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Významné dny měsíce června
1. 6. Den dětí 
2. 6. Den pozemního vojska 
4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských

obětí agrese 
5. 6. Světový den životního prostředí 
5. 6. Den rozvoje a vzdělávání dospělých 
8. 6. Mezinárodní den oceánů 

12. 6. Mezinárodní den za odstranění práce dětí 
14. 6. Světový den dárců krve 
15. 6. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby 
16. 6. Den afrického dítěte 
16. 6. Evropský den židovské kultury 
17. 6. Světový den boje proti suchu

a rozšiřování pouští 
20. 6. Světový den uprchlíků 
21. 6. Den květů 
21. 6. Evropský den hudby
21. 6. Mezinárodní den trpaslíků
23. 6. Světový den házené
24. 6. Světový den osteoporózy

(pokračování na straně 7)

Kdo žije ve 
vzpomínkách, nezemřel
Z krásného německého města Limburg,  ležícího pár kilometrů 

od našeho partnerského Villmaru, jsme byli  zvyklí uplynulých 
deset let dostávat dopisy plné optimismu, radosti a přátelských 
slov. Psal je náš velmi dobrý přítel pan Günther  Ahndorf.
Poslední dopis s poštovním razítkem Limburg  16. 5. 2007 

měl černě orámovanou obálku  a přinášel smutnou zprávu.
 Pan Günther Ahndorf ukončil  15. května svou životní ces-

tu, kterou začal 17. prosince 1922  v našem městě. Své rodné 
Králíky miloval a byl to on, kdo se zasloužil o vznik partner-
ství mezi Villmarem a Králíkami. 
Nečekaná smutná zpráva je o to bolestivější, že přišla v době 

posledních příprav našeho Partnerského spolku na zájezd do 
Villmaru, kdy jsme se všichni těšili na setkání s panem Gün-
therem.
Jsem přesvědčená, že všichni,  kteří  tohoto vzácného člověka 

poznali, budou ve vzpomínkách často s ním. Tím se naplní myš-
lenka Immanuela  Kanta uvedená na smutečním oznámení:
„Kdo žije ve vzpomínkách, nezemřel.„

Ivana Marečková

Pan Günther  Ahndorf s manželkou Dorotheou

Kulminace Králíků v Králíkách
Pořadatelé 4. setkání Králíků v Králíkách, Občanské 

sdružení Patriot CZ a Město Králíky,  se  již nemohou 
dočkat, až příhraniční městečko pod Králickým Sněž-
níkem zaplaví nositelé příjmení Králík – Králíková. Již 
v těchto dnech zveřejnili na stránkách www.kraliky.cz 
oficiální program setkání. 
Vše se ponese v duchu recese a dobré zábavy. „Chce-

me, aby se do Králík přijeli Králíci nejen potkat s pří-
buznými, i těmi velmi vzdálenými, ale také se zasmát 
a  s  dobrou  náladou  a  úsměvem  na  líci  se  s  Králíka-
ma i loučit,“ říká rozchechtaný předseda sdružení Jan 
Králík z Prachatic.
Také  letos  se bude program nejen konzumovat, ale 

účastníci  setkání ho pomohou sami  tvořit.  „Máme na 
dopoledne nachystánu Králičí 6. Síly si  změří náhod-
ně sestavená družstva Králíků a domácích Králičáků,“ 
spiklenecky  prozrazuje  Jan Králík. Není  bez  zajíma-
vosti, že se nemůže stát, aby v družstvu domácích sta-
nul Králík. Ve čtyřtisícovém městě totiž žádný Králík 
nebydlí. 
Vše vypukne o deváté ráno na pódiu uprostřed Vel-

kého náměstí. „LaLa“ kroužek místních seniorů zahra-
je a zazpívá prvním Králíkům u registrace. Oficiálního 
přivítání se Králíkům dostane od starostky města paní 
Jany Ponocné, ale i radního Pardubického kraje pana 

Miloslava Macely, a letošní králičí celebrity Jiřího Krá-
líka, ředitele letní filmové školy v Uherském Hradišti. 
Ale i mezi vzácnými hosty čekejte překvapení.
„V programu  si  vybere každý – dospělý Králík,  ale 

i  malý  Králíček,“  usmívá  se  šibalsky  Honza  Králík. 
„Vše  je popsáno ve zveřejněném programu. Věřím, že 
akce neskončí besedou s celebritou na radnici po čtvrté 
odpoledne, ale že Králíky jsou tak hezkým místem, že 
zde Králíci vydrží i do večera,“ dodává Králík.

Tisková zpráva z 23. 5. 2007
Patriot CZ 
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Vážení spoluobčané,
jménem  pracovní  skupiny,  která  se 

zabývá  způsobem  plánování  sociálních 
služeb v našem městě, bychom vás tou-
to  cestou  chtěli  požádat  o  spolupráci 
při  zjištění  vašich  skutečných  potřeb 
v oblasti sociální péče.
Vzhledem  k  faktu,  že  se  jedná 

o budoucnost všech občanů, rádi bychom 
znali názor  i  těch z vás, kteří si v tuto 
chvíli možná ani nepřipouštíte, že byste 
někdy v budoucnu mohli nějakou pomoc 
potřebovat.
Krátký  dotazník,  tvořící  přílohu 

tohoto  zpravodaje,  nám  velice  pomůže 
vybrat  oblast,  ve  které má  smysl  plá-
novat  rozvoj  sociálních  služeb,  a  tak 
zlepšit  jejich  nabídku,  aby  odpovídala 
reálným potřebám.
Chceme  budovat  a  rozvíjet  ty  služ-

by,  které  budou  opravdu  využívány. 
Využijte proto možnost osobně se zapo-
jit do tohoto procesu a ovlivnit tak dění 

v našem městě. 
Abychom  vám  co  nejvíce  usnadnili 

předání vyplněného dotazníku, připra-
vili  jsme pro vás několik  způsobů,  jak 
jej  můžete  odevzdat,  a  to  následovně, 
nejpozději však do 30. 6. 2007:
1) v podatelně Městského úřadu, Vel-

ké  náměstí  5  (přízemí  vlevo,  hned  za 
hlavními dveřmi)
2) na Odboru sociálních věcí a zdra-

votnictví  v  budově  Městského  úřadu, 
Karla Čapka 316 
3)  prostřednictvím  svých  dětí  nebo 

vnoučat na kterékoliv ZŠ nebo Gymná-
ziu v Králíkách
4) do poštovní schránky Domu s pečo-

vatelskou službou v ulici Na Křižovatce 
193 (v „Berlíně“).

Předem děkujeme za vaši spolupráci.
Jarmila Berková,

vedoucí pracovní skupiny

Ocenění záslužných činů
Dne 9. 5. 2007 odpoledne přivítala sta-

rostka  města Králíky paní Jana Ponoc-
ná v obřadní síni dva naše spoluobčany. 
Vedení města schválilo ocenit za proje-
venou osobní statečnost pana Vladimíra 
Dostála  a  a  Michala  Gregora,  žáka  9. 
třídy  základní  školy.  Slavnostního  při-
jetí  oceněných  spoluobčanů  se  zůčast-
nil  ředitel ZŠ 5. května Mgr. Vlastimil 
Kubíček, za radu města a zároveň  i za 
sociální komisi  se  zůčastnila Mgr. Jar-
mila  Berková.  Paní  starostka  po  krát-
kém projevu předala  oceněným pamět-
ní list, věcný dar  a požádala je o zápis 
do pamětní knihy města. Mgr. Kubíček 
připomněl,  že  za  osobní  pomoc  žáka 9. 
třídy  M.  Gregora  paní  Jarmile  Ludví-
kové písemně poděkoval i ředitel Domu 
s pečovatelskou službou Mgr. Hejkrlík. 

Ředitel školy také předal za ZŠ 5. květ-
na věcný dar. Oceněným bčanům podě-
koval i vedoucí odboru školství, kultury 
a  tělovýchovy.  Po  zápisu  do  pamětní 
knihy města následovala krátká nefor-
mální beseda. 

Důvody ocenění:

Pan Vladimír Dostál dne 9. 4. 2007 při 
výkonu služby vlakvedoucího duchapří-
tomně zajistil první pomoc těžce raněné-
mu při železničním neštěstí. 

Michal  Gregor,  žák  9.  třídy  základ-
ní  školy    poskytl  nezbytnou  základní 
pomoc  paní  Jarmile  Ludvíkové,  která 
při pádu utrpěla zranění. 

Za redakci KZ J. Divíšek,
foto J. Vacek

Ceník inzerce v Králickém zpravodaji
Komerční inzerce  -  cena  Kč  5,-  á  cm2,  černobílý  tisk,  umístění  reklamy 

uvnitř  časopisu  (přední a  zadní  strana v barevné úpravě  jsou vyhrazeny pro 
potřeby města - kulturní akce atd.). Opakovaná inzerce minimálně 6x po sobě 
- sleva 25 %.
Provizní sleva zprostředkovatelským agenturám není poskytována!
Osobní inzerce - Kč 2,- á cm2 (typu vzpomínka, poděkování atd.).
Řádková inzerce pro občany je zdarma (nabídky typu koupím - prodám).
Inzerci přijímá:
Slečna Lenka Faltusová, mail: l.faltusová@orlicko.cz, tel. 465 670 705.
Jan Divíšek, mail: j.divisek@orlicko.cz, tel. 465 670 721.

Humanitární sbírka
Ve dnech 10., 11., 12. 7. 2007 

se koná tradiční humanitární sbírka 
v prostorách ZŠ 5. května v Králí-
kách.

Přijímáme čisté, nepoškozené 
ošacení v neomezeném množství.

Taneční zábava
Bowling Králíky

Sobota 23. 6. od 19.30 hod.
Bowling Králíky - letní parket 

pořádá letní taneční zábavu. Zahra-
je kapela NOU ENTRY a rocková 
zábavová kapela 4WATTY. Přijďte 
si zapařit na známé pecky našich 
kapel.

Na pátek 6. 7. připravujeme zába-
vu se skupinou MENHET.

SETKÁ NÍ
SENIORŮ

Dne 24.  5.  2007  se uskutečnilo  pra-
videlné setkání našich seniorů spojené 
s taneční zábavou. Akci opět organizo-
vala sociální komise Města Králíky ve 
spolupráci  se  sociálním  odborem MěÚ 
Králíky. Setkání se zúčastnilo cca 200 
lidí.  V  průběhu  odpoledne  zazpívaly 
děti z MŠ Moravská, taneční vystoupe-
ní připravily děti ze ZUŠ Králíky. Pořa-
datelé  předali  manželům  Smithovým 
u  příležitosti  jejich  46.  výročí  sňatku 
květiny a DVD Králíky. Za vedení měs-
ta  se  setkání  z  důvodu  nepřítomnosti 
paní  starostky  zúčastnil místostarosta 
pan Čestmír Doubrava.
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CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU DO ZAHRANIČÍ?
Máte platný cestovní doklad ? Nezapo-

mněli jste na to, že od 1. září 2006 nelze 
zapisovat děti do  cestovních pasů  rodi-
čů? Mohou  opravdu  vycestovat  všichni 
členové Vaší rodiny? 
Pokud  máte  děti  zapsané  v  plat-

ném  cestovním pase  vydaném    před  1. 
9.  2006,  pak  Vám  nic  nebrání  vyrazit 
. Pokud  tomu  tak není,  je  nejvyšší  čas 
začít jednat. A co Vás čeká?
V případě, že se jedná o první cestov-

ní pas dítěte mladšího 15 let, předkládá 
zákonný  zástupce  spolu  s  občanským 
průkazem a  rodným  listem dítěte  také 
osvědčení o státním občanství.
 Jak získat toto osvědčení : Dostavíte 

se na matriku, předložíte rodný list dítě-
te, váš občanský průkaz, oddací list rodi-
čů (pokud není, tak rodné listy rodičů) a 
zaplatíte správní poplatek 100,- Kč. Zde 

sepíšete žádost, která se zasílá na Kraj-
ský úřad do Pardubic, na základě které 
je vydáno požadované osvědčení o stát-
ním občanství.

Co potřebujete k vydání cestovní-
ho pasu pro občana:

- mladšího 5 let  -  2  fotografie,  rod-
ný  list  dítěte,  váš  občanský  průkaz, 
osvědčení  o  státním  občanství  (pokud 
již  nebyl  vydán  cestovní  pas),  správní 
poplatek 50,- Kč

- staršího 5 let, mladšího 15 let 
-  žádná  fotografie,  bude  pořízena  na 
Městském úřadě,  rodný list dítěte, Váš 
občanský  průkaz,  osvědčení  o  státním 
občanství (pokud již nebyl vydán cestov-
ní pas), správní poplatek 100,- Kč

- staršího 15 let, mladšího 18 let 
-  žádná  fotografie,  bude  pořízena  na 

Městském úřadě,   rodný list a  občanský 
průkaz, přítomnost zákonného zástupce 
a jeho občanský průkaz, správní popla-
tek 600,- Kč

- staršího 18 let  -  žádná  fotografie, 
bude  pořízena  na  Městském  úřadě, 
občanský průkaz, původní cestovní pas, 
správní poplatek 600,- Kč

Právě jste uzavřeli manželství?
Upozorňuji na skutečnost, že dle § 28 

odst.  1  písm.  c)  zákona  č.  329/199 Sb., 
o  cestovních  dokladech,  ve  znění  poz-
dějších  předpisů, končí platnost ces-
tovního dokladu uplynutím doby 
3 měsíců  ode dne změny příjmení 
občana, pokud k ní došlo v souvislosti 
s uzavřením manželství občana. 

Světlana Vogelová
referent cestovních dokladů

Český den proti rakovině
Jak jsme vás už informovali v minu-

lých  vydáních  Králického  zpravodaje, 
konala  se  letos  celostátní  sbírka  pro 
Ligu  proti  rakovině  pod  jiným názvem 
– místo  tradičního Květinového  dne  to 
byl Český den proti rakovině.  Změ-
nil  se  název,  ale  ostatní  se  nezměnilo. 
Naštěstí se nezměnila ani přízeň počasí, 
déšť ustal a dokonce na děvčata a chlap-
ce nabízející kvítky měsíčku lékařského 
a letáky svítilo i sluníčko.
Stejně  jako  v  minulých  letech  pro-

bíhala  sbírka  nejen  v  Králíkách,  ale 
i v okolních vesnicích – od Dolní Moravy 
až  po  Mladkov.  Padesát  pět  studentů 
králického gymnázia a devatenáct žáků 
Základní školy 5.května prodalo celkem 
1450 kvítků.
Sbírku  jsme  letos  organizovali  už 

podeváté a od roku 1999 do roku 2007 
jsme z Králicka na konto Ligy proti 
rakovině poslali celkem 

323 468,80 Kč!!
I  letošní  výsledek  je  pěkný  –  získali 

jsme

31 901,- Kč!
Z toho:
Boříkovice 782,- Kč, Červený 

Potok 430,- Kč, Dolní Lipka 1240,- 
Kč, Dolní Morava 1527,- Kč, Horní 
Lipka 320,- Kč, Králíky 23324,- Kč, 
Lichkov 1827,- Kč, Mladkov 1731,- 
Kč, Prostřední Lipka 720,- Kč.

V  letošním  roce  poprvé  organizovali 
sbírku  v  Červené  Vodě  samostatně  a 
výsledek je úctyhodný – 14794,- Kč.

CELKEM SE V CELÉM REGIO-
NU KRÁLICKA VYBRALO

46695,-
tj. o 6788,- VÍC NEŽ V ROCE 2006!!

Děkujeme  všem  děvčatům  a  chlap-
cům,  se  kterými  se  nám příjemně  spo-
lupracovalo.

A stejně  jako vloni přinášíme dlouhý 
seznam jmen všech pomocníků:

Lukáš Babic, Jana Bednářová - 
Dolní Morava, Michaela Bielčíková-

Lichkov, Anna Bílá, Radim Bittner,  
Nela Borovičková, Kamila Cacková, 
Tereza Coufalová, Jakub Fabián, 
Lenka Faltová, Kristýna Faltuso-
vá - Mladkov, Eva Filipová, Filip 
Glazar, Marika Goliánová, Lucie 
Halaničová, Zuzana Hegerová, Len-
ka Horáková, Michaela Jirásková, 
Marek Jireš, Tomáš Kacálek - Dol-
ní Lipka, Karel Kalousek, Mirosla-
va Kandráčová, Barbora Kopecká, 
Barbora Kožnarová, Pavel Krejčí, 
Markéta Kročilová, Kateřina Kubá-
tová - Mladkov, Nella Kupcová 
- Červený Potok, Blanka Kyralová 
- Lichkov, Lenka Le qui, Petr Maco-
šek, Andrea Mačalíková, Michaela 
Malá, Jakub Málek - Horní Lipka, 
Nikola Málková, Martin Matou-
lek, Radek Matoulek - Boříkovice, 
Michaela Měchurová, Pavla Merto-
vá, Hana Moravcová - Prostřední 
Lipka, Monika Moravcová - Lich-
kov, Miroslav Moravec - Prostřední 
Lipka, Jan Němec, Aneta Novotná, 
Martin Opravil, Michaela Pacanová 
- Dolní Lipka, Klára Pávková, Denis 

Petránek, Barbora Plajerová - Lich-
kov, Petr Pohanka, Kristýna Pohlo-
vá, Václav Pospíšil, Lucie Revúsová, 
Michaela Richtrová, Milada Schol-
zová, Kristýna Schweidlerová, Tere-
za Skácelová, Veronika Smrčková, 
Kristýna Sonntágová, Julie Stará 
- Dolní Morava, Pavel Strnad, Ven-
dula Švédová, Jana Temňáková, 
Lenka Theimerová - Červený Potok, 
Nikola Tutková - Boříkovice, Dag-
mar Ulrichová, Dominik Unzeitig, 
Dominika Urbanová - Boříkovice, 
Markéta Urbanová, Michal Vavru-
ša, Vendula Vencová, Jitka Vrbic-
ká, Marika Vyšohlídová - Mladkov, 
Roman Zatloukal - Horní Lipka, 
Denisa Žeberová.
Poděkování patří i těm, kteří se celých 

devět roků podílejí na dobré pohodě pro-
dávajících - Pekárna pana Falty, Školní 
jídelna a Zelenina pana Zezulky.
Všem,  kteří  na  Králicku  mají  dobré 

srdce a štědré ruce MOC A MOC DĚKU-
JEME!

Věříme, že příští rok bude sbírka 
opět úspěšná!!

