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VÍM JÁ KOSTELÍČEK
V  sobotu  21.  prosince  2013 Vás  srdečně  zveme  k  návštěvě 

kostelíků v Dolní Lipce, Prostřední Lipce, Horní Lipce a Heřma-
nicích. Králičtí muzikanti společně s místními zpěváky připravují 
vánoční hudební program, kterým chtějí potěšit diváky blízkého 
i širokého okolí.
Pod záštitou starostky Králík, paní Jany Ponocné, a duchovního 

zdejší farnosti, P. Pavla Plíška, na vás čeká setkání s lidmi, kteří by 
společně rádi přispěli k oživování těchto jedinečných míst.
Začátky koncertů:
13.30 h DOLNÍ LIPKA  14.30 h HEŘMANICE
16.00 h HORNÍ LIPKA  17.00 h PROSTŘEDNÍ LIPKA
Můžete zavítat na libovolně vybrané místo anebo společně s námi 

křížem krážem projet všechna čtyři odpolední zastavení, protože po-
každé uslyšíte něco nového. Výtěžek dobrovolných příspěvků bude 
věnován na konto veřejné sbírky určené na obnovu a restaurování 
místních varhan. Za necelý rok od jejího zahájení se díky štědrým 
dárcům podařilo nashromáždit částku přesahující 65 000,-Kč. Bylo 
tedy možné začít s realizací prvních záchranných prací popsaných 
v odborném organologickém posudku. Heřmanické varhany jsou 
již rozebrané a nenávratně poškozené části byly odděleny od těch, 
které čekají na restaurování. A varhany z kostela v Prostřední Lipce 
má v současné době ve své varhanářské dílně pan Ivan Červenka 
z Jakubovic.
Přijďte si poslechnout vánoční muziku, ochutnat něco z lákavých 

dobrot šikovných hospodyněk a užít si neopakovatelnou adventní 
atmosféru čtveřice venkovských kostelíků. Na závěr Vás v Prostřed-
ní Lipce ještě čeká pozvání na tradiční přátelské posezení s názvem 
„Vánoční medovina“.

Za všechny, kteří se na přípravách podílejí,
Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská

Je velmi jednoduché vyvolat závist a nenávist
Stačí dobře poskládat pár nepřesných čísel a 
doplnit je textem, který do věci vnese zmatek.
Vážení spoluobčané, většinou nereaguji na články psané se zlým 

úmyslem, ale v tomto případě musím udělat výjimku, abych Vám 
vysvětlila všechny souvislosti a doplnila některá čísla v reakci na 
článek JUDr. Ježka a Ing. Kosuka.
Jsem si vědoma toho, že podpora města směřující k subjektům 

„pevnostní turistiky“, jak většinou zkráceně nazýváme aktivity, na 
jejichž financování byl zaměřen článek v minulém čísle zpravodaje, 
nemá dlouhodobě podporu ani všech občanů, ani všech zastupitelů. 
Zpravidla  to v životě  tak bývá, že ne všechny aktivity vyhovují 
všem. Kvalita  společného  soužití  pak  závisí  na míře  vzájemné 
tolerance a ohleduplnosti. Město jako území i jako instituce ve své 
samosprávné činnosti musí postupovat tak, aby vytvářelo vyvážené 
prostředí  pro  život  v  celé  škále  společenských  aktivit. Úkolem 
města je také podle svých možností vytvářet podmínky pro fungo-
vání podnikatelské sféry a zajišťovat aktivity, které mohou přispět 
k rozvoji podnikání a tím i k tvorbě pracovních míst jak na úrovni 

zaměstnanců, tak na úrovni osob samostatně výdělečně činných. 
Všechny tyto aktivity stojí peníze, které jsou vydávány z městského 
rozpočtu. Každé vedení města se musí rozhodnout, které aktivity 
chce a které nechce podporovat. Pro život ve městě je dobré, když 
jsou nastaveny podmínky pro dlouhodobé fungování jednotlivých 
aktivit tím, že existuje alespoň základní kontinuita mezi jednotli-
vými volebními obdobími a nedochází k radikálním změnám každé 
čtyři roky. Základem tohoto principu je ochota představitelů města, 
tedy zastupitelů, respektovat celé spektrum jeho činností a aktivit, 
bez záměrného vyvolávání antipatií mezi  jednotlivými subjekty, 
které se na životě města podílejí. V opačném případě bychom mohli 
dospět k tomu, že jedno volební období budeme podporovat pouze 
sport  a  zatím ztratí  zájem o práci  všechny  spolky  zabývající  se 
kulturní činností, protože nebudou ze strany města cítit podporu, 
příště se bude někomu zdát, že nepotřebujeme městské muzeum 
nebo fotbalové hřiště.  
Podpora „pevnostní turistiky“ patří mezi činnosti, které vytvářejí 

podmínky pro rozvoj cestovního ruchu na Králicku. Významná část 
z desítek tisíc návštěvníků, kteří v průběhu roku navštíví Králíky 
v souvislosti s prohlídkami Vojenského muzea Králíky, pěchotního 
srubu K-S 14 „U Cihelny“, tvrze Hůrka a akce Cihelna, se v Krá-
líkách a okolí ubytuje, stravuje, zakoupí si upomínkové předměty 
nebo jiné zboží a navštíví další atraktivity, které region nabízí. To 
vytváří podmínky pro podnikání a tvorbu pracovních míst, což je 
v regionu s nadprůměrnou nezaměstnaností velmi důležité. Stále ješ-
tě jsme si nezvykli na to, že cestovní ruch je jedním z významných 
zdrojů příjmů pro obyvatelstvo v regionu a že doba, kdy Králíky 
byly průmyslovým městem, se nevrátí. Význam cestovního ruchu 
pro  zaměstnanost  na Králicku  v  budoucnosti  stále  poroste,  což 
není žádná ostuda. Vždyť známe množství evropských destinací, 
jejichž význam a bohatství vzrostlo právě s rozvojem cestovního 
ruchu.  Potvrzením tohoto faktu je skutečnost, že samotné subjekty 
„pevnostní  turistiky“  zaměstnávají  přímo ve městě  8  převážně 
místních lidí. Částky, které jsou z městského rozpočtu vypláceny 
přímo provozovatelům na základě mandátních smluv, jsou určeny 
právě na mzdy zaměstnanců a odvody z mezd. Zbytek je vydáván 
na  energie,  opravy městského majetku,  údržbu  sbírek  a  ostatní 

(pokračování na straně 6)
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Den vzniku samostatného čs. státu
v Muzeu K-S 14 „U cihelny“

Byli jsme u toho – Paměť řádu
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Den vzniku samostatného čs. státu
v Muzeu K-S 14 „U cihelny“

Vzpomínková akce organizovaná Výcho-
dočeským klubem celních veteránů se sídlem 
na Horní Lipce ve spolupráci s celními úřady 
pro Královéhradecký a Pardubický kraj  se 
konala tradičně v obci narození autora první-
ho čs. celního zákona JUDr. Emila Martince 
v Horním Jelení dne 27. října 2013.
V odpoledních hodinách  téhož dne pak 

pokračovala před Muzeem čs. opevnění z let 
1935-38, Pěchotním srubem K-S 14 „U ci-
helny“ v Králíkách. Tam všichni  společně 
uctili památku padlých příslušníků finanční 
stráže z roku 1938 a vyjádřili přesvědčení, 

že tyto oběti nebyly marné.
Velkého ocenění se dostalo také dobrovol-

níkům a pracovníkům Muzea, kteří po dlouhá 
léta pečují o pevnost v zájmu společné paměti 
národa  a  spolupracují  s  celními  veterány. 
Muzejní pracovníci a dobrovolníci převzali 
z  rukou předsedy VKCV pana Bohumila 
Brandejse pamětní medaile Východočeského 
klubu  celních  veteránů. Bronzový  stupeň 
obdrželi rotný Lukáš Pernický a pan Antonín 
Neterda, stříbrný stupeň pan Zdeněk Bárta a 
zlatý stupeň byl udělen Sekci K-S 14 Králí-
ky, nevládní organizaci VHK ERIKA Brno, 

o.s. Tu převzal  ředitel muzea Ing. Richard 
M. Sicha. 
Celé akce se zúčastnili náměstek mini-

stra  financí ČR RNDr.  Ladislav Minčič, 
CSc.  s  generálním  ředitelem Generálního 
ředitelství cel JUDr. Ing. Pavel Novotným 
a zástupci slovenské daňové a celní správy. 
Ze zástupců samosprávy se vzpomínkové 
akce  zúčastnila  starostka města Králíky 
Jana Ponocná a starosta Horního Jelení pan 
Petr Tupec.

Jiří Panuš
(fotografie k článku na straně 4)

Byli jsme u toho – Paměť řádu
Proběhl  první  ročník  události  Paměť 

řádu – setkání Českomoravské provincie 
Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milo-
srdných bratří, který je také společenstvím 
laických bratří zasvěcených službě nemoc-
ným. Událost  budou  bratři  každoročně 
pořádat  jako  připomínku  bratří  a  jejich 
spolupracovníků, kteří byli perzekuováni 
v dobách nacismu a komunismu. Pozváni 
byli i zástupci našeho Památníku obětem 
internace Králíky. Vzpomínky se zúčast-
nil  za  Památník  v  rámci  již  probíhající 
archivní spolupráce s tímto řádem ředitel 
Muzea K-S 14, Ing. Richard M. Sicha, kte-
rý předal při této příležitosti brněnskému 
převorovi a představenému řádu Br. Mar-
tinu Mackovi, O.H.  seznam  4  řeholníků 
řádu milosrdných, kteří byli v Králíkách 
omezeni na osobní svobodě po roce 1950 
k rámci akce „K“. I tito příslušníci řádu mi-
losrdných byli součástí centralizace v 50. 
letech  a  internováni  v  klášteře  na Dolní 
Hedeči, pracovali především v zeměděl-
ství,  až do doby zrušení  jejich  internace 
do roku 1960, kdy se vrátili na Slovensko. 
Členové řádu byli v dubnu 1950 vyhnáni 
z nemocnic a charitních domovů a byla jim 
znemožněna a péče o nemocné a umírající, 
zdravotnická zařízení jim byla zabavena, 
kontakty zakázány. Obdobně v rámci akce 
„R“  dopady  i  hospitálské  ženské  řády  a 
kongregace. Zbaveno osobní svobody bez 
sdělení zákonného důvodu bylo v ČSR po 
roce 1950 celkem 2 376 příslušníků muž-
ských  řeholí  a  11  896  řeholnic. Některé 
obnovily svoji činnost po roce 1989. Zmí-
něný řád se podílí na provozu nemocnice 
v Brně, v Letovicích, snaží se podílet na 
provozu  nemocnic  v  Praze  a Valticích  a 
sám provozuje nemocnici ve Vizovicích.
Vzpomínková akce byla zahájena v pá-

tek 4. října návštěvou věznice na Mírově, 
kde byli někteří milosrdní bratři a spolu-
pracovníci vězněni. Především to byl br. 
Faustin Hartl, převor brněnského kláštera, 
který byl odsouzen na 12 let ve vykonstru-
ovaném procesu  za  to,  že  údajně  nechal 
vytisknout  letáky  proti  komunistickému 

režimu. Svého propuštění se však nedožil 
a ve vězení zemřel. Díky neuvěřitelné od-
vaze jeho synovce se podařilo jeho ostatky 
převézt  do Brna,  kde  byl  tajně  pohřben 
v řádové hrobce. Jméno převora, který se 
významným způsobem zasadil o obnovu 
Nemocnice Milosrdných bratří v Brně po 
2. světové válce, mohlo být na náhrobní 
kámen vytesáno až po pádu komunismu.
V sobotu 5. října pak proběhlo setkání 

s několika pamětníky v brněnském kláš-
teře. Někteří bratři navštíví v rámci uctění 
památky  svých  předchůdců  Památník 
obětem internace Králíky pravděpodobně 
v  roce  2014. Archiv  Památníku  obětem 
internace  Králíky  (integrován  v  rámci 

Muzea K-S 14 „U Cihelny“, které Památ-
ník  zřídil)  disponuje  také  informacemi 
a  studijním materiálem  vztahujícími  se 
k  530  řeholníkům,  kteří  byli  ve  zdejším 
klášteře  postupně  internováni  a  o  jejich 
každodenním životě a slouží pro studium 
odborné i laické veřejnosti v zájmu zacho-
vání společné paměti národa.
Vzpomínkovou akci podpořil Ústavu pro 

studium  totalitních  režimů, Archivu bez-
pečnostních složek ČR, Vězeňské službě 
ČR, Památník  obětem  internace Králíky, 
Konfederace  politických  vězňů  a  biskup 
Václav Malý.

Ing. Richard M. Sicha, Vít Pospíchal
(fotografie k článku na straně 4)

Setkání v Evropském domě
15. listopadu 2013 proběhlo, za účasti téměř 40 osob, setkání organizátorů kulturních, 

sportovních a společenských akcí se zástupci samosprávy a zaměstnanci městského úřadu. 
Cílem setkání bylo především poděkovat všem, kteří se podílejí na bohatém společenském 
životě města, informovat se navzájem o plánech do budoucnosti, nových nápadech a o zá-
jmu vedení města na další podpoře těchto aktivit. Účastníci byli seznámeni se záměrem 
vytvořit na webových stránkách města kalendář akcí, který by umožňoval pořadatelům 
on-line vkládání a občanům poskytoval lepší informovanost o dění ve městě. Ze strany 
účastníků zazněly připomínky a návrhy, kterými se budeme nadále zabývat.

Jana Ponocná, starostka
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náklady související s provozem a je placen přímo dodavatelům, ne 
provozovatelům pevnostních objektů. Je třeba také zdůraznit, že 
na práci jednotlivých subjektů se významnou měrou podílejí bez 
nároku na odměnu také dobrovolníci z řad klubů vojenské historie. 
Tvrzení, že objekty provozují soukromé subjekty, které se na úkor 
města obohacují, je, jak vyplývá z výše uvedeného, nepravdivé.

Přehled provozních příjmů a výdajů
v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč)

Text Průměrné příjmy Průměrné výdaje Rozdíl

VMK 723 1 464 -741

K-S 14 184 227 -43

Hůrka 769 932 -163

Cihelna * 1 205 1 333 -128

Celkem 
provoz 2 881 3 956 -1 075

* cca 100tis. Kč  výdajů na akci Cihelna tvoří příspěvky hasičům, 
Klubu seniorů a oddílu ASPV TJ Jiskra Králíky za provoz parkovišť 
a prodej vstupenek
Kromě běžného provozu objektů „pevnostní turistiky“ byly také 

v letech 2008 – 2012 realizovány dvě velké investice. V hodnotě 79 
mil. Kč bylo vybudováno nové vojenské muzeum a za cca 20 mil. 
Kč provedena revitalizace tvrze Hůrka. Jak vyplývá z níže uvedené 
tabulky,  byly  obě  akce  výrazně  dotovány  z  fondů EU,  státního 
rozpočtu a rozpočtu Pardubického kraje. Už jen výše poskytnutých 
dotací vypovídá o tom, jaký význam je za strany krajských, státních 
i evropských institucí přikládán podpoře rozvoje cestovního ruchu 
na Králicku. Celkový podíl města na těchto investicích byl cca 11 %.

