
Králický zpravodaj 07-08/2007 - �

Významné dny měsíce července
  1. 7. Světový den architektury 
  2. 7. Světový den UFO 
  5. 7. Cyril a Metoděj (státní svátek ČR) 
  6. 7. Mistr Jan Hus (státní svátek ČR) 
  6. 7. Světový den polibku 
  9. 7. Světový den veterinárních lékařů 
11. 7. Světový den populace 
16. 7. Pojďte se vykoupat do řeky 

Evropský dům - den otevřených dveří
21. 7. 2007 od 15.00 hod. do 16.30 hod, srdečně zve vedení Města Králíky

Významné dny měsíce srpna
  1. - 7. 8. Světový týden kojení 
  6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní 
  9. 8. Mezinárodní den domorodců 
12. 8. Mezinárodní den mládeže 
13. 8. Den leváků 
23. 8. Mezinárodní den pro připomenutí

obchodu s otroky a jeho zrušení

Psí nalezenec
Nedávno bylo nalezeno na místním koupališti v Krá-

líkách štěně. V současné době je umístěno v útulku v 
Červené Vodě.

Případní zájemci se mohou hlásit u provozovatele 
psího útulku pan Stolarika na tel. 603 839 337.

Foto: J. Kosek

4. ročník setkání Králíků v Králíkách. Na obrázku trenér 
Miroslav Kváč a naše úspěšná atletka Lída Formanová s 
družstvem složeným z občanů města. Podrobnoti uvnitř vydání 
zpravodaje.                                        Foto: Jaroslav Vacek
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Králík a Králíková opět přijeli do Králík
V sobotu 23. června 2007 se v Králíkách uskutečnilo již 4. setká-

ní Králíků v Králíkách. Organizátoři akce PatriotCZ a Město 
Králíky připravili pro Králíky ale i „nekrálíky“ bohatý program. 
Pro dobrou pohodu na pódiu hrály a zpívaly děti z Mateřské školy 
Moravská, LaLa kroužek z Králík a celnická skupina z Ústí nad 
Orlicí. Letos se zaregistrovalo 56 Králíků a 2 Králíčci. Králičí 
celebritou setkání byl pro letošní rok pan Jiří Králík, ředitel Letní 

filmové školy v Uherském Hradišti. Akci moderovala paní Lud-
mila Formanová, mistryně republiky a světa v atletice společně 
s panem Janem Králíkem a panem Dušanem Kohútem. Funkce 
rozhodčích se ujali pánové Miroslav Kváč, bývalý trenér mistryně 
světa Jarmily Kratochvílové, králičí celebrita Jiří Králík a Arnošt 
Juránek. Na úspěchu akce se podílela celá řada sponzorů v čele 
s Městem Králíky, za což jim patří velký dík.

PatriotCZ, foto: Jaroslav Vacek

Jiří Králík a Lída Formanová

Výstup Králíků ze Šanova k rozhledně na Křížovou horu

Vystoupení dětí z MŠ Moravská, Králíky Králíci soutěží v šestiboji

Společné foto Králíků



Králický zpravodaj 07-08/2007 - �

DEN PLNÝ AKČNÍ I POUČNÉ PODÍVANÉ
Mimořádná společenská událost – největší společná akce 
AČR, civilních subjektů, klubů vojenské historie a historic-

kých vojenských jednotek mimo vojenské výcvikové prostory

Den Sil podpory a výcviku CIHELNA 2007 Králíky
10. JUBILEJNÍ AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU RADY PARDUBICKÉHO KRAJE

Pátek 17. 8. 2007
V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami 

v dobových uniformách okolními městy a obcemi. Trasa: 8.00 Vojenské muzeum Králíky – Lichkov – Mlad-
kov – Vlčkovice – Pastviny – 9.10 – 9.30 Žamberk – Lukavice – 9.45 – 10.05 Letohrad – Šedivec – 10.35 – 
10.55 Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – 11.55 – 12.15 Červená Voda – 12.35 – 13.00 Králíky.

14.00–17.00 Generální nácvik akce

	 	 14.00–14.05 seskok výsadkářů
  14.05–15.15 nácvik ukázek historického boje

15.15–16.15 nácvik ukázek AČR (průlet letadel, bojová ukázka, ukázka roty aktivních záloh, druhý 
seskok  výsadkářů, ukázka výcviku psů)

  16.15–16.35 ukázka Celní správy ČR
  16.35–16.55 ukázka zásahu IZS + záchranného praporu
  16.55–17.15 demonstrační jízdy	 	 	 	 	

18.00–22.00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách

  18:00 hod slavnostní zahájení (moderátor, představitelé města a AČR)
  18:10–19:00 Posádková hudba Olomouc + mažoretky
  19:00–19:40 Zábavný pořad „ROZTOČ TO“ s Petrem Rychlým
    a Dominikem Renčem (kytara)
  19:40–21:57 „ČUNDR COUNTRY ŠOU“ - Ivan Mládek a jeho Banjo Band, 
    Lenka Plačková, Ivo Pešák, Václav Dědina,
    Milan Pitkin a další
  21:57–22:00 Ukončení (moderátor)

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní 
oblasti a Vojenského muzea Králíky 

Sobota 18. 8. 2007 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami
ZAHÁJENÍ
08.00–09.15 ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na náměstí v Králíkách
09.00–09.30 přivítání čestných hostů na radnici starostkou města Králíky
10.00–10.30 slavnostní zahájení akce – vztyčení vlaky, státní hymna, projevy, seskoky výsadkářů
PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ 
10.30–11.40 ukázka historického boje – téma „Ostravská operace jaro 1945“ 

PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
11.40–12.40 průlety letadel, bojová ukázka, ukázka roty AZ, druhý seskok výsadkářů, ukázka výcviku psů

PREZENTACE KLUBU CELNÍKŮ ORLICKO 
12.40–13.00 dynamická ukázka Celní správy ČR
PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
13.00–13.20 dynamické ukázky IZS a záchranného praporu AČR
PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ US ARMY
13.20–13.50 bojová ukázka „Na cestě do Říše – podzim 1944“
DEMONSTRAČNÍ JÍZDY
13.50–14.10 historická technika – moderní technika AČR
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PREZENTACE HOSTŮ A VYSTAVOVATELŮ
14.10–14.30 ukázky prezentované techniky a exponátů
PREZENTACE TĚŽKÉ BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
14.30–15.00 dynamická ukázka z historie ČSLA
OPAKOVÁNÍ PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBŮ
15.00–16.00 ukázka historického boje – téma „Ostravská operace jaro 1945“
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE
16.00–16.30 ukončení, nástup všech účastníků, vyhodnocení akce, poděkování účastníkům 

DOCHÁZÍ K ZÁSADNÍ ZMĚNĚ PRO DIVÁKY – TRADIČNÍ PROSTOR BOJIŠTĚ BUDE HLEDIŠTĚM A NAOPAK. 
BOJIŠTĚ JE TEDY SITUOVÁNO VE SVAHU A DIVÁCI SE BUDOU DÍVAT NA UKÁZKY SE SLUNCEM PO PRAVÉ 
RUCE A V ZÁDECH.

JIŽ TRADIČNĚ BUDE MÍT PROGRAM DO ZNAČNÉ MÍRY PEVNÝ ŘÁD, BEZ VELKÝCH PAUZ A „HLUCHÝCH“ 
MÍST A TO DÍKY PESTRÉ NABÍDCE DYNAMICKÝCH UKÁZEK ZAJIŠŤOVANÝCH AČR. NÁVŠTĚVNÍCI SE NEMUSÍ 
OBÁVAT TOHO, ŽE BY NEMĚLI TŘEBA JEN 10 MINUT NA CO KOUKAT.

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní 
oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)

Neděle 19. 8. 2007 – den muzeí a památníků v Králické pevnostní oblasti
Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní 

oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)
Další důležité informace:
V době konání akce budou v prostoru u předváděcí plochy zřízeny dva ukázkové dobové spojenecké tábory 

(sovětský a americko-britský), ve kterém návštěvníci uvidí historickou spojeneckou vojenskou techniku, ukázky součástí 
polního ležení a jeho zajištění.

„CIHELNA 2007“ je třídenní vzpomínkovou akcí s bohatým programem, určená všem příznivcům vojenské historie, 
zájemcům o tématiku obrany státu, ale i těm, kteří si chtějí připomenout 62. výročí konce II. světové války. Těm, kteří si 
chtějí v klidu vychutnat a prožít celou programovou nabídku doporučujeme účast na akci od pátku do neděle. 
V Králické pevnostní oblasti (KPO) je dostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích možností (města Králíky, Červená 
Voda, Jablonné nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Žamberk a okolní obce: http://www.orlicko.cz/ubytovani/?&trmn=0|). 
Budete tak mít v pátek příležitost navštívit dělostřeleckou tvrz Bouda a vychutnat si v poklidu kompletní prohlídku tohoto 
v největším rozsahu zpřístupněného objektu čs. opevnění z let 1935–1938 (http://www.boudamuseum.com), uskutečnit 
prohlídku Vojenského muzea Králíky a večer se účastnit kulturního programu na náměstí v Králíkách. V sobotu pak máte 
možnost plně se věnovat bojovým ukázkám a bohatému programu na předváděcí ploše u Vojenského muzea Králíky, po 
jeho ukončení ještě stihnete návštěvu některého z pevnostních muzeí, která prodlouží provozní dobu (většinou do 19.00 
hodin). Celou neděli pak můžete věnovat návštěvám a prohlídkám všech dalších pevnostních muzeí v KPO, která při 
příležitosti akce „CIHELNA 2007“ chystají celou řadu novinek a překvapení. Přístupové trasy a další informace najdete 
na: http://www.armyfort.com/cz/infocentrum.php?id=11.

Znovu upozorňujeme, že bojové ukázky proběhnou pouze v sobotu 18. 8. 2007!
• Aktuální informace o akci najdete na adrese: www.armyfort.com
• Informace o Králické pevnostní oblasti (historie, pevnostní muzea, přírodní a turistické zajímavosti) a poskytovaných služ-
bách návštěvníkům (ubytování, stravování…) jsou umístěny na adrese:	www.armyfort.com/cz/infocentrum.php?id=11 
nebo stránkách města Králíky: www.kraliky.cz/main.php?action=ubytovani&id=4 a jsou průběžně aktualizovány.
• Své dotazy na program akce můžete zasílat také na adresu: muzeum@armyfort.com
• Další dotazy na informace o ubytování, stravování, dopravě, službách… směřujte na Informační centrum Městského 
muzea Králíky:	info@muzeumkraliky.cz
• Sedm dní před konáním akce je možné získat nejaktuálnější informace, nebo odpovědi na dotazy, na telefonním čísle 
465 632 466 (TIC čs. opevnění ve Vojenském muzeu Králíky).
• Na příjezdech do města Králíky budou v sobotu 18. 8. 2007 zřízena záchytná parkoviště. Až na předváděcí plochu 
nelze přijet automobilem, od parkovišť počítejte 5 až 20 minut pěší chůze – dle té které parkovací plochy.
• Prostor ukázky bude zajišťován bezpečnostní službou, vstupenky je nutno mít stále při sobě.
• V pátek jednotné vstupné 50,- Kč. Vstupné celodenní na sobotu: děti do 15 let 50,- Kč, dospělí 100,- Kč, rodin-
ná vstupenka 220,- Kč /2 dospělí a max. 3 děti/ (platí pro program a ukázky na předváděcí ploše u pěchotního 
srubu K – S 14 „U Cihelny“, dále jako vstupné do Vojenského muzea Králíky a pěchotního srubu K – S 14). 
• Ve všech ostatních muzeích platí místní vstupné, nikoliv shora uvedené vstupenky (vstupné je různé dle lokalit, 
pohybuje se od 10 do 70,- Kč za dospělou osobu podle rozsahu prohlídky, nebo bývá dobrovolné).
• V sobotu a neděli bude zvláštní autobusová linka přepravovat zájemce na prohlídku dělostřelecké tvrze Bouda (největší 
rozsah prohlídek pevnostního podzemí Z LET 1935–1938 v ČR), z Králík až ke vchodovému srubu tvrze.
• Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení přímo na předváděcí ploše a ve městě Králíky, v menší míře i na dalších 
přístupných lokalitách.
• Zájemcům bude k dispozici prodej literatury s vojenskou a pevnostní tématikou, dále pohledů, hraček, předmětů pro 
sběratele a deaktivovaných zbraní a jejich replik. Na akci bude k dispozici i několik speciálních nabídek, např. repliky 
odznaků čs. armády ze 30. let XX. století, repliky výzbroje, Pevnostní víno z produkce Znovínu Znojmo a.s., Králický 
pevnostní rum, speciální výhodný cenový balíček s publikací Val na obranu republiky a Přepadení a mnoho dalšího.

ZMĚNY VYHRAZENY! STAV INFORMACÍ K 29. 6. 2007
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Doplňková činnost na Gymnáziu v Králíkách
Od příštího školního roku 2007/2008 

bude gymnázium rozšiřovat nabídku 
vzdělávání. Pro širokou veřejnost i pro 
naše žáky chceme nabídnout celou řadu 
aktivit v rámci doplňkové činnosti. Vět-
šinou se bude jednat o různé jazykové 
kurzy, ale nabídka je širší, jak je patrné 
z tabulky uvedené níže. Kurzy budou 
probíhat v budově gymnázia od měsíce 
října a budou organizovány v délce dvou 
vyučovacích hodin (2 x 45 minut) jednou 
týdně. Jejich začátek bude v odpoledních 
hodinách po skončení vyučování, zpravidla 
po 15. hodině, ještě pozdější začátek po 
17., event. okolo 18. hodiny by neměl být 
problémem. Lektoři jsou z řad pedagogů 
zdejšího gymnázia. Cena byla stanovena 
na 50,- Kč/osobu za jednu vyučovací 
hodinu. Minimální počet pro otevření 
kurzu je 5 účastníků. Maximální počet 
účastníků v jednom kurzu je 15.

Do kurzů je možné se přihlásit 
buď osobně v budově školy na Vel-
kém náměstí v Králíkách, v kan-
celáři u paní J. Jungvirtové, nebo 
prostřednictvím emailu na adresu: 
jungvirtova.gykra@centrum.cz, 
event. písemně na adresu školy: 
Gymnázium Králíky, Velké náměstí 
367, Králíky, 56169.  Přihlásit se výše 
uvedenými způsoby bude možné do 
14. září 2007, poté bude zveřejněn 

seznam kurzů, které budou otevřeny 
tak, aby se v průběhu měsíce října 
mohly naplno rozeběhnout. Kurzy, 
které budou otevřeny, budou zveřej-
něny v místním tisku a na vývěsce ve 
vestibulu budovy gymnázia (hned za 
vchodovými dveřmi). Do přihlášky 
uvádějte Vaše jméno a příjmení, kon-

takt na Vás a název kurzu(ů), o který 
máte zájem. Vaše přihlášky budou po 
podání brány jako závazné. Některé 
kurzy budou zatím nabízeny pouze 
pro žáky školy.

Věříme, že se tato nabídka setká 
s Vaším zájmem.

Za vedení školy, Mgr. Martin Tyč

Zájezd do Villmaru
Dne 31. května jsme jeli do partnerského města Villmar. Bylo 

to 800km a 12 hodin. Jeli jsme veselým autobusem s písní „žádný 
neví jako já“. Počasí na cestu nám vyšlo. Jeli jsme přes Kostelec 
nad Orlicí, Hradec Králové, Prahu, Plzeň, Rozvadov, Würzburg, 
Franfurkt nad Mohanem. Jeli jsme po dlouhých dálnicích, hezkou 
krajinou a taky hromadou zacpaných úseků. Pan řidič Kalous jel 
výtečně. Zvládl i několik složitých úseků. Dojeli jsme v 19 hodin 
do Villmaru.Tam si nás převzaly rodiny a my jsme jeli s nimi. 
U rodin nás čekaly dobré večeře. 

1. 6. jsme jeli do Solmsu na návštěvu železného dolu Fortuna. 
Tam jsme se seznámili s jedním horníkem a ten nám ukázal, co 
horník musel protrpět za hluku a plno těžké práce. Byli jsme 
150m hluboko, kde jsme se projeli vláčkem. Německá slova nám 
překládala Lenka Kotyzová a Pavlína Hanáková. Potom byl oběd 
v místní restauraci. V 13:30 jsme vyjeli ze Solmsu a jeli jsme do 
Wetzlaru. Tam jsme si prohlédli město, kde žil Goethe. Vždy jsme 
byli rozděleni na dvě skupiny. V 17:50 jsme dojeli do Villmaru a 
šli jsme do farního sálu, kde zněla přátelská slova a kde Králičtí 
předali dárky Villmarským. 

2. 6. jsme jeli do Trieru. Čekala nás prohlídka nádherného měs-
ta. Ukázali nám mnoho kostelů, zámků, domů a bran. Na večeři 
jsme jeli do Kolbzenu do restaurace Maxmilians Brauwisen, kde 
jsme si mohli dát, co hrdlo ráčilo. Vrátili jsme se pozdě večer. 

Dopoledne 3. 6. byla v místním kostele mše svatá, kam se šlo 
dobrovolně. Následně nás přijal místní starosta. Povídali o našem 
přátelství a dali vedení města Králík také pár dárků. V 16 hodin 
nás čekala prohlídka Villmaru, kde nás vedli Werner Behr a dr. 
Forestain. Večer byla rozlučková párty na farní zahradě. Grilovaly 
se párky, hovězí a vepřové maso. Němci zpívali česky Škoda lásky 
a Češi zpívali Rosamundu. 

4. 6. v 9:30 byl odjezd. Loučení bylo velmi, velmi, velmi 
těžké. Já jsem se seznámil s Reginou a Wernerem Behrem, 
s místním farářem panem Güntrem Daumem, s Wolfgangem 
Friedrichem,Hermanem Baichertem a s mnoha dalšími lidmi.
Všem mým novým kamarádům bylo přes 60 let. Začal jsem se 
14 dní před cestou do Villmaru učit trochu němčinu. A tak jsem 
mluvil rád německy.

Výlet se mi moc líbil. 
Václav Kotyza, 11 let 

SETKÁNÍ S PŘÁTELI
VE VILLMARU

Lépe než oficiální hodnocení zájezdu do družebního města 
Villmar, který Partnerský spolek Králíky pořádal na přelomu 
května a června, krásnou atmosféru setkání s přáteli vystihuje 
článeček jednoho z účastníků.

Akcí ve Villmaru se zúčastnili také představitelé našeho 
města se svými partnery a o jejich zážitcích se můžete dočíst 
v příspěvku paní Jany Ponocné.

Za Partnerský spolek, Ivana Marečková

Na fotografii autor reportáže Václav Kotyza u řeky Rýn.
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Naše první návštěva ve Villmaru

Na přelomu května a června jsme 
společně s partnerským spolkem navští-
vili německé město Villmar, se kterým 
Králíky před jedenácti lety uzavřely 
partnerskou smlouvu. Tři dny strávené 
u našich hostitelů byly nabyty boha-
tým programem. Největším zážitkem 
však bylo setkání partnerských spolků 
v rámci slavnostního večera v sále far-
ního kostela, kde nás přivítal pan farář 
Günter Daum. Setkání se zúčastnili 
i představitelé města Villmaru v čele se 
starostou panem Hermannem Heppem, 
dále president regionu Giessen a králic-
ký rodák pan Wilfried Schmidt a státní 
sekretář Hesenska Karl-Winfried Seif, 
který na setkání zastupoval předsedu 
vlády spolkové země Hesensko pana 
Rollanda Kocha. Při tomto setkání 
jsme panu starostovi jako upomínku na 
letošní setkání předali dárek města a obě 
strany vyjádřily přesvědčení, že setkává-
ní občanů na úrovni rodin, spolků i vede-

ní měst je tou správnou cestou a že v ní 
rozhodně budeme pokračovat. V neděli 
před polednem nás pan starosta přijal 
v zasedací síni zastupitelstva v nově 
rekonstruované historické budově. Při 
setkání jsme obdrželi oficiální i osobní 
dárky, které nám budou připomínat 
letošní návštěvu. Pobyt ve Villmaru 
byl pro nás velkým zážitkem, který 
nás současně zavazuje do budoucnosti. 
Budeme hostiteli příštího setkání a laťka 
je nasazena vysoko. 

Jana Ponocná, Čestmír Doubrava

Služby města Králíky s.r.o. informují
Společnost Služby města Králíky 

s.r.o. na základě smlouvy o dílo s Měs-
tem Králíky a v souladu se zákonem 
256/2001 Sb. (Zákon o pohřebnictví) 
provozuje v Králíkách a okolí tato veřej-
ná pohřebiště:

Králíky, Dolní Boříkovice, Červený 
Potok, Dolní Hedeč, Prostřední Lipka.

Zároveň na těchto pohřebištích vystu-
puje jako správce, tj. zajišťuje správu a 
údržbu pohřebiště včetně komunikací 
a okolní zeleně v areálu pohřebiště, 
zajišťuje pronájem a vedení evidence 
hrobových míst.

Nájemné za hrobové místo je stanove-
no zákonem, další složkou ceny, kterou 
nájemce platí je poplatek za služby.  Ten 
obsahuje podíl na celkové údržbě pohře-
biště (sekání trávy, zimní i letní údržbu 
komunikací a společných prostranství, 
svoz a likvidaci odpadků…). SMK se letos 
bude ve zvýšené míře věnovat údržbě 
všech pohřebišť, začali jsme dovybave-
ním hřbitovů odpadními nádobami, byť 
leckdy se v kontejnerech objevovaly věci 
jen hodně vzdáleně související s úctou 

k zemřelým (rozebrané vraky aut, mat-
race atd.). Čeká nás taky dokončení pas-
portizace (zavedení evidence) hřbitovů 
v Č.Potoce a P.Lipce, králický hřbitov by 
se měl dočkat zkulturnění hlavní cesty 
(přičiněním Města Králíky snad také 
kříže uprostřed této cesty), zprovoznění 
nefunkčního veřejného osvětlení a dalších 
drobnějších vylepšení. Jsme omezeni 
financemi, ale rád bych, aby změna byla 
znatelná a především budou následovat 
podobné kroky v příštích letech.

Správa pohřebiště probíhá dle  Pro-
vozního řádu veřejného pohřebiště, který 
je k nahlédnutí v sídle správce. 

Mnohé možná překvapí, že je stanovena 
návštěvní doba pohřebiště, že nejen správ-
ce, ale i nájemce hrobového místa má svá 
práva a povinnosti, v souladu s řádem by 
se měli chovat i ostatní návštěvníci.  I bez 
znalosti Provozního řádu  je snad každé-
mu jasné, jak se na veřejném pohřebiště 
chovat, najdou se však i lidé, kteří tato 
pravidla nechtějí dodržovat. Stáváme se 
pak svědky (nebo spíše až poté zjišťuje-
me následky) vandalského chování nebo 

dokonce krádeží na majetku ostatních 
spoluobčanů. Každý nájemce udržuje hro-
bové místo dle svých možností či vkusu, 
ale pohled na vandalem zdevastovaný 
pomník je opravdu smutný.

Proto dívejte se při svých návště-
vách hřbitovů (ale nejen jich), prosím, 
pozorně okolo sebe a nebuďte lhostejní 
k tomu, co se neděje třeba zrovna právě 
vám.

Pavel Morong, Jednatel SMK

Vysvědčení
i pro

učitelky
Školáci svá vysvědčení dostali 

již před pár dny. My bychom chtěli 
touto cestou vystavit „vysvědčení“ 
paní učitelce Ivě Záleské a paní 
učitelce Romaně Fabiánové z MŠ 
Moravská.

Když jsme se v roce 2003 rozho-
dovali, do které školky zapíšeme 
našeho syna Matěje, nebylo to lehké 
rozhodování. V MŠ Moravská nám 
připadalo zvláštní, že jsou děti na 
jednotlivých odděleních věkově 
„namíchané“. Dnes po 4 letech zku-
šeností můžeme říci, že jsme za tento 
systém vděční. Mladší děti se mohou 
od těch starších mnohému naučit 
(samozřejmě včetně „vtipných“ říka-
nek), starší se naopak učí brát ohledy 
na ty menší. Za výhodu považujeme 
i to, že sourozenci mohou být spolu 
na jednom oddělení.

Od začátku jsme se setkali s milým 
a vstřícným přístupem všech učite-
lek. To, že se Matěj bez problémů 
zařadil do kolektivu a že se do školky 
vždycky těšil je zásluhou právě paní 
Ivy Záleské a paní Romany Fabiá-
nové. Paní učitelky, děkujeme Vám 
za Váš přístup a na Vaše vysvědčení 
píšeme velkou jedničku.

Monika a Martin Hejkrlíkovi

Upozornění našim čtenářům
Z důvodu většího rozšíření prázdnino-

vého vydání, došlo k chybnému číslování 
posledních dvou stran tohoto čísla zpra-
vodaje. Barevnou obálku jsme odesílali do 
tiskárnys předstihem - před dokončením 
sazby tohoto čísla. Věříme, že toto malé 
nedopatření kompenzujeme větším počtem 
stran prázdninového vydání tohoto čísla.

Redakce KZ
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Informace živnostenského úřadu
Oznamujeme, že na Městském úřadě 

v Králíkách, Odboru obecní živnos-
tenský úřad můžete od června získat 
další ověřený výstup z informačního 
systému veřejné správy dle zákona č. 
365/2000 Sb. Jedná se tentokrát o výpi-
sy z obchodního rejstříku. Správní 
poplatek za jednu stranu formátu A4 
činí 50,- Kč a výpis vyhotovíme na 
počkání. 

Upozorňujeme provozovatele lyžař-
ských areálů, že novela zákona č. 212/2006 
Sb., o drahách výrazně změnila podmínky 
provozování lyžařských vleků. Podni-
katelům, kteří do 11. 4. 2007 nepředložili 
živnostenskému úřadu doklady prokazu-

jící splnění podmínek nově stanovených 
živnostenským zákonem, oprávnění 
k provozování lyžařských vleků ke dni 11. 
6. 2007 zanikla. O zániku živnostenských 
oprávnění budou příslušní podnikatelé 
živnostenským úřadem písemně infor-
mováni. Provozovatelé lyžařských vleků 
mají ještě nově stanovenou povinnost 
požádat Drážní úřad o vydání průkazu 
způsobilosti určeného technického zaří-
zení. Lhůta ke splnění této povinnosti 
je 16 měsíců od nabytí účinnosti zákona 
č. 191/2006 Sb., kterým se mění zákon 
o drahách, tedy do 11. 10. 2007. 

Zákonem č. 214/2006 Sb. došlo k zařa-
zení živnosti: Malířství, lakýrnictví 

a natěračství mezi řemeslné živnosti. 
Podnikatelé, kteří doposud tuto činnost 
vykonávali v rámci ohlašovací volné 
živnosti, mohou požádat živnostenský 
úřad o provedení transformace. Zdarma 
jim pak bude vydán nový živnostenský 
list pro uvedenou řemeslnou živnost. 
Transformace se týká především těchto 
volných živností:

Dokončovací stavební práce
Práce malířsko-natěračské
Práce lakýrnické
Práce malířské a natěračské.

