci 
prokazují zvláštní smysl pro 
humor, s čímž koresponduje 
i to, že snímek věnovali Paulu 
McCartneymu a Mirce Spáčilo-
vé. POZOR – ZMĚNA! Film 
promítáme v Evropském 

domě! Vstupné 55,-; přístupný; 95 min.

úterý   6.   KAMARÁD TAKY RÁD   zač. ve 20:00 hod
Jsou mladí, pohlední, vzdělaní a ekonomicky nezávislí. Mají 

atraktivní zaměstnání a dobré bydlení, za sebou ovšem hořké milost-
né zklamání a nechuť k novému vztahu, natož k lásce. Romantická 
komedie s poněkud lechtivým českým názvem (v originále lepší 
“Friends with Benefits”) má kvalitní scénář a herecké obsazení.

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

pátek   9.   PŮLNOC V PAŘÍŽI   zač. ve 20:00 hod
Každý rok nový film a každý 

rok nové evropské velkoměsto 
– to je krédo Woodyho Allena 
v posledních letech. Po Londýně a 
Barceloně se vyznal ze svého obdi-
vu k hlavnímu městu Francie v ro-
mantické komedii spojené s fantas-
tickou hříčkou cestování v čase. 
U Allena nepřekvapí inteligentní 
humor, břitké dialogy, výborní 
herci, pečlivě budovaná atmosféra 
(zvláště při výletech do minulosti) 
a nádherný soundtrack.

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

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
úterý   13.   zač. ve 20:00 hod
Nebezpečí je třeba zesměšnit! Rowan Atkinson je celému světu 

známý jako Mr. Bean, ale ztělesňuje také další oblíbenou filmovou 
postavu. Potrhlý a nešikovný agent britské tajné služby Johnny En-
glish musí – navzdory svým trapasům a fatálním chybám – zabránit 
atentátu na premiéra při důležité schůzce.

Vstupné 55,-; přístupný; titulky; ŠUP; 100 min.

úterý   20.   DREAM HOUSE   zač. ve 20:00 hod
Úspěšný vydavatel opustí s rodinou New York a přestěhuje se 

do klidného městečka, aby se mohl věnovat psaní románu. Jejich 
dokonalý dům však skrývá děsivé tajemství – byl dějištěm něko-
likanásobné vraždy.  Thriller s prvky hororu si v hlavních rolích 
vychutnávají Daniel Craig a Naomi Wattsová.

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

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
pátek   23.   zač. ve 20:00 hod
Uznávaný český režisér Robert Sedláček (Muži v říji, Největší 

z Čechů) natočil rodinné drama ze současnosti s prvky hořké 
komedie. Učitel Libor změní zaměstnání a stane se bankovním 
manažerem, zakrátko je ovšem vyšetřován kvůli finančnímu pod-
vodu. Před Štědrým dnem si tak spolu s hlavními hrdiny můžeme 
připomenout, na čem v životě opravdu záleží. 

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; ŠUP; 100 min.
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Ds Lipka chystá
novou premiéru

Divadelní soubor Lipka působí v Králíkách a na jevištích 
v nejbližším i vzdálenějším okolí již osm let. Sdružuje ochotníky 
z celého Králicka, od Červené Vody a Heřmanic až po Těchonín. 
V jeho repertoáru najdeme především veselohry.

Po debutu s hrou Kristián v roce 2004 si naši amatérští herci 
zahráli Pytlákovu schovanku, vlastní velmi úspěšnou divadelní 
adaptaci legendárního filmu Na samotě u lesa, klasickou komedii 
Slaměný klobouk, sklepáckou armádní parodii Mlýny a v minulé 
sezóně úsměvnou vzpomínku na české vlastence v Podkrkonoší 
s názvem „Republiku za koně a fotbal“.

Opět po roce připravuje Divadelní soubor Lipka další premiéru. 
Tentokrát se představí se svou první vlastní hrou s názvem „Květ 
sakury“.

Je to veselohra o muži, který si myslel, že našel bezpečný způsob, 
jak uniknout z šedi dvacetiletého manželství. Její děj se odehrává 
v naší ryzí současnosti, proto se zde setkáte s mobilními telefony, 
internetem i problematikou sociálních sítí. Neobyčejný příběh že-
natého čtyřicátníka, kterému život připraví nečekané překvapení, 
chce svého diváka nejen pobavit, ale také přimět k zamyšlení a 
sdělit mu mnoho zajímavého z jemu méně známého světa. Více 
však neprozradíme.