Přehled investic v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč)

Text Příjmy 
(dotace)

Výdaje 
(investice) Rozdíl

VMK investice 70 191 79 276 -9 085

Hůrka investice 18 222 19 740 -1 518

Celkem investice 88 413 99 016 -10 603
Další oblastí, která byla v článku kolegů zastupitelů zmíněna, 

jsou poradenské služby poskytované městu cizími subjekty. Kromě 
toho, že se výrazně lišíme v průměrné výši vynaložených finančních 
prostředků na poradenské služby v průběhu let 2008 – 2012 (podle 
čerpání rozpočtů v jednotlivých letech se jedná o částku 851 tis. 
Kč ročně), musím konstatovat, že i v tomto případě bylo účelově 
vytrženo z kontextu  jedno číslo. Nákup poradenských  služeb  je 
standartní položkou všech obecních rozpočtů a finanční prostřed-
ky jsou vynakládány za práce, které není možné zajistit vlastními 
pracovníky úřadu. V případě města Králíky se v posledních letech 
jednalo především o znalecké posudky (těch se v poslední době 
dělá právě na popud kolegů zastupitelů více, než bylo zvykem – 
jsou však v případě prodeje městského majetku následně uhrazeny 
kupujícími – příjmy však v článku nebyly zmíněny), projektové 
dokumentace, právní služby advokáta, exekutorské služby, audity, 

Je velmi jednoduché vyvolat závist a nenávist
organizace složitějších výběrových řízení atd. Bez těchto služeb 
není možné řádně zajistit všechny povinnosti, které město má při 
správě majetku nás všech a není proto možné finanční prostředky 
použít na jiné věci, jak bylo v článku navrhováno.
Nebudu rozebírat všechny návrhy na použití „ušetřených“ peněz, 

které byly v článku uvedeny. Jedním z nich by navrhovatelé rádi 
ve stylu „slibem nezarmoutíš“ navodili zdání, že by město mělo 
poskytovat  podporu,  kterou  již  poskytuje  stát,  jiným by  chtěli 
snižovat  ceny  pozemků,  aby  pak  na  zastupitelstvu  navrhovali 
zvýšení ceny jiných pozemků, přestože jejich návrhy jdou přesně 
proti jejich původním návrhům při tvorbě pravidel pro nakládání 
s městským majetkem nebo celospolečenským trendům. Město by 
při prodeji svého majetku mělo postupovat tak, aby ceny nebyly 
jiné než v místě a čase obvyklé. Pak stačí jen se zamyslet nad tím, 
za kolik by byl občan sám ochoten prodat stavební pozemek, kdyby 
byl jeho vlastníkem.
Zaměřím  se však na podporu města  pro volnočasové  aktivity 

občanů. Pokud by se kolegové zastupitelé opravdu zajímali o to, co 
město podporuje, věděli by, že mnoha občanským sdružením jsou 
svěřeny k užívání  formou výpůjčky městské prostory. FC  Jiskra 
2008 užívá  fotbalový  stadion  s příslušenstvím,  lyžařský oddíl TJ 
Jiskra má své zázemí v chatě Amálka, sdružení K.O.T.V.A. má ve 
výpůjčce táborovou základnu Hněvkov, skauti užívají prostory v čp. 
354 na Velkém náměstí, v budově bývalého gymnázia má prostory 
pro  svou činnost Klub  seniorů, mateřské centrum EMMA a  sbor 
Jednoty bratské a fotbalové hřiště v Boříkovicích využívá TJ Sokol 
Boříkovice. Všechny tyto subjekty se zcela nebo částečně podílejí na 
úhradě nákladů spojených s činností (topení, elektřina, voda). Klub 
seniorů na pokrytí  těchto nákladů dostává z městského  rozpočtu 
přímý příspěvek v rámci dotačního programu. Podporou volnočaso-
vých aktivit je i úhrada nákladů na údržbu sportovišť (sekání trávy, 
opravy v areálech). Finanční podpora jednotlivých subjektů probíhá 
prostřednictvím dotačního programu města, který je vyhlašován v I. 
čtvrtletí  příslušného  roku a podporuje  aktivní  subjekty. Základní 
filosofií  dotačního programu  je motivovat  jednotlivé  pořadatele 
k organizování akcí pro sebe i ostatní občany města, pomoci finančně 
těm, kteří pracují s mládeží atd. Pravidla pro poskytování dotací jsou 
zveřejněna na webových  stránkách města. Finanční  částky, které 
město takto vynakládá, jsou uvedeny v tabulce (dole na této stránce) 
spolu s výší příspěvků, které jsou do oblasti společenského života 
města dávány prostřednictvím příspěvkových organizací.
Vážení spoluobčané, chtěla bych na závěr svého článku podě-

kovat všem, kteří ve svém volném čase organizují akce pro nás 
ostatní  a ujistit  je,  že město Králíky  i nadále počítá  s podporou 
jejich  aktivit,  ať  již  formou  poskytnutí  finančního  příspěvku 
v rámci dotačního programu, bezplatného poskytnutí prostorů pro 
spolkovou činnost, výpomocí při organizaci nebo zapojením do 
akcí organizovaných městem s možností výdělku pro jejich další 
činnost. Současně s podporou spolkové činnost budeme i nadále 
podporovat všechny aktivity zaměřené na cestovní ruch, protože 
je považujeme za stejně důležité.
Přeji Vám krásné prožití předvánočního času, na který je ve městě 

připraveno množství kulturních akcí, klidné a spokojené vánoční 
svátky prožité v kruhu rodiny a přátel a do nadcházejícího rok 2014 
hodně zdraví, štěstí a vzájemné tolerance.

Jana Ponocná, starostka

Přehled výdajů na podporu občanských aktivit a činnost příspěvkových organizací - rozpočet 2013 (v tis. Kč)

Text Občanské aktivity Text Příspěvkové org.

Podpora sportu 530 Městské muzeum 1 580

Podpora kultury 200 Městská knihovna 1 640

Podp. volnoč. akt. 70 Klub Na Střelnici 1 200

Údržba sportovišť 315   

Celkem 1 115 Celkem 4 420

(dokončení ze strany 1)
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Od 1. 1. 2014 povinné elektronické podávání
daňového přiznání k DPH a jiných podání
Od 1. 1. 2014 v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým 

se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších  předpisů,  a  další  související  zákony  (dále  jen  zákon 
o DPH), vzniká plátcům daně z přidané hodnoty povinnost 
podat elektronicky daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání 
a hlášení, a to včetně příloh.

Pouze elektronicky může být od 1. 1. 2014 podána rovněž 
přihláška k registraci za plátce a oznámení o změně registrač-
ních údajů u plátce DPH.
Tuto povinnost elektronické formy podání budou mít 
Plátci DPH právnické osoby - všechny,
Plátci DPH fyzické osoby - při splnění zákonem stanovených 

podmínek resp. s výjimkami uvedenými v zákoně.
Předmětnou povinnost upravuje nový § 101a zákona o DPH, ve 

kterém  jsou  také uvedeny podmínky, při  jejichž splnění  fyzické 
osobě nevzniká povinnost podávat podání elektronickou formou.
Povinnost elektronického podávání platná bez rozdílu pro všech-

ny plátce pokud jde o podání výpisu z evidence pro daňové účely u 
režimu přenesení daňového povinnosti zůstává nadále zachována 
(§ 92a odst. 5 zákona o DPH ve znění účinném od 1. 1. 2014). 
Elektronicky se Finanční správě ČR podání podávají prostřednic-

tvím aplikace „Elektronická podání pro daňovou správu“ umístěné 
na  adrese www.daneelektronicky.cz.  Související  informace  lze 
nalézt na internetových stránkách www.financnisprava.cz.

Nové ustanovení § 101a zákona o DPH, účinné od 1. 1. 2014, zní:
§ 101a
Povinná elektronická forma podání
Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu 

podatelny zveřejněnou správcem daně
a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
b) hlášení,
c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání 

nebo hlášení.
 
(2) Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů 

se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny 
zveřejněnou správcem daně; to neplatí pro identifikované osoby.

 
Fyzická osoba není povinna postupovat podle odstavce 1 nebo 

2, pokud
její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 000 000 Kč; pokud 
fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí povinnost činit podání 
podle odstavce 1 za zdaňovací období následující po zdaňovacím 
období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 
6 kalendářních měsíců, a

b) nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Sanace skládky Dolní Lipka
Pardubický kraj uspěl se žádostí o poskytnutí finanční podpory 

z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na odstranění 
staré ekologické zátěže v Dolní Lipce. Náklady na realizaci pro-
jektu přesahují 89 milionů korun, Pardubický kraj předpokládá, že 
jeho finanční podíl na sanaci nepřesáhne patnáct procent.  „Díky 
tomu,  že  se  žádostí  uspěli,  bude  provedena  kompletní  sanace 
skládky. Dojde k zabezpečení (solidifikaci) kalového pole a jeho 
následnému  zrekultivování  a  odtěžení  kontaminované  zeminy 
skládky skleněných střepů zářivkových  trubic, vyráběných bý-
valou firmou TESLA Králíky (TESLAMP). 
Během odtěžení bude současně zajištěno průběžné hydraulické 

čerpání a čištění podzemních vod. Laicky řečeno budou zlikvi-
dovány veškeré odpady, které tuto lokalitu ekologicky zatěžují.
V rámci projektu Sanace skládky Dolní Lipka byly v letošním 

roce provedeny přípravné práce pro realizaci likvidace kontami-
novaného odpadu.
Byly  provedeny  odběry  vzorků  z  kalového  pole  a  následné 

laboratorní  zkoušky  pro  ově-
ření  technologie  na  stabilizaci 
těchto kalů. 
Byla vybudována samostatná 

elektrická přípojka pro napájení 
čerpadel a sanační technologie, 
zhotoveny a vystrojeny vrty DL 
13-20,  vybudovány  přípojky 
inženýrských sítí k jednotlivým 

vrtům DL a zrealizováno odvedení dekonta-
minovaných vod do recipientu Tiché Orlice.
Dále  byla  dokončena  montáž  objektu 

sanační technologie.
Po celou dobu sanačních prací bude probíhat průběžný sanační 

monitoring jednotlivých vrtů.
Před  zahájením  stabilizace  kalů  bude  ještě  jednou  ověřena 

navrhovaná technologie kontrolní zkouškou.
Celý projekt by měl být ukončen na přelomu května a června 

2015 demontáží technologie stavebně sanačního čerpání podzem-
ních vod a zpracováním závěrečné zprávy ze sanačních prací a 
její analýzy.
Datum zahájení realizace projektu:  3. 5. 2013
Datum ukončení realizace projektu:  31. 8. 2015
Celkové uznatelné náklady  89 556 713,- Kč 
Dotace EU  76 123 206,- Kč (85%)
Dotace SFŽP ČR  4 477 835,- Kč (5%)
Příspěvek příjemce dotace  8 955 672,- Kč (10%)

Antonín Vyšohlíd
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Pyramidy v horách a koncert na Hoře Matky Boží
Dvě akce, které patřily k završení letošního působení projektu His-

torie pro budoucnost 2013 na začátku listopadu. Projektu, zabývající se 
představováním práce osobností, které jsou spjaté s Králickem.
V páteční podvečer se mohli milovníci tajemností egyptských pyramid 

zúčastnit vernisáže výstavy Egyptologie. Objevy české vědy objektivem 
Martina Frouze ve Wellness hotelu Vista v Dolní Moravě. Výstavu, která 
potrvá až do konce února, jsme uspořádali ve spolupráci s Českým egyp-
tologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, za 
což představitelům této instituce ještě jednou vřele děkujeme. Se zaujetím 
poslouchali návštěvníci přednášky pana prof. Miroslava Vernera tak, že 
z původně plánované ¾ hodinky se stala přednáška na 2 hodiny. Mnozí 
by vydrželi poslouchat další celé hodiny.
V sobotní dušičkový podvečer v překrásných prostorách kostela Nej-

světější Panny Marie na Hoře Matky Boží v Králíkách se stal opět místem 
ukončení letošního ročníku. Byli jsme potěšeni, že naše pozvání přijali 
čestní hosté představitelé Českého egyptologického ústavu prof. PhDr. 
Miroslav Verner, DrSc. a doc. PhDr. Jaromír Krejčí, PhDr., historik prof. 
PhDr. František Musil, CSc, akad. malířka Marie Karenová i malíř, lido-
vý tvůrce Jaroslav Šabata. Ve zcela zaplněném kostele vzpomenul důstoj-
nost památečního dne uctivými slovy ICLic. Karel Moravec, biskupský 
delegát na Hoře Matky Boží. Uctivá slova, atmosféra mystického kostela 
a hudba. Té se ujaly hudební tělesa Komorní filharmonie Pardubice a 
Český chlapecký sbor Boni pueri s dirigentem Markem Štrynclem a 

sbormistrem Pavlem Horákem. Po Adagiu pro smyčcový orchestr Sa-
muela Barbera a Jesu Christi bleibet deine Freude J. S. Bacha následoval 
vrchol celého koncertu - Mše D dur „Lužanská“ Antonína Dvořáka. Jen 
dvakrát v tomto roce zazněla v podání Českého chlapeckého sboru Boni 
pueri. Poprvé 30. května, kdy „dobří chlapci“ slavili 30. výročí svého 
založení, a podruhé v devadesátičlenném složení současných i bývalých 
členů sboru i v Králíkách. Čtveřici vynikajících sólistů Markétu Halířo-
vou Bechyňovou, Jakuba Kubína a Pavla Švigra doplnila po pečlivém 
výběru stran manažerů obou hudebních souborů Petra Fišerová, učitelka 
zpěvu ZUŠ Králíky. Své role se zhostila na výbornou. I toto můžete 
shlédnout na dokumentu Orlické televize  http://www.orlickatelevize.cz/
index.php?id=87 nebo na fotografiích Českého chlapeckého sboru Boni 
pueri: https://www.facebook.com/bonipueri1982 nebo na www.jukra.cz . 
Za podporu v letošním projektu bychom rádi touto cestou poděkovali 

samosprávám Města Králíky a obce Červená Voda, stejně jako předsta-
vitelům a majitelům firem:
Intercolor, a.s., OMB Composites EU, a.s., Incot spol. s r.o., Kartáčov-

ny Červená Voda spol. s r.o., Pekárny Falta s.r.o., Sněžník a.s., Reklamní 
společnost Collegium Králíky, s.r.o., Autobusová doprava - Miroslav 
Thun, Květinka - Monika Kudláčková, Duchovní správa kostela na Hoře 
Matky Boží, Poutní dům, Hotel Zlatá labuť a další. Děkujeme především 
vám, návštěvníkům akcí, za vaši přízeň.

Mgr. Bc. Alena Krabcová
předsedkyně sdružení JUKRA

Povídání o osamocených
státních vlajkách

„Vyvěste fangle na tingltangle“ – napadl mě text semaforského pana 
Jonáše, když jsem viděl na konci týdne, před říjnovými parlamentními 
volbami, na budovách, kde byly volební místnosti, vlát státní vlajky.
Byl jsem docela zaražen myšlenkou, která se mi stále vracela, že 

řadový občan v žádném případě necítí nutnost ctít významné dny, natož 
státní svátky, vyvěšením státní vlajky. Moje nelichotivé přemítání bylo 
vyvoláno blížícím se státním svátkem dne 28. října, z mého pohledu 
státním svátkem velmi významným.
No ale, který státní svátek není významný. Spíše by se dalo říci, že je 

to také otázka sympatií k danému státnímu svátku, ale faktem zůstává 
to, že my, Češi, to s vyvěšováním státní vlajky v době státního svátku 
rozhodně nepřeháníme. Mám hlavně na mysli to, že když je státní svátek, 
vlají státní vlajky pouze na budovách státních institucí.
S úsměvem jsem si uvědomil, že budovy, postavené v posledních 50 

tých letech vlastně nemají zabudovány onu „trubku“ sloužící k zasunutí 
žerdě vlajky. Doba vyvěšování státní vlajky řadovými občany dávno 
pominula, říkám sobě. Ale přece jen se sluší napsat, že naši předkové 
v době tzv. republiky se chovali vůči svému státu vřeleji – měli svůj 
stát rádi, měli jakési vědomí sounáležitosti se státem (jinak to neumím 
pojmenovat), proto v té době nijak moc neváhali a na svůj dům nebo 
firmu státní vlajku vyvěsili  - když byl  státní  svátek. Myslím si,  že 
vyvěšení  státní vlajky  řadovým občanem v den  státního  svátku  je 
nádherné gesto, kterého by si měl stát také náležitě považovat. A když 
jsem u toho považování, tak by to mělo platit i v opačném postavení, 
že si občan považuje svého státu. 
No nějak se do toho zaplétám.
Smířen s tím, že už asi neuvidím vyzdobené soukromé domy, např. 

v Dlouhé ulici nebo Valdštejnově ulici státní vlajkou v den státního 
svátku, jsem na dané téma pomalu zapomínal.
27. října 2013 byl nádherný podzimní den. Vracel jsem se večerními 

ulicemi města domů. Jdu setmělou ulicí Antonína Dvořáka a nevěřícně 
hledím na jeden z domů. Je tam, říkám si v duchu, ona tam fakt visí. 
Ono nádherné gesto, možná to nejhezčí, které může řadový občan tohoto 
státu udělat. Na zábradlí balkonu soukromého bytu je vyvěšena státní 
vlajka. Jasně, zítra je 28. října. 
K napsání  tohoto povídání mě vyprovokoval  (nevědomky) bratr 

mého oblíbeného spolužáka ze základní školy, čili chlap, pro mě kluk, 
kterého znám od útlého mládí, a on mě také, což je úděl (docela hezký) 
našeho malého města

Václav Fučík st.

Větrné elektrárny se
v Mladkově a Lichkově

stavět nebudou!
Pozorní posluchači vysílání městského rozhlasu v Králíkách asi zazna-

menali v měsíci říjnu hlášení o tom, že se 30. 10. bude konat v Mladkově 
veřejné projednání záměru výstavby VĚTRNÝ PARK MLADKOV – 
LICHKOV, které pak bylo během několika dnů nahrazeno hlášením, že 
se veřejné projednání konat nebude.
Protože zprávy, které jsou zařazovány do relací městského rozhlasu, 

nemůžou být pochopitelně příliš dlouhé, neobsahovaly žádné zdůvod-
nění, proč bylo projednání zrušeno.
Jako členka Občanského sdružení Za naši přírodu, které se aktivně 

dlouhodobě zapojovalo do připomínkování záměru výstavby větrných 
elektráren v Mladkově a Lichkově, si proto dovolím stručně objasnit 
situaci, ke které v říjnu došlo.
Jen několik dnů před plánovaným veřejným jednáním v Mladkově 

oznamovatel záměru, tzn. budoucí investor výstavby 7 větrných elek-
tráren společnost Synergion a.s., požádal 22. října 2013 Ministerstvo 
životního prostředí o okamžité ukončení procesu posuzování vlivu 
záměru na životní prostředí. 

Přeloženo do řeči neúřední to znamená, že větrné elektrárny se 
v Mladkově a Lichkově stavět nebudou!
V praxi  to  znamená,  že kdyby kdykoliv  chtěl někdo další  přijít 

s podobným záměrem, musel by celý časově i finančně náročný proces 
posuzování vlivu stavby na životní prostředí (proces EIA) začít znovu 
úplně od začátku. Platný zákon  totiž neumožňuje přerušit proces a 
kdykoliv v něm dál pokračovat.
Vzhledem k této zásadní změně budou zastupitelstva obcí Mladkov a 

Lichkov muset vyřešit smluvní vztahy mezi svými obcemi a investorskou 
firmou, protože před několika lety byly uzavřeny smlouvy o spolupráci, 
které už vlivem výše popsané situace pozbývají svého významu.
Čekají je také ještě jednání o územních plánech obcí, ve kterých bylo 

s výstavbou větrných elektráren počítáno.
Záměr výstavby větrných elektráren na česko-polské hranici vyvolal 

silný odpor české a polské veřejnosti, ochránců přírody, proti se postavil 
i Pardubický kraj a nakonec i ministerstvo. Jsme rádi, že zvítězil zdravý 
rozum, vztah k přírodě, pokora, úcta k předkům. Po více než šesti letech 
nemalého úsilí a bojů s „větrnými mlýny“ se můžeme začít v klidu 
věnovat projektům, které by přitáhly do našeho krásného koutu, který 
jsme zachránili před větrnou lobby, další turisty.

Ivana Marečková



Králický zpravodaj 12/2013 - 9

Podpora do severovýchodní části kraje přesáhla miliardu
Dolní Morava (5. 11. 2013) – Na pracovní 

seminář se zastupiteli kraje pozval hejtman 
Martin Netolický starosty obcí z Žamberec-
ka a Králicka, včetně přilehlých Výprachtic 
a Čenkovic. Hned po výjezdním zasedání 
zastupitelstva v této části regionu se společ-
ně sešli na Dolní Moravě. Hlavním tématem 
byl rozvoj této oblasti.

„Pardubický kraj, to není jen sídelní město 
Pardubice. Proto je mým záměrem, aby za-
stupitelé i úředníci poznali i další části kraje 
a aby se každý rok konalo jedno zasedání za-
stupitelstva mimo krajský úřad.  Díky tomu se 
také osobně sejdeme se starosty okolních obcí. 
Pro ně to bude příležitost diskutovat přímo 
se zastupiteli nebo si vyřídit záležitosti státní 
správy s přítomnými krajskými úředníky,“ 
vysvětluje důvod prvního  takového setkání 
hejtman Martin Netolický.
Od roku 2009 investoval kraj i za pomoci 

evropských  fondů do  rozvoje Žamberecka 
téměř 400 milionů korun, na Králicko putovalo 
dokonce necelých 600 milionů korun. Stranou 
nezůstaly ani obce Čenkovice a Výprachtice, 
kam jen v posledních letech přišlo na 38 mi-
lionů korun.  „Jsou to především prostředky 
z veřejných zdrojů, a když k nim připočítáme 
investice samotných žadatelů, je výsledná 
částka investovaná do rozvoje této oblasti 
mnohonásobně vyšší,“ konstatoval hejtman. 
K  největším  investičním  akcím patřily 

například modernizace  přednádraží  a  his-
torického  centra  v Letohradu,  revitalizace 
tvrze Orlice, vybudování centra volného času 
v Nekoři, obnova Vojenského muzea v Krá-
líkách,  rekonstrukce  silnic,  sportovní  areál 
Sněžník na Dolní Moravě nebo lyžařský areál 
Červená voda – Buková hora. Kraj dlouhodobě 
podporuje činnost sborů dobrovolných hasičů, 
příspěvky dostávají obce z programu obnovy 
venkova a další dotace nebo příspěvky jdou 
třeba na opravu památek.

„Pardubický kraj si byl zejména v posled-
ních letech vědom toho, že tato část kraje oproti 
ostatním zaostávala v rozvoji infrastruktury. 
Na druhou stranu je to oblast, která má největší 
potenciál pro cestovní ruch, což se díky naší 
podpoře a iniciativě soukromých investorů 
potvrdilo,“ uvedl hejtman a pokračoval: „Tady 
na Dolní Moravě jsme očitými svědky toho, 

že v místech, kde před pár lety dávaly lišky 
dobrou noc, může vyrůst atraktivní sportovní 
areál a turistická destinace evropského for-
mátu, která bude tento region do určité míry 
i živit. Prostřednictvím kraje sem přišlo na 
všechny projekty řádově 300 milionů korun. 
Celkové investice jen do turistického rezortu 
ale překročily jednu miliardu,“ dodal hejtman.
Předseda sdružení obcí Orlicko a starosta 

Letohradu Petr Fiala poděkoval kraji za spolu-
práci a přivezl zastupitelům kraje ukázat nové 
DVD, které propaguje města a obce kladského 
pohraničí. Sdružení obcí má za sebou hodně 
práce pro rozvoj regionu, což dokumentoval 
konkrétními projekty, jako jsou Na kolách Or-
lickem, Na běžkách Orlickem, Malé památky 
Orlicka a dalšími. Hovořil také o provozování 
cyklobusů  a  skibusů  a požádal  zastupitele 
o jejich podporu i v dalším období.
Hejtman přítomné informoval o situaci s ev-

ropskými fondy. Problém, na který poukazo-
vala jedna z kontrol rekonstrukce Vojenského 
muzea Králíky, se podařilo vyřešit, v současné 
době  končí  také  první  etapa  rekonstrukce 
silnice v Králíkách, na kterou na jaře naváže 
etapa druhá. Regionální operační fondy budou 
končit a nové výzvy přijdou zřejmě až ve druhé 
polovině roku 2015. Proto hejtman doporučil 
obcím nerozšiřovat nové aktivity, ale snažit se 
udržet ty dosavadní.
Místní obce se hlásí ke spoluzodpovědnosti 

za  rozvoj zdravotnické péče a přispívají do 
nadačního fondu Orlickoústecké nemocnice. 
Obtížná  situace  je  s obsazením míst  lékařů 
v Zdravotnické záchranné službě, kde je jich 
neustálý  nedostatek  a  počet  přesčasových 
hodin těch dosavadních bude muset být od pla-
nosti nového občanského zákoníku omezen.
Také dopravní obslužnost  se v  této části 

regionu už navrací do normálu. Radní Jaromír 
Dušek  informoval  starosty o  jednání  s Olo-
mouckým krajem, při kterém se domluvili na 
protažení obsluhy železniční trati z Hanušovic 
až do Štítů. Zejména školákům pak poslouží 
nové páteční spoje na trati Dolní Lipka – Ha-
nušovice.
Náměstkyně hejtmana Jana Pernicová se 

zabývala středním školstvím, ve kterém způ-
sobila populační křivka vylidnění některých 
škol. „Nechceme školy rušit, ale zároveň jsme 

na letošní školní rok dostali od ministerstva 
o 8,8 milionu korun méně mzdových prostřed-
ků a s tou situací se musíme vyrovnat. Jsem 
ráda, že to chápou i starostové a iniciují také 
jednání s některými velkými zaměstnavateli 
v regionech o podpoře škol.“
Populace také v této oblasti stárne, proto se 

starostové zajímali i o sociální služby, zejména 
pro seniory. Radní Pavel Šotola je informoval 
o  tom,  že  kraj  každoročně  dotuje  sociální 
služby ze svého rozpočtu částkou kolem 100 
milionů korun včetně financování devíti kraj-
ských příspěvkových organizací. Upozornil je 
na skutečnost, že ve výhledu státního rozpočtu 
na příští rok opět chybí částka půl miliardy na 
sociální  služby, což může znovu významně 
negativně ovlivnit činnost poskytovatelů slu-
žeb. Zároveň kraj předpokládá, že Ministerstvo 
práce a sociálních věcí v průběhu 1. pololetí 
příštího roku tuto chybějící částku zajistí tak, 
jak tomu bylo letos.
O  situaci  v  cestovním  ruchu  a  podpoře 

sportu hovořil radní René Živný. Informoval 
přítomné, že je tu šance si doplnit informační 
materiály pro turistické destinace prostřednic-
tvím poslední výzvy v tomto programovacím 
období v oblasti cestovního ruchu. Ta se týká 
pouze marketingu a končí posledního listopa-
du. Pro podporu sportu nemá kraj na rozdíl od 
měst, která dostávají příspěvky z loterií, větší 
prostředky, v příštím  roce bude  rozdělovat 
pouze 5,5 milionu korun. Ale naděje  svítá 
z  jednání  s Olympijským výborem. Situace 
by se měla zlepšit od roku 2015.

Pohled na přednášku Sdružení Orlicka.
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Tvrz Hůrka znovu
a znovu překvapuje

Tak jak pokračují čistící, konzervační a rekonstrukční práce ve tvrzi 
Hůrka, dochází ke stále dalším objevům. Po jarní identifikaci pozůstatků 
zkoušek výbušného plynu Tajfun, kterým byl testován srub K – S 11 
„Na svahu“, připravila na konci  října 2013  tvrz Hůrka další  letošní 
velké překvapení velikosti  „bunkrologického  snu“. Po desítkách  let 
zapomnění byl objeven významný fragment původních padacích vrat 
ve vjezdu vchodového srubu!
Nejdříve pár  slov o  vratech uzavírajících vjezd ve vchodových 

objektech  tvrzí  čs.  opevnění. S ohledem na důležitost  vchodových 
objektů tvrzí, sloužících k zásobování a ke vstupu osádky, budovaných 
co nejdále od obranné linie na krytém místě, nepřekvapí, jak důkladné 
měly být uzávěry vjezdu pro nákladní vozidla a jak silná měla být jejich 
obrana. Vjezd měla chránit troje vrata:
1) Vrata mřížová – která měla „skládací“ provedení a hmotnost cca 

1.000 kg.
2) Vrata padací – která se měla spouštět do dolního patra vchodo-

vého  srubu a která představovala vůbec nejmohutnější  typ uzávěru 
na  čs.  opevnění. Mimochodem byla  odolná proti  pěchotním nebo 
malokaliberním dělovým střelám mířeným přímo na vchod, uměla 
zachytit i střepiny a tlaky vzniklé při explozi velkých dělových střel 
a leteckých pum v blízkosti objektu. Jejich konstrukce byla poměrně 
složitá, neboť se vyžadovala i jejich hermetická těsnost a tím odolnost 
proti bojovým otravným látkám. Hmotnost celku – tedy vlastních vrat, 
rámu, protizávaží a výstroje činila přes 21.000 (!) kg.
3) Vrata  zasouvací –  se odsunovala vpravo a vlevo od vjezdu a 

měla alespoň z části plnit úkoly vrat padacích, pokud by došlo k jejich 
poškození či zničení. I zasouvací vrata byla mohutně dimenzovaná, 
po uzavření hermeticky těsná. Hmotnost celku – tedy obou půlek vrat, 
rámu a výstroje činila cca 8.000 kg.
Podle prvotních úvah důstojníků Ředitelství opevňovacích prací měla 

být vrata mřížová k dispozici v patnácti exemplářích v zimě 1939, padací 
pak do jara 1942, zasouvací měla armáda převzít do podzimu 1941. 
Na podzim 1938 tak do opevnění dorazila jen jediná vrata na své 

místo – mřížová pro vchodový srub tvrze Smolkov, kde byla jejich část 
skutečně namontována.
Všech třech původně plánovaných uzávěr se tak dočkal až vchodový 

objekt tvrze Hůrka a to v době okupace. Pro německé testovací progra-
my byla namontována jak mřížová, tak padací i zasouvací vrata. Mříže 
v ostatních vchodových objektech tvrzí čs. opevnění se osazovaly až 
v roce 1946.
Mřížová vrata v původní podobě jsou dobře známa z tvrze Bouda. 

Na Hůrce, kde mříž přežila testování (jsou zřetelné zásahy z pěchotních 
zbraní) byla spodní část zkrácena v poválečném období, kdy došlo ke 
zvednutí podlahy a instalaci kolejí úzkorozchodné dráhy.
Zasouvací vrata jsou dnes rovněž dobře známa, protože se v téměř 

kompletním a málo poškozeném stavu dochovala právě na Hůrce. 
Německé testy přežila bez úhony, horší to bylo v poválečném období. 
I zde se jich dotklo zvyšování podlahy (vyřazení přítlačného systému 
vrat z provozu), ale  také vyřezání otvoru v horní části pravé vrátně 
(určeného pro průchod rozvodu teplovodních radiátorů).
O padacích vratech vydal svědectví zápis dochovaný v archivním 

fondu Velitelství  ženijního vojska. Po válce  se na Hůrce nacházela 
i tato vrata, ale byla poškozena. Ve druhé polovině 40. let došlo k je-
jich demontáži, devět sejmutých pancéřových desek bylo odvezeno a 
uloženo v jednom ze skladů ženijního materiálu. Tím veškeré dostupné 
informace o osudu vrat končily… 
Provozovatelům muzea bylo sice celkem jasné, že vrata se vší prav-

děpodobností armáda v poválečném období odstraňovala tak, že jejich 
masivní rám zůstal na místě. Mělo to totiž logiku, to by se rám musel 
odstřelit, nebo vysekat velmi pracně sbíječkami – a pro to neměla armá-
da, připravující tvrz ke skladovacím účelům, důvod. Nicméně na těch 
místech, kde bylo na původní umístění rámu vidět, nic nebylo. Předpo-
kládalo se proto, že je rám zcela pohřben do poválečného betonu v obou 
patrech srubu. Je tomu tak však jen v dolním patru objektu, kde nové 
zdivo zahladilo po původních vratech stopy, v patru horním byl rám 
desítky let skryt jen pod bytelným dřevěným obložením.
Při údržbě vrat zasouvacích dobrovolníky napadlo podívat se konečně 

i pod dřevěný obklad chodby u ústí vjezdu – co kdyby?
Dřevné obložení jsme sejmuli a s potěšením můžeme konstatovat: 

další velká rarita – z hlediska bunkrologického – objevena na Hůrce! 
Je to totiž prokazatelně jediný pozůstatek tohoto na čs. opevnění nej-
většího uzávěru. 
Několik slov o tom, jak měla vrata vypadat a fungovat:
Vrata tvořila:
• Vráteň (ocelový plech rozměru 318 × 318 × 2 cm) lemovaná po 

krajích traverzami, vyztužený třemi příčnými dvojitými a třemi svislými 
dvojitými výztuhami z traverz.
• Devět ochranných pancéřových desek upevněných na vrátni (v nich 

dva střílnové otvory), každá ochranná deska měla rozměr 985 × 985 
× 50 mm.
• Rám je vytvořen z ocelových profilů s otvory na 16 mechanických 

těsnidel.
• Součástí vrat byla lana a prvky na jejich vedení.
• Protizávaží  tvořily dvě nádrže vylité olovem  (protizávaží mělo 

celkově o 120 kg vyšší hmotnost, než pohyblivá část vrat).
• Vráteň s devíti ochrannými pancéřovými deskami měla hmotnost 

cca 7.600 kg, protizávaží cca 7.720 kg, celkem hmotnost pohyblivé 
části vrat dosahovala 15.200 kg, pevná část vrat cca 6.000 kg, celek 
pak cca 21.000 kg.
Další údaje:
• Obsluhu vrat  zajišťovali  2 muži,  samovolné  uzavření  vrat  po 

odjištění pojistky proběhlo do 15 vteřin, závaží přes ovládací prvky 
automaticky dotlačila těsnidla.
• Odolnost ochranných pancéřových desek proti přímému zásahu 

plnopancéřovým granátem ráže 4,7 cm.
• Těsnění vrátně do rámu zajišťovaly pásy juty, přítlak dosahoval 10 

tun prostřednictvím 16 ti těsnidel.
• Přejezd spuštěných vrat umožňoval 1 cm silný žebrovaný plech, 

který se sklápěl k podlaze. 
• Pro vyrovnání výrobních nerovností (pancéřové ochranné desky, 

ani vráteň nebyly 100% rovné) bylo mezi nosnou desku a ochranné 
pancéřové desky vloženo plátno namočené v suříku.
Už na počátku měsíce listopadu proběhlo základní čištění objevených 

pozůstatků původních padacích vrat a první zájemci si je od 5. 11. 2013 
mohou při návštěvě Hůrky prohlédnout.

Ing. Martin Ráboň
Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

Celkový pohled na dochovaný rám padacích vrat po sejmutí 
dřevěného obkladu.

Vchodový objekt K - S 12a „U Rybníčku“ tvrze Hůrka v říjnu 
1938. V té době vjezd uzavírala jen improvizace. Mřížová, padací 
a zasouvací vrata se objevila o několik let později, v rámci testů 
prováděných zde za okupace.
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Zprávičky z Mateřského
centra EMMA

Zdravíme  vás  po  čase  a  přinášíme,  co  nového  u  nás 
v centru. Minule jsme psali o tom, že nás čeká stěhování 
z prostor základní školy a předtím ještě rekonstrukce jedné 
ze tříd bývalého gymnázia. S „budováním“ jsme začali již 
o  letních  prázdninách,  abychom od  září mohli  centrum 
otevřít v novém. Práce na novém centru byla velmi roz-
manitá, pomáhat tedy mohli přijít muži i ženy, malí i velcí, 
starší  i mladší. Sešli  jsme se  tedy  jako zástupci  různých 
generací a bylo nám při práci veselo. Díky ochotě a nasa-
zení všech zúčastněných jsme mohli nové prostory otevřít 
první zářijový úterek. Chceme vám všem, kteří jste přišli 
a jakkoli přispěli, pomohli a podpořili, srdečně poděkovat 
a vyjádřit vděčnost!
Jak  jsem  již  zmínila, od září  se  spolu  s maminkami a 

dětmi  scházíme  každé  úterý.  Protože  kapacita  úterních 
setkání  je  více  než  naplněna,  od  nového  roku  otevřeme 
provoz centra také ve čtvrtek. Během čtvrtečních setkání 
bude probíhat program zejména pro maminky s miminky, 
ale do herny na pohrání zveme i maminky se staršími dětmi.
Na závěr našeho krátkého příspěvku bychom vám chtěli 

popřát příjemný předvánoční čas a krásné Vánoce!
Za tým MC Laďka Applová

fotografie k článku v zadní části
barevné obálky zpravodaje

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDLENOU
e-mail: poradna@orlicko.cz.

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Poradenské středisko Českého klubu nedoslý-
chavých HELP v Ústí nad Orlicí ve spolupráci 

s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 11. 12. 2013 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 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 předve-
deny některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, 
včetně zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Krá-
líky, ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnosti ve II. NP.
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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 N A J M O U T
Nemovitost: nebyt. prostor v čp. 353 na st.p.č. 213

Ulice a obec: Dlouhá (Evropský dům), Králíky

Bližší určení: kancelář v 1. n.p. vlevo o výměře 23,63 m2

Minimální měsíční nájemné: 800,- Kč/m2/rok

Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě s provozovate-
lem - Klub Na Střelnici - Ing. Pavel Strnad, tel. 603849460

Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od následují-
cího měsíce po přihlášení prvního zájemce

Konečný termín přijímání žádostí: do doby přihlášení prv-
ního zájece, žádosti přijímá ředitel PO - Klub Na Střelnici

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

Podle citovaného zákona a podle Pravidel pro pronajímání 
nebytových prostorů v majetku města Králíky mají žadatelé 
možnost po dobu vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.

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: nebyt. prostor v čp. 366 na st.p.č. 225
Ulice a obec: Velké náměstí, Králíky
Bližší určení: v přízemí o celkové výměře 45,125 m2

Minimální výše nájemného: 960,- Kč/m2/měsíc
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby mě-
síčně vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno
Účel pronájmu: nespecifikován
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
Služby města Králíky s.r.o., tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od následují-
cího měsíce po přihlášení prvního zájemce
Konečný termín přijímání žádostí: do doby přihlášení 
prvního zájece
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronají-
mání nebytových prostorů v majetku města Králíky
Podle citovaného zákona a podle Pravidel pro pronajímání 
nebytových prostorů v majetku města Králíky mají žadatelé 
možnost po dobu vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.

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 350 Kč/m2,s boni-
fikací (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, sou-
částí 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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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 8 konaného 11. listopadu 2013

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka města; Antonín Vyšo-
hlíd, místostarosta; Mgr. Vlastimil Kubíček, 
člen RM; Mgr.  Jan Mlynář,  člen RM;  Ing. 
Ladislav Tóth, člen RM; JUDr. Milan Ježek; 
Vladimír Hejtmanský; Arnošt  Juránek; Mgr. 
Dušan Krabec; Ing. Roman Kosuk; Ladislav 
Křivohlávek; Mgr. Zdeněk Nesvadba;  Ing. 
Pavel Strnad.

Z části jednání omluven:  Ing. Ladislav 
Tóth.

Z jednání omluveni: Iva Musilová, Pavel 
Morong.

Za MěÚ: pí Prausová, Ing. Kubíčková, Ing. 
Macháček,  Ing. Divíšek,  p. Brandejs, Mgr. 
Mlynářová.

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

Králíky na rok 2014-2018
4.3. Vyhláška o místních poplatcích
4.4. Vyhláška o místním poplatku

za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2014

5. Informace z městského úřadu
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
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. Zastupitelstvo  je  tedy usnáše-
níschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání ZM 
ze dne 14.10.2013 p. Křivohlávek a Ing. Tóth 
nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zá-
pisu byli navrženi a schváleni Mgr. Vlastimil 
Kubíček a Mgr. Jan Mlynář.

ZM/2013/08/105: ZM schvaluje ověřova-
teli dnešního zápisu jednání Mgr. Vlastimila 
Kubíčka a Mgr. Jana Mlynáře. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno, Ing. Tóth se 
neúčastnil jednání)

2. Schválení programu
JUDr.  Ježek  navrhl  doplnění  programu 

o bod Odměny předsedů výborů. Starostka 
informovala o tom, že tato záležitost je připra-
vena k projednání v bodě 5. Informací z MěÚ 
a poté navrhla hlasovat o zveřejněném návrhu 
programu.

ZM/2013/08/106: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 08. 

Hlasování: 10:0:2 (schváleno, Ing. Tóth se 
neúčastnil jednání)

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

nesl místostarosta města pan Antonín Vyšohlíd. 
Pan Juránek poděkoval MUDr. Evě Rýcové za 

dar, který věnovala pro hřbitov v Dolní Lipce. 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej volné bytové jednotky č. 4/5 v 

čp. 4 v Králíkách
ZM/2013/08/107: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej volné bytové 
jednotky č. 4/5 v nemovitosti č.p. 4 na 
st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve 
výši 1107/10000 na pozemku st.p.č. 234 a 
společných částech domu vše v k.ú. Králíky 
slečně D. Č.,  Králíky za kupní cenu ve výši 
286.000 Kč. 

Hlasování: 9:0:3 (schváleno, Ing. Tóth se 
neúčastnil jednání)

4.1.2. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 221 v 
k.ú. Prostřední Lipka

ZM/2013/08/108: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
st.p.č. 221 – zastavěné plochy o výměře 25 
m2 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno, Ing. Tóth se 
neúčastnil jednání)

4.1.3. Záměr  prodeje  pozemku ve  zjed-
nodušené evidenci p.č. (870)GP v k.ú. Dolní 
Boříkovice

ZM/2013/08/109: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
ve zjednodušené evidenci p.č. (870)GP 
o výměře 4 517 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
k zemědělskému hospodaření za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 9:0:3 (schváleno, Ing. Tóth se 
neúčastnil jednání)

4.1.4. Záměr prodeje částí pozemků p.p.č. 
270/1, p.p.č. 271, p.p.č. 280/2 a p.p.č. 280/3 v 
k.ú. Dolní Hedeč

ZM/2013/08/110: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje částí po-
zemků p.p.č. 270/1 – ostatní plochy, p.p.č. 
271 – ostatní plochy, p.p.č. 280/2 – ostatní 
plochy a p.p.č. 280/3 – ostatní plochy o cel-
kové výměře cca 530 m2 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno, Ing. Tóth se 
neúčastnil jednání)

4.1.5. Neschválení záměru prodeje pozemku 
st.p.č. 788 v k.ú. Králíky
Ing. Kosuk navrhl změnu usnesení:
ZM/2013/08/111: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
st.p.č. 788 – zastavěné plochy o výměře 18 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 3:9:0 (neschváleno, Ing. Tóth se 

neúčastnil jednání)
4.1.6. Prodloužení termínu k podpisu směn-

né smlouvy č.j. 4932/2011 na směnu pozemku 
p.p.č. 1180 ve vlastnictví města Králíky za 
pozemek p.p.č. 403/7 ve vlastnictví pana P. K. 
vše v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2013/08/112: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodloužení termínu 
k podpisu směnné smlouvy č.j. 4932/2011 
na směnu pozemku p.p.č. 1180 v k.ú. Dolní 
Boříkovice ve vlastnictví města Králíky za 
pozemek p.p.č. 403/7 v k.ú. Dolní Boříkovice 
ve vlastnictví pana P. K.,  Králíky a to nej-
později do 31. 12. 2013. 

Hlasování: 10:1:1 (schváleno, Ing. Tóth se 
neúčastnil jednání)

4.2. Program regenerace MPZ Králíky 
na rok 2014-2018

ZM/2013/08/113: ZM schvaluje Program 
regenerace MPZ Králíky 2014 – 2018 a uklá-
dá vedoucímu odboru ŠKT zajistit předání 
schváleného Programu regenerace MPZ 
Králíky 2014 – 2018 příslušným orgánům 
památkové péče. 

Hlasování: 10:0:2 (schváleno, Ing. Tóth se 
neúčastnil jednání)

4.3. Vyhláška o místních poplatcích
ZM/2013/08/114: ZM schvaluje Obecně 

závaznou vyhlášku města Králíky č. 3/2013 
„O místních poplatcích“. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno, Ing. Tóth se 
neúčastnil jednání)

4.4. Vyhláška o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2014

ZM/2013/08/115: ZM schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku města Králíky č. 5/2013 
„O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2014“. 

Hlasování: 10:1:1 (schváleno, Ing. Tóth se 
neúčastnil jednání)

5. Informace z MěÚ
ZM/2013/08/116: ZM schvaluje zařazení 

projednání bodu Odměny předsedů výborů 
na program probíhajícího jednání ZM. 

Hlasování: 10:1:0 (schváleno, Ing. Ko-
suk odmítl hlasovat, Ing. Tóth se neúčastnil 
jednání)
Do jednacího sálu se dostavil Ing. Tóth.
ZM/2013/08/117: ZM ruší usnesení ZM č. 

ZM/2013/05/087 ze dne 2. 9. 2013. 
Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kosuk a 

JUDr. Ježek odmítli hlasovat)
6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.
7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.
Starostka ukončila jednání v 18:50 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ
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23. 10.
RM bere na vědomí oznámení, že se dne 

30.10.2013 ve 14:30 h uskuteční v Kulturním 
domě Mladkov veřejné projednání posudku a 
současně dokumentace záměru „Větrný park 
Lichkov a Mladkov“.
RM bere na vědomí oznámení, že polský 

úřad vydal  rozhodnutí o ukončení  řízení ve 
věci „Obnova rozhledny na Králickém Sněž-
níku“ a  že Ministerstvo  životního prostředí 
požaduje i nadále pokračovat v mezinárodním 
procesu posuzování vlivů na ŽP, a to z důvodu 
ovlivnění  lokalit  soustavy Natura  2000 na 
české straně.
RM schvaluje výpůjčku nebytových pro-

storů – tělocvičny (bez sportovního zařízení) 
v suterénu objektu čp. 367 na st.p.č. 229 v k.ú. 
Králíky za účelem konání drobných sportov-
ních akcí a her v rámci družinových schůzek 
především v případě špatného počasí Junáku 
– svazu skautů a skautek ČR, středisku „Bílá 
liška“ Červená Voda, IČ 75134268, se sídlem 
561  61 Červená Voda  130.  Současně RM 
schvaluje paušální částku na úhradu nákladů a 
služby spojené s užíváním nebytových prostor 
ve výši 500 Kč/rok.
RM opravuje část usnesení RM/2013/38/575 

ze dne 25. 9. 2013 a nově ukládá odboru ŠKT 
zařadit částku do rozpočtu na rok 2014. 

30. 10.
RM bere na vědomí oznámení, že se ruší 

veřejné projednání posudku a  současně do-
kumentace záměru „Větrný park Lichkov a 
Mladkov“, které se mělo uskutečnit dne 30. 10. 
2013 ve 14:30 h v Kulturním domě Mladkov.
RM souhlasí se záměrem výstavby a pro-

vozování podporovaných bytů v nemovitosti 
čp. 394 na st.p.č. 545 v k. ú. Králíky žadatelů 
J. M., Králíky a T. V., Červená Voda.
RM doporučuje prodej pozemku ve zjedno-

dušené evidenci p.č. (870) GP o výměře 4 517 
m2 v k.ú. Dolní Boříkovice k zemědělskému 
hospodaření za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje pozemku.
RM doporučuje prodej částí pozemků p.p.č. 

270/1 – ostatní plochy, p.p.č. 271 – ostatní 
plochy, p.p.č. 280/2 – ostatní plochy a p.p.č. 
280/3 – ostatní plochy vše v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku a 
ukládá MO předložit na  jednání ZM záměr 
prodeje částí pozemků.
RM schvaluje pronájem nebytových prosto-

rů v objektu čp. 366 na st.p.č. 225 v k.ú. Krá-
líky paní Zuzaně Vítkové, Králíky za účelem 
zřízení provozovny - květinářství. 
RM  schvaluje  nový  záměr  pronájmu 

nebytových  prostorů  o  výměře  45,125 m2 
v přízemí budovy čp. 366 – objektu k bydlení 
na st.p.č. 225 v k.ú. Králíky, účel pronájmu – 
nespecifikován, nájemné ve výši 960 Kč/m2/
rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit, 
a  to na dobu do podání žádosti o pronájem 
prvním zájemcem.
RM schvaluje nový záměr pronájmu neby-

tových prostor - kavárny, 2 skladů, spojovací 
chodby,  kuchyně,  soc.  zařízení  a  příslušné 

spojovací prostory a  společné prostory v 1. 
patře nemovitosti čp. 374 na st.p.p.č. 351/1 a 
351/3 v k.ú. Králíky – kulturní dům Střelnice 
za účelem provozování hostinské činnosti za 
nájemné ve výši 10.000 Kč za celé období 
nájemního vztahu, nájemní vztah se uzavírá 
na dobu určitou od 29. 11. 2013 do 8. 3. 2014 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na 
dobu 15 dnů. 
RM schvaluje nový záměr pronájmu neby-

tového prostoru o výměře 23,63 m2 – kanceláře 
vlevo v 1. NP nemovitosti čp. 353 na st.p.č. 
213 v k.ú. Králíky – Evropský dům za účelem 
zřízení kanceláře  za  roční nájemné ve výši 
800 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit na dobu do podání žádosti o pronájem 
prvním zájemcem.
RM Králíky bere na vědomí návrh vyhlášky 

„O místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 
2014“ a ukládá odboru VV, ŽP a právničce 
města jeho předložení na listopadovém zase-
dání zastupitelstva města. 
RM Králíky bere na vědomí návrh vyhlášky 

„O místních poplatcích“ a ukládá odboru VV a 
právničce města jeho předložení na listopado-
vém zasedání zastupitelstva města. 
RM schvaluje Nařízení města Králíky č. 

6/2013 o vymezení  úseků místních komu-
nikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje 
sjízdnost  a  schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí v zimním období roku 2013/2014 na 
území města Králíky.
RM schvaluje Plán zimní údržby komuni-

kací na zimní období 2013-2014 pro město 
Králíky a integrované obce a ceník společnosti 
Služby města Králíky s.r.o. vč. subdodavatelů 
provádějících zimní údržbu 2013-2014.
RM bere na vědomí zpracovaný Program 

regenerace MPZ Králíky 2014 – 2018 a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT předložit materiál na 
jednání zastupitelstva města Králíky. 
RM souhlasí se skácením veškerých nále-

tových dřevin na p.p.č. 548/2 v k.ú. Prostřední 
Lipka  (cca  790 m2)  a  současně  souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o  zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů se společností 
ZEOS, s.r.o., se sídlem Prostřední Lipka 126, 
561 69 Králíky s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 
žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 
RM schvaluje Smlouvu č. 653/2013 o po-

skytnutí  finančních  prostředků  z  rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 
2013 na akci:  „Chodník a autobusový záliv 
u  siln.  I/43  v Králíkách“  –  ISPROFOND 
5537510065.
RM neschvaluje osvobození od poplatku 

za vysílací  relaci Pozvání k uctění památky 
zesnulých.

6. 11.
RM  doporučuje  schválit  prodej  volné 

bytové  jednotky č. 4/5 v nemovitosti  čp. 4 
na st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve 
výši  1107/10000 na pozemku  st.p.č.  234  a 

společných částech domu vše v k.ú. Králíky 
D. Č. a ukládá MO předložit na jednání ZM 
prodej jednotky. 
RM doporučuje prodloužení termínu k pod-

pisu kupní smlouvy č.j. 2234/2013 na prodej 
pozemku p.p.č. 557/1 v k.ú. Dolní Hedeč mezi 
městem Králíky a panem M. B.,  Králíky a to 
nejpozději do 31. 5. 2014. Zároveň ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.
RM pověřuje  starostku města  jednáním 

s makléřem města JUDr. Jaroslavem Vaňkem, 
právní  a  pojišťovací  kanceláří, Havlíčkův 
Brod o ukončení smlouvy o zprostředkování 
pojištění ze dne 23. 9. 1997 dohodou, a to ke 
dni 30. 6. 2014.
RM schvaluje nájemní  smlouvu č.  91 N 

13/50 mezi městem Králíky a ČR – Státním 
pozemkovým úřadem, Praha  na  pronájem 
pozemku p.p.č. 650/3 - zahrady v k.ú. Králíky. 
Zároveň RM schvaluje dohodu o zaplacení 
úhrady  za  užívání  nemovitosti  k  nájemní 
smlouvě č. 91 N 13/50 mezi městem Králíky 
a ČR – Státním pozemkovým úřadem, Praha.
Město Králíky  jako  vlastník  dotčeného 

pozemku p.p.č. 651/1 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky  souhlasí  s  provedením  stavebních 
úprav –  „Stavba garáže na pozemku p.p.č. 
666/7 – zahradě v k.ú. Králíky“ manželů P. a 
I. M., Králíky, tj. souhlasí s přesahem požárně 
nebezpečného prostoru na veřejné prostranství.
RM souhlasí  s bezplatným užitím autor-

ského textu a fotografií z webových stránek 
města Králíky v sekci Pěšky po Králicku na 
webovém portále Naše Česko za podmínky 
uvedení zdroje dat a autora textu. 
RM bere na vědomí  informaci  o  změně 

platového výměru ředitele PO Gymnázium a 
základní škola Králíky.
RM neschvaluje návrh firmy FASTER OK 

s.r.o. na zpracování historicko-heraldického 
průzkumu městského  znaku Města Králíky 
v rámci realizaci prvků verbální a neverbální 
komunikace a ukládá vedoucímu odboru ŠKT 
připravit podklady pro zaregistrování znaku 
města do databáze městských symbolů posla-
necké sněmovny parlamentu ČR.
RM bere na vědomí výroční  zprávu pří-

spěvkové organizace Gymnázium a základní 
škola Králíky.
RM bere na vědomí  sdělení  ředitele pří-

spěvkové organizace Gymnázium a základní 
škola Králíky  o  vyhlášení  termínů  volna 
v období školního vyučování ve školním roce 
2013/2014.
RM schvaluje užití  znaku města Králíky 

paní N. K., Králíky za účelem umístění znaku 
města na propagačních hrníčcích s obrázkem 
města Králíky a jeho okolí.
RM schvaluje  sazebník cen pro Králický 

zpravodaj na  rok 2014 podle předloženého 
návrhu.
RM  schvaluje  Smlouvu  č.  11099586 

o  poskytnutí  podpory  ze  Státního  fondu 
životního  prostředí ČR v  rámci Operační-
ho  programu Životní  prostředí  na  projekt 
CZ.1.02/6.3.00/11.10489 Regenerace  pa-
mátné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží 
v Králíkách.
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Chovatelka psů kou-
pí statek na samotě, 
či polosamotě. Tel: 
730 518 587.

Výpis z jednání Rady města Králíky

Církev římskokatolická Vás srdečně
zve na vánoční bohoslužby

24. 12. Štědrý večer
Mladkov  20.00 hod. půlnoční V městečku
Králíky kostel sv. Michaela, archanděla  22.00 hod. půlnoční Pod Horou
Hora Matky Boží  24:00 hod. půlnoční Poutníků
Dolní Lipka  24:00 hod. půlnoční „Útulná“
25. 12. Hod Boží Vánoční
Králíky, kostel sv. Michaela, archanděla  08.00 hod.
Hora Matky Boží  10.00 hod.
Lichkov  10.00 hod.
Dolní Boříkovice  11.30 hod.
26. 12. sv. Štěpán
Králíky, kostel sv. Michaela, archanděla  08.00 hod.
Hora Matky Boží  10.00 hod.
Prostřední Lipka  10.00 hod.

13. 11.
RM  doporuču je   z ruš i t   usnesen í 

ZM/2012/06/167 ze dne 3. 9. 2012 a doporu-
čuje schválit nákup pozemků p.p.č. 1295/24 
– orná půda o výměře 4 049 m2, p.p.č. 1295/45 
– orná půda o výměře 96 m2 a p.p.č. 1295/46 – 
orná půda o výměře 254 m2 vše v k.ú. Králíky 
od pana M. V., Králíky a ukládá MO předložit 
tento bod na jednání ZM.
RM doporučuje  schválit  záměr  prodeje 

nemovitostí –  stavby bez čp/če  - garáže na 
st.p.č.  1157/1  a  pozemku  st.p.č.  1157/1  – 
zastavěné  plochy o  výměře  115 m2  v  k.ú. 
Králíky za kupní  cenu ve výši 250.000 Kč 
s tím, že město jako prvním v pořadí nabídne 
převod nájemcům a  to do podílového  spo-
luvlastnictví. Nepřijmou-li nájemci nabídku 
převodu nemovitostí učiněnou městem do 3 
měsíců ode dne, kdy jim byla doručena, budou 
nemovitosti  nabídnuty  k  prodeji  ostatním 
zájemcům. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.
RM schvaluje v rámci změny č. 1 ÚP Krá-

líky prověřit možnost zařazení pozemků p.p.č. 
478/9, 480/10, 2072/20, 2072/47, 2072/49 a 
p.p.č. 2210/7 v k.ú. Králíky do plochy bydlení 
městské  rodinné  tak,  aby město  následně 
mohlo požádat ČR- Státní pozemkový úřad 
o bezúplatný převod pozemků pro bydlení. 
Zároveň RM ukládá odboru ÚPaSÚ prověřit 
možnost zařazení do plochy bydlení městské 
rodinné nebo sídlištní všechny pozemky evi-
dované na LV č. 10002 a které  tvoří místní 
nebo  účelové  komunikace  v  zastavěném 
území nebo zastavitelné ploše.
RM bere  na  vědomí  sdělení  nájemkyně 

nemovitosti čp. 9 v k.ú. Dolní Lipka paní J. 
B., o splacení dlužného nájemného za měsíce 
08-11/2013 ve výši 100.000 Kč a ukládá MO 
pozvat nájemkyni na jednání s vedením města 
o úhradě dlužného nájemného.
RM  schvaluje  „Smlouvu  o  poskytnutí 

účelové státní neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce pro rok 2013 – ostatní části 
dotace – ŘÍJEN 2013“, a to na částku 169.000 
Kč. Smlouva  je uzavírána mezi poskytova-
telem  - Pardubickým krajem  a  příjemcem 
- Městem Králíky. 
RM schvaluje  smlouvu o dílo na  stavbu: 

„Zřízení zastávky a točny Králíky – železniční 
stanice“ s firmou VAKSTAV spol. s r.o. Jab-
lonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 
65 Jamné nad Orlicí. 
RM schvaluje provedení stavebních prací 

v  rámci  akce:  „Králíky,  rekonstrukce míst-
ních komunikací“ v rozsahu cenové nabídky 
předložené firmou Strabag a.s., Hradec Krá-
lové. Ukládá odboru VTS objednat provedení 
stavebních prací. 

RM schvaluje  rozpočtová  opatření  číslo 
39, 11099586, 10489 a 653 přidělená městu 
Králíky rozhodnutím resortních ministerstev a 
Krajského úřadu Pardubického kraje a interní 
rozpočtové  opatření  číslo  131406,  kterým 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 3.719.790 Kč.
RM schvaluje,  v  souladu  s ustanovením 

§ 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zvýše-
ní příspěvku na provoz příspěvkové organizaci 
Městské muzeum Králíky  o  50.400,00 Kč 
z rozpočtu města.
RM bere na vědomí sdělení odboru ŠKT 

o vzdání se funkce člena školské rady Mgr. 
J. Stejskala.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění 

aktualizace a správy digitálních povodňových 
plánu v ORP III Králíky se společností ENVI-
PARTNER, s.r.o., Brno – Štýřice.
RM schvaluje Smlouvu o vzájemné spo-

lupráci  při  realizaci  projektu  „Systémová 
podpora  rozvoje meziobecní  spolupráce 
v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností“, registrační číslo pro-
jektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 mezi městem 
Králíky a Svazem města a obcí ČR.

20. 11.
RM doporučuje  schválit prodej obsazené 

bytové jednotky č. 4/3 v čp. 4 na st.p.č. 234 
na Velkém náměstí a spoluvlastnického podílu 
ve výši 1470/10000 na  společných částech 
domu a pozemku st.p.č. 234 v k.ú. Králíky 
manželům J. a J. K., Králíky a ukládá předložit 
bod na jednání ZM.
RM nedoporučuje schválit záměr prodeje 

pozemků p.p.č. 465/2 –  trvalý  travní porost 
o výměře 266 m2, p.p.č. 466/1 – zahrada o vý-
měře 18 m2, p.p.č. 466/7 – trvalý travní porost 
o výměře 183 m2 a p.p.č. 466/8 – trvalý travní 
porost o výměře 260 m2 vše v k.ú. Dolní Hedeč 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.
RM  schvaluje  záměr  pronájmu  části 

pozemku p.p.č. 3625 – trvalého travního po-
rostu o výměře cca 210 m2 v k.ú. Králíky za 
účelem zastavěné plochy a údržby pozemku 
za nájemné u zastavěné plochy ve výši 5 Kč/
m2/rok, u údržby pozemku ve výši 0,50 Kč/m2/

rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.
RM doporučuje  při  pronájmu pozemku 

p.p.č.  3490  –  orné  půdy  o  výměře  47966 
m2  v k.ú. Králíky za účelem zemědělského 
hospodaření uplatnit tzv. obálkovou metodu 
a ukládá MO pozvat zájemce na jednání RM.
RM schvaluje pronájem nebytových prostor 

- kavárny, 2 skladů, spojovací chodby, kuchy-
ně, soc. zařízení a příslušné spojovací prostory 
a společné prostory v 1. patře nemovitosti čp. 
374 na st.p.č. 351/1 v k.ú. Králíky – kulturní 
dům Střelnice za účelem provozování hostin-
ské činnosti za nájemné ve výši 11.000 Kč za 
celé období nájemního vztahu, a to panu Z. 
M., Králíky. Nájemní vztah se uzavírá na dobu 
určitou od 29. 11. 2013 do 8. 3. 2014. Současně 
jako náhradníka schvaluje pana S. J., Králíky.
RM ruší usnesení č. RM/2013/43/637 ze 

dne 30. 10. 2013, tj. záměr pronájmu neby-
tového prostoru. Zároveň RM neschvaluje 
záměr výpůjčky nebytového prostoru o vý-
měře 23,63 m2  –  kanceláře  vlevo v  1. NP 
nemovitosti čp. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. Krá-
líky – Evropský dům za účelem provozování 
volnočasových aktivit a skladové prostory.
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 

k pozemku  st.p.č.  678/3 –  zastavěné ploše 
o výměře 19 m2 v k.ú. Králíky s paní Mgr. J. 
N., Králíky a to dohodou ke dni 31. 12. 2013.
RM  souhlasí  se  skácením 41  ks  dřevin 

v druhové skladbě 25 ks olše, 1 ks jasan, 5 ks 
bříza, 5 ks javor, 2 ks smrk a 3 ks modřín na 
p.p.č. 2554 a 2549 v k.ú. Horní Lipka.
RM bere na vědomí výroční  zprávu pří-

spěvkové  organizace  Základní  umělecká 
škola Králíky.
RM bere na vědomí  informaci o návrhu 

pana Giebla na provedení  základní údržby 
pietního místa na Horní Lipce a ukládá ve-
doucímu ŠKT zajistit  nezbytné organizační 
záležitosti k provedení údržby pietního místa. 
RM bere  na  vědomí  sdělení  vedoucího 

odboru ŠKT o registraci městského znaku.
RM schvaluje smlouvu č. 12108742 o po-

skytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na akci: „Snížení imisí – Pořízení 
čistící komunální techniky – Město Králíky“ 
se Státním  fondem životního prostředí ČR, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11. 
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Projekt Comenius – startujeme!!
Ve  středu  20.  11.  2013  byl  v  prosto-

rách Gymnázia  a  základní  školy Králíky 
slavnostně odstartován projekt Comenius 
– Partnerství škol. Pod názvem „Sbližuje-
me se  a hledáme  společné  rysy v historii 
a  současnosti“  budou  žáci  naší  školy  ve 
spolupráci s žáky ze školy Johann-Christian-
-Senckenberg-Schule  ve Villmaru pracovat 
na  tématech,  která  je  zajímají.  Společně 
vytvoří knihu o svém partnerovi. V několika 
kapitolách se podělí o to, jak tráví volný čas, 
část bude věnována životu v partnerské škole 
a městě. Nebudeme se vyhýbat ani některým 
citlivějším tématům, jako např. otázkám naší 
společné historie. Vše doplníme vlastními 

fotografiemi. Každý z partnerů přitom bude 
na základě získaných poznatků zpracovávat 
informace o partnerské straně, tedy králičtí 
o villmarských a naopak. Našeho prvního 
zahajovacího „kick-off-meetingu“ spojené-
ho s prezentací projektu se zúčastnily mimo 
jiné  i  vedoucí  villmarské  části  projektu, 
zástupkyně školy Isabelle Faust a učitelka 
angličtiny Eva Düber.
Projekt  je  dvouletý  a  bude  ukončen 

k  31.    7.  2015. Komunikačním  jazykem 
se  stala  angličtina  –  na obou  stranách  se 
vyučuje jako cizí jazyk a nikdo tedy nebude 
zvýhodněn v tom, že by mohl používat vlast-
ní mateřský jazyk. Vrcholem projektu budou 

2  setkání  účastníků  projektu  –  v  březnu 
2014 v Králíkách a v září 2014 ve Villmaru. 
Předpokládáme, že zájezdu do Villmaru se 
zúčastní asi 15 žáků a 2 pedagogové naší 
školy. Žáci budou ubytováni v partnerských 
rodinách a získají tak možnost poznat život 
i v rodinném prostředí.
Projekt byl podpořen z  evropských do-

tačních programů  (Program celoživotního 
učení Comenius). Věříme, že našim žákům 
pomůže získat nové přátele, naučit  se ko-
munikovat v cizích jazycích a poznat život 
v partnerské škole a partnerském městě.

Mgr. Dušan Krabec, koordinátor projektu

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Službám města Králíky  za 

pomoc při podzimním úklidu naší školní 
zahrady (hrabání a odvoz spadaného listí, 
úklid větví). Jsme ještě malé, máme malé 
ruce,  hrábě  i  vozíky  a  uhrabat  zahradu 
než  začne  chumelit  bychom  nestihly. 
Traktůrek  s  košem  na  spadané  listí  a 
několik  rukou  dospělých,  uklidily  naší 
zahradu mnohem  rychleji.  Ještě  jednou 
moc děkujeme.

Děti z MŠ Pivovarská
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STOP tzv. ZÁBAVNÍ PYROTECHNICE
Nepouživejte pyrotechniku, chovejte se ohleduplně ke svému okolí!

ÚZKOST – STRACH – STRES – 
ZRANĚNÍ – BOLEST - TRAUMA - 
ŠOK – SMRT - to je krátký výčet toho, 
co může přinést „zábavní“ pyrotechnika 
zvířatům. 
TRAUMA  –  ŠOK  –  ÚZKOST  – 

STRACH  –  působí  i  malým  dětem, 
miminkům, lidem.

U všech zvířat (i u těch zavřených 
na farmách a zvířat volně žijících) 
vyvolávají výbuchy šok a úlek, do-
chází k jejich zranění a psychickému 
traumatu. 

Kruté, nelidské
Ohňostroje,  pyrotechnika  obecně  a 

oslavy přinášejí do života zvířat zmatek, 
úzkost  a  strach.  Zvířata  v  zájmových 
chovech,  pokud mají  možnost,  často 
utíkají ve snaze uniknout děsivé detonaci 
a  traumatizujícím  výbuchům. Dochází 
ke srážkám s auty, narážení do překážek, 
do domů, plotů, apod. nástrah.

Zvířata hynou, jsou mrzačena. 
Výbuchy pyrotechniky mohou způsobit 
slepou paniku – vážné zranění, hluboce 
zakořeněný strach, až smrt. Kromě toho, 
sluch většiny zvířat je značně citlivější 
než lidské ucho.

Psi a kočky se snaží utéct a schovat, 
traumatický zážitek mají v sobě po celý 
život. Mohou se velmi lehce zaběhnout, 
ztratit se. Mnoho psů pak, v lepším pří-
padě,  skončí v útulcích a odchytových 
stanicích; a kočky.... V inklinovaný čas 
je nutné klidné, ohleduplné zacházení 
a je žádoucí zůstat se zvířetem doma, 
poradit se s veterinářem o péči, popř. 
o poskytnutí uklidňujících látek.

V šoku a stresu jsou i další zvířata: 
volně žijící zvířata: ptáci, veverky, srny; 
zvířata zavřená na farmách – ti všichni 
škodlivou, nebezpečnou „zábavní“ pyro-
technikou trpí a dokonce hynou!

Světlo, hluk, zápach
Ohňostroje produkují světlo (mluvíme 

o světelném znečištění), hluk a znečiště-
ní ovzduší. Exploze ohňostrojů uvolňují 
chemické látky a pevné částice - popílek 
v kouři, dochází ke kontaminaci život-
ního prostředí.
Ohňostroje i kvůli chemikáliím před-

stavují velké nebezpečí pro volně žijící 
živočichy  žijící  v/nebo  poblíž  oblastí, 
kde k ohňostrojům dochází, stejně jako 
pro divokou zvěř nacházející se po větru. 
A  tyto  chemikálie  a  popílek  jsou  také 
nebezpečné  pro  domácí  zvířata  žijící 
v oblasti, kde výbuchy nastávají. A nelze 
zapomenout na malé děti, lidi s astmatem 
a dalšími zdravotními problémy.

Žádná sláva, ale BOMBOVÝ ÚTOK
Exploze „zábavní“ pyrotechniky mo-

hou dosahovat hodnoty 190 dB. To je o 
110 – 115 dB více než začíná poškození 
lidského sluchového ústrojí (75 – 80 dB, 
např. hluk u hlavních  silnic)  a hranice 
poškození sluchu zvířat je zřejmě ještě 
nižší. 
U  zvířat,  která  jsou  příliš  blízko 

výbuchů, může  dojít  k  popáleninám  a 
poškozením očí. 
Hluk,  který  pyrotechnika  způsobuje 

je  vyšší  než  startující  letadlo  (120  – 
130 dB) nebo hluk motorky či sbíječky 
(okolo 100 dB). 

ČTĚTE DÁL: 
Zábavní pyrotechniku používají je-

dinci zejména za tmy – ptáci, zejména 
labutě pak v úleku a šoku vzlétnou, při 
dezorientaci, bohužel, často narazí do 
drátů tramvajových trolejí nebo jiného 
vedení. 

O konkrétní informace jsme požádali 
záchrannou stanici v Praze:

Záchranná stanice Lesů HMP pro 
volně žijící živočichy (Praha Jinoni-
ce) přijala letos od 1. září 2013 několik 
labutí, z nichž 7 bylo prokazatelně zra-
něno po nárazu do tramvajových trolejí. 
Během zimy 2012/2013 (1. 9. 2012 - 30. 
4. 2013) stanice přijala 37 labutí, které 
byly zraněny v důsledku nárazu do tram-
vajových trolejí na pražských mostech. 
Třetina z nich (13) uhynula na následky 
zranění nebo musela být utracena kvůli 
zranění  neslučitelnému  s  dalším  živo-
tem.  Kromě  těchto  zraněných  labutí, 
přijala  stanice  labutě  v  nouzi  -  osiřelá 
mláďata, vysílené jedince, s poraněním 
od rybářských háčků, apod. V roce 2012, 
kdy stanice zahájila činnost, přijala cel-
kem 33  labutí, v  roce 2013 - k 21. 11. 
2013  to  bylo  již  80  labutí.  Informace 
poskytla Ing. Zuzana Pokorná. 

Záchranná stanice pro veverky 
Pinky, Petr Soukup:
„Veverky jsou stresové, hluk je samo-

zřejmě děsí. „Štěstí“ ale mají v tom, že 
to jsou striktně denní tvorové. A protože 
ohňostroje bývají za tmy, jsou již vever-
ky v hnízdech a hluk v nich přečkají.
Komplikovanější  to  je ale  s boucha-

cími kuličkami či jinou pyrotechnikou, 
používanou za dne v parcích či v  lese. 
Rizikovou skupinou jsou mláďata veve-
rek ve věku 6 až 8 týdnů, která se sice 
již opatrně sama pohybují v těsném okolí 
hnízda, ale jsou ještě plně závislá na ma-
teřském mléku matky. Na jakýkoli hluk 
reagují panickým útěkem, a vzdálí-li se 
při něm od hnízda, nedokáží najít cestu 
zpět a zemřou hlady.“
(pozn.:  veverky mohou mít mláďata 

2 – 3x za rok, v ohrožení jsou podzimní 
mláďata)

foto: naturfoto.cz
Mluvčí parku KRNAP, Bc. Radek 

Drahný:
„Světlo nad rámec přirozeného světla 

má negativní vliv na zvěř, která potřebu-
je klid. Stres také způsobuje hluk z py-
rotechniky. Navíc zvěř v zimě nemá tak 
snadný pohyb, aby před hlukem utekla. 
Stejně  tak,  jak  jsou  ze  zábavní  pyro-
techniky vystrašeni domácí mazlíčci psi 
a kočky, jsou ve stresu také volně žijící 
zvířata, to si musí veřejnost uvědomit.“

Žádejme lidi, aby se vyhnuli použití 
pyrotechniky!

listopad 2013
Společnost pro zvířata – ZO ČSOP

Michelská 5, 140 00 Praha 4
www.spolecnostprozvirata.cz
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Větší šance najít práci pro osoby pečující o osobu blízkou
Již  od  května  2013  se  v  okresech Ústí 

nad Orlicí a Svitavy realizuje projekt„Věk 
a péče nemusí být překážkou“,  jehož 
cílem je zvýšení zaměstnanosti 54 osob ze 
dvou cílových skupin a získání zaměstnání 
minimálně pro 10 osob. Hlavním cílem je 
poskytnutí komplexní podpory při návratu 
na trh práce fyzickým osobám starším 50 let, 
které jsou dlouhodobě nezaměstnané (déle 
než 6 měsíců) nebo mají nižší kvalifikaci 
(zde délka nezaměstnanosti nerozhoduje), 
druhou cílovou skupinou jsou osoby 
pečující o osobu blízkou. 
Pro účastníky projektu  jsou připraveny 

vzdělávací  a motivační  semináře,  které 
jim pomohou při  orientaci  a uplatnění na 
trhu práce – témata seminářů jsou – Zvlá-
dání  stresu,  náročných  životních  situací 
a  negativních  emocí, Základy komunika-
ce  a  sebepoznání,  Příprava  na  výběrové 
řízení,  Pracovně-právní  poradenství  a 
Finanční gramotnost. Dále získají základní 
dovednosti  obsluhy  počítače  se  zaměře-
ním na  samostatné  vyhledávání  práce  na 
pracovních  portálech  a  vytvoří  si  vlastní 
životopis  a motivační  dopis.  Projekt  dále 
nabízí  zájemcům zvýšit  si  kvalifikaci  ab-
solvováním rekvalifikačního kurzu, získat 
praxi  u  zaměstnavatele  v  délce  3 měsíců 
s mzdovým příspěvkem a minimálně 10ti 
účastníkům  bude  zajištěno  zaměstnání 
s mzdovým  příspěvkem.  Po  celou  dobu 
projektu budou mít účastníci také možnost 
využívat  bezplatné  poradenství  v  oblasti 
hledání pracovního uplatnění.

Všechny uvedené aktivity včetně 
výukových materiálů jsou ZDARMA. 
Účastníci jsou navíc podpořeni příspěvky 
na CESTOVNÉ, STRAVNÉ A PÉČI O 
OSOBU BLÍZKOU.
Pokud máte  zájem  se  projektu  také 

zúčastnit,  kontaktujte  prosím  realizá-
tora projektu  společnost  IdeaHELP, o.p.s. 
(www.ideahelp.cz),  kontaktní  osoby: Lu-
cie Malá, tel. 603 813 646, email: mala@
ideahelp.cznebo Bc. Michal Veverka,  tel. 
730  158  538,  email:  veverka@ideahelp.
cz  a  zúčastněte  se  výběrového  semináře, 
který se bude konat v budově Úřadu práce 
ČR, na kontaktním pracovišti v Ústí nad 
Orlicí (zasedací místnost) 21.1.2014 od 
9hod. – pouze pro osoby, které pečují 
nebo pečovaly o osobu blízkou.
  „Věk  a  péče  nemusí  být  překážkou“ 

CZ.1.04/3.3.05/96.00211.
Tento projekt je financován Evropským 

sociálním fondem z OP LZZ a státním roz-
počtem ČR. Partnerem projektu je Občanské 
sdružení CEMA Žamberk.
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Včelaři z Králicka slavili úspěch
Zlatá medaile 2013
Tak jako v minulých ročníkách, tak i letos 

se někteří členové českého svazu včelařské-
ho základní organizace Králíky přihlásili do 
soutěže Český med 2013 aneb Zlatá medai-
le. Český med to je norma Českého svazu 
včelařů pro medy českého původu dodávané 
v nejvyšší kvalitě např. s poloviční obsahem 
HMF (látka vznikající tepelným rozkladem 
fruktózy v medu) proti normě EU. Soutěž 
již tradičně byla pod záštitou Výzkumného 
včelařského ústavu v Dole a Státní veteri-
nární správou České republiky.

Na  všech  zaslaných  vzorkách  se  hod-
notilo:
• kvalita medu na základě stanovení fy-

zikálních a chemických parametrů, čistota 
medu
(nepřítomnost  voskových  částeček), 

u pastových medů jemnost.
• povinné údaje na etiketě, tedy označení 

druhu medu podle původu, jméno a adresa
chovatele,  označení minimální  trvanli-

vosti, označení množství
•  uvádění  nepřípustných  informací  na 

etiketě (zdravotní a výživová tvrzení, údaje 

typu zdravý, čerstvý, výběrový…)
• srozumitelnost a čitelnost etikety z hle-

diska spotřebitele
• grafické ztvárnění etikety
Nezbytnou součástí hodnocení bylo i cel-

kový estetický vzhled prodávaného medu.
Vyhlášení  výsledků  se  ujmul  pan  Ing. 

Dalibor Titěra, CSc.  z  výzkumného vče-
lařského ústavu v Dole a bylo uskutečněno 
12. října 2013 v Hulicích. Do soutěže bylo 
zasláno 411 medů z České republiky. Cel-
kem bylo uděleno 267 zlatých medailí, 58 
stříbrných medailí. Některé medy ocenění 
nedostaly, protože měly buď závažné chyby, 
nebo více drobných nedostatků.
Na Králicku byly uděleny 4 zlaté medaile 

konkrétně: Michalu Naglovi za MED 
květový z Lichkova, Jaroslavě Martin-
cové ml. za MED květový z Červeného 
potoka, Janě Naglové za MED květový 
z Lichkova a Josefu Naglovi za MED 
květový z Králicka.

Za Králické včelaře
Jaroslava Martincová a Michal Nagl

(ocenění v zadní části
barevné části zpravodaje)

Z důvodu změny za-
městnání  koupím 
středně velký byt. 
Tel: 734 313 232
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Jak budeme půjčovat
v závěru roku 2013

Milí čtenáři, dovolujeme si vás upozornit, že zásobu dobrého 
čtení na volné dny v závěru letošního roku si u nás v knihovně 
můžete naposledy doplnit 

• v oddělení pro dospělé 
ve čtvrtek 19. prosince od 9 – 12.00 a od 13.30 do 17.30 hodin  

• v oddělení pro mládež 
v pátek 20. prosince od 13.00 do 17.00 hodin.

Od 23. prosince 2013 do 1. ledna 2014 včetně bude knihovna 
uzavřena.

Od čtvrtku 2. ledna 2014 bude platit opět obvyklá půjčovní 
doba. 

Přejeme vám všem hezké sváteční dny a milé chvilky nejen 
s knížkami.

CENÍK SLUŽEB
Městské knihovny Králíky
platný od 1. ledna 2014
Zaplacení  ročního poplatku umožňuje  uživatelům využívat 

půjčovny pro dospělé a pro mládež, kde jsou k dispozici knihy 
i časopisy. Dospělí uživatelé, důchodci do 70 let, studenti a děti 
zaplatí při své první návštěvě knihovny tímto ceníkem stanovený 
manipulační roční poplatek: 

Roční manipulační poplatek za zápis do evidence uživatelů:
• dospělí uživatelé  120,- Kč 
• důchodci do 70 let  90,- Kč  
• důchodci nad 70 let  zdarma
• studenti  *  70,- Kč
• děti do 15 let  *  30,- Kč
* Pro účely stanovení poplatku je za studenta považován ten, 

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

Poplatek  při jednorázové výpůjčce neregistrovaného 
čtenáře
• za 1 svazek  20,- Kč

Náklady na výpůjčku realizovanou prostřednictvím me-
ziknihovních služeb
• za 1 svazek  50,- Kč

Poplatky z prodlení 
1. upomínka (uživateli se neposílá)  20,- Kč
2. upomínka  50,- Kč
3. upomínka  100,- Kč
4. upomínka (dopis s doručenkou)  150,- Kč + náklady na 

poštovné

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu
při jeho ztrátě 20,- Kč

Poplatek za poškození knihovnické
úpravy a obalu 15,- Kč

Poplatek za poškození čárového kódu 15,- Kč
Připojení na Internet zdarma

Pozvánka na Vánoční
jarmark v Králíkách
Městská  knihovna  a  Partnerský  spolek 

z Králík se již tradičně připojují k organizátorům vánočního jar-
marku, který bude letos v neděli 15. prosince na Velkém náměstí. 
Budeme rádi, když se u našeho stánku zastavíte na kus řeči. Na 
každého z vás bude čekat malý dárek a samozřejmě i něco sladkého 
od cukrářek z Partnerského spolku.
Stejně jako v minulých letech bude u našeho stánku probíhat také 

sbírka pro základní uměleckou školu, která je hlavním orgnizátorem 
jarmarku. Výtěžek bude použit na úhradu části nákladů na pořízení 
nových krojů pro žákyně tanečního oboru ZUŠ.

Knihovnice a členové Partnerského spolku se těší na předvánoční 
setkání s Vámi.

Novoroční dobročinný koncert
Štěpána Raka v Králíkách

V minulém čísle Králického 
zpravodaje jste si možná přečetli 
krátký článek o chystaném novo-
ročním koncertu kytaristy Štěpána 
Raka  v Králíkách. Nyní  vám 
přinášíme další slíbené informace.
Je dobrým zvykem  jasně  in-

formovat veřejnost,  na  co bude 
výtěžek  konkrétní  dobročinné 
akce věnován. Římskokatolická 
farnost Králíky se rozhodla věno-
vat vybrané finanční prostředky králické základní umělecké škole, 
protože si velmi váží všech učitelů, kteří velkému počtu dětí otevírají 
brány k poznání světa umění. Neméně uznání pak zasluhují i všichni 
rodiče, kteří neváhají a mnohdy i v obtížné finanční situaci dětem 
dopřávají, aby mohly „zušku“ navštěvovat.
Kromě běžného vyučování pořádá králická základní umělecká 

škola  také  akce,  kterých  se  účastní  i  děti  z  jiných  uměleckých 
škol;  taková setkání  jsou pro děti  i pro  jejich pedagogy velkým 
přínosem. Již několik let pořádá králická ZUŠ např. Taneční setkání 
pod Králickým Sněžníkem.  Jde  o  netradiční  soutěžní  přehlídku 
dětských a juniorských amatérských tanečních souborů, na které 
se schází kolem 300 tanečníků ve věku 5–15 let z Králík, Červené 
Vody, Rychnova nad Kněžnou, Hradce Králové, České Třebové, 
Jablonného nad Orlicí, Přelouče, Slatiňan, Úpice a ze Žiliny.
Taneční  obor ZUŠ bude  příštím  rokem v Klubu  na Střelnici 

(31. 1. – 1. 2. 2014) pořádat již 3. ročník výše uvedeného setkání 
mladých tanečníků. Poprvé bude toto setkání dvoudenní a v jeho 
programu budou nově zařazeny taneční semináře pro mladé taneč-
níky i jejich pedagogy-choreografy. Lektorem bude Šimon Kubáň, 
absolvent konzervatoře Taneční centrum Praha, v současné době 
sólista Pražského komorního baletu. Jako host Šimon Kubáň vystu-
puje ve Státní opeře Praha a v Národním divadle a věnuje se také 
vlastní choreografické tvorbě. Jako pedagog působí v ČR a v Izraeli.
Šimon Kubáň nebyl vybrán náhodou. Je to mladý umělec, který 

začínal s prvními tanečními krůčky právě v králické „zušce“. Pro 
současné žáky tanečního oboru může být Šimon Kubáň vzorem, 
který ukazuje, jak lze poctivou prací zúročit talent, a může je tak 
dobře motivovat. Na přehlídce se však Šimon Kubáň nepředstaví 
jenom jako lektor, chybět nebude ani jeho baletní vystoupení.
A právě na úhradu části nákladů spojených s organizací 3. ročníku 

Tanečního setkání pod Králickým Sněžníkem bude věnován výtě-
žek z dobrovolného vstupného na Novoroční dobročinný koncert 
Štěpána Raka. Věříme, že v kostele sv. Michaela Archanděla v Krá-
líkách zavládne příjemná atmosféra a že všichni společně krásným 
hudebním zážitkem oslavíme příchod nového roku.
Světoznámý  kytarista  Štěpán Rak  rozezní  struny  své  kytary 

1. ledna 2014 v 16:00.
Těšíme se s Vámi všemi na shledanou.

Ivana Marečková
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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:
Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb

den lékař/ka obec místo telefon
30. 11. So  MUDr. Vojtová  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 821
01. 12. Ne  MUDr. Vojtová  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 821
07. 12. So  MDDr. Vídeňská  Žamberk  Školská 834  465 613 103
08. 12. Ne  MDDr. Vídeňská  Žamberk  Školská 834  465 613 103
14. 12. So  MUDr. Appl  Dolní Čermná  č.p. 222  603 471 194
15. 12. Ne  MUDr. Appl  Dolní Čermná  č.p. 222  603 471 194
21. 12. So  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 567  465 324 829
22. 12. Ne  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 567  465 324 829
24. 12. Út  MUDr. Beranová  Jablonné n. O.  U koupaliště 149  465 642 267
25. 12. St  MUDr. Filipová  Lanškroun  Strážní 151  465 325 212
26. 12. Čt  MUDr. Hrdinová  Lanškroun  Opletalova 17  465 324 829
27. 12. Pá  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
28. 12. So  MUDr. Jaslovská  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 818
29. 12. Ne  MDDr. Ježáková  Letohrad  U Dvora 815  465 620 528
30. 12. Po  MUDr. Jedličková  Bystřec  č.p. 182  465 642 990
31. 12. Út  MUDr. Johnová  Letohrad  Šedivská 498  465 622 216
01. 01. St  MUDr. Karásková  Letohrad  U Dvora 815  465 620 358
04. 01. So  MUDr. Kobzová  Lanškroun  5. května 2  465 322 897
05. 01. Ne  MUDr. Kobzová  Lanškroun  5. května 2  465 322 897
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 zve-
řejnění Vašeho právě narozeného děťátka 
v měsíčníku Králický zpravodaj, přijďte na 
Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence 
obyvatel, s rodným listem dítěte.

Jana Panchártková
Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Uvedené informace jsou v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“
Vladimír Janda - Dagmar Skotáková

Tomáš Šolc - Yvona Všolková
Oldřich Filip - Simona Mlčůchová

VZPOMÍNKA
Dne 17. 12. 2013

uplyne 10 let
co nás

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

Michal Polák
Králíky 345

NIKDY NEZAPOMENEME
manželka a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 27. 12. uplynou již 4 roky, co 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan 
Michal Garnek z Králík, č.p. 659.
S láskou vzpomínají manželka 

Alena, synové 
Michal a Martin 
s rodinou, dcera 
Monika s rodinou, 
vnoučata Ondra, 
Michal, Petr, Jirka, 
Martínek.

Prodám byt v osob. vl. 3+1 
v Králíkách, Pivovarská 148/3. 
90 m2, cena Kč 950 tis.
Kontakt: 606827978.

Klub seniorů Králíky o.s.
pro měsíc prosinec připravuje
3. 12. - Výbor od 17.00 hodin. Z důvodu přípravy Valné hromady klubu 

výbor je otevřen pro členy s podnětnými návrhy či připomínkami do Plánu 
činnosti 2014.

10. 12. - Koupání v Zábřehu. Odjezd z autobusového nádraží ve 13.00 
hodin. Možná účast i nečlenům klubu.

14. 12. - Šachový turnaj. Výbor zve všechny zájemce o tento sport. Přihlášky 
v klubu vždy ve středu od 14.00 hodin.

20. 12. - Společenské posezení v Klubu při svíčkách na závěr roku 2013. 
Občerstvení v příznivých cenách. Začátek 15.00 hodin. Hudba zajištěna.

27. 12. - Posezení výborů polského a výboru klubu. Předání plánů činnosti 
do zapracování do plánů 2014. Začátek 15.00 hodin - klubovna klubu seniorů.

předseda Josef Dobrohruška

Obec Lichkov nabízí k pronájmu 
od 1. 12. 2013 restauraci „U 
nádraží“. Více info na OÚ či 
podatelna@lichkov.cz.
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úterý   3.   TURBO   3D   zač. v 17:00 hod
Turbo je obyčejný malý šnek, který touží po mnohem vyšší rych-

losti. Neustále trénuje a jeden metr dokáže aktuálně „uběhnout“ za 
sedmnáct minut. Je tedy právě čas opustit rodné rajče, vydat se do 
světa a splnit si své sny o rychlé jízdě. Na cestě plné dobrodružství 
si Turbo uvědomí, že těžko uspěje sám a že když splní malé sny 
svých kamarádů, pomůžou mu na oplátku splnit ten jeho velký – 
vítězství ve slavném závodu.

Vstupné 120,-; přístupný; česká verze; 95 min.

úterý   3.   ŽENA V KLECI   zač. ve 20:00 hod
Po tragické přestřelce je komisař Carl Mørck přeložen do sklepní 

kanceláře  nově  zřízeného Oddělení Q,  jež má  za  úkol  protřídit 
nedořešené a odložené případy. Komisař se přes výslovný zákaz 

střemhlav vrhá do řešení případu 
Merete Lynggaardové, populární 
političky,  která  před  pěti  lety 
záhadně  zmizela.  Případ  byl 
uzavřen jako jednoznačná sebe-
vražda. Mørckovi se však takové 
vysvětlení nezdá a vydává se na 
cestu, která ho zavede hluboko 
do podsvětí plného násilí a zášti, 
jež se skrývají za kultivovanou 
tváří  Skandinávie.  Strhující 
dánský thriller je prvním dílem 

filmové série o Oddělení Q podle bestsellerů Jussiho Adlera-Olsena.
Vstupné 80,-; přístupný od 15 let; titulky; 95 min.

čtvrtek   5.   KLAUNI   zač. ve 20:00 hod
Na počátku kariéry  vytvořili Oskar, Max  a Viktor  klaunskou 

skupinu Busters. Jejich klauniády představovaly ostrůvky svobody 
uprostřed nehybné bažiny rezignace v komunistickém režimu býva-
lého Československa. Pak se však mezi nimi cosi vážného odehrálo. 
Jak se ukáže, národem milovaní 
klauni se mezi sebou nedokážou 
vystát. Nyní  se Oskar  vrací  po 
třiceti  letech  z  emigrace,  aby v 
Praze  uzavřel  svoji  uměleckou 
kariéru. Setkání s bývalými přáteli 
vede  k  nevyhnutelné  vzájemné 
konfrontaci. Osud jim tak nabízí 
ještě jednu šanci, jak to naposledy 
pořádně roztočit. I po letech tak 
otázka zůstává stále stejná: Kdo 
se bude smát naposled?

Vstupné 110,-; přístupný od 12 
let; 115 min.

pátek   6.   RIVALOVÉ   zač. ve 20:00 hod
Formule 1  je místem, kde  jediná chyba může znamenat smrt. 

Na závodních okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. James 
Hunt – neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki 
Lauda – dokonalý profesionál, vždy precizní a disciplinovaný. Film 
Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen 
na okruzích, ale také v reálném životě. Přestože jsou soupeři, jsou 
jeden pro druhého inspirací, rivalita je však žene ke stále riskant-
nějším výkonům. Titul mistra světa může získat jen jeden...

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

sobota   7.   HUSITI   zač. v 17:00 hod
Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než 

se nám snaží namluvit učebnice dějepisu? Co když se Mistr Jan 
Hus v Kostnici ani neohřál, natož aby shořel? Co když měl Jan 
Žižka víc než jen jedno zdravé oko? Animovaná komedie režiséra 
Pavla Koutského hravě boří mýty o husitské éře, když na piedestal 
historie místo kazatele a vojevůdce staví dva neskutečné poplety, 
kteří  se  proti  své  vůli  stali  hrdiny. Mlhoš  je  nemajetný  šlechtic 
a Záboj chudý odjakživa, vykutálení jsou ale oba dva.

Vstupné 90,-; přístupný; 85 min.

sobota   7.   KŘÍDLA VÁNOC   zač. ve 20:00 hod
Romantický příběh z nákupního centra v čase Vánoc, ve kterém se 

prolnou příběhy čtyř přátel. Oční 
lékař Tomáš (Richard Krajčo) má 
rád volnost  a  ženy, hezká Nina 
(Vica Kerekes)  balí  dárky  ve 
stánku  a provokuje výstředním 
oblékáním, Ráďa  (David No-
votný)  pracuje  v  supermarketu 
jako manažer  prodeje  a  bydlí 
s početnou rodinou v malém bytě, 
a nakonec Zajíc (Jakub Prachař), 
čerstvě vystudovaný herec, mar-
ně obcházející  castingy. Každý 
z nich má své touhy a sny a právě 
Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit. Dejme šanci zázrakům!

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; 110 min.

úterý   10.   PTAČÍ ÚLET   3D   zač. v 17:00 hod
Dva odvážní krocani mají ambiciózní plán: vrátit čas a zachránit 

sebe a další krocany od  jistého konce. Cíl  je  jasný – ukradnout 
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vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty 
ze svátečního stolu ke Dnu díkůvzdání jednou provždy! Ptačí úlet 
je plný dobrodružství, zábavy, dojemné lásky a odvahy.

Vstupné 110,-; přístupný; česká verze; 85 min.

úterý   10.   JAKO NIKDY   zač. ve 20:00 hod
Vladimír Holas je malíř, sochař a pedagog okresního významu. 

Namaloval spoustu krásných obrazů - ale ne tak skvělých, jak si 
přál. Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště, smrt je ne-
vyhnutelná a on nechce umřít v nemocnici. V posledních chvílích 
má u sebe dvě ženy. Karla je svému životnímu partnerovi něčím 
podobná: malířka, bohémka, pro ostré slovo nejde daleko. Jaruna 
je vdaná, zdravotní sestra, kdysi byla jeho milenkou. Trojice vede 
marný boj se smrtí a současně mezi sebou…

Vstupné 50,- (film v akci); přístupný; 90 min.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ   3D
čtvrtek   12.   (!) pozor, zač. již v 19:00 hod (!)
Druhý díl filmové  ságy podle předlohy  J. R. R. Tolkiena. Po 

úspěšném přechodu přes vrchy čekají na hrdiny nástrahy nebez-
pečného Temnohvozdu, které musí překonat bez pomoci čaroděje 
Gandalfa. Odměnou za jejich odvahu bude příchod do Jezerního 
města, obývaného lidskou rasou. Na Bilbo Pytlíka pak čeká po-
slední úsek cesty k Osamělé hoře, kde poklad stráží drak Šmak. 
Promítáme v den české premiéry!

Vstupné 140,-; přístupný; česká verze; 150 min.

sobota   14.   PŘÍBĚH KMOTRA   zač. ve 20:00 hod
Příběh Kmotra  je  inspirován  bestsellerem  Jaroslava   Kmenty 

„Kmotr Mrázek“. Popisuje vzestup a pád člověka, který se od kšeftu 
s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české 
politiky. Policista Cajthaml (Lukáš Vaculík) je celý život na stopě 
Kmotrovi  (Ondřej Vetchý).  Sleduje Kmotrovu  láskyplnou  péči 
o rodinu, starost o její zajištění a postupnou cestu k moci. Posedlý 
svou pravdou, obětuje policista vlastní soukromý život, přičemž 
sleduje rodinnou idylu muže na druhé straně barikády. Vliv  jeho 
protivníka vzrůstá natolik, že dokáže narušit i struktury na straně 
zákona a nakonec Cajthamla připraví o jeho postavení a práci. Ten 
přesto s buldočí vytrvalostí věří ve spravedlnost.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; 95 min.

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
úterý   17.   zač. v 17:00 hod
Po katastrofální potravinové bouři v prvním díle byl vynálezce 

Flint a jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému 
úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné 
tvory  -  cosi  jako  živoucí  jídlo.  Pojďte  se  seznámit  s  čipernýmí 
okurkami,  hladovými  tacodýly  nebo  krevetími  opičkami! Flint 
bude mít s kamarády spoustu práce uvést vše zase na pravou míru...

Vstupné 70,-; přístupný; česká verze; 95 min.

ZUZANA MICHNOVÁ: JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT
úterý   17.   zač. ve 20:00 hod
Celovečerní  snímek  o  hudební  skladatelce,  textařce  a  zpě-

vačce  Zuzaně Michnové, mj. 
hlavní  představitelce  legen-
dární  skupiny Marsyas.  Film 
není  klasickým  dokumentem, 
jedná  se  o  koláž  vzpomínek, 
vzácných archivních materiálů, 
hraných scén, výpovědí osob-
ností  a  záběrů  z  vyprodaného 
koncertu v La Fabrice. Fantazie 
a  abstraktnost  textů  Zuzany 
Michnové prosakuje po vzoru 
Buňuela  i  do  pojetí  hraných 
scén a chvílemi vzniká doslova 
obrazová báseň.

Vstupné 80,-; přístupný; 90 min.
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středa   18.   LÁSKY ČAS   zač. ve 20:00 hod
Tim je naprosto obyčejný nesmě-

lý jedenadvacetiletý Brit, který má 
starostlivou matku, potrhlou sestru, 
úžasného otce a žádnou holku. To se 
má brzy změnit, jelikož Tim právě 
dozrál  do  věku,  kdy mu  tatínek 
prozradí rodové tajemství. Všichni 
mužští  členové  tohoto  rodu  totiž 
mohou tak trochu cestovat v čase, 
což  v  tomto  případě  znamená,  že 
se můžou vracet  jen do minulosti, 
k událostem, které oni sami prožili. 
Stačí  zajít  do  nějakého  tmavého 
koutku,  zavřít  oči,  sevřít  pěsti  a 
jsou  tam,  kde  si  přáli  být. Tim  se 
okamžitě  rozhodne  využít  téhle 
dovednosti k tomu nejdůležitějšímu, co člověk jeho věku potřebuje. 
Tedy k holce, pokud možno hezké, chytré, hodné a lačné po sexu. 
Ta Timova se  jmenuje Mary a  jejich vztah je dokonalý, protože 
všechny nedokonalosti Tim pokaždé napraví. Ovšem ani s takovou 
schopností nemůžete život obehrávat donekonečna… Nová kome-
die Richarda Curtise, tvůrce famózní Lásky nebeské a scenáristy 
Notting Hill, Mr. Beana a Bridget Jonesové.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
čtvrtek   19.   zač. v 17:00 hod

Mimořádně  poutavý  pohád-
kový příběh se odehrává v pře-
krásné zasněžené norské přírodě. 
Odvážnou  dívku  Sonju  drží 
v  zajetí  banda  lupičů. Dorazí 
spolu  do  vesnice  v  zakletém 
království.  Kdysi  dávno  král 
ztratil svou jedinou dceru, která 
se vydala do lesa hledat Vánoč-
ní  hvězdu.  Dcera  se  však  už 
nikdy nevrátila  a  na  království 
sestoupila tma a smutek. Sonja 
se po riskantním útěku dostane 
do  zámku,  kde  si  vyposlechne 

smutný příběh královské rodiny. Rozhodne se Vánoční hvězdu najít 
a tím zlomit kletbu, která již dlouho visí nad královstvím.

Vstupné 50,- (film v akci); přístupný; česká verze; 80 min.

čtvrtek   19.   DIANA   zač. ve 20:00 hod
Lady  Dianu,   pr inceznu 

z Walesu, zná téměř každý. Jen 
málokdo  však  zná  skutečnou 
Dianu Spencerovou, jen málo-
kdo v ní vidí obyčejnou ženu. 
Film  Diana  není  klasickým 
životopisem,  zaměřuje  se  na 
poslední dva roky jejího života, 
kdy opustila královskou rodinu 
a tísnivý život v Buckingham-
ském paláci. Na roky naplněné 
novou  chutí  žít,  neúnavnou 
charitativní  prací  a milostným 
vztahem,  v  jaký  už  ani  nedo-
ufala…

Vstupné 80,-; přístupný; titul-
ky; 105 min.

pátek   27.   KOVÁŘ Z PODLESÍ   zač. v 17:00 hod
Odvážný  a  vynalézavý  sirotek Toník  se  spolu  se  svérázným 

strýcem kovářem snaží zachránit vesnici před drakem a svou mi-
lou Bětku před zlými vílami i nechtěným ženichem. Pohádkový 
rodinný  snímek má  poklidné  tempo  klasických  pohádek  a  bez 
zbytečného  spěchu vypráví příběh, ve kterém  jde,  jako v každé 

správné pohádce, o souboj dobra 
a zla, i když tentokrát je všechno 
trochu obráceně, takže například 
drak  je  přátelské,  neškodné  a 
opuštěné stvoření…

Vstupné 50,- (film v akci); 
přístupný; 85 min.

LÁSKY ČAS
pátek   27.   zač. ve 20:00 hod
Opakujeme  romantickou ko-

medii  Richarda Curtise, tvůrce 
famózní Lásky nebeské a scená-
risty  snímků Notting Hill, Mr. 
Bean a Deník Bridget Jonesové.