Hezký začátek prázdnin přeje za tým 
pracovníků živnostenského úřadu

Bc. Markéta Mlynářová

První muzejní noc „NA CIHELNĚ“ v Králíkách
Festival Muzejních nocí v České repub-

lice se stal již tradiční akcí, do které se 
zapojují každoročně nejrůznější muzejní 
instituce v ČR. Hlavní organizátor akce 
Asociace muzeí a galerií si kladla za cíl 
přiblížit muzea veřejnosti netradičním způ-
sobem, což se ukázalo jako dobrý nápad.

Ne jinak tomu bylo i v Králíkách dne 
16. června 2007. „Muzejní noc na cihelně“ 
uspořádalo Muzeum čs. opevnění z let 1935 
– 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ 
Králíky. V minulých letech probíhala pre-
zentace Muzea K-S 14 v Praze v Pantheonu 
Národního muzea, kde se pevnost předsta-
vila netradičně Pražanům a mezinárodním 
turistům. 

Muzejní noc byla zahájena u pevnosti 
již od 18.00 hodin, od kdy si do půlnoci 
mohli návštěvníci prohlédnout s průvodci 
prostory pevnosti zcela zdarma. Příležitosti 
využilo cca 450 návštěvníků především 
z regionu a blízkého okolí.

Součástí akce bylo i mimořádné noční 
osvětlení objektu, který se po usilovných 
opravách provedených dobrovolnými pra-
covníky muzea v letech 2002 – 2007 oděl 
do dobového hávu z roku 1938.

Nebyla by muzejní noc bez všelijakých 
překvapení a světelných efektů. Návštěvníci 
si mohli poprvé prohlédnout dobovou vojen-
skou kovárnu v akci, kde kovář předvedl své 

umění. Kovářské umění si také vyzkoušely 
některé zdatné návštěvnice. Ostatní měli 
možnost posedět u ohně, ochutnat grilova-
né maso a tradiční hanušovické pivo. Ve 
22.00 bylo osvětlení vypnuto a své umění 
předvedl Šermířský spolek Šumperk pod 
příznačným názvem „Vymítání ďábla“ Kdo 

čekal řinčení zbraní, byl zajisté překvapen. 
Prostranství louky s tajuplnou stavbou 
a hranicí rozzářily plameny polykačů a 
plivačů ohňů a krajina byla protknuta 
středověkými melodiemi. Umělci před-
vedli divákům středověký příběh z doby 
nechvalného upalování čarodějnic, který byl 
inspirován nikdy nekončícím bojem dobra se 
zlem. Herci v dobových kostýmech předvedli 
nevšední akční performanci, která vrcholí 
tancem duchů obětí honu na čarodějnice, 
jak jej známe jen z filmů a dobových zázna-
mů. Mírně strašidelný příběh plný hudby a 
ohnivé akrobacie byl odměněn mohutným 
potleskem přihlížejících. 

Kdo měl síly, vydržel ještě do půlnoci 
nebo šel zajíst nevšední zážitek další-
mi grilovanými steaky. Přestože se do 
Festivalu muzejních nocí 2007 zapojilo 
z nejbližšího okolí pouze Městské muze-
um v Žamberku, organizátoři přislíbili 
opakování akce každým rokem s jinými 
překvapeními pro diváky.

Organizátoři děkují rádiu OK za medi-
ální podporu, za osobní pomoc Čestmíru 
Doubravovi, Oldřichu Švédovi a všem 
návštěvníkům, kteří svojí účastí podpořili 
náročnou práci dobrovolníků muzea. Akci 
podpořilo Město Králíky v rámci „Dotační-
ho a příspěvkového programu města“.

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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Obec Červená Voda připravuje výstavbu nové zastávky ČD
Dne 17. 6. u příležitosti otevření nové rozhledny na Křížové 

hoře zajistila obec Červená Voda spolu s Krajským centrem 
regionální dopravy celodenní akci věnovanou vlakové dopravě. 
Na své si přišli milovníci historických mašinek, potěšeni byli i 
cestující na pravidelných spojích - v rámci jízdního řádu byla ten 
den nasazena modernizovaná vozová souprava Regionova. 

U příležitosti této akce jsme na nádraží v Králíkách při krátké 
zastávce historické soupravy rychle vyzpovídali Ing. Michala 
Štěpána, ČD a.s., který zastává funkci zástupce ředitele odboru 
osobní dopravy a přepravy pro Pardubický kraj. Konkrétně nás 
zajímaly možnosti obnovy strojového parku na naší regionální 
trati, zlepšení dopravní obslužnosti po ukončení plánované 
elektrifikace v úseku Letohrad - Lichkov st. hranice. Také nás 
zajímalo to, jak hodnotí snahu obce o rozšíření služeb občanům 
v souvislosti s přípravou výstavby zastávky.

K výstavbě zastávky v Červené Vodě se Ing. Štěpán vyjádřil 
následovně: „Umístění zastávky je velmi dobré, pro občany 
přinese dobrou dostupnost vlakové dopravy. V současné době 
zpracovatelé grafikonu zvažují, zda již tuto zastávku lze zařadit 
do nového JŘ, toto se odvíjí od toho, jak rychle budou postu-
povat stavební práce.“

K obnově vozového parku a zlepšení dopravní obslužnosti 
v našem regionu uvedl Ing. Štěpán krátce toto: „České dráhy, a.s., 
jako dopravce postupně modernizují park vozidel osobní dopravy. 
Nejedná se pouze o modernizace vozidel v dálkové a mezistátní 
dopravě, ale nyní se podnik zaměřuje též na postupnou obnovu 
parku regionálních vlaků. Z modernizovaných vlaků se to týká 
především jednotek Regionova a také výroby řídících vozů řady 
954, do souprav vedených modernizovaným vozem řady 854. 

Zdroje na obnovu parku nejsou nevyčerpatelné, proto se 
intenzivně zabýváme studií možností využití regionálních 

operačních programů EU. Nyní máme ve fázi konzultace 
s objednatelem dopravy (Pardubickým krajem) možnosti stu-
die, řešení, dopady a další souvislosti vyplývající z projektu 
nákupu vozidel z těchto evropských prostředků.

V rámci spolupráce s Pardubickým krajem, kterou hodnotím 
jako velmi dobrou, máme ujednáno, že nasazení nových vozidel 
předem dojednáváme a jednáme o něm. Není to tedy systém, 
že by se nová vozidla nasadila chaoticky a bezkoncepčně. 

Co se týká prostředků pro trať Letohrad - Štíty, tak zde 
Vám odpověď dám až za pár měsíců, až budeme znát horizont 
a cílové řešení traťového úseku Letohrad - Lichkov. Všichni 
víme, že se hovoří o elektrifikaci, některé zdroje uvádějí i čás-
tečnou modernizaci. Dle mně dostupných informací se o těchto 
záležitostech jedná a až budeme seznámeni s cílovým řešením 
stavu, resp. jednotlivými etapami, máme dohodu s Pardu-
bickým krajem, že se ihned začneme zabývat proveditelnou a 
účelnou koncepcí dopravy, obslužnosti a jednotlivé předložené 
varianty řešení obslužnosti budeme posuzovat společně s kra-
jem a obcemi regionu.“

K výstavbě železniční zastávky nám starosta obce Červená 
Voda pan Miroslav Švestka sdělil základní informaci. „Obec 
Červená Voda zřídí železniční zastávku Červená Voda – střed 
v lokalitě u železničního přejezdu za rodinnými domy u hřbito-
va na pozemkových parcelách č. 2717/1 a 345/1. V současné 
době je stavba ve fázi příprav, bylo zahájeno územní řízení. 
Součástí stavby bude zřízení zastávky včetně přístřešku pro 
cestující, úprava GPK koleje, osvětlení nástupiště, osvětlení 
přístupové cesty a zřízení přípojky NN.“

Za KZ J. Divíšek

POLDOVO DESATERO
1. Nikdy nenos viditelně klíče od bytu.
2. Pokud jsi sám doma, neotevírej cizím lidem.
3. Nechoď nikam s neznámými lidmi.
4. Dávej si pozor na cizí lidi v domě.
5. Neboj se požádat o pomoc dospělého.
6. Při odchodu z bytu zkontroluj, zda jsi
 řádně uzamkl dveře.
7. Od neznámých lidí si neber žádné sladkosti.
8. Pokud ti někdo vyhrožuje nebo ubližuje,
 svěř se rodičům nebo učitelům.
9. Máš-li starosti nebo strach, svěř se se svým
 trápením někomu, komu důvěřuješ.
10. Pamatuj si dobře důležitá telefonní čísla

Policajt, polda, poliš (dříve esenbák, VB, chlupatej, čert…) 
to je jen několik lidových názvů pro náročné povolání řadového 
policisty. A co vlastně práce takového policisty obnáší? Víme, že 
členové policie se starají o pořádek na silnicích, ve městech, na 
hranicích… A taky víme, že existuje dopravní policie, městská 
policie, policie ČR, pohraniční policie. Taky víme, jak správně 
přecházet silnici, umíme se orientovat v dopravním ruchu, 
poznáváme dopravní značky… 

Při všech běžných příležitostech se snažíme vštěpovat dětem 
správné návyky, aby se dokázaly ochránit (postarat o sebe) 
v různých situacích, které jim bude přinášet každodenní život, 
až se z nich stanou opravdoví školáci. A protože jsme se chtěli 
ještě více v tomto zdokonalit, pozvali jsme si k nám do školky 
odborníka – byl jím pan Antonín Uhlíř, člen pohraniční policie. 
Na jeho návštěvu jsme se moc těšili, ale zároveň jsme se chtěli 
před ním trochu „blýsknout“ svými znalostmi a dovednostmi. A 
tak jsme pilně opakovali a procvičovali si, jak se chová správný 
chodec, čím vším se řídí malý cyklista…

Konečně pak nastal ten den, kdy k nám pan Uhlíř přišel. Sotva 
vstoupil do dveří, málem jsme užasli nadšením, ale hned jsme 
se vzpamatovali a pozdravili jsme. On totiž přišel oblečen ve své 
služební uniformě Pohraniční policie. Na jeho zařazení ukazovaly 
jeho náramky a znak policie ČR. Jeho první otázka pro nás byla, 
jestli víme, s kým máme společné hranice, s kým sousedíme (to 
jsme věděli, protože do Polska jezdíme s MŠ vystupovat). 

Na to pak navázal vyprávěním o tom, co dělá pohraniční 
policie -  že vlastně jezdí a kontrolují podezřelá vozidla. Taky 
nám ukázal, co všechno ke své práci potřebuje – měl s sebou 
dvě pistole, pouta, dalekohled, dlouhý a krátký obušek… Na 
chvíli nám své pracovní pomůcky půjčil, abychom si zkusili, jak 
se s nimi zachází. Trochu si nás prozkoušel, co víme o silničním 
provozu – po které straně se chodí, jak se přechází přes silnici, 
co mají mít děti na kole - čím se chrání před úrazem, jestli 
mohou jezdit samy… Vše dětem přijatelnou formou vysvětlo-
val, zodpověděl jim i jejich všetečné otázky… Na závěr besedy 
nám vyprávěl příběhy, které se staly, když někdo nedodržoval 
pravidla a nebylo to vyprávění se šťastnými konci.

Pan Uhlíř pak všechny děti pochválil, co znají a jak byly 
pozorné a nastalo odměňování. Každý dostal samolepku s obráz-
kem, jak se mají připoutat v autě (tzv. pásovce), dopravní oma-
lovánku, samolepku dopravních značek a Pexeso. (Tyto drobné 
pozornosti jsme získali z úřadu ministerstva dopravy).

Všechny děti také dostaly domácí úkol - přinést ukázat 
do školky svoji přilbu na kolo, každý pak dostal za odměnu 
srdíčkové odrazko.

Závěrem bychom chtěli panu Uhlířovi moc poděkovat nejen za 
poučnou besedu, ale i za jeho příkladný přístup k dětem. I když to 
není přímo v náplni jeho práce, pravděpodobně mu leží na srdci 
prevence a bezpečnost předškolních dětí. Společně s ním jsme si 
zopakovali znalosti o chování v silničním provozu, abychom lépe 
ochránili své zdraví i svůj život v džungli silnic a křižovatek ve 
městě. A pak taky takový příslušník policie zaujme děti určitě 
mnohem více, než my učitelky MŠ. Ještě jednou dík.

Děti a učitelky MŠ Červený Potok
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Společný víkend muzeí zahájí hlavní turistickou sezónu
Provozovatelé muzeí a památníků čs. 

opevnění v Králické pevnostní oblasti pořá-
dají o víkendu 30. června – 1. července další 
společný víkend. Pro zájemce se otevřou i ty 
pevnostní objekty, které pravidelně pří-
stupné nejsou. Na některých muzeích pro-
vozovatelé prodlouží otevírací dobu, někde 
návštěvníky provedou průvodci v dobových 
uniformách s dobovou výzbrojí.

Muzeum čs. opevnění – dělostřelec-
ká tvrz Bouda připravilo na tento víkend 
první letošní kompletní prohlídky. Výpravy 
do podzemí tak mohou mít časovou nároč-
nost asi 75 minut (prohlídka klasická), nebo 
cca 180 minut (prohlídky kompletní).

V sobotu i v neděli je připraveno násle-
dující schéma prohlídek:
10.00 – klasická prohlídka (cca 75 minut)
11.00 – klasická prohlídka (cca 75 minut)
12.00 – kompletní proh. (cca 150 min.)
13.00 – klasická prohlídka (cca 75 minut)
14.00 – kompletní proh. (cca 150 min.)
15.00 – klasická prohlídka (cca 75 minut)
16.00 – klasická prohlídka (cca 75 minut)

V případě dostatečného zájmu jsou pro-
vozovatelé připraveni operativně zařadit 
tzv. miniprohlídku – v délce trvání cca 
30 minut.

Další informace o dělostřelecké tvrzi 
Bouda najdete v případě zájmu interneto-
vých stránkách www.boudamuseum.com.

Vojenské muzeum Králíky (VMK) 
chystá další předvedení těžké a bojové 
techniky v pohybu. Na oblíbené jízdy v teré-
nu jsou připravena tři vozidla z kategorie 
těch nejmohutnějších. Ta budou moci náv-
štěvníci nejen pozorovat, ale také si jízdu 
ve vozidlech vyzkoušet v rolích vezených 
„pasažérů – osádek“. Tentokrát pracovníci 
muzea představí:  

• Oblíbený a proslavený obrněný trans-

portér OT-810 vyráběný v Československu 
po II. světové válce na bázi osvědčených 
německých „Haklů“. Ten je s hmotností 
cca 8 tun tentokrát nejlehčím vozidlem 
připraveným k víkendovým jízdám. 

• Hmotnějším a rozměrnějším zástupce 
pásových vozidel je typ s označením DTP 
90/55 na osvědčeném podvozku BVP 1 (jde 
o obrněnou dílnu technické pomoci). Má 
hmotnost 13 tun a osádku 2+3 muže.

• Skutečným kolosem v poli bude mostní 
tank MT – 55A – s naloženým mostem 
má délku téměř 10 metrů a v plné výbavě 
úctyhodnou hmotnost téměř 37 tun.

 Kromě uvedených vozidel mohou 
návštěvníci shlédnout další desítky kusů 
velkých exponátů a upravené expozice ve 

výstavní hale. Ve VMK zároveň vrcholí 
několikaleté rekonstrukční páce na slav-
ném druhoválečném sovětském středním 
tanku T-34 a během pár dní se na výstavní 
ploše objeví také další nový exponát – dál-
koměrný radar na podvozku terénního 
vozidla Zil 157. 

Ještě zbývá upřesnit časy začátků 
představení techniky na předváděcí ploše. 
V Sobotu se počítá se třemi jízdami – v 11, 
13 a 15 hodin. Na neděli je připravena 
jedna jízda – v 11 hodin.

Zájemci o další informace je mohou získat 
na internetových stránkách www.armyfort.
com, případně na telefonu 604 407 901.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s. a 
ARMY FORT, s. r. o.

Nová výstava „U cihelny“
Nejen oprašováním exponátů je vyplněn 

čas muzejního pracovníka. Vlastně umís-
tit předmět do vitríny a přidat k němu 
popisek je pro něj to poslední a nejjedno-
dušší z celé práce. Pokud chce však udržet 
návštěvníka v napětí, co nového v muzeu 
při příští návštěvě uvidí, musí vyvinout 
velké úsilí při shánění informací, obrázků, 
fotografií a zajištění předmětů k vystave-
ní. Po úspěchu výstavy „Lidé proti lidem 
– Zločiny komunismu“ se takovéto úskalí 
rozhodl znovu podstoupit pro iniciování a 
vytvoření nové výstavy v Muzeu čs. opev-
nění K – S 14 „U cihelny“ jeho ředitel Ing. 
Richard M. Sicha. 

Výstava bude věnována životu a smrti 
četaře Arnošta Hrada, muže jenž je 
neodmyslitelně spojen s dějinami tohoto 
regionu. Patří totiž k několika vojákům, 
kteří neunesli kapitulaci Českosloven-
ska po Mnichovské dohodě v září 1938 

a na protest proti tomuto politickému 
rozhodnutí spáchali sebevraždu. Osudy 
takovýchto lidí by neměly upadnout 
v zapomnění, vždyť ukazují na až pře-
kvapující neústupnost a odhodlanost 
– jev v našich národních dějinách ne tak 
úplně častý.

Díky dlouhodobému výzkumu se podaři-
lo vypátrat prameny vypovídající o  neve-
selém životě obyčejného mladíka v období 
„zlatých let“ první republiky, výstava 
návštěvníkům ukáže, čím vším si musel 
ve svých 24 letech projít. Získány byly 
rodinné fotografie, vojenská dokumentace 
a jednou z nejzajímavějších částí bude jistě 
také grafologický rozbor Hradova písma. 

Slavnostní vernisáž výstavy s odhale-
ním bronzové busty četaře Hrada proběh-
ne za přítomnosti všech autorů v září 2007 
v Muzeu K – S 14 „U cihelny“, výstava 
bude součástí stálé expozice muzea. 
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Vážení čtenáři, v letošním prázdnino-
vém čtení jsme pro vás připravili malou 
sondu do života a díla králického varha-
náře Josefa Ignáce Welzela. Autorem  je 
Prof. PhDr. Jiří Sehnal, Csc.

Zájem pana profesora se zaměřuje 
zejména na dějiny hudby 17. a 18. sto-
letí se zvláštním zřetelem k Moravě a ke 
kapelám olomouckých biskupů, na dějiny 
varhan (zejména na Moravě) a na katolic-
kou chrámovou hudbu v 17. až 19. století. 
Krátký životopis a přehled vydaných prací 
naleznete na tomto odkazu:  http://musi-
cology.upol.cz/cz/profil.php?id=12.

Námi přetištěný článek byl panem profe-
sorem publikován v ediční řadě vydávané 
Univerzitou Palackého v Olomouci - Sbor-
ník prací historických 19, Olomouc 2003, 
na straně 187-201. S laskavým svolením 
autora vám přinášíme text v nezměněné 
podobě (mimo vynechaného německého 
textu). Snad vás zaujme, stejně jako mě, 
hrdost králického varhanáře  J. I. Welzla 
na svoji práci.

Za redakci KZ Jan Divíšek

STAVBA VARHAN
V KRNOVĚ 1815–1823

Varhany byly vždy velmi nákladnou 
součástí kostelního inventáře, která muse-
la být čas od času opravována, obnovena 
nebo zcela vyměněna. Stavitelé varhan 
museli bojovat v minulosti s mnohými 
těžkostmi a z objektivních nebo subjektiv-
ních důvodů často nedodržovali smluvní 
termíny. Cenné podrobnosti o této pro-
blematice přinášejí akta o stavbě nových 
varhan ve farním kostele sv. Martina 
v Krnově.1 Farní kostel měl varhany podle 
kostelních účtů již v roce 1671.2 Nejstarší 
dispozice varhan farního kostela v Krnově 
je doložena až z roku 1710.3 Tehdy měly 
varhany 18 rejstříků (popis rejtříků vypuš-
těn v rámci redakční úpravy).

Varhany měly 4 měchy a postavil je 
roku 1710 italský mistr. Varhaníkem 
v roce 1757 byl Simon Herrmann. Tolik 
o varhanách výše citovaný pramen. Onen 
„Welscher Meister“ byl pravděpodobně 
Němec Theodor Agadoni, který si z mód-
ních důvodů své původní jméno Agthe 
poitalštil. Agadoni byl totiž první, kdo 
zavedl do českého varhanářství italský 
rejstřík Voce umana, který je v dispozici 
uveden jako Pifara. Po roce 1701 pracoval 
Agadoni hlavně ve Slezsku, kde se v roce 
1710 oženil.4 Agadoniho varhany opravil 
v roce 1759 Josef Šebestián Staudinger 
z Andělské Hory za 70 zl.5

Překvapuje, že tak významný kostel 
nebyl v době před požárem lépe vybaven 
hudebními nástroji a notami. Kromě 
varhan tu byl roku 1771 jen positiv 
(k procesí), dva lesní rohy v D, violon a 
jedny vídeňské housle. Hudební archiv 
obsahoval 25 mší, 7 rekvií, 1 Te Deum, 
18 offertorií, 11 nešpor, 11 litanií, 8 Salve 
Regina, 7 hymnů a 17 árií.6 Hudebniny 
byly pořizovány v roce 1755 a 1760, ale 
zvláště roku 1765, kdy bylo pro kůr opsáno 
za 12 zl 8 kr. not.7 Přitom již od poloviny 
17. století působili v kostele poměrně dob-
ře placení zaměstnanci: školní rektor (64 

tol.), varhaník (52 tol.), pomocník (collega 
30 tol.), městský pištec s hlásným na věži 
(78 tol.), kteří dostávali kromě platu též 
dřevo a naturálie.8 Městský pištec dostával 
kromě toho v 18. století příplatek na stru-
ny 3 zl. Na opisování not se vedle rektora 
podílel i pomocník městského pištce. Před 
osudným požárem byl rektorem Martinus 
Rietz,9 kantorem Carl Kuntz, městským 
pištcem Johann Georg Plaschke a jeho 
pomocníkem Heinrich Haller.

Kostel sv. Martina vyhořel spolu s měs-
tem, které zapálili Prusové v roce 1779. 
Tehdy zanikly i Agadoniho varhany. 15. 
března 1782 byl kostel již opraven, ale 
chyběl mu potřebný mobiliář. Tehdejší 
děkan Joseph Blumenwitz proto požádal 
konsistoř o svolení použít k tomu kostel-
ních peněz. Mezi jiným zamýšlel koupit 
i nějaké varhany.10 Dochovaný aktový 
materiál nevypovídá nic o tom, kdy byly 
pořízeny a kdo je postavil. Uvidíme, že 
nejpozději v roce 1789 plnil funkci varhan 
nějaký velký positiv s Principálem 4’.

K stavbě varhan se Krnovští odhodlali 
až roku 1815. Vyžádali si nabídku jednak 
varhanáře Josefa Ignáce Welzla (1778–
1864) z Králík, jednak od Fabiána Šebes-
tiána Antonína Staudingera (1766–1839) 
z Andělské Hory. Víme, že Staudinger 
poslal dva návrhy, protože 20. dubna 1818 
se podrážděně dotazoval, který z nich byl 
přijat. Přednost byla dána vzdálenější-
mu Welzlovi, protože jeho nabídka byla 
19. dubna 1817 shledána jako levnější. 
Staudingerovi poslal krnovský děkan za 
oba návrhy jako odškodné 10 zl.

Ignác Welzel vypracoval 16. července 
1815 návrh na varhany pro farní kostel 
v Krnově.11 Z terminologických důvodů 
uvádíme přepis jeho návrhu v originále 
i s cenami za jednotlivé práce.

Uiberschlag
einer bey der Jägerndorfer Pfarrkirche 

neu zu erbauenden Orgel, wie folget
Im Manual samt Arbeit und Material
Preis (W. W.?)
1. Principal, CDE von Holz, F angefan-

gen von Zinn ins Gesicht 8 Fuß 240
2. Mixtura fünf fach von Zinn 3/4 

Fuß 190
3. Cimbal vier fach von Zinn 1/2 

Fuß 180
4 Rippiu zweyfach von Zinn 1 Fuß 

140
5. Quint dulcis von Zinn 1 1/2 Fuß 

140
6. Octava von Zinn 2 Fuß 75
7. Octava major von Zinn 4 Fuß 85
8. Quinta von Zinn 3 Fuß 65
9. Piffera von Zinn 8 Fuß 20
10. Viola di Gamba, die erste Octav von 

Holz, due andere von Zinn 8 Fuß 95
11. Solicional, die este Octav von Holz, 

die andere von Zinn 8 Fuß 95
12. Quinta dena von Holz, gedeckt 8 

Fuß 60
Im Pedal samt Arbeit und Material
1. Principal CDE von Holz, offen F 

angefangen von Zinn in das Gesicht 8 
Fuß 240

2. Violon Baß, offen von Holz 8 Fuß 
100

3. Suppass, gedeckt von Holz 16 Fuß 

100
4. Portunalpass, offen von Holz 8 

Fuß 60
5. Suppass, offen von Holz 16 Fuß 115
Corpus
Im Manual 160
Im Bedal 160
Die obere Bedalwindladen mit 3 Muta-

tionen 75
Die untere Bedalwindlade mit 2 Muta-

tionen 80
Die Manualwindlade mit 12 Mutati-

onen 175
Zwey ganz neue Claviaturen 20
Drey (tužkou přepsáno na 4) große neue 

Blaßbälge 270 (tužkou opraveno na 300)
Ein ganz neue Bedal-Claviatur 8
Die Regierung im Manual 20
Die Regierung im Bedal 10
(Summa) 2973
Außer obigen kommen nicht besonders 

zu bezahlen Die Bildhauerarbeit, Nägel 
und die.

Benötighten Bretter, dann 3 Stück 
Pfosten, wo die Balgen darauf zu liegen 
kommen, ferner, währwend der Auffstel-
lung die strenge Kost.

Je nápadné, že v návrhu není zmínky 
o druhém stroji – positivu, ač je počítáno 
s dvěma manuálovými klaviaturami. 
Z těchto důvodů se domníváme, že dosa-
vadní positiv, který do roku 1815 plnil 
funkci varhan, měl být Welzlem začleněn 
do nových varhan. Je zajímavé, že Welzel 
navrhoval v ryze barokním duchu tři 
smíšené hlasy s celkem devíti řadami, 
což bylo zcela neobvyklé. Název druhé-
ho smíšeného hlasu Rippiu, odvozený 
snad z italského ripieno, byl u nás zcela 
neznám. Bifara (č. 8), byla té době již 
nepochopitelným archaismem. Poměrně 
nízká cena tohoto hlasu svědčí o tom, že 
šlo skutečně o Bifaru, protože tento rejs-
třík byl stavěn až od tónu c1. Nezvyklá je 
dřevěná Kvintadena (č. 12), protože tento 
hlas se obvykle stavěl z kovu.