A proto, nebudete-li mít právě jiný program, srdečně vás zveme 
v sobotu 14. ledna 2012 od 20.00 hod. na naše představení v sále 
kina SPUK v Červené Vodě. Květ sakury uvidí také diváci na 
Malé Moravě (21. 1.), ve Verměřovicích (28. 1.), v Lichkově (4. 
2.), v Sobkovicích (25. 2.), v Bukovce u Lázní Bohdaneč (3. 3.), 
ve Vlčkovicích (9. 3.), v Těchoníně (10. 3.) a v Jamném nad Orlicí 
(31. 3.). Králickým divákům se naši ochotníci představí v samotném 
závěru sezóny, a to hned ve dvou představeních - v pátek 6. dubna 
a v sobotu 7. dubna, vždy od 20.00 hod. 

Příjemnou zábavu vám přeje
Divadelní soubor Lipka

Klub na střelnici Králíky
PRosInEC 2011

sobota   3.   VĚNEČEK   zač. v 19:00 hod
Společný závěrečný večer dvou tanečních kurzů – pro mládež a 

pro dospělé – je samozřejmě otevřen i pro širokou veřejnost. K tanci 
hraje skupina TRIAL. Vstupné 30,- Kč.

VÁNOČNÍ KONCERT - BIG BAND LETOHRAD
neděle   11.   zač. v 17:00 hod
Big Band Letohrad připravil pro svůj desátý králický vánoční 

koncert  melodie z repertoáru Orchestru Karla Vlacha (legendární 
kapelník by letos oslavil 100 let). Vlachův orchestr profesionálně 
působí již od roku 1939 a za tu dobu se v něm vystřídalo mnoho 
vynikajících muzikantů. Orchestr produkoval nejen taneční pís-
ničky, ale i pop a skladby swingového a jazzového charakteru. 
Karel Vlach kolem sebe soustředil tým skladatelů převážně z řad 
členů orchestru a ve spolupráci s našimi předními textaři (Jiřinou 
Fikejzovou, Vladimírem Dvořákem, Zdeňkem Borovcem a další-
mi) připravili pro posluchače stovky písniček. Kromě kmenových 
zpěváků Jiřiny Salačové, Rudolfa Cortéze, později pak Yvety 
Simonové a Milana Chladila, s orchestrem  spolupracovala celá 
plejáda našich i zahraničních zpěváků. V našem pořadu uslyšíte 
několik slavných orchestrálek a výběr populárních melodií a písní, 
které Vám tentokrát zazpívají Lucie Luxová, Klárka Dostálková, 
Veronika Stejskalová, Pavla Zamazalová, Petr Dostálek, Tomáš 
Jukl, Vladimír Zamazal a Oktet Girls. Pochopitelně nebudou chy-
bět ani melodie vánoční. Moderuje Martin Mimra, řídí Rostislav 
Zábraha a Sláva Skalický.

Koncert je součástí králických Adventních nedělí, hostem 
koncertu je dixielandové seskupení MiFoBand. Vstupné 80,- Kč, 
předprodej vstupenek v obchodě Halens na Velkém náměstí, paní 
Kubešová, info tel.: 603 849 460.

sobota   17.   VÁNOČNÍ JABLKOŇ   zač. ve 20:00 hod
“JABLKOŇ je setkáním Georga Friedricha Händela s pra-

člověkem.” Tato velmi stručná charakteristika publicisty Jiřího 
Černého asi nejlépe vystihuje svéráznou hudbu ryze české skupiny, 
která se s nevšedním nadhledem pohybuje na hranicích moderní 
vážné hudby a popu. VÁNOČNÍ JABLKOŇ je samozřejmě spe-
ciální koncert určený pro tento čas. Vstupné 100,- Kč, předprodej 
vstupenek v obchodě Halens na Velkém náměstí, paní Kubešová, 
info tel.: 603 849 460. www.jablkon.cz

ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
neděle   25.   zač. ve 20:00 hod
K tanci a poslechu hraje skupina Trial. Vstupné 80,- Kč.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

taneční úspěchy z Prahy
Taneční obor Základní umělecké školy se 5. listopadu 2011 

zúčastnil alternativní přehlídky s názvem „TANEČNÍ SETKÁNÍ 
2011″ v Praze. V Selesiánském divadle se představily děti  z pěti 
ročníků naší školy z Králík i Červené Vody se svými šesti choreo-
grafiemi. Všechny naše děti byly moc šikovné, velmi disciplinované 
a hlavně se jim podařilo výborně interpretovat své choreografie. 
Porota složená z pěti členů ohodnotila tři naše choreografie:

KLAUNŮV SEN – 3. a 4. ročník Králíky, v chreografii Ivy 
Musilové, získal cenu za celkovou výpravu a dramaturgii.