Vstupné 100,-; přístupný od 
12 let; titulky; 120 min.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ   3D
sobota   28.   zač. v 17:00 hod
Animovaný  dobrodružný  snímek  o  nebojácné  a  věčně  opti-

mistické  dívce Anně,  která  se  vydává  na  velkolepou  výpravu 
v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, 
aby nalezla svou sestru Elsu. Všichni se musí vypořádat s drsnými 
podmínkami velehor, s mýtickými trolly i legračním sněhulákem 
Olafem. Navzdory drsným živlům se snaží dosáhnout svého cíle 
dříve, než bude zcela pozdě…

Vstupné 130,-; přístupný; česká verze; 105 min.

sobota   28.   PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?   zač. ve 20:00 hod
Vánoce  jsou prostě  od  toho, 

aby  se  konaly  dobré  skutky, 
přání se plnila za každou cenu a 
aby na zázraky věřily nejen děti. 
Šarmantní šedesátník José (Josef 
Abrhám) se vrací po třiceti letech 
z Mexika do rodné Prahy, proto-
že  věří, že pro dceru Penélope 
je poslední nadějí na otěhotnění 
slavné Pražské jezulátko. Ukáže 
se také, že každý z členů Josého 
rodiny skrývá své tajemství a že 
v Praze  je kromě  legendárního 
jezulátka i řada dalších bytostí, které jsou schopné konat zázraky.

Vstupné 110,-; přístupný; 100 min.

Klub Na Střelnici Králíky
PROSINEC 2013

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR – ADVENTNÍ KONCERT
pátek   13.   zač. ve 20:00 hod
Tomáš Kočko & Orchestr představí svůj adventní program složený 

převážně ze skladeb z alba „Koleda“. Na koncertě zazní známé lidové 
koledy v jedinečných aranžích, ale také vánoční autorskéh písně To-
máše Kočka, vše pak doplněno o standardní repertoár skupiny včetně 
skladeb z posledního, prestižní cenou Anděl oceněného  alba „Cestou 
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na jih“. Tomáš Kočko je autorem několika výborných nahrávek: album 
„Poplór“ bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts, 
kolekce skladeb „Do kamene tesané aneb Ondráš“ se stala předobrazem 
polského divadelního představení „Ondraszek - pan Łysej Góry“. Se 
svou muzikou inspirovanou tradiční moravskou hudbou koncertoval 
Tomáš Kočko & Orchestr v Evropě od Ruska až po Irsko, hraje na 

festivalech folklórních, folkových i rockových. Zatímco první deska 
„Horní chlapci“ je folkovým holdem valašskému básníkovi Ladislavu 
Nezdařilovi, aktuální CD „Cestou na jih“ představuje etnorockové pu-
tování Moravou ze severu na jih. A v rozpětí mezi těmito alby najdete 
hudbu výjimečného seskupení kolem charismatického Tomáše Kočka, 
tj. vynikající world music s moravskými kořeny. Více informací na 
www.kocko.cz Vstupné 100,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji u paní 
Kubešové v obchodě Halens na Velkém náměstí, tel.: 732 202 193.

VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU LETOHRAD
pátek   20.   zač. v 19:00 hod
Dvanáctý králický Vánoční koncert Big Bandu Letohrad, ve kterém 

uslyšíte  slavné orchestrálky  a  výběr  populárních melodií  a  písní, 
které Vám zazpívají Lucie Luxová, Klárka Dostálková, Veronika 
Stejskalová, Pavla Zamazalová, Petr Dostálek, Tomáš Jukl, Vladimír 
Zamazal a Oktet Girls. Pochopitelně nebudou chybět ani melodie 
vánoční. Moderuje Martin Mimra,  řídí Rostislav Zábraha a Sláva 
Skalický. Koncert je součástí králického Adventu. Vstupné 80,- Kč, 
předprodej vstupenek v obchodě Halens na Velkém náměstí, paní 
Kubešová, tel.: 732 202 193.

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

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předpro-
deji vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 603 849 460, a také na 
internetové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Poděkování
Dovoluji  si  touto cestou poděkovat paní Mgr. Olze Zajacové za 

14letou spolupráci a starosti, které zvládala 14 let ve svém osobním 
volném čase a tak díky jejímu nasazení a šarmu jsem vždy měla mla-
dé umělce ze ZUŠ Králíky, kteří mi zpívali a hráli na 28 koncertech 
šanovského Zpívání. Děkuji  také všem účinkujícím z králické ZUŠ 
i jejich pedagogům a rodinám. Tato vystoupení se konala 2x do roka 
vždy o prázdninách, tj. v době jejich rodinného volna. Nemohu než 
připomenout také velmi dobrou spolupráci s Muzeem v Králíkách a jeho 
ředitelem Mgr. Pecháčkem i zaměstnanci muzea. Velmi krásné zážitky 
nám v poslední době přinášel také Mi-Fo band z Králík. Děkuji dámám 
v papírnictví na náměstí, paní Monice Kudláčkové v květinářství, paní 
Anně Ježkové v butiku. Jestli jsem tu někoho opomněla, prosím o pro-
minutí. Opravdu všem ze srdce děkuji! Bez Vás všech by to nebylo ono!

Vděčná Marie Podalová, organizátor koncertů v Šanově
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – prosinec 2013
Vánoční vystoupení žáků ZUŠ
ve středu 4. prosince v 19 hodin, sál kina 

v Jablonném nad Orlicí 

Odbor kultury vás zve na koncert
Gemma - v pátek 6. prosince v 19 ho-

din, sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Odbor kultury vás zve na koncert
Jakub Smolík v pátek  13.  prosince 

v  19  hodin,  sál  kina  v  Jablonném  nad 
Orlicí 
Jakubu Smolíkovi vyšlo začátkem října 

album „Vítám každý nový den“. V rámci 
svého podzimního  turné  s  kapelou vám 

představí mimo jiné právě písničky z to-
hoto alba.

Výstava „Půjdem spolu do betléma“
Výstavu betlémů si můžete prohlédnout 

do 5.  ledna během otevírací doby na IC 
čp. 30

Digitální kino Jablonné nad Orlicí - prosinec
datum, hodina název, formát min. - vstupné - žánr - tit./dab.
Neděle 1. prosince v 19.30  Křídla Vánoc   110 min. - 120,- Kč - komedie - české znění
Pondělí 2.prosince v 19.30  Maturita  87 min - 90,- Kč - komedie - české znění
Sobota 7 prosince v 19.30  Thor: Temný svět     2D  111 min. - 100,- Kč - akční, fantasy - dabing 
Neděle 8.prosince v 19.30  Přijde letos Ježíšek?  100 min. - 110,- Kč - romantický - české znění
Pondělí 9. prosince v 19.30  Bella Mia  93 min. - 100,- Kč -drama - české znění 
Úterý 10. prosince v 19.30  Rozkoš  111 min. - 110,- Kč - drama - české znění 
Středa 11.prosince v 19.30  Přijde letos Ježíšek?  100 min. - 110,- Kč - romantický - české znění
Čtvrtek 12. prosince v 17.30  Ledové království     3D  109 min. - 135,-/155,- Kč - anim., dabing 
Čtvrtek 12. prosince v  19.30  Hobit: Šmakova dračí poušť     3D  140,-Kč - fantasy- dabing
Sobota 14. prosince v 19.30  Přijde letos Ježíšek?  100 min. - 110,- Kč - romantický  - české znění
Neděle 15. prosince v 17.30  Ledové království     2D  109 min. - 120,-/100,- Kč - anim. - dabing
Neděle 15. prosince v 19.30  Křídla Vánoc   110 min. - 100.- Kč - komedie - české znění
Pondělí 16. prosince v 19.30  Hobit: Šmakova dračí poušť     2D  110,- Kč - fantasy - dabing
Úterý 17. prosince v 19.30  Bella Mia  93 min. - 90,- Kč - drama - české znění
Středa 18. prosince v 19.30  Klauni  120 min. -100,- Kč - komedie- české znění
Čtvrtek 19.prosince v 19.30  Rozkoš  111 min - 110,- Kč - drama - české znění
Pátek 20. prosince v 19.30  Hobit: Šmakova dračí poušť     3D  140,- Kč - fantasy - dabing
Sobota 21. prosince v 17.30  Putování s dinosaury     3D  81 min. - 130,-/150,- Kč - rodinný - dabing
Pondělí 23. prosince v 19.30  Přijde letos Ježíšek?  100 min. - 110,- Kč - romantický - české znění
Čtvrtek 26. prosince v 19.30  Hobit: Šmakova dračí poušť     3D  140,- Kč - fantasy - dabing
Pátek 27. prosince v 17.30  Putování s dinosaury     3D  81 min. - 130,-/150,- Kč - rodinný - dabing
Pátek 27. prosince v 19.30  Klauni  120 min. -100,- Kč - komedie- české znění
Sobota 28. prosince v 17.30  Ledové království   3D  109 min. - 130,- Kč - animovaný - dabing
Neděle 29. prosince v 19.30  Hobit: Šmakova dračí poušť    2D  110,- Kč - fantasy - dabing
Pondělí 30. prosince v 19.30  Rozkoš  111 min. - 110,- Kč - drama - české znění 
Čtvrtek 2. ledna v 17.30  Putování s dinosaury     3D  81min. - 100,-/150,- Kč - rodinný - dabing
Pátek 3. ledna v 17.30  Ledové království     3D  109 min - 130,- Kč - animovaný - dabing
Sobota 4. ledna v 19.30  Hobit:Šmakova dračí poušť     3D  130,- Kč - fantasy - dabing
Neděle 5. ledna v 19.30  Křídla Vánoc  110 min. - 80,- Kč - komedie - české znění
Pondělí 6. ledna v 19.30  Jeptiška  114 min. - 90,-  Kč - drama - titulky
Úterý 7. ledna v 19.30  Walter Mitty a jeho tajný život  114 min. - 120,- Kč  - fantasy - titulky
Středa 8. ledna v 17.30  Niko 2   75 min.- 100.- Kč - animovaný - dabing
Středa 8. ledna v 19.30  Zpátky do ringu   90 min. - sportovní - titulky
Čtvrtek 9. ledna v 19.30  47 Róninů     3D  119 min. - 150,- Kč - akční, fantasy - dabing
Pátek 10. ledna v 19.30  Jeptiška  114 min. - 90,- Kč - drama - titulky

Ordinační hodiny
MUDr. Eva Rýcová
Po 06.30 - 11.00
 13.00 - 14.00 audia

Út 06.30 - 11.00
 14.00 - 16.00

St 06.30 - 11.00
 13.00 - 14.00

Čt 06.30 - 11.00
 14.00 - 16.00
 16.00 - 18.00 pro
 objednané a pozvané

Pá 06.30 - 11.00
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů 

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

Výprodej kol AUTHOR

 Alena Jirásková, Malé náměstí 337, Králíky, tel. 602137867

14.590,- Kč

11.990,- Kč

sleva
2.600,- Kč

Buchta nebo koláč, hlavně že chutná!
9. listopadu proběhl v klubovně v Prostřední Lipce 3. ročník soutěže 

“O LIPECKOU BUCHTU”. Ze  třinácti  lahodných kousků porotě 
nejvíce zachutnal eskymo řez p. Líbalové, moravský koláč p. Chod-
cové a svatební koláčky p. Molkové, která nakonec obdržela i cenu 
publika  - ZLATÝ PEKÁČ. Výherkyním  ještě  jednou gratulujeme 
a všem děkujeme, že se do soutěže zapojili! 
Po ochutnávce, jakožto hlavním programu, proběhlo několik dalších 

drobných soutěží. Například za zvučný hlas při karaoke obdržel cenu 
pan Hejtmanský. Při volbě letošního nejlepšího sloganu o buchtě se ved-
le loňského „Nejlepší buchta je pivo“ zařadil výrok Marcely Kaplanové 
„Nejlepší buchta je od babičky“. Novinkou třetího ročníku bylo cvičení 

lidové tvořivosti, kdy každý zúčastněný do započatého příběhu vepsal 
jednu větu. Rádi bychom Vám tedy představili 1. Lipeckou pohádku:

Jak šla buchta do světa (kolektiv pekařek a pekařů)
Byl jednou jeden obchod, kde seděla mouka v regálu a sledovala 

chlapy přicházející na pivo. Jeden voněl jinak, po skořici, tak se 
rozhodla stát se buchtou. Seskočila z regálu a šla do vesnice hledat 
nejlepší pekařku. Hledala dlouho, až došla k malé chaloupce na 
konci vesnice. Zaťukala na dveře, dlouho nikdo nešel. V chaloupce 
bydlel ten, co voněl skořicí, ale ještě seděl v obchodě na pivě, proto 
ji otevřela jeho žena a mouka se málem sesypala. 

Posléze se schovala do díže, podala ruku droždí a přiťukli si mlé-
kem. Zatočila se všem hlava, až začali kynout. V tom momentě začal 
zmatek, který vyburcoval povidla s tvarohem k činnosti a začal koncert. 
V té melodii se roztočil pekáč a rozpálila se trouba. Pekáč lítal z jedné 
strany kuchyně na druhou a troubě už nedočkavostí klapala dvířka.

V tom přišel domů manžel pekařky, ale nevoněl už po skořici, ale 
po pivu a měl takový hlad, že když viděl ten pekáč, tak se na něj vrhl 
a se stolu ho zvrhl. Je mi líto, ale buchta by ráda šla, ale nedošla. 
Pivo nad všechny buchty!
3.  ročník  soutěže O LIPECKOU BUCHTU by  se neuskutečnil 

bez podpory: Paní Vančové, Lékárny „U Černého Orla“, společnosti 
QTB s.r.o., Domácích potřeb Hudetzovi, Lucie Brůnové, Magda-
leny Novákové, Jarmily Válkové, Poroty a členů Osadního výboru 
Prostřední Lipka.

Za Osadní výbor a Mlýn o.s. Miroslav Beran,
Kristina Brůnová a Dana Procházková

(fotografie k článku na následující straně)
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O LIPECKOU BUCHTU 2013

Nahlédnutí do
Mateřské školy

Prostřední Lipka
Školní rok 2013/2014 se nám naplno rozjel a v naší MŠ jsme 

mohli přivítat mnoho hostů. Jeden z nich byl pan myslivec Mi-
roslav Beran, který si pro děti připravil povídání na téma: Jak 
zvířátka  přezimují.  Paroží,  vycpaniny ptáků  a  další materiály 
zapůjčil MS Hubertus Lichkov.
Hasiči z Králík k nám přijeli ve středu 30.10. s ukázkou ha-

sičské techniky a zároveň děti seznámili s prevencí proti požáru 
a úrazu. 
Každý měsíc  k  nám  jezdí  s  pohádkou  divadlo Úsměv  ze 

Žamberka. 
Za Mateřskou školu Prostřední Lipka děti a celý kolektiv.

Myslivec pan Beran v komunikativním kruhu.

Divadlo Úsměv ze Žamberka s pohádkou O švadlence Elišce.

Hasiči z Králík.

1. místo p. Líbalová (na fotografii uprostřed).
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Příjemné rozjímání
V Dolní Lipce v kapli Panny Marie utěšitelky nemocných 

byla dne 2. 11. 2013 sloužena Dušičková mše. Zúčastnilo se 
jí velké množství lidí, které také kromě vzpomínek na zesnulé 
příbuzné a známé přilákala i možná skutečnost, že po generální 
rekonstrukci věže zazněl znova po letech historický zvon Svatý 
Václav.
Celou mši svým zpěvem doprovázela Schola z Červené Vody. 

Krásná  atmosféra vnukla  faráři Pavlu Plíškovi nápad,  (který 
byl přijat s nadšením) o uspořádání netradiční půlnoční mše se 
zpěvy koled a občerstvením.
Chceme tímto poděkovat Schole z Červené Vody za pěkný 

zážitek, celé rodině Herzigových za úklid a květinovou výzdobu 
kostelíčka.
Těšíme se opět na setkání na První půlnoční mši 24. 12. ve 24 

hodin s Vámi a hudebníky z Červené Vody v útulném prostředí 
Kaple v Dolní Lipce.
Přijďte nás podpořit svým zpěvem a dobrou vánoční náladou.

E. Rýcová, J. Brčák

Prostor MC před rekonstrukcí.

Mateřské centrum EMMA

Prostor MC po rekonstrukci.
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OMLUVA
Vážení přátelé, ještě jednou Vás zdravíme z Dolní Moravy. 
Jak jistě víte, v minulém čísle jsme psali článek o našem synovi Mi-

chalovi a žádali jsme o pomoc při shánění finančních prostředků, aby-
chom mohli Míšovi pořídit nový vozík, který opravdu nutně potřebuje. 
Bohužel se nám ale stala nemilá věc a to ta, že uvedené číslo účtu 

bylo napsané špatně, proto se Vám peníze vracejí a nejdou odeslat. Je 
to pro nás velmi nepříjemná situace, za kterou se velmi omlouváme. 
Pro  ty,  kteří  přece  jenom neztratili  touto  nemilou  zkušeností 

zájem o pomoc Míšovi, uvádíme již správné číslo účtu (číslo účtu: 
777777222/0800, VS: 0008176157) a budeme jen rádi za každou i 
sebemenší pomoc.
Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme.

V Dolní Moravě 20. 11. 2013
Emílie a Petr Čermákovi

Dolní Morava 33, pošta Králíky, 561 69
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