Z hlediska interpretační praxe je pozo-
ruhodná charakteristika některých hlasů 
na lístku, přiloženém k tomuto návrhu:

Mutationen zum Reqiuem: Viola de 
Gamba

Quintadena
Portunal
Nassat
Smlouva s varhanářem však byla uza-

vřena až za dva roky. Ještě 13. ledna 1817 
se Welzel omlouval, že nemůže přijet do 
Krnova, protože musí dokončit nové var-
hany v Čechách. Poněvadž kurs zlatého 
byl tehdy velmi kolísavý, upozorňoval, že 
100 zl. bude mít hodnotu buď 400 nebo 
360 zl. vídeňské měny.12 18. dubna 1817 
uzavřel děkan Florian Schilder13 s Igná-
cem Welzlem definitivní smlouvu, která 
se výrazně lišila od předešlého Welzlova 
návrhu z roku 1815. Ze smlouvy uvádíme 
všechna důležitá fakta.

Varhanář se zavázal:
1. Postavit ve věži 3 nové měchy, samo-

statný hrací stůl s dvěma novými klavia-
turami a dvě varhanní skříně, jednu pro 
pedál, jednu pro manuál.

2. Dodat trakturu k manuálu, pedá-
lu a positivu. Varhany budou mít tyto 

Prázdninové čtení – těžký život varhanářů
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rejstříky:
Manuál
Principal CDE ze dřeva, od F z cínu do 

prospektu 8 Fuß
Mixtur 5 fach z cínu 3/4 Fuß
Quinta dulcis z cínu 1 1/2 Fuß
Octava major z cínu, nejnižší oktáva ze 

dřeva 4 Fuß
Quinta z cínu 3 Fuß
Viola de Gamba, první oktáva ze dřeva, 

ostatní z cínu 8 Fuß
Quintadena ze dřeva krytá 8 Fuß
Portunal ze dřeva 8 Fuß
Solicinal, první oktáva ze dřeva 8 Fuß
Pedál
Principal CDE ze dřeva, ostatní z cínu 

8 Fuß
Violon Bass, otevřený ze dřeva 8 Fuß
Sub Bass, krytý ze dřeva 16 Fuß
Sub Bass, otevřený ze dřeva 16 Fuß
Pordunal Bass, otevřený 8 Fuß
3. Vzdušnice hlavního manuálu musí 

být opatřena třemi tahy.14 Vzdušnice 
pedálu bude dvojitá, v horní části budou 
3, v dolní části 2 rejstříky. Všechno bude 
dodáno přímo na místo.

4. Positiv bude zcela přeladěn a rejstřík 
Gamba v něm bude nahrazen otevřenou 
flétnou Flauta major 8’.

Naproti tomu se děkan Florian Schilder 
zavázal

1. Vyplatit varhanáři 830 zl. 20 kr. 
v běžné měně (Courant). V případě, že 
bude platit ve vídeňské měně, bude se 
počítat 100 zl. konvenční měny za 360 zl. 
vídeňské měny.15

2. Postará se o potřebné povozy.
3. Postará se o prkna, fošny, bankovní 

železa, hřebíky a šrouby k obložení var-
han, k podlaze a k měchům a o kalkanta 
při ladění.

4. Poskytne varhanáři a jeho pomoc-
níkům během stavby zdarma stravu, tj. 
snídani, oběd a večeři.

5. Zajistí celou výzdobu varhan.
Smlouva vstoupí v platnost až po 

souhlasu nadřízených úřadů s použitím 
kostelních peněz, což musí děkan ozná-
mit varhanáři do čtyř měsíců. Jinak by 
se smlouva vztahovala jen na zhotovení 
skříně pedálu a manuálu a to za 380 zl. 
53 kr. běžné měny. Obě strany s těmito 
podmínkami souhlasily a varhanář se 
zavázal ručit svým domem č. 306 a pol-
nostmi v Králíkách.

Z hlediska dispozice se proti prvnímu 
návrhu z roku 1815 hodně změnilo. Počet 
rejstříků v manuálu klesl z 12 na 9, zmize-
la Bifara a ze tří smíšených hlasů zůstala 
jen pětinásobná Mixtura. Z varhanářova 
bodu 4 vyplývá, že součástí varhan se 
měl stát blíže neznámý positiv, ve kterém 
měla být Gamba (8’?) nahrazena Flétnou 
otevřenou 8’.

Sotva se Welzel vrátil domů, zjistil, že si 
smlouvu špatně přečetl a žádal, aby byla 
opravena. Ihned (22. dubna) napsal krnov-
skému děkanovi. Tvrdil, že se dohodli na 
ceně 3000 zl. vídeňské měny, což by se rov-
nalo 830 zl. 20 kr. konvenční měny kvůli 
nižšímu kolkovnému. Žádal děkana, aby 
celkovou sumu přepsal na 3000 zl. Vídeň-
ské měny a zaplatil kolek 20 zl. vídeňské 
měny, že mu polovinu kolkovného uhradí. 
Kurs měny hrál tedy důležitou úlohu i při 
placení úředních poplatků. Welzel naříkal, 
že se nemůže řídit kurzem, jakým se řídí 

obchodníci a za jaký se nakupuje materiál. 
V postskriptu si stěžoval, kolik ho cesta do 
Krnova stála peněz a času.

5. října 1817 sepsal v Králíkách, co mu 
mají v Krnově připravit:

a) 40 kusů falcovaných prken o síle 1 
1/2 coulu ze smrkového dřeva, ne z jedle, 
která není k ničemu.

b) 65 kusů truhlářských prken ze 
smrku o síle jednoho coulu na zakrytí 
varhan zezadu, na horní římsy a na 
vzduchovody.

c) 5 fošen tak, jak se řezají u nás (rozu-
měj v Králíkách) o síle 3 1/2 coulu za 500 
zl. vídeňské měny. Poněvadž cesta z Králík 
do Krnova je dlouhá, prosil, aby mu byly 
peníze poslány na knížecí liechtensteinský 
úřad v Rudě nad Moravou, kam má jen 
tři (!) hodiny cesty. Ať mu pošlou dopis, 
na základě kterého si peníze vyzvedne. 
Příjem peněz potvrdí na dopisu ve vrch-
nostenském úřadě v Rudě. Stěžoval si, že 
ceny materiálu se zatím sice nemění, ale 
ceny potravin rostou. Varhany postaví 
za 3000 zl. vídeňské měny tak, že z nich 
každý bude mít radost. Na prospektový 
Principál v manuálu a pedálu již spotře-
boval cent cínu.16

11. ledna 1818 požádal Welzel o zaslání 
dalších 500 zl. vídeňské měny na vrchnos-
tenský úřad do Rudy. Materiál je stále 
stejně drahý. Má hlavu na prasknutí, když 
musí platit každý týden tovaryšům a ještě 
je živit. Děkan si jistě dokáže představit, 
co stojí materiál, když si vzpomene, kolik 
musel sám na podzim zaplatit za dřevo. 
V zimě se nedá na saních nic převážet, 
protože by se všechno porozbíjelo. Přiveze 
varhany až v létě po dobrých cestách, které 
dobře zná.

5. února 1818 Welzel potvrdil příjem 
400 zl. (!) i posledních 500 zl. vídeňské 
měny. Složitě vysvětloval, proč nemohl 
přijaté peníze dosud zapsat do městské 
pozemkové knihy.

27. června 1818 se děkan dotazoval, 
kdy už budou varhany v Krnově. Welzel 
se omlouval, že musel opravovat varhany 
v kapli na Mírově, které postavil jeho otec 
a které vydržely 30 let bez opravy. Nemohl 
práci odmítnout, protože ho o ni požádal 
sám pan kardinál (Trautmannsdorf). Pan 
učitel z Dětřichovic může dosvědčit, jak je 
s prací pro Krnov daleko.

V červenci 1818 požádal děkan nejme-
novaného hraběte, aby dovolil zaplatit 
z ceny 102 zl. za dřevo na nové varhany 
(146 desek a fošen) jen 61 zl. a zbytek až 
koncem roku.

11. srpna 1818 vytkl děkan Welzlovi, že 
nedodržel slovo. Welzel děkana ujišťoval, 
že podmínky smlouvy dodrží a že udělá 
více práce, než stojí ve smlouvě. Nemůže 
spěchat, protože musí každé součástce 
věnovat velkou péči.

24. října 1818 se krnovský purkmistr 
Franz Alois Kuntz dotazoval magistrátu

v Králíkách, kolik vozů bude potřeba 
na odvoz Welzlových varhan, ale nakonec 
jich nebylo zapotřebí, protože Welzel nebyl 
s prací hotov.

9. listopadu 1818 se Welzel omlouval, že 
dlouho nepsal, protože byl zaneprázdněn 
jinými neodkladnými pracemi. Na podě-
bradském panství musel kvůli stavbě věže 
narychlo demontovat varhany a v Sadské 
u Prahy zase poškodil varhany blesk. C. 

k. komorní správa svěřila obě práce jemu, 
což nemohl odmítnout, protože na těchto 
panstvích často pracuje. Žádal, aby mu 
poslali 24. listopadu z Krnova do Králík 
4 vozy. Každý vůz musí mít dva pytle (?) 
nasekané slámy a dobrou plachtu. Chtěl 
vědět, zda mu děkan půjčí od některého 
stolaře hoblici nebo zda si má dovézt 
vlastní. Radil, aby vozy jely po trase 
Heřmanovice (Herrmannstadt) – Rejvíz 
– Jeseník– Branná – Hanušovice – Voj-
tíškov (Wetzdorf)17 – Králíky.

18. prosince 1818 požádal děkan nejme-
novaného knížete (Liechtensteina) o pro-
minutí dluhu 102 zl. 24 kr. za dřevo na 
nové varhany s 24 rejstříky (!)18 ve farním 
kostele, na které se skládají dobrodinci. 
Kostel i celé město vypálili Prusové v roce 
1779. Od té doby byl kostel nově vystavěn 
a chyběly mu jen varhany. Dobrodinci se 
složili na varhany za 3000 zl. rakouské 
měny od Ignáce Welzla z Králík, který 
bude potřebovat výše zmíněné dřevo. 
Žádosti bylo vyhověno 18. února 1819 
kladně.

18. února 1819 kvitoval Welzel příjem 
dalších 333 zl. od krnovského děkana 
a následujícího dne potvrdil zámečník 
Joseph Kohlmeyer, že přijal 16 zl. 50 kr. 
za zámečnické práce při stavbě pedálu 
varhan.

10. dubna 1820 krnovský děkan požádal 
magistrát v Králíkách, aby dohlédl na 
plnění Welzlovy smlouvy.

2. května 1820 odpověděl Welzel 
uraženě děkanovi, ať si nemyslí, že ho 
jeho dopis králickému magistrátu vystra-
šil. Welzel se ničeho nebojí, protože, když 
staví varhany, sám nejlépe ví, co potřebují, 
a když má výdaje, musí vědět, čím je 
zaplatit. Děkan měl napsat napřed jemu 
a pak teprve úřadu. Cín od doby uzavření 
smlouvy podražil. Jestli si děkan myslí, že 
Welzlovi bude stačit 200 zl., a^ uváží, co 
varhanáře nyní všechno stojí, když ještě 
musí platit tovaryšům každý týden 6 zl. 
vídeňské měny a ještě je živit. Z čeho pak 
má žít Welzlova rodina? Je nucen půjčovat 
si na dluh a snažit se přivydělat si něco 
bokem. Na krnovských varhanách už pro-
dělal 1000 zl. Kdy je dokončí, nemůže říci, 
ale v roce 1820 určitě. Píšťaly musí ladit 
sám a v minulém roce nemohl pracovat, 
protože si přece stavěl dům. Kdyby děkan 
viděl, kolik práce mu dají píšťaly, řekl by, 
že by takovou práci v životě nedělal. Kdo 
neví, co je varhanářství, nemá tušení, co 
je práce. Děkan si mu stěžoval, že positiv 
je rozladěný. Není divu, když píšťaly jsou 
staré. Welzlovy píšťaly budou znít úplně 
jinak. Magistrát odpoví děkanovi sám. 
Welzel chtěl děkanovi napsat již dříve, ale 
čekal, až se najde nějaká levná příležitost, 
protože poštou je to drahé.

12. listopadu 1820 se Welzel divil, proč 
je děkan na něho tak zlý, když je práce 
tak daleko. Protože materiál je drahý, 
nemůže vyjít s penězi. Musí si hledat jiné 
příležitosti k výdělku a proto práci na 
krnovských varhanách odsouvá. I když 
je jeho jméno nyní v neúctě, budou ho 
všichni chválit, až varhany dokončí. Pro-
sil děkana, aby mu po doručiteli dopisu 
poslal 50 zl. Je rád, že sám nemusí do 
Krnova cestovat. Užil si zimy ažaž a musí 
si chránit zdraví.

30. listopadu 1820 odpověděl Welzel 
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děkanovi, že ho jeho dopis nepotěšil. Dě-
kan mu napsal, že mu za varhany zaplatili 
příliš mnoho, ač ještě nebyly hotové. Za 
těch posledních 200 zl. se zázraky dělat 
nedají. Děkan na varhanách vydělá, ale 
on ztratí, vždyť 3000 zl. vídeňské měny 
má dnes cenu jen 2000 zl.19 Jak může 
Welzel klidně pracovat, když vidí, že ho 
toto dílo přivede do záhuby. Znovu se 
dožadoval 50 zl.

10. května 1821 děkan Welzlovi napsal, 
že Welzel je už čtyři roky jejich dlužníkem 
a proto mu žádné další peníze nepošlou. 
Welzel mu 16. května odpověděl, že není 
schopen říci, kdy bude hotov, protože stále 
musí přijímat jiné práce, aby si vydělal. 
Kdyby mu děkan poslal po poslovi pení-
ze, nemusel by Welzel hledat jiné práce. 
Welzel teď zhotovil jednu mutaci navíc, 
která se bude všem líbit. Za všechno je 
vinen děkan a ne Welzel. Kdyby děkan 
věděl, kolik už ho ty varhany stály, praskla 
by mu z toho hlava. Prosí děkana o 100 
zl., aby mohl dokončit ostatní píšťaly. 
Raději zaplatí poslovi za cestu, než by šel 
sám pěšky.

26. května 1821 Welzel žádal děkana 
znovu, aby mu po krajanovi Karlu Knol-
lovi poslal 100 zl. Když peníze nedostane, 
nebude moci říci, kdy budou varhany hoto-
vy, protože nemá čím zaplatit materiál. 
Zatím dostal peníze na materiál všude, 
kde pracoval. Je tedy děkanovou vinou, 
že varhany dosud nestojí.

31. května 1821 sdělil děkan Welzlovi, 
že jeho trpělivost je u konce a že ho Welzel 
obelhal. Welzel se hájil, že nikoho neo-
belhal, ale že mu ještě nikdo tak dlouho 
nezadržoval peníze. Dostane-li žádaných 
100 zl., bude mít děkan všechno hotovo 
do konce roku. Když peníze nepošle, bude 
muset počítat s dalšími výdaji. Varhanář 
se musí především sám uživit.

20. srpna 1821 se Welzel omlouval, že 
neopověděl děkanovi na dopis, ve kterém 
mu děkan poslal 50 zl. Byl totiž mimo 
domov. Hraběnka von Schammere dala na 
svůj náklad postavit krásný kostel a chtěla 
jej mít do svěcení se vším všudy hotový. 
Jeho excelence pan biskup a pan místo-
držitel z Prahy měli z jeho práce radost. 
Welzel jim musel na varhanách podrobně 
ukazovat, jak se pohyb ve varhanách pře-
náší a rozděluje, aby každá součástka byla 
ovladatelná. Za svou práci sklidil mnoho 
chvály. Nyní pilně pracuje na píšťalách pro 
Krnov, ale pan děkan si neumí představit, 
kolik cínu se spotřebuje na velké píšťaly. 
Varhany se mu určitě budou líbit.

23. června 1822 Welzel vyslovil naději, 
že přijede do Krnova na svátek Jména 
Panny Marie (12. září), aby stačil ještě 
před tím opravit pozitiv na Cvilíně. Var-
hany budou mít 699 píšťal. Musel je vlast-
noručně vyrobit, v tom mu žádný tovaryš 
nemohl pomoci. A kolik musel nakoupit 
cínu a co práce mu daly vzdušnice. Zbývá 
mu zhotovit ještě 195 cínových píšťal a 
pak přijede. Znovu se vrací k tomu, že 
ve smlouvě nebyl jasně stanoven kurs, 
ve kterém mu bude placeno. U ředitele 
kůru v Kladsku četl knihu, ve které jsou 
popsány všechny varhany.20 O krnovských 
varhanách z doby před požárem tam stálo, 
že měly 18 rejstříků a že varhanář za ně 
dostal 1600 zl., a to bylo v době, kdy bylo 
všechno levné. Děkan jako vzdělaný muž 

musí pochopit, že Welzel musí za svůj 
nástroj dostat mnohem více.

17. října 1822 Welzel poslal do Krnova 
vzdušnici, píšťaly a jiné potřebné drobnos-
ti. Vzdušnice má být vynesena na kůr a 
uložena v místě, kam nesvítí slunce, aby 
nepopraskala, nejlépe tam, kde je pedál, 
před kterým stávají hudebníci. Prosil 
o zaslání dalších 100 zl.

8. listopadu 1822 napsal Welzel výhrůž-
ně děkanovi, ať si nemyslí, že bude stačit, 
když mu pošle po povozníkovi list, ve 
kterém mu dá za vyučenou. Už uplynulo 
5 poštovních dní a 100 zl. nepřišlo. Když 
je nedostane, tak na píšťaly ani nesáhne. 
Nemá na výplatu tovaryšům ani na mate-
riál ani na jídlo. Byl u něho pan inspektor 
z Krnova, kterému Welzel ukázal, co 
všechno má hotovo. Naštěstí píšťaly nejedí 
a nepijí, a proto se může věnovat jiné práci. 
Ještě nikdo mu peníze tak dlouho neupí-
ral. Ať si tedy děkan čeká. Když nepošle 
peníze, nebude varhany mít.

23. listopadu 1822 Welzel potvrdil pří-
jem 125 zl. vídeňské měny, ale podivil se, 
proč nedostal celou požadovanou sumu. To 
nesouhlasí s původním slibem, že dostane 
za varhany 3000 zl. vídeňské měny. Pro-
tože mu děkan vytýkal, že od něho dosud 
neviděl ani jednu píšťalu, Welzel mu 
odpověděl, aby se přijel podívat. Bude-li 
stavba varhan pokračovat donekonečna, 
je to děkanova vina, protože mu neposílá 
peníze. Welzel si nedá vyhrožovat, protože 
si je vědom kvality své práce.

9. února 1823 požádali Krnovští magis-
trát v Králíkách, aby přiměl Welzla 
k dodržení smlouvy z roku 1817. Welzel 
sice s určitým zpožděním (1818) postavil 
korpus s pedálem a naladil positiv, ale 
hrací stůl a hlavní stroj, které slíbil dodat 
do roku 1819, nikoliv. Vyplatili mu již 698 
zl. 30 kr. z celkové sumy 830 zl. konvenční 
měny, ale neviděli od něho ani jednu cíno-
vou píšťalu. Jsou ochotni poslat mu ještě 
100 zl. konvenční měny, budou-li varhany 
stát do svátku Navštívení Panny Marie.

20. února 1823 poslal krnovský děkan 
magistrátu v Králíkách dopis podobné-
ho obsahu s výčtem položek, které byly 
dosud Welzlovi vyplaceny (celkem 683 zl. 
Konvenční měny). Welzel by měl dostat 
ještě 147 zl. 20 kr. Děkan je ochoten 
poslat Welzlovi 199 zl. vídeňské měny 
navíc, jestliže Welzel dokončí varhany do 
svátku Navštívení Panny Marie, tj. do 2. 
července 1823.

27. února 1823 se děkan Florian Schil-
der dotázal Welzla, zda varhany dokončí, 
když mu pošle 100 zl. konvenční měny.

11. března 1823 se Welzel znovu vrátil 
k placení. Opakoval, že mu děkan při 
podepsání smlouvy slíbil 200 zl. mimo 
smlouvu kvůli nižšímu kolkovnému a že 
ho i nějaký úředník z Krnova ujišťoval, 
že svých 3000 zl. vídeňské měny dostane. 
Welzel zhotovil manuál pro deset mutací 
místo pro devět, aby stroj byl silnější, ale 
když nebudou Krnovští chtít, tak si tuto 
mutaci ponechá. Ať si děkan na něho klid-
ně stěžuje u arcibiskupa. Ten byl s jeho 
varhanami v Brumovicích u Krnova velice 
spokojen a právě si objednal další. Welz-
lovi zbývá udělat jen 40 píšťal, a když mu 
děkan pošle aspoň 50 zl., budou varhany 
do 2. července hotové. Welzelova rodina 
přece nemůže žít ze vzduchu, když Welzel 

musí z peněz na varhany platit materiál, 
potraviny i tovaryše. Musí mít dva tova-
ryše, za které platí byt (za každého 3 zl. 
týdně), stravu a prádlo.

10. dubna 1823 vyjádřil Welzel své 
požadavky v dopise, který poslal králický 
děkanát krnovskému děkanovi. Welzel 
trvá na ceně 3000 zl. vídeňské měny.21 
Varhany budou mít v hlavním stroji 705 
píšťal.22 Naříkal, co ho stojí klaviatury, 
abstrakty, traktura, cín, kůže, drát, klih 
a dřevo, což nikdo nevidí. Kromě píšťal, 
které už poslal, mu chybí ještě 45 píšťal. 
Potřebuje nutně ještě 200 zl. vídeňské 
měny. Ať mu děkan napíše, má-li si pro 
ně přijít sám, nebo zda mu je děkan pošle 
poštou. V postskriptu dodal, že když nedo-
stane peníze, bude muset napřed dokončit 
svou práci v Čechách. Je placen hůře než 
někteří fušeři na Moravě, kteří provádějí 
jen drobné opravy. Kdo chce získat ponětí 
o varhanářství, musí se jít učit k němu, 
protože práce ostatních je na úrovni práce 
dřevorubců.

12. dubna 1823 došel děkanovi protokol 
o výslechu varhanáře, který se uskutečnil 
8. 4. v Králíkách a který se týkal správ-
nosti použitých poplatků, kolků a jiných 
výdajů. Welzel souhlasil se zněním smlou-
vy, ale trval na tom, že má dostat 3000 zl. 
Vídeňské měny a nikoliv 830 zl. 20 kr. kon-
venční měny. Souhlasil s tím, aby cena ve 
smlouvě byla uvedena v konvenční měně 
proto, aby děkan ušetřil 20 zl. za kolek a 
protože mu děkan na svou kněžskou čest 
slíbil, že převede konvenční měnu na 3000 
zlatých ve vídeňské měně. Tímto převo-
dem by Welzel nic netratil, protože šajny 
si určitě udrží hodnotu.23 Dostane-li 830 zl. 
20 kr. v konvenční měně, bude mít škodu 
650 zl. vídeňské měny. Je pravda, že mu 
bylo vyplaceno v konvenční měně 683 zl., 
ale že zbývá doplatit ještě 147 zl. 20 kr. 
On však odmítá postavit varhany za tak 
nízkou cenu. Bude-li mu však přidáno 200 
zl., tzn. celkem 346 zl. v konvenční měně, 
slibuje, že varhany budou 2. července stát. 
V tom případě bude mít hlavní stroj deset, 
nikoliv devět mutací. Přidanou mutací 
bude Octave minor 2’, kterou zvuk varhan 
velmi získá.24

20. dubna 1823. Dosavadní korespon-
dence s varhanářem stála 1 zl. 4 kr.

23. května 1823 si Welzel stěžoval 
děkanovi, že nedostal dosud odpověď na 
své dopisy z 30. 3. a 10. 4., což ho zdržuje 
v práci. Oněch 45 píšťal (asi na zmíněnou 
Octavu minor 2’) má již hotových. Nedo-
stane-li do 14 dní peníze, odjede do Čech, 
kde má rozestavěné varhany. Děkan by si 
měl najmout nějakého fušera, aby poznal, 
jaké to je, když se varhany musí každých 
14 dní opravovat.

20. června 1823 se děkan snažil vyhnout 
soudnímu sporu a chtěl vše řešit dohodou. 
Pedál a skříň varhan (korpus) stála 380 
zl. 53 kr. konvenční měny. Hlavní stroj je 
již hotov, chybí jen Principal 8’ do pedálu, 
který má tóny CDE ze dřeva. Proto děkan 
doporučil magistrátu, aby Welzlovi vypla-
til ještě 302 zl. 7 kr. konvenční měny a 
aby byla cena Principálu v pedálu soudně 
odhadnuta. V tom případě by si mohl 
varhanář již hotovou vzdušnici hlavního 
stroje odvézt zpět anebo by ji kostel odkou-
pil na základě znaleckého posudku.

28. června 1823 se Welzel osobně dosta-
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vil do Krnova na magistrát a dohodl se 
s děkanem na těchto podmínkách:

1. Původní smlouva zůstane v plat-
nosti.

2. Welzel zatím dodal pedál a varhanní 
skříň (korpus) za 380 zl. 53 kr konvenční 
měny. K dokončení varhan mu chybí ještě 
449 zl. 27 kr. konvenční měny.

3. Poněvadž nástroj je prakticky hotov, 
dodá Welzel zbývající části do konce srpna 
a varhany dokončí spolu s dvěma tovaryši 
do konce října.

4. Welzel uznal, že za zmíněnou práci 
obdržel od děkana 300 zl. konvenční měny 
a že má dostat ještě 150 zl. konvenční 
měny.

5. Děkan slíbil, že když bud práce 
řádně provedena, přidá varhanáři kromě 
smluvené ceny ještě 150 zl. konvenční 
měny a dalších 50 zl. na potřebný mate-
riál navíc.

6. Děkan pošle během čtyř týdnů do Krá-
lík povozy k odvozu hracího stolu a píšťal.

7. V případě, že Welzel tyto podmínky 
nedodrží, smí děkan od něho exekutivně 
vymáhat vrácení 350 zl. konvenční měny 
a úroky ode dne, kdy byly tyto peníze 
varhanáři vyplaceny a také příslušné 
soudní výlohy.

23. listopadu 1823 totiž potvrdil Welzel 
v Králíkách, že dostal v pořádku 125 
zl. vídeňské měny, ale divil se, že to je 
všechno. Připomínal, že mu děkan první 
splátky platil v šajnech a že sliboval, že mu 
je vynahradí, protože tehdy nebyl pevný 
kurs. Kurs se ustálil až 1. června.

Aktový materiál o dokončení varhan 
nic nevypovídá, ale zdá se, že na podzim 
roku 1823 varhany už stály. 17. ledna 1824 
obdržel Welzel v Krnově poslední splátku 
250 zl. konvenční měny, kterou dostal 
na základě rozhodnutí z 28. června 1823 
a prohlásil, že tím byly jeho požadavky 
uspokojeny a že nebude již nic žádat.