Choreografie V SEVŘENÍ – 5. ročník Králíky, opět v chore-
ografii Ivy Musilové, obdržela diplom za vynikající chlapecký 
taneční výkon.

Choreografie ANDULKY – 1. ročník Červená Voda, v choreo-
grafii Moniky Dolečkové, získala ocenění za kostým a celkovou 
atmosféru tance.

Všem tanečníkům děkujeme za skvělou prezentaci naší školy 
a blahopřejeme k ocenění!
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Kulturní program Jablonné nad orlicí – prosinec 2011
Vánoce v Jablíčku
Čtvrtek 1. 12. – pátek 2. 12., 16:30 - 18 hodin, RC Jablíčko, 

budova staré školy v  Jablonném nad Orlicí.
Prodejní výstava pro širokou veřejnost.

2. Vánoční koncert – PDPS + Viola+ orchestr ZUŠ
Pátek 2. prosince 19 hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí
Vystoupení dětských pěveckých sborů a orchestru ZUŠ. Pořádá 

odbor kultury.

Dětský Mikulášský maškarní karneval
Sobota 3. prosince, 13 hodin, sál hotelu U Dubu v Jablonném 

nad Orlicí.
Tradiční karneval s návštěvou Mikuláše s čerty a se spoustou 

soutěží. Pořádá O.S. Kamarádi.

Mikulášská besídka
Pondělí 5. prosince 16:30 - 18 hodin RC Jablíčko, budova staré 

školy v Jablonném nad Orlicí.
Součástí besídky je prodejní výstava „Vánoce v Jablíčku“, kde si 

mohou vybrat i něco pěkného rodiče.

3. Vánoční koncert – Věra Martinová a Jamie Marshall
Pátek 9. prosince v 19 hodin, sál kina v Jablonném nad Or-

licí.
Koncert pořádá odbor kultury.

Vánoční vystoupení ZUŠ
Čtvrtek 15. prosince v 18 hodin, sál kina v Jablonném nad 

Orlicí.

4. Vánoční koncert – Big Band Letohrad
Pátek 16. prosince 19 hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí
Koncert pořádá odbor kultury.

Vánoční besídka
Středa 21. prosince 16:30 - 18 hodin RC Jablíčko, budova staré 

školy v Jablonném nad Orlicí.

Vánoční setkání na náměstí
Neděle 25. prosince 16:30 na náměstí v  Jablonném nad 

Orlicí.
Tradiční setkání s pěveckými sbory, součástí je živý betlém. 

CORALE Žamberk
Pondělí 26. prosince 17 hodin, kostel sv. Bartoloměje, Jablonné 

nad Orlicí
Vánoční koncert pěveckého sboru pořádá farnost.

Program širokoúhlého kina v Jablonném nad 
Orlicí prosinec 2011

pondělí 5. prosince v 18,00 hodin  - Tintinova dobrodružství 
- USA

Příběh filmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami 
knižního a comicsového hrdiny Tintina belgického autora, publikují-
cího pod pseudonymem Hergé, sleduje osudy výjimečně zvídavého 
mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. 
Ti společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné 
tajemství. Tintin, který je nevědomky vtažen do samého středu něko-
lik set let staré záhady, se ocitá na mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, 
ďábelského padoucha, který je přesvědčen, že Tintin ukradl vzácný 
poklad, spojovaný se zákeřným pirátem zvaným Rudý Rackham. 
V doprovodu svého psa Filuty, starého mořského vlka kapitána 
Haddocka a dvojice nešikovných detektivů Kadlece a Tkadlece 
procestuje Tintin křížem krážem celý svět ve snaze dostat se jako 
první na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který 
by ve svém nitru mohl skrývat klíč k obrovskému bohatství a také 
prastarou kletbu.

107 min., vstupné: + 1 Kč, přístupný.

pondělí 12. prosince v 19,30 hodin - Dům – ČR 
Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu 

snů různých generací a neutuchající touze po svobodě. Imrich buduje 
svůj vlastní životní sen – staví dům pro svoji mladší dceru Evu. Do 
stavby domu projektuje všechny své sny a ambice, které ztratil v éře 
komunismu. Na rodinném dvoře však stojí rozestavěné domy dva – 
první, nedokončený dům, měl patřit Evině starší sestře Janě. Ta se ale 
otci vzepřela a Imrich ji i s její rodinou ze svého života „vyškrtl“. 

100 min., vstupné: + 1 Kč, přístupný  od  15 let.

pondělí 19. prosince v 19,30 hodin - Muži v naději – ČR 
Může být nevěra základem šťastného manželství?  Šarmantní 

bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že 
o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, 
ženská se nesmí nudit!!!”

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

čtvrtek 22. prosince v 19,30 hodin - Jan Pavel II. – Hledal 
jsem vás – PL 

Nový polský dokumentární film je vystavěn na  rozhovorech s 50 
osobnostmi z celého světa. O polském papeži vyprávějí např. teno-
rista Placido Domingo, módní návrhářka Laura Biagiotti,  Dalajlama 
nebo bývalý polský prezident Lech Walesa. Film byl natáčen ve 13 
zemích čtyř kontinentů.

90 min., vstupné: 49 + 1 Kč, přístupný.

čtvrtek 29. prosince v 19,30 hodin - Ocelová pěst – USA 
V drsném a napínavém akčním snímku z blízké budoucnosti 

Ocelová pěst představuje, bývalého boxera, jehož milovaný sport 
ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie už 
do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá s kým zápasit a nemá 
žádné vyhlídky na lepší budoucnost, je nucen přivydělávat si jako 
promotér robotických zápasů. Daří se mu jakž takž protloukat tím, 
že dává dohromady mizerné a vysloužilé roboty a cestuje od jednoho 
turnaje k druhému, kamkoliv, kde je schopen si nějak přivydělat. 
Když už se zdá, že situace nemůže být zoufalejší a komplikovanější, 
vpadne mu znenadání a proti jeho vůli do života jeho syn Max, se 
kterým už delší dobu není v kontaktu.

127 min., vstupné: + 1 Kč, přístupný.



Králický zpravodaj 12/2011 - 39



Králický zpravodaj 12/2011 - 40

ohlédnutí za podzimní částí sezóny 2011/2012
A MUŽSTVO:
Soutěž: Pardubický kraj - I. B.třída – skupina B
Počet účastníků: 14
Umístění po podzimní části: 12. místo
Počet bodů: 13 (4x výhra – 1x remíza – 8x porážka)
Skóre: 17:25 pasivní -8 
Průměr vstřelených branek na zápas: 1,308
Průměr obdržených branek na zápas: 1,923
Nejlepší výsledek: výhra doma 4:2 nad mužstvem Svitavy B
Nejhorší výsledek: porážka 5:1 venku s Poličkou B
Počet diváků celkem (průměr na zápas): 1736 (133)
Nejvíce diváků: 8.kolo doma s Verměřovicemi 300 diváků
V tabulce návštěvnosti: 2.místo
Počet ŽK: 26
Počet ČK: 2 (Skoták, Dušek)
Nejlepší střelec: 5 branek - Šmolík Jiří
Hodnocení sezóny: A mužstvo FC Jiskry Králíky-Červená Voda chtělo 

vstoupit do tohoto ročníku s jasným cílem a to zahrát si o postup do I. 
A.třídy. Ovšem již úvodní domácí utkání se Sebranicemi, kdy se prohrálo 
0:2 napovědělo, že tato sezóna nebude asi tou nejlepší. Postupem času 
naše mužstvo začalo ztrácet body i se slabšími soupeři a na co divák 
z tohoto regionu není zvyklí, je fakt, že se prohrávalo i na domácím hřišti. 
Celkový zisk 13ti bodů tak hovoří za vše. Sezónu z velké části pozna-
menala četnost zranění některých klíčových hráčů a to ať krátkodobě 
či dokonce u některých i na celou podzimní část sezóny. Trenér Roman 
Starý tak vždy s velkými obtížemi hledal ideální sestavu, což se více méně 
nedařilo. Výchozí pozice našeho týmu však není katastrofální, jelikož 
tabulka I.B třídy je velmi vyrovnaná, ale v jarních zápasech je nutné od 
začátku bodovat a dostat se z nepříjemné 12.pozice výše. Mužstvo FC 
Jiskry v žádném případě nepatří na tuto příčku a pro mnohé fotbalové 
fandy je určitě náš celek svým postavením v tabulce zklamáním. Jak již 
zaznělo z řad vedení klubu, zima je dlouhým prostorem pro přípravu, 
která se v této situaci musí povést a podmínit jí skutečně hodně.

B MUŽSTVO:
Soutěž: Okres Ústí nad Orlicí – okresní přebor II. třídy
Počet účastníků: 14
Umístění po podzimní části: 10. místo
Počet bodů: 16 (4x výhra – 3x remíza – 7x porážka)
Skóre: 31:39 pasivní -8 
Průměr vstřelených branek na zápas: 2,214
Průměr obdržených branek na zápas: 2,786
Nejlepší výsledek: výhra doma 6:2 nad mužstvem Dobříkov B
Nejhorší výsledek: porážka 5:0 ve Srubech
Počet diváků celkem (průměr na zápas): 1080 (77)
Nejvíce diváků: 8. kolo v Tatenicích 150 diváků
V tabulce návštěvnosti: 8. místo
Počet ŽK: 26
Počet ČK: 1 (Skoták)
Nejlepší střelec: 11 branek – Stolarik Stanislav
Hodnocení sezóny: B mužstvo při vstupu do sezóny mělo menší pro-

blémy se sestavou, a to především díky šibeničním termínům s přestupy 
a hostováním. Přesto vše bylo vyřešeno, ale výsledky prvních kol vyzněli 
negativně, až na zisk bodu za remízu v Mistrovácích. FC Jiskra B se tak 
zapsala do spodní části tabulky, ze které se velmi těžce dostává vzhůru. 
Na první výhru se čekalo v Červené Vodě až do 5. kola, kdy porážka 2:0 
na Brandýsem byla první výraznou vlaštovkou. V následujících zápasech 
jsme narazili na první celky tabulky ze Sopotnice, Dolní Dobrouče a 
z Jablonného nad Orlicí. Celkově jsme si připsali pouze bod za remízu 
v Dolní Dobrouči. Až v závěru sezóny přišlo několik velmi povedených 
zápasů, které bodově dostali B mužstvo až na 10.místo. pro naše mužstvo 
bude důležité, jak se popasují znovu se soupeři z vyšších pozic s nimiž 
hrají převážně doma, ale také jak zvládnou zápasy v Těchoníně, Kun-
valdu nebo Brandýse nad Orlicí, což jsou soupeři, kteří s naším celkem 
v tabulce sousedí. Mužstvo se v okresním přeboru chce udržet i pro další 
ročník a tak i zde bude velmi záležet na zimní přípravě.

C MUŽSTVO:
Soutěž: Okres Ústí nad Orlicí – okresní přebor III. třídy

Počet účastníků: 12
Umístění po podzimní části: 3. místo
Počet bodů: 20 (6x výhra – 2x remíza – 3x porážka)
Skóre: 21:14 aktivní +7
Průměr vstřelených branek na zápas: 1,909
Průměr obdržených branek na zápas: 1,273
Nejlepší výsledek: výhra 0:4 v Dolním Třešňovci
Nejhorší výsledek: porážka 3:0 v Rybníku
Počet diváků celkem (průměr na zápas): 750 (68)
Nejvíce diváků: 8. kolo v Boříkovicích 150 diváků
V tabulce návštěvnosti: 5. místo
Počet ŽK: 20
Počet ČK: 1 (Chromek)
Nejlepší střelec: 3 branky – Kromíchal Petr a Pohanka Jiří
Hodnocení sezóny: C mužstvo se již několik sezón zúčastňuje III. 

třídy okresního přeboru a v celkové koncepci klubu slouží především 
k tomu, aby si v tomto mužstvu zahráli hráči vyššího věku a naopak ti, 
kteří přechází z dorostenecké soutěže do mužské. Jinak tomu nebylo ani 
v tomto ročníku. Přesto nečekaně dobré výsledky tohoto celku dokázali 
umístit C mužstvo na krásné třetí místo v tabulce. V jarní části by tam 
tento tým neměl mít žádné problémy s udržením soutěže. Pozitivní 
také je fakt, že více zápasů odehrají hráči na domácí půdě, jelikož los 
jim v podzimní části připravil více zápasů u našich soupeřů. C mužstvo 
tak bude nadále atakovat přední dva celky tabulky a s klidem si na jaře 
zahraje fotbal. U mladších hráčů tedy bude na místě patřičné využití pro 
B mužstvo popřípadě také pro A tým, kterým se letos tolik nedařilo. 

A mužstvo
FC Jiskra - Sokol Kunčina 0:1 (0:0) - 30. 10. 2011
Branka: Klíma. Rozhodčí: Kylar Roman (Lanškroun) - Papáček 

(Česká Třebová), Vaněk Tomáš (Vysoké Mýto). ŽK: 0:0. Diváků: 200. 
Stadión: Králíky.

FK Agria Choceň B - FC Jiskra 0:1 (0:0) - 6. 11. 2011
Branka: 58. Khol. Rozhodčí: Pokorný Roman - Smitka Michal, Pešek 

Martin. ŽK: 0:2. Diváků: 36. Stadión: Choceň.
B mužstvo
Sokol Řetová - FC Jiskra B 4:0 (0:0) - 30. 10. 2011
Branky: Špatenka, Habrman, Lehký, Bače. Rozhodčí: Ropek - Urban, 

Štusák (delegace OFS SY). ŽK: 0:2. Diváků: 70. Stadión: Řetová.
FC Jiskra B - AFK Kunvald 4:0 (2:0) - 5. 11. 2011
Branky: 6. Jurenka (z PK), 23. Hoško, 65. Dušek (z PK), 89. Musil. 

Rozhodčí: Moravec Miroslav (Rychnov nad Kněžnou) - Nedvídek Mi-
roslav, Serbousek Petr. ŽK: 2:2. Diváků: 120. Stadión: Červená Voda.

FC Jiskra B - FK Mistrovice 2:2 (1:2) pk.: 3:1 - 12. 11. 2011
Branky: 20. Musil, 90. Bednář - 11. Vaníček J., 36. Vaníček T. Roz-

hodčí: Sokol Miroslav (Řetová) - Dvořák Zdeněk (Ústí nad Orlicí), Vejda 
Vladimír (Sloupnice). ŽK: 0:2. Diváků: 120. Stadión: Červená Voda.

Dorost
SK Jevíčko - FC Jiskra 3:1 (2:0) - 23. 10. 2011
Branky: Štindl 2, Ptáčník - Dostál. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 0:0. 

Diváků: 30. Stadión: Jevíčko.
FC Jiskra - SK Zámrsk 2:3 (1:2) - 30. 10. 2011
Branky: 29. Hnátnický, 73. Dostál - Hermann, Mudrich, Paďour. Roz-

hodčí: Vaněk Tomáš (Vysoké Mýto) - Papáček Libor (Česká Třebová), 
Kylar Roman (Lanškroun). ŽK: 0:3. Diváků: 50. Stadión: Králíky.

Svitavy B - FC Jiskra 9:2 (7:2) - 5. 11. 2011
Branky: Jílek 5, Holík, Zvára, Kříž, Juřík - 36.a 45. Dostál. Rozhodčí: 

Andrle Tomáš (Litomyšl). ŽK: 0:0. Diváků: 25. Stadión: Svitavy-Lá-
ny.

Starší žáci
SK Masokombinát Polička - FC 6:1 (3:1) - 30. 10. 2011
Branky: Mach 2, Vais, Kučera, Vojta, Šimek - Málek. Rozhodčí: Štěrba 

Jaroslav (Svitavy). ŽK: 0:0. Diváků: 30. Stadión: Polička.
Mladší žáci
SK Polička - FC Jiskra 1:8 (1:3) - 30. 10. 2011
Branky: 28. Augustin - 18., 22., 37. a 48. Borovička, 25. Macek, 33. 

Priesol, 40. Dostál, 55. Šnevajs. Rozhodčí: Štěrba Jaroslav (Svitavy). 
ŽK: 0:0. Diváků: 30. Stadión: Polička.
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