Ivana Marečková
Foto: Jiří Stodůlka
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, 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   B Y T
označení bytu: č. 41

číslo popisné: 660/3  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 1 + 1, plocha bytu 35,77 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,

sporák komb., plynový ohřívač vody
předpis měsíčního nájemného: 1.252,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.035,- Kč

prohlídka bytu: po dohodě se správcem
Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320

termín uzavření nájemní smlouvy:
nejdříve od 15. 6. 2007

konečný termín přijímání žádostí: 5. 6. 2007
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném 
nájemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, 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   B Y T
označení bytu: č. 32

číslo popisné: 660/1  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1, plocha bytu 48,64 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,

sporák komb., plynový ohřívač vody
předpis měsíčního nájemného: 1.596,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.268,- Kč

prohlídka bytu: po dohodě se správcem
Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320

termín uzavření nájemní smlouvy:
nejdříve od 1. 8. 2007

konečný termín přijímání žádostí: 30. 6. 2007
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném 
nájemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, 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   B Y T
označení bytu: č. 38

číslo popisné: 660/3  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 1 + 1, plocha bytu 32,57 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,

sporák komb., plynový ohřívač vody
předpis měsíčního nájemného: 1.141,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 865,- Kč

prohlídka bytu: po dohodě se správcem
Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320

termín uzavření nájemní smlouvy:
nejdříve od 1. 7. 2007

konečný termín přijímání žádostí: 18. 6. 2007
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném 
nájemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, 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   V O L N Ý   B Y T
označení bytu: č. 148/1

číslo popisné: 148  ulice: Pivovarská
stavební parcela číslo: 258/1 o výměře 1454 m2

výše spoluvl. podílu na spol. částech: 86/10000
způsob prodeje: dle zákona č. 72/1994 Sb. ve

znění pozdějších předpisů
katastrální území: Králíky

další údaje: byt - počet místností 1 + 0, podlahová 
plocha 17,15 m2, I. nadzemní podlaží, byt není 

obsazen nájemníkem

minimální nabídková kupní cena: 32.559,- Kč

termín prohlídky: po dohodě se správcem
Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320

konečný termín přijímání žádostí: 18. 6. 2007

žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Podle citovaného zákona mají občané mož-
nost po dobu vyvěšení tohoto oznámení se 

vyjádřit nebo podat své připomínky a nabídky.
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Program setkání Králíků v Králíkách 23. 6. 2007
Organizační  štáb  recesistní  akce 

s  názvem  „4.  setkání  Králíků  v  Králí-
kách“ upřesnil  ke 24.  5.  2007 program 
sobotního setkání:

9.00 hod. – Zahájení prezence (stánek 
na Velkém náměstí v Králíkách, vystou-
pení „LaLa“ kroužku)
10.00 hod. – Slavnostní zahájení (při-

vítání  starostkou města  a hosty  setká-
ní)
10.20  hod.  –  Vystoupení MŠ Morav-

ské
10.45 hod. – Jan Králík a jeho hosté
11.00 hod. – Králičí šestiboj
12.00 hod. – Křest Králické vodky K2

12.05 hod.  – Sčítání +  společné  foto-
grafování účastníků
12.30  hod.  –  Kapela  celníků  z  Ústí 

nad Orlicí
13.00  hod.  –  Odjezd  vyhlídkového 

autobusu z Velkého náměstí
15.00 hod. – Vyhlášení Loga sympatie 

na Velkém náměstí
15.15 hod. – Přijetí Králíků v obřadní 

síni  radnice  starostkou města  s  přípit-
kem, krátká beseda s hlavní celebritou 
panem Jiřím Králíkem, ředitelem  letní 
filmové školy v Uherském Hradišti

Po  celou  dobu  setkání  bude  na  Vel-
kém  náměstí  hrát  živá  nebo  reprodu-

kovaná  hudba,  ke  stánkům  s  různým 
občerstvením  zajištěno  posezení,  pro 
účinkující  pódium  s  improvizovaným 
hledištěm, nafukovací hrad a množství 
stánků s různým sortimentem.
Startovné  pro  Králíky  děti  do  6  let 

zdarma,  do  15  let  50  Kč,  pro  dospělé 
100  Kč.  Každý  účastník  dostane  tašku 
se znakem města a řadu dárků (kupóny 
na  občerstvení,  atd.).  Vydáno  bylo  také 
pamětní razítko. Podrobný program bude 
zveřejněn na vývěskách v místě konání 
akce na Velkém náměstí v Králíkách.
Organizátoři se těší na hojnou návště-

vu Králíků, ale taky na občany a hosty 
města.

Rozhledna na Křížové hoře
Červená Voda

Slavnostní otevření dne 16. 6. 2007
Program:
13.00 - Svěcení rozhledny
13.30 - Slavnostní  otevření
14.00 - divadelní představení pro děti
do 15.00 - dechová hudba
15.00 - Hudební  program na kterém vystoupí hudební

skupiny: Kapky, Pidilidi, Mošny, Lístek, Poutníci.
Více informací o koncertu najdete na:
www.cervenavoda.cz/host/kapky/putovani

V průběhu dne možnost vyhlídkových letů vrtulníkem. 
Výstava historických vozidel. Občerstvení zajištěno.

V prodeji budou turistické známky a turistické suve-
nýry (kapesní sluneční hodiny), mapy, knihy, pohledni-
ce a další propagační materiály.

Fotografická soutěž „Křížová hora 2007“
Při příležitosti slavnostního otevření rozhledny na 

Křížové hoře dne 16. 6. 2007 vyhlašuje organizátor 
fotografickou soutěž.

Podmínky soutěže:
Námětem fotografií budou oslavy 16. června 2007.
Fotografie předávejte podatelně Obecního úřadu 

Červená Voda (podatelna@cervenavoda.cz) do 30. 3. 
2008.

Fotografie mohou být předány 
buď vyhotovené (minimální roz-
měr 10×15 cm, na zadní stranu 
napište jméno autora, název 
fotografie a kontakt – tel., e-mail) 
nebo v elektronické podobě (ve 
formátu JPG, soubory pojmeno-
vané ve tvaru : „autor_tel_e-mail 
– název fotografie“.

Jeden autor může přihlásit 
nejvíce 3 snímky. Zaslané foto-
grafie v jakékoliv podobě se 
nevracejí. Pořadatel si vyhrazuje 
právo použít soutěžní fotogra-
fie pro účely propagace akcí na 
Křížové hoře. Nejlepší snímek 

bude oceněn na dalším setkání na Křížové hoře.

Na akci přispěli: VCES a.s., Nadace Vodafone 
Česká republika.

Výstavba rozhledny byla uskutečněna
za podpory EU.

Obec Červená Voda ve spolupráci s 
Krajským centrem osobní dopravy

a přepravy v Pardubicích
pořádá k příležitosti otevření nové rozhledny

dne 17. června 2007
akci

PLNOU PAROU POD
KŘÍŽOVOU HORU

Jízdní řád parních vlaků

Ceník: globální cena (jízdenka platí tam i zpět).
Z Letohradu a Jablonného n/O do Červené Vody: 

dospělý 160 Kč, dítě 80 Kč, ZTP 40 Kč, rodinná jízden-
ka: 400 Kč, z Dolní Lipky, Králík a Štítů: dospělý 40 Kč, 
dítě 20 Kč, ZTP 10 Kč, rodinná jízdenka: 100 Kč, mezi-
lehlé zastávky mezi Štíty a Červenou Vodou: jednotná 
cena 1 úsek= 10 Kč.

Jízdní řád historických motorových vlaků
Historický M 131 („hurvínek“)

Jízdné: obyčejné 14 Kč (dítě 7 Kč)

Regionova na pravidelných vlacích mezi Dolní Lip-
kou a Štíty mezi 8:30 až 16:15 h. Jízdné: dle tarifu ČD.

Partneři akce: Stanislav Revús - značka R.S., Sta-
vofin s.r.o., Intercolor a.s.
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Vinotéka „U Chorvata“
v Dlouhé ulici vás zve k nákupu, 
ale i k posezení v příjemném 
nekuřáckém prostředí. Nabízíme 
kvalitní česká i zahraniční vína.

Otevřeno od pondělí do soboty:
10-12, 14-22 hodin.

Významné dny měsíce června
(dokončení ze strany 1)

26. 6. Mezinárodní den boje proti drogám
26. 6. Mezinárodní den podpory obětem násilí
27. 6. Den politických vězňů
27. 6. Světový den rybářství
27. 6. Světový den diabetiků
27. 6. Světový den sdělovacích prostředků
30. 6. Den armády

Významné dny měsíce 
června bez pevného data

2. sobota v červnu:   Mezinárodní den žonglování
3. neděle v červnu:   Den otců
1. sobota v červnu:   Mezinárodní den družstev

Plavání v Zábřehu
V tomto školním roce absolvovala naše MŠ již třetí ročník 

předplaveckého výcviku v bazénovém areálu v Zábřehu. Od 
počátku však nás provázelo několik  změn.   První  změna  se 
týkala  začátku  výcviku  –  místo  v  listopadu  jsme  začali  až 

v únoru. Také jsme museli dvakrát posunovat termíny lekcí 
– jednou kvůli velké nemocnosti přihlášených dětí, podruhé se 
nám s plaveckým výcvikem zkřížil  lyžařský kurz. Další vel-
ká změna se týkala přepravce – místo našeho pana Imricha 
Tótha nás vozil autobus pana Josefa Pinkase s řidičem panem 
Bohuslavem Loufkem.  Navzdory všemu se výcvik zdárně roz-
běhl a každá lekce byla dětmi v dostatečné míře využita. Letos 
jsme měli hodně nových a menších dětí, ale musíme konstato-
vat, že byly skvělé a plavání je zcela pohltilo. Zima byla letos 
mírná, často nám svítilo přes okna sluníčko a to v nás zřejmě 
vzbuzovalo dobrou náladu a chuť se všemu naučit.  Zpočátku 
nás  doprovázelo  několik maminek  - měly  trošku  obavy,  jak 
jejich  ratolest  bude    výcvik  zvládat.  Brzy  se  však  přesvěd-
čily,  že paní  instruktorky  jsou prima,  s dětmi  to umějí a  ty 
se s vodou sžívají poměrně snadno. A tak naše lekce plynuly 
v pohodě – po příjezdu jsme se vždy nasvačili, svlékli se a pak 
se šlo do vody. 
V malém bazénku  se  děti  rozhýbaly,  zopakovaly  si,  co  se 

minule naučily a ti starší a nebo kurážnější šli na větší bazén. 
Zde se už učili plavat s pásem a pěnovými kolečky na rukou, 
skákat do vody, dýchat do ní.
Lekce končila prohřátím v sauně a úplně na závěr se všich-

ni  ještě  vydováděli  v  malém  bazénku  nebo  i  na  skluzavce. 
Poslední  lekce byla zcela oddechová – děti si mohly ve vodě 
skotačit  dle  libosti  a  na  závěr  byli  všichni  za  své  několika-
týdenní snažení odměněni. Každý dostal „mokré vysvědčení“, 
krásnou medaili s bonbónem a společně byli slavnostně vyfo-
tografováni.
Za  nejlepšího  plavce  byl  jednomyslně  vyhlášen Martínek 

Šesták – ve svých třech a půl letech se za těch deset lekcí nau-
čil úplně plavat, plaval i pod vodou, potápěl se, skákal do vody, 
byl prostě skvělý plavec. Takových dětí kdyby bylo víc… 
Závěrem chceme poděkovat novému vedení, všem instruk-

torkám v bazénu, vždy nám vyšli ochotně vstříc, pomohli nám 
vyřešit naše problémy a vždycky tam panovala příjemná atmo-
sféra. Panu Loufkovi chceme poděkovat za cesty plné pohody 
bez chvatu a nervozity – jezdilo se s ním opravdu báječně. A 
také děkujeme jedné naší mamince paní Editě Končové, kte-
rá nás věrně doprovázela a vždy ochotně pomohla, kde bylo 
potřeba.

Děti a učitelky MŠ Červený Potok
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Školní jídelna Králíky
příspěvková organizace

ve svém zařízení nabízí stravování:
-	 široké veřejnosti přímo v jídelně nebo do 

jídlonosičů
-	 organizacím, pro zaměstnance, možno i 

s dopravou

Denně vaříme 1 polévku a 2 druhy hlavního 
jídla. V ceně oběda jsou každý den zeleninové 

saláty nebo ovoce.
Strava je připravována v moderním zařízení 

při dodržení všech v současné době platných 
hygienických norem.

Možnost objednávání obědů i přes internet.

Dále podle vašich představ zajistíme za smluvní 
ceny různé druhy rodinných nebo firemních akcí, 

jako jsou svatby, smuteční hostiny, oslavy 
životních jubileí, rauty apod. včetně případné 
dopravy a obsluhy (kapacita sálu je 120 osob).

Od 1. 6. 2007 snížena cena oběda odnášeného 
v jídlonosičích na 42,- Kč! Jsme plátci DPH.

Na vaši návštěvu se těší pracovníci ŠJ.

kontakty: Kancelář ŠJ, vedoucí: Zdeněk Večeř
tel./fax: 465 631 286, mail: jidelnakraliky@seznam.cz

http://www.sweb.cz/jidelnakraliky

Zpívali jsme z lásky o lásce. A co dál?
Květen a červen bývá vyvrcholením a záro-

veň ukončením školního roku.
-  Na  Den  matek  10.  5.  2007  naše  děti 

vystoupily  v  lidovém  pojetí  jak  písní,  tak  i 
tanečků.  Rodiče  připravili  dětem  staročeské 
oblečení z dob našich prarodičů.
- Nejen maminky, ale  i  starší  generace  si 

s námi 24. 5. 2007 na Posezení seniorů zazpí-
vali známé lidové písničky a přitom si zavzpo-
mínali na své mládí.

- 18. 5. 2007 ředitelka a zástupkyně MŠ se zúčastnily v rámci 
našeho Dlouhodobého projektu spolupráce s polskou MŠ Mied-
zylesie významného setkání pedagogů v Domaszkowie a Klodz-
ku. Vzájemné předávání poznatků a seznámení se s různými 
typy vzdělávání v Polsku, nám dává příležitost srovnávat škol-
ství u nás a v sousední zemi. Naše pozvání přijali z české strany 
i zástupci Kr.Úř.PaKr.,ČŠI, MŠ v Ústí n. Orl. a MŠ Letohrad.
- 22. 5. 2007 naše MŠ pořádala besedu s PhDr. Petrou Novot-

nou z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí n. Orl. o vstu-
pu dítěte do ZŠ a školní zralosti. Informace také podaly i učitel-
ky 1. roč. obou ZŠ o tom, co čeká prvňáčky a jejich rodiče.
- 31. 5. 2007 ke Dni dětí se rozjedeme na výlet do Perníkové 

chaloupky u Pardubic, vystoupíme na Kunětickou horu, shléd-
neme hry v oboře a černé divadlo. Bude to den pohádkových 
překvapení a zážitků.
- 5. 6. 2007 ve spolupráci s polskou MŠ připravujeme v Mied-

zylesie Netradiční dětské sportovní hry. Legrace z pohybu, přá-
telství, společné odměňování vede děti k toleranci, poznávání 
jiných kultur a upevňování dlouholetých přátelství.
- 15. - 16. 7. 2007 se těšíme již na deváté přenocování v MŠ. 

Tentokrát  pod názvem Přenocování  s Večerníčkem. Děti  při-
cházejí  v  pohádkovém  oblečení,  překvapením  bude  zábavný 
program nejen pro ně, ale i jejich rodiče.
-  23.  6.  2007  vystupujeme  s  dětmi  na  4.  Setkání  Králíků 

v Králíkách. Naše vystoupení určitě potěší nejen pozvané Krá-
líky do Králík.
- 27. 6. 2007 chystáme slavnostní Rozloučení se školáky na 

radnici MěÚ. Bude to poslední vzpomínka na MŠ pro našich 25 
budoucích školáků.
- Nápadem a  zhotovením  tabla předškoláků nás  letos pře-

kvapila maminka  jedné „školačky“, bude vystaveno v Dlouhé 
ulici.

Přejeme všem školákům pěkné prázdniny a my se těšíme 
v září na nové děti.

MŠ Moravská
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DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN NA POUŤÁKU
V sobotu 14. 4. se v odpoledních hodi-

nách uskutečnil DĚTSKÝ SPORTOVNÍ 
DEN NA POUŤÁKU. Přípravy a očeká-
vání byly velké a návštěvnost ještě větší. 
Pod organizační taktovkou lidí z Poutní-
ho Domu se sešlo osmnáct organizátorů 
s přáním, aby se sportovní den vydařil a 
všem se líbil.
Pokud jste se vy nebo vaše děti zúčast-

nili, tak jste zde mohli potkat dobrovol-
níky z Králík, zástupce školky Pivovar-
ská, ZUŠ Králíky, samozřejmě personál 
Poutního  Domu  a  kláštera  a  dokonce 
i  zástupce  redemptoristů  z  kláštera 
včetně  rektora  kláštera.  Organizačně 
bylo  vše  perfektně  připravené,  takže 
bylo nachystáno 15 stanovišť na pohyb 
i na šikovnost pro děti i dospělé. Asi nej-
většími taháky bylo trefování se kladív-
kem do kutálejícího se hrášku na desce, 
střílení ze vzduchovky, ale velký úspěch 
měly  i  kuličky,  opičí  dráha,  šipky  a 
ostatní. Při příchodu se dětem rozdávaly 
účastnické  kartičky,  kterých  se  během 

odpoledne  rozdalo více než 120. Rodiče 
se mohli samozřejmě také zúčastnit, což 
často dělali, ale mnohdy dávali přednost 
občerstvení pivem, kávou nebo pohárem 
na  terase  restaurace  Poutního  Domu, 
ze které měli skvělý přehled o své rato-
lesti.  Děti  dostávaly  za  splněné  úkoly 
body, které bylo možné směnit za odmě-
ny, které byly připraveny a jejichž výše 
odpovídala počtu bodů.
Pro  ty,  kteří  vydrželi  nejdéle,  byly 

nachystané  buřty  a  k  večeru  se  rozdě-
lal oheň a nejen organizátoři, ale i náv-
štěvníci se ještě pobavili, než spokojeně 
odešli domů.
DĚTSKÝ  SPORTOVNÍ  DEN  NA 

POUŤÁKU  se  velmi  povedl  a  plánuje-
me  do  budoucna  více  takovýchto  akcí. 
Děkujeme  všem,  kteří  se  na  přípravě 
a  organizaci  podíleli,  za  zapůjčení  věcí 
z mateřské  školy  v Červeném potoce a 
ZUŠ  Králíky  a  doufáme,  že  se  dětský 
den líbil  i návštěvníkům. Těšíme se na 
vaši další návštěvu.

Josef Kubiš, Poutní Dům

DNY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 2007
14. – 16. 6. 2007, Výstaviště Flora Olomouc
Užitečné  a  potřebné  novinky  pro  handicapované,  ale 

také  soutěže,  sportování    a  přehlídky  aktivit  pro  vol-
ný  čas nabídnou  i  letos  olomoucké DNY ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH  –  VIVAT  VITA.  Výstava  pomůcek, 
potřeb a služeb pro handicapované se bude konat ve dnech 
14. až 16. června na Výstavišti Flora Olomouc. Společně 
s výrobci a prodejci pomůcek pro postižené se jí tradičně 
zúčastní  zástupci  zdravotnických  a  sociálních  zařízení, 
humanitárních organizací a občanských sdružení.
Doprovodný program – Handicapiáda – nabídne náv-

štěvníkům  pěvecká,  taneční,  dramatická  vystoupení, 
výstavu handicapovaných výtvarníků, soutěže, hry, spor-
tování,  ale  i  bezplatné  odborné  poradenství,    možnost 
kontrolních  testování,  měření  a  vyšetření  zdravotního 
stavu. 
Hitem letošních olomouckých Dnů bude „handicapova-

ný“ seskok padákem,  paintball pro zdravotně postižené 
a koncert bratří Ebenů. Výstavu po přestávce opět dopro-

vodí festival písničkářů VIVAT VITA. 
Brány výstavy budou otevřeny denně od 10 do 18 hodin 

(poslední den do 15 hodin). 
Další informace na www.flora-ol.cz
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BRIGÁDA 
SE ZDAŘILA
V pátek 19. dubna se v Prostřed-

ní  Lipce  konala  brigáda,  jejímž 
výsledkem měl být uklizený dětský 
koutek a vybudované pietní místo 
na  lipeckém  hřbitově.  Finančně 
i  organizačně  tuto  akci  zajištoval 
osadní  výbor  v  Prostřední  Lipce. 
Svoji  pomoc  přislíbili  dobrovolní 
hasiči a přidali se i ostatní občané 
naší vesnice. Ženy měly na staros-
ti dětský koutek tzn. hrabání trá-
vy, úklid větví... Muži na hřbitově 
rovnali  staré náhrobní  kameny  a 
zasazovali  je  do  plochy  vytvoře-
né  z  bílých  kamínků,  dále  potom 
čistili hřbitov od náletových keřů. 
Výsledek práce byl nad očekávání 
zdařilý. Brigádníci dostali za svojí 
práci odměnu ve formě občerstve-
ní, ale patří jim i veřejný dík za to, 
že jim není lhostejný vzhled jejich 
obce.

K. Brůnová

Nocovali jsme v knihovně se spisovatelem Josefem Ladou
I dnes, v době CD a DVD, počítačů a 

internetu, stále platí rčení „Kniha, pří-
tel člověka“. Knihám byl tradičně zasvě-
cen měsíc březen a v březnu se zrodila 
i nová tradice „Noc s Andersenem“,  kdy 
spousty dětí  po  celém  světě  prožijí  noc 
v knihovně mezi knihami.
Letos poprvé  byly k  tomuto nocování 

přizvány i všechny mateřské školy z Krá-
lík  a  okolí.    Ke  všemu  došlo  na  popud 
paní Ivanky Marečkové, vedoucí Městské 
knihovny v Králíkách. Paní Marečková 
nás totiž pozvala – vlastně všechny naše 
předškoláky,  abychom  strávili  poslední 
březnový pátek v knihovně. Děti poznají, 
kde se půjčují knihy, seznámí se s dětmi 
s  ostatních  MŠ,  zkusí  si  malovat  jako 
malíři a ti odvážnější (s dovolením rodi-
čů nebo i s nimi) pak v knihovně přeno-
cují. Nápad se nám zalíbil, ale bylo nut-

no se na tu návštěvu důkladně a pečlivě 
připravit.  Letos totiž byla „Noc s Ander-
senem“  zasvěcená  našemu,  dá  se  říci, 
lidovému malíři, spisovateli a ilustráto-
rovi Josefu Ladovi. Vždyť kdo by neznal 
kocoura Mikeše a  jeho přátele, chytrou 
kmotru lišku a dospělí pak dobrého vojá-
ka Švejka, kdo by neznal typické Ladovy 
ilustrace. A tak si děti do školky přiná-
šely  Ladovy  knihy,  ze  kterých  jsme  si 
četli a prohlíželi si jeho známé postavič-
ky.  Taky jsme se učili  říkadla od Josefa 
Lady,  obkreslovali  a  vymalovávali  jeho 
charakteristické  obrázky.  A  dokonale 
připraveni  jsme  už mohli  jít  měřit  své 
síly s ostatními účastníky. Toto „měření 
sil“ nastalo poslední březnové odpoledne 
–  všichni  zúčastnění  byli  rozděleni  do 
pěti  barevně  odlišených  skupin.  Každá 
skupina měla své určené místo v šatně, 
kde si děti odložily své batůžky, spacáky, 
karimatky.
Po uložení svých věcí jsme šli společ-

ně do dětského oddělení, kde jsme zaži-
li velké překvapení – čekal tam na nás 
sám Josef Lada se svou dcerou Alenou 
Ladovou. Ti kurážnější je hned zahrnu-
li různými otázkami a oba malíři na ně 
ochotně odpovídali. Naši malíři pak měli 
pro děti ještě připraveny dva velké obra-
zy na opravdových malířských stojanech, 
které si děti samy vymalovaly barvami 
pro  malíře.  Po  vyzkoušení  malířského 
tvoření  čekaly  na  děti  bílé  vyztužené 
čtvrtky,  na  které  si  každý  pastelkami 
nebo  voskovkami  kreslil  podle  svých 
představ. Mezi tím si děti ve skupinkách 
prohlížely a četly z Ladových knih, pro-
táhly si svá „unavená těla“, posilnily se 
dobrou svačinou, hrály různé hry.

Společně se pak všichni sešli v hlav-
ním ateliéru, prohlédli si své nově vytvo-
řené obrázky a jejich spojením vytvořili 
hodně a hodně dlouhé  leporelo. Jelikož 
se  obrázky  panu  Ladovi  a  paní  Lado-
vé moc  líbily,  byli  všichni  za  ně  řádně 
odměněni – každý dostal ručně malova-
né „malířské vysvědčení“ a medaili.
A  najednou  bylo  půl  desáté  a  pro 

děti  si  přicházeli  rodiče.  Ne  každý  ale 
šel  s  nimi  domů  -  v  knihovně  zůstala 
nocovat  asi  polovina  všech  účastníků. 
Z  naší  školky  bylo  na  zábavném  odpo-
ledni  celkem  sedm  dětí.  Naši  kurážní 
nocležníci  si  připravili  „spaní“  v  půj-
čovně pro dospělé, převlékli se do pyžá-
mek, vyčistili si po večeři zoubky a před 
usnutím si poslechli pohádku na dobrou 
noc, kterou jim přečet sám pan Lada. Po 
pěkné pohádce všichni postupně usínali. 
Ráno na ně čekalo další malé překvape-
ní – děti dostaly dopis od pohádkových 
postaviček,  které  v  noci  vyskakují  ze 
známých  knížek.  Pohádkoví  kamarádi 
si  v  noci  prohlédli  čerstvě  nakreslené 
leporelo a moc  se  jim  líbilo a velice ho 
chválili. Po přečtení dopisu a za veselé-
ho povídání si děti sbalily své „pelíšky“, 
oblékly se, posnídaly a pak už se začali 
trousit zvědaví rodiče, aby si svá dítka 
odvedli  zase domů. Všichni si pak spo-
lečně prohlédli, co děti vytvořily, pochva-
la stíhala pochvalu a pak už se všichni 
spokojeně  rozcházeli  do  svých  domovů.  
Možná, že příští  rok se zase sejdeme a 
společně něco vytvoříme. A nebo některé 
děti zajdou do knihovny pro svého nové-
ho přítele – knihu - už mnohem dříve.

MŠ Červený PotokFoto: Jiří Stodůlka
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Z pracovního kalendáře vedení města
  3. 5.  - místostarosta v Praze na konferenci o reformě veřejných financí
11. 5.  -  starostka  na  slavnostním  otevření  sídla  firmy Marius  Pedersen,  a.s. 

v Hradci Králové
11. 5.  - místostarosta na pracovní schůzce v Miedzylesie
14. 5.  - místostarosta na schůzce se zástupcem Pozemkového fondu
16. 5.  - společná plánovací schůzka s Armádou ČR k akci „Cihelna 2007“ v are-

álu Vojenského muzea.
  - návštěva z firmy Penny Market - informace o průběhu přípravy stavby 

marketu.
17. 5.  - starostka a místostarosta na jednání v Ústavu pro soudobé dějiny AV 

v Praze.
21. 5.  - starostka na jednání Orlického sportovního sdružení v Mladkově
23. 5.  - setkání starostů mikroegionu Králicko na radnici v Králíkách na téma 

stanovení priorit regionu v plánovacím období 2007 - 2010 z pohledu obcí
23. a 24. 5. - místostarosta na přebírání majetku od AČR v Přelouči a Hranicích 

na Moravě
24. a 25. 5. - starostka na X. směnu Svazu měst a obcí České republiky v Hradci 

Králové
29. 5. - setkání starostů mikroregionu Králicko a a starostů Miedzylesie, Bystrzy-

ce Klodzkej, Landeku, Stronie Slaskiego na  téma Partnerství  v  cestovním ruchu  
- Destinační management turistické oblasti Králický Sněžník.

31. 5. - starostka s místostarostou - odjezd s partnerským spolkem do Villmaru

25. 4.
- RM schvaluje smlouvu o bezúplatný 

převodu  vlastnictví  č.  071815100  mezi 
Městem Králíky  a Českou  republikou  – 
Ministerstvem obrany, movitého majetku 
uvedeného v části 1 a části 2 předložené 
smlouvy.
-  RM  bere  na  vědomí  návrh  závěreč-

ného účtu města Králíky  za  rok 2006 a 
ukládá finančnímu odboru předložit bod 
na jednání zastupitelstva.
- RM schvaluje Smlouvu o poskytová-

ní příspěvku na pokrytí ztráty dopravní 
obslužnosti  a  pověřuje  starostku  podpi-
sem smlouvy.
- RM schvaluje podání výzvy k prove-

dení  zakázky  „Parkoviště  u  ED  v  Krá-
líkách“  jako  rozšíření  zakázky  rekon-
strukce  domu  čp.  353  –  Evropský  dům 
v  Králíkách  s  dodavatelem  –  fa  Agile 
spol. s r.o. Ústí nad Orlicí.

Výpis z jednání Rady města Králíky
- RM schvaluje směrnici – Pravidla pro 

poskytování  veřejné  podpory  –  Grantů 
a příspěvků z  rozpočtu města Králíky a 
ukládá  OŠKT  zajistit  seznámení  veřej-
nosti s touto směrnicí
- RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné 

podpory v oblasti grantů a příspěvků pro 
rok  2007  a  pověřuje OŠKT  jejím  vyhlá-
šením.
-  RM  revokuje  usnesení  č.j. 

RM/2007/14/201 a zároveň RM schvaluje 
provozní dobu a ceník Sportovního areálu 
při Základní škole Králíky, ul. Moravská 
s termínem od 1. 5. 2007.

2. 5.
-  RM  ukládá  MO  pozvat  všechny 

zájemce o koupi bytu č. 2 v čp. 349 v ul. 
Dlouhá v Králíkách na  jednání RM dne 
16. 5. 2007 v 15 hodin, aby předložili své 
nabídky v zalepené obálce.
-  RM  schvaluje  Dodatek  číslo  3  ke 

smlouvě  o  dílo  číslo  10/2006  uzavřený 
s  firmou  AGILE  spol.  s  r.o.  Ústí  nad 
Orlicí na dodávku stavby „Evropský dům 
v  Králíkách“  a  pověřuje  starostku  jeho 
podpisem.
- RM pověřuje místostarostu, aby uči-

nil  potřebné  kroky  ke  schválení  místa 
bojové  ukázky  jako  oficiální  střelnice  a 
současně pověřuje místostarostu k řešení 
všech  dalších  potřebných  dílčích  kroků 
při  organizaci  akce  „Den  Sil  podpory  a 
výcviku CIHELNA 2007 Králíky“.
-  RM  souhlasí  s  provedením  výcviku 

roty logistiky 131.smdo v prostoru VMK 
a pověřuje místostarostu podpisem doho-
dy o využití areálu VMK ve dnech 21.  - 
23. 5.2007 pro armádní výcvik.
- RM  schvaluje  zprávu  o  hospodaření 

společnosti SMK s.r.o. za rok 2006.

9. 5.
-  RM  schvaluje  příspěvek  1000,-  Kč 

organizaci  Centrum  pro  zdravotně 
postižené Pardubického kraje, detašova-
né  pracoviště  Ústí  nad  Orlicí,  Ústí  nad 
Orlicí formou převodu na účet organizace 
za  podmínek  stanovených  ve  Směrnici 
pro  poskytování  veřejné  podpory  z  pro-
středků města Králíky.
- RM schvaluje podání žádosti o grant 

z  prostředků  Sdružení  obcí  Orlicko  a 
pověřuje starostku podpisem žádosti.
- RM povoluje SDH Králíky organizaci 

sběru železného odpadu v měsíci květnu 
letošního roku.
- RM  jako  valná hromada  společnosti 

Služby  města  Králíky,  s.r.o,  schvaluje 
jako nové členy dozorčí  rady společnosti 
p.  Bartáka,  Králíky  a  p.Peška,  Králíky 
a pověřuje starostku jednáním s právní-
kem města  o  zajištění  všech  náležitostí 
potřebných  k  zápisu  nových  členů  do 
obchodního rejstříku.

16. 5.
-  RM  schvaluje  bezúplatný  převod 

movitého majetku navrženého  k vyřaze-
ní    ze  zásob  AČR  na Město  Králíky  od 
České  republiky  – Ministerstva  obrany, 
Praha.
-  RM  schvaluje  pronájem  pozemků 

p.p.č.  1046/2  a  1046/119  v  k.ú.  Králíky 
za  účelem  provádění  sběrných  dvorů  a 
formou  dodatku  č.  2  Nájemní  smlouvy 
k nemovitostem ze dne 22. 7. 2005.
-  RM  schvaluje  souhlasné  prohlášení 

na přechod vlastnického práva pozemků 
st.p.č. 790/2 a p.p.č. 653/2 v k.ú. Králíky 
na Město Králíky od ČR-Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových.
- RM schvaluje  jednorázový pronájem 

nebytového prostoru – zasedací místnosti 
v čp. 316 v ul. Karla Čapka v Králíkách 
dne 7. 6. 2007 společnosti Penny Market 
s.r.o., Jirny.
RM  schvaluje  podání  žádosti  Města 

Králíky do Programu podpory kulturních 
aktivit v Pardubickém kraji na rok 2007 
– 2.kolo na akci ARTEX 2007.
- RM souhlasí  s  prodloužením hodiny 

nočního klidu na 03.00 hodin, a to v sou-
vislosti  s pořádáním „Venkovní hudební 
produkce s posezením“ ve dnech 23. 6. a 
6. 7. 2007 v prostorách zahrady u bowlin-
gu v Králíkách.

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

Každou sobotu: 8:50 až 9:05 hodin

si na hřbitově v Králíkách

můžete objednat veškeré kamenické práce.

Tyto kamenické práce vám provedeme

i na okolních hřbitovech.

Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 5 konaného dne 14. května 2007

Přítomní členové zastupitelstva 
města:  Jana  Ponocná  starostka,  Čest-
mír Doubrava místostarosta, Mgr. Jar-
mila Berková členka RM,  Ing. Ladislav 
Dostálek  (omluven  z  části  jednání), 
JUDr.  Milan  Ježek,  Arnošt  Juránek, 
Pavel  Kalianko,  Mgr.  Dušan  Krabec,  
Mgr.  Vlastimil  Kubíček,  Ing.  Václav 
Kubín  (omluven  z  části  jednání),  Vla-
dimír Hejtmanský, MUDr. Eva Rýcová 
členka RM, Ing. Josef Šašek, Ing. Ladi-
slav Tóth člen RM.

Z jednání omluven:  Ing.  Anton 
Zima.

Za MěÚ: Ing.  Miroslav  Bouška,  sl. 
Lenka  Faltusová,  Bc.  Věra  Kubíčková, 
pí Dana Nosková, p. Jan Čuma.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.2. Iniciativa LEADER

– Strategie místního rozvoje
regionu Orlicko – MAS Orlicko

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

1. Zahájení a prezence

Program jednání ZM zahájila starost-
ka města Jana Ponocná, program jedná-
ní byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé  zápisu  z  předchozího 
jednání ZM nevznesli připomínky. Ově-
řovateli  tohoto  zápisu  byli  navrženi  a 
schváleni Ing. Josef Šašek a Mgr. Vlas-
timil Kubíček.

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

přednesl a následnou diskuzi řídil mís-
tostarosta p. Doubrava. 

p. Juránek  –  dotaz  k  informaci 
dopisu  Úřadu  pro  zastupování  státu 
ve  věcech majetkových  -  co  se  změnilo 
v případě převodu budovy celnice v Dol-
ní Lipce? 

p. Doubrava – na město došel dotaz, 
zda i u nového vedení trvá zájem o objekt. 
Prozatím nejsou známé bližší informace 
o  možnosti  úplatného  prodeje.  RM  se 
prozatím  pouze  vyjádřila,  že  o  objekt 
zájem má. Prozatím nepadlo rozhodnu-
tí, zda to bude převedeno úplatným nebo 
bezúplatným převodem. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
Bc. Kubíčková – navrhuje přesunutí 

bodu č. 14 na začátek jednání MO, a to 
z důvodu účasti zájemců o odkup pozem-
ků na jednání ZM. 

4.1.14. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 

840/4 v k.ú. Červený Potok.
Obsah:  O  koupi  pozemku  požádali 

pan K.  z Králík  a  pan T.  z Červeného 
Potoka za účelem výjezdu na hlavní sil-
nici z pozemku st.p.č. 149 v k.ú. Červe-
ný Potok. Jedná se o pozemek o výměře 
158 m2, který je veden v KN jako ostatní 
plocha. Dle odboru VTS se na pozemku 
nenachází  zařízení  města.  Dle  odboru 
ÚPaSÚ není ÚPD schválena, v projed-
naném konceptu ÚP Králíky je pozemek 
zařazen  ve  funkčním  využití  jako  byd-
lení venkovského typu. Dle OV v přípa-
dě prodeje pozemku by paní B. z čp. 10 
ztratila možnost přístupu do své stodoly. 
Žadatelé  souhlasí  se  zřízením  věcného 
břemene pro paní B.. RM nedoporučila 
prodej.

ZM neschválilo záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 840/4 v k.ú. Červený 
Potok. 

4.1.01.  Prodej  bytové  jednotky  č.  13 
v č.p. 148 v Králíkách.
Obsah:  O  prodej  bytové  jednotky  č. 

13  požádal  oprávněný  nájemce.  Jedná 
se o vymezenou bytovou jednotku podle 
zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.  Záměr prodeje byl schvá-
len a zveřejněn.

ZM schválilo prodej bytové jed-
notky č. 13 v čp. 148 v ul. Pivovarská 
a spoluvlastnického podílu ve výši 
412/10000 na pozemku st.p.č. 258/1 a 
společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky oprávněnému nájemci paní 
L. K., Králíky za kupní cenu 155.455,- 
Kč a to podle zákona č. 72/1994 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

4.1.02. Prodej pozemku p.p.č.  666/21 
v k.ú. Králíky.
Obsah:  O  koupi  pozemku  požádali 

manželé L. z Králík za účelem rozšíření 
zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 
297 m2, který je veden v KN jako zahra-
da, pozemek mají žadatelé v pronájmu. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 15.830,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemku 
p.p.č. 666/21 v k.ú. Králíky manželům 
L., Králíky za kupní cenu 15.830,- 
Kč. 

4.1.03. Prodej pozemků st.p.č. 400/2 a 
p.p.č. 442/1, 442/3 a 443 v k.ú. Králíky
Obsah:  O  koupi  pozemků  požádali 

manželé Z. společně s panem Z. a paní 
V.  za účelem scelení pozemků u objek-
tu, který rovněž kupují. St.p. má výmě-
ru  123 m2,  p.p. mají  výměru  1589 m2, 
pozemky jsou v KN vedeny jako zahra-
da,  ostatní  plocha  a  zastavěná  plocha. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena u st.p. 110,- Kč/m2 a u p.p. 
50,-  Kč/m2  +  náklady  spojené  s  převo-
dem, tj. 96.372,- Kč.

Ing. Šašek – budova už byla koupe-

ná?
Bc. Kubíčková – ZM rozhodlo o pro-

deji budovy, ale k prodeji  ještě nedošlo. 
Smlouva bude sepsána na prodej budovy 
společně s pozemky. 

ZM schválilo prodej pozemků 
st.p.č. 400/2 a p.p.č. 442/1, 442/3 a 
443 vše v k.ú. Králíky do podílové-
ho spoluvlastnictví, a to ideální 1/2 
manželům Z., Velká Morava  a Vela-
tice za kupní cenu 48.186,- Kč, ide-
ální 1/4 panu Z., Velatice za kupní 
cenu 24.093,- Kč a ideální 1/4 paní V., 
Zbýšov  za kupní cenu 24.093,- Kč. 

4.1.04.  Prodej  pozemku  p.p.č.  23/25 
v k.ú. Králíky
Obsah:  O  koupi  pozemku  požádal 

pan N.  ze Spišské Nové Vsi  za účelem 
výstavby RD. Současně o koupi  stejné-
ho pozemku požádali manželé P. z Krá-
lík. Jedná se o pozemek o výměře 1111 
m2, který je v KN veden jako t.t. porost, 
pozemek je určen k zástavbě pro bydle-
ní. Záměr prodeje byl schválen a zveřej-
něn, kupní cena 150,- Kč/m2 + náklady 
spojené  s  převodem  –  15.000,-  Kč  za 
zatížení  pozemku  věcným  břemenem 
– uložení kanalizace pro oprávněné měs-
to, tj. 160.926,- Kč.

Mgr. Krabec  –  proběhlo  nějaké  jed-
nání  se  zájemci  o  pozemek?  Popřípadě 
byl jim nabídnut jiný pozemek? 

Bc. Kubíčková  –  nyní  město  nemá 
možnost nabídnout jiný pozemek.

ZM neschválilo prodej pozemku 
p.p.č. 23/25 v k.ú. Králíky panu N., 
Spišská Nová Ves za kupní cenu 
160.926,- Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku 
p.p.č. 23/25 v k.ú. Králíky manželům 
P., Králíky za kupní cenu 160.926,- 
Kč 

4.1.05. Prodej pozemku p.p.č. 107 v k.
ú. Červený Potok 
Obsah:  O  koupi  pozemku  požádala 

paní  H.  z  Červeného  Potok  za  účelem 
užívání  zahrady.  Jedná  se  o  pozemek 
o výměře 257 m2, který  je v KN veden 
jako  zahrada,  pozemek  má  žadatelka 
v pronájmu. Pozemek je zatížen věcným 
břemenem  –  právo  podzemního  vedení 
vodovodního řadu pro oprávněné město. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 10,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 3.070,- Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku 
p.p.č. 107 v k.ú. Červený Potok paní 
H., Červený Potok za kupní cenu 
3.070,- Kč. 

4.1.06.  Prodej  pozemků  p.p.č.  68/1  a 
68/5 v k.ú. Králíky
Obsah:  O  koupi  pozemků  požádali 

pan K. a slečna M. za účelem výstavby 
rodinného domku. Jedná se o pozemky 
o celkové výměře 1214 m2, pozemky jsou 
vedeny v KN jako t. t. porost, pozemky 
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jsou zatíženy věcným břemenem – opra-
va  a údržba kanalizačního  sběrače  pro 
oprávněné  město.  Záměr  prodeje  byl 
schválen a zveřejněn, kupní  cena 200,- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
251.654,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemků 
p.p.č. 68/1 a 68/5 v k.ú. Králíky do 
podílového spoluvlastnictví a to 
ideální 1/2 panu K., Dolní Lipka za 
kupní cenu 125.827,-Kč a ideální 1/2 
slečně M., Králíky za kupní cenu 
125.827,- Kč. 

4.1.07. Prodej pozemků p.p.č. 755/2 a 
760/4 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemků požádal pan 

Č.  za  účelem  scelení  s  pozemky  p.p.č. 
759/3  a  753/2,  které  vlastní.  Jedná  se 
o  pozemky  o  výměře  749  m2,  pozem-
ky  jsou vedeny  jako t.  t. porost. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 50,- Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem, tj. 39.126,- Kč.

JUDr. Ježek  –  ve  které  lokalitě  se 
tyto pozemky nalézají?

Bc. Kubíčková  –  je  to v  lokalitě  za 
elektrárnou. 

ZM schválilo prodej pozemků 
p.p.č. 755/2 a p.p.č. 760/4 v k.ú. Krá-
líky panu Č., Králíky za kupní cenu 
39.126,- Kč. 

4.1.08.  Záměr  prodeje  volné  bytové 
jednotky č. 1 v čp. 148 v k.ú. Králíky 
Obsah: Správce bytového fondu sdělil 

městu, že došlo k předání bytu č. 1 v čp. 
148 v ul. Pivovarská v Králíkách. Jedná 
se o vymezenou bytovou jednotku o veli-
kosti 17,15 m2  v bytovém domě, který je 
v režimu prodeje. Nabídková kupní cena 
je 32.559,- Kč. RM doporučila prodej.

ZM schválilo záměr prodeje vol-
né bytové jednotky č. 1 v čp. 148 v 
ul. Pivovarská a spoluvlastnického 
podílu ve výši 86/10000 na st.p.č. 
258/1 a společných částech domu 
vše v k.ú. Králíky za minimální 
nabídkovou kupní cenu 32.559,- Kč 
a to dle zákona č. 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a ukládá 
záměr zveřejnit. 

4.1.09. Záměr prodeje nemovitosti čp. 
265 v Králíkách 
Obsah:  O  koupi  nemovitosti  čp.  265 

na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 
v k.ú. Králíky požádal pan M. z Králík 
za účelem rekonstrukce objektu. Jedná 
se o nemovitosti, které město nabízí od 
roku  2005  za  nabídkovou  kupní  cenu 
395.800,-  Kč.  Jelikož  je  znám  žadate-
li  stavebně  technický  stav  nemovitosti 
nabízí  kupní  cenu  250.000,- Kč. Odbor 
VTS souhlasí s prodejem, jedná se o dům 
koncový  s  předpokladem  statického 
zabezpečení,  dům  je  ve  velmi  špatném 
stavu. Z tohoto důvodu i navržená cena 
se  jeví  jako  přiměřená.  RM  doporuči-
la  prodej  nemovitostí  za  kupní  cenu 
250.000,- Kč.

ZM schválilo záměr prodeje nemo-
vitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 
144 a p.p.č. 266/1 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 250.000,- Kč a ukládá 

záměr zveřejnit. 

4.1.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
651/25 v k.ú. Králíky 
Obsah:  O  koupi  pozemku  požádali 

manželé C. za účelem užívání zahrady. 
Jedná  se  o  pozemek  o  výměře  210 m2, 
pozemek  je  veden  v  KN  jako  zahrada, 
část pozemku mají žadatelé v pronájmu 
a  část  mají  v  pronájmu  spoluvlastní-
ci  bytového  domu  (přístupová  cesta). 
Dle  odboru  VTS  se  jedná  o  oplocenou 
zahradu, pozemek by měli koupit všich-
ni vlastníci. Dle odboru ÚPaSÚ je ÚPD 
schválena –  zeleň obytné zástavby, dle 
konceptu  ÚP  Králíky  je  plocha  měst-
ského bydlení typu sídlištní, doporučuje 
prodat  do  podílového  spoluvlastnictví. 
RM doporučila  prodej  a  navrhla  kupní 
cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem. 

Mgr. Krabec  –  jsou  vypořádané 
záležitosti ohledně přilehlých pozemků?

p. Doubrava  –  v  případě  prodeje 
tohoto  pozemku  se  nezabrání  přístupu 
na další přilehlé pozemky. Nyní se jedná 
pouze o záměr prodeje. 

ZM schválilo záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 651/25 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
zveřejnit. 

4.1.11. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
675/27 v k.ú. Králíky  
Obsah:  O  koupi  pozemku  požádalo 

Společenství  vlastníků  bytových  jedno-
tek čp. 816 za účelem parkování vozidel. 
Jedná  se  o  pozemek  o  výměře  177 m2, 
který je veden v KN jako ostatní plocha, 
pozemek je oplocen a není v pronájmu. 
Odbor VTS nedoporučuje prodej, v sou-
časné době není vyřešeno území k budou-
cí zástavbě. Odbor ÚPaSÚ nedoporučuje 
prodej, dle schváleného ÚP – parkovací 
plochy v obytné zástavbě v návrhu. Dle 
konceptu ÚP Králíky - plocha jako tech-
nické  vybavení,  bude  opraveno  v  další 
etapě. Odbor ŽP nemá připomínky. RM 
nedoporučila prodej.

ZM neschválilo záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 675/27 v k.ú. Králí-
ky. 

4.1.12. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
570/2 v k.ú. Králíky  
Obsah: O koupi části pozemku požáda-

li manželé Š. z Králík za účelem scelení 
pozemku  a  užívání  zahrady.  Jedná  se 
o  část  pozemku  o  výměře  cca  572  m2, 
pozemek  je  veden  v  KN  jako  zahrada, 
pozemek je oplocen a má ho v pronájmu 
paní T. a manželé Š. 
O koupi druhé části pozemku požáda-

li manželé U. z Králík za účelem scele-
ní pozemku, užívání zahrady a ochraně 
nemovitosti před zátopovou vodou. Jed-
ná se o část pozemku o výměře cca 571 
m2, pozemek je veden v KN jako zahra-
da, pozemek je oplocen a mají ho v pro-
nájmu manželé K. 
Odbor  VTS  nedoporučuje  prodej, 

přes  pozemek  vede  vrchní  vedení  NN, 
do  doby  schválení  nového  ÚP  Králíky 
nedoporučuje prodat. Odbor ÚPaSÚ do 

doby  nového  ÚP  rovněž  nedoporučuje 
prodat,  dle  schváleného ÚP  je  plocha 
jako parkoviště v návrhu. Dle konceptu 
ÚP Králíky - plocha bydlení městského 
rodinného typu. Odbor ŽP nemá připo-
mínky. RM nedoporučila prodej.

p. Kalianko – nedovede si představit, 
že  by na  těchto pozemcích mělo  vznik-
nout nové parkoviště. 

Mgr. Krabec  –  v  novém  ÚP  se  již 
s parkovištěm na tomto místě nepočítá. 
Navrhuje nyní neschválit prodej pozem-
ků a vyčkat do doby, kdy dojde ke schvá-
lení nového ÚP. 

JUDr. Ježek  –  jedním  z  důvodů 
zájmu žadatelů  je  zabezpečení nemovi-
tostí před  zatopením. Má město  zabez-
pečený pozemek tak, aby nedošlo k zato-
pení nemovitostí pod ním? 

Mgr. Krabec  –  základní  úprava  již 
byla  provedena.  Nyní  se  zpracovává 
kompletně celé území. 

ZM neschválilo záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky. 

4.1.13. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
466/1 v k.ú. Dolní Hedeč  
Obsah:  O  koupi  pozemku  požádali 

manželé  T.  z  Dolní  Hedeče  za  účelem 
scelení  pozemku.  Jedná  se  o  pozemek 
o  výměře  18 m2,  který  je  veden  v  KN 
jako zahrada. Odbor VTS nedoporučuje 
prodej, nejde o scelení pozemku, přilehlé 
pozemky jsou ve vlastnictví města. Dle 
odboru  ÚPaSÚ  není  ÚPD  schválena, 
projednaný koncept ÚP Králíky řeší roz-
šíření  komunikace  vedoucí  k  vodojemu 
dle  skutečnosti,  prodej  nedoporučuje. 
RM nedoporučila prodej.

JUDr. Ježek – proč pouze 18 m2 brání 
v prodeji?

pí Ponocná  –  vznikl  by  tam  18 m2 
ostrůvek.

ZM neschválilo záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 466/1 v k.ú. Dolní 
Hedeč. 

4.1.15. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
764/3 a 765/2 v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah:  O  koupi  pozemků  požádal 

pan F. z Horoměřic za účelem rozšíření 
pozemku  okolo  domu  čp.  63.  Jedná  se 
o  pozemky  o  výměře  1519  m2,  pozem-
ky jsou vedeny jako t.t. porost a ostatní 
plocha. Pozemek p.p.č. 765/2 má v pro-
nájmu už delší dobu pan B. Dle odboru 
VTS se jedná o bývalý lom vhodný jako 
tábořiště  i  stav. parcela na  chatu, pro-
dej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ není 
schválen  územní  plán.  V  projednaném 
konceptu ÚP Králíky je pozemek veden 
jako  lesnická  zeleň.  V  případě  návr-
hu  k  zástavbě  bude  nutné  doplnit  do 
požadavků k návrhu ÚP, prodej nedopo-
ručuje. Dle odboru ŽP na pozemku p.p.č. 
764/3  se  nachází  stromy,  které  mohou 
způsobit  škodu  na  nemovitosti  žadate-
le. OV nesouhlasí s prodejem pozemků, 
jedná se o bývalý kamenolom, který by 
v  budoucnu  mohl  být  znovu  užíván. 
Pozemek p.p.č.  765/2 dlouhodobě užívá 
pan B., na pozemku má umístěn včelín a 
pozemek je osázen ovocnými stromy. OV 
souhlasí s pronájmem pozemků.
Dne  27.  4.  2007  si  o  koupi  pozemků 
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požádal  pan  B.  z  Prostřední  Lipky  za 
účelem  rozšíření  a  scelení  pozemků,  na 
pozemku  má  umístěn  včelín  a  pozemek 
dlouhodobě užívá. RM doporučila prodej a 
navrhla kupní cenu 10,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ků p.p.č. 764/3 a 765/2 v k.ú. Prostřed-
ní Lipka za kupní cenu 10,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr zveřejnit. 

4.1.16. Úplatný převod nemovitosti  od 
VČP, a.s. 
Obsah: Na základě jednání mezi městem 

a VČP, a.s., dne 11. 4. 2007 předkládá RM 
návrh na úplatný převod budovy služebny 
na st.p.č. 567 a pozemků části st.p.č. 567, 
části  p.p.č.  1242  a  p.p.č.  1295/37,  1241, 
2267,  2249/13,  1155/1,  1155/4  1168/4 
vše  v  k.ú. Králíky. Odbor VTS navrhuje 
převést  pozemky  znázorněné  šrafováním 
v  situaci,  jedná  se  o  pozemky  sousedící 
s městem,  je  na  nich  umístěna  komuni-
kace a v zemi hlavní kanalizace na ČOV. 
Dle  odboru  ÚPaSÚ  je  dle  projednaného 
konceptu ÚP Králíky pozemek p.p.č. 1241 
veden jako výrobní služby a místní komu-
nikace,  p.p.č.  1168/4  jako  sídlištní  zeleň, 
p.p.č.  1242,  1267,  st.p.č.  567  jako plocha 
pro  výrobní  služby.  Dle  odboru  ŠKT  se 
předpokládá  dle  schváleného  konceptu 
rozvoje cestovního ruchu a kultury využít 
celý areál jako kulturní a společenské cen-
trum – výstavy, sympózia, koncerty, pro-
jekt je ve fázi předběžného záměru. Odbor 
navrhuje  realizovat  nabídku  VČP.  RM 
doporučila úplatný převod nemovitostí za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku.

Mgr. Krabec – jak vysokou částku lze 
předpokládat?

pí Ponocná – přesnou částku momen-
tálně  nezná,  ale  bylo  přislíbeno,  že  pro 
města bývá částka nejnižší možná. 

Mgr. Krabec  –  takže  samotný nákup 
bude projednán na jednání ZM?

pí Ponocná  –  ano,  samotný  nákup 
bude projednán na jednání ZM.

ZM schválilo záměr na úplatný 
převod budovy služebny na st.p.č. 
567 a pozemků části st.p.č. 567, části 
p.p.č. 1242 a p.p.č. 1295/37, 1241, 2267, 
2249/13, 1155/1, 1155/4 1168/4 vše v k.ú. 
Králíky od Východočeské plynáren-
ské, a.s., IČ 60108789, Hradec Králové 
na Město Králíky za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku. 

4.1.17. Majetkoprávní vypořádání stav-
by „Modernizace silnice III/31227 Červený 
Potok  –  Horní  Morava  ZM/2006/01/016, 
ZM/2007/04/084, ZM/2007/04/085
Obsah: Pardubický kraj požádal město 

o  majetkoprávní  vypořádání  stavby.  Na 
základě  geometrického  zaměření  sku-
tečného stavu uvedené stavby nabízí PK 
bezúplatně  převést  na město  nově  ozna-
čené pozemky p.p.č. 867/3 ostatní plocha 
–  silnice  o  výměře  450 m2  a  p.p.č.  868/2 
ostatní  plocha    -  silnice  o  výměře  1700 
m2,  včetně  části  bývalé  silnice  III/31227 
a stavby mostu ev.č. 31227-1   vše v k.ú. 
Červený Potok.
Na druhou stranu očekává PK od měs-

ta bezúplatně převést nově označený poze-
mek p.p.č. 867/5 ostatní plocha – silnice o 
výměře 83 m2 v k.ú. Červený Potok, poze-

mek je nově zastavěn silnicí.
Dle  odboru VTS  je  třeba  v  rámci  pře-

vodu  provést  zhodnocení  stavu  mostu  a 
zabezpečit z prostředků kraje jeho opravu 
a  zabezpečení  proti  poškození.  Zároveň 
upozorňuje,  že  následná  údržba  mostu 
může být značně nákladná. Nedoporučuje 
proto převod. Dle odboru ÚPSÚ není ÚPD 
schválena, v konceptu nové ÚPD Králíky 
je  část  jako  účelové  komunikace  a  část 
sportoviště. Převod doporučuje.
ZM  dne  10.  1.  2006  schválilo  bezú-

platný převod mostu, město nesouhlasilo 
s demolicí s tím, že most může sloužit jako 
přístup k pozemkům a polnímu letišti.   
ZM  dne  10.  4.  2007  schválilo  záměr 

bezúplatného převodu pozemku na PK a 
zároveň odložilo projednání bezúplatného 
převodu pozemků a mostu na město. Dále 
uložilo  starostce  města  zjistit  dostupné 
informace týkající se mostu.

pí Ponocná – zástupci Pk se prozatím 
v  záležitosti  převodu  mostu  nevyjádřili. 
Navrhuje schválit pouze první část usne-
sení., s druhou částí vyčkat do doby vyjá-
dření Pk. 

ZM schválilo bezúplatný převod 
pozemku p.p.č. 867/5 v k.ú. Červený 
Potok zastavěného novou silnící na 
Pardubický kraj, IČ 70892822, Pardu-
bice. 

4.1.18. Oznámení o vypsání výběrového 
řízení na nemovitost v k.ú. Králíky
Obsah:  ÚZSVM  oznámil  městu,  že 

bude  vypsáno  výběrové  řízení  na  prodej 
pozemku p.p.č. 3319 v k.ú. Králíky. Jedná 
se o pozemek o výměře 125 m2, pozemek 
je  veden  v  KN  jako  ostatní  plocha.  Dle 
odboru VTS pozemek zůstane fyzicky jako 
veřejná  zeleň,  nelze  zde  budovat  stavby 
ani  jiné  objekty.  Dle  odboru  ÚPaSÚ  je 
podle projednaného konceptu ÚP Králíky 
plocha občanského vybavení a bydlení. Dle 
odboru ŠKT se pozemek nachází v MPZ, 
využití  –  veřejná  zeleň.  RM  doporučila 
zúčastnit se výběrového řízení na úplatný 
převod pozemku.

ZM schválilo zúčastnit se výběrové-
ho řízení na úplatný převod pozemku 
p.p.č. 3319 v k.ú. Králíky od ČR - Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na Město Králíky a 
pověřuje RM stanovením maximální 
výše nabídky kupní ceny. 

4.1. Iniciativa LEADER – Strategie 
místního rozvoje regionu Orlicko

pí Ponocná  -  LEADER  je  program 
Evropské  unie  realizovaný  v  členských 
zemích  EU.  Cílem  tohoto  programu  je 
podporovat obyvatele venkovských oblastí 
v  tom, aby se vzájemnou spoluprací  rea-
lizovanou na bázi partnerství  vypořádali 
s  novými  problémy,  kterým  venkovské 
oblasti  v  současné  době  čelí  v  souvislos-
ti  se  změnami  v  zemědělství  v  důsledku 
reforem  Společné  zemědělské  politiky 
EU,  s  rostoucími  nároky  spotřebitelů na 
kvalitu  zboží,  s  rostoucím  povědomím  o 
problematice životního prostředí, se stále 
těsnější  integrací  světové ekonomiky a v 
souvislosti  s  rychlým  šířením a  využívá-
ním  nových  technologií.  Hlavním  cílem 
programu LEADER je, aby se představi-
telé  venkovských  oblastí  zamýšleli  nad 
dlouhodobým  potenciálem  svých  oblastí, 

a  současně  podporovali  zavádění  nových 
integrovaných,  vysoce  kvalitních  a  ori-
ginálních  strategií  pro  trvale  udržitelný 
rozvoj venkova. Pro území obcí organizo-
vaných ve Sdružení obcí Orlicko byl v roce 
2006 vytvořen samostatný právní subjekt 
občanské  sdružení  MAS  Orlicko  (Místní 
akční  skupina  Orlicko),  která  sdružuje 
v  souladu  s  pravidly  nezávislé  subjekty 
a  zástupce  veřejného  sektoru.  Obce  jsou 
v  MAS  Orlicko  zastoupeny  Sdružením 
obcí Orlicko a Rozvojem regionu obcí pod 
Zemskou  branou.  Další  podmínkou  pro 
úspěšné podání žádosti o zařazení do pro-
gramu je zpracování Strategie místní roz-
voje  regionu Orlicko. Tato  strategie  byla 
zpracována v roce 2006 a pro každý násle-
dující rok ji bude aktualizovat Rada MAS. 
Nyní  je  nutné,  aby  každá  obec  schválila 
své  zařazení  do  území  MAS  Orlicko  a 
seznámila se strategickým plánem.

JUDr. Ježek – uvažuje společnost Mgr. 
Krabce o spolupráci s touto organizací?

Mgr. Krabec  – Králická  rozvojová  se 
prioritně  soustředí  na  turistickou  oblast 
Kralického  Sněžníku.  Tato  organizace 
je  především  iniciativou  podnikatelské-
ho  sektoru  a  program  Leader  umožňuje 
vstup  do  jiných  finančních  zdrojů  EU. 
Určitá možnost spolupráce zde je, ale pri-
orita zůstává v turistické oblasti Králické-
ho Sněžníku. 

ZM města schválilo znění doku-
mentu „Strategie místního rozvoje 
regionu Orlicko“ a schválilo územ-
ní zařazení města Králíky do území 
MAS Orlicko. 

5. Informace z MěÚ

Žádost o určeného zastupitele pro spo-
lupráci s pořizovatelem ÚPO Králíky

pí Nosková - Dle nového stavebního 
zákona č.183/2006 o územním plánová-
ní a stavebním řádu zastupitelstvo obce 
určuje  zastupitele,  který  bude  spolu-
pracovat s pořizovatelem v jednotlivých 
etapách pořízení územního plánu. Kom-
petence určeného zastupitele jsou stano-
veny v § 47, § 49, § 53 SZ (určený zastu-
pitel spolupracuje na zpracování návrhu 
zadání, konceptu a pokynu pro zpraco-
vání návrhu územního plánu, předkládá 
ke schválení ZM územní plán). Odborná 
způsobilost zákonem není stanovena.

pí Ponocná – navrhuje pro spoluprá-
ci  s  pořizovatelem  ÚPD  Králíky  pana 
Ing. Tótha.

Mgr. Krabec  -  navrhuje  pro  spolu-
práci s pořizovatelem ÚPD Králíky pana 
Arnošta Juránka.

ZM neschválilo určeného zastupi-
tele pana Arnošta Juránka pro spo-
lupráci s pořizovatelem v jednotli-
vých etapách pořízení územního 
plánu obce Králíky. 

ZM neschválilo určeného zastu-
pitele Ing. Ladislava Tótha pro spo-
lupráci s pořizovatelem v jednotli-
vých etapách pořízení územního 
plánu obce Králíky. 

Mgr. Krabec  –  navrhuje  technic-
kou přestávku, aby mohlo dojít k nové-
mu  hlasování.  Osobně  nemá  s  panem 
Tóthem problém. 

pí Nosková - počet členů ZM na spo-
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lupráci  s  pořízením ÚPD  není  stanoven.  Zvoleni mohou  být 
oba. 

p. Doubrava  –  tato  práce  bude  časově  náročná,  je  tedy 
důležité  zvolit  flexibilního  zastupitele.  Domnívá  se,  že  Ing. 
Tóth je více flexibilní.

Mgr. Krabec – navrhuje jednat dále dle programu a v závě-
ru jednání ZM se k tomuto bodu vrátit. 

pí Ponocná – požádala pana Čumu o zodpovězení otázek, 
které na minulém jednání ZM vznesla Mgr. Krabcová.

p. Čuma – co se týká výtky k doskočišti na skok daleký, 
domnívá    se,  že  se  zde  jedná  pouze  o  dílčí  úpravy.  Věří, 
že se tato kosmetická vada v nejbližší době napraví. Co se 
týče skoku vysokého, byl připraven projekt s nastavenými 
parametry. Na tomto projektu pracovali odborníci. O nastá-
lém  problému  s  nedostatečně  velkým  doskočištěm  jednal 
s  dodavatelem. Není  problém  doskočiště  vyměnit,  ale  vše 
je  otázkou peněz. Dodavatel přislíbil,  že  se pokusí  sehnat 
zájemce o stávající doskočiště a tak umožnit jeho výměnu. 
Domnívá se, že na všechny tyto požadavky by Mgr. Krab-
cová měla upozornit ředitele ZŠ Moravská, jakožto správci 
areálu. Otázku  týkající  se  nedostatků  sprch  zodpoví  paní 
starostka. 

pí Ponocná – nedomnívá se, že by byla sprcha nedostateč-
ně velká. Jedná se o standardní zástěny. Dále souhlasí s tím, 
že dotazy mají být vzneseny n adresu provozovatele.

6. Vstupy občanů

Mgr. Krabcová – nesouhlasí s tvrzením vedoucího odboru 
VTS, že se v případě opravy doskočiště jedná pouze o kosme-
tickou vadu. Upozornila na přesouvání tartanu. Hrozí že dojde 
ke  zlomení.  Pokud  by  projekt  na  doskočiště  pro  skok  vyso-
ký navrhovala erudovaná firma, jistě by jej nenavrhla v této 
velikosti. Tato velikost není pro střední školy a dospělé osoby 
dostačující. Šatny jsou pro školy uzavřené.

Mgr. Kubíček – myslí si, že by každá škola měla být ráda 
za to, že má v Králíkách tak pěkný areál k dispozici. Domní-
vá se, že se sportoviště stává jakýmsi jádrem nějakého sporu. 
Zjištěné nedostatky by měl řešit p. Stejskal.

Mgr. Krabcová  –  s  panem Stejskalem bylo  o  tomto pro-
blému jednáno, ten je odkázal na VTS. Zatím však stále není 
tento problém vyřešen. A to je důvod proč se o této záležitosti 
mluví i na jednání ZM. Práce odvedená na sportovním areálu 
není kvalitní.

pí Ponocná  –  nekvalitní  práci  by  nikdo  nezkolaudoval. 
Myslí si, že problém je vtom, že byla postavena stavba dle pro-
jektu a nyní se požadavky posunuly zcela jiným směrem. 

Mgr. Krabcová – nechce nic přebudovávat, ale očekává od 
firmy, která vykonávala na areálu opravy kvalitní práci. Pro-
blém nastal v tom, že projekt nebyl dostatečně konzultován.

p. Čuma – projekt a konkrétně vybavení areálu  bylo kon-
zultováno  s Mgr.  Krabcovou  a Mgr.  Krabcem  na  gymnáziu 
v Králíkách.

Mgr. Krabcová – plánuje město dotovat provoz na Evrop-
ským domě?

pí Ponocná - záměr města je, aby se budova pronajala a 
nemusela se tak dotovat z městského rozpočtu.

Mgr. Krabcová  –  město  schválilo  dotaci  pro  společnost 
Králická  rozvojová  na  činnost  v  turistické  oblasti.  De  facto 

je  to  stejná  činnost  jaká má  být  provozována  v  Evropském 
domě.

p. Doubrava – peníze nejsou z rozpočtu města, ale z gran-
tu a jsou určené na projekt Destinační management, nikoli 
na činnost Kralické rozvojové.

Mgr. Krabcová – na minulém jednání ZM byl kontrolní 
výbor pověřen překontrolováním výběrového řízení, ve kte-
rém uspěla společnost Králická rozvojová. 

pí Ponocná  –  ano, KV  byl  touto  kontrolou  pověřen. Až 
dokončí kontrolu, bude ZM předložena zpráva.

Ing. Kubín – na příštím jednání ZM bude zpráva zastupi-
telům předložena. 

Mgr. Krabcová  –  na  jednom  jednání  RM  byl  pověřen 
odbor VTS, aby zažádal o změnu v užívání Evropského domu. 
O jakou změnu se jednalo?

pí Ponocná – v projektu bylo napsáno, že druhé a třetí 
podlaží bude užívat Městské muzeum. Vzhledem k tomu, že 
město  chce  dát  budovu do  pronájmu,  je  nutné  změnit  tuto 
podmínku v projektu. 

Mgr. Krabcová – kdy bylo sejmuto z úřední desky hospo-
daření Sdružení obcí Orlicko?

pí Ponocná  –  nebylo  to  hospodaření,  ale  rozpočet 
Sdružení obcí Orlicko. Byl vyvěšen 6. 4. 2007 a sejmut byl 
23. 4. 2007.

7. Vstupy zastupitelů

JUDr. Ježek – kdy bude kolaudován Evropský dům a zda 
bude ZM informováno o nabídkách zájemců o Evropský dům 
ještě před rozhodnutím. 

p. Čuma – termín kolaudace prozatím nebyl stanoven. 
p. Doubrava – ZM bude o výběrovém řízení informováno, 

minimálně usnesením RM.
JUDr. Ježek – budou zastupitelé seznámeni s nabídkami 

před rozhodnutím RM?
p. Doubrava  –  s  nabídkami  bude  seznámena  výběrová 

komise.  
pí Ponocná  –  jedním  z  členů  výběrové  komise  bude 

zástupce z Euroregionu Glacensis.
p. Hejtmanský – je už pozemek, na kterém je umístěno 

fotbalové hřiště, převeden na město?
p. Doubrava – ne, ale termín převodu se již blíží. 
pí Ponocná – vrátila se zpět k bodu týkajícího se volby 

zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚPD Králíky.
p. Juránek – vzdává se kandidatury. 
ZM schválilo určeného zastupitele Ing. Ladislava 

Tótha pro spolupráci s pořizovatelem v jednotlivých 
etapách pořízení územního plánu obce Králíky. 

p. Doubrava – požádal zastupitele, aby se každý zamyslel 
nad novým  členem FV. Na příštím  jednání ZM bude  tento 
bod zařazen v programu jednání. 

Mgr. Krabec – z minulého zápisu z jednání ZM nevyznělo, 
že odstoupil i z členství FV. Tímto tedy odstupuje i z funkce 
člena FV.
Starostka ukončila jednání v 19:30hod.

Výpis zajistila redakční rada

Upozornění
výběrové řízení
Penny Market

V minulém čísle KZ jsme zveřejnili inzerát 
firmy Penny Market o připravovaném náboru 
pracovníků, který se bude konat dne 7. 6. 2007 
v 10.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Králíky. 
V tomto inzerátu nebyla uvedena přesná adresa 
místa konání. Upozorňujeme občany, že výbě-
rové řízení se bude konat v druhé budově MěÚ 
ul. Karla Čapka č.p. 316 (bílá budova) - zasedací 
místnost ve 2. patře.
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Stomatologické slu�by
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka a Žam-

berka - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice �amberk tel.: 465 

676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétnì v sekci: Kraj-
ský úøad/Informace z odborù/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékaø/ka obec místo telefon
09. 06. So  MUDr. Valentová  Lanškroun  Strážní 151  465 322 907
10. 06. Ne  MUDr. Valentová  Lanškroun  Strážní 151  465 322 907
16. 06. So  MUDr. Vebrová  Žamberk  Raisova 814  465 613 441
17. 06. Ne  MUDr. Vebrová  Žamberk  Raisova 814  465 613 441
23. 06. So  MUDr. Vítková  Červená Voda  č.p. 333 (Moviom)  465 626 460
24. 06. Ne  MUDr. Vítková  Červená Voda  č.p. 333 (Moviom)  465 626 460
30. 06. So  MUDr. Vojtová  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 821
01. 07. Ne  MUDr. Vojtová  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 821
05. 07. Čt  MUDr. Applová  Dolní Čermná  č.p. 222  465 393 266
06. 07. Pa  MUDr. Špička  Králíky  5. května 414  465 631 154
07. 07. So  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 17  465 324 829
08. 07. Ne  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 17  465 324 829

Rady pro cyklisty
• Jezdi  co  nejblíže  u  pravého  okraje 

silnice a sleduj pozorně provoz okolo sebe, 
abys  mohl  včas  zpomalit  nebo  zastavit 
před možným nebezpečím 
• Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani 

dva na jednom kole. Nevoz ani předměty, 
které by mohly tebe nebo další osoby zra-
nit.
• Své úmysly dávej najevo včas a tako-

vým způsobem, aby je ostatní řidič i chod-
ci správě pochopili.
• Při každé změně směru jízdy dej včas 

a zřetelně znamení paží. Před vybočením 
doleva se nezapomeň ohlednout.
• Na  přechodu  pro  chodce,  zejména, 

když  odbočuješ  vpravo  nebo  vlevo,  dej 
přednost přecházejícím chodcům.
• Tam, kde je hustý provoz, veď jízdní 

kolo raději opatrně po chodníku. 
• Respektuj pokyny policistů, světelné 

signály a dopravní značky. 
• Buď ohleduplný k ostatním účastní-

kům silničního provozu. Nezdržuj provoz 
zbytečně  pomalou  jízdou  a  nepřekážej 
ostatním řidičům. 
• Při  jízdě  si  vždy  chraň  hlavu  před 

zraněním  cyklistickou  přilbou.  Do  18-ti 
let je to povinnost ze zákona.  
• Za  snížené  viditelnosti  nezapomeň 

včas rozsvítit světlo. 
• Oblékej si barevné s světloodrážející 

oblečení.
• Před každou jízdou na kole (i během 

jízdy) platí zákaz požívání alkoholických 
nápojů, stejně jako při řízení motorových 
vozidel.
• Pravidelně  ošetřuj  své  jízdní  kolo  a 

dbej zejména na to, aby bylo řádně vyba-
veno a mělo v pořádku všechny součásti, 
které ti umožňují bezpečnou jízdu. 
• Chovej se vždy tak, jak bys chtěl, aby 

se ostatní chovali k tobě 

Co cyklista nesmí!!

• požít alkoholický nápoj před jízdou či 
během jízdy
• odhazovat za jízdy předměty
• ohrozit chodce
• při jízdě telefonovat, kouřit ani jíst
• jet bez držení řídítek
• držet se jiného vozidla

• vést za jízdy druhé jízdní kolo
• vést za jízdy ruční vozík
• vést za jízdy psa nebo jiné zvíře
• vést předměty, které by znesnadňo-

valy jízdu
Co cyklista musí!!
• je-li  zřízen  jízdní pruh pro  cyklisty, 

je cyklista povinen jej užít
• jízdním kolem se rozumí i koloběžka
• na vozovce  se na  jízdním kole  jezdí 

vpravo
• cyklisté  smějí  jet  jen  jednotlivě  za 

sebou
• na stezce pro chodce a cyklisty nesmí 

cyklista ohrozit chodce
• je-li na stezce pro  chodce a  cyklisty 

vyhrazen  pruh  pro  cyklisty,  musí  užít 
cyklista pouze ten
• jízdní pruh pro cyklisty smí užít také 

osoba  na  kolečkových  bruslích  nebo  na 
lyžích
• dítě  mladší  10-ti  let  smí  vyjet  na 

silnici    pouze  v  doprovodu  osoby  starší 
15-ti let - sám se smí pohybovat po chod-
níku,  cyklistické  stezce nebo v obytné a 
pěší zóně
• na  jednomístném  kole  se  nesmí  jet 

ve dvou. Pouze je-li kolo vybaveno pomoc-
ným  sedadlem  (s  pevnými  opěrami  pro 
nohy),  pak  smí  osoba  starší  15  let  vést 
osobu mladší 7 let.

Zásady používaní cyklistické přil-
by
• cyklistická  přilba  patří  k  nejzá-

kladnějším  a  nejúčinnějším  ochranným 
pomůckám,  poranění  hlavy  tvoří  přib-
ližně  80%  všech  vážných  poranění  při 
dopravních nehodách cyklistů 
• cyklista  nepoužívající  přilbu  má 

6,6krát větší možnost utrpět zranění hla-
vy a 8,3krát větší možnost utrpět vážné 
poranění mozku 
• při střetu vozidla s cyklistou dochází 

nejčastěji k úderu hlavy cyklisty o kapo-
tu vozidla, a to v rychlosti pohybující se 
kolem 25 km/h 
• koncentrovaný úder do hlavy dokáže 

usmrtit dospělého při pádu  již při  rych-

losti 11 km/h, dítě i při rychlosti nižší 
• cyklistická přílba by měla být schvá-

leného typu, neměla by cyklistu omezo-
vat ve výhledu ani omezovat jeho sluch 
• každý by si měl pořídit vlastní přil-

bu ve velikosti, která mu vyhovuje,  její 
upevnění by mělo být nastavitelné 
• neměla by být těžká a cyklista by se 

v ní měl cítit pohodlně, u mladých cyk-
listů  hraje  při  výběru  ochranné  přilby 
roli také její tvar a barevné provedení 
• dětem je třeba vysvětlit, že používá-

ním cyklistické přilby ochrání své vlast-
ní  zdraví  a  předejdou  tak  případnému 
velmi bolestivému úrazu, velmi dobrým 
argumentem  je  příklad  profesionálních 
cyklistů,  kteří  ochrannou  přilbu  vždy 
používají 
• pokud jste sami cyklisty, měli byste 

i vy vždy přilbu používat a jít tak dětem 
příkladem 
• dětem by se přilba měla pořídit již v 

útlém věku a měly by ji používat jak na 
silnici,  tak při  jízdě na dětském hřišti, 
kde také může dojít k úrazu hlavy 
• doporučujeme  kupovat  přilbu  spo-

lečně s dítětem, aby si ji mohlo vyzkou-
šet a vybrat si přilbu splňující nejen bez-
pečnostní  standardy, ale  takovou která 
se mu také bude líbit a nebude odmítat 
ji používat 
• přilba zaručeně vydrží pouze  jeden 

větší náraz, po pádu může dojít k jejímu 
poškození, její další nošení by nezaručo-
valo správnou ochrannou funkci při opě-
tovném pádu 

Povinná výbava jízdního kola:
- vpředu světlomet bílé barvy
- vzadu svítilna nebo blikačka červené 

barvy
- přední odrazka bílé barvy
- zadní odrazka červené barvy
- účinné blatníky
- oranžové odrazky na pedálech
- oranžové odrazky na paprscích kol
- kryt řetězu
- zvonek

Zpracováno na základě propagačních 
materiálů MVČR

prap. Karel Straka

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme naše čtenáře, 

že následující číslo Králického 
zpravodaje vyjde jako dvojčíslo 
pro měsíce červenec a srpen.

Redakce Králického zpravodaje
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Společenská kronika

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

92 let  - Anna Langrová
86 let  - Anna Šabatová
78 let  - Karel Sršeň,
  - Milada Urbanová
77 let  - Marie Pražáková
76 let  - Marie Špinlerová,
 - Gerhard Schweidler,
  - Anna Mikulášová
74 let  - Miroslav Nosakovský,

74 let  - Věra Kočová,
  - Zdeněk Weindlich,
  - Anna Skulová
73 let  - Zbyněk Mareš,
  - Zdeňka Fečková
72 let  - Eva Jirásková,
  - Marie Švorcová
71 let  - Jan Ďurovský 
70 let  - Hana Pavlová

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Štefan Mlčůch, František Maceják, Eliška Majvaldová,
Jan Holčapek, Miroslava Mačalíková, Anna Kubeschová

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Pavel Vystrk – Marcela Drastichová Miroslav Trepeš – Alice Geryková
Bohumil Kolbaba – Emilie Smetanová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za účast a květinové dary všem,

kteří se přišli rozloučit s naším drahým zesnulým
manželem, synem, tatínkem a dědečkem,

panem

Mgr. Janem Holčapkem

zarmoucená rodina

Děkujeme všem za účast 
na posledním rozloučení s pa-
nem	Štefanem Mlčůchem, za 
projevy soustrasti a květinové 
dary.

Manželka s dcerami

Též poděkování paní MUDr. 
Rýcové a paní Řezníčkové.

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Adam Chromek, Tomáš Konč, Tereza Šveráková, Tereza Brůnová

Policie České 
republiky Obvodní 
oddělení Králíky 

informuje
K  dopravní  nehodě 

osobního  motorového 
vozidla došlo v brzkých 
ranních  hodinách  na 
počátku  měsíce  květ-
na  v  ulici  Hřbitovní  v 
Králíkách. Řidič nezvlá-

dl řízení a se svým vozidlem narazil do 
betonového  sloupu  elektrického  napětí. 
Přivolaní  policisté  při  dechové  zkoušce 
zjistili,  že    ridič před  jízdou pil alkohol. 
Následným  rozborem  bylo  zjištěno,  že 
hladina alkoholu v krvi byla 1,99 promi-
le. Řidič se tímto dopustil trestného činu 
ohrožení  pod  vlivem  návykové  látky, 
za  což mu hrozí  odnětí  svobody na šest 
měsíců až tři léta nebo zákaz činnosti.

K vážné dopravní nehodě došlo 
v obci Mladkov. Tři osoby, z nichž 
jedna byla žena, tlačily nastartova-
nou multikáru. Žena však při tlačení 
uklouzla a multikára, která se rozje-
la, jí přejela horní polovinu těla. Zra-
něná žena byla letecky transporto-
vána do nemocnice v Pardubicích.
Dosud  neznámý  pachatel  v  polovině 

května  vypáčil  dveře  dvou  stavebních 
buněk  u  stavby  kravína  v  Dolní  Lipce. 
Zevnitř odcizil větší množství stavebního 
nářadí a škoda, kterou tímto způsobil, se 
vyšplhala na částku 132.500,- Kč.

K pracovnímu úrazu s tragickým 
koncem došlo v jedné strojíren-
ské firmě v Králíkách. Na jednoho 
z pracovníků uvnitř haly spadl nos-
ník vážící 1,5 tuny. Přivolaný lékař 
záchranné služby již mohl na místě 
pouze konstatovat smrt.
Až do roku 2011 měl zakázáno soudem 

řídit motorová vozidla muž z Prostřední 
Lipky.    Ani  tento  zákaz  jej  však  neod-
radil  od  toho, aby opět usedl  za volant. 
Bohužel pro něj, byl v ranních hodinách 
kontrolován  hlídkou  Policie  a  nyní  je 
podezřelý  ze  spáchání  trestného  činu 
řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění a trestného činu maření výko-
nu úředního rozhodnutí.

nprap. Karel Straka
vrchní inspektor

Poznámka redakce: V měsíci květnu 
došlo ke změně umístění webové prezen-
tace obvodního oddělení. Nové webové 
stránky naleznete na adrese:

http://www.policie.cz/kraliky

Vzpomínka
29. května byl den, kdy by se dožila 
moje maminka paní Božena Flekrová	
100 let. Vzpomíná dcera Marie s rodinou 
a vnoučaty. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi!

Vzpomínky jsou jeřabiny rudé.
Strom už zvadnul, ony dále svítí.
Srdce dávno sedrané a chudé, 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Potřebujete zedníka? Volejte 736 735 303.

Prodám kuchyňskou linku (výška 190 cm, šířka 150 cm). Cena Kč 500,-, 
tel. 465 634 208; 605 489 771.

Nabízíme kvalitní med za příznivou cenu 70 Kč za 1 kg. p. Kubů, Hedeč-
ská 99, Králíky. tel. 465 631 231, mobil 607 711 682.
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Program na ČERVEN
sobota   2.   KVASKA   zač. ve 20.00 hod
Muzikál Kvaska plánovali natočit manželé Landovi (režisér-

ka Mirjam a autor hudby a textů Daniel) původně jako rodinný 
film na DVD. Během příprav se však projekt rozrostl na výprav-
ný hudební film, odehrávající se většinou na jevišti a v zákulisí 
pražského divadla Kalich.

úterý   5.   ROCKY BALBOA   zač. ve 20.00 hod
Třicet let po velkém úspěchu boxerského dramatu Rocky se 

Sylvester Stallone pošesté vrátil k postavě věčného italoameric-
kého outsidera, bojujícího za svůj „americký sen“. Šedesátiletý 
Stallone s přehledem zvládl návrat do ringu jako herec, scená-
rista i režisér v překvapivě komorním a osobním snímku.

pátek   8.  300: BITVA U THERMOPYL zač. ve 20.00 hod
Velkolepý  akční  historický  spektákl  se  vrací  k  legendární-

mu  válečnému  střetu  antického  světa:  v  šestikilometrovém 
průsmyku u Thermopyl se v roce 480 př.n.l. pouhé tři stovky 
spartských bojovníků postavily pod vedením svého krále Leóni-
da mnohonásobné perské přesile.

úterý   12.   DREAMGIRLS   zač. ve 20.00 hod
Hvězdně obsazená (Jamie Foxx, Beyoncé Knowlesová, Eddie 

Murphy) filmová adaptace úspěšného muzikálu je inspirována 
osudem slavné zpěvačky Diany Rossové a černošského vokál-
ního tria Supremes. 

HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
pátek   15.   zač. ve 20.00 hod
Přímo  na  tělo  filmovému  milovníkovi  Hughu  Grantovi 

vznikla  romantická  hudební  komedie  o  návratu  na  výsluní 
popmusic. Zpěvák bývalé slavné fiktivní skupiny dnes živoří 
z  večírků  a  soukromých  party,  když  se mu  náhle  naskytne 
příležitost  ke  comebacku  uměleckému  i  milostnému  (Drew 
Barrymoreová). 

sobota   16.   CESTA DOMŮ   zač. ve 20.00 hod
Dalším  ze  snímků  Projektu  100  je  čínský  příběh  o  lás-

ce,  trpělivosti  a  oddanosti.  Režisér  Zhang  Yimou  obohacuje 
minimalismus vyprávění o stylizovanou vizuální rovinu, jeho 
nostalgické až barvotiskové obrazy jsou vyvažovány zvláštní 
naléhavou upřímností, s níž sděluje smutky i radosti lidského 
údělu.
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Tančíme pro radost 2007
15. ročník pořadu 

tanečního oboru ZUŠ
I tento rok se Vám představí všichni žáci tanečního obo-

ru ZUŠ. Žáci se připravovali na svá závěrečná vystoupení 
v Králíkách a Červené Vodě. Tento rok si zatančí na prk-
nech jeviště všichni žáci z tanečních oddělení paní učitelky 
Moniky Dolečkové a Ivy Musilové. Přitančí nejmladší žáčci 
školkových  ročníků,  přípravky  a  postupně  na Vás  dýchne 
atmosféra  tanců, připravených ostatními ročníky  I.  cyklu. 
V tomto školním roce nemá taneční obor žádné absolventky, 
ale svá taneční vystoupení mají připraveny dívky z II. cyk-
lu. Nebudou chybět ani hosté, bývalé absolventky tanečního 
oboru.
Večerní  představení  pro  veřejnost  2007  středa  20.  6.  a 

pátek 22. 6.
Záčátky představení vždy od 18.30 hodin ve velkém sále 

na Střelnici.
Na Vaši návštěvu se těší všichni účinkující se svými uči-

telkami.
Veršík:
Tance v životě je málo - nebo myslíte, že dost?
Přiďte a uvidíte, jak se tančí pro radost!

čtvrtek   28.   SPIDER-MAN 3   zač. v 17.00 hod
V pokračování pavoučí série režisér Sam Raimi přitvrdil a 

vystavil Spider-Mana mnoha nebezpečím.  Peteru Parkerovi 
se sice konečně podařilo najít rovnováhu mezi oddaností vůči 
Mary Jane a jeho povinnostmi superhrdiny, starosti mu však 
dělá  zločinec  měnící  se  v  písek  a  také  tajemné  černé  alter 
ego.

pátek   29.   MARCELA   zač. ve 20.00 hod
Dlouhodobý  časosběrný  projekt  dokumentaristky Heleny 

Třeštíkové  vyústil  v  samostatný  celovečerní  snímek,  vypo-
vídající  nejen  o  individuálním  osudu Marcely  Haverlando-
vé,  ale  také  o  době,  partnerských  vztazích  a  koneckonců 
i o smyslu života. Syrový, působivý a kompaktní portrét oby-
čejné ženy.

Základní umělecká škola v Králíkách

POŘÁDÁ
závěrečný

koncert žáků
který se koná 14. 6. 2007
v 18.00 hodin, v sále ZUŠ.

Srdečně zvou žáci a učitelé.

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVEN 2007

PETRA FIŠEROVÁ A PŘÁTELÉ
pátek   1. 6.   zač. v 19.00 hodin
Letošní  maturantka  na  pardubické  konzervatoři  připravila 

svůj další pěvecký koncert. Hosty budou klavíristka Sylva Bartí-
ková a akordeonista Josef Moravec. Vstupné dobrovolné.

sobota   9. 6.   AF BRASS BAND   zač. ve 20.00 hodin  
Počátky původně dechové hudby sahají až do roku 1920, kdy 

kapelu založil vojenský vysloužilec Vratislav Reinelt. V roce 1999 
začal s orchestrem spolupracovat dirigent ing. Josef Pilný z Lan-
škrouna.  Pod  jeho  uměleckým  vedením  začal  AF  Brass  Band 
hrát náročnější skladby a podstatně změnil svůj repertoár. Dnes 
AF Brass Band Letohrad  představuje moderní  pojetí  dechové-
ho orchestru evropského typu. Ve světě se těmto tělesům také 
již neříká dechový orchestr nebo po našem „dechovka“, ale podle 
zemí buď harmonie nebo filharmonie („filharmonica“ např. v Por-
tugalsku). Shodně s těmito orchestry má i AF Brass Band velice 
široký repertoár, což mu umožňuje rozšířené nástrojové obsazení 
o kompletní sekci saxofonů a dále o hoboj a další hlasy v trub-
kách, trombónech a bicích nástrojích. Repertoár je tedy sestaven 
z různých žánrů. Jsou v něm zastoupeny operetní, muzikálové a 
v současné době také slavné filmové melodie. Samozřejmě nechy-
bí swing, rovněž tak transkripce z rockové a současné populární 
hudby. AF Brass Band dokáže svým vystoupením upoutat mla-
dé  i  náročné  posluchače.  Přitom  stále  umí  pozvednout  náladu 
příznivcům  klasické  české  dechovky,  jelikož  má  v  repertoáru 
dostatečné množství slavných melodií české dechové tvorby. Pře-
devším však dává přednost kvalitním velkokapelovým aranžmá. 
Téměř čtyřicetičlenný orchestr se představí v Králíkách poprvé, 
nicméně zdejší publikum si jistě najde na koncert cestu tak, jako 
rádo navštěvuje žánrově příbuzné koncerty Big Bandu Letohrad. 
Vstupné 50,- Kč.

TANČÍME PRO RADOST 2007
Středa   20. 6. a pátek 22. 6.   zač. ve 19.00 hodin
Šestnáctý  ročník  pořadu,  ve  kterém  se  představí  kompletní 

taneční obor ZUŠ z Králík a z Červené Vody. Vstupné 40,- Kč.

VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
čtvrtek   21. 6.   zač. v 19.00 hodin
Koncert  žáků  a  učitelů  králické  Základní  umělecké  školy  a 

dalších hostů. Vstupné doborovolné.

MOTÝLI - ŠUMPERSKÝ DĚTSKÝ SBOR
neděle   24. 6.   zač. v 17.00 hodin
Koncert s bohatým programem se koná v králickém kostele sv. 

Michaela. Vstupné 30,- Kč.

ZPÍVÁNKY MŠ PIVOVARSKÁ
úterý   26. 6.   zač. v 16.30 hodin
Předprázdninové pěvecké a taneční vystoupení dětí z Mateř-

ské školy Pivovarská. Vstupné dobrovolné.

PASAT.KRALIKY.COM
sobota   30. 6.   zač. ve 14.00 hodin
Malý hudební festival se koná na travnaté ploše u kulturní-

ho domu Střelnice. Vystoupí Gunter Capital, Nou Entry, Gauri 
Shankar, Radio Jerevan, Mon-roe, Fittipaldi Is Death, N.V.Ú. a 
na závěr Estrádní orchestr P.M. Vstupné dobrovolné.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Zápis do ZUŠ Králíky
Základní  umělecká  škola  v Králíkách 

pořádá zápis žáků pro školní rok 2007 
– 2008. 
K  zápisu  do  hudebního  oboru mohou 

přijít kromě vybraných dětí z posledního 
ročníku mateřských škol i zájemci z letoš-
ních  l.a  2.  tříd  základních  škol.  Věkově 
starším dětem nabízíme možnost  výuky 
hry na pozoun, trubku a lesní roh.
V hudebním oboru vyučujeme hru na 

klavír, housle,  violoncello,  kytaru,  akor-
deon,  zobcovou  flétnu  (z  tohoto nástroje 
lze  přejít  na  klarinet,  saxofon,  příčnou 
flétnu, trubku, lesní roh a pozoun) a sólo-
vý a sborový zpěv.

K zápisu zveme i zájemce o obor 
taneční, výtvarný a literárně-drama-
tický.
Věříme,  že  naši  nabídku  k  výuce 

vašich  dětí  v  základní  umělecké  škole 
plně využijete.

Zápis nových žáků pro všechny 
obory se uskuteční v pátek 15.června 
2007 v době od 15.00 do 17.00 hodin 
v ředitelně školy.
Bližší  informace,  případně  domluvu 

náhradního termínu zápisu, lze získat na 
telefonním čísle: 465 631 242 nebo na e-
mailové adrese: zus.kraliky@tiscali.cz.

Mgr. Olga Zajacová, ředitelka školy

TANEČNÍ 2007
Klub Na Střelnici opět zve (nejen) dospívající mládež na „Kurz taneč-
ní a společenské výchovy“ pod vedením tanečních mistrů Ivy Musi-
lové a Vladimíra Hejtmanského. Délka kurzu: 12 týdnů (osm řád-
ných lekcí, country lekce, disco lekce, prodloužená a věneček). Lekce 
budou probíhat vždy v sobotu od 13.00 hodin, s výjimkou první lek-
ce, která se uskuteční v neděli 23. září ve 13:00 hodin. Cena kurzu: 
650,- Kč, splatná na první lekci. Podmínkou k účasti je dosažení věku 
15ti let a společenský oděv! Přihlášky se přijímají na emailové adrese 

strelnice@strelnice.cz nebo telefonicky č. 603 849 460.

Seznam kulturních a sportovních akcí
v blízkém okolí na měsíc ČERVEN

1. 6.

Kouzelný park
Žamberk,  16:00,  zámecký  park.  Start 

od  branky  naproti  DDM  ANIMO.  Pro-
gram:  procházka  kouzelným  Zámec-
kým parkem s pohádkovými postavami, 
zábavné úkoly dle věku dětí s odměnou, 
pro zájemce opékání vuřtů - čaj zajištěn. 
S  sebou:  dobrou  náladu,  vuřty,  chleba, 
pití. Cena:  20,- Kč,  předprodej:  465  612 
741, 603 876 667.

Koncert v předvečer zahájení
Letohrad, 20:00, Kostel Nanebevzetí P. 

Marie,  Orlice,  Program  Mezinárodního 
hudebního  festivalu  Letohrad  2007  (18. 
ročník): Žesťové sexteto Konzervatoře P. 
J.  Vejvanovského  Kroměříž  (ČR),  Ema-
nuele  Cardi  (Itálie)  -  varhany.  Cena  od 
40,- Kč do  60,- Kč. Předprodej:  465 622 
092.

2. 6.

Dětský den
Kunvald, 14:00, Masarykova základní 

škola a mateřská škola. Místo konání: na 
hřišti před školou. Ve 14:30 hod. začíná 
estráda  Jana  Petráše.  Akce  se  koná  za 
každého počasí.

Fotbal: 1. FC Žamberk: Holice 
(dorost)
Žamberk,  14:15,  Fotbalový  stadion 

Žamberk.

Fotbal: 1. FC Žamberk: Valy 
(muži)
Žamberk,  17:00,  Fotbalový  stadion 

Žamberk.

Zahajovací operní galapředstave-
ní
Letohrad, 20:00, Zámecká terasa. Pro-

gram Mezinárodního hudebního festivalu 
Letohrad 2007  (18.  ročník): A. Dvořák  - 
opera Rusalka, scénické provedení sólisté 
Národního divadla a Státní opery Praha, 
sólisté,  sbor,  balet  a  orchestr  Divadla 
F. X. Šaldy v Liberci. Vstupné zdarma - 
bude zahájena veřejná sbírka na opravu 
varhan v kostele sv. Václava. V případě 
nepříznivého  počasí  se  uskuteční  kon-
certní  provedení  opery  v  DK  Letohrad. 
Předprodej: 465 622 092.

Slavnostní zahájení Mezinár. 
hudebního festivalu
Letohrad, 19:30, Zámecká terasa. Pro-

gram Mezinárodního hudebního festivalu 
Letohrad 2007  (18.  ročník): Předání cen 
města. Příjezd F. V. Heka, předání ceny 
Grand Prix. Předprodej: 465 622 092.

Taneční zábava se skupinou Rubi-
kon
Letohrad  -  Kunčice,  19:00,  Hřiště, 

Kunčice.  Pořádají  hasiči  z  Letohradu  - 
Kunčic.

3. 6.

Varhanní koncert - Fabrice Pitrois 
(Francie)
Jablonné nad Orlicí, 19:00, Kostel  sv. 

Bartoloměje.  Koncert  je  součástí  Mezi-
národního hudebního festivalu Letohrad 
2007 (18. ročník). Cena od 30,- Kč do 50,- 

Kč. Předprodej: 465 641 371.

Kunčický pohár - soutěž v požár-
ním útoku
Letohrad  -  Kunčice,  10:00,  Hřiště  - 

Kunčice. Tipovačka na vítěze a  jeho čas 
na www.kuncice.eu  o MP3/MP4 přehrá-
vač GoGEN MXM 410 Kooki, 2GB, FM. 
Výtečná a bohatá kuchyně.

6. 6.

Pusinky
Letohrad,  19:30, Dům kultury  - kino-

sál, Družstevní 597. Trio mladých dívek 
putuje po rozpálených českých okrskách, 
hledá  lásku  a  dobrodružství  a  nachází 
sex,  deziluzi  a  vlastní  identitu.  Holčičí 
prázdninová  anti-idylka  plná  autentic-
kých  dramat,  drsných  střetů  a  sympa-
ticky neučesaných hrdinek dychtících po 
životě. 99 min., přístupné, komedie, cena: 
60,- Kč, předprodej: 465 622 092.

7. 6.

Odpoledne otevřených dveří DDM 
ANIMO
Žamberk,  od  15:00  do  17:00,  DDM 

ANIMO. Program: voltiž, modely letadel, 
výstava  výtvarných  prací,  deskové  hry, 
počítačová  učebna.  Pro  zúčastněné  děti 
volná vstupenka na EMU zdarma.

Robinsonovi
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, 

A.  Hanuše.  Film  USA.  Příběh  neno-
vějšího  animovaného  filmu  z  produkce 
studia Walt Disney se točí okolo Lewise 
- geniálního kluka se zálibou v šikovných 
technických  vychytávkách  a  obrovskou 
touhou najít rodinu, kterou nikdy neměl 
možnost  poznat.  Jeho  nezdolné  hledání 
jej jednoho dne zavede na místo, které by 
si nedokázal představit ani v nejdivočej-
ších snech  - do budoucnosti, kde už ter-
mín „nemožné“ dávno zmizel ze slovníku. 
109 min., přístupný, předprodej: 465 641 
371.

8. 6.

Jablonský medvídek
Jablonné nad Orlicí, 20:00, areál kou-

paliště.  XIII.  ročník  folkového  festivalu. 
Pořádá  Občanské  sdružení  Kamarádi. 
Program:  20:00  -  21:00  Wejvrat  (Leto-
hrad),  21:00  -  22:00  Pidilidi  (Pardubi-
ce), 22:00 - 23:00 Sestry Steinovy, 23:00 
Koňaboj  (Vyškov).  Bližší  informace  na 
www.medvidek.inu.cz.  Předprodej:  465 
641 371.

9. 6.

Dětský den
Letohrad, od 09:00 do 17:00, Hasičská 

zbrojnice.  Pořádá  SDH  Letohrad  pod 
záštitou Rady města Letohrad. Program: 
9:00 - 10:00 zahájení, vystoupí mažoret-
ky,  MŠ  U  Dvora,  ZUŠ  Letohrad  -  sbor 
Prvosenka, 10:00 - 12:30 ukázky hasičské 
a policejní techniky, lezců a modelů leta-
del, od 13:00 soutěže družstev, ve 14:00 
a 16:00 vystoupí ZUŠ - ORdrums, 14:30 
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Program kina Mír
Hanušovice ČERVEN

GOYOVY PŘÍZRAKY  -  Pátek   1. 6. - 19.45
Film USA, Španělsko, ČR 114 minut. Příběh se odehrává v r. 

1792, kdy Goya nastoupil na španělský královský trůn jako dvor-
ní malíř. Režie Miloš Forman. Hrají: Javier Bardem, Natalie Port-
man, Stellan Skarsgard Mládeži nevhodný do 15 let. Vstupné: I 
35,-; II 40,-.

GHOST RIDER - Pátek   8. 6. - 17.30 a 19.45
Film USA, 105 minut, širokoúhlý. Jeho prokletí se stalo  jeho 

silou. Dobrodružný film. Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, Wes 
Bentley, Sam Elliott. Mládeži přístupno. Vstupné: I 25,-; II 30,-.

RANDE MĚSÍCE - Pátek   15. 6. - 17.30 a 19.45
Film USA, 103 minut. Dva největší rivalové – flákač a dříč  - 

začnou soupeřit o lákavou odměnu. Komedie. Hrají: J. Simpson, 
D.  Cook,  D.  Shepard,  El  Ramirez,  A.  Dick. Mládeži  přístupno. 
Vstupné: I 25,-; II 30,-.

MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
Pátek   22. 6. - 16.00 a 18.00
Film USA, 95 minut, české znění. Zavřete oči a vstupte do světa 

fantazie. Hrají: A. S. Robb, J. Hutcherson, Z. Deschanel, L. Clin-
ton. Mládeži přístupno. Vstupné: I 25,-; II 30,-.

TAXI 4 - Pátek   29. 6. - 17.30 a 19.45
Film Francie, 91 minut. Čtvrtá část slavné automobilové ságy 

Taxi  psané  L.  Bessonem Hrají:  S. Naceri,  Frédéric Diefenthal, 
Jean-Christophe Bouvet. Mládeži do 12  let nevhodný. Vstupné: 
I 25,-; II 30,-.

Objednávky vstupenek ÚT – ČT v prodejně Ing. Grabovský, 
Hlavní 137, tel. 583/231091. Vstupenky je nutno vyzvednout nej-
později 15 min. před představením v pokladně kina. Pokladna 
otevřena 1/2hod. před představením. V ceně zahrnut poplatek 1,- 
Kč na fond kinematografie. Program kina najdete na internetové 
adrese: www.mu-hanusovice.cz, www.365dni.cz, www.jeseniky.
net. Provozovatel: STAVREL v.o.s., Hlavní 137, Hanušovice 788 
33, tel. 583/231226.

slavnostní vyhodnocení výtvarné a fotografické soutěže. Během 
celého dne budou probíhat soutěže pro děti.

Jablonský medvídek
Jablonné  nad  Orlicí,  10:00,  areál  koupaliště.  XIII.  ročník 

folkového festivalu. Pořádá Občanské sdružení Kamarádi. Pro-
gram: 10:00 - 15:00 Výtvarné dílny lidová řemesla (kovář, drát-
kování, výroba ručního papíru atd.). Budete si moci vyzkoušet 
různé výtvarné  činnosti  a  své výrobky  si  odnést domů. 10:00 
- 15:00 Netradiční soutěže nejen pro děti. Soutěže jsou přizpůso-
beny tak, aby se u nich pobavili všichni bez rozdílu věku. Všech-
ny soutěže zvládnou i tělesně postižení. 10:00 - 15:00 V průbě-
hu dne ukázka dravých ptáků. 12:30 - 14:30 Pro děti jízda na 
koni. 13:30 - 14:30 Orchestr ZUŠ (Jablonné nad Orlicí), 15:30 
- 16:15 Corale (Žamberk), 16:15 - 17:00 Pavučina (Pardubice), 
17:00 - 18:00 Kapky (Červená Voda), 18:00 - 19:00 Epy De Mye 
(Jihlava), 19:00 - 20:00 Marien (Pardubice), 20:00 - 21:00 Hlu-
boké nedorozumění (Praha), 21:00 - 22:00 Pavlína Jíšová, 22:00 
- 23:00 Robert Křesťan - Druhá tráva. Bližší informace na www.
medvidek.inu.cz. Předprodej: 465 641 371.

Hadry z těla a skupina Pragueska
Helvíkovice, 20:00, Statek U Krtka.

Motocross Cup 2007
Žamberk,  12:55,  Areál  Kotel,  V  Kotli.  Informace:  www.

novamotocross.com, jari.moto@seznam.cz, tel: 739 312 101.

Taneční festival Pod Suticí
Žamberk, U myslivecké chaty. Informace: ZUŠ, tel: 465 612 

739, zus@orlicko.cz, www.zus-zamberk.cz.

Volkswagenshow Kunvald
Kunvald, 09:00, Horní Kunvald - směr Rokytnice v O.h. Pro-

gram dne: 9:00 Prezentace automobilů VW, 10:30 Spanilá jízda, 
13:00 Soutěže aut VW - výměna kol na čas, 17:00 Vyhodnoce-
ní srazu a výsledků soutěží, 18:00 Volná zábava - skupina Na 
FleKu Pardubice. Občerstvení zajištěno: grilované prase, špízy, 

atd., Pivo, limo. Informace: 736 676 888, 736 228 658, 737 301 
921.

10. 6.

Jablonský medvídek
Jablonné nad Orlicí, areál koupaliště. XIII. ročník folkového 

festivalu. Pořádá Občanské sdružení Kamarádi. Bližší informa-
ce na www.medvidek.inu.cz. Předprodej: 465 641 371.

Závěrečný koncert
Letohrad, 15:00, zámecká hudební síň. Program Mezinárod-

ního hudebního festivalu Letohrad 2007 (18. ročník): Pěvecký 
sbor Familia Cantorum (ČR), (J. Pavlica - Missa), Luciano Zec-
ca (Itálie) - varhany. www.mhf.letohrad.cz, cena od 50,- Kč do 
80,- Kč, předprodej: 465 622 092.

Soutěž mladých hasičů v požárním útoku
Letohrad - Kunčice, 13:00, Hřiště, Kunčice.

Hobby sprint  - VI. ročník
Letohrad, 07:00, Fotbalový stadion. Místo konání: Šedivská 

ulice u fotbalového stadionu. Prezentace jezdců od 7 - 8.30 hod., 
tréning od 10 hod., závod od 12.30 hod. Bližší  informace: 606 
630 788, www.renegades.hukot.cz, cena od 10,- Kč do 50,- Kč.

11. 6.

Spider-Man 3
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. Film USA. 

140 min., přístupný, předprodej: 465 641 371.

13. 6.

Robinsonovi
Letohrad,  17:00,  Dům  kultury  -  kinosál,  Družstevní  597. 

Infantilně  ztřeštěná  disneyovka  nás  zavede  na  návštěvu 
k rodince z budoucnosti, ke které pomocí stroje času doputuje 
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dvanáctiletý osiřelý vědátor. Otravný slepenec nepříliš zábav-
ných  scének,  kde  se  každý  povedený  vtip  topí  v  chaosu,  kte-
rý děti snesou mnohem lépe než dospělí. 109 min., přístupné, 
rodinný, cena: 60,- Kč, předprodej: 465 622 092.

14. 6.

Arthur a Minimojové
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. Hanuše. Film Fran-

cie. Desetiletý Arthur žije  s babičkou na venkově. Je  fascino-
ván  pohádkami,  zdá  se mu  o  neuvěřitelných  příbězích,  které 
jsou popsány a namalovány v čarovné knize jeho dědečka, který 
před několika lety záhadně zmizel. Idylické časy skončí v oka-
mžiku, kdy jim hrozí zabavení domku. Jedinou šancí je dědeč-
kův poklad ukrytý kdesi na zahradě, v Říši Minimojů, roztomi-
lých malých skřítků. Malý Arthur se k nim vydá hledat pomoc. 
Jeho cesta je důkazem, že někdy i ti nejmenší mohou dokázat 
velké věci. 103 min., přístupný, předprodej: 465 641 371.

15. 6.

V rytmu tance
Jablonné nad Orlicí,  18:00,  kino  -  sál, A. Hanuše. Taneční 

vystoupení  žáků  tanečního  oboru  ZUŠ.  Předprodej:  465  641 
371.

16. 6.

Fotbal: 1. FC Žamberk - Sebranice (dorost)
Žamberk, 14:15, Fotbalový stadion Žamberk.

Fotbal: 1. FC Žamberk: Chrudim B (muži)
Žamberk, 17:00, Fotbalový stadion Žamberk.

550 let Jednoty bratrské
Kunvald, 09:30, Masarykova základní škola a mateřská škola. 

9:30 hod. zahájení oslav před Masarykovou ZŠ a MŠ Kunvald, 
výstava o jednotě bratrské, přednáška Prof. PhDr. J. Kumpery, 
CSc.,  výstavy  zájmových  organizací  a  spolků  z  jejich  činnosti 

a historie obce, výstava prací žáků školy a školky, prodej upo-
mínkových předmětů, 10:00 - 12:00 hod. před školou - koncert 
dechového orchestru a tanečního oboru ZUŠ Žamberk, vystou-
pení  Lidového  souboru mládeže  z  Kunvaldu  a  Klášterce  nad 
Orlicí,  13:00  zahájení hlavního programu u domku Na Sboru 
- vystoupení Alfréda Strejčka, hudební doprovod ZUŠ Žamberk, 
Ekumenická  bohoslužba  za  účasti  zahraničních  biskupů  jed-
noty bratrské a dalších hostů, hudební doprovod Pěvecký sbor 
z Horní Čermné, vystoupení souboru Zelowské zvonky z Polska, 
předání  symbolického  klíče  od  obce  zástupcům  partnerského 
města Lititz, 17:00 před sokolovnou - představení Inka Rybá-
řová dětem, 19:00 sokolovna - divadelní představení TJ Sokol 
Kunvald  -  Pseudolus  aneb  prolhaný  vejtaha,  T.  M.  Plautus, 
21:00  sokolovna  -  taneční  zábava  -  hraje  skupina MaxiBend. 
V sobotu od 9:30 do 18:00 hod.: - výstavy ve škole, - den otevře-
ných dveří Masarykovy ZŠ a MŠ, - domek Na Sboru, - výstava 
historické hasičské techniky u požární zbrojnice.

17. 6.

550 let Jednoty bratrské
Kunvald, 9:00 jídelna Kunvaldské a.s.: - Simultánka meziná-

rodního mistra se členy Šachového oddílu Kunvald, 9:30 kostel 
sv. Jiří - - koncert duchovní a vážné hudby, 10:30 kostel sv. Jiří 
-  slavnostní mše  svatá,  svěcení praporu  obce a praporu hasi-
čů, 11:30 průvod od kostela k obecnímu úřadu, 13:00 kulturně 
- sportovní odpoledne v areálu na Salaši  - ukázky hasičského 
zásahu a sportu, vystoupení SDH Klášterec n.O., 15:00 fotba-
lové hřiště  -  fotbalové utkání Internacionálové Slávie Praha - 
AFK Kunvald. V neděli od 9:30 do 18:00 hod.: - výstavy ve škole, 
- den otevřených dveří Masarykovy ZŠ a MŠ, - domek Na Sboru, 
- výstava historické hasičské techniky u požární zbrojnice.

20. 6.

Spider - Man 3
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál. 140 min., přístupné, 



 2� - Králický zpravodaj 6/2007

Seznam kulturních a sportovních akcí
v blízkém okolí na měsíc ČERVEN

dobrodružný,  cena:  70,-  Kč,  předprodej: 
465 622 092.

21. 6.

Hraje a zpívá celá rodina
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Účinkují žáci místní ZUŠ spo-
lečně  se  svými  rodiči  nebo  příbuznými. 
Předprodej: 465 641 371.

Běh Terryho Foxe
Žamberk,  14:00,  Divišovo  divadlo, 

Nádražní 39. Program od 14:00 hod., běh 
v 16:00 hod.

22. 6.

Žamberský maják
Žamberk, Sportovní areál Pod Černým 

lesem.  Ukázkové  dopoledne  s Městskou 
policií, hasiči, záchranáři pro žáky MŠ a 
nižších  tříd  ZŠ.  Pořádá Městská  policie 
Žamberk.

Galakoncert - Jabloňka a PDPS
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, 

A.  Hanuše.  Pořádá  ZŠ,  předprodej:  465 
641 371.

VII. ročník Svátků dřeva
Žamberk,  od  09:00  do  16:00,  nádvoří 

zámku.  Téma:  dřevěný  dům  a  tradiční 
řemesla - tesařství, šindelářství, pilařství 
a  podlahářství.  Během  třídenní  akce  se 
ve dnech 22.-24.6. v areálu zámku před-
staví  lidová  a  umělecká  řemesla,  která 
v regionu po staletí zpracovávala dřevo, 
prezentovat  je  budou  současní  pokra-
čovatelé  a  zástupci  firem,  kteří  na  tuto 
tradici navázaly. V areálu zámku se bude 
nacházet velké množství výstav, dopoled-
ne můžete navštívit přednášku Ochrana 
a ošetřování památných stromů ve  foto-
grafiích Karola Maara z Písečné. Dopro-
vodný program: zahájení stavby srubu na 
1. nádvoří zámku - firma Živa Klášterec 
nad  Orlicí,  malování  dřevěných  pane-
nek,  zhotovování  ozdob  ze  slámy,  sítiny 
a  proutí,  stánkový  prodej  výrobků  žáků 
Speciální skoly Žamberk, ukázka přede-
ní příze a česání vlny, soutěže v zatlou-
kání  hřebíků,  štípání  špalků,  pokládání 
podlah. Program a další informace: www.
svatky.dreva.webzdrama.cz.  Městské 
muzeum, tel: 465 611 678.

23. 6.

VII. ročník Svátků dřeva
Žamberk,  od  10:00  do  17:00,  nádvoří 

zámku.  Téma:  dřevěný  dům  a  tradiční 
řemesla - tesařství, šindelářství, pilařství 
a  podlahářství.  Během  třídenní  akce  se 
ve dnech 22.-24.6. v areálu zámku před-
staví  lidová  a  umělecká  řemesla,  která 
v regionu po staletí zpracovávala dřevo, 
prezentovat  je  budou  současní  pokra-
čovatelé  a  zástupci  firem,  kteří  na  tuto 
tradici navázaly. 10:00  - 10:30 slavnost-
ní  zahájení,  10:30  -  12:00 ukázky práce 
se  dřevem,  výroba  ručně  štípaného  šin-
dele,  soustružení,  řezba,  pletení  košíků 
v ozdob, výroba předmětů ze šustí, 13:00 
-  17:00  veletrh  firem  specializujících  se 

na výrobu trámů, šindelů, krovů podlah 
a dalších předmětů ze dřeva, ukázka řez-
by motorovou pilou, 14:00 - 15:00 koncert 
dech. orchestru ZUŠ P. Ebena - 2. nádvo-
ří zámku, vystoupení mažoretek - taneč-
nic ZUŠ P. Ebena, 15:00 - 15:30 taneční 
vystoupení  ZUŠ  P.  Ebena  a  tanečního 
souboru z Kunvaldu, 15:30 - 16:00 vyhlá-
šení vítězů výtvarné soutěže Domy, dom-
ky,  domečky  -  2.  nádvoří  zámku,  16:00 
- 16:30 vystoupení Kristiny Wohlinové a 
country kapely - 2. nádvoří zámku, 17:00 
- 18:00 ukázky Capoeira de vida carreira, 
orientální  tance,  country  skupina  Ala-
bama  -  okraj  zámeckého  parku,  18:00  - 
18:30  tombola,  udělení  věcných  cen  -  2. 
nádvoří zámku, 18:30 - 19:00 vystoupení 
skupiny  historického  šermu  Rytíři  krá-
le  Jana  -  okraj  zámeckého  parku. Mož-
nost ochutnávek vín z produkce Českých 
vinařských  závodů  a  sýrů.  Program  a 
další  informace: www.svatky.dreva.web-
zdrama.cz,  Městské  muzeum,  tel:  465 
611 678.

24. 6.

VII. ročník Svátků dřeva
Žamberk,  od  09:00  do  16:00,  nádvoří 

zámku.  Téma:  dřevěný  dům  a  tradiční 
řemesla - tesařství, šindelářství, pilařství 
a  podlahářství.  Během  třídenní  akce  se 
ve dnech 22.-24.6. v areálu zámku před-
staví  lidová  a  umělecká  řemesla,  která 
v regionu po staletí zpracovávala dřevo, 
prezentovat  je  budou  současní  pokra-
čovatelé  a  zástupci  firem,  kteří  na  tuto 
tradici navázaly. 9:00 - 16:00 výstava ře-
zeb Bedřicha Šilara z Lanškrouna, Jana 
Ježka  z Dobrušky, Lady a Jana Rejma-
nových  z  Vysokého Mýta,  10:00  -  16:00 
prezentace firem zabývajících se zhotovo-
váním nejrůznějších předmětů ze dřeva, 
možnost  zhlédnutí  autorských  výstav 
i dokončení dřevěné stavby v parku. Pro-
gram a další informace: www.svatky.dre-
va.webzdrama.cz, Městské muzeum,  tel: 
465 611 678.

25. 6.

Vratné lahve
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Autor scénáře Zdeněk Svěrák 
balancuje na hraně těchto poloh. Jestliže 
někdejší ostrý spor mezi otcem a synem 
vedl  k  tomu,  aby  nám  stárnoucí  scená-
rista  podal  upřímnější  a  nemilosrdnějsí 
zprávu o stavu duše v této etapě života, 
pak to byl spor blahodárný. Penzionovaný 
učitel češtiny Tkaloun je postavou, která 
své vrstevníky ujistí, že nejsou v úzkos-
tech věku sami, a mladým pootevře dveře 
do  komnat,  kterými  ještě  neprošli.  Nad 
filmem  se  klene  střecha  humoru,  která 
ho chrání před sentimentem a způsobu-
je, že odcházíme z biografu s pocitem, že 
jsme byli svědky lidské komedie. 95 min., 
přístupný, předprodej: 465 641 371.

30. 6.

Motocross Cup 2007

Žamberk, 12:55, Areál Kotel. Informa-
ce:  www.novamotocross.com,  jari.moto@
seznam.cz, tel: 739 312 101.

Běh do vrchu Mladkov - Suchý 
vrch - 25. ročník
Mladkov, 10:30, náměstí u tělocvičny. 

Závod v běhu do vrchu 9500m. Vypsané 
kategorie:  junioři  -  juniorky, muži-ženy, 
veteráni-veteránky,  zařazen  do  českého 
poháru  v  běhu  do  vrchu  a  poháru  Is-
carex.  Kontakt:  Tělovýchovná  jednota 
Sport Mladkov,  tel:  737  957  608,  sport.
mladkov@orlicko.cz, cena: 50,- Kč.

Litická lukostřelnice + šermování
Litice  nad  Orlicí,  od  09:00  do  17:00, 

Hrad  Litice.  Dobová  šermířská  a  diva-
delní  představení  skupiny  Armagedon. 
Akce  doprovázená  ukázkami  historic-
kých řemesel, středověká kuchyně, zbroj-
nice i práva útrpného. Informace: Správa 
státního  hradu Litice,  tel:  603  232  212, 
465 320 627, hrad.litice@sweb.cz.

Dlouhodobé akce a výstavy:

Kulturní a informační centrum 
v Jablonném nad Orlicí
Výstava – Práce žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ, otevřeno: od 13. 5. (vernisáž v 15 
hod.) do 17. 6. 2007, Po – Pá  8-12  13-17 
hod., So 9-12 hod., So 16.6. a Ne 17.6. ote-
vřeno 9-12  13-16 hod.

Městské muzeum v Žamberku
Výstava – Marie Bartošová – kerami-

ka, pikáže. Představení knihy Doc. PhDr. 
Petra  Kmoška,  CSc.  „Obraz  domova 
v malířství východních Čech 20. století“, 
otevřeno: od 26. 5. (vernisáž v 15 hod.) do 
17. 6. 2007, Út – Pá 9-12  13-16 hod., So, 
Ne 14-17 hod.

Městské muzeum v Žamberku
Výstava  –  Jednota  bratrská.  Putovní 

výstava u příležitosti 550. výročí založení 
církve v Kunvaldě. Průřez historií i sou-
časností Jednoty bratrské. Otevřeno:  od 
20. 6.  do 20. 7. 2007, Út – Pá 9-12  13-16 
hod., So, Ne 14-17 hod.

Oranžérie zámeckého parku 
v Letohradě
Výstava –  Libuše Müllerová – pastely, 

Josef Langer – olejomalba, Petr Bernard 
– olejomalba, Karel Vestinský - olejomal-
ba. Otevřeno: od 27. 5. do 20. 6. 2007, St, 
So, Ne 14 – 17 hod.

Galerie Pod kaplí v Letohradě
Výstava – Jana Zamazalová – kerami-

ka,  otevřeno:  od  27.  5.  do  30.  10.  2007,  
(objednávky  prohlídek  po  telefonické 
dohodě, tel: 465 622 092).

Městké muzeum v Letohradě
Výstava  –  Václav  Žilík  –  plastiky, 

bronz, otevřeno: od 27. 5. do 20. 6. 2007, 
Po - Pá  8 - 11, 12 – 16 hod., So 8 – 11 
hod.

Arkády zámku v Letohradě
Výstava – Výtvarné práce a fotografie 

dětí,  otevřeno:  od  27.  5.  do  4.  6.  2007, 
informace:  Mikcentrum,  tel:  465  622 
092
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TURNAJ ČARODĚJNIC
Dne  28.  dubna  se  uskutečnil  již  18.  ročník  volejbalového 

turnaje  čarodějnic.  Turnaje  se  zúčastnilo  šest  družstev  žen 
z  okolí  Králík.  Nebývá  nikdy  tak  důležité,  které  družstvo 
vyhraje, protože si všechny chceme zahrát pro radost, pobavit 
se a odpočinout si od každodenních starostí. A tak o kurióz-
ní situace nabývá nouze. Například letos se muselo čekat, až 
kojící matka dokrmí svého kojence.
V tomto roce jsme poprvé mohly soupeřky i hosty přivítat 

v pěkném prostředí nově otevřeného sportovního areálu za ZŠ 
Moravská. My místní  jsme byly pyšné,  že konečně můžeme 

nabídnout  hezké  zázemí  s  šatnami,  toaletami,  klubovnou  a 
sprchami,  kterých  všechny  hráčky  ve  velmi  teplém  počasí 
rády  využily.  Od  některých  jsme  dokonce  slyšely  slova,  že 
takové  zázemí  ještě  jinde  nezažily.  Prostě  chválou  na  nové 
sportoviště se nešetřilo. A to je dobře.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a přispěli k tomu, 

že se i v Králíkách mohou pořádat sportovní akce v důstojném 
prostředí, které nám mnozí závidí. Velký dík patří také správ-
ci areálu J. Hlavovi , který připravil oba kurty.
Pro úplnost ještě pořadí družstev: 1. Králíky I., 2. Králíky 

II.,  3.  Jablonné  nad Orlicí,  4.  Červená Voda,  5.  Písečná,  6. 
Ruda na Moravě.

Členky volejbalového oddílu z Králík

Konečné tabulky soutěží stolního tenisu v sezoně 06-07
Krajský přebor 2. třída B
Tabulka soutěže po 10. kole - základní část
1. Lanškroun A  18  13  2  3  587:465  163:113  46
2. Ústí C  18  9  5  4  608:538  158:134  41
3. Polička A  18  8  6  4  610:572  160:136  40
4. M. Třebová B  18  9  4  5  590:546  154:130  40
5. Vítějeves A  18  6  6  6  603:569  155:146  36
6. V. Seč A  18  6  6  6  571:567  146:149  36
7. Králíky A 18 6 4 8 563:585 141:149 34
8. Svitavy A  18  6  3  9  516:579  134:148  33
9. Polčka B  18  3  4  11  472:573  107:158  28
10. Litomyšl C  18  3  2  13  481:607  110:165  26

Okresní přebor II. třídy
Tabulka soutěže po 22. kole - základní část
1. Lanškroun C  20  17  3  0  660:418  197:88  57
2. Žamberk A  20  14  2  4  634:464  179:117  50
3. Sokol Č. Třebová C  20  13  1  6  636:485  175:125  47
4. KST Vys.Mýto B  20  12  1  7  615:512  170:130  45
5. Orlice B  20  11  2  7  607:513  166:130  44
6. Libchavy A  20  11  1  8  585:549  154:138  43
7. Řetová B  20  9  2  9  614:504  162:129  40
8. Sudslava B  20  5  2  13  467:621  115:178  32
9. Jamné A  20  5  1  14  431:610  101:175  31

10. Králíky B 20 4 1 15 340:621 78:188 29
11. Lukavice A  20  1  0  19  366:658  97:196  22

Okresní přebor IV. třídy
Tabulka soutěže po 21. kole - základní část

1.  Sedlec C  20  18  0  2  663:343  208:87  56
2.  Líšnice C  20  14  2  4  651:467  189:117  50
3.  Sedlec D  20  13  3  4  665:428  196:122  49
4. Králíky C 20 13 1 6 655:542 188:142 47
5.  Orlice D  20  12  1  7  576:508  164:140  45
6.  Lanškroun D  20  9  2  9  615:625  167:165  40
7.  Plchovice B  20  9  2  9  594:582  161:158  40
8.  Brandýs n.O. B  20  5  4  11  490:587  125:163  34
9.  Tatenice B  20  4  0  16  474:675  127:195  28
10. Zálší B  20  3  1  16  494:698  128:202  27
11. H.Heřmanice A  20  2  0  18  308:730  65:227  24

Okresní přebor dorostu
Tabulka soutěže po 14. kole - základní část

1. Králíky A 12 9 2 1 297:132 88:32 32
2. Ústí n.O. A  12  10  0  2  296:147  92:28  32
3. Sedlec A  12  6  2  4  223:217  59:61  26
4. Orlice A  12  6  2  4  256:177  74:46  26
5. Zálší A  12  3  2  7  197:237  52:68  20
6. Sudslava A  12  3  2  7  181:255  46:74  20
7. Sokol Č. Třebová A  12  0  0  12  57:342  9:111  12

Družstvo  A  postoupilo  do  krajského  přeboru  I.  třídy, 
družstvo  C  postoupilo  do  okresního  přeboru  III.  třídy  a 
družstvo  dorostu  postoupilo  do  krajského  přeboru  dorostu. 
Nejúspěšnějším  hráčem  je  Lukáš  Lohynský  -  viz.  umístě-
ní  v  žebříčku  okresu.  I  přes  počáteční  finanční  problémy  se 
nám  podařilo  sezonu  zajistit  tak,  že  3  naše  družstva  záslu-
hou obětavosti  oddílových hráčů postoupila do vyšších  soutěží.
Podařilo  se  nám  rovněž  udržet  naše  družstvo  B  v  okresním 
přeboru  II.  třídy  i  přes  dlouhodobé  onemocnění hráče  zakladu 
družstva.
Podařilo  se nám ve  spolupráci naší nové hráčky paní Švan-

dové,  pana  Ďurovského,  pana  Lohynského  a  pod  záštitou  ZŠ 
Moravská vést kroužek stolního tenisu, ze kterého jsme vybrali 
nadějné žáčky, kteří v sezóně 2007-2008 nás a naše město budou 
reprezentovat  v  žákovské  soutěži.  Již  dlouholetá  spolupráce  s 
našimi polskými přáteli přináší své ovoce v oblasti zdokonalování 
herních technik a možnosti přátelských utkáni mezi našimi měs-
ty Medzilesie a Králíky. Pravidelně se zúčastňují našich turnajů 
a jsou členy v základech našich družstev.
Za uspěšnou sezónu  je nutno poděkovat všem hráčům, kteří 

přispěli svými výkony k pěkným výsledkům, dále také sponzo-
rům, bez kterých bychom nemohli uskutečnit své plány - panu 
Radku Kalousovi, MÚ Králíky, ZŠ Moravská, ZŠ 5. května, TJ 
Jiskra Králíky, Sdružení pro králický karneval, p. Neterdovi, Fi 
Dostál&Dostál a somozřejmě i všem příznivcům stolního tenisu.

Antonín Vyšohlíd

Dostál Luděk (ročník 11/59) – 35. místo v okr. žebř.,Kubíček 
Milan  (03/63)  –  38.,  Dostál  Martin  (03/67)  –  43.,  Zadorožny 
Bohuslav (05/50) – 51.-70., Jagiello Jan (05/48) – 71.-90., Švéda 
Josef (12/61) – 131.-150., Lohynský Lukáš (11/93) – 151.-170.; 
8. v dorostu; 4. ve st.žácích, Lohynský Milan ml. (10/89) – 151.-
170.; 10. v dorostu, Laryš Jaromír (05/54) – 171.-190., Lohynský 
Milan st. (07/65) – 191.-211.

Web volejbalistek: http://www.volkr.ic.cz
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Králíky a mezinárodní cyklistika
aneb přijďte se pobavit a fandit

V měsíci červenci v Králíkách uvítáme 
účastníky 3. ročníku mezinárodního eta-
pového závodu dvojic na horských kolech. 
Pokud nebudete závodit, přijďte fandit a 
pobavit  se  v  průběhu  večera  při  hudeb-
ním vystoupení.
BikeChallenge  je  etapový  MTB  závod 

pořádaný v  souladu  s  pravidly největších 
akcí tohoto druhu ve světě. Jezdci soutěží 
ve  dvočlenných  týmech,  rozdělených  do 
kategorií podle věku a pohlaví (Muži, Ženy, 
Mix, Masters a Masters 100 - viz propozi-
ce). Cílem akce je vedle závodění také před-
stavení příhraničních regionů a poznávání 
nových přátel mezi účastníky. Během eta-
py je zajištěna přeprava zavazadel závod-
níků do cílového místa. Mezi etapami jsou 
připraveny pro závodníky a veřejnost růz-
né aktivity k oddychu a zábavě. Závod  je 
příležitostí  jak  pro  profesionály,  tak  pro 
amatéské  jezdce, kteří mají rádi atmosfé-
ru etapových závodů, nebo tuto atmosféru 
chtějí poznat.  Bike Challenge  je pořádán 
v  česko-polské  spolupráci,  představujeme 
hlavní organizátory:
-  Grzegorz  Golonka  (organizátor  vel-

kých polských akcí  -  Intel Powerade Bi-
kemaraton) 
- Véna Hornych (věčný student, české 

bikové eso). 
V  loňském  roce  se  tohoto  závodu 

BikeChallenge  2006  se  účastnilo  400 
jezdců  ze  13ti  evropských  zemí.  Závod 
získává  stále  silnější  mezinárodní  pod-
poru, v současné době  je přihlášeno 213 
závodních týmů (závodníci z celé Evropy, 
dále  z  Kolumbie,  JAR)  a  dále  čeká  na 
potvrzení dalších 52 týmů (viz. startovní 
listina na www.bikechallenge.cz).
Trasa  závodu  vede  přes  jedny  z  nej-

hezčích  regionů  v  Čechách  a  Polsku. 
Třetí  ročník  Bike  Challenge  vede  přes 
10  pohoří  a  7krát    závodníci  vystoupají 
nad 1000 metrů nad mořem. V průběhu 
závodu projedou Bystřické hory, Orlické 
hory, Zlaté hory, Soví hory, Jestřebí hory, 
masív  Kralického  Sněžníku,  Kamenné 
hory, Stolové hory, Teplické skály. Každá 
etapa bude mít jiný charakter od širokých 
cest a dlouhých stoupání v oblasti Kralic-
kého Sněžníku  až  po  technicky náročné 
single  traily  po Sovích horách  a  v  okolí 
Teplic nad Metují. 
Bike  Challenge  je  zamýšlen  tak,  aby 

byl zajímavý nejen po sportovní  stránce 
ale  i  po  stránce  poznávací  a  turistické. 
Závod  Vás  letos  například  zavede  do 
podzemního  města  „Osowka“,  na  Bor  a 
Hejšovinu,  Teplické  skály,  nebo  na  nej-
větší evropský systém pruského opevnění 
„Fort Srebrna Góra“ , dále uvidíte ruiny 
zámku  Rogowiec  (nejvýše  položený  zá-
mek v Polsku - 852m), Zemskou bránu a 
nebudete ochuzeni ani o lahůdku přede-
šlých ročníků - Velkou Sovu. 
Celková  délka  závodu  bude  400  km 

s  pekelným  převýšením  12  000  m,  což 
garantuje  kvalitní  terény,  na  kterých 
si  dobře  zazávodíte  nejen  mezi  sebou, 
ale  i sami se sebou. Možná Vás překva-
pí, kolik se v  těchto  turisticky relativně 
neznámých regionech najde cest, cestiček 
a stezek přímo vyzývajících k pořádnému 

bajkovému řádění.
Králíky se dne 23. 7. 2007 stanou cílem 

1.  etapy.  Z  tohoto  důvodu  bude  uzavře-
no  Velké  náměstí  v  Králíkách  a  záro-
veň v průběhu dne bude uzavřena ulice 
Valdštejnova. Na ostatních místech bude 
doprava  regulována  (závodníci  budou 
přijíždět  průběžně)  podle  výkonnostních 
kategorií. Ihned po dojetí poslední dvojice 
budou na náměstí vyhlášeny výsledky 1. 
etapy (zaznamenávání výsledků probíhá 
elektronicky prostřednictvím přidělených 
čipů).  Závodníci  budou  částečně  ubyto-
váni  ve  školách,  hotelích  a  penzionech 
v Králikách a okolí. Ulice Nádražní bude 
vyhrazena  pro  parkování  doprovodných 
vozidel. Ubytování pro doprovodné týmy 
organizátoři  nezajišťují,  toto  je  v  režii 
účastníků  akce.  Základna  pro  přípravu 
kol (včetně mycí linky) bude v prostorách 
ZŠ Moravská (zadní trakt budovy). Město 
Králíky ve spolupráci s Klubem Na Střel-
nici připravuje na tento den na náměstí 
kulturní program, kde se představí míst-
ní hudební skupiny, dále se představí se 
sportovně  tanečním  vystoupením  oddíl 
žen (ASPV Králíky). 
Stravování  závodníků  (večeře,  snída-

ně)  je zajištěno ve školní  jídelně Morav-
ská  Králíky.  Večeře  budou  vydávány 
průběžně po dojezdu závodníků, snídaně 
bude  organizována  na  etapy  podle  při-
praveného rozpisu.
Dne  24.  7.  2007  bude  ráno  opět  uza-

vřeno Velké náměstí a ulice Valdštejnova 
(včetně  krátkodobé  uzávěry  celé  trasy) 
z důvodu hromadného  startu. Závodníci 
budou  na  startu  rozděleni  po  jednotli-
vých  výkonnostních  kategoriích,  které 
budou  určeny  na  základě  výsledků  z  1. 
dne závodu. Start je podle dispozic vždy 
v  10.00  hod.  a  uzavírá  se  15  minut  po 
odstartování.

Etapa č. 1: 23. 7. 2007, start: Duszniki 
Zdrój  (POL),  cíl:  Králíky  (CZE),  vzdále-
nost: 81 km, převýšení: 2280 m, nejvyšší 
bod: 1111 m n.m. (Velká Deštná), nejnižš-
ší bod: 500 m n.m. (Duszniki Zdrój).
První etapa je na zahřátí - není proto 

z nějtěžších. Orlické hory jsou charakte-
rizovány  především  asfaltovými  a  zpev-
něnými cestami.

Etapa č. 2: 24. 7. 2007, start: Králíky 
(CZE), cíl: Stronie Śląskie (POL), vzdále-
nost: 64 km, převýšení: 2090 m, nejvyšší 
bod: 1220 m n.m. (Schronisko Pod Śnież-
nikiem), nejnižšší bod: 484 m n.m. (Stro-
nie Śląskie).
Mapové  podklady  a  další  instrukce 

naleznete na webových stránkách závodu:
www.bikechallenge.cz,
www.mtbchallenge.com,
www.bikechallenge.pl.
Organizátoři  upozorňují,  že  závod  je 

stále otevřený, je možné se přihlásit! Bližší 
informace k organizaci závodu jsou uvede-
ny na zmíněných webových stránkách.

Za redakci KZ J. Divíšek

Kelly´s Rampušák 2007 - Vládce Orlických hor
www.rampusak-stity.cz

Závod v kategorii MTB a silničních kol
Termín: 16. červen 2007                          Pořadatel: Sportovní klub Štíty

Prezentace: Štíty - Kulturní dům - v pátek 15. 6. od 17,00 do 22,00hod, pro předem 
přihlášené i v sobotu od 6,00 do 8,00

Start:  Štíty - náměstí - silnice v 8:30, horská kola v 9,00
Cíl:  Štíty - náměstí. Slavnostní vyhlášení výsledků po 17. hodině, večer velká dis-

kotéka rádia „Evropa 2“.
Doprovodný program:  Připraveny budou cyklistické závody (MTB) pro děti
Startovné: do 8. 6.: 250-400; po 8. 6.: 300-500.
Trasy: Silnice 200 (VELO série) nebo 120 km, Horská kola - 90, 60 nebo 30 km
Ceny: Pamětní a věcné ceny pro prvních pět v hlavních závodech (200 a 90 km), v 

ostatních vyhlášených kategoriích pro první tři. Tombola startovních čísel po slavnost-
ním vyhlášení.

Občerstvení: Na silniční trati 200 km třikrát, 120 km dvakrát, MTB - 90 km pětkrát, 
60 km třikrát, 30 km dvakrát. V cíli pro všechny teplé jídlo (guláš, těstoviny) a další 
občerstvení - POUZE DO 19 HODIN.

Kategorie: Silnice 200 km - M (muži), V – 40 (nad 40 let), V – 50 (nad 50 let), Ž 
(ženy), Silnice 120 km - M1 (muži), V - 40 (nad 40 let), V – 50 (nad 50 let), Ž1 (ženy), 
MTB 90 - H (muži), VH-40 (nad 40 let), VH-50 (nad 50 let), ŽH (ženy), MTB 60 a 30 
- muži a ženy, MTB 30 – junioři a juniorky do 18 let. Zvláštní vyhodnocení startujících 
ve věku nad 60 let!

Přihlášky: Přihlášky on-line - nově možnost platit bankovním převodem!!, 
dále poštou, osobně pouze 15. 6. 2007 u prezentace. Název účtu: SK Štíty Číslo 
účtu:1816497309/0800 (Česká spořitelna - pobočka Štíty) Variabilní symbol - rodné 
číslo, je možno platit jednou složenkou za více osob. Kopii dokladu vlepte na přihlášku, 
originál vezměte k prezentaci. Platíte-li jedním dokladem za více osob, vložte všechny 
přihlášky do jedné obálky. Přihlášky zašlete na adresu: Ing. Jiří Jelínek Nákladní 335 
Štíty 789 91. Informace: Ing. Jiří Jelínek tel.605 800 775, E-mail: jiri.jelinek@c-box.cz.

Ubytování: INFOCENTRUM ŠTÍTY tel.583440109 Mail:info@stity.cz www:stity.cz
Podmínky závodu: Ochranná přilba je pro všechny účastníky povinná! Závod se 

jede za plného silničního provozu, jehož pravidla se účastníci zavazují dodržovat a start 
na vlastní nebezpečí stvrzují svým podpisem v přihlášce k závodu. Pořadatelé doporu-
čují všem účastníkům lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí 
škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
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Školáci v pohybu....
Letošní  „zima-nezima“ pro mnohé školy znamenala STOP 

povinným lyžařským kurzům. Tyto kurzy jsou součástí osnov 
základního  vzdělávání  a  jsou  povinné  pro  žáky  7.  tříd  ZŠ. 
Vedení  obou  našich  králických  základních  škol  připravilo 
v  termínu  od  21.  5.  2007  do  25.  5.  2007  „náhradní  řešení“ 
zaměřené na cykloturistiku. Tohoto kurzu se zúčastnili  žáci 
7. tříd obou základních škol, pro doplnění volného místa byli 
vybráni i žáci z 8. tříd. 
Ubytování  bylo  zajištěno na Severomoravské  chatě. Prv-

ní  den  byli  účastníci  rozděleni  do  výkonnostních  skupin  a 
v průběhu týdne jednotlivé skupiny „mapovaly“ blízké a širo-
ké okolí. Součástí kurzu byly i doprovodné programy včetně 
vysvětlení  základních  podmínek  péče  o  kolo  včetně  názor-
né  výuky  lepení  duše.  Toto  si  pak  mnozí  účastníci  kurzu 
vyzkoušeli v průběhu týdne, kdy museli řešit různé opravy 
na svých kolech. Jako velmi šikovný opravář, který zvládá 
i opravy výpletů a centrování kol se projevil  Tomáš Rentka, 
žák 8 třídy ZŠ. 
Bližší informace o celé vydařené akci přineseme v příštím 

čísle našeho zpravodaje. Za redakci KZ J. Divíšek.
Fotografie - vedení kurzu

V sobotu 19. května 2007 se v České Třebové konalo Mis-
trovství Čech v kulturistice staršího dorostu, juniorů a junio-
rek 2007. Králický student Tomáš Hlava (na fotografii první 
zprava) se v kategorii do 77 kg umístil na druhém místě. 

Zástupce Sdružení pro králický karneval předává předsedo-
vi fotbalového oddílu při TJ Jiskra Králíky panu R. Havlíčko-
vi (na fotografii vpravo) podíl z organizace letošního ročníku 
zimního karnevalu. Podíl je určen na podporu mládežnického 
sportu.