Dále následuje řada nedatovaných 
kvitancí a účetních dokladů, z nichž nej-
zajímavější je konečné vyúčtování. Podle 
toho přišly varhany celkem na 2621 zl. 2 
d. vídeňské měny. Z toho dostal varhanář 
Ignác Welzel za stravu, byt a postele pro 
sebe a tři tovaryše za půl roku (!) celkem 
940 zl. konvenční měny. To bylo sice o 110 
zl. více, než stálo v původní smlouvě, ale 
v přepočtu na vídeňskou měnu se ve stej-
ném dokladu rovnalo kupodivu jen 2330 
zl. nikoliv 3000 vídeňské měny, o které tak 
varhanář usiloval. 2330 zl. vídeňské měny 
odpovídalo v kurzu 100 zl. konvenční měny 
cca 248 zl. vídeňské měny. Tento kurz se 
velmi blížil kurzu 1 : 2,5, platnému od roku 
1825.25 V přepočtu 1 : 2,5 by varhanář měl 
dostat 2350 zl., což je jen nepatrně méně. 
To lze vysvětlit tím, že papírová měna 
v roce 1824 mírně zpevnila.

Z dalších položek, vyplacených za var-
hany, uveďme ještě:

- spropitné třem tovaryšům v letech 
1818 a 1823 26 zl. vídeňské měny

- zámečníkovi Kohlmeyerovi 25 zl. 36 
kr. dtto

- povozníkovi Dominikovi za dovezení 
varhanáře

- pro usazení pedálu 18 zl. dtto
- povozníkovi Larischovi za dovezení 

vzdušnic 21 zl. 30 kr. dtto
- povozníkovi Kathurovi za dovezení 

píš^al25 zl. dtto

- povozníkovi Machiovi za odvezení 
Welzla, jeho nástrojů a tovaryšů zpět do 
Králík 25 zl. dtto

- soustružníkovi Jauernikovi za 24 
manubrií k mutacím 2 zl. 30 kr. dtto

- kolek na smlouvu aj. 25 zl. dtto
- svíce při stavbě varhan v letech 1818 

a1824 a různé úřední poplatky 8 zl. 30 
kr. dtto.

Připomeňme, že od dobrodinců se na 
varhany vybralo 1724 zl. 33 kr. vídeňské 
měny. 16. ledna 1826 potvrdil sochař (řez-
bář?) Florian Koschatzki příjem 32 zl. za 
výzdobu nových varhan. V roce 1848 byly 
varhany opraveny a naladěny za 140 zl. 
konvenční měny, roku 1858 se ještě něco 
dělalo na jejich výzdobě a roku 1860 bylo 
vydáno 111 zl. na jejich opravu.26

Tím zprávy o Welzlových starých var-
hanách ve farním kostele sv. Martina 
v Krnově končí. 4. srpna 1904 podala 
krnovská varhanní firma Rieger návrh na 
nové varhany pneumatické soustavy II/36 
za 11900 K, při čemž 10 rejstříků věnovala 
kostelu jako dar. 14. června 1905 byly nové 
varhany posvěceny kardinálem Františkem 
Sal. Bauerem, ale kolaudovány byly kupo-
divu až 16. června Josefem Nešverou.27 
Staré varhany nebyly dokumentovány.

V případě Welzlových varhan pro 
Krnov narážíme na mnoho nejasností. Ač 
se dochovalo tolik korespondence s var-
hanářem, nejsme nakonec v stavu říci, 
kdy byly varhany dokončeny, kolik za ně 
varhanář skutečně dostal, a jakou měly 
dispozici. Podle výše zmíněných dokladů 
se zdá, že byly hotovy až v roce 1824 a že 
jejich stavba v Krnově trvala půl roku. 
Varhany měly s oním starým positivem 
celkem 24 rejstříků, protože bylo vyrobeno 
24 manubrií k rejstříkovým táhlům.28 Var-
hany tedy musely mít 10 hlasů v hlavním 
stroji, 9 v positivu, 5 v pedálu. Počet devíti 
rejstříků v positivu je v té době nezvykle 
vysoký. Vysvětlujeme si jej tím, že nástroj, 
který plnil funkci varhan po požáru roku 
1779, byl větší a měl asi Principál 4’. Je 
možné, že měl i pedál, ale nelze to proká-
zat. Nejasná je i Superoktáva 2’ v hlavním 
stroji, kterou dodal Welzel údajně navíc, 
přestože tento hlas v původní smlouvě 
už byl. A jaký hlas pak přišel na místo 
původní Superoktávy?

I když naše zvědavost po poznání dis-
pozice krnovských varhan zůstává neu-
spokojena, těžkosti s jejich stavbou nám 
dovolily nahlédnout do života varhanáře 
na konci 18. století. V mnohém potvrzují 
nebo doplňují informace, které jsme získali 
z akt o stavbě Staudingerových varhan 
pro Svitavy v letech 1794–1797.29 Znovu 
se ukazuje, že stavební materiál byl tak 
drahý, že varhanář jej nikdy neměl na 
skladě a nakupoval jej až z peněz na 
konkrétní varhany. Pokud mu investor 
neposkytl dost prostředků na nákup 
materiálu, musel práci zastavit. Ignác 
Welzel dodával k svým varhanám skříně, 
ale jejich uměleckou výzdobu přenechával 
jiným, podobně jako jiní varhanáři. Pře-
kvapuje, že ani tak zkušený varhanář, 
jakým Welzel nepochybně byl, si nesou-
stružil rejstříková manubria sám, ale 
svěřoval tuto práci místním řemeslníkům. 
Znovu se potvrzuje, že varhanáři často 
konali cesty pěšky, což bylo fyzicky, časově 
i finančně náročné. Vždyť trasa z Králík 

do Krnova byla dlouhá přes 80 km a vedla 
převážně horským terénem. Délka stavby 
krnovských varhan byla z velké části 
zaviněna finančním chaosem, který nastal 
v Rakousku po roce 1811. Nahlédnutí do 
jeho spletitosti může být užitečné i pro 
hospodářské dějiny Moravy.

Překvapuje, že Welzel nechtěl výrobu 
píšťal svěřit svým dvěma tovaryšům, ale 
dělal je většinou sám. Výroba kovových 
píšťal byla vysoce náročná na obratnost 
a přesnost. Na svou dovednost byl Ignác 
Welzel hrdý a proto se díval na varhanáře, 
kteří se živili jen opravami, s pohrdáním. 
Které varhanáře měl na mysli, není zcela 
jasné. Možná k nim počítal samouky Jaku-
ba Darona, Antonína Hanačíka st., Josefa 
Heidenreicha, Jana Huvara, Josefa Tade-
áše Strniště, a snad i Františka Svítila 
st., jejichž práce jsou v té době na Moravě 
doloženy.30 V době dokončení krnovských 
varhan vstoupil do učení k jeho konkuren-
tovi v Andělské Hoře Fabiánu Šebestiánu 
Staudingerovi nejschopnější a nejpouče-
nější varhanář nastupující generace Jan 
Neusser (1807–1876).31 Ve stejné době se 
někde učil varhanářství František Rieger 
(1812–1885), zakladatel pozdější slavné 
krnovské varhanářské firmy.

Autor děkuje univ. prof. PhDr. Jiřímu 
Sejbalovi, DrSc. za cenné rady v otázkách 
dobové měny.

Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.
Katedra muzikologie FF UP
Filipínského 3
615 00 Brno

1 Státní okresní archiv (dále jen SOA) 
Krnov, FÚ Krnov, sign. I/d. Pokud není 
uvedeno jinak, jsou všechny údaje čerpány 
z tohoto pramene.

2 Kirchen Rechnung bey der Pfarr 
Kirchen S. Martini zu Jägerndorf. SOA 
Krnov, FÚ Krnov, č. 14–31.

3 Sammlung einiger Nachrichten von 
den Orgelwerken in Teutschland… Bres-
lau 1757, s. 52–53.

4 SEHNAL, J.: Dějiny varhan olomoucké 
katedrály. Acta Musei Moraviae 62, 1977, 
s. 98–112. TÝŽ: Varhanáři na Moravě 
1500–1800. 1. část. Acta Musei Moraviae 
64, 1970, s. 118.

5 Stejný pramen jako v pozn. 2.
6 SOA Krnov, FÚ Krnov, i. č. 2.
7 Mezi jiným troje nešpory od Isfrieda 

Kaysera (patrně podle tisku z r. 1754), 
dvoje od Benedicta Geisslera a jedny od 
Georga Zechnera. Stejný pramen jako 
v pozn. 6.

8 SOA Krnov, FÚ Krnov, sign. I/d.
9 TROJAN, J.: Kantoři na Moravě a 

ve Slezsku v 17.–19. století. Brno 2000, 
s. 330.

10 Zemský archiv Opava (dále jen ZAO), 
pracoviště Olomouc, G 1, k. 4601.

11 Stejný pramen jako v pozn. 1.
12 Nestabilita vídeňské měny byla způso-

bena tím, že vídeňská měna byla papírová, 
zatím co konvenční měna byla kovová.

13 Florian Schilder byl krnovským 
děkanem od 14. 10. 1798 až do smrti 10. 
4. 1829 a získal si o kostel velké zásluhy. 
Viz WOLNÝ, G.: Kirchliche Topographie 
Mährens I/4. Brünn 1862, s. 361.

14 Co znamenalo v této souvislosti slovo 
Züge, není jasné.

15 Při tomto přepočtu na vídeňskou 
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měnu by měl varhanář dostat 2989 zl. 
12 kr. vídeňské měny. 3000 zl. vídeňské 
měny, kterých se v dalších letech neú-
navně dožadoval, bylo jen zaokrouhlením 
této částky.

16 V roce 1823 však Welzel tvrdil, že 
Principál do pedálu ještě nemá.

17 HOSÁK, L. – ŠRÁMEK, R.: Místní 
jména na Moravě a ve Slezsku. 2. díl. 
Praha 1980, s. 736.

18 Nikde není uvedeno, jakou dispozici 
měl starý positiv, který měl být k Welzlo-
vým varhanám připojen. Podle této zprávy 
měl mít 9 hlasů.

19 To bylo pravda, protože v roce 1820 
byla patentem vyhlášena nová úprava 

měny, v poměru 100 zl. konvenční měny 
za 250 zl. v papírových penězích vídeňské 
měny. Srov. SEJBAL, J.: Základy peněž-
ního vývoje. Brno 1997, s. 284.

20 Šlo zřejmě o dílo, citované v pozn. 3.
21 Není dobře jasné, proč Welzel stále 

trval na 3000 vídeňské měny, když běžná, 
tj. konvenční měna byla stabilnější.

22 Tento počet je vyšší, než vyplývá 
ze smlouvy a jednoho přidaného hlasu. 
Nástroj s 10 rejstříky včetně pětiřadé Mix-
tury v hlavním stroji a s 5 hlasy v pedálu 
by měl mít 690 píšťal. Kam mělo přijít 
zbývajících 15 píšťal, není jasné.

23 V roce 1823 byly anticipační šajny 
skutečně více hodnoceny. Laskavé sdělení 

prof. PhDr. J. Sejbala, DrSc.
24 Zde vzniká otázka, proč anebo za jaký 

rejstřík Welzel Octavu 2’ přidal, když ve 
smlouvě je tento rejstřík uveden pod č. 
6. Bez tohoto rejstříku by byla dispozice 
hlavního stroje v té době neúplná.

25 Srovn. SEJBAL, J.: c. d., s. 260, 
284.

26 ZAO Opava, prac. Olomouc, G 1, k. 
4601.

27 SOA Krnov, FÚ Krnov I/d.
28 Počet 24 rejstříků uvádí i WOLNÝ, 

G.: c. d., s. 351–352.
29 SEHNAL, J.: Stavba varhan ve Svi-

tavách 1794–1797. Acta Musei Moraviae 
72, 1987, s. 215–234.

Přírodovědné soutěže na gymnáziu
ve školním roce 2006/2007

Stejně jako v minulých letech, tak 
i tento školní rok proběhly na gymnáziu 
různé přírodovědné soutěže.

Mezi žáky se stále velké oblibě těší 
zeměpisná olympiáda, jejíhož školního 
kola se letos zúčastnilo 22 žáků ve 
třech kategoriích. Do okresního kola, 
konaného na Základní škole v Lib-
chavách, postoupili celkem 4 z nich: 
Jakub Fabián, Denis Petránek (oba 
z kvarty), Jiří Liška (tercie) a Pavel 
Harnych (sexta). Konkurence celkem 
45 zeměpisných nadšenců se nezalekli a 
D. Petránek s P. Harnychem postoupili 
ze druhých míst ve svých kategoriích 
do kola krajského. V krajském kole se 
v Pardubicích sjeli příznivci zeměpisu, 
vítězové a druzí příslušných kategorií, 
ze čtyř okresů kraje. V této zeměpisně 
„nabité“ společnosti se zástupcům naší 
školy také dařilo. P. Harnych obsadil ve 
své kategorii 7. místo a byl úspěšným 
řešitelem, D. Petránek skončil ve své 
kategorii na 3. místě a také byl úspěš-
ným řešitelem.

Další tradiční soutěží je biologická 
olympiáda. O tuto soutěž je dlouhodobě 
větší zájem mezi žáky nižšího stupně 
gymnázia, ale má své příznivce, i když 
málo, i mezi staršími žáky. Školními 
koly letos prošlo v příslušných kate-
goriích celkem 15 žáků. Z mladších 
postoupily do okresního kola 3 žákyně 
tercie: Denisa Žeberová, Kristýna 
Schweidlerová a Michaela Malá. Posled-
ně jmenovaná však nakonec naši školu 
reprezentovala v okresním kole mate-
matické olympiády, které se konalo ve 
stejném termínu. Zbylé dvě obsadily 
pěkné 17. místo – K. Schweidlerová 
a 9. místo – D. Žeberová. Z celého 
vyššího stupně gymnázia zachovaly 
přízeň biologické olympiádě pouze její 
dvě stálice: Miroslav Ďuriš a Zuzana 
Blažková. Oba se v krajském kole ve 
Svitavách v konkurenci 28 biologů ze 
středních škol celého kraje rozhodně 
neztratili. M. Ďuriš obsadil 8. místo a 
byl úspěšným řešitelem, Zuzana skon-
čila na 15. místě.

Takřka všichni žáci školy se účast-
ní zeměpisné vědomostní soutěže 
Eurorebus. Po absolvování dvou kore-

spondenčních kol jsme byli pozváni do 
krajského kola hlavní soutěže školních 
tříd. Krajské kolo proběhlo v Hradci 
Králové. Letos se bohužel nepodařilo 
ani jedné třídě postoupit do celostátního 
finále. Úspěšnější byli účastníci soutěže 
jednotlivců, kde se podařilo Petru Urba-
novi (kvinta) a Petře Stránské (oktáva) 
postoupit do celostátního finále v Praze, 
které bylo 8. června. Zde skončili na 41. 
(Petr) a 33. místě (Petra).

Dále se účastníme matematických 
soutěží, jako je Matematický klokan a 
matematická olympiáda. V okresním 
kole matematické olympiády, kategorie 
Z8, obsadily naše žákyně Michaela Malá 
15. místo a Nikola Málková 21. místo.

Nicméně asi největšího úspěchu 
dosáhl Jan Mareš ze sexty, který se 

stal vítězem krajského kola fyzikální 
olympiády, kategorie C.

Tímto děkuji všem žákům za vzornou 
reprezentaci gymnázia v nejrůzněj-
ších soutěžích, dále jejich učitelům za 
přípravu soutěžících a organizování 
školních kol. Všem přeji mnoho elánu 
do těchto a dalších soutěží i v příštích 
letech.

Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele

Saxana opět naděluje
Překulil se březen a už tu byl duben. 

Jako každý rok, tak i letos jsme se 
nemohli dočkat svátku pálení čarodějnic 
a s ním i návštěvy naší známé čaroděj-
nice Saxany. Všichni víme, že na nás 
nezapomíná a vždy nás obdaruje a tak 
jsme se rozhodli na její návštěvu připra-
vit a něčím ji překvapit. Co kdybychom 
se naučili třeba kouzlit?

Objevili jsme totiž leták s programem 
„Školička kouzel“ a tak jsme si k nám do 
školky pozvali kouzelníka. Kouzelník 
Jiříček přišel i se svým pomocníkem 
Mirečkem, který jeho čarování proklá-
dal písněmi a doprovázel se na kytaru. 
Sotva jsme se s nimi přivítali a společně 
si zazpívali, začalo kouzlení. Viděli jsme 
kouzlo se šátečky, s barevnými míčky, 
s kusem lana, s vajíčkem v šátku, na 
vlastní oči jsme viděli létat stoleček… 
Ovšem zcela neuvěřitelné bylo kouzlo 
se zmizením zlatého prstýnku – před 
našimi zraky zmizel z ruky a pak byl 
objeven v malém pytlíčku, a následně 
v krabičce omotané gumičkou. Taky nám 
pak kouzelník Jiříček ukázal žonglování 
s míčky, s talířem, s noži… Při všech 
kouzlech jsme samozřejmě pomáhali a 
snažili se všemu přiučit. Něco jsme snad 
odkoukali a teď už se můžeme těšit, čím 
čarodějnici Saxanu překvapíme a co si 

na oplátku přichystala pro nás ona. A 
nemuseli jsme čekat dlouho, hned příští 
týden k nám už naše známá čarodějnice 
přiletěla. Hned po příletu si postěžovala 
na koště, které je staré a pořád ji cestou 
zlobilo. Taky hubovala, že u nás byla 
v pondělí, ale školka byla uzavřená 
a děti nikde. To jsme jí vysvětlili a 
omluvili se a pak se už uklidnila a roz-
veselila. Zato povozila odvážné děti na 
svém létajícím koštěti, učila je správně 
startovat. Zato jsme jí všichni zazpívali 
naše oblíbené písničky. Nakonec ještě 
několik malých neposluchů „vyplatila“ 
pro legraci koštětem a pak se už chudák 
stará unaveně posadila na připravené 
křeslo. A začalo velké nadělování - pro 
všechny děti měla Saxana připraveny 
krásné pohádkové knížky. Za dárečky 
jsme moc a moc poděkovali – ještě jsme 
jí zazpívali a zarecitovali. A pak už se 
Saxana musela rozloučit, protože ji 
čekala opět dlouhá cesta a taky měla 
strach, jak jí poletí koště. A tak jsme jí 
zamávali a ona odletěla – snad se příští 
rok za námi opět přiletí podívat.

Za čarodějnickou nadílku bychom 
rádi moc poděkovali Mysliveckému 
sdružení Hanušovice a pak ještě 
Sdružení pro Králický karneval. 

Děti a učitelky MŠ Červený Potok
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Děti z MŠ Pivovarská navštívily Prahu
Poslední pusinka, pohlazení od maminky a pá pá … a hlavně 

šťastnou cestu! Přesně tak to vypadalo 17. května o půl osmé 
ráno před naší mateřskou školou. Jeden autobus, tři paní uči-
telky, dva obětaví rodiče, co jeli s námi, kupa dětí a ještě větší 
hromada batohů. Jako každý rok, tak i letos jsme se vydali na 
poznávací výlet do Prahy. Jeli jsme již po čtvrté a i tentokrát se 
nám výlet vydařil.

Vyjeli jsme od naší mateřské školy a před námi bylo mnoho 
kilometrů. Uvelebili jsme se na svá místa v autobuse a na dětech 
byl vidět zvědavý „kukuč“ s otázkou: „Copak nás asi čeká?“ A že 
toho nebylo málo! O nudu nikdo nestál a o zábavu jsme měli po 
celé tři dny postaráno. Říká se: „V Praze je blaze“ a naše děti by 
vám to jistě potvrdily. Cílem poznávacího zájezdu bylo na urči-
tou dobu se odpoutat od rodičů, posílit vztahy mezi kamarády, 
poznat i jiné, větší a mnohem rušnější město a dopravu v něm 
– využití semaforů, které v Králíkách nemáme. Také jsme se 
seznamovali s jiným stylem a jinou kulturou a hlavně také jinou 
mateřskou školou.

V MŠ Drabíkové už na nás čekali, po přivítání jsme doplnili 
síly a pak už hurá do víru velkoměsta. A čím jiným, než metrem! 
Právě metro bylo naším dopravním prostředkem, na který se 
děti velice těšily a také měly proč! Jízda metrem byla pro mnohé 
děti největším zážitkem z Prahy. Ani v metru nechyběla legrace. 
Kdybyste jeli ze stanice Můstek do stanice Háje, a zeptali se našich 
dětí, kam jedou, měly by pro vás pohotovou odpověď: „No přeci do 
Háje“. Také eskalátory v Králíkách nemáme, a tak i ty byly pro 
děti něčím novým a velmi zajímavým a oblíbeným. Poslední den 
už děti zvládly jízdu na eskalátorech pyšně samy. Cílem našeho 
prvního výletu v Praze byl Petřín. Nahoru jsme se nechali vyvést 
pomocí lanovky, ale na Petřínskou rozhlednu už jsme vystoupali 
po svých. Že jsou děti malé a Petřínská věž vysoká? Ale kdepak, 
je pravda, že dnešní děti si krátí nohy doma u počítače či televize, 
ale zvídavost a touha po dobrodružství tam přeci jen někde uvnitř 
ještě je, a tak výstup na rozhlednu zvládly děti pomalu lépe, než 
my dospěláci. Poté jsme společně prošli historický Karlův most a 
shlédli tolik očekávaný pražský staroměstský orloj.

Druhý den na nás čekal celodenní výlet do pražské ZOO. Nejprve 
opět dobrodružství v metru a městské hromadné dopravě a aby to 

nebylo tak monotónní, využili jsme také vodní dopravy a do ZOO 
jsme jeli parníkem, což byl určitě nezapomenutelný zážitek nejen 
pro děti. Pak už na nás čekala nádherná, obrovská říše zvířat.

Po návratu do MŠ jsme dostali výbornou večeři a děti si své 
zážitky zakreslily do svého „Pražuláka“. Den nám zase utekl 
a už byl večer. To víte, že se malinko stýskalo, a to už je ten 
správný čas na kouzelnou poštu Zajíčka Ušáčka z Králík. Každý 
večer jsme si před spaním přečetli doručenou poštu, po které 
děti věděly, že na ně doma nejen maminky a tatínkové myslí a 
že už se na ně těší, až se vrátí. To se to hned lépe usínalo a ráno 
vstávalo s psaníčkem pod polštářem.

Cililink, a už jsme skoro u konce, třetí den jsme se jeli s Prahou 
rozloučit na Václavské náměstí a navštívili jsme také Národní 
muzeum a zde právě probíhající výstavu mamutů. No řekněte, 
kdypak vy se dostanete do Národního muzea? Po návratu do 
MŠ už jsme se naobědvali, rozloučili se a před námi byla opět 
dlouhá cesta domů. Únava už na nás padala asi ze všech stran, 
ale my byli rádi, že se nám výlet vydařil, že i počasí se s námi 
přátelilo a my si vše náležitě užili a domů se vrátili v pořádku, 
plni krásných a nezapomenutelných zážitků.

A nakonec všem přejeme krásné a spokojené léto, plné sluníčka 
a pohody a po prázdninách nashledanou!!!

Kolektiv a děti z MŠ Pivovarská

MINULÝ TÝDEN JSEM HO PĚKNĚ VYTOČIL
Musím dodat, že řeč bude o medu, 

medu našem i zahraničním, o jeho kva-
litě i ceně. A tady je na místě pronést 
několik slov a vět k Vám, našim odbě-
ratelům, chcete-li, zákazníkům. Nebudu 
zde chválit med, jsou to notoricky známé 
skutečnosti, se kterými je již každý 
seznámen. Co již ale nevíte je že:

- za „malovčelaře“ je považován člověk, 
který obhospodařuje řekněme jedno až 
maximálně dvacet včelstev a jeho zisk 
je více než problematický. Pokud chce 
aby jeho včely zdárně přečkaly zimu, 
musí jim dát 15 – 20 kg cukru (na jed-
no včelstvo!). Dále je nutno připočítat 
náklady na úly, jejich údržbu, na rámky 
a mezistěny atd., atd.. Nechci a nemohu 
finančně zhodnotit hodiny a hodiny času 
a práce, které včelař u svých včel  stráví. 
Ale kdyby své včely nemiloval a nenašel 
v práci okolo nich zálibu, dávno by s tím 
praštil. Možná se to ještě tak moc neví, 
ale základnu a většinu našich včelařů 

tvoří důchodci. Pochopitelně, protože 
pro mladé to rozhodně není lukrativní 
záležitost a tak, pokud se nestane něco 
zásadního, zajdou naše včely i včelaři 
na úbytě;

- asi nevíte, že med, který si možná 
občas koupíte v některém supermarke-
tu, obsahuje (prokázáno rozbory našich 
laboratoří) stopy antibiotik i pesticidů. 
Navíc bylo v mnoha případech zjištěno, 
že med byl „nastavován“ cukrem. Pokud 
nedokážete přečíst minipetit na zadní 
stěně skleničky nebo vás to ani nenapad-
ne, rád Vám pomůžu. Stojí zde: vyrobeno 
v ČR z dovezených medů ze zemí ES 
i zemí mimo ES. Někde dokonce došli 
až k takovým absurditám, že na etiketě 
bylo psáno, že lipový (!) med je mj. také 
z Afriky. A mimochodem všimli jste si, 
jak je ten med, ať je v regále sebedéle, 
vždy tekutý? Normální, ničím neupravo-
vaný med, ať již luční nebo lesní, krysta-
lizuje (jen s výjimkou medu akátového) 
průměrně za čtyři měsíce. Copak nám 
to tam ještě naši velkorysí dodavatelé 
přimíchávají? A nyní pro nás včelaře, to 
podstatné – čtvrtkilová sklenička tohoto 
„takymedu“ stojí 25 – 26 Kč tzv. luční 
a 35 – 36 tzv. lesní. Tedy jeden kilo-
gram tohoto celosvětového medu stojí 
100 – 140 Kč. Nevím tedy, proč se my 
včelaři, podbízíme směšnými cenami za 

med, který je nesrovnatelně lepší, který 
pochází z oblastí, kde se rostliny chemic-
ky neošetřují a hlavně celostátně se u 
nás včely antibiotiky neléčí. Český med 
je oficiálně považován za jeden z nej-
kvalitnějších a nejchutnějších na světě. 
Myslím, že každý rozumný člověk pocho-
pí, že za kvalitu se platí. Já sám bych 
neměl důvěru k člověku, který prodává 
kilogram medu za 60 či 70 Kč. Začalo by 
mi vrtat hlavou proč asi? Tomáš Baťa 
prohlásil jedno, že není tak bohatý, aby 
si kupoval laciné věci. Zamyslete se nad 
tím a až uvidíte v nabídce náš, králický 
med za 100 Kč, pak věřte, že kupujete 
kvalitu. A to v těch sto korunách je již 
zakomponována cena sklenice a víčka 
cca 12. Kč.

Závěrem tolik – mají-li včelaři přežít, 
je nutno respektovat skutečnost, že 
inflace i když nízká, ale trvalá, u nás je a 
bude. Že se nutně projeví v cenách cukru, 
dřeva, samozřejmě pohonných hmot u 
včelařů, kteří kočují nebo k včelstvům 
dojíždějí, atd. atd.. Myslím, že toto lze 
pochopit a když dokážeme akceptovat 
prudce rostoucí ceny piva a cigaret, proč 
nerespektovat rostoucí ceny něčeho, co 
je navíc zdraví prospěšné, tedy třeba 
medu. A tak pevně věřím, že vás to letos 
určitě nevytočí.

MUDr. Ivo Dragoun
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A je to tu zase – konec školního roku
I v tomto školním roce v naší MŠ 

děti prožily mnoho mimořádných 
akcí lyžařský výcvik, plavecký výcvik 
ve spolupráci se ZŠ 5. května, který 
probíhá ještě nyní, společný výlet s MŠ 
Červený Potok do dinoparku a zoopar-
ku ve Vyškově, který se všem moc líbil. 
Mohli bychom popisovat ještě dlouho, 
co se v naší MŠ děje, ale jedna z posled-
ních akcí patřila k těm mimořádným, 
kde se loučíme s našimi předškoláky. 
Sešli jsme se s rodiči dětí po obědě na 
naší školní zahradě. Přálo nám počasí 
a tak se tato zahradní slavnost vydaři-
la. Šerpování předškoláků k ukončení 
školního roku 2006-2007 a předání 

dárků z keramické hlíny, které jsme 
vyrobili ve spolupráci se Základní 
školou praktickou, bylo pro všechny 
dojemné. Po rozloučení s rodiči jsme 
odešli  na dětské hřiště obce Prostřední 
Lipka a tam opekli párky, na kterých 
si děti pochutnaly. Společné přespání 
v naší školičce za touto akcí udělalo 
tečku. Ještě nás čeká jedna společná 

akce „Den dětské radosti“ v sobotu 30. 
6. 2007 v obci Prostřední Lipka, kterou 
pořádá Klub maminek Králíky a Osad-
ní výbor Prostřední Lipka. Už se moc 
těšíme, protože každý rok  nás něčím 
tato akce překvapí. Sponzorské dary 
ještě více umocnily prožitky našich 
dětí a proto moc děkujeme.

MŠ Prostřední Lipka

Beseda o včelách
V květnu se na ZŠ Moravská usku-

tečnila tradiční beseda o včelách 
s panem Milanem Večeřem. I letos 
s sebou přinesl včelí roj s královnou. 
Děti získaly spoustu nových zajíma-
vých poznatků ze života včel.

Děkujeme panu Večeřovi za jeho 
ochotu a poutavý výklad.

Učitelky 1. stupně
ZŠ Moravská

Příspěvky dětí:
Nejvíce se mi líbilo povídání o vče-

lách a jak se vylíhla malá včela.

Mně se líbilo, že jsme viděli, jak 
se líhnou včely nebo to, jak se včely 
starají o královnu.

Líbilo se mně, jak se klubala včela a 
královna a jak byla velká a jak dělají 
ty víčka.

Mně se líbila včelí královna. Žihadlo 
se nesmí mačkat, musí se podhráb-
nout.

Mně se líbilo, jak se líhla jedna 
včelka. Včely žijí asi 42 dnů.

Líbila se mi královna a včely. Jak 
včely byly okolo včelí královny.

Výlet za
dinosaury

Dne 25. 5. se žáci MŠ a ZŠ Mladkov 
vypravili na cestu do pravěku za dino-
saury do Dinoparku, který se nachází ve 
Vyškově u Brna.

Cesta autobusem nám rychle ubíhala. 
Po příjezdu na místo jsme prošli kolem 
pokladny a ZOO parku. Nasedli jsme do 
malého vláčku, který nás zavezl přes celé 
městečko přímo do Dinoparku. Dinopark 
se nachází v překrásném lesním prostředí. 
Bylo nám tam příjemně a ani nám neva-
dilo sluníčko.

Po vystoupení z vláčku jsme se vydali na 
cestu mezi Dinosaury, kteří vypadali jako 
živí. Měli jsme také možnost shlédnout film 
o životě dinosaurů v 3D kině. Děti si také 
vyzkoušely paelontologické hřiště, kde se 
snažily nalézt pozůstatky dinosaurů.

Výlet se nám vydařil a děti byly nad-
šené. Všem návštěvu v Dinoparku dopo-
ručujeme, určitě se Vám tam bude líbit, 
hlavně dětem.

Za všechny učitelky MŠ v Mladkově

Výpisy z katastru
Upozorňujeme občany na možnost 
zajistit si výpisy z katastru nemo-
vitostí na Městském úřadu Králíky. 
Výpisy lze získat na odborech: 
Odbor výstavby a technické sprá-
vy, Odbor územního plánování a 
stavební úřad, Odbor majetkový, 
Odbor životního prostředí.
Cena za stránku výpisu je 50,- Kč.
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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. 38

číslo popisné: 658/3  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1, plocha bytu 48,14 m2

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

sporák el., plynový ohřívač vody
předpis měsíčního nájemného: 1.437,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.183,- Kč

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

termín uzavření nájemní smlouvy:
nejdříve od 15. 7. 2007

konečný termín přijímání žádostí: 6. 7. 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.

23. 5.
- RM schvaluje dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu části podniku ze 

dne 30. 6. 2004 mezi Městem Králíky a společností Služby města 
Králíky s.r.o., týkající se určení výše nájemného na období od 1. 
1. 2007 do 30. 6. 2007 a změny výše nájemného s účinností od 1. 
7. 2007.

- RM bere na vědomí novou cenovou kalkulaci ŠJ s úpravami 
od 1. 6. a 1. 9. 2007

- RM schvaluje přímý příspěvek ve výši Kč 10.000,- na propagaci 
Města Králíky prostřednictvím turistické informační skládačky v 
připravovaném vydání, které zajistí Muzeum čs. opevnění K-S 14 
„U cihelny“ a ukládá OŠKT zajistit provedení finanční kontroly 
dle přijatých zásad.

- RM schvaluje spoluúčast města Králíky na akci Veterán Car 
Clubu formou zajištění 50 % stravování účastníků akce (vystavo-
vatelé, pořadatelé) ve školní jídelně Králíky.

- RM schvaluje přímý příspěvek ve výši Kč 2.500,- na propagaci 
Města Králíky a na náklady spojené s organizací memoriálu J. 
Šmolíka a zároveň turnaje o Pohár starostky města Králíky a 
ukládá odboru školství, kultury a tělovýchovy zajistit provedení 
finanční kontroly dle přijatých zásad.

- RM ukládá odboru VTS zajistit soutěž malého rozsahu na 
stavbu „Celková sanace střešního pláště budovy ZŠ ul. 5. května“ 
v Králíkách. Výzva k předložení nabídky bude zaslána: fa Stely 
s.r.o. Źamberk, Aubus Karel Horní Libchavy, fa Pario s.r.o. Hradec 
Králové, Nováček Karel Horní Libchavy, Révus Stanislav Červená 
Voda, D+D Střechy s.r.o. Jaroměř, Moravec Zdeněk, Králíky. Výzva 
bude uveřejněná na internetových stránkách města.

RM dále schvaluje kritéria pro hodnocení soutěže:
1. cena      70 %
2. lhůta výstavby    20 %
3. záruční lhůta za provedené práce  10 %
- RM schvaluje cenovou nabídku firmy Stiblík s.r.o. Vamberk 

a zároveň pověřuje odbor VTS k předložení návrhu smlouvy na 
provedení plošných výsprav místních komunikací na území města 
Králíky. 

Výpis z jednání Rady města Králíky
30. 5.
- RM schvaluje záměr výpůjčky ocelové haly na st.p.č. 1048/3, 

st.p.č. 1048/3 a pozemků st.p.č. 1048/2, 1048/4 a p.p.č. 1725/7 vše 
v k.ú. Králíky za účelem vybudování recyklačního dvora č. 2 a 
ukládá MO záměr zveřejnit.

- RM jako pronajímatel dává souhlas nájemci Základní umělecké 
škole, Králíky, Nádražní 483, s podnájmem nebytového prostoru 
– garáže v ul. Nádražní v Králíkách pro Základní školu Králíky, 
Moravská 647. 

- RM schvaluje nové znění smlouvy o výpůjčce nebytových pro-
stor – garáže SDH a malé klubovny v čp. 621 v ul. Karla Čapka 
v Králíkách mezi Městem Králíky a ČR – Hasičských záchranným 
sborem Pardubického kraje, a zároveň výpočet provozních nákladů 
pro rok 2007.

- RM schvaluje dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení 
ze dne 3. 8. 2004 mezi Městem Králíky a společností Služby města 
Králíky, s.r.o., který nově stanoví roční nájemné.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. ST 02/2007 s firmou STIBLIK 
s.r.o. Vamberk na plošné výspravy místních komunikací v Králí-
kách  a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje znění Smlouvy o převodu práv k užití díla, tj. 
logo typu v podobě malého „i“ v bílé barvě na zeleném podkladu 
pro potřeby TIC umístěného v Městském muzeu a pověřuje sta-
rostku jejím podpisem. 

6. 6.
- RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 65, 72, 10013, 10015, 

10016 a rozhodnutí č. 1 MPSV č.j.: 35495-221, kterými se  zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku  8.710.604,- 
Kč. 

- RM schvaluje interní rozpočtové opatření na přesun prostředků 
v rámci schváleného rozpočtu na provoz SKIBUSU a dopravní 
obslužnost na lince Králíky – Štíty.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.00 
hodin, a to v souvislosti s pořádáním „Koncertu neprofesionál-
ních hudebních skupin“ dne 30. června 2007 na travnaté ploše u 
Střelnice v Králíkách. Pořadatel vhodnou formou zajistí včasné 
informování občanů, kteří bydlí v místě konání kulturní akce.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.00 
hodin, a to v souvislosti s pořádáním kulturní akce „Artex 2007“ 
dne 21. července 2007 na veřejném prostranství Velkého náměstí 
v Králíkách. Pořadatel vhodnou formou zajistí včasné informování 
občanů, kteří bydlí v místě konání kulturní akce – např. informace 
v místním periodiku.

Z pracovního kalendáře
vedení města

1. - 3. 6. – starostka a místostarosta v partnerském městě 
Villmar

8. 6. – starostka a místostarosta na valné hromadě TJ Jiskra 
Králíky

11. 6. – pracovní schůzka vedení města s vedením města 
Miedzylesie

12. 6. – starostka na jednání správní rady Sdružení obcí 
ORLICKO v Líšnici

16. 6. – starostka a místostarosta na pozvání starosty z Červe-
né Vody na slavnostním otevření rozhledny na Křížové hoře.

- starostka na dětském dnu v Boříkovicích
- starostka a místostarosta v Muzeu čs. opevnění KS 14 „U 

Cihelny“ u příležitosti akce Muzejní noc 
23. 6. – starostka a místostarosta na akci 4. setkání Králíku 

v Králíkách a přijetí účastníků akce na radnici
25. 6. – starostka na valné hromadě Sdružení obcí ORLICKO 

v Písečné
25. 6. – místostarosta na jednání v Miedzylesie
26. 6. – starostka na jednání pracovní skupiny k projektu 

„Integrovaná studie rozvoje cestovního ruchu v oblasti Králický 
Sněžník“. 

27. 6. – starostka a místostarosta na plánovací konferenci 
na akci CIHELNA

28. 6. – starostka na jednání valné hromady VaK Jablonné 
nad Orlicí.
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- RM schvaluje realizaci schváleného grantu na zpracování 
SHP firmou PhDr. Jan Eliáš, Kancelář pro stavebně historický 
výzkum, Vsetínská a ukládá OŠKT zajistit nezbytné právní kroky 
spojené s realizací grantu.

- RM schvaluje návrh rozdělení grantů pro rok 2007 dle přílohy 
a ukládá OŠKT jej zveřejnit.

- RM neschvaluje příspěvek na materiál a technické náklady 
pro oddíl stolního tenisu při TJ Jiskra Králíky.

- RM schvaluje zařazení prezentace města Králíky v příloze Moje 
léto, která tvoří samostatnou přílohu Orlického deníku a ukládá 
OŠKT připravit návrh prezentace města.

13. 6.
- RM schvaluje v souvislosti s prodejem pozemku p.p.č. 651/25 

v k.ú. Králíky zřízení věcného břemene – právo chůze, jízdy a oprav 
domu čp. 581 na st.p.č. 719 v k.ú. Králíky pro oprávněné manžele 
N., manžele M. a paní Š., všichni bytem Králíky, a to bezúplatně 
a na dobu neurčitou.

- RM schvaluje výpůjčku p.p.č. 1401/2 a p.p.č. 1401/3 v k.ú. 
Dolní Boříkovice za účelem parkování vozidel a to na den 16. 6. 
2007 pro TJ Sokol Boříkovice.  Zároveň ukládá MO zakotvit do 
smlouvy povinnost vypůjčitele uvést pozemky po skončení akce 
do původního stavu.

- RM bere na vědomí prázdninový provoz jednotlivých MŠ 
v období od 1. 7. do 31. 8. 2007 

- RM posoudila předložené cenové nabídky na provedení lešení, 
tesařských, klempířských, pokrývačských prací a hromosvodů na 
objektu „Knihovna – Králíky“ a rozhodla, aby výše uvedené práce 
provedla firma Moravec Zdeněk, Králíky. Zároveň pověřuje odbor 
VTS k předložení návrhu smlouvy s vybranou firmou.

- RM schvaluje jako nájemce Evropského domu firmu Králická 
rozvojová, s.r.o. a ukládá starostce města projednat s firmou 
Králická rozvojová, s.r.o. návrh nájemní smlouvy.

Výpis z jednání Rady města Králíky
20. 6.
- RM schvaluje společnosti ARMY FORT s.r.o. navýšení měsíční 

odměny.
-RM doporučuje úplatný převod pozemku p.p.č. 653/13 – ostatní 

plochy v k.ú. Králíky od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na město Králíky a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

- RM ukládá MO pozvat všechny zájemce o koupi bytu č. 1 v čp. 
148 v ul. Pivovarská v Králíkách na jednání RM dne 4. 7. 2007 v 15 
hodin, aby předložili své nabídky kupní ceny v zalepené obálce.

- RM posoudila dle předem určených kritérií předložené cenové 
nabídky stavby s názvem: „Celková sanace střešního pláště budovy 
ZŠ ul. 5.května v Králíkách“ a rozhodla, že výše uvedenou stavbu 
provede firma Moravec Zdeněk, Králíky. Zároveň pověřuje odbor 
VTS k předložení návrhu smlouvy  s vybranou firmou. 

- RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ST 02/2007 
s firmou STIBLIK s.r.o.Vamberk na plošné výspravy místních 
komunikací v Králíkách, kterým se mění předpokládaný objem 
prací v ceně 400.000,- Kč na 520.000,- Kč    ( navýšení zahrnuje 
výspravu komunikace před fotbalovým hřištěm v Králíkách). RM 
pověřuje starostku podpisem výše uvedeného dodatku.

- RM schvaluje smlouvu č. 2/2007 s firmou KLEMPÍŘSTVÍ 
Moravec Zdeněk, Králíky na provedení lešení, tesařských, klempíř-
ských, pokrývačských prací a hromosvodů na objektu „Knihovna-
Králíky“ a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM/2007/26/393: RM při výkonu funkce jediného společníka 
společnosti Služby města Králíky s. r. o., se sídlem Králíky, dle  
ust. § 132 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje do 
funkce členů dozorčí rady jmenované společnosti ke dni 21. 6. 2007 
ing. Bartáka, bytem Králíky, a ing. Peška, bytem Králíky. 

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 6 konaného dne 11. června 2007

Přítomní členové zastupitelstva 
města: Jana Ponocná starostka, Čestmír 
Doubrava místostarosta, Mgr. Jarmila 
Berková členka RM, Ing. Ladislav Dostá-
lek, JUDr. Milan Ježek,  Pavel Kalianko,  
Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Václav 
Kubín, Vladimír Hejtmanský, MUDr. Eva 
Rýcová členka RM, Ing. Josef Šašek, Ing. 
Ladislav Tóth člen RM (omluven z části 
jednání), Ing. Anton Zima (omluven z části 
jednání)

Z jednání omluveni: Mgr. Dušan Kra-
bec, Arnošt Juránek

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl. Len-
ka Faltusová, pí Jaroslava Maťašovská, pí 
Marie Pecháčková, 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. Závěrečný účet města

Králíky za rok 2006
4.3. Volba předsedy

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

1. Zahájení a prezence
Starostka města Jana Ponocná zahájila 

zasedání přivítáním přítomných členů a 
občanů. Program jednání byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 14. 
5. 2007 Ing. Josef Šašek a Mgr. Vlastimil 
Kubíček nevznesli připomínky. Ověřovateli 
tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Ing. 
Ladislav Dostálek a MUDr. Eva Rýcová.

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

přednesl a následnou diskuzi řídil místosta-
rosta p. Doubrava. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.01. Prodej volné bytové jednotky č. 2 

v č.p. 349 v Králíkách.
Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 

12. 3. 2007 zveřejnil MO záměr prodeje 
volného bytu za nabídkovou kupní cenu 
57.242,- Kč. Ve stanoveném termínu pro-
jevilo zájem o byt 12 žadatelů, ve stanove-
ném termínu se do jednání RM dostavilo 9 
žadatelů, po rozlepení obálek bylo konsta-
továno, že nejvyšší nabídka je od pana L. 
D., který nabídl kupní cenu 201.000,- Kč. 
RM doporučila prodej.

ZM schvaluje prodej volné bytové 
jednotky č. 2 v čp. 349 v ul. Dlouhá 
a spoluvlastnického podílu ve výši 
93/1000 na pozemku st.p.č. 200 a 
společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky panu L. D. Králíky za kupní 
cenu 201.000,- Kč a to podle zákona 
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Schváleno: 11:0:1

4.1.02. Prodej nemovitosti čp. 132 a 

pozemků st.p.č. 401/1, 400/3, 400/2 a 
p.p.č. 442/1, 442/3 a 443 v k.ú. Králíky 
– revokace usnesení ZM/2007/04/076, 
ZM/2007/05/097.

Obsah: ZM dne 10. 4. 2007 a dne 14. 
5. 2007 schválilo prodej nemovitosti čp. 
132 na st.p.č. 401/1, kolny na st.p.č. 400/3, 
st.p.č. 401/1, st.p.č. 400/3, 400/2 a p.p.č. 
442/1, 442/3 a 443 vše v k.ú. Králíky do 
podílového spoluvlastnictví, a to ideální 
1/2 manželům M. a I.  Z. ideální 1/4 panu  
M. Z. a ideální 1/4 paní H. V.. Z důvodu 
duplicitního číslování parcel byly pozemky 
st.p.č. 400/2 a st.p.č. 400/3 nově označeny 
jako st.p.č. 401/2 a st.p.č. 401/3 v k.ú. Krá-
líky. Z tohoto důvodu předkládá MO návrh 
na revokaci usnesení.

ZM schvaluje revokaci usnesení 
ZM/2007/04/076 ze dne 10. 4. 2007 a 
ZM/2007/05/097 ze dne 14. 5. 2007 
schvaluje prodej nemovitosti čp. 132 
na st.p.č. 401/1, kolny na st.p.č. 401/3, 
st.p.č. 401/1, 401/2, 401/3 a p.p.č. 442/1, 
442/3 a 443 vše v k.ú. Králíky do podí-
lového spoluvlastnictví.

Schváleno: 12:0:0

4.1.03. Záměr prodeje části pozemků 
p.p.č. 888 a ve zjednodušené evidenci p.č. 
(892/2) GP v k.ú. Heřmanice u Králík  

Obsah: O koupi části pozemků si v roce 
2004 požádali manželé J. z Heřmanic za 
účelem zajištění přístupu k nemovitosti. 
V roce 2005 si o koupi části pozemku p.č. 
(892/2) GP požádal pan D. T. z Bruntálu za 
účelem scelení pozemku a dále manželé V. 
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z Heřmanic si požádali o prodej pozemku 
p.p.č. 888 za účelem scelení pozemků a 
zemědělské činnosti. RM dne 25. 5. 2004 
jednala o žádosti o prodeji pozemků a 
uložila MO ve spolupráci s odbory VTS a 
ÚPaSÚ před projednáním záměru prodeje 
pozemků zaměřit stávající cestu kolem 
nemovitostí žadatelů. Zaměření stávajícího 
stavu užívaných komunikací se zkompliko-
valo tím, že nejprve musel být katastrálním 
úřadem opraven zákres stavebních parcel č. 
110/1, 110/2, 110/3 a 110/4, čímž se změnil 
také zákres parcely p.č. (892/2) GP v majet-
ku města, a musela být provedena oprava 
chyby v katastru nemovitostí. Následný 
geometrický plán se skutečným zaměřením 
komunikací byl potvrzen katastrálním 
úřadem až dne 26. 4. 2007. 

Předmětem prodeje manželům J. jsou 
nově zaměřené pozemky p.p.č. 1278/7, 
1278/4, 888/3 a 892/4 v k.ú. Heřmanice 
u Králík. Jedná se o pozemky o celkové 
výměře 664 m2, pozemky jsou vedeny v KN 
jako t. t. porost a ostatní plocha. 

Předmětem prodeje panu D. T. je nově 
zaměřený pozemek p.p.č. 892/3 v k.ú. 
Heřmanice u Králík. Jedná se o pozemek 
o výměře 783 m2, pozemek je veden v KN 
jako t. t. porost. 

Zároveň MO jedná s manžely V. o majet-
koprávním vypořádání nově zaměřených 
komunikací. 

Ing. Zima - poukázal na možnost vzniku 
nedorozumění.

pí Maťašovská - k nedorozumění by 
dojít nemělo, všichni zúčastnění jsou s věcí 
seznámeni. 

ZM schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p.p.č. 888/3, 892/3, 892/4, 1278/4 a 
1278/7 a v k.ú. Heřmanice u Králík 
za kupní cenu 10,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Schváleno: 12:0:0

4.1.04. Dohoda o splácení dluhu
Obsah: Pan U. S., Králíky žádá o možnost 

splácení dlužného nájemného za užívání 
bytu v Králíkách a to měsíčními splátkami 
ve výši 1.000,- Kč. Správce bytového fondu 
vykázal dlužné nájemné za období 01/2005 
až 04/2007 ve výši 11.856,- Kč a poplatek 
z prodlení ve výši 11.282,- Kč, celkem činí 
dluh k 30. 4. 2007 částku 23.138,- Kč. 
Nájemní vztah byl ukončen za strany měs-
ta výpovědí. Zároveň FO vykázal dluh za 
komunální odpad za rok 2005, 2006, 1. pol. 
roku 2007 a NŘ ve výši 1.403,- Kč. Celkový 
dluh tak činí 24.541,- Kč. RM doporučila 
schválení dohody.

JUDr. Ježek - kdo byl nájemník před-
mětného bytu?

pí Maťašovská - pouze výše uvedený 
nájemník. 

ZM schvaluje dohodu o splácení dlu-
hu mezi Městem Králíky a panem U. S., 
Králíky a to pravidelnými měsíčními 
splátkami v minimální výši 1.000,- Kč 
pod ztrátou výhody splátek.

Schváleno: 12:0:0

4.2. Závěrečný účet města Králíky 
za rok 2006

pí Pecháčková - přednesla hodnotící 
zprávu hospodaření města Králíky za rok 
2006: 

„Město Králíky hospodařilo v roce 
2006 s celkovými příjmy rozpočtu ve 

výši 98,9 milionů Kč, to je 96,8 % upra-
veného rozpočtu. Je to o 12,5 milionů Kč 
více než v roce 2005, kdy celkové příjmy 
rozpočtu činily 86,4 milionů Kč. Struktura 
plnění jednotlivých příjmových položek je 
ve srovnání s rokem 2005 následující:

Daňové příjmy roku 2006 byly plněny 
ve výši 38  milionů Kč, což je  460 tis Kč 
více než v roce 2005. Oproti roku 2005 
byla nižší daň z příjmů placená městem a 
nižší příjem celostátního podílu na výnosu 
DPH a daně z nemovitostí v roce 2006 něž 
se předpokládalo, u ostatních daní došlo 
ke zvýšení.

Nedaňové příjmy ve výši 7,9 mil Kč 
jsou plněny pouze na 89 % z důvodu nevrá-
cení půjčky ve výši 2 mil Kč, poskytnuté 
společnosti Služby města Králíky s.r.o., 
která měla splatnost v roce 2006 a jsou 
o 400 tis Kč vyšší  než v roce 2005, kdy 
činily 7,5 miliony Kč. 

Kapitálové příjmy v roce 2006 činily  
9,4 milionu Kč. Plnění rozpočtu je to na 79 
%  a to z důvodu nenaplnění příjmů z prode-
je pozemků o 2,5 mil  Kč na výstavbu Peny-
marketu. V závěru roku se podařilo na 
základě vzájemné dohody zajistit alespoň 
úhradu zálohy na prodej těchto pozemků ve 
výši 3 mil Kč. V roce 2005 činily kapitálové 
příjmy 1,5 mil. Kč. 

Příjmy z dotací v roce 2006 činily 43 
milionů  Kč, to  je o 4 miliony  Kč méně než 
v roce 2005, kdy příjmy z dotací činily 39 
milionů Kč. Podrobný rozpis poskytnutých 
dotací a výše jejich čerpání je uvedena 
v příloze číslo 7.) návrhu závěrečného účtu 
za rok 2006. 

Nevyčerpané dotace byly v řádném 
termínu v rámci finančního vypořádání 
vráceny prostřednictvím krajského úřadu 
do státního rozpočtu a rozpočtu krajského 
úřadu.

Celkové výdaje rozpočtu města  
Králíky za rok 2006 činily 101,7 milio-
nů  Kč, to je 84,8 % upraveného rozpočtu. 
Z toho kapitálové výdaje byly ve výši 
25,7 milionů Kč a běžné provozní výda-
je 76 milionů Kč. V roce 2005 činily celko-
vé výdaje 85,7 milionů Kč, z toho kapitálové 
15,4 milionů a běžné  70,3 miliony Kč. 

Prostředky na kapitálové - investiční 
výdaje byly uvolňovány dle skutečných 
kapitálových příjmů, přijatých kapitálo-
vých dotací a úvěrů. 

V roce 2006 město investovalo z vlast-
ních zdrojů do rekonstrukce kluboven 
v Horní Lipce a Dolních Boříkovicích 693 
tis Kč a výměny oken v Klubu Na Střelnici 
324 tis Kč. Dále byla vybudována zpevněná 
plocha pro dočasné ukládání bioodpadů 
u ČOV za 898 tis. Kč. Do projektů (vč. pro-
jektů a studií na ED) a nákupu pozemků 
bylo investováno 1,3 mil Kč. Další akce byly 
financovány částečně za pomocí dotací a 
úvěrů. Jednak je to dostavba sportovního 
areálu u ZŠ Moravská ve výši 10,9 mil Kč, 
na kterou město obdrželo dotaci ve výši 
5 mil Kč a z vlastních zdrojů proinvesto-
valo 5,9 mil. Kč. Dále je to rekonstrukce 
Evropského domu čp. 353, na kterou 
město získalo dotaci ve výši 1,4 mil Kč 
od Krajského úřadu PK a byl přijat úvěr 
ve výši 18 mil Kč od České spořitelny. 
V roce 2006 bylo z úvěru čerpáno 4,3 mil 
Kč zbylé prostředky budou čerpány v roce 
2007. Dalšími dvěma akcemi investičního 

charakteru byla koupě nemovitosti čp. 364 
na Velkém náměstí v Králíkách od České 
spořitelny ve výši 3,7mil Kč, financované 
v plné výši přijetím úvěru a vklad do 
základního jmění SMK s.r.o. ve výši 1,6 mil 
Kč na základě ZM schváleného vzájemného 
zápočtu pohledávek. 

Splátky jistin přijatých úvěrů, činily 
v roce 2006 částku 5 713 548 Kč, v roce 2005 
činila výše splátek jistin úvěrů částku 5 975 
967  Kč. Úroky z přijatých úvěrů v roce 
2006 činily 521.580 Kč. V roce 2005 činily 
splátky úroků z úvěrů částku 607 078 Kč. 
Splátky leasingů v roce 2006 činily 1 060 
841 Kč v roce 2005 činily splátky leasingů  
509 410 Kč. 

Ukazatel dluhové služby, dle usnesení 
vlády ČR č. 364/2004, v roce 2006 činil 9,25 
% v roce 2005 činil 9,37%.  Zadluženost 
na jednoho obyvatele města za rok 2006 
je 4 709 Kč, v roce 2005 byla 3 779 Kč na 
jednoho obyvatele. 

Celkový zůstatek nesplacených půjček 
a úvěru k 31. 12. 2006 činí 21.606.727,44 
Kč.

Město eviduje  za rok 2006 pohledávky za 
dlužníky ve výši 12.664.578,19 Kč.

Schválený rozpočet města byl za rok 
2006 upravován 31 rozpočtovými opatření-
mi o celkovou částku 17 882 000 Kč.  

Příspěvkové organizace zřízené měs-
tem hospodařili dle závazných ukazatelů 
schválených v rozpočtu města na rok 2006. 
Finanční vypořádání příspěvkových orga-
nizací bylo projednáno a schváleno radou  
města dne 21. března 2007 usnesením č. 
RM/2007/13/182. 

V roce 2006 byla na účet Ministerstva 
financí ČR vrácena návratná finanční výpo-
moc z FRB ve výši 1 500 000 Kč, která byla 
městu poskytnuta na 10 let v roce 1996. K 
31. 12. 2006 evidujeme 51 nesplacených 
zůstatků poskytnutých půjček z FRB v cel-
kové hodnotě 1 615 904 Kč. 

Zůstatek sociálního fondu, vytvářené-
ho z rozpočtu běžného roku ve výši 3 % 
z ročního objemu mezd schválených ZM 
k financování v oblasti péče o zaměstnance, 
byl k 31. 12. 2006 ve výši 20.162,84 Kč.

Hospodářská činnost města na správu 
bytového fondu, provozovaná na základě 
mandátní smlouvy firmou SMK s.r.o., hos-
podařila v roce 2006 s celkovými výnosy ve 
výši 4 596 174,83 Kč a celkovými náklady 
ve výši 2 440 797,60 Kč.  Ze vzniklého 
zisku ve výši 2 155 377,23 Kč vypočtená 
daň z příjmů 517 200 Kč byla v lednu 2007 
odvedena do příjmů města. Zbývající část 
zisku ve výši 1 638 177,23 Kč bude odve-
dena do rozpočtu v roce 2007 po schválení 
ZÚ. V roce 2005 byl výsledek hospodaření  
zisk ve výši 2 449 383 Kč.

Městem založená společnost s ručením 
omezeným Služby města Králíky hospo-
dařila v roce 2006 s celkovými výnosy ve 
výši 15 979.000 Kč a celkovými náklady 
ve výši 16.055.000 Kč. Hospodářský výsle-
dek roku 2006 činil v SMK ztrátu ve výši 
76.000 Kč. Hospodářský výsledek roku 
2005 byla ztráta ve výši 26 000 Kč. Správa 
bytového fondu se účtuje přes účty města 
a tudíž neovlivňuje hospodářský výsledek 
společnosti. 

Hospodaření města za rok 2006 bylo 
přezkoumáno oddělením přezkumu Kraj-
ského úřadu Pardubického kraje a při 
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přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.“

Ing. Zima - poděkoval finančnímu 
odboru za dobře zpracovanou zprávu. 
Zároveň se zeptal co bylo důvodem navý-
šení leasingu.

pí Pecháčková - došlo k prodeji dvou 
aut a nákupu nových aut na leasing. 

Ing. Zima - otázkou zůstává, zda je 
leasing výhodný. Zeptal se pí Pecháčkové 
na předpoklad dluhového koeficientu na 
rok 2007. 

pí Pecháčková - dluhová služba na rok 
2007 by neměla v případě obdržení dotace 
na ED překročit povolený limit.

pí Ponocná - leasing je neutrální v pří-
padě, že se město bude rozhodovat mezi 
úvěrem nebo leasingem. V této době má 
město vozový park v dobrém stavu, nebude 
tudíž nutné brát si další leasing. 

Ing. Dostálek - co se týče FRB, jedná 
se zde o nesplácené nebo nedoplacené 
půjčky.

pí Pecháčková - o nedoplacené půjč-
ky. Kromě jedné půjčky jsou splácené 
všechny. 

JUDr. Ježek - v části nesplacených a 
přijatých půjček a úvěrů je uvedeno za 
„areál sportu“ a potom za „sportoviště 
u ZŠ“. Jaký je tedy rozdíl mezi „areálem 
sportu“ a  „sportovištěm u ZŠ“?

pí Pecháčková - jedná se o to samé 
zařízení. Důvodem bylo, že když se z KB 
bral úvěr, bylo sportoviště nazváno „areál 
sportu“. 

JUDr. Ježek - kteří dlužníci nejvíce 
zatěžují město?

pí Pecháčková - z důvodu ochrany 
osobních údajů nemůže dlužníky jmeno-
vat. 

JUDr. Ježek - je tam uveden dlužník 
města, který se za poslední čtyři roky  
zadlužil vůči městu vyšší částkou než je 
sto tisíc korun?

pí Pecháčková - ano, jedná se o dluž-
né nájemné za pronájem nebytového 
prostoru

JUDr. Ježek - a toto má na starosti 
MO?

pí Pecháčková - hlídat včasné placení 
nájemného má spol. SMK s.r.o.. Tato spo-
lečnost obdržela od města za toto pochybení 
pokutu.

ZM schvaluje celoroční hospoda-
ření města Králíky a závěrečný účet 
města za rok 2006 včetně zprávy č. 
62 o výsledku přezkoumání hospo-
daření města za rok 2006 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením 
bez výhrad.

Schváleno: 13:0:0 (Ing. Tóth se již účast-
nil jednání)

4.3. Volba předsedy Finančního 
výboru

pí Ponocná - požádala přítomné zastu-
pitele o návrh na předsedu FV. 

p. Kalianko - navrhl pana Ing. Ladisla-
va Dostálka do funkce předsedy finančního 
výboru.

pí Ponocná - zeptala se Ing. Dostálka, 
zda návrh pana Kalianka přijímá.

Ing. Dostálek - informoval ZM, že se 
stal jednatelem TJ Boříkovice. Z pozice této 
funkce vyřizuje žádosti o granty z městských 
prostředků. zeptal se přítomných zastupite-
lů, zda se tímto dle jejich názoru dostává do 

konfliktu zájmu či nikoli. V případě, že si 
nikdo nemyslí že se jedná o konflikt zájmu 
tuto kandidaturu přijímá. 

pí Ponocná - nedomnívá se, že by se 
v tomto případě jednalo o konflikt zájmů. 

JUDr. Ježek - v tomto případě se také 
nedomnívá, že by se jednalo o konflikt 
zájmů. Zeptal se Ing. Dostálka, zda vykoná-
vá z pozice finančního a realitního poradce 
nějaké služby pro město. 

Ing. Dostálek - ne, nevykonává. 
ZM volí předsedou finančního výbo-

ru pana Ing. Ladislava Dostálka. 
Schváleno: 12:0:1

5. Informace z MěÚ
Ing. Bouška - v souladu s nařízením 

vlády č. 614/2006 ze dne 20. 12. 2006, 
kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 
Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev ze dne 22. 1. 2003, ve znění 
pozdějších předpisů, předkládá ZM návrh 
na schválení měsíční odměny neuvolněné-
mu členu zastupitelstva vykonávajícímu 
funkci předsedy výboru nebo komise rady 
ve výši 1.420,-Kč a to od 11. 6. 2007 Ing. 
Ladislavu Dostálkovi.

ZM schvaluje výši měsíční odměny 
pro neuvolněné členy zastupitelstva 
za výkon funkce předsedy výboru 
nebo komise rady a to od 11. 6. 2007 
Ing. Ladislavu Dostálkovi ve výši 
1.420,-Kč.

Hlasování: 12:0:1

6. Vstupy občanů
pí Krabcová - kdo je členem FV?
pí Ponocná - členem FV je p. Venzara 

a předsedou je pan Dostálek. Třetí člen FV 
momentálně není zvolen. 

7. Vstupy zastupitelů
pí Ponocná - seznámila ZM s bodem 

týkající se „Nástavby 9 b.j. a stavební úpra-
vy na objektu bytového domu čp. 841, 842 
a 843 v Králíkách. ZM svým usnesením č. 
ZM/2005/10/215 ze dne 8. 11. 2005 vyjádřilo 
souhlas s nástavbou 9 bytových jednotek na 
domu čp. 841–843, ul. Nádražní v Králíkách 
s použitím státní dotace ve výši 4 950 tis. Kč 
od Státního fondu rozvoje bydlení a úvěru 
ve výši 4 000 tis. Kč. Na provedení stavby 
byla vyhlášena v roce 2006 soutěž, která 
byla zrušena z důvodu vysoké nabídkové 
ceny (cca 16mil. Kč). Nyní jsme obdrželi 
od Státního fondu rozvoje bydlení výzvu 
k doložení zbývajících dokladů k žádosti 
o dotaci a to do 30. 6. 2007. V případě, že 
doklady nedoložíme, bude naše žádost vyřa-
zena. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo 
současně schválilo výstavbu pečovatel-
ského domu, kde vznikne cca 40 bytů pro 
seniory, je třeba rozhodnout zda na akci 
nástavby  bytových jednotek na čp. 841-843 
trváme. Finanční situace města nedovoluje 
provádět dvě takto náročné akce současně. 
Rada města dne 6. 6. 2007 projednala tento 
bod a přijala usnesení RM/2007/24/359, ve 
kterém doporučuje zastupitelstvu města 
revokovat usnesení č. ZM/2005/10/215 ze 
dne 8. 11. 2005.

Z M  r e v o k u j e  u s n e s e n í  č . 
ZM/2005/10/215 ze dne 8. 11. 2005 a ruší 
záměr provedení nástavby 9 bytových 
jednotek na domu čp. 841-843 v ul. 
Nádražní. Současně ukládá odboru 
VTS informovat SFRB o rozhodnutí 
zastupitelstva.

Schváleno: 13:0:0

Ing. Dostálek - navrhl paní Oldřišku 
Fišerovou do funkce členky finančního 
výboru.

MUDr. Rýcová - je pí Fišerová s touto 
kandidaturou obeznámena?

Ing. Dostálek - ano a souhlasí sní. 
ZM schvaluje paní Oldřišku Fišero-

vou za členku finančního výboru.
Schváleno: 12:0:1

Ing. Dostálek - v jakém stádiu je zain-
vestování „sluneční stráně“na stavební 
parcely?

pí Ponocná - projektově je to na dobré 
cestě, ale problémem jsou finance. 

Ing. Dostálek - domnívá se, že je škoda, 
že město nemá žádnou stavební parcelu 
k nabídnutí. Je lepší aby město mělo dra-
hou parcelu než žádnou parcelu. 

p. Doubrava - této problematice se 
vedení věnuje, hledá se řešení. Bohužel se 
nepovedlo najít peníze v letošním už tak 
napjatém rozpočtu. 

Ing. Šašek - vydává pověřený úřad 
výpisy z obchodního rejstříku a výpisy 
z katastru nemovitostí?

pí Ponocná - ano, tyto výpisy je možné 
u pracovníků na MěÚ pořídit.

Ing. Šašek - byla tato možnost dostateč-
ně prezentována?

pí Ponocná - došlo k prezentování 
v KZ. 

JUDr. Ježek - od které doby tyto služby 
město poskytuje?

Ing. Bouška - od 1. 1. 2007.
JUDr. Ježek - souhlasí s Ing. Šaškem, 

že se tyto služby dostatečně před občany 
neprezentovaly. 

JUDr. Ježek - ve zprávě FO bylo řečeno, 
že nedošlo k naplnění příjmů za prodej 
pozemků spol. Penny market. Zeptal se 
z jakého důvodu se toto stalo.

pí Ponocná - smlouva o smlouvě budou-
cí bude uzavřena se společností, která pro 
Peny výstavbu zařizuje. Pozemky budou 
zaplaceny do 30 dnů od vydání rozhodnutí 
o územním řízení. Územní řízení prozatím 
není dokončené a to z důvodu, že se Kon-
zum odvolal. 

JUDr. Ježek - velikost pozemku a ani 
kupní cena se nemění?

pí Ponocná - kupní cena se nemění a 
velikost pozemku bude známá po zamě-
ření. 

JUDr. Ježek - kdy se předpokládá pří-
jem dotace za ED?

pí Ponocná - to je závislé na zúřadová-
ní dotace. Předpoklad je do konce tohoto 
roku.

pí Pecháčková - v případě, že město 
neobdrží v letošním roce dotaci, je s bankou 
domluveno odsunutí termínu splatnosti.

JUDr. Ježek - ze zpráv RM vyplynulo, 
že RM schvaluje souhlasné prohlášení 
na převod vlastnického práva pozemkům 
ohledně fotbalového hřiště. nevzpomíná si, 
zda-li ZM toto nabytí schvalovalo.

pí Ponocná - domnívá se, že toto ZM 
již schvalovalo. 

Ing. Šašek - také se domnívá, že se toto 
již schvalovalo.

JUDr. Ježek - byl na něj vznesen dotaz, 
zda nemá město přespříliš ředitelů PO. 
Občané navrhují sloučit muzeum, Střelnici 
a knihovnu pod jednoho ředitele. Vyzval 
ZM, zda by nebylo možné se tímto dotazem 
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zabývat. 
Ing. Zima - kolik občanů má tento 

názor?
JUDr. Ježek - jsou asi tři nebo čtyři.
Ing. Zima - občané říkají, že je v Králí-

kách moc ředitelů PO nikoli PO. Město má 
tolik PO kolik jich potřebuje. 

pí Ponocná - souhlasí s panem Zimou, 
nedovede si představit jak by v reálu 
vypadalo spojení PO. V případě spojení by 
stejně každá organizace musela mít svého 
vedoucího, nad kterým by ještě dohlížel 
ředitel. 

Ing. Strnad - v Králíkách by toto spo-
jení bylo problémové. Budovy jsou od sebe 
vzdáleny. Ví, že na okolí jsou města, která 
se pokusila o spojení PO. Tyto města však 
již po roce začínají uvažovat rozdělení PO 
do původního stavu. 

JUDr. Ježek - konkrétně od dvou obča-
nů zazněl návrh na sloučení PO Klubu Na 
Střelnici a PO Městské muzeum, které 
by zaštiťoval jeden ředitel, a to z důvodu 
finanční úspory.

pí Marečková - touto otázkou se již 
krátce po revoluci zabývalo tehdejší vede-
ní města. Došlo k přípravám pracovních 
náplní a po velice krátké době se město 
rozhodlo, že ke spojení PO nedojde.

JUDr. Ježek - na hedečském kopci je 
umístěna socha pozorovatele, údajně se 
v této lokalitě pase dobytek, který tuto 
sochu znečišťuje. Tato záležitost by se měla 
prošetřit a zajistit nápravu. 

pí Pecháčková - umístění sochy bylo 
s p. Podzimkem předjednáno. Socha je 
umístěna na pozemku, který má p. Podzi-
mek pronajatý.

JUDr. Ježek - bylo by dobré, aby se 
tímto problémem začal příslušný odbor 
zabývat. 

p. Hejtmanský - pokud se bude dělat 
ohraničení kolem sochy, bylo by dobré 
vytvořit i průchod pro turisty. 

pí Ponocná - pozemek je ve vlastnictví 
PF, město by muselo s ním vejít do jedná-
ní o možnosti pronájmu části pozemku. 
Další možností je dohoda s nájemci těchto 
pozemků. 

MUDr. Rýcová - bylo by možné oprá-
šit vyhlášku týkající se rušení nedělního 
klidu?

JUDr. Ježek - souhlasí s MUDr. Rýco-
vou, jen je třeba vzít v potaz podnikatele, 
kteří podnikají i o nedělích a sobotách. 

pí Ponocná - musel by se vytvořit 
právní názor. 

p. Hejtmanský - noční klid se ruší 
neustále, na náměstí například z provo-
zovny herny.

pí Ponocná - bude se touto otázkou 
zabývat. Dále informovala ZM o návrhu, 
aby se srpnové zasedání ZM nekonalo 
z důvodu čerpání dovolených. 

p. Kubín - přednesl zprávu o provede-
ných kontrolách Kontrolním výborem za 
1. pol. 2007:

1. Kontrola usnesení RM 2007/06/057 
, Pronájem pozemku p.p.č. 1900/14 v k.
ú. Králíky.

Závěr: Smluvní dokumenty jsou v soula-
du s usnesením RM. 

2. Kontrola usnesení RM 2007/06/064 , 
Smlouva o dílo se spol. STAPO MORAVA, 
a.s. Brno.

Závěr: Smluvní dokumenty v souladu 

s usnesením RM. Finanční limit pro uve-
denou akci nebyl překročen.

3. Turistická oblast Králický Sněžník 
– partnerství v cestovním ruchu.

Kontrola měla být zaměřena na níže 
uvedená usnesení:

-  u s n e s e n í  Z M / 2 0 0 7 / 0 1 / 0 1 8 , 
ZM/2007/01/019, Turistická oblast Krá-
lický Sněžník – partnerství v cestovním 
ruchu, o.p.s.

-  usnesen í  RM č .2007 /02 /030 , 
2007/03/034, RM/2007/07/094, Turistická 
oblast Králický Sněžník – partnerství 
v cestovním ruchu, o.p.s.

Situace:
A) Dne 4. 8. 2006 byla na jednání 

starostů měst a obcí na Králicku, spolu 
se zástupci společnosti REDEA s.r.o., 
představena možnost získat prostředky 
v rámci SROP (Společnost regionálního 
operačního programu) na podporu regio-
nálních a místních služeb cestovního ruchu. 
Hlavním záměrem setkání bylo spojit 
v našem regionu roztříštěné aktivity měst, 
obcí, neziskových organizací a podnikatelů 
v cestovním ruchu. Z tohoto jednání vzešlo 
rozhodnutí  podat žádost o přijetí do projek-
tu. Iniciativa byla na straně PaK v rámci 
podpory turistického ruchu v PaK.

Dne 5. 9. 2006 bylo vše projednáno v RM 
č. 34 a ta následně schválila podání žádosti 
o podporu v grantovém schématu vyhláše-
ném PaK v rámci SROP.

Dne 12. 9. 2006 ZM č. 8 vzalo na vědomí 
projekt TO Králický Sněžník, včetně pří-
padného dofinancování.

Komentář KV:
- nebylo třeba schválení v RM případně 

v ZM, protože se nevstupovalo do žádných 
smluvních vztahů

- dále se čekalo na to, zda bude tento 
projekt vybrán a schválen

- v této chvíli nebylo třeba schválení 
ZM, protože se nejednalo o majetkovou 
operaci.

B) Žádost o přijetí do projektu byla 
schválena dne 27. 12. 2006 na RM č. 46, 
zároveň byl schválen návrh smlouvy mezi 
KrÚ PaK a městem Králíky. Tento návrh 
byl schválen a starostka města byla pověře-
na jejím podpisem. Zároveň RM  schválila 
návrh na vyhlášení výzvy k podání nabíd-
ky na zakázku „Destinační management 
TO Králický Sněžník“ a pověřila OŠKT 
zasláním této výzvy třem předem známým 
zájemcům – AVEDON s.r.o., Metod Kon-
zult IPM, s.r.o., OHGS s.r.o..

Komentář KV:
Dva zájemci (AVEDON, Metod Konzult 

IPM) byli doporučeni společností REDEA 
s.r.o., OHGS s.r.o. bylo doporučeno RM

- protože se jednalo o poptávkové řízení, 
nemusela být tato výzva zveřejněna a 
z tohoto důvodu tento krok není v rozporu 
se zadáním projektu.

C) Dne 10. 1. 2007 bylo na RM č. 2 schvá-
leno doporučení ZM, aby přijalo rozhodnutí 
pro vstup města do připravované o.p.s. a 
uložila OŠKT a FO předložit tento bod na 
nejbližším jednání ZM.

Dne 15. 1. 2007 (před jednáním ZM) RM 
č. 3 revokovala usnesení č. RM/2006/46/777 
v části týkající se počtu subjektů určených 
k zaslání výzvy na podání nabídky a uložila 
OŠKT zaslat výzvu těmto společnostem:

- AVEDON, s.r.o.
- Metod Konzult, s.r.o.

- Králická rozvojová s.r.o.
- OHGS, s.r.o.
- Naviga4, s.r.o.
Komentář KV:
- došlo k rozšíření počtu účastníků 

o firmu Králická rozvojová s.r.o., která se 
přihlásila sama, a dále o Naviga 4, která 
byla navržena RM

- firma Králická rozvojová s.r.o. byla 
zaregistrována dne 8. 1. 2007, tedy dne 15. 
1. 2007 již existovala

- způsob provedení, tj. poptávkové řízení, 
je v souladu se zadáním projektu

D) Dne 15. 1. 2007 na ZM č. 1 bylo při-
jato usnesení č. ZM/2007/01/018, kde ZM 
souhlasilo s realizací projektu TO Králický 
Sněžník – partnerství v cestovním ruchu a 
pověřilo starostku města podpisem smlou-
vy o financování projektu. Zároveň uložilo 
FO zajistit vytvoření zvláštního podúčtu 
pro zúčtování grantu. 

Dá le  by lo  př i ja to  usnesen í  č . 
ZM/2007/01/019, kde ZM souhlasilo s účastí 
města v o.p.s., založené na realizaci výše 
uvedeného projektu a pověřilo starostku 
města k provedení nezbytných právních 
úkonů spojených se vstupem do o.p.s.

Komentář KV:
- na tomto zasedání ZM došlo k přijetí 

celého projektu ze strany města
- proti původnímu záměru došlo k časo-

vému posunu na straně vyhlašovatele, 
tedy PaK.

E) Dne 7. 2. 2007 RM č. 7 schválila 
uzavření smlouvy na projekt „Destinační 
management TO Králický Sněžník“ s fir-
mou Králická rozvojová s.r.o. a pověřila 
starostku města uzavřením smlouvy.

Komentář KV:
- v termínu pro doručení nabídky před-

ložily svůj projekt dvě firmy:
AVEDON s.r.o., Náměstí 32, 692 01  

Mikulov;
Králická rozvojová s.r.o., Hluboká 267, 

561 69  Králíky.
Dvě firmy (Metod Konzult IPM, s.r.o., 

Naviga4) nabídku odmítly s tím, že jsou 
plně vytíženy a OHGS s.r.o. na výzvu 
nereagovala.

Předložené nabídky byly předány staros-
tům obcí sdružených v projektu a členům 
rady k posouzení. 

- poptávkové řízení bylo řádně vyhodno-
ceno a bylo plně v kompetenci RM,

- Králická rozvojová s.r.o. vznikla dne 8. 
1. 2007, tedy před jednáním RM č. 3 dne 
15. 1. 2007, které rozšířilo počet účastníků 
na 5.

Kontrolní výbor shledal, že smluvní 
dokumenty jsou v souladu s přijatými 
usneseními RM či ZM.“

JUDr. Ježek - ve zprávě KV je uvedeno, 
že dva zájemce doporučila spol. Redea. 
Společníkem společnosti Redea je i pan 
Fiala, který je i společníkem společnosti 
Králická rozvojová. 

pí Ponocná - proto RM dodatečně oslo-
vila další dvě společnosti. 

ZM bere na vědomí předloženou 
zprávu Kontrolního výboru.

Schváleno: 13:0:0

Ing. Kubín - na příští zasedání by při-
pravil plán kontrol KV na druhé pololetí, 
požádal ZM o návrhy. 

Starostka ukončila jednání v 19:00 
hod.

Zapsala: Lenka Faltusová



Králický zpravodaj 07-08/2007 - 2�



Králický zpravodaj 07-08/2007 - 2�

„Zdravá škola“ v Králíkách
Téměř 1,5 roku se 

věnoval kolektiv učitelů 
Základní školy praktic-
ké v Králíkách projektu 
podpory zdraví ve škole 
s názvem „Škola plná 
života“. Cílem toho-
to projektu je vytvořit 

školu, která respektuje a podporuje zdraví 
všech lidí ve škole (dětí, učitelů, rodičů) 
ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, 
sociální). Koncepce rozvoje školy podporuje 
aktivní spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodi-
či a vede k vytváření pozitivního sociálního 
klimatu školy. Zlepšuje vztahy mezi školou, 
společenstvím obce a jejími strategickými 
partnery. Program podpory zdraví se tak 
stává uceleným prostředkem primární 
prevence rizik ohrožujících zdraví. 

V našem projektu se odráží dlouhodobá 
činnost školy – ekologické aktivity, výstavy, 
spolupráce s různými organizacemi a sub-
jekty, akce prevence sociálně patologických 
jevů, projekty, vydávání školního časopisu, 
otevření školy veřejnosti (vybudování Oázy 

relaxace před budovou školy, keramické 
kurzy, …), zútulnění prostředí školy.

A jak probíhala vlastní tvorba projek-
tu? Bylo třeba prostudovat metodickou 
příručku – rukověť projektu Zdravá škola 
„Program podpory zdraví ve škole“ od Milu-
še Havlínové, provést analýzy z hlediska 
podpory zdraví ve škole, vypracovat rámco-

vý projekt podpory zdraví, prováděcí plán, 
jeho posouzení a podat žádost o začlenění 
naší školy do sítě škol podporujících zdraví 
u Státního zdravotního ústavu v Praze.

Spolupráce a píle všech učitelů, žáků a 
rodičů byla zúročena dne 13. června 2007, 
kdy jsme byli oficiálně začleněni do sítě 
škol podporujících zdraví. Rádi poskytneme 
informace všem, kteří nás osloví. 

Mgr. Martina Lenhartová
a kol. učitelů ZŠp Králíky 

Popáté na Mezinárodním
integračním festivalu dětí v Poznani

Žáky naší školy již popáté pozvala hono-
rární konzulka v Poznani paní Renata 
Mataczynska, aby reprezentovali svou 
vlast na integračním festivalu. V letošním 
roce proběhl ve dnech 26. 5. – 29. 5. Setkali 
se tam s dětmi z Ukrajiny, Ruska, Litvy, 
Slovenska a Polska.

Program byl nabitý a velmi zajímavý. 
Prohlídka Poznaně, integrační piknik, 
kulturní vystoupení všech skupin, meziná-
rodní lehkoatletické závody, představení 
loutkového divadla s plyšáky, rozhovory 

pro televizi. Nejzajímavější a nejakčnější 
však byly mezinárodní závody dračích lodí. 
Paní konzulka bubnovala do taktu, udá-
vala nám tempo pádlování. Naše posádka 
v lítém boji s ruskou posádkou nakonec 
obsadila 2. místo.

Mezinárodní lehkoatletické závody 
pořádala poznaňská vysoká škola, fakulta 
tělesné výchovy. Na stupních vítězů stáli 
tito naši žáci: Vratislav Hoško – 1. místo, 
běh na 400 m, Růžena Kančiová – 1. 
místo , běh na 60 m, 2. místo, běh na 400 
m, Miroslav Malý – 2. místo hod koulí, 
2. místo skok vysoký, Jan Halbrštát – 1. 
místo skok vysoký, 3. místo, hod koulí, 
Romana Dirová – 3. místo, hod kriketovým 
míčkem, Lukáš Prokop – 2. místo, zábavná 
překážková dráha.

Zážitků máme všichni mnoho, bylo 
nám fajn. Navázali jsme nová přátelství, 
vyměnili si kontakty, navázali spolupráci 
s poznaňskou školou Lejery, která nás 
v září navštíví. A teď už nezbývá nic jiné-
ho, než snít, že v příštím roce (nebo v tom 
dalším) budeme opět pozváni.

Děkujeme všem, kteří nám vyšli vstříc 
– panu J. Pinkasovi (doprava), paní sta-
rostce J. Ponocné a L. Králi za propagační 
materiály.

Žáci a učitelé ZŠp Králíky

Policie ČR varuje a doporučuje
Opuštěné domy a byty v době let-

ních dovolených často lákají zloděje 
a nenechavce. Proto je dobré dbát před 
odjezdem na dovolenou na bezpečnostní 
zajištění obydlí a snížení lákadel, která 
zlodějům napovídají, že právě Váš byt je 
prázdný. Pro vhodné zabezpečení vašeho 
majetku policie doporučuje následující 
opatření.

Před odjezdem se vždy přesvědčte, že 
nejsou poškozeny dveře ani okna a peč-
livě je uzavřete. Neopomeňte na vstupy 
jako lodžie, garážová vrata, sklepy a 
půdy. Nezmiňujte se před neznámými 
lidmi o tom, že na delší dobu opouštíte 
byt. Obdobné sdělení nenechávejte ani na 
telefonním záznamníku. Od důvěryhodné 
osoby si nechte vyzvedávat poštu ze schrán-
ky a činit taková opatření, která budí dojem 
vaší přítomnosti v bytě. V okolí rodinných 
domků neponechávejte volně odložené 
nářadí či žebříky, které by mohly být použi-
ty jako nástroje pro vniknutí do domu. 

O bezpečnostních opatřeních 
poučte i své děti, a to zejména proto, 
aby se například odjezdem k moři ve 
Vašem sousedství nechlubily. Vhodným 

doplňkem pro zabezpečení majetku je 
taktéž sjednání pojistky proti vykradení 
nebo vybavení domácnosti moderními 
zabezpečovacími pomůckami či systémy. 
Vyplácí se také cennější věci si před 
uschováním vyfotografovat. V případě 
vykradení bytu pak fotografie usnadní 

policistům pátrání po věcech.
Při návratu domů se opět nejdříve 

přesvědčte, že nemáte poškozené 
vstupy do obydlí. V případě podezření, 
že byla Vaše domácnost vykradena, přivo-
lejte ihned policii aniž vstoupíte do bytu. 
Předejdete tím znehodnocení stop, které 
na místě pachatelé zanechali.

Zdroj: Policie ČR

Chirurgická ambulance v Červené Vodě
Změna ordinační doby
červenec a srpen 2007

5. 7. a 6. 7. 2007 zavřeno

pondělí 8.00- 14.30
úterý 8,00- 14,30
středa 8,00- 14,30
črvrtek 8,00- 14,30
pátek 8,00- 12,00

sobota 8,30- 12,00
neděle 8,30- 12,00
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Stomatologické slu�by
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žam-

berka a Lanškrouna - 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
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
14. 07. So MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. st. 972 324 447
15. 07. Ne MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. st. 972 324 447
21. 07. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
22. 07. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
28. 07. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
29. 07. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
04. 08. So MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
05. 08. Ne MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
11. 08. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
12. 08. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
18. 08. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
19. 08. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
25. 08. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
26. 08. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
01. 09. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
02. 09. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358

Prázdninová půjčovní doba
Městské knihovny v Králíkách

I když se budova Městské knihovny na Velkém náměstí schovala za lešení, protože 
budeme vyměňovat střešní krytinu, provoz knihovny je nepřerušen!

V průběhu letních školních prázdnin je v Městské knihovně upravena  půjčovní doba 
jen v oddělení pro mládež.

Půjčuje se v úterý od 8:00 do 12:00.
Půjčovní doba v oddělení pro dospělé a v čítárně se nemění:
pondělí od 13:30 do 17:30
čtvrtek od   9:00 do 12:00 a od  13:30 do 17:30
Po dobu dovolené, tj. od 23. července do 5. srpna 2007 budou obě oddělení  

uzavřena.

A nezapomeňte – k prázdninám a dovolené patří také hezká knížka, kterou si zcela 
jistě vyberete ve fondu naší knihovny.

Hezké léto přejí pracovnice knihovny.

Radovánky s vodou a přírodou

V letošním školním roce byla pro 
žáky 8. a 9. ročníku Základní školy 
praktické v Králíkách připravena 

3. část projektu „Já a můj zdravý 
životní styl!“ Projekt obsahoval dvě 
části – interaktivní program na 
téma Sebepoznání, který provedli 
pracovníci PPP Ústí nad Orlicí. Žáci 
se věnovali otázkám poznání sebe 
sama, co o sobě vím a nevím. Velmi 
kladně byla oceněna jejich pozitivní 
spolupráce. Druhou částí projetu 
byl zátěžový program „Voda a hra“, 
který provedli proškolení pracovníci 
Lanového centra Proud v Olomouci. 
Žáci se plavili na raftových člunech, 
museli zdolávat různé překážky 
na řece a doplout do určeného cíle. 
Druhý den byla pro ně připravena 

dobrodružná hra s názvem „Sibiřské 
hry“. Oba dva dny byly pro žáky 
fyzicky i psychicky náročné, rozvíje-
la se jejich vzájemná komunikace a 
spolupráce. Všichni žáci na tyto dny 
rádi vzpomínají, byly plné silných 
zážitků a také legrace. 

Tento projekt žáci absolvovali 
v rámci programu prevence sociálně 
patologických jevů, který byl finanč-
ně podpořen MŠMT ve výši 15 000,- 
Kč. Žáci se finančně spolupodíleli 
částkou 4 200,- Kč.

Mgr. Martina Lenhartová
Metodik prevence
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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 červenci oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

88 let - Josef Šafář
87 let - Eliška Matějová
83 let - Karel Saska
82 let - Anežka Holubcová,
 - Libuše Všetečková
81 let - Julia Muchová
79 let - Milan Lohynský,
 - Hana Moláčková
77 let - Jaroslav Egner
76 let - Vlasta Sršňová
74 let - Maria Skoková,
 - Alena Kellnerová,
 - Jindřich Valenta
73 let - Anna Coufalíková,

73 let - Stanislav Ryšavý,
 - Libuše Maixnerová,
 - Marie Matyášová,
 - Jiří Krejčí
72 let - Zdeněk Berka,
 - Miluška Vencová,
 - Edeltrud Schwarzerová
71 let - Alena Grusová,
 - Růžena Straková,
 - Helena Panušková
70 let - Emilie Gubková,
 - Zdeněk Pecník,
 - Marie Slaninová,
 - Ludmila Faltusová

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Marie Sasková

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Ester Cacková, Simona Kalousková, Julie Bubnová

David Nejezchleba – Radka Melecká
Jiří Bolehovský – Iva Novotná

Petr Veselý – Radka Kohlová
Martin Jelínek – Pavla Bulová

Martin Morávek – Kateřina Berlinská

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

89 let - Jan Čuma
86 let - Filoména Malá
84 let - Věra Dušková
83 let - Marta Rapantová
78 let - Božena Janušíková
77 let - Marie Pospíšilová,
 - Editha Krejčová,
 - Zdeňka Rizničová
76 let - Bořivoj Barvínek,
 - Anna Jarmarová
75 let - Hubert Kouba,
 - Vladimír Friml,

75 let - Marie Grusová,
 - Štefan Kolínek,
 - Věra Sekyrová
73 let - Marie Krejčová,
 - Anežka Taláčková,
 - Josef Prokop
72 let - Věra Krejčová,
 - Danuška Frydrychová
71 let - Jiřina Exlerová,
 - Václav Doleček
70 let - Václav Dostálek

Kdo lásku rozdával, nemůže být zapomenut

Dne 31. 7. 2007 to bude 10 dlouhých let co nás opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička

paní JANA STRÁNSKÁ
z Boříkovic

Stále s láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami

Dne 28. 7. 2007 uplyne již rok ode dne,
kdy nás navždy opustil náš milovaný

manžel, tatínek a dědeček

pan František Faltus z Lichkova
S láskou vzpomínají manželka Anna a děti s rodinami

Člověk nebo
hyena?

V poslední době se na Králicku začal 
objevovat nešvar v podobě krádeží smu-
tečních květin a to i z čerstvých hrobů. 

Nelze dopátrat pachatele těchto zrůd-
ných činů. Snad jen tímto mohu apelovat 
na jeho svědomí a upozornit ho, že i on se 
jednou ocitne v roli pozůstalého. 

za redakci KZ Lenka Faltusová

Řádková inzerce
Prodám dámské jízdní kolo. Málo 

používané. Tel 465 631 514.
Přijmeme ženu, muže na pozici 

vedoucího, za výhodných podmínek. 
Požadujeme.: min. středškolské vzdělání, 
automobil, telefon. Kontakt: 608528073

Nabízíme k pronájmu nebytové pro-
story v ul. Dlouhá 350, Králíky, vhodné 
na kancelář. Volné od 1. 10. 2007, infor-
mace - 465/631 214.

Nabízím: nové drané domácí husí peří 
3 kg /270,- Kč za kg 

Prodám: 
- šicí stroj Nicoleta s volným ramenem 

- cena dohodou 
- chladnička 46l -nepoužívaná - cena 

dohodou 
- dětská dřevěná postýlka ze slam.

z kokosových vláken - cena 1.800-- 
- kolo (dětská sedačka s upevněním na 

nosič do 17 kg, nepoužívané) cena 1000,-. 
Tel. 465631459, mob.605272316

V ranních hodinách dne 17. 6. 2007 
došlo v ulici V Aleji k havárii osobního 
vozidla. Řidič narazil do sloupu elek-
trického vedení a z místa nehody ujel. 
Vozidlo však zaparkoval nedaleko a díky 
svědkům, nebylo pro policii nijak těžké, 
pachatele této nehody vypátrat. Poté, co 
se podrobil dechové zkoušce, bylo ihned 
jasné, proč se s policií na místě nehody 
nechtěl setkat. Provedenou zkouškou se 
zjistilo, že muž má 2.35 promile alkoholu 
v krvi. V současné době mu hrozí postih 
za trestný čin ohrožení pod vlivem návy-
kové látky. 

Z trestného činu řízení motorového 
vozidla bez řidičského oprávnění a 
z trestného činu neoprávněného užívá-
ní cizí věci se bude zodpovídat mladík 
z Červeného Potoka. Nejenom, že řídil 
vozidlo, aniž by byl vlastníkem řidič-
ského průkazu, navíc si vozidlo „půjčil“ 
od svého otce, který o tom ani nevěděl. 
S vozidlem pak stihl ještě v Červené 
Vodě havarovat a způsobit tak na něm 
nemalou škodu. 

nprap. Karel Straka
vrchní inspektor

Policie České 
republiky, Obvodní 
oddělení Králíky 

informuje
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Program na ČERVENEC
pátek   6.   HORŠÍ UŽ TO NEBUDE   zač. ve 20.00 hod
Akurátního daňového úředníka Harolda začne jednoho dne 

pronásledovat hlas vypravěčky, popisující jeho jednání. Harold 
zjistí, že je hlavním hrdinou vznikající knihy svérázné spisova-
telky Karen, která ovšem o jeho skutečné existenci nemá tušení, 
a tak v klidu plánuje jeho literární smrt. 

sobota  7.  KREV JAKO ČOKOLÁDA zač. ve 20.00 hod
Moderní horor se starým motivem se odehrává v současné 

Bukurešti, kde má již pět tisíc let útočiště komunita vlkodlaků. 
Dívka Vivian se vzpírá rodovému vlkodlačímu prokletí a bojuje 
o přežití jak v denní lidské, tak v noční zvířecí podobě. Její osvo-
bození si však vyžádá řadu obětí.

úterý   10.   PUSINKY   zač. ve 20.00 hod
Celovečerní debut mladé režisérky Karin Babinské je smutnou 

komedií o dospívání tří čerstvých maturantek, které bez svolení 
rodičů směřují do Holandska na domluvenou brigádu. Snímek se 
jen zdánlivě tváří jako teenagerská komedie, pohybuje se totiž ve 
zcela jiné rovině než úspěšné, leč prvoplánové a často podbízivé 
komedie. I stanovená přístupnost (od 15 let) napovídá, že je určen 
spíše dospělým divákům.

pátek   13.   SUNSHINE   zač. ve 20.00 hod
Sci-fi thriller využívá motivů z mnoha slavných žánrových 

kolegů (Solaris, Vetřelec, Armageddon), aby vše přetavil do 
originálního konceptu. Planeta Země je sužována solární 
zimou, způsobenou vyhasínáním Slunce, a tak se je posádka 
kosmické lodi Icarus 2 vydává znovu zažehnout pomocí obří 
nukleární nálože.

sobota   14.   HORY MAJÍ OČI 2   zač. ve 20.00 hod
Volné pokračování hororového příběhu o zdegenerovaných 

kanibalech, jejichž oběťmi jsou tentokrát vojáci Národní gardy. 
Jenže krutá monstra nesužuje jen hlad, ale i touha po zachování 
rodu, takže v největším nebezpečí jsou ženy v jednotce. Jak praví 
slogan filmu: „Ti šťastnější zemřou rychle.“

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA
úterý 17. zač. v 17.00 hod  
Nejslavnější pirát světa Jack Sparrow je zpět a s ním i další 

hrdinové netrpělivě očekávaného třetího pokračování dobrodruž-
né komedie. Will Turner a Elizabeth Swannová se přidali ke 
kapitánu Barbossovi a zoufale pátrají po Sparrowovi, aby ho osvo-
bodili z pasti, která mu zatemňuje rozum, zatímco strašidelná loď 
duchů Bludný Holanďan rozsévá zkázu po sedmi mořích.
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pátek   20.   RED ROAD   zač. ve 20.00 hod
Jackie Morrisonová pracuje jako operátorka v městském 

kamerovém systému v Glasgowě. Na monitorech pozná muže, 
který ji kdysi velmi ublížil, a rozhodne se k pomstě. V drsném 
psychologickém snímku iniciovaném Larsem von Trierem 
předvádí debutující herečka Kate Dickieová obdivuhodnou 
hereckou studii osamělé zahořklé ženy, která posléze pochopí 
nutnost vyvázat se z minulosti.

Program na SRPEN
pátek   10.      23      zač. ve 20.00 hod
Fenomén čísla 23 se opírá o víru, že všechny nehody či udá-

losti jsou přímo spjaté s tímto číslem nebo jeho variacemi. Ve 
fantastickém thrilleru o posedlosti , která ústí až ve zločiny, 
opět přesvědčuje Jim Carrey o svých hereckých kvalitách mimo 
zavedenou komickou šablonu.

sobota   11.   ROMING   zač. ve 20.00 hod
Po divácky úspěšných „Účastnících zájezdu“ natočil režisér 

Jiří Vejdělek komedii a road movie na romské téma s Bolkem 
Polívkou a Mariánem Labudou v hlavních rolích. Vážné problé-
my se však ve filmu neřeší, romské etnikum je zde především 
metaforou spontánního, svobodného a přirozeného přístupu 
k životu.

úterý   14.   ROBINSONOVI   zač. v 17.00 hod
Rodinný animovaný snímek vypráví o chlapci Lewisovi, 

který vyrůstá jako sirotek a věčně něco vynalézá. Pomocí 
stroje času se setkává v budoucnosti s kamarádem Robin-
sonem a spolu zažívají mnohá dobrodružství. K filmu ze 
Studia Walta Disneye je jako předfilm připojena klasická 
groteska z roku 1938 „Mickey staví loď“.

pátek   17.   TAJNOSTI   zač. ve 20.00 hod
Iva Bittová konečně opět v hlavní roli českého filmu! 

Zpěvačka a houslistka se světovým renomé je také výbor-
nou herečkou, což dokazuje v komorním příběhu režisérky 
Alice Nellis. Čtyřicetiletá překladatelka Julie řeší během 
jednoho dne závažná životní rozhodnutí vyprovokovaná 
zprávou o smrti zpěvačky Niny Simone.

sobota   18.   SHREK TŘETÍ   zač. v 17.00 hod
Za normálních okolností by krásní, mladí a zelení 

manželé Shrekovi po odstranění zákeřné Kmotřičky víly 
a jejího nemožného syna Krasoně žili nerušeně a hlavně 
šťastně až do smrti. Jenže: král Harold má na kahánku a 
chce někomu předat vládu. Shrek se ale kralování brání 
a Fiona navíc tají jedno velké překvapení.

pátek   24.   BESTIÁŘ   zač. ve 20.00 hod
Ambiciózní a půvabná studentka Karolína podlehne kouzlu 

odtažitého Alexe, marně však bojuje o jeho stálou pozornost. Roz-
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hodne se proto chovat k mužům obdobně, tedy svádět je a vzápětí 
opouštět. Snímek Ireny Pavláskové (na motivy bestselleru Barbary 
Nesvadbové) ukazuje prázdné a povrchní hrdiny ve světě snobů.

sobota 25. SMRTONOSNÁ PAST 4.0  zač. ve 20.00 hod
Amerika je při oslavách Dne nezávislosti napadena velmi 

rafinovaným útočníkem. Ten využívá nejmodernější technolo-
gie, aby napáchal co největší škody na americké infrastruktuře 
a uvrhl zemi do chaosu. Jeho promyšlený plán má však jednu 
trhlinu. Nepočítá s Johnem McClanem (Bruce Willis), který je 
v proklatě dobré formě - ve čtvrtém díle oblíbené série likviduje 
vrtulníky a zadá si i se stíhačkou. Samozřejmě v nátělníku!

pátek 31.  TERKEL MÁ PROBLÉM   zač. ve 20.00 hod
Černý humor, neslušná slova, ošklivé skutky, slang a písně 

– dánská animovaná obdoba South Parku rozhodně není pro 
děti! Naopak pro dospělé se smyslem pro humor je to výborná 
volba. Terkel je žákem šesté třídy a trpí školní šikanou, nezá-
jmem rodičů, bujnou fantazií a strašidelnými sny, které jsou 
ale ničím proti realitě.

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVENEC  2007

ARTEX 2007
sobota 21. 7. zač. v 16.00 hodin
Hudební festival na Velkém náměstí v Králíkách, účinkují 

Nou Entry, Voiceless, Gauri Shankar, IMODIUM, VOTCHI, 

APPLE JUICE, ANOTHER WAY. Malování obrázků a jejich 
dražba, noční ohňová show. Vstupné dobrovolné.

BIKECHALLENGER 2007
pondělí 23. 7. zač. v 16.00 hodin
Kulturní program a společenské setkání po etapovém dojezdu 

mezinárodního cyklistického závodu na Velkém náměstí v Krá-
líkách. Hudba, tanec, občerstvení. Bez vstupného. 

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

TANEČNÍ 2007
Klub Na Střelnici opět zve (nejen) dospívající mlá-
dež na „Kurz taneční a společenské výchovy“ 
pod vedením tanečních mistrů Ivy Musilové a 
Vladimíra Hejtmanského. Délka kurzu: 12 týdnů 
(osm řádných lekcí, country lekce, disco lekce, 
prodloužená a věneček). Lekce budou probíhat 
vždy v sobotu od 13.00 hodin, s výjimkou první 
lekce, 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.
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Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc ČERVENEC a SRPEN

3. 7.
Litická lukostřelnice + ukázka řemesel
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad Litice. Informace: 

Správa státního hradu Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

4. 7.
Litická lukostřelnice + ukázka řemesel
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad Litice. Informace: 

Správa státního hradu Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

5. 7.
Bestiář
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. 113min., 

přístupný od 15 let.
O putovní pohár starosty
Líšnice, 12:30. Akce určená dětem. Tradiční pohár starosty 

obce Líšnice.Soutěží se v netradičním požárním útoku na 3 terče. 
Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů.

Turnaj ve volejbale
Lichkov, 10:00, hřiště. Občerstvení zajištěno.
Litická lukostřelnice + šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad Litice. Dobová šermíř-

ská a divadelní představení skupiny Armagedon. Akce doprováze-
ná ukázkami historických řemesel, středověká kuchyně, zbrojnice 
i práva útrpného. Informace: Správa státního hradu Litice, tel: 
603 232 212, 465 320 627, hrad.litice@sweb.cz

O POHÁR MĚSTA ŽAMBERKA
Žamberk, 09:30, Sokolovna, Tyršova. 11. závod Moravského 

poháru - Sýkora Sportswear 2007, 16. ročník O POHÁR MĚSTA 
ŽAMBERKA (etapový). Prezentace: 4. 7. - středa  17:00 - 20:00 
hod Mět. úřad v Žamberku (náměstí), 5. 7. - čtvrtek   7:00 - 8:45, 
6. 7. - pátek 7:30 - 8:30. Startují: Kategorie M:P. a příchozí kat. 
O. Startovné: 250 Kč pro účastníky MP Sýkora Sportswear 2007 
a 270 Kč pro ostatní účastníky. Trať: 5.7. - čtvrtek - časovka jed-
notlivců 11,5 km. Start prvního závodu v 9:30 hod, u Sokolovny 
(Žbk), Kunvald (u Kampeličky obrátka) Žamberk Draha - okruhy 

městem: start a cíl ul. Nádražní (u Velorexu) délka okruhu 3,9km. 
14:00 - kategorie O 10 okruhů, 15:00 - kategorie B+M  12 okruhů, 
15:02 - kategorie D+Ž 10 okruhů, 16:30 - kategorie A 12 okruhů, 
16:32 - kategorie C 10 okruhů. Bonifikace za 1.,2. a 3. místo na 
konci 3, 6 a 9 okruhu je 7,5 a 3 s. V cíli 10,7 a 5 s.

6. 7. - pátek - horská etapa
Start v 9:30 hod., Mas. náměstí, Kunvald, Rokytnice v O.h., 

Nebeská Rybná, Zdobnice, Luisino údolí (horská prémie), Deštné, 
Šerlich(horská prémie) Orlické Záhoří (kat.C,D+Ž,O - Neratov, 
Bartošovice), Mezivrší (horská prémie), H. Rokytnice, Hanička, 
Bartošovice, Zaječiny (horská prémie), Kunvald, Žamberk (Mas.
náměstí) - cíl. Bonifikace za 1.,2. a 3.místo na prémiích 7,5 a 3 
s. Hodnocení:    Vyhlášení výsledků jednotlivých etap a celkové 
pořadí na 1.,2. a 3. místě bude provedeno na Masarykově náměstí 
v pátek 6. 7. ve 14:00.

Ředitel závodu: Václav Janoušek mob. 605263642, janousek.va@
seznam.cz Podmínky: Závodí se dle pravidel Moravského Poháru, 
závod se jede za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni 
po projetí cílem projet cílovým koridorem a odhlásit se ze závodu, 
pokud tak neučiní, nebudou uvedeni ve výsledkové listině a na 
reklamace se nebude brát zřetel. Ochranná cyklistická přilba 
povinná! Pořadatel: Cyklo Janoušek, Václav Janoušek, 465613120, 
janousek.va@seznam.cz, janousek.va@seznam.cz

6. 7.
Litická lukostřelnice + šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad Litice. Dobová šermíř-

ská a divadelní představení skupiny Armagedon. Akce doprováze-
ná ukázkami historických řemesel, středověká kuchyně, zbrojnice 
i práva útrpného. Informace: Správa státního hradu Litice, tel: 
603 232 212, 465 320 627, hrad.litice@sweb.cz

7. 7.
Litická lukostřelnice + šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad Litice. Dobová šermíř-

ská a divadelní představení skupiny Armagedon. Akce doprováze-
ná ukázkami historických řemesel, středověká kuchyně, zbrojnice 
i práva útrpného. Informace: Správa státního hradu Litice, tel: 
603 232 212, 465 320 627, hrad.litice@sweb.cz

8. 7.
Litická lukostřelnice + šermování
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad Litice. Dobová šermíř-

ská a divadelní představení skupiny Armagedon. Akce doprováze-
ná ukázkami historických řemesel, středověká kuchyně, zbrojnice 
i práva útrpného. Informace: Správa státního hradu Litice, tel: 
603 232 212, 465 320 627, hrad.litice@sweb.cz

9. 7.
Piráti z Karibiku: Na konci světa
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. 168 min.

10. 7.
ORLICKÁ BRÁNA ŽAMBERK
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. FIMFÁRUM 

2 -  film ČR - rodinný, animovaný. Pohádek není nikdy dost. A 
navíc, tohle nejsou jen tak ledajaké. Čtyři pohádky (Moře strýčku, 
proč je slané?; Tři sestry a prsten; Hrbáč z Damašku; Paleček) pro 
„chytré děti a chytré dospělé“ z knihy Jana Wericha.

Zastupitelstvo Pardubického kraje
transformovalo 5 nemocnic v kraji

Zastupitelstvo Pardubického kraje 21. 6. 2007 na svém zasedání 
projednalo změnu právní formy nemocnic Pardubického kraje 
poskytujících akutní lůžkovou péči a schválilo záměr uskutečnit 
proces převodu příspěvkových organizací Pardubického kraje Kraj-
ská nemocnice Pardubice, nemocnice Chrudim, Ústí nad Orlicí, 
Svitavy a Litomyšl na pět akciových společností. Za převodem 
nemocnic z příspěvkových organizací na akciové společnosti je 
snaha zabránit dalšímu propadání zdravotních zařízení s akutní 
lůžkovou péčí do ztrát, větší kontrola hospodaření a zprůhlednění, 
umožnění revizí smluvních vztahů apod. Ke dni 1. října 2007 na 
ně budou převedeny úkoly a činnosti nemocnic jako příspěvkových 
organizací a jediným akcionářem všech nemocnic přitom bude Pk, 
který bude vlastnit neobchodovatelné akcie. 

Záměr Pk změnit právní formu jím zřizovaných nemocnic 
vycházel především ze snahy napomoci řešení špatné hospodářské 
situace projevující se rostoucím zadlužením. Pk přitom vycházel 
i ze zkušeností krajů, např. v Královéhradeckého, Zlínského či 
Jihočeského kraje chystají se k tomu i v kraji Ústeckém, kde 
proces převodu nemocnic do právní formy akciových společností 
již proběhl a přinesl pozitivní výsledky. Před samotným vznikem 
akciových společností je však nutné všechny nemocnice oddlužit 
tak, aby se dluh nepřeváděl na nově vzniklé společnosti. Výše 
dluhu všech pěti nemocnic přitom činí 380 mil. Kč, které musí ze 
svého rozpočtu Pardubický kraj uhradit. 

Zkušenosti z jiných krajů říkají, že transformace nemocnic není 
řešením samospasitelným a sama o sobě nezajistí vyrovnané hos-
podaření. Umožňuje však transparentnější nakládání s finančními 
prostředky, rychlejší zpětnou vazbu na hospodářské výsledky a 
pozitivní je jistě i osobní zodpovědnost manažerů za ekonomickou 
situaci nemocnice.

Ladislav Tóth, zastupitel Pardubického kraje
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11. 7.
ORLICKÁ BRÁNA ŽAMBERK
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. 300:BITVA U THERMO-
PYL - film USA - historický. Film vychází 
ze stejnojmenného komiksu, který ožívá 
za přispění nejmodernějších technologií. 
Spartský král Leonidas a jeho 300 věrných 
bojovníků se utká s mnohonásobnou pře-
silou Peršanů.

Piráti z Karibiku - Na konci světa
Letohrad, 19:30, Dům kultury, Družstev-

ní 597. 170 minut, přístupný, dobrodružný, 
titulky. Cena: 70,- Kč.

12. 7.
ORLICKÁ BRÁNA ŽAMBERK
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. MARCELA - film ČR - celo-
večerní dokument.

ORLICKÁ BRÁNA ŽAMBERK
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. JAK SE KROTÍ KROKO-
DÝLI - film ČR - rodinná komedie. Kome-
die Marie Poledňákové o tom, že nikdo 
nechce zůstat sám. Tatínek Luboš, který 
pracuje jako záchranář v Alpách, přijíždí 
domů. Jeho dcerka Amálka odmítne na 
školu v přírodě, aby si tatínka užila.

13. 7.
ORLICKÁ BRÁNA ŽAMBERK
Žamberk, 17:00, Kaple sv. Rozálie na 

Kapelském vrchu. OSM ŽEN (Robert 
Thomas) - DS Hýbl - Česká Třebová - 
Rozhledna. S velkým zájmem se setkává 
nastudování divadelní hry R. Thomase 
„Osm žen“ v podání divadelního souboru 
Hýbl z České Třebové. Zkušený režisér 
Jiří Jireš se pohybuje jako ryba ve vodě 
v komediálním žánru. Detektivní komedie 
s překvapujícím koncem.

17:00 - DOKTORSKÁ POHÁDKA 
(Karel Čapek) - DS Klášterec - Kaple. Stra-
šidla a bubáky si vymysleli dospělí proto, 
aby se jich děti bály. V naší pohádce se ale 
rozhodně nikdo bát nebude. Objeví se tu 
sice hastrman a dokonce i hejkal, ti však 
mají jiné starosti, než děsit děti.

18:30 - W2 (dancehall - Sean Paul tri-
bute) - Rozhledna. V oblasti Orlických hor 
stále populárnější DJ přinese ve svém prv-
ním setu pátečního večera průřez tvorbou 
Seana Paula okořeněný dalšími hvězdami 
a hvězdičkami reggae-ragga-dancehallové 
hudby.

19:00 - POHÁDKY Z KUFRU P. 
POHÁDKY - Divadlo jednoho herce - 
V.Mýto - Kaple. Inspirativní scénický pořad 
pro děti sestavený z nejznámějších lidových 
pohádek. Pohádkář příběhy nejen hraje, 
vypráví a zpívá, ale současně je inscenuje 
jednoduchými loutkami, které vytváří 
přímo na jevišti.

20:00 - ČAPKOVY POHÁDKY (Karel 
Čapek) - Div. kroužek ANIMO - Kaple. 
Nechme se společně překvapit nastudo-
váním pásma Čapkových pohádek div. 
kroužkem ANIMO Žamberk v režii Martina 
Andrleho.

22:00 - BAD BOYZ (the worst ethno 
music-video selection) - Rozhledna. Neko-
nečná selekce „nejhorších“ videoklipů této 
planety, Bollywood hadr, Bhangra music 
hýbe světem!

Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc ČERVENEC a SRPEN

22:00 - OLDŘICH JANOTA (alterna-
tivní folkový koncert) - Kaple. Více než ceny 
o Janotově tvorbě vypovídají hudba a poe-
zie. „Hudbu považuji za poslání, do kterého 
investuji svoji životní energii. Hudba není 
jen poslechová záležitost, cítím ji jako určité 
předávání obrazu světa. To předávání není 
určené k teoretickému rozboru, ale je na 
koncertě přítomné,“ říká Janota.

23:00 - Autorské divadlo Brašulů 
- 3x  VYMĚNĚNÝ SYN (Pavel Osuský) 
- Rozledna. Jak to dopadne, když si vezmete 
do vlastního bytu kamaráda příživníka? 
Uvidíte sami.

00:15 - PAWLAČ ZEWLZ (Reggae, 
Dancehall, Worldmusic) - Rozhledna.             
V současné době asi nejlepší Reggae-
Dancehallový sound systém v ČR. Vítěz  
Bakkle-Up finále 2006. Reggae párty plná 
skutečných MCs Vás dostane do úplné 
extáze!

02:00 - RASTADELICT 02 (dubwize 
freestyle) - Rozhledna. Tento DJ se v hudbě, 
kterou hraje, opravdu vyzná, jeho uvolněný 
dubwize-freestyleový set dodá     do každé 
živé duše skutečně pozitivní vibrace z celé-
ho pozitivního vesmíru.

03.00 - W2 (raggajungle - Congo Natty 
tribute) - Rozhledna. A na závěr trochu 
zrychlíme a budeme tančit, tančit, tančit, 
tančit. Vždyť se také z reprobeden pohr-
nou samé notoricky známé pecky jako 
Champion DJ, Ready Or Not, Pollice in 
Helicopter, Herbsman, Badman či Tribal 
Natty v mnoha a mnoha různých remixech 
na Congo Natty labelu.

14. 7.
ORLICKÁ BRÁNA ŽAMBERK
Žamberk, 12:00, Kaple sv. Rozálie na 

Kapelském vrchu.
12:00 - POŠŤÁCKÁ POHÁDKA (Karel 

Čapek) - Div. kroužek ANIMO - Rozhledna. 
Kolik komplikací musí pošťák podstoupit, 
když odešlete dopis bez známky a adresy.

14:00 - NÁJEMNÍCI PANA SWANA 
ANEB HABAĎŮRA (Michael Cooney) 
- DS Čáp Dobruška. Komediální mumraj 
nečekaných situací a ztřeštěných záměn, 
na jehož počátku žena objeví v prádelníku 
svého manžela dámské prádlo nadměrné 
velikosti a v domě se objeví vrchní kontrolor 
ze sociálního úřadu.

14:30 - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
- DA L. Frištejnské (pí Ulrychová) - Kaple. 
Klasická pohádka pro nejmenší, větší, ale 
i úplně velké děti.

16:00 - MICHAL KOS (60-90`s) - Roz-
hledna. Svým způsobem kultovní rockoté-
kový uvaděč a muzikant z Králík nás pro-
vede českou i zahraniční hudební tvorbou 
v letech šedesátých až devadesátých.

17:00 - PSEUDOLUS (Titus Maccius 
Plautus) - DS Kunvald - Rozhledna. Děj 
této římské komedie se odehrává během 
jediného dne v Athénách. Otrok Pseudolus 
využije své obratnosti k tomu, aby napálil 
kuplíře Baliona a v sázce obehrál svého 
pána Simona.

17:00 - ZKOUŠKY ČERTA BELÍNKA 
(Zdenka Horynová) - DS Čenkov - pohád-
ka - Kaple. Čertovská pohádka plná hromů 
a pekelného kouře. Na děti se těší čerti Belí-
nek a Velorex, princezny Rujana a Amira, 
dvorní dáma Hárakšanda, profesor Čáry 

Felčáry a další pohádkové postavy.
18:45 - JIM ČERT (punkfolkový 

koncert) - Rozhledna. Vlastním jménem 
František Horáček, je český zpěvák a 
akordeonista zpívající vlastní protestsongy 
a balady a pohybující se skutečně obratně 
mezi rockem a písničkářskou formou.

19:45 - O PRINCEZNĚ, KTERÁ 
SNÁŠELA ZLATÁ VEJCE (Jaroslav 
Koloděj) - DS Zdobničan - Kaple. Roz-
pusilá pohádka, ve které uvidíte hned tři 
princezny, potrhlou dvorní dámu, mladého 
krále a jejich mírně řečeno velice zvláštního 
dvorního dohazovače i poněkud zmateného 
rádce. Vše má tak trochu pod palcem huba-
tá, ale moudrá tetka Karbulková.

20:00 - LHÁŘ (Carlo Goldoni) - Diva-
dlo Za vodou Čenkov - Rozhledna. Spletitá 
hříčka o vykutáleném pleticháři, který je 
obdařen nekonečnou vynalézavostí, pokud 
jde o způsoby, jak zdolat srdce jakékoliv 
dívky či ženy.

22:15 - TEATR NOVOGO FRONTA 
- PHANTOMYSTERIA - Rozhledna. 
Alegorie o apokalyptické katastrofě, která 
vznikla objevem možnosti splnit všem 
lidem jejich přání. Svět byl následky objevu 
zničen a všechno se změnilo. Platí nové 
zákony a pravidla. Ti, co přežili, ztratili 
paměť a na zničené planetě se paradoxně 
opět nachází na počátku stvoření v ráji. Ale 
protože člověk zůstává člověkem, historie 
se opakuje.

23:15 - MURTE (raggajungle) - Roz-
hledna. Oblíbený DJ a MC v jedné osobě 
z nedalekého Jablonného nad Orlicí odstar-
tuje svým chytlavým mixem jungle, ragga-
jungle a dnb sobotní taneční párty.

00:15 - SAYKO (jungle, dnb) + 
CYBERFIRE (fireshow) - Rozhledna. 
Kdo z milovníků taneční hudby by neznal 
tohoto výborného producenta a skalního 
člena uskupení Dvojka. Trojka? Tentokrát 
bude jeho set okořeněn o ohnivé vystoupení 
skupiny Cyberfire.

01:45 - KATCHA + MC JACOB 
(dnb, jungle) - Rozhledna. Stálice české 
drum`and`bassové scény si na své první 
vystoupení v Žamberku s sebou přiveze 
opravdu velkou posilu - neméně oblíbeného 
MC Jacoba, člena skupiny Skyline.

03:15 - VON LUKASCH (jungle) - Roz-
hledna. Kdo jiný by měl párty ukončit, než 
tento kunvaldský rezident?

Pivní slavnosti
Žamberk, 16:00, Fotbalový stadion 

Žamberk. Tradiční akce na fotbalovém 
stadionu. K poslechu a tanci hraje Bladex. 
Pořádá 1.FC Žamberk, 465614578.

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

Litice. Informace: Správa státního hradu 
Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

15. 7.
Litická lukostřelnice
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad 

Litice. Informace: Správa státního hradu 
Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

18. 7.
Roming
Letohrad, 19:30, Dům kultury, Družs-



Králický zpravodaj 07-08/2007 - �2

Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc ČERVENEC a SRPEN

tevní 597. 105 minut, přístupný, komedie, 
cena: 70,- Kč.

19. 7.
Divočáci
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Co kdybyste mohli podniknout 
výlet, který by změnil váš obyčejný život 
v divoké a nespoutané dobrodružství? 
V rozpustilé komedii Divočáci se čtyři 
přední hollywoodské hvězdy - Tim Allen, 
na dva oscary nominovaný John Travolta, 
Martin Lawrence a na Oscara nominovaný 
William H. Macy - zhostily rolí kamarádů, 
kteří se jednoho dne rozhodnou radikál-
ním způsobem opepřit svůj nudný život 
na předměstí a vydají se na motorkářský 
výlet napříč Amerikou. Oddech od práce a 
všedních povinností, o kterém tak dlouho 
snili, je konečně tady. Ani jeden z nich 
však nemá tušení, že se během cesty za 
svobodou a volností setkávají se skuteč-
ným motorkářským gangem jménem Del 
Fuegos, a že je čekají odhalení překvapi-
vých tajemství ve vlastních řadách.

21. 7.
Noční turnaj v nohejbalu
Jablonné nad Orlicí, areál koupaliště. 

Noční turnaj v nohejbalu. Přihlášky na 
místě.

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

Litice. Informace: Správa státního hradu 
Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

22. 7.
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad 

Litice. Informace: Správa státního hradu 
Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

23. 7.
Terkel má problém
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Bláznivá komedie o tajné 
lásce, „psychovrahovi“, železných tyčích, 
kanapi a přátelství na zkoušku. Terkel je 
žákem základní školy. Trochu slaboch, ale 
jinak ok. Terkel nemá snadný život. Jeho 
psychopatický strýc Stewart právě napadl 
dva ostré hochy z Terkelovy třídy, Nigela 
a Saki. A co uděláte, abyste odvedli jejich 
pozornost z myšlenek na pomstu? Začnete 
si dobírat ošklivé děvče z vaší třídy, Tlusou 
Doris. Ale kdo by si pomyslel, že ona vysko-
čí z okna? Že začnete dostávat smrtelné 
výhrůžky, že nový učitel a milovník zvířat, 
Justin, nemá tak úplně čisté svědomí, jak 
by se  čekalo, a že vlastně nic není, jak se 
zdá? Alespoň ne pro Terkela. Přístupný 
od 15 let.

26. 7.
Roming
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše.

28. 7.
Litická lukostřelnice
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad 

Litice. Informace: Správa státního hradu 
Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

29. 7.
Litická lukostřelnice

Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad 
Litice. Informace: Správa státního hradu 
Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

Dlouhodobé akce a výstavy:
Městské muzeum v Žamberku
Výstava – Jednota bratrská. Putovní 

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

Galerie Pod kaplí v Letohradě
Výstava – Jana Zamazalová – keramika. 

Otevřeno: od 27. 5. do 30. 10. 2007  (objed-
návky prohlídek po telefonické dohodě, tel: 
465 622 092).

Kulturní a informační centrum čp. 
30 v Jablonném nad Orlicí

Výstava – Jarmila Haldová – Dřevořezby 
českých panovníků. Otevřeno: od 1. 7. do 
26. 8. 2007. Po - Pá 8-12, 13-17, So, Ne 9 
-12, 13 -16.

Městské muzeum Žamberk
Výstava – Unikáty a skvosty v díle 

Rousů – plastiky, řezby a návrhy staveb. 
Otevřeno: od 20. 7. do 9. 9. 2007. Út – Pá 
9-12, 13-16 hod. So, Ne 14-17 hod.

Prodejna Kandela v Žamberku 
(ulice Divišova, u silnice, směr na 
Letohrad)

Výstava – Půvab ženy objektivem Jany 
Dytrichové ve světle(ch) Kandely. Otevře-
no: od 18. 6. do 31. 8. 2007. Po – Pá 8-12, 
13-17, So 8-11.

4. 8.
Litická lukostřelnice
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad 

Litice. Informace: Správa státního hradu 
Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

5. 8.
Litická lukostřelnice
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad 

Litice. Informace: Správa státního hradu 
Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

11. 8.
Motocross Cup 2007
Žamberk, 12:55, Areál Kotel, V Kotli.

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

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

Litice. Informace: Správa státního hradu 
Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

Turnajové hry Jiřího z Poděbrad
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 20:00, 

Hrad Litice. Celodenní šermování, diva-
dlo, souboje, lukostřelba, vrhací sekery, 
stánky dobových řemesel. Návštěvníci 
se mohou sami účastnit dobových klání.
Informace: Správa státního hradu Liti-
ce, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

12. 8.
Litická lukostřelnice
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, Hrad 

Litice. Informace: Správa státního hradu 
Litice, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.

litice@sweb.cz
Turnajové hry Jiřího z Poděbrad
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 20:00, 

Hrad Litice. Celodenní šermování, diva-
dlo, souboje, lukostřelba, vrhací sekery, 
stánky dobových řemesel. Návštěvníci 
se mohou sami účastnit dobových klání.
Informace: Správa státního hradu Liti-
ce, tel: 603 232 212, 465 320 627, hrad.
litice@sweb.cz

18. 8.
Litická lukostřelnice
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, 

Hrad Litice. Informace: Správa státního 
hradu Litice, tel: 603 232 212, 465 320 
627, hrad.litice@sweb.cz

19. 8.
Litická lukostřelnice
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, 

Hrad Litice. Informace: Správa státního 
hradu Litice, tel: 603 232 212, 465 320 
627, hrad.litice@sweb.cz

25. 8.
Cena firmy Iscarex Dolní Morava 

- Králický Sněžník
Dolní Morava, 11:00, Obecní úřad, Doní 

Morava. Běh do vrchu 13000 m (lesní ces-
ty). Vypsané kategorie: juniorky a junioři 
19 let a mladší, muži do 39 let, nad 40, 
50, 60 a 70 let, ženy do 34 let, nad 35 a 
50 let, lidový běh. Zařazen do českého 
poháru v běhu do vrchu a poháru Iscarex. 
Informace: Iscarex s.r.o., tel: 465 530 214, 
www.iscarex.cz, team@iscarex.cz.

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

Hrad Litice. Informace: Správa státního 
hradu Litice, tel: 603 232 212, 465 320 
627, hrad.litice@sweb.cz

26. 8.
Litická lukostřelnice
Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00, 

Hrad Litice. Informace: Správa státního 
hradu Litice, tel: 603 232 212, 465 320 
627, hrad.litice@sweb.cz

Dlouhodobé akce a výstavy:
Galerie Pod kaplí v Letohradě
Výstava – Jana Zamazalová – kera-

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

Kulturní a informační centrum čp. 
30 v Jablonném nad Orlicí

Výstava – Jarmila Haldová – Dřevo-
řezby českých panovníků. Otevřeno: od 
1. 7. do 26. 8. 2007. Po - Pá  8 -12, 13-17, 
So, Ne  9 -12, 13 -16.

Městské muzeum Žamberk
Výstava – Unikáty a skvosty v díle 

Rousů – plastiky, řezby a návrhy staveb. 
Otevřeno: od 20. 7. do 9. 9. 2007. Út – Pá 
9-12, 13-16 hod., So, Ne 14-17 hod.

Prodejna Kandela v Žamberku 
(ulice Divišova, u silnice, směr na 
Letohrad)

Výstava – Půvab ženy objektivem Jany 
Dytrichové ve světle(ch) Kandely. Otevře-
no: od 18. 6. do 31. 8. 2007. Po –Pá 8-12, 
13-17, So 8-11.
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31. Hry Bez Katastru (HBK)
4. 8. 2007 od 9.00 - fotbalové hřiště D. Boříkovice

recesistické Hry Bez Katastru inpirované TV show
Hry bez hranic poprvé zavítají na Králicko,

přijďte povzbudit místní družstva a zároveň se 
pobavit u humorných disciplín jako např. „Suchej 
tam a mokrej ven, dej nám pámbů dobrej den!“ 

nebo „Armáda řádí nejen v Brdech…“
Občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé z Králík
Akci podpořilo Město Králíky v rámci dotačního a příspěvkového programu města

Na Suchý vrch pojedou rychlá auta

Premiérový ročník mezinárodního 
mistrovství ČR v závodech automo-
bilů do vrchu má připravenou řadu 
překvapení.

Ve dnech 14. a 15. července se na kopci 
Suchý vrch poblíž Králík uskuteční pre-
miérový ročník mezinárodních automobi-
lových závodů do vrchu PRIX ORLICKO 
2007, který je součástí Mezinárodního 
mistrovství České republiky a Mistrovství 
ČR v závodech historických automobilů 
do vrchu.

Trať dlouhá více než čtyři kilometry vede 
z Červené Vody po silnici č. 11 směrem 
na Suchý vrch. Cíl bude za předposlední 
zatáčkou před parkovištěm na odbočce k 
rozhledně. Tím zůstane zachován po celý 
víkend přístup pro návštěvníky k rozhledně 
na Suchém vrchu i k známé tvrzi Bouda. 
„Původně jsme chtěli připravit trať v plné 
délce, tedy přes 6 km, ale vzhledem k nut-
nosti dosti závažných změn v zabezpečení 
trati oproti běžnému provozu především 
v oblasti bezpečnosti jezdců a diváků došlo 
k rozhodnutí zkrátit tento první ročník a 
po jeho vyhodnocení se k prodloužení trati 
vrátit při přípravě závodů v příštích letech.“ 
podotkl předseda organizačního výboru 
Ing. Karel Kubů.

Závod PRIX ORLICKO proběhne na 
velmi rychlé trati, očekáváme, že průměrná 
rychlost bude u nejrychlejších závodníků 
překračovat 150 km/h. O absolutní vítězství 
sice pravděpodobně letos nebude bojovat 

několikanásobný mistr Evropy Otakar 
Krámský, který se však závodů dozajista 
zúčastní, avšak po havárii v Náměšti 
pravděpodobně nebude mít k dispozici 
svoji formuli 3000 a pravděpodobně bude 
startovat s náhradním vozem. Očekává 
se však lítý boj mezi loňským mistrem 
republiky Milanem Svobodou, který bude 
mít za největší soupeře téměř domácího 
Miloše Beneše, který je závodníkem GMS 
Racing Lanškroun, Vladimíra Buriana, 
Dušana Nevěřila či Miroslava Fajkuse. 
„Formule Milana Svobody je sice slabší než 
vůz například Miloše Beneše. ale pokud 
bude pršet, má jeho hbitější a lehčí vůz 
naději na vítězství. Když tedy bude pršet, 
vsázím, že vyhraje on, když ne, tak vzhle-
dem k profilu trati by mohl vyhrát Miloš 
Beneš nebo Dušan Nevěřil.,“ vysvětlil Kubů 
a dodal: „Pevně však věřím, a to i hlavně 
kvůli divákům, že se pojede za normální-

Informace lyžařského oddílu
- letní příprava

ho počasí, aby si všichni mohli vychutnat 
krásy této disciplíny, jakož i vychutnat 
bohatý doprovodný program, který je pro 
ně připraven.“

Velké věci se budou dít i v zákulisí závodů 
pro diváky. „ Ve spolupráci s pojišťovnou 
Generali je pro odvážné připravena nárazo-
vá stěna se simulací nárazu automobilu do 
pevné překážky v rychlosti 30 kilometrů za 
hodinu, elektrický býk, nafukovací atrakce, 
jako například skákací hrad a mnohé další „ 
vyjmenoval divácké atrakce předseda orga-
nizačního výboru a pokračoval: „V sobotu 
se také ve spolupráci s Radiem Černá Hora 
uskuteční velká hudební a taneční show, 
na kterou budou mít diváci, kteří si zakou-
pí vstupenku na závody, vstup zdarma. A 
nejen to, každá vstupenka na závody bude 
v sobotu večer slosována o hodnotné ceny 
z oblasti elektroniky. Pro jezdce je zase 
přichystáno na fotbalovém hřišti v Červené 
Vodě přátelské utkání v kopané.“

Dalším přichystaným zpestření pak bude 
pro několik šťastných a odvážných diváků 
možnost svezení se na sedadle spolujezdce 
s profesionálním závodníkem v Subaru 
Impreza STi o výkonu tři sta koní, které 
by mělo při každém zavírání a otevírání 
trati mělo svézt vylosované zájemce z řad 
diváků. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v Čer-
vené Vodě uskuteční jedna z největších 
sportovních akcí letošního roku v pardu-
bickém kraji, věří pořadatelé, že se podaří 
vybudovat základ pro budoucí tradici 
kvalitního sportovního podniku tak, jako se 
již například povedlo stejnému pořadateli 
v Albrechticích u Lanškrouna.

Aktuální pořadí dětí v seriálu „Orlická 
běžecká liga mládeže“:

Předškoláci - nejsou bodováni
Novotná Michaela
Švédová Veronika
Kubíček Ondřej
Kubíček Kryštof

Nejmladší žáci r. 1998 a mladší:
4. Večeř Petr
7. Švéda Roman

Nejmladší žáci II, r. 1996 - 1997
3. Večeř Milan

Mladší žákyně, r. 1994- 1995
5. Novotná Aneta

Starší žáci, r. 1992 - 1993
5. Halanič Jakub
6. Divíšek Jan

Starší žákyně, r. 1992 - 1993
1. Kožnarová Bára

Přijmeme ženu, muže
na pozici vedoucího, 

za výhodných platových 
podmínek. Požadujeme.: 

min. středškolské vzdělání, 
automobil, telefon.

Kontakt: 608 528 073
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Výroční schůze TJ Jiskra Králíky
Dne 8. 6. 2007 se v prostorách školní 

jídelny uskutečnila výroční schůze TJ Jisk-
ra Králíky. Největší společenská organizace 
na Králicku (přes 400 členů) prostřednic-
tvím volených zástupců bilancovala uply-
nulé období. Již před konáním této výroční 
schůze avizoval předseda TJ Jiskra Králíky 
pan Jaroslav Dušánek, že ze zdravotních 
důvodů na této výroční schůzi oznámí rezig-
naci na funkci předsedy. Záměr rezignovat 
na svoji funkci oznámili i ostatní členové 
výkonného výboru TJ.  

Hlavním tématem valné hromady bylo 
hospodaření organizace, projednání nových 
stanov a volba nového výkonného výboru. 
Z tohoto důvodu přípravný výbor valné 
hromady připravil ve spolupráci s jednot-

livými kluby návrh nových stanov a výběr 
kandidátů pro volbu nového výkonného 
výboru včetně členů revizní komise. Na 
výroční schůzi byli pozváni představitelé 
města Králíky a zástupci Orlického spor-
tovního sdružení, jehož je TJ Jiskra členem. 
Za město Králíky se zúčastnila starostka 
města paní Jana Ponocná, místostarosta 
pan Čestmír Doