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Jarmila Hejtmanská převzala významné ocenění za svoji dobrovolnickou práci z rukou 
náměstka Hejtmana Romana Línka (druhý zprava).

Zdroj fotografie: http://konep.rajce.idnes.cz

Ocenění pro paní Jarmilu Hejtmanskou
Pardubický kraj ve spolupráci s Ko-

alicí nevládek Pardubicka, o. s.  uspo-
řádal 1. října 2012 slavnostní galavečer  
„Oceňování nestátních neziskových 
organizací, společensky odpovědných 
firem a dobrovolníků pro rok 2012“, 
který se konal ve Společenském sále 
Magistrátu města Pardubic.

Na webových stránkách našeho města 
byla již v létě zveřejněna výzva k navr-
hování osob a firem ve výše uvedených 
kategoriích, bylo mi proto potěšením 
navrhnout paní Jarmilu Hejtmanskou 
za její mnohaletou činnost v tělovýcho-
vě (ale do nominačního návrhu jsem 
připsal i její spolupráci s králickými 
ochotníky).

Za několik týdnů dostala paní Hejtman-
ská pozvání na slavnostní večer, a bylo 
tedy víceméně jasné, že byla oceněna. 
Dovolil jsem si manžele Hejtmanské na 
tento večer doprovodit a blahopřeji také 
touto cestou paní Jarmile k významnému 
ocenění, které převzala z rukou prvního 
náměstka hejtmana Romana Línka.

Slavnostní večer se opravdu povedl a 
měl důstojný průběh, který nenarušilo 
ani pěvecké vystoupení Heidi Janků 
na tzv. halfplayback, tedy živé zpívání 
do nahraného hudebního podkladu. 
Fotografie z celé akce lze shlédnout na 
adrese www.nevladky.cz, viz Fotografie 
z galavečera oceňování 2012.

Pavel Strnad

Poplatek za odpady v roce 2013
Podle údajů firmy EKO-KOM byla 

průměrná částka vynaložená na naklá-
dání s odpady v roce 2011 přepočtená 
na jednoho obyvatele 912 Kč. Vzhle-
dem k maximální možné výši platby za 
odpady 500 Kč/poplatníka tak většina 
obcí dlouhodobě doplácí na provoz od-
padového hospodářství. Na tuto situaci 
reaguje letošní novela zákona o poplat-
cích, která umožňuje zvýšit vybíranou 
částku až na 1000 Kč/poplatníka a také 
rozšíření okruhu poplatníků.

Vzhledem k úrovni informací, které 
poskytují sdělovací prostředky, bychom 
rádi uvedli některé informace na pravou 
míru. Situace rozhodně není taková, 
že by se poplatky za odpady plošně 
zdražovaly na 1000 Kč/poplatníka. 
Odbor ŽP v součastné době pracuje na 
vyhlášce o poplatcích za odpady pro rok 
2013, kterou bychom chtěli předložit ke 
schválení na listopadovém zastupitel-
stvu. V předloze navrhujeme zachovat 
poplatek ve stávající výši, to jest 500 
Kč/poplatníka. Konečné rozhodnutí 
o výši poplatku je ale samozřejmě věcí 
zastupitelstva.

Příjmy z výběru poplatku spolu s plat-
bami od firmy EKO-KOM pokrývají 
výdaje města a Králíky jsou tak jednou 
z mála obcí, která nemusí své odpado-
vé hospodářství dotovat. Udržení výše 
výdajů nám umožňuje především kva-
litní cenová nabídka za služby v oblasti 
odpadového hospodářství, které nám 
nabízí firma SMK s.r.o. Každý, kdo 
dlouhodobě sleduje fungování firmy, 
zaregistroval rozšíření vozového parku 
i navýšení rozsahu a kvality poskytova-
ných prací. Firma je navíc ve stoprocent-
ním vlastnictví města, což umožňuje po-
drobné sledování jednotlivých položek 
nabídek a zachování solidních cen nejen 
odpadového hospodářství. Kromě toho 
připravujeme některé doplňkové služby, 
zejména u zpětného odběru a tříděných 
odpadů, které by měly vylepšit celý 
systém a přinést další úspory.

Vzhledem k výše uvedenému je 
zřejmé, že vyrovnaný rozpočet odpado-
vého hospodářství je poměrně napnutý 
a každý výdaj navíc je nepříjemný. 
Prosíme proto všechny občany, aby 
přistupovali zodpovědně zejména ke 
třídění odpadů. Za odpady vytříděné 
z komunálního odpadu nemusíme 
platit na skládce, naopak za ně dostá-
váme finanční odměnu od EKO-KOMu. 

Upozorňujeme také na to, že si někteří 
obyvatelé stále pletou nádoby na tříděný 
odpad s popelnicemi. Když pomineme 
další náklady na přetřídění takto znehod-
nocených odpadů, zůstává ještě nutnost 
se při třídění „hrabat“ v odpadcích, které 
se do těchto kontejnerů neměly vůbec 
dostat. A to není věru příjemná práce.

Za odbor ŽP MěÚ Králíky
Pavel Brandejs
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Kroniky města Králíky digitalizovány
Snahy o uchování zprávy o nějaké udá-

losti písemnou formou mají za sebou znač-
ně dlouhý a rozmanitý historický vývoj. 
K nejvyspělejším vyprávěcím pramenům 
patří kronika. Zachovává a hodnotí historické 
události, které se odehrávají v určitém čase a 
na konkrétním místě.

O vznik obecních kronik se zasloužil 
nejvyšší český purkrabí hrabě Karel Chotek. 
Dekretem prezídia zemského gubernia ze 
dne 31. srpna 1835, adresovaným krajským 
úřadům, konzistořím, pražskému magistrátu 
a akademickému senátu, bylo s účinností od 
1. ledna 1836 nařízeno, aby ve všech městech 
a trhových obcích, významnějších vesnicích 
a na farních úřadech byly založeny a vedeny 
pamětní nebo časové knihy a kroniky. 

Čtrnáct bodů zachytilo základy nové pře-
depsané povinnosti. Knihy se měly vést pod 
dohledem představitele úřadu v německém 
jazyce, použít se mohla i latina, což u vlas-
teneckých občanů vyvolalo značný odpor. 
Přesto se počet kronik v obcích i v jednot-
livých farnostech výrazně rozrostl. Kronika 
byla majetkem duchovní nebo světské obce. 

Kronika měla zaznamenávat události 
významné pro život obce, zachycovat 
mravy, zvyky a obyčeje, důležitá pravidla 
administrativy, školní a chudinská nařízení, 
stavby, fundace, dobročinné ústavy, vyhlášky, 
majetek obce, významné opravy nebo zhorše-
ní, změny obecních hranic a práv, slavnosti, 
podivuhodnosti, ceny, vzácné návštěvy, život 
významných osobností, zvláštní přírodní jevy, 
život obyvatel (křtiny, svatby, úmrtí), počty 
obyvatel apod. Na jejím samém počátku byla 
povinnost odvolání se na možné starší kroni-
ky, prvopisy, písemnosti, které se ve spisovně 
zachovávají anebo byly vydány tiskem. Zmí-
něna je možnost příloh. Neměl chybět krátký 
popis, obecné shrnutí dějin s udáním pramenů, 
příběhy ve vztahu k obci. Za obzvlášť ceněné 
bylo považováno věrné zobrazení zdánlivých 
maličkostí. Obšírnost byla chápána jako lepší 
než jalová všeobecnost. 

Samostatná Československá republika 
uložila v roce 1920 zákonem č. 80/1920 Sb. 
z. a n., o pamětních knihách obecních, vést 
obecní pamětní knihu v každé politické obci 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. K zalo-
žení a vedení pamětní knihy měla být v každé 
obci zřízena komise. Kronikáře jmenovalo 
obecní zastupitelstvo za přiměřenou odmě-
nu. K zákonu bylo vydáno vládní nařízení 
č. 211/1921 Sb. z. a n. Pamětní knihu obecní si 
musela pořídit na své náklady každá politická 
obec nejpozději do konce roku 1922. 

Do pamětní knihy měli právo nahlížet jen 
členové letopisecké komise. Jiným osobám 
mohla nahlížení povolit obecní rada, která 
si před svým rozhodnutím nejprve vyslechla 
kronikáře. Nebylo-li povolení vydáno, mohl 
ho udělit nadřízený politický úřad, a to pokud 
se jednalo o studijní důvody. Alespoň jednou 
za tři roky měla být kronika veřejně přístupná 
v úřední místnosti po dobu 14 dní. Událost 
byla veřejnosti vyhlášená. Každý občan pak 

měl do 8 dnů právo navrhnout věcný doplněk, 
o kterém rozhodovalo s konečnou platností 
obecní zastupitelstvo. 

Nová pravidla o pamětních obecních 
knihách byla vydána o jedenáct let později 
vládním nařízením č. 169/1932 Sb. z. a n., 
které převzalo vše osvědčené. Neměla-li 
jakákoliv politická obec svoji pamětní knihu, 
musela si ji na svůj náklad pořídit nejpozději 
do 1. července 1933. Zákon o pamětních 
obecních knihách z roku 1920 a zmiňované 
vládní nařízení z roku 1932 platily až do 
poloviny roku 2006. 

V květnu 1945 byla u kulturní sekce Zem-
ského národního výboru v Praze ustavena 
muzejní a archivní sekce, která vyzvala kroni-
káře k doplnění záznamů o události z období 
okupace, jež měly charakterizovat změny 
ve veřejné správě a v životě obce, útlak, 
persekuci, udávání, odboj a válečné události. 
Záznamy měly být doplňovány o vyhlášky, 
letáky, fotografie, ilegální tiskoviny apod. 
V pohraničních oblastech byla kronikářská 
práce zpřetrhána. 

Po komunistickém převratu v únoru 1948 
se obavy ze zpolitizování kronikářství začaly 
velice rychle naplňovat. Směrnice Minister-
stva informací a osvěty ze dne 30. listopadu 
1950 začala považovat obecní kroniky za 
prostředek dokumentace vývoje hospodář-
sko-společenských poměrů od kapitalismu 
k socialismu. Úkoly mohly plnit jen za pod-
mínky, že veškerá práce kronikáře byla po-
stavena na tzv. vědecké základně historického 
materialismu. Měla být oproštěna od dřívější 
lhostejnosti, falešné objektivity a nestrannosti 
v otázkách třídního boje. Kronika se tak měla 
stát pravdivým dokumentem budovatelského 
úsilí pracujících a jejich boje s reakčními 
silami, obrazem života a práce venkovského 
lidu, který nastupoval na dráhu socialismu. 
Směrnicí Ministerstva kultury ze dne 30. 
ledna 1956 o vedení kronik se prioritou stala 
politická výchova kronikářů. Kronika musela 
být vedena u každého místního národního 
výboru. Důraz byl kladen na vylíčení obrazu 
obce ve všech úsecích jejího života, zejména 
hospodářského budování, politického a kul-
turního života v obci. 

Poradenskými středisky se stala okresní a 
krajská muzea, na které byl přenesen rovněž 
dozor nad vedením kronik, zajišťovaný od-
bory školství a kultury okresních a krajských 
národních výborů. Pověřený metodik muzea 
se stal v mnoha případech cenzorem. Po listo-
padu 1989 přešla povinnost péče o kroniky na 
obce. Mnohé kroniky se nenávratně ztratily, 
v některých obcích se kronika přestala psát 
vůbec.

Nejnovější platný zákon o kronikách 
obcí ze dne 14. března 2006 nabyl účinnosti 
1. června téhož roku. Obsahuje 6 paragrafů 
i s úvodním a zrušovacím ustanovením a 
stanovením účinnosti. 

Úvodní ustanovení dává úkol, aby kro-
niku obce, do níž se zaznamenávají zprávy 
o důležitých a pamětihodných událostech 

v obci pro informaci i poučení budoucím 
generacím, vedla každá obec. Úkol, ne do-
slovná povinnost, což však neznamená, že 
by kronika nemusela být založena. Může být 
vedena klasickým ručně psaným způsobem 
v knize s číslovanými listy nebo v elektronic-
ké podobě s možností tisku číslovaných listů 
po uzavření každého kalendářního roku na 
trvanlivém papíře určeném pro dokumenty. 
Volné listy se pak zajistí vazbou.

K citlivým otázkám bezesporu patří uklá-
dání pamětních knih a obecních kronik do 
místně příslušného státního archivu. Je nutné 
uvědomit si, že kronika není majetkem kroni-
káře, ale budoucím majetkem státu, o který se 
stará do doby předání obec či město. Platilo 
a platí, že kroniky mají trvalou hodnotu a 
splňují tak zákonné podmínky k prohlášení 
za archiválie. Archiválie je definována jako 
takový dokument, který byl vzhledem k době 
vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům 
a trvalé hodnotě dané politickým, hospo-
dářským, právním, historickým, kulturním, 
vědeckým nebo informačním významem 
vybrán ve veřejném zájmu k trvalému ucho-
vání a byl vzat do evidence archiválií. Patří 
mezi dokumenty, které musí být podle zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vždy předloženy k vý-
běru za archiválie, jsou součástí Národního 
archivního dědictví.

Proti povinnému a zákonnému odevzdání 
kronik do státních archivů protestoval v mi-
nulosti Svaz měst a obcí, jenž poukazoval na 
to, že kronika má být především k dispozici 
občanům obce. Praxe Státního okresního 
archivu Ústí nad Orlicí ukázala vhodný prak-
tický kompromis, kdy archiv pořídil duplikát 
kroniky a dal ji obci. S možnostmi výpočetní 
techniky vzrostla nabídka archivu a daleko 
větší šance na zachování a rozšíření kroni-
kářovy práce. Předností je rychle dostupná a 
relativně levná informace.

Osvícení představitelé měst a obcí umí 
archivní nabídky využít ku prospěchu svých 
obyvatel a prezentace historie své obce, 
svého města. 

Patří mezi ně i paní starostka Jana Ponocná 
a pan tajemník Ing. Miroslav Bouška, kteří 
vyslovili přání, aby se občané města mohli 
kdykoliv seznámit s pamětními knihami. 
Rozhodnutí podpořila Rada města Králíky. 

Výsledkem spolupráce se Státním okres-
ním archivem Ústí nad Orlicí, vnitřní organi-
zační jednotkou Státního oblastního archivu 
v Zámrsku, je digitalizace a zpřístupnění 17 
pamětních knih a 8 příloh (1993-2000) na 
internetu. Zachycují události od roku 1836 do 
roku 2006 a jsou součástí archivních fondů 
Archiv města Králíky, Městský národní výbor 
Králíky a Městský úřad Králíky. 

Elektronická cesta:
http://vychodoceskearchivy.cz/ustina-

dorlici/ebadatelna
Radim Dušek

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

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

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Vás zvou na diskusní setkání s psychologem
Mgr. Martinem Halířem ze sdružení

Péče o duševní zdraví na téma

FaKta a Mýty o sCHIzoFRenII
Co je to schizofrenie? Je vyšší kriminalita u duševně 

nemocných, než u zdravé populace? Mají být lidé s du-
ševním onemocněním zavření v ústavech? Lze vůbec 
takto nemocným lidem pomoci? Chtěli byste se zeptat 
na tyto a další otázky odborníka?

Ve středu 21. 11. 2012 v 17:30 hod.
v evropském domě, ul. Dlouhá 353, Králíky
Své dotazy můžete zasílat elektronicky na adresu bese-

da_pdz@kraliky.eu nebo můžete vhodit dotaz do schránek 
umístěných u vstupu do budov městského úřadu – Velké náměstí 
5 a Karla Čapka 316.

Péče o duševní zdraví je nezisková organizace s 16ti letou 
tradicí v pomoci lidem s duševním onemocněním a jejich rodi-
nám. Poskytuje sociální služby na Pardubicku, Královéhradecku, 
Chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizuje 
akreditované vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky v pomáha-
jících profesích. Pořádá osvětové a kulturní akce na podporu 
společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. 
Samostatná organizační jednotka Výměník podporuje lidi se 
zdravotním handicapem k návratu na běžný trh práce. Pracovní 
uplatnění nabízí v chráněné kavárně, dílně a obchodu Výměník.

Více na http://www.pdz.cz/
nebo https://www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi

MĚSTO KRÁLÍKY
se sídlem MěÚ Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa referent odboru 
školství, kultury a tělovýchovy se zaměřením 
na památkovou péči. Více informací na: www.
kraliky.eu nebo tel.: 465670705. Písemné přihlášky 
zasílejte do 20. 11. 2012 do 12 h na adresu: Měst-
ský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69  Králíky.

MĚSTO KRÁLÍKY
se sídlem MěÚ Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa referent odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví agenda sociál-
ně-právní ochrany dětí. Více informací na: www.
kraliky.eu nebo tel.: 465670705. Písemné přihlášky 
zasílejte do 12. 11. 2012 do 12 h na adresu: Měst-
ský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69  Králíky.

Zleva Ing. Dalibor Titěra, CSc, Ing. Kamler František, Dr.; Včela-
ři: Josef Nagl, Michal Nagl, Jaroslava Martincová, Jana Naglová.

Ocenění „Český med 2012“
Také v letošním roce vyhlásil Český svaz včelařů ve spolupráci 

s Výzkumným včelařským ústavem v Dole a Státní veterinární 
správou ČR soutěž Český med roku 2012.

Této soutěže se  zúčastnili i pan Josef Nagl, pan Michal Nagl, 
paní Jana Naglová, slečna Jaroslava Martincová, kteří jsou členy 
ČSV o.s. základní organizace Králíky a byli oceněny Certifikátem 
„Zlatá medaile soutěže Český med roku 2012“ + Certifikátem 
„Český med“ + Zvláštní kategorie:  Kolekce (Radost pohledět).

Při hodnocení byla posuzována kvalita medu na základě 
stanovení fyzikálních a chemických parametrů, jeho čistota 
(nepřítomnost voskových částeček), konzistence medu a jeho 
senzorické vlastnosti.

Celkem bylo do soutěže zasláno 335 medů, z toho 187 bylo 
oceněno zlatou medailí a 73stříbrnou medailí (drobné nedostatky). 
Některé medy ocenění nedostaly, protože měly buď závažné chyby 
nebo více drobných nedostatků.

Slavnostní vyhodnocení soutěže a předávání zlatých medailí 
se uskutečnilo v neděli 9. 10. 2012 od 10:00 na výstavišti v Lysé 
nad Labem, při příležitostí konání podzimní výstavy Zemědělec 
+ Náš chov.

Za králické včelaře: Michal Nagl
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů na 

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

Péče o zuby psa
V tlamě psů i koček se běžně vyskytuje určité množství bakte-

rií. Ty se dokážou rychle pomnožit ve zbytcích jídla ulpívajících 
na zubech. Takto vzniklá měkká vrstva na povrchu zubů se nazývá 
zubní plak. Pokud tento zkalcifikuje, vytvoří se zubní kámen.  

Některá plemena psů (např. yorkshirský teriér, maltézský psík, 
boloňský psík atd.) mají k tvorbě zubního kamene výrazně větší 
sklon a je třeba se u nich na péči o chrup zaměřit. V zubním plaku 
a kameni se drží obrovské množství bakterií, které mohou napadat 
dásně, zuby a kost, v které jsou zuby zasazeny, a způsobovat jejich 
zánět. Toto bývá doprovázeno zápachem z tlamy, velkou bolestí 
a může dojít k uvolnění až vypadnutí postiženého zubu. Navíc 
bakterie množící se v zubním plaku znamenají zátěž pro srdce, 
játra či ledviny nejen postiženého zvířete, ale i majitele, který 
tyto mikroorganismy při kontaktu se zvířetem vdechuje.

 Pokud je již zubní kámen vytvořen, nejšetrnější způsob od-
stranění je použití zubního ultrazvuku ve veterinární ordinaci. 
Zvíře musí být uvedeno do krátkodobé celkové narkózy, kdy jsou 
postižené zuby ošetřeny a nakonec vyleštěny depurační pastou, 
která zabraňuje novotvorbě zubního kamene.   Nejúčinnější 
prevencí je stejně jako u lidí pravidelné čištění chrupu. Nejlepší 
je začít navykat již malá štěňata od 3 měsíců věku. Čištění lze 
provádět pomocí speciálních zubních kartáčků a zubních past 
pro zvířata nebo postačí měkký dětský zubní kartáček a dětská 
zubní pasta.

Dále je k dispozici celá řada přípravků proti zubnímu kameni 
– některé lze přidávat do krmení, jiné jsou určeny k okusování či 
obsahují enzymy rozkládající zubní plak. Výše zmíněné přípravky 
lze doporučit jako doplňující preventivní opatření, zoubky však 
zvířeti nevyčistí a zubní kámen neodstraní.

Je možné, že i přes Vaši snahu bude Vaše zvíře muset podstoupit 
čištění zubního kamene ultrazvukem.  Díky Vaší péči však lze 
počet těchto zákroků za život výrazně minimalizovat.

Školní družina
slavila velký úspěch

Jak vypadá zdravá a nemocná příroda? Na to znají odpověď žáci 
z králické školní družiny. Děti pod vedením paní vychovatelky Mar-
tiny Malé malovaly na toto aktuální téma obrázky a s nimi se pak 
zúčastnily 3. ročníku výtvarné soutěže „Zdravá a nemocná příroda“ 
vyhlášené pardubickým krajem a to v kategorii 7-10 let. Obrázky, 
které děti posílaly z celého kraje, byly hodnoceny odbornou porotou 
ve dvou kolech. Všechny zúčastněné děti z naší družiny s napětím 
očekávaly, zda uspějí. Když se konečně výsledky dozvěděly, samy 
tomu nemohly uvěřit. Z prvního kola postoupily do nejlepší desítky 
čtyři z nich. Medaile ale stále nebyly rozdány, a proto byly děti 
společně s paní vychovatelkou pozvány 8. října do Pardubic, kde ve 
druhém kole odborná porota ohodnotila jednotlivá díla a slavnostně 
vyhlásila výsledky soutěže. Největším překvapením ale pro nás 
bylo to, že naše děti obsadily první čtyři místa a odvezly si kromě 
nevšedních zážitků a ocenění poroty také hodnotné a zajímavé ceny. 
Hodnocení dopadlo následovně:
1. místo Jana Kodytková (2. třída) 2. místo Jonáš Máca (2. třída)
3. místo Lukáš Bederka (4. třída) 4. místo Jan Dvořáček (2. třída)

Všem začínajícím malířům moc gratulujeme!!!
Obrázky dětí ale mohla hodnotit i široká veřejnost, a to v interne-

tové soutěži, ve které opět zazářil žák naší školy Jonáš Máca.
Všem zúčastněným malířům moc děkujeme za skvělou reprezen-

taci naší školy a do budoucna jim přejeme mnoho dalších úspěchů. 
Obrázky a fotografie z udílení cen si můžete prohlédnout na www.
pomahameprirode.cz

Za ŠD Jana Kyllarová

Biorezonanční terapie - diagnostika, odstra-
nění škodlivých patogenů, aktivizace imunitního 
systému.
Z. Fajtová + H. Šustáková Jablonné nad Orlicí, 
tel. č. 728 240 308.

Listopad a prosinec – zaváděcí ceny.
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Den otevřených dveří na LSG
Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče, přátelé školy, milí ab-

solventi z let minulých, dovolte mi Vás srdečně pozvat na tradičně 
pořádaný Den otevřených dveří, který se v LSG uskuteční ve čtvrtek 
15. listopadu 2012 od 16 hodin.

Budu upřímně potěšen, pokud se rozhodnete nás navštívit. Ne-
vyhovuje-li Vám termín, navštivte nás v kterýkoliv jiný den a třeba 
i nahlédněte do výuky.

Přijďte se podívat na gymnázium s nejširší vzdělávací nabíd-
kou v regionu.

Těšíme se na setkání.
Vratislav Šembera, ředitel gymnázia

Poděkování MS Jeřáb
Myslivecké sdružení Jeřáb Králíky provádí svými členy již po řadu let 

pravidelný výkup kaštanů, které děti sesbírají v tomto podzimním období. 
Jelikož se žáci Základní školy letos opravdu vyznamenali a kaštanů se 
nám podařilo vykoupit neuvěřitelné množství, přesně 1219,5 kg, všem 
žákům,kteří se na tomto výsledku,jakož i pedagogům, kteří provedli ve 
svých třídách potřebnou propagaci myslivci z Mysliveckého sdružení 
Jeřáb Králíky upřímně děkuji a těší se na další spolupráci. Za vyzvednutí 
stojí například dva žáci a to Mrklovský se 160 kg a Borovička se 112 kg 
sesbíraných kaštanů. Některé fotografie např. z výkupu kaštanů, nebo 
vycházek s dětmi do přírody, které také každý rok naši členové usku-
teční jsou na našich webových stránkách na adrese: www.myslivost.cz/
msjerab-kraliky k případnému nahlédnutí. Na těchto stránkách se také 
naši spoluobčané mohou něco dovědět o naší činnosti.

Za MS Jeřáb Králíky: Jaromír Švorc předseda MS

Ve školce je bezva
Po prázdninách kluci, holky opět přispěchali do naší školky. Všich-

ni jsme se společně sešli, abychom spolu prožili dalších 10 měsíců 
plných pohody a radosti ze hry a společné práce. Slzičky, které se 
občas objevily na tvářičkách našich nových nejmenších dětí, už jsme 
dávno osušili, abychom na nich vykouzlili úsměv a radost ze společně 
prožitých chvil ve školce.

Pravda, nejdřív jsme si museli školku trochu zkrášlit a tak jsme si 
společně vyzdobili náš nevzhledný sklad hraček na „domeček pro 
hračky“. Teď nás každé ráno ve školce vítá náš „barevný domeček“ 
plný našich obrázků.

Také rodiče nám pomohli a společně s dětmi nazdobili spoustu krás-
ných deštníčků při jednom společném odpoledni na tzv. „Deštníčkovém 
malování“. Deštníčky se teď chlubíme v oknech naší školky.

Novinkou v naší školce je „ předškolní třída“ – tj. třída pro předškolní 
děti a děti s odloženou školní docházkou. Tímto chceme našim předško-
lákům zajistit kvalitní přípravu na zahájení povinné školní docházky a 
usnadnit jim tak vstup do 1. třídy, který je pro dítě tolik důležitý.

V říjnu se nám ve školce opět naplno rozběhl kroužek „Angličtin-
ka pro předškoláky“. Výuka angličtiny i u nejmenších dětí patří do 
rukou kvalifikovaného odborníka, proto u nás už řadu let vede tento 
kroužek paní učitelka Mgr. Petra Vostrčilová. Je to jediný kroužek, 
který v naší školce nabízíme, neboť náš Školní vzdělávací program je 
natolik kvalitní a důsledně naplňovaný, že si každé dítě může vybrat 
z nabízených činností, co ho nejvíce baví, co se mu líbí, co rádo dělá. 
Ve školce malujeme, tvoříme z různých materiálů, zpíváme, cvičíme, 
tancujeme, zkrátka děláme všechno, co nás baví. 

Z těch ne úplně standardních, i když v naší školce už tradičních 
činností, nás od listopadu opět čeká pravidelné saunování dětí, které 
probíhá 1x týdně od listopadu do března.

Nejbližší akcí, kterou pro Vás s dětmi připravujeme, bude naše 
tradiční „Čertovské peklíčko“, na které Vás srdečně zveme dne 5. 12. 
2012 od 15.00 ve ŠJ Moravská.

O všech akcích a vůbec o životě naší Mateřské školy se můžete 
dozvědět na našich nových webových stránkách, které pro Vás připra-
vujeme a které by měly být zpřístupněny v průběhu měsíce listopadu. 
O jejich zpřístupnění Vás budeme informovat. 

Nezbývá než věřit, že ve školce je a bude opravdu bezva. O to se 
ze všech sil snaží paní učitelky i provozní personál.

Bc. Romana Fabiánová, ředitelka mateřské školy
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Pozor na to s kým telefonujeme!
V poslední době se nám v poradně 

množí případy klientů, kteří si tzv. 
„uzavřou smluvní závazek“ po telefonu. 
Popíšeme krátce skutečný příběh staré-
ho pána, kterému kdosi - cosi nabídl po 
telefonu. Jednalo se o službu výhodného 
zprostředkování pronájmu plochy domu 
někde v „Dolní – horní“ k reklamním 
účelům. Muž nabídce příliš nerozuměl, 
druhá strana nabízela po telefonu velké 
zisky a starý pán nadiktoval příjemně ho-
vořícímu člověku své iniciály. Telefonát 
skončil a muž si uvědomil, že vlastně 
nemá o nic takového zájem. Na číslo, 
které našel v historii telefonu, poslal sms 
zprávu, že vše ruší, nemá o pronájem 
plochy za účelem reklamy zájem. Číslo 
však již bylo nedostupné a během týdne 
přišel klientovi dopis od společnosti 
„Bezreklamky“. Zástupce společnosti 
mu dopisem děkuje za to, že uzavřel 
smlouvu a současně ho žádá o zaplacení 
3 - 4 tisíc korun poplatku. V přilože-
ných obchodních podmínkách se starý 
člověk mohl dočíst, že smlouva vznikla 
telefonátem s konzultantem společnosti 
a bezprostředně po ukončení telefonátu 
byly údaje poskytnuté seniorem zveřej-
něny na webu. Došlo tedy ihned k plnění 
smlouvy. Společnost v obchodních pod-
mínkách uvádí, že odstoupit od smlouvy 
v podstatě není možné (s odvoláním na 
§ 53, občanského zákoníku odstavec 8, 
písm. a.). V něm se skutečně praví, že 
spotřebitel, který uzavřel smlouvu pro-
středky komunikace na dálku, nemůže 

na odstoupení využít standardní 14 
denní lhůtu, a to proto, že s výslovným 
souhlasem klienta došlo k plnění domlu-
vených služeb ihned. Pro tyto případy 
čtrnáctidenní výpovědní ochranná lhůta 
ke zbavení se takového závazku neplatí. 
Údaje, které starý pán poskytl, byly ihned 
zveřejněny a zprostředkovatelská firma 
tedy plnila své služby podle telefonicky 
uzavřeného závazku.

Na jmenovanou společnost podávají 
spotřebitelé hromadné žaloby, trestní 
oznámení a brání se u soudů.

Jde nám však obecně o to, že naše 
společnost se stává méně a méně bez-
pečným prostředím pro starší a důvě-
řivé lidi, kteří si nedokáží uvědomit 
společenský a právní dopad obyčejného 
závazku uzavřeného písemně. Natož pak 
závazku uzavřeného zdánlivě nevinným 
telefonátem.

Z nahrávek, které jsou monitorovány a 
používány jako důkazní materiál takové 
společnosti, bývá pak patrné, že klient 
byl konzultantem společnosti řádně in-
formován a nadiktováním svých údajů 
poskytl s uzavřením smlouvy souhlas. 
Krátce řečeno – prostým nadiktováním 
údajů byla uzavřena smlouva! Je pak 
velmi těžké prokazovat, že dotyčný starý 
člověk např. neměl tušení, co mu to milý 
konzultant vysvětluje a neuvědomil si 
vůbec právní důsledky celého rozhovoru. 
Vychován tak, že slušnému a příjemnému 
člověku se na otázky odpovídá a přesvěd-
čen, že položením telefonního sluchátka 

celá záležitost prostě skončí, stává se 
senior často obětí solidní manipulace.

Co můžeme doporučit pro obranu lidí? 
Jistě nepřestaneme telefonovat. Pokud 
nám však někdo něco výhodného nabí-
zí, chce po nás osobní údaje atd. a my 
nemáme o nic takového zájem, můžeme 
užít například formulací: Nerozumím 
tomu, co mi nabízíte, co říkáte, nemohu 
se soustředit, popřípadě jsem rozrušený, 
nemocný. Beru silné léky. Nechci ty věci, 
které mi nabízíte!“ Jistě i jiné formulace: 
„Nemám o Vaši nabídku, služby či zboží 
zájem, neobtěžujte mě, prosím!“

Je to jen náš typ pro jednání s různými 
„podnikavci“, kteří žijí ze zneužívání 
jiných, slušných lidí.

JF, Občanská poradna Polička

Zájezd po okolí Orlických hor
Při plánování zájezdu jsme ani nepočítali s tím, jaký bude 

zájem. Členové organizace Svazu tělesně postižených uvítali 
poklidnou prohlídku zajímavostí v našem okolí. Jelo nás 
celkem 16 lidí.Nejdříve jsme se podívali na nově opravenou 
chatu na Suchém vrchu, a potom jsme odjeli do Letohradu 
Orlice, kde je nově opravená středověká tvrz. Po obědě v Mo-
torestu na Šedivci jsme navštívili Památník Jednoty bratrské 

v Kunvaldě. Odtud jsme jeli přes Bartošovice do Neratova na 
prohlídku tamního kostela. Na cestě domů jsme se zastavili na 
Orlické chatě u Bartošovic a ukončili jsme zájezd posezením 
na Kašparově chatě v Mladkově.

Všem zúčastněným se zájezd líbil, chtěli bychom i nadále 
pořádat pro naše členy podobné nenáročné výlety.

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Králíky
předseda J. Mannl

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

pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Poradna se koná dne 12. 12. 2012 (středa)
od 9:00 hod. do 14:30 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální pora-
denství, provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny 
hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie a 
příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny 
některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,

ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnosti ve II. NP.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
26. 9.
RM schvaluje výpůjčku nebytových pro-

storů – jedné školní třídy v budově čp. 367 
na Velkém náměstí v Králíkách pro konání 
akce burzy dětského oblečení ve dnech od 8. 
10. 2012 do 12. 10. 2012 Mateřskému centru 
EMMA, se sídlem Prostřední Lipka 19, 561 
69 Králíky s tím, že po skončení akce budou 
nebytové prostory uklizeny.

RM schvaluje dodatek č. 3 dohody o přičle-
nění honebních pozemků ze dne 10. 3. 2003 
uzavřené mezi městem Králíky a Honebním 
společenstvem Králíky, se sídlem 561 69 Krá-
líky, týkající se nového vymezení předmětu 
dohody, zvýšení výměry přičleněných po-
zemků na 139,2595 ha a zvýšení roční úhrady 
na částku 1.393 Kč, ostatní body dohody se 
nemění.

RM neschvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 356/1 – zahrady o výměře cca 186 m2 
v k.ú. Králíky za účelem rekreace a odpočin-
kové plochy panu P. N., Lichkov.

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

z nabídky pro fyzické a právnické osoby 
č.j. 05721/12/OSMI/KOUK o převod vyso-
kozdvižného vozíku, a to o:

1 ks VZV DESTA DV 32 A, inv. č. S00512, 
evidovaná minimální kupní cena 111.500 Kč

nebo 1 ks VZV DESTA DV 20 A, inv.č. 
S01257, evidovaná minimální kupní cena 
94.700 Kč

nebo 1 ks VZV DESTA DV 20 A, inv. č. 
S01255, evidovaná minimální kupní cena 
99.800 Kč

nebo VZV DESTA MV 12 B, inv.č. S00566, 
evidovaná minimální kupní cena 72.700 Kč

nebo VZV DESTA MV 12 B, inv.č. S01097, 
evidovaná minimální kupní cena 70.800 Kč

nebo VZV čelní DESTA MV 12 B, inv. 
č. S00396, evidovaná minimální kupní cena 
64.800 Kč

RM bere na vědomí, že o prodej pozemků 
p.p.č. 2633 a 2634 v k.ú. Horní Lipka požádali 
2 zájemci, a ukládá MO pozvat oba zájemce 
na jednání ZM dne 8. 10. 2012 k projednání 
prodeje pozemků.

RM doporučuje zrušení usnesení 
ZM/2012/03/084 ze dne 14.05.2012 a dopo-
ručuje schválit nový záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 2579 – ostatní plocha o výměře 3228 
m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, tj. 40.140 Kč + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
2063/2 – ostatní plocha o výměře 226 m2 
v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši znalec-
kého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. Zároveň RM schvaluje pozemek 
zatížit věcnými břemeny spočívajícími:

v právu vedení otevřeného odvodňovacího 

příkopu
v právu uložení podzemního vedení ka-

nalizace
pro oprávněné město Králíky a dále 
v právu vstupu a jízdy přes pozemek pro 

vlastníka nemovitosti na st.p.č. 841 v k.ú. 
Králíky,

věcná břemena se zřizují na dobu neurčitou 
a bezúplatně.

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce v souvislosti 
s pořádáním závěrečné konference akce „Den 
Sil podpory AČR CIHELNA 2012“ v objektu 
Celní správy Horní Lipka, konané ve dnech 
od 4. 10. 2012 do 5. 10. 2012, do 2:00 hodin 
dne 5. 10. 2012, a to za splnění následujících 
podmínek:

pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné 
informování občanů, kteří bydlí v bezprostřed-
ním okolí konání kulturní akce;

pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-
tečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM schvaluje úplnou uzavírku MK na Vel-
kém náměstí z důvodu zajištění bezpečnosti při 
pořádání kulturní akce „Svatomichalská pouť 
2012 v Králíkách“ v  termínu od 27. 9. 2012 
19:00 hod. do 30. 9. 2012 do 18:00 hod. Dále 
pověřuje odbor VTS zajištěním uzavírky.

RM souhlasí se skácením 260 ks náletových 
dřevin na p.p.č. 1277/1 a 2103 v k.ú. Dolní 
Boříkovice a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
s panem O. J. za podmínky, že veškeré práce 
budou provedeny na jeho náklad a vlastní ne-
bezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.

RM souhlasí se skácením 1 ks švestky na 
p.p.č. 651/18 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty s panem D. F. za podmínky, že 
veškeré práce budou provedeny na jeho náklad 
a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM schvaluje program jednání ZM dne 8. 
10. 2012.

RM ukládá OŠKT zpracovat přehled sub-
jektů působících ve městě Králíky s popsáním 
podmínek pro jejich činnost souvisejících 
s podporou města Králíky. 

3. 10.
RM schvaluje dohody o poskytnutí neby-

tových prostor na dobu nezbytně nutnou pro 
přípravu a konání voleb do Zastupitelstva 
Pardubického kraje ve dnech 11. 10. 2012 až 
14. 10. 2012 s těmito subjekty:

L. a J. K., Prostřední Lipka čp. 74 - 3.600 
Kč - Rekreační zařízení Heřmanice čp. 102

JK Consulting Group, s.r.o., Nymburk, 
Raisova 1468/1 - 3.600 Kč - Poutní dům čp. 
2, Dolní Hedeč.

Zároveň RM schvaluje dohody o náhradě 
účelně vynaložených nákladů s konáním voleb 
do Zastupitelstva obce Pardubického kraje ve 
dnech 11. 10. 2012 až 14. 10. 2012 s těmito 
subjekty:

Gymnázium a základní škola Králíky, 
Moravská 647, Králíky - Budova ZŠ, ulice 5. 
května čp. 412 - 3.600 Kč

Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí - Budova MŠ Červený 
Potok čp. 78 - 3.600 Kč.

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 
294/6 – ostatní plochy o výměře 859 m2 a p.p.č. 
294/20 – ostatní plochy o výměře 82 m2 v k.ú. 
Dolní Lipka za účelem manipulační plochy 
panu J. K., Králíky.

RM ruší usnesení č. RM/2012/31/480 a 
současně schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Králíky a paní Jitkou Špontákovou, 
bytem Horní Lipka čp. 52 na jinou stavbu bez 
čp./če na st.p.č. 234, st.p.č. 234 – zastavěnou 
plochu o výměře 86 m2 vše v k.ú. Horní Lipka a 
drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 
33.039 Kč.

RM ruší usnesení č. RM/2012/31/479 a 
současně schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Králíky a panem Arnoštem Juránkem, 
bytem Dolní Lipka čp. 7, 561 69 Králíky 
na budovu občanské vybavenosti čp. 35 na 
st.p.č. 79/2, st.p.č. 79/2 – zastavěnou plochu 
o výměře 91 m2, p.p.č. 286/26 – ostatní plochu 
o výměře 156 m2, p.p.č. 286/27 ostatní plochu 
o výměře 237 m2 vše v k.ú. Dolní Lipka a 
drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 
148.967 Kč.

RM souhlasí s podnájmem nebytových 
prostorů ve 3 n.p. čp. 414, ul. 5. května v Krá-
líkách u paní MUDr. Marie Špičkové, Králíky 
pro nově vznikající právnickou osobu MUDr. 
Marie Špičková s.r.o. za účelem poskytování 
zdravotních služeb v oboru zubního lékařství, 
podnájemní vztah se uzavírá na dobu určitou 
do 31. 3. 2013.

RM souhlasí s podnájmem nebytových pro-
storů ve 3 n.p. čp. 414, ul. 5. května v Králíkách 
u pana MUDr. Jana Špičky, Králíky pro nově 
vznikající právnickou osobu MUDr. Jan Špička 
s.r.o. za účelem poskytování zdravotních služeb 
v oboru zubního lékařství, podnájemní vztah se 
uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2013.

RM schvaluje uzavřít mandátní smlouvu 
se společností RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 
00 Brno na zastoupení města Králíky ve věci 
výkonu práv a povinností podle zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů na podlimitní veřejné 
zakázce na služby – zadání veřejné zakázky 
(akce) „Regenerace památné aleje ke klášteru 
na Hoře Matky Boží v Králíkách“ za maximální 
celkovou cenu 60.000 Kč bez DPH.

RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s Ing. 
Renátou Ulmannovou, Dolní Libchavy 247, 
561 16 Libchavy na zajištění dotačního ma-
nagementu akce „Regenerace památné aleje 
ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkch“ 
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za maximální celkovou cenu 35.000 Kč bez 
DPH.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
69,87,88,89 a 358334054 přidělená městu 
Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardu-
bického kraje a resortních ministerstev, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 694.637 Kč a interní roz-
počtové opatření číslo 120704, kterým se zvy-
šuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 0,00 Kč. 

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

RM schvaluje smlouvu o podpoře výroby 
elektřiny číslo 4333728/0071/OZE/12 s firmou 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, kde předmětem smlouvy je podpora 
výroby elektřiny v souvislosti s provozováním 
FVE na VMK Králíky.

10. 10.
RM schvaluje sídlo nově zakládaného 

Klubu vojenské historie při Vojenském muzeu 
Králíky v nemovitosti č.p. 1 – nebytový prostor 
kancelář č. 1 - na st.p.č. 213 v k.ú. Prostřední 
Lipka.

RM neschvaluje pronájem garážového stání 
v přístavbě budovy čp. 354 na Velkém náměstí 
v Králíkách panu M. B., pracoviště – Evropský 
dům čp. 353, Králíky z důvodu nedostatku 
parkovacích míst.

RM bere na vědomí oznámení o opravě 
chyby v údajích katastru nemovitostí a to 
u nemovitosti – garáže na st.p.č. 788 v k.ú. 
Králíky.

RM doporučuje bezúplatný převod pozemků 
p.p.č. 4/5 – ostatní plocha o výměře 502 m2, 
p.p.č. 4/9 – ostatní plocha o výměře 544 m2 

a p.p.č. 4/21 – ostatní plocha o výměře 116 
m2 vše v k.ú. Dolní Lipka od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových na 
město Králíky a ukládá MO požádat o převod. 
Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM.

RM bere na vědomí žádost Vojensko-histo-
rického klubu ERIKA Brno, o.s. o výpůjčku 
nebytových prostorů v 1. NP – pravé křídlo 
budovy čp. 367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 
na Velkém náměstí v k.ú. Králíky za účelem 
vybudování stálé expozice a pro ukládání mu-
zejních sbírek a odkládá rozhodnutí o žádosti 
do 30. 11. 2012.

RM bere na vědomí žádost pana P. V. 
o pronájem nebytových prostor a ukládá MO 
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů 
v čp. 366 na st.p.č. 225 v k.ú. Králíky za měsíční 
nájemné 581 Kč, ostatní podmínky v souladu 
s Pravidly pro pronajímání nebytových prosto-
rů ve vlastnictví města Králíky. 

RM bere na vědomí žádost Sboru jednoty 
bratrské v Králíkách o výpůjčku nebytových 
prostorů 2 učeben a 1 kabinetu v 1. n.p. – levé 
křídlo v budově čp. 367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 
229 v k.ú. Králíky za účelem konání boho-
služeb pro veřejnost, klubů pro děti a mládež, 
dalších aktivit sboru pro veřejnost a odkládá 
rozhodnutí o žádosti do 30. 11. 2012.

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu uložení podzemní 
liniové stavby vodovodního řadu a vstupu 
vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby 
zařízení na pozemku p.p.č. 2176 v k. ú. Červený 
Potok ve vlastnictví H. B., Nový Malín, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu uložení podzemní 
liniové stavby vodovodního řadu a vstupu 
vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby 
zařízení na pozemku p.p.č. 2280 v k. ú. Červený 

Potok ve vlastnictví paní Z. L., Sezemice, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

RM schvaluje Plán zimní údržby komuni-
kací na zimní období 2012-2013 pro město 
Králíky a integrované obce a ceník společnosti 
Služby města Králíky s.r.o. a ostatních dodava-
telů v rámci zimní údržby 2012-2013.

RM schvaluje Nařízení města Králíky č. 
3/2012 o vymezení úseků místních komunikací 
a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 
v zimním období roku 2012/2013 na území 
města Králíky.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek pro 
veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu pro 
město Králíky, jeho příspěvkové organizace, 
a obchodní společnost, kterou město Králíky 
zřídilo“ a „Dodávka elektřiny pro město Krá-
líky, jeho příspěvkové organizace a obchodní 
společnost, kterou město Králíky zřídilo“ ve 
složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. 
Ladislav Tóth, Herberta Hollyho, Bc. Pavlína 
Nováková. Jako náhradníky RM jmenuje Ing. 
Miroslava Boušku, Bc. Jana Mlynáře, Jana 
Čumu, Danu Noskovou, Mgr. Vlastimila 
Kubíčka.

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení nabí-
dek pro veřejnou zakázku „Dodávka zemního 
plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové 
organizace, a obchodní společnost, kterou 
město Králíky zřídilo“ a „Dodávka elektřiny 
pro město Králíky, příspěvkové organizace a 
obchodní společnost, kterou město Králíky 
zřídilo“ ve složení: Jana Ponocná, Antonín 
Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Herberta Hol-
lyho, Bc. Pavlína Nováková. Jako náhradníky 
RM jmenuje Ing. Miroslava Boušku, Bc. Jana 
Mlynáře, Jana Čumu, Danu Noskovou, Mgr. 
Vlastimila Kubíčka.

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ 
Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí (pracoviště 
Prostřední Lipka) pro školní rok 2012/2013 o 2 
děti (celkem 26 dětí).

RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 41/12 se společností MIVET, s.r.o., 
Praha - Michle. 

17. 10.
RM ukládá MO vyzvat oba žadatele o prodej 

pozemků p.p.č. 2633 – ostatní plocha o výměře 
794 m2 a p.p.č. 2634 – ostatní plocha o výmě-
ře 1005 m2 v k.ú. Horní Lipka k předložení 
nabídky kupní ceny v zalepené obálce do jed-
nání RM dne 31. 10. 2012 v 15:00 h. Zároveň 
RM stanovuje minimální kupní cenu ve výši 
20.425 Kč.

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bezú-
platný převod nepotřebného movitého majetku 
státu dle přílohy č.j. 06016/12-SSHR/OPH, a to 
ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystu-
pování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů. Evidovaná celková minimální kupní 
cena majetku je ve výši 88.660 Kč. 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 
p.p.č. 356/1 – zahrady o výměře 624 m2 v k.ú. 
Králíky, a to pouze za účelem užívání zahrady, 
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2 km od Hanušovic - směr Jeseník)

Výpis z jednání Rady města Králíky
nesouhlasí s umístěním zahradního domku, za 
roční nájemné ve výši 780 Kč a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje pronájem části pozemků p.p.č. 
2461 – ostatní plochy a p.p.č. 2462 – ostatní 
plochy v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti a údržby pozemku panu 
M. Z., Králíky.

RM schvaluje pronájem částí pozemků p.p.č. 
2461 – ostatní plochy a p.p.č. 2462 – ostatní 
plochy v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti, manipulační plochy a 
údržby pozemku panu M. S., Králíky.

RM schvaluje pronájem částí pozemků p.p.č. 
2461 – ostatní plochy a p.p.č. 2462 – ostatní 
plochy v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti, drobné chovatelské čin-
nosti a údržby pozemku panu J. H., Králíky.

RM schvaluje pronájem částí pozemků p.p.č. 
2461 – ostatní plochy a p.p.č. 2462 – ostatní 
plochy v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti, zastavěné a manipulač-
ní plochy, drobné chovatelské činnosti a údržby 
pozemku panu J. L., Králíky.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení a dále práva vstupu a vjezdu vlastníka 
zařízení nebo jím pověřené osoby na pozemek 
p.p.č. 2072/7 v k. ú. Králíky pro oprávněnou 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – 
Podmokly. 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 schvaluje zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Krá-
líky“, a to pokládku elektrického kabelu na 
pozemku p.p.č. 3168/1 v k. ú. Králíky ve vlast-
nictví pana J. M., Králíky, a to pro oprávněné 
město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně. RM zároveň 
schvaluje do doby realizace stavby uzavřít 
s vlastníkem pozemku smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Krá-
líky“ s novými vlastníky pozemku p.p.č. 425 
v k. ú. Králíky manžely R. a H. S., Králíky a to 
pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
RM zároveň schvaluje do doby realizace 
stavby uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králí-
ky“ s novými vlastníky pozemku p.p.č. 1176 
v k. ú. Králíky paní V. J. a I. K., Králíky, a to 
pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. RM 
zároveň schvaluje do doby realizace stavby 
uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 

RM souhlasí s odstraněním náletových dře-
vin z komunikací - cesty za firmou Novalamp 
na pozemcích p.p.č. 3445, 3419 a 3396 v k.ú. 
Králíky, cesty nad Skřivánkem na pozemku 
p.p.č. 3547 v k.ú. Králíky, cesty k rybníku na 
p.p.č. 3038 v k.ú. Králíky, cesty z Červeného 
Potoka na Dolní Hedeč na pozemku p.p.č. 2470 
v k.ú. Červený Potok a z p.p.č. 548/2 v k.ú. Pro-
střední Lipka. Dále RM souhlasí, aby tyto práce 
provedl pan P. V., Červená Voda a to na vlastní 
náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou 
za vzniklou dřevní hmotu, bez ohledu na její 
kvalitu za podmínky, že veškerá dřevní hmota 
určená odborem VTS k odstranění bude z po-
zemků bezezbytku odstraněna a odklizena. 

RM schvaluje „Pravidla pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu“.

RM schvaluje Rámcovou smlouvu č. 
009333 o poskytování veřejně dostupných slu-
žeb el. komunikací Vodafone OneNet a dodatek 

číslo 1 k této rámcové smlouvě.
RM bere na vědomí výroční zprávu pří-

spěvkové organizace Základní umělecká škola 
Králíky.

RM schvaluje užití znaku města Králíky na 
materiálech, které budou vydány v souvislosti 
s organizací VIII. Mezinárodního srazu turistů 
v Králíkách ve dnech 6. - 9. února 2014.

24. 10.
RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy 

ze dne 6. 4. 2010 mezi městem Králíky a panem 
Č. Ř., Králíky, a to z důvodu změny ve vyme-
zení předmětu, výměry a výše nájmu.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjč-
ce 3 ks ocelových ježků (rozsocháčů) v účetní 
hodnotě 2.160 Kč mezi společnosti ARMY 
FORT s.r.o., Brno a Občanským sdružení N – S 
61, Praha 12 – Modřany.

RM neschvaluje změnu účelu užívání části 
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 7 konaného 8. října 2012

pozemku p.p.č. 2072/27 v k.ú. Králíky na za-
hradu – výsadbu ovocných stromků v nájemní 
smlouvě ze dne 23. 5. 2012 mezi městem 
Králíky a panem P. H., Králíky a to z důvodu 
vedení městské kanalizace.

RM schvaluje ukončení výpůjčky drobného 
dlouhodobého hmotného majetku – 14 ks židlí 
v hodnotě 5.040 Kč, a to dohodou ke dni 25. 
10. 2012 s Občanským sdružením KLUB 
SENIORŮ Králíky.

RM schvaluje plán inventur na rok 2012 
v předloženém znění, a to za účelem zajiš-
tění inventarizace majetku a závazků města 
Králíky. 

RM schvaluje výměnu radiátorových ko-
houtů za termostatické ventily v budově čp. 
367 na Velkém náměstí v Králíkách z rozpočtu 
města z vedlejší hospodářské činnosti správa 
domů.

RM schvaluje dodatek č. 13 k pojistné 
smlouvě č. 151 471 6651 mezi městem Králíky 
a Generali Pojišťovnou, a.s., Praha, týkající se 
změny výše pojištění majetku města Králíky.

Výpis z jednání Rady města Králíky
RM bere na vědomí podání žaloby na určení 

vlastnictví k pozemku p.p.č. 2349 v k.ú. Horní 
Lipka panem O. Š. z Ústí nad Orlicí a předání 
případu právnímu zástupci města Mgr. Bernar-
du Urbanovi k vyřízení.

RM schvaluje dodatek č. 3 mandátní 
smlouvy na zabezpečení správy a provozu 
Vojenského muzea Králíky č. 4721/2006 
uzavřené dne 26. 8. 2010 mezi městem Krá-
líky a společností ARMY FORT, s.r.o., Brno, 
upravující povinnosti při výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu oprávněného užívat části 
pozemkových parcel 1,5 metru na obě stra-
ny od v zemi uloženého vodovodního řadu 
pro příchody a odchody, příjezdy a odjezdy 
mechanizace a případně pro provádění zem-
ních prací na pozemcích p.p.č. 1168/1, p.p.č. 
1171/1, p.p.č. 1208/6 a p.p.č. 2144/6 vše v k.ú. 
Králíky pro oprávněnou společnost Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, se sídlem 
Jablonné nad Orlicí, Slezská čp. 350, a to na 

dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 2.865 
Kč včetně DPH. 

RM schvaluje investiční akci: celková re-
konstrukce elektroinstalace a bytového jádra 
v bytě č. 4 v čp. 662/1, ulice V Bytovkách 
662/1, Králíky.

RM souhlasí s odstraněním náletových 
dřevin a stromů z komunikace – cesta od elek-
trárny k vodojemu p.p.č. 3800 v k.ú. Králíky. 
Dále RM souhlasí, aby tyto práce provedl pan 
P. V., Červená Voda a to na vlastní náklad a 
vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklou 
dřevní hmotu, bez ohledu na její kvalitu za 
podmínky, že veškerá dřevní hmota určená 
odborem VTS k odstranění bude z pozemku 
bezezbytku odstraněna a odklizena.

RM bere na vědomí žádost SRPŠ při ZUŠ a 
ukládá odboru ŠKT zařadit žádost do podpory 
pro rok 2013.

RM bere na vědomí informaci vedoucího 
OŠKT a ukládá odborům VTS, ŠKT a spo-
lečnosti Služby města Králíky, s.r.o. připravit 
návrh na komplexní ochranu areálu hřbitova.

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

z části jednání omluveni: Iva Musilová, 
Ladislav Křivohlávek, Arnošt Juránek.

za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, Ing. 
Kubíčková, pí Pecháčková, pí Nosková, 
Mgr. Mlynářová, Bc. Strnad, Ing. Machá-
ček, Ing. Orlita, Bc. Divíšek

Program:
1. Zahájení, prezence

a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Program regenerace MPZ
4.3. Závěrečný účet Sdružení

obcí ORLICKO
4.4. Smlouvy o poskytnutí příspěvků

Sdružení obcí ORLICKO
4.5. Žádost o přijetí ručitelského

závazku za úvěr Králický
Sněžník o.p.s.

4.6. Založení sociálního podniku
5. Informace z městského úřadu
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů
1. zahájení, prezence a určení ově-

řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 12 členů 
zastupitelstva. Ověřovatelé zápisu z jednání 
ZM ze dne 3. 9. 2012 pan Křivohlávek 
a Mgr. Krabec nevznesli připomínky. 
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a 
schváleni Ing. Tóth a pan Morong.

zM/2012/07/180: zM schvaluje ověřo-
vateli dnešního zápisu jednání Ing. tótha 
a p. Moronga. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno, Musilo-
vá, Křivohlávek a Juránek se neúčastnili 
jednání)

2. schválení programu
Ing. Kosuk navrhl dvě změny v pro-

gramu. 
zM/2012/07/181: zM schvaluje vy-

puštění bodu 4.4. z programu jednání 
zM č. 07. 

Hlasování: 2:10:0 (neschváleno, Musi-
lová, Křivohlávek a Juránek se neúčastnili 
jednání)

zM/2012/07/182: zM schvaluje vy-
puštění bodu 4.5. z programu jednání 
zM č. 07. 

Hlasování: 2:10:0 (neschváleno, Musi-
lová, Křivohlávek a Juránek se neúčastnili 
jednání)

Paní starostka navrhla hlasovat o zveřej-
něném návrhu programu.

zM/2012/07/183: zM schvaluje pro-
gram jednání zM č. 07. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno, Musilo-
vá, Křivohlávek a Juránek se neúčastnili 
jednání)

Do jednacího sálu se dostavil pan Kři-
vohlávek.

Paní starostka přivítala pana Wernera 
Jentschke, který seznámil přítomné se situ-
ací na klášteře v Dolní Hedeči, s problémy 
mezi správci kláštera, majiteli a Nadací 
Franze Jentschke.

Do jednacího sálu se dostavila paní 
Musilová.

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

přednesl místostarosta města pan Antonín 
Vyšohlíd. Nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 2346 v k.ú. 

Horní Lipka
zM/2012/07/184: zM schvaluje prodej 

pozemku p.p.č. 2346 – trvalý travní po-
rost o výměře 1232 m2 v k.ú. Horní Lipka 
panu P. I. za kupní cenu 14.485 Kč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno, p. Jurá-
nek se neúčastnil jednání)

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 775/2 v k.ú. 
Dolní Hedeč

zM/2012/07/185: zM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 775/2 – trvalý travní po-
rost o výměře 42 m2 panu K. H. za kupní 
cenu 3.910 Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, p. Jurá-
nek se neúčastnil jednání)

4.1.3. Prodej pozemku p.p.č. 2374/2 
v k.ú. Červený Potok

zM/2012/07/186: zM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 2374/2 – trvalý travní 
porost o výměře 32 m2 panu R. a. za 
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kupní cenu 6.344 Kč. 
Hlasování: 12:0:2 (schváleno, p. Jurá-

nek se neúčastnil jednání)
4.1.4. Prodej pozemku p.p.č. 2374/1 

v k.ú. Červený Potok
zM/2012/07/187: zM schvaluje prodej 

pozemku p.p.č. 2374/1 – trvalý travní 
porost o výměře 571 m2 paní e. U. za 
kupní cenu 34.938 Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, p. Jurá-
nek se neúčastnil jednání)

4.1.5. Prodej pozemků p.p.č. 2633 a 2634 
v k.ú. Horní Lipka

zM/2012/07/188: zM schvaluje u pro-
deje pozemků p.p.č. 2633 – ostatní plocha 
o výměře 794 m2 a p.p.č. 2634 – ostatní 
plocha o výměře 1005 m2 v k.ú. Horní 
Lipka uplatnit tzv. obálkovou metodu 
a to v souladu s Pravidly o nakládání 
s nemovitým majetkem ve vlastnictví 
města Králíky. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno, p. Jurá-
nek se neúčastnil jednání)

Do jednacího sálu se dostavil pan Ju-
ránek.

4.1.6. Prodej pozemku p.p.č. 2529 v k.ú. 
Horní Lipka

zM/2012/07/189: zM neschvaluje 
snížení kupní ceny u prodeje pozemku 
p.p.č. 2529 v k.ú. Horní Lipka. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)
zM/2012/07/190: zM schvaluje prodej 

pozemku p.p.č. 2529 – ostatní plocha o 
výměře 1480 m2 v k.ú. Horní Lipka paní 
D. W. za kupní cenu 135.568 Kč. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)
4.1.7. Prodej pozemku p.p.č. 628/44 

v k.ú. Králíky
zM/2012/07/191: zM schvaluje prodej 

pozemku p.p.č. 628/44 – trvalý travní 
porost o výměře 261 m2 paní M. G. za 
kupní cenu 25.434 Kč. 

Hlasování: 13:1:1 (schváleno)
4.1.8. Záměr prodeje části pozemku 

p.p.č. 2056 v k.ú. Horní Lipka 
zM/2012/07/192: zM schvaluje záměr 

prodeje části pozemku p.p.č. 2056 – 
ostatní plocha o výměře do cca 16 m2 v 
k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem, a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:1:0 (schváleno)
4.1.9. Záměr směny pozemku v k.ú. Čer-

vený Potok za pozemky v k.ú. Králíky
zM/2012/07/193: zM schvaluje záměr 

směny pozemku p.p.č. 2049 – ostatní 
plocha o výměře 390 m2 v k.ú. Červený 
Potok ve vlastnictví města Králíky za 
pozemek p.p.č. 628/1 – orná půda o vý-
měře 124 m2 a příp. další pozemky p.p.č. 
640/2 – orná půda o výměře 100 m2, p.p.č. 
628/49 – trvalý travní porost o výměře 
82 m2, p.p.č. 628/58 – trvalý travní prost 
o výměře 11 m2, p.p.č. 628/68 – trvalý 
travní prost o výměře 51 m2 a p.p.č. 
628/69 – trvalý travní prost o výměře 

28 m2 tak, aby hodnota směňovaných 
pozemků určená znalcem byla stejná. 
zároveň zM ukládá záměr směny po-
zemků zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)
4 . 1 . 1 0 .  Z r u š e n í  u s n e s e n í 

ZM/2012/03/084
zM/2012/07/194: zM schvaluje zru-

šení usnesení zM/2012/03/084 ze dne 14. 
5. 2012 a schvaluje nový záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 2579 – ostatní plocha 
o výměře 3228 m2 v k.ú. Horní Lipka za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
tj. 40.140 Kč, + náklady spojené s převo-
dem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)
4.1.11. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 

2063/2 v k.ú. Králíky
zM/2012/07/195: zM schvaluje záměr 

prodeje pozemku p.p.č. 2063/2 – ostatní 
plocha o výměře 226 m2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, pozemek bude za-
tížen věcnými břemeny spočívajícími: - 
v právu vedení otevřeného odvodňovací-
ho příkopu - v právu uložení podzemního 
vedení kanalizace pro oprávněné město 
Králíky a dále - v právu vstupu a jízdy 
přes pozemek pro vlastníka nemovitosti 
na st.p.č. 841 v k.ú. Králíky, a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)
4.1.12. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 

2426 v k.ú. Červený Potok
zM/2012/07/196: zM bere na vědomí 

žádost pana J. K. o snížení kupní ceny a 
schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 
2426 – trvalý travní porost o výměře 
1232 m2 v k.ú. Červený Potok za kupní 
cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady spoje-
né s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)
4.2. Program regenerace MPz
zM/2012/07/197: zM schvaluje pro-

dloužení platnosti aktuálního Programu 
regenerace MPz Králíky do konce roku 
2013. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)
4.3. závěrečný účet sdružení obcí 

oRLICKo
zM/2012/07/198: zM bere na vědomí 

závěrečný účet sdružení obcí oRLICKo 
za rok 2011. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)
4.4. smlouvy o poskytnutí příspěvků 

sdružení obcí oRLICKo
zM/2012/07/199: zM schvaluje smlou-

vu o poskytnutí investičního příspěvku 
na zajištění splátek jistiny úvěru na stav-
bu cyklostezky Králíky – Červená Voda a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

Hlasování: 13:1:1 (schváleno)
zM/2012/07/200: zM schvaluje smlou-

vu o poskytnutí neinvestičního příspěvku 
na zajištění splátek úroků a poplatků 

z úvěru na stavbu cyklostezky Králíky 
– Červená Voda a pověřuje starostku 
jejím podpisem. 

Hlasování: 13:1:1 (schváleno)
4.5. Žádost o přijetí ručitelského zá-

vazku za úvěr Králický sněžník o.p.s.
zM/2012/07/201: zM schvaluje uza-

vření ručitelského závazku za úvěr 
společnosti Králický sněžník o.p.s. při-
jatého od České spořitelny, a.s. ve výši 2 
700 000 Kč na dofinancování projektu 
Marketingová kampaň turistické oblasti 
Králický sněžník s dobou splatnosti 10 
let do výše 50,32 % jeho nesplaceného 
zůstatku včetně příslušenství. 

Hlasování: 9:5:1 (schváleno)
4.6. založení sociálního podniku
Pan Robert Jílek, jednatel společnosti 

Služby města Králíky, s.r.o. informoval 
přítomné o možnosti založit sociální pod-
nik v Králíkách a podat žádost o dotaci na 
činnost tohoto podniku. 

zM/2012/07/202: zM schvaluje zalo-
žení veřejné obchodní společnosti města 
Králíky se společností služby města 
Králíky, s.r.o. k provozování sociálního 
podniku. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)
5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.
6. Vstupy občanů
Pan Jiří Pauk seznámil přítomné s pro-

blematikou osazení plastových oken na 
domě čp. 329 a přednesl stížnost na jednání 
orgánů státní památkové péče. 

zM/2012/07/203: zM ukládá radě 
města prověřit stížnost p. Pauka a na nej-
bližším zM informovat zastupitele o: 

- účelnosti vynaložení částky za zna-
lecký posudek 

- skutečných důvodech opakovaného 
nedodržování zákonných lhůt 

- přijatých opatřeních. 
Hlasování: 15:0:0 (schváleno)
7. Vstupy zastupitelů
Paní starostka navrhla usnesení:
zM/2012/07/204: zM schvaluje pro-

dloužení splatnosti návratné finanční vý-
pomoci schválené 19.03.2012 usnesením 
zM/2012/02/043 občanskému sdružení 
Mlýn Prostřední Lipka do 30.11.2012. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

Starostka ukončila jednání ve 22.50 
hodin.

Výpis zajistila redakce KZ
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Dospělí můžou soutěžit i v listopadu
Dřív než si budete moci přečíst soutěžní otázky, které jsme pro vás 

připravili na měsíc listopad, musíme uspokojit zvědavost účastníků 
říjnového kola, kteří nás mile překvapili svou početnou účastí. 

V pondělí 5. listopadu v 15 hodin bude losovací klobouk docela 
slušně zaplněn správnými odpověďmi a na webových stránkách 
knihovny a v půjčovně se potom dozvíte jména tří soutěžících, 
kterým bude štěstí při losování přát. 

Chcete-li být u losování osobně, jste srdečně zváni.
Do slosování budou zařazeni ti, kteří odpověděli na říjnové 

soutěžní otázky takto:
1. V doplňovačce vyšlo slovo KonoPÍ.
2. Správné názvy knih z druhé soutěžní otázky jsou:
 Anton Myrer: Poslední KaBRIoLet
 Agatha Christie: VLaK z Paddingtonu
 Věra Sládková: VLaK dětství a naděje
 Jan Procházka: KoČÁR do Vídně
 Jules Verne: Pět neděl v BaLÓnU

Dlouhé večery, které nastanou po změně času, si můžete zkrátit 
trénováním paměti při řešení soutěžních otázek na měsíc listo-
pad:

1. soutěžní otázka zní:
V následující písmenné mřížce najděte výrazy vztahující se 

k času. Můžete je číst vodorovně, zleva doprava i zprava doleva, 
nebo svisle shora dolů nebo zezdola nahoru. 

Měli byste jich najít celkem 18.

X B C S T O L E T Í

Q R P A Ý R É P E Ř

P V O D D A T E S A

Ů T N V E J O C M Z

L E D E N A F O Z O

R Ř E N A T U N I M

O I L T H O G Á M Á

K N Í J Ň B O V A J

Š A N I D O H Ž Ý Ť

A D E Ř T S R P E N

2. soutěžní otázka
Doplňte časové údaje k číslicím, kde je vynechané místo.
Dáme vám malou nápovědu, jak na to: 
365 . . . . . . dnů . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . roce
52 . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7   . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. soutěžní otázka
Pokuste se v následujících větách najít ukryté názvy tří kalen-

dářních měsíců:
VYKVETLY ČERVENÉ TULIPÁNY.
TAK NEPŘÍJEMNĚ SE TVÁŘÍ JEN OBČAS.
NA RYBNÍCE BYL LED ENORMNÍ TLOUŠŤKY. 

Odpovědi na všechny tři otázky zašlete mailem na adresu 
Mekn-kraliky@zamberk.alberon.cz, nebo je můžete vhodit 

do poštovní schránky na budově Městské knihovny v Králíkách. 

Další možnost odevzdat odpovědi mají návštěvníci půjčovny 
pro dospělé nebo čítárny, kde je umístěna označená krabička pro 
vhození lístku.

Poslední termín pro odevzdání odpovědi je poslední kalendářní 
den v měsíci, tj. v tomto případě 30. listopad 2012.

První pondělí v následujícím měsíci proběhne v 15 hodin v  půj-
čovně pro dospělé slosování všech správných odpovědí. Výherci 
za listopadové kolo budou vylosováni 3.prosince.

Správné odpovědi najdete v prosincovém Králickém zpravodaji, 
na webových stránkách knihovny a v půjčovně pro dospělé

Třem vylosovaným výhercům zašleme informaci a při jejich ná-
vštěvě v knihovně jim předáme malé dárečky z firmy ANNABIS.

K odpovědi na otázky nezapomeňte, prosím, připojit čitelně své 
jméno, adresu a číslo telefonu (není nutné v případě, že odpovídáte 
mailem).

Těšíme se zase na plné schránky správných odpovědí.
Vaše knihovnice

ČTENÍ POMÁHÁ opět
pomohlo potřebným
a bude pomáhat dál
Jak jsme vás informovali v říjnovém čísle Králického zpravodaje, 

byly do projektu, který podporuje čtenářství dětí v naší republice a 
jmenuje se ČtenÍ PoMÁHÁ (www.ctenipomaha.cz), zařazeny 
dvě sbírky týkající se našeho nejbližšího okolí.

Ve spolupráci s Domovem důchodců v Červené Vodě a Mateřskou 
školou v Králíkách - Pivovarská ulice jsme nominovali dvě nové 
charitativní sbírky.

První sbírka byla na tři polohovací postele se speciálními mat-
racemi v celkové hodnotě 120 000,- Kč pro pDomov důchodců sv. 
Zdislavy v Červené Vodě.

Druhá sbírka byla na částku 36 071,- Kč na mzdu osobní asis-
tentky v Mateřské škole, Pivovarská ulice v Králíkách.

Propagace sbírek, kterou jsme hned po jejich zveřejnění 16. a 
17. září udělaly v základních školách v Králíkách a Červené Vodě, 
byla úspěšná. Děti si vzaly naše prosby, aby začaly po prázdninách 
zase pilněji číst, určitě k srdci, protože potřebné částky „načetly“ 
ve velmi krátkém čase. 

1. října byla ukončena sbírka na osobní asistentku a 12. října 
sbírka na polohovací lůžka 

Protože projekt ČTENÍ POMÁHÁ bude pokračovat i v roce 
2013, bylo by dobré, kdyby se nám podařilo opět zařadit další sbírky 
z našeho regionu. Podívejte se kolem sebe, zda neznáte někoho, 
kdo by se o pomoc mohl ucházet! Přehled o tom, jaké sbírky do-
posud proběhly, najdete na webových stránkách projektu v oddíle 
UKONČENÉ CHARITY, a můžete se jimi inspirovat. Do dnešního 
dne bylo v projektu ukončeno celkem 163 sbírek!

Děti, všem vám mnohokrát děkujeme. Dokázaly jste pomoci těm, 
kteří si sami pomoci nemůžou, a to je úžasná věc.

Ivana Marečková

Milá paní Marečková, k Vašemu vý-
znamnému jubileu Vám přejeme pevné 
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti!

Adéla, Markéta a Zuzana
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DĚVČATA A CHLAPCI, MÁME
PRO VÁS SKVĚLOU ZPRÁVU!

V pátek 12. 10. 2012 připsali na 
webovou stránku Čtení pomáhá 
ke sbírce LŮŽKA PRO SENIORY 
poslední padesátikorunu!

Vaší zásluhou je naspořená celá 
potřebná částka 120 000,- Kč!

Sbírka ASISTENTKA PRO 
JARDU – 36 100,- Kč byla ukon-
čena již 1. října.

MOC VÁM VŠEM DĚKUJE-
ME. DOKÁZALI JSTE, ŽE JSTE 
ÚŽASNÍ A UMÍTE POMOCI TĚM, 
KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi poděkovat jménem obyva-

telů i pracovníků Domova důchodců sv. 
Zdislavy v Červené Vodě dětem, které pilně 
četly a díky projektu „Čtení pomáhá“ tak 
nastřádaly neuvěřitelných 120 000 korun 
během necelého kalendářního měsíce na 
zakoupení tří polohovacích lůžek.

Hlavní iniciátorkou a velkou pomocnicí 
od prvních krůčků v komunikaci s projek-
tem „Čtení pomáhá“, praktickými radami 
i propagací mezi dětmi a školami byla 
paní Ivana Marečková, ředitelka Městské 
knihovny v Králíkách, které patří velký 
dík a obdiv za nadšení, které vkládá do 
probíhajících projektů.

Velmi děkujeme všem zúčastněným a 
těšíme se na další spolupráci!

Josef Kuběnka, ředitel

PROSÍME VÁS, ABYSTE ČETLI 
PILNĚ DÁL, PROTOŽE POMOC 
POTŘEBUJÍ I DALŠÍ!

Klub seniorů
na listopad připravuje

6. 11. v 17:00 hodin - Výbor Klubu - úkoly 
na prosinec, uzávěr roku 2012.

13. 11. v 13:00 hodin - zájezd na koupání 
do Zábřehu.

22. 11. v 16:00 hodin - společenský večer 
pořádaný společně se sociální komisí MěÚ pro 
seniory Kralicka za účasti polských seniorů na 
Střelnici. Účast pro členy i nečleny Klubu bez 
rozdílu věku možná.

29. 11. v 9:00 hodin - zájezd za vánočními 
nákupy do Klodzka.

předseda Josef Dobrohruška

Posezení seniorů
sociální komise při MěÚ Králíky, Klub na střelnici a 

Klub seniorů o.s. vás zvou na posezení starší generace, 
které se koná dne 22. 11. 2012 v 16.00 hod. ve velkém 
sále Klubu na střelnici v Králíkách.

Hudba - tanec – občerstvení
Svoz na akci:
Prostřední Lipka (odbočka k žel. zastávce) 15:24 hod.
Horní Lipka (hasičská zbrojnice) 15:31 hod.
Heřmanice (konečná) 15:26 hod.
Dolní Lipka (železniční stanice) 15:46 hod.
Dolní Boříkovice (knihovna) 15:52 hod.
Dolní Boříkovice (u mostu) 15:50 hod.
Červený Potok (u kostela) 15:10 hod.
Dolní Hedeč (konečná) 15:50 hod.
Odvoz z akce dle domluvy.

Srdečně zvou pořadatelé

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:
P R O N A J M O U T

Nemovitost: nebytový prostor v čp. 366, Velké náměstí
Bližší určení: nebytový prostor o celkové výměře 41 m2, 
z toho provozovna o výměře 38,5 m2, předsíň o výměře 
1,4 m2, WC o výměře 1,1 m2.
Minimální výše nájemného: 581,- Kč/měsíc
Záloha na služby: 200,- Kč/měsíc
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby mě-
síčně předem vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
- Služby města Králíky s.r.o., tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 20. 11. 2012
Konečný termín přijímání žádostí: 10. 11. 2012
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímá-
ní nebytových prostorů v majetku Města Králíky
Podle citovaného zákona a Pravidel pro pronajímání ne-
bytových prostorů ve vlastnictví města Králíky mají občané 
možnost po dobu vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 10. 11. 
2012) se vyjádřit nebo podat své připomínky a nabídky.
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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. 11. So MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
04. 11. Ne MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
10. 11. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
11. 11. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
17. 11. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 613 154
18. 11. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 613 154
24. 11. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
25. 11. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
01. 12. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
02. 12. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
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

Společenská kronika
Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě naro-

zeného 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.

MANŽELSTVÍ  „Gratulujeme a přejeme štěstí.“
František Buchtel - Ivana Havránková
Michal Hroch - Daniela Vareškićová

Lukáš Roh - Pavlína Žižková

KAŽDÉ SUDÉ 
ÚTERÝ

9 hod. - 12 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.

Koupím k celoroční re-
kreaci chalupu na krá-
licku. Tel: 734 255 150.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli 
rozloučit s naší manželkou, maminkou, babičkou, 
sestrou, švagrovou a tetou, paní Danuškou 
Radovou. Zároveň děkujeme pohřební službě 
Králíky za důstojný pohřeb, květinové dary a projevy 
soustrasti.                                                  Rodina
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Program na LISTOPAD
BoURneŮV oDKaz
pátek  2.  zač. ve 20:00 hod
Úspěšná série podle bestsellerů 

Roberta Ludluma o agentovi, jenž 
ztratil paměť a musel bojovat 
o přežití proti bývalým zaměst-
navatelům, dostala velmi volné 
pokračování, při jehož sledování 
není bezpodmínečně nutné znát 
původní sérii. Sofistikovaná po-
dívaná s vyváženým poměrem 
akčních scén a pečlivou kresbou 

charakterů a atmosféry přivádí na plátno agenta Crosse – hlavní před-
stavitel Jeremy Renner je důstojným nástupcem Matta Damona.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 130 min.

úterý   6.   Ve stÍnU   zač. ve 20:00 hod
Kriminální snímek režiséra Davida Ondříčka se odehrává 

v Československu v roce 1953 v období před měnovou reformou. 
Zkušený kapitán Hakl (vynikající Ivan Trojan) se při vyšetřování 
vloupačky do klenotnictví zaplete do operace Státní bezpečnosti, 
jejímž cílem je znemožnit a odsoudit představitele pražské Židovské 
obce. Výjimečný snímek je nominován na Oscara a opírá se nejen 
o herecké výkony, ale také o špičkovou “temnou” kameru uznáva-
ného Adama Sikory a realistickou výpravu i kostýmy.

Vstupné 55,-; přístupný; 100 min.

úterý   13.   IRon sKy   zač. ve 20:00 hod
Parodická sci-fi komedie vychází z nosného nápadu: na konci 

války odletěla nacistická generalita na odvrácenou stranu Měsíce, 
kde se poklidně připravovala 
na zúčtování se Zemí. V roce 
2018 je však náhodou objevena 
americkými kosmonauty a tak 
je potřeba rázně jednat... Na 
financování filmu se kromě 
profesionálních producentů 
podílelo také obrovské množství 
fanoušků, kteří přispívali ma-
lými částkami a v rámci svého 
příspěvku se mohli podílet na 
různých úpravách snímku a jeho 
propagaci.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 
let; titulky; ŠUP; 90 min.

úterý   20.   snĚHURKa a LoVeC   zač. v 17:00 hod
Nové zfilmování známé pohádky o Sněhurce je tentokrát určeno 

starším dětem, jedná se totiž o poměrně chmurnou dobrodružnou 
fantasy. Sněhurku drží v zajetí zlá královna Ravenna, Sněhurka 
však uprchne do  Temného lesa, kam se za ní odváží jen urostlý 
lovec Erik. Vše se rozhodne až ve veliké závěrečné bitvě...

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 120 min.

sobota   24.   MÉĎa   zač. ve 20:00 hod
Když byl John malý a odstrkovaný chlapec, dostal k Vánocům 

velkého plyšáka Méďu, který jednou v noci na Johnovo přání 
obživl... Teď je Johnovi pětatřicet, má práci a  přítelkyni Lori, 
jenže stejně nejradši paří a povaluje se před televizí, samozřejmě 
s Méďou, což nejde dohromady s touhou Lori po rodinném životě. 
Kombinovaný snímek (živí herci a animovaný plyšák) je plný 
fórků a vtipných epizod.

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

eXPenDaBLes: PostRaDateLnÍ 2
pátek   30.   zač. ve 20:00 hod
Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, 

Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Chuck Norris! 
Volné pokračování akčního thrilleru je jako přehlídka všech 
akčních hvězd. Dynamickou a nápaditou akci doplňuje silný 
komediální podtón – zkrátka divácká radost pro všechny mi-
lovníky žánru.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 100 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
LISTOPAD 2012

pondělí 5. Honza neBoJsa zač. v 8:15 a v 10:00 hod
Divadelní pohádka pro předškolní a školní děti v podání Divadýlka 

Kuba z Plzně. Vstupné 30,- Kč, vstup pro maminky s dětmi je možný po 
předchozí domluvě – tel. 603 849 460 nebo strelnice@strelnice.cz.

pátek 9. Past na osaMĚLÉHo MUŽe  zač. v 19:30 hod
Detektivní komedie Roberta Thomase (v překladu Jana Cimického) 

o čtyřech obrazech se odehrává v horské chatě poblíž Chamonix. Daniel 
Corban ohlásí zmizení manželky, s níž žije jen krátce. Rozběhne se 
vyšetřování a komisař má pochybnosti o skutečném stavu, není však 
schopen je běžnou cestou prokázat. S přispěním několika dalších osob 
vznikne situace, v němž je Corban vystaven velkému psychickému 
tlaku, což vede ke střídání komických situací s okamžiky napětí. – Hraje 
divadelní spolek Zdobničan Vamberk, který si králické diváky získal již 
svým předchozím účinkováním (Rozmarný duch). Vstupné 60,- Kč.

čtvrtek 15. eXPeDICe MaHaLI zač. v 19:00 hod
Cestopisná přednáška mladého cestovatele Tomáše Černohouse, 

který si v Králíkách již získal početnou skupinu diváků. V předchozích 
letech nám přiblížil tavicí kotlík tří náboženství (Jeruzalém v pohybu), 
bránu do arabského světa (Egyptské dobrodružství), rumunskou krajan-
skou enklávu (Banát: Naši krajané a jejich krajina) nebo pozoruhodnou 
africkou zemi, která fascinuje směsicí kontrastů plynoucí z její polohy 
na pomezí evropské, arabské a africké kultury (Královské Maroko). 
Aktuální vyprávění s celou řadou fotografií a krátkých filmů je o mě-
síční cestě po Tanzanii, Keni, Ugandě, Rwandě a ostrově Zanzibar. 
Tomáš Černohous se svým kolegou z univerzity Oldřichem Smolou 
cestovali převážně dopravními prostředky, které využívají místní lidé. 
Také s jedinou výjimkou spali každou noc pouze u místních, přičemž 
měli možnost získat spoustu unikátních informací, ochutnávat tradiční 
jídla, vyslechnout si mnoho zajímavých osobních příběhů a ještě hlou-
běji tak proniknout do běžného života Východoafričanů. Přednáška se 
uskuteční v Evropském domě. Vstupné 40,- Kč.

čtvrtek 22. setKÁnÍ senIoRŮ zač. v 16:00 hod
Tradiční podzimní setkání dříve narozených spoluobčanů s kulturním 

programem, hudbou, tancem a občerstvením. Vstupné dobrovolné.
pátek 23. JaBLKoŇ zač. ve 20:00 hod  
“JaBLKoŇ je setkáním Georga Friedricha Händela s pračlo-

věkem.” 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 speciální koncert ur-
čený pro tento čas. Vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek v obchodě 
Halens na Velkém náměstí, paní Kubešová, info tel.: 603 849 460.

o ŠtĚstÍ a neŠtĚstÍ
čtvrtek 29. zač. v 8:15 a v 10:00 hod
Školní představení divadla DRAK z Hradce Králové pro druhý 

stupeň ZŠ, vstupné 40 Kč. Je mocnější štěstí, nebo neštěstí? Pohád-
kově laděný příběh plný lidskosti, prastaré židovské moudrosti a 
přirozeného nadhledu v hledání odpovědi na otázku, co vlastně štěstí 
a neštěstí znamená a kdo šťastný či nešťastný je nebo může být.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – listopad 2012
nepotrestané zločiny komunistů 
Výstava trvá do 11. listopadu 2012 kult. 

a inf. centru čp. 30. Výstava Nepotrestané 
zločiny komunistů se skládá z 34 panelů, 
které sestavili novinář a publicista Luděk 
Navara s historikem Miroslavem Kasáčkem. 
Zmiňuje zločiny StB, nelidské podmínky 
v komunistických lágrech i útěky Čechů a 
Slováků přes železnou oponu za svobodou. 
Organizátoři k ní přidali čtyři vlastní panely 
z padesátých let.

oRFILM Fest
Sobota 10. listopadu od 15 hodin, sál kina 

Jablonné nad Orlicí. Filmová společnost Or-
film pořádá 1. ročník festivalu regionálních 
amatérských filmů. Festival zahrnuje filmy 
o historii a současnosti regionu pod Orlic-
kými horami. V rámci festivalu proběhne 
přehlídka starších filmů z historie, “30. a 40. 
léta v Jablonném“, „Otevření stadionu 1961“. 
Připraven je i další kulturní program – kapela 
Profesoři Davida Serbouska, zajímavé ceny a 
občerstvení. Bonus na závěr – premiéra filmu 
„Stopařka“ z produkce o.s. Orfilm.

Dětský filmový festival
Pondělí 12. 11. – pátek 16. 11. vždy v 17 

hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí. Opět 
bude mnoho pohádek a spousta cen.

Pondělí – Prázdniny pro psa, úterý – O 
hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi, 
středa – Jak vycvičit draka, čtvrtek – 

Říkání o víle Amálce, pátek – Čertova 
nevěsta.

staRoČesKÉ VÁnoCe - VýstaVa 
- alena Moserová – keramika, Lenka zá-
lišová – adventní věnce a vánoční textilní 
dekorace

Vernisáž výstavy proběhne v neděli 18. 
listopadu v 16 hodin v kult. a inf. centru 
čp. 30. V programu vernisáže vystoupí děti 
z MŠ Jablonné nad Orlicí. Výstava je pro-
dejní a potrvá do 6. ledna 2013, je možné ji 
navštívit během otevírací doby IC.

1. VÁnoČnÍ KonCeRt 
Pátek 23. listopadu v 19 hodin, sál kina.
2. VÁnoČnÍ KonCeRt – spirituál 

kvintet
Pátek 30. listopadu v 19 hodin, sál kina.
3. VÁnoČnÍ KonCeRt – alou Vivat 

– Ústí nad orlicí
Pátek 7. prosince v 19 hodin, sál kina.
4. VÁnoČnÍ KonCeRt – Cimbál 

Classic + Polajka
Sobota 15. prosince v 19 hodin, sál kina
Zvýhodněná cena přenosné permanenky 

na všechny koncerty je 450,- Kč.

Program digitálního kina Jab-
lonné nad orlicí listopad 2012

BoJoVnICe
31. 10., 1. 11., 3. 11. – ve 20:00 hodin

Snadno se přidáš, ale dokážeš vůbec ně-
kdy odejít? Marisa, 20letá německá dívka 
nenávidí cizince, Židy, vojáky a každého, 
koho shledá vinným za úpadek země. 2D, 
100 min., 79+1 Kč, Německo, přístupné 
od 12 let.

Kozí příběh se sýrem
5. 11., 7. 11., 9. 11. v 17:30 hodin
V české animované komedii nás bude 

provázet oblíbená postava prostořeké Kozy 
s hlasem Jiřího Lábuse. V příběhu teď Koza  
představí svět pohádek v království, pro je-
hož krále jsou sýry nad zlato. Animovaným 
postavám propůjčili svúj hlas významní 
čeští herci. 2D, 82 min., ??+1 Kč, ČR – 
přístupný.

7 dní hříchů
5. 11., 6. 11., 9. 11. v 19:30 hodin
Tento příběh se skutečně odehrál na Šum-

persku v květnu 1945. Útěk Agnes (Vica 
Kerekes), německé manželky českého lesní-
ka Jana Olšana (Ondřej Vetchý), je zahalen 
tajemstvím. Je konec války, doba je zlá a do 
pohraničí se vracejí Češi, vznikají gardy a 
přicházejí vojáci. 2D, 105 min., ??+1 Kč, 
ČR, přístupný od 12 let.

Looper
7. 11., 8. 11. v 19:30 hodin
Loopeři jsou nájemní zabijáci pracující 

pro zločineckou organizaci. Joe (Joseph 
Gordon-Levitt) je dlouho spolehlivý looper. 
Než dostane další zakázku.Před připravenou 
zbraní se objeví on sám, jen o něco starší 
(Bruce Willis). Organizace looperům totiž 
jejich „klienty“ posílá z budoucnosti.

záblesky chladné neděle
17. 11., 19. 11., 20. 11. v 19:30 hodin
Psychothriller začíná kdesi na severočeské 

silnici. Dora po hádce vyskakuje z Richardo-
va auta a stopne si náhodně projíždějící vůz, 
ve kterém sedí Adam. Vyprávění je o vášni 
měnící se v posedlost, která nebere ohledy 
na hranici mezi životem a smrtí. 2D, 92 min., 
??+1 Kč, ČR, přístupný.

twilight sága: Rozbřesk 2. část
21. 11., 22. 11., 24. 11., v 19:30 hodin.
Zatím v posledním dílu série Bella Cul-

lenová porodila krásnou a zdravou holčičku 
a zvyká si na upírský život. Zdá se, že 
šťastnější už být nemůže. Na scéně se znovu 
objevují Volturiovi, kteří nemají v úmyslu 
nic menšího, než zničit rodinu Cullenových. 
Povede se jim to? 2D, 115 min., ??+1 Kč,  
USA, přístupný od 12 let, titulky.

zvonilka: tajemství křídel
25. 11., 26. 11., 28. 11. – v 17:30 hodin
V animovaném fantastickém  příběhu se 

Zvonilka vydává napříč zapovězenou hranicí 
ze svého domova do tajemných Zimních lesů, 
kde se setkává se zimními vílami a odhaluje 
kouzelné tajemství – Zvonilka má totiž sest-
ru, stejně veselou a hravou Modrovločku. 2D, 
76 min., ?? Kč,  USA, přístupné, dabing.

Posel 
26. 11., 27. 11. – v 19:30 hodin
Rebelský film režiséra Vladimíra Michál-

ka podle scénáře Marka Epsteina o současné 
generaci třicátníků a jejich zběsilé jízdě živo-
tem. 100 min., ?? Kč, ČR, přístupný.

Obnovená kaplička
Na cestě mezi Prostřední Lipkou a 

Horní Lipkou (část cesty lemuje červená 
turistická značka a cesta Tajemství minu-
losti) stála až do 80. let minulého století 
kaplička, kterou nyní znovu postavili lidé 
z obce na základě dobových fotografií, 
zapůjčených od pana Fajta, který dnes 
žije v Německu.

Osadní výbor Prostřední Lipka děkuje 
firmě ZEOS Prostřední Lipka za finanční, 
materiální a technickou pomoc na obno-
vě kapličky pod Roudným. Dále děkuje 
všem občanům, kteří se podíleli ve svém 
volném čase na obnově kapličky nebo na 
ni přispěli finančně.

Jiří Kobza, předseda Osadního
výboru Prostřední Lipka 
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Kino MÍR Hanušovice - listopad
MaDaGasKaR 3
Pátek 16. 11. - 16:00 a 18:00, I. 35,- Kč, II.40,- Kč.
Třetí pokračování populárního snímku Madagaskar, ve kterém se 

setkáme opět s našimi známými hrdiny, kterými jsou lev Alex, zebra 
Marty, žirafa Melman a hrošice Glorie. Všichni v prvním díle utekli 
ze ZOO v New Yorku a vydali se na cestu na Madagaskar. Ve druhém 
díle se chtěli vrátit zpět do Ameriky, ale místo toho skončili v Africe. 
V tomto pokračování jsou stále na africkém kontinentu a nepřestávají 
doufat v návrat domů. Na své cestě však narazí na pojízdný cirkus a 
výsledkem je parádní zábavná jízda... USA, 92 minut, rodinná animo-
vaná komedie v českém znění.

DoBa LeDoVÁ 4: zeMĚ V PoHyBU
Pátek 30. 11. - 16:00 a 18:00, I. 35,- Kč, II.40,- Kč.
Pokračování slavného snímku Doba ledová nás zavede přibližně 

do doby před 200 miliony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, 
kterému se říkalo Pangea. Tento superkontinent, který existoval v pa-
leozoiku a mezozoiku, se právě přibližně v té době rozdělil na menší 
kontinenty, které jsou podobné těm dnešním. Autoři si tohle rozdělení 
vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, která neustále 
sbírá své oříšky. USA, 94 minut, rodinný film v českém znění.

Připravujeme: 12. 12. Ve stínu
Objednávky vstupenek ÚT–ČT v Městském informačním centru 

Hanušovice, Hlavní 137, tel.: 583 285 615. Pokladna otevřena 
1/2hod. před představením. V ceně zahrnut poplatek 1,- Kč na fond 
kinematografie. Program kina najdete na internetové adrese: www.
hanusovice.info, www.365dni.cz, www.jeseniky.net. Provozovatel: 
Hanušovická obchodní s.r.o., Hlavní 116, Hanušovice, tel.: 583 232 
182. Vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 min. před předsta-
vením v pokladně kina.

Sháním rodinný dům se zahradou. 
Na pěkném místě. Tel: 734 622 739.
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Třetímu ročníku
„Drápalíkova Krákokrosu“
konečně svítilo sluníčko
Jelikož předchozí dva ročníky soutěže „Drápalíkův Krákokros“ 

organizované zaměstnanci Dětského domova se školou v Králíkách 
měly i přes obrovskou nepřízeň počasí veliký ohlas, rozhodli jsme 
se uspořádat ji i letos.

Naplánovali jsme ji na sobotu 6. října 2012. Již ráno při vstávání 
nás vítalo blankytně modré nebe, které nakonec vydrželo přes celý 
den a to ještě za hojné účasti sluníčka.

Od 8.30 hod. se ve vestibulu DDŠ prezentovalo všech sedmnáct 
hlídek z devíti zařízení. V 9.30 hod. jsme se pak všichni společně 
vydali obhlédnout připravenou trasu a seznámit se s úkoly, které se 
na ní budou plnit (střelba z luku, hod létajícím talířem na branku, 
„Drápalíkovy chůdy“, shazování plechovek, skládání puzzle v ru-
kavicích). Od 10ti hodin pak postupně jednotlivá družstva bojovala 
o co nejlepší umístění, které dopadlo takto:

Kategorie mladší chlapci: 1. místo – DDŠ Králíky, 2. místo – 
DDŠ Chrudim, 3. místo – DD Olomouc, 4. místo – DDŠ Kostelec 
nad Orlicí.

Kategorie starší dívky: 1. místo – VÚ Brandýs nad Orlicí, 2. 
místo – DD Šumperk, 3. místo – VÚ Brandýs nad Orlicí, 4. místo 

– DDŠ Kostelec nad Orlicí, 5. místo – DD Kostelec nad Orlicí.
Kategorie starší chlapci: 1. místo – DDŠ Králíky, 2. místo – 

DDÚ Bohumín, 3. místo - DDŠ Chrudim, 4. místo – DDŠ Veselíčko, 
5. místo – DD Kostelec nad Orlicí, 6. místo – DDŠ Šumperk, 7. 
místo – DDŠ Kostelec nad Orlicí, 8. místo – DDŠ Veselíčko.

Volný čas vyplnila družstva návštěvou tělocvičny, kde byly pro 
jedince připraveny další doprovodné soutěže za odměnu.

Ve 13.30 hod. jsme přistoupili k bohatému odměňování nejlep-
ších výsledků hodnotnými cenami, poháry, diplomy, medailemi a 
účastnickými listy.

Všem se akce opět velmi líbila - tentokrát za bohatého přispění 
sluníčka. Kromě sportovního klání se mezi dětmi i za tento krátký 
čas vytvořila některá nová přátelství a proto věříme, že se nejméně 
ve stejném počtu účastníků sejdeme i příští rok a doufejme, že opět 
za asistence nádherného počasí.

za DDŠ Králíky, Hana Moravcová

Východočeská
superliga 2012

1. ročník turnaje o pohár přeborníka regionu. V úterý 9. 10. 
2012 se dvě družstva naší školy zúčastnila velmi zajímavé nové 
soutěže v hokejbalu. 

Na Letohradském hřišti se uskutečnilo regionální kolo Vý-
chodočeské superligy. Specialitou tohoto klání byla hra na ploše 
odpovídající třetině hokejbalového hřiště a malé branky. Hrály tak 
proti sobě čtveřice hráčů bez brankářů. Hra měla patřičný spád a 
o brankové situace rozhodně nebyla nouze.

Z naší školy vyrazilo v úterý ráno 15 hráčů. Na ty zařazené 
do mladší věkové kategorie (1. - 3. třídy) čekala dvě klání proti 
soupeřům z Letohradu. V této věkové kategorii se bohužel více 
týmů nesešlo, což je určitě škoda. Starší hráče (4. - 6. třídy) pak 
čekalo utkání pět.

A oba týmy si nakonec vedly nadmíru úspěšně. Naši hráči ukázali, 
že se v Králíkách nemáme za co stydět a s mládeží se zde pracuje 
na velmi dobré úrovni.

Družstvo těch mladších zvládlo oba své zápasy a zvítězilo 
i v doplňkové dovednostní soutěži. Získalo tak pro naši školu titul 
Přeborníka regionu. Zajímavostí je nepochybně fakt, že v týmu se 
uplatnila i dvě děvčata.

Druhý tým měl cestu k úspěchu velmi těžkou, protože kromě 
tradičních soupeřů do Letohradu dorazila i dvě družstva z Pardubic. 
Předváděná hra předčila naše očekávání a mnohdy si naše kombina-

ce vysloužily potlesk diváků i rozhodčích. Náš tým se vyznačoval 
skvělou obranou, ve které naprosto exceloval Jaroslav Boura. Za 
pět zápasů turnaje jsme inkasovali pouze jednu branku. Ta však roz-
hodla o našem celkovém druhém místě, neboť znamenala porážku 
0:1 v zápase se ZŠ Ohrazenice z Pardubic. Z našeho družstva vzešel 
také nejlepší střelec turnaje Matěj Priesol, kterému se podařilo vsítit 
celkem 6 branek. Stříbrné medaile a celkové skóre 14:1 mluví za 
vše. Opět jsme dokázali, že zejména v těch mladších kategoriích 
patří naše týmy k těm nejlepším, a to nejen v našem okrese.

Souhrn výsledků:
I.kategorie:
GaZS Králíky : ZŠ Letohrad  3:2 
GaZS Králíky : ZŠ Letohrad  2:0
Dovednostní soutěž:
GaZS Králíky : ZŠ Letohrad 1:0
II.kategorie:
GaZS Králíky : ZŠ Výprachtice 6:0
GaZS Králíky : ZŠ Ohrazenice, Pardubice 0:1
GaZS Králíky : ZŠ Letohrad 6.třída 1:0
GaZS Králíky : ZŠ Letohrad 4.-5.třída 7:0
GaZS Králíky : ZŠ Družstevní, Pardubice  0:0
Sympatickou tečkou za turnajem bylo závěrečné vyhlášení vý-

sledků, při kterém dostal každý účastník turnaje pamětní medaili 
z rukou hlavního pořadatele, pana Martina Komárka. Naše družstva 
navíc  k diplomům získala i dva nádherné poháry.

Gymnázium a ZŠ Králíky
fotografie k článku na straně 23
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Koncert orchestru ZUŠ - slavnostní otevření tvrze Hůrka.

Východočeská superliga 2012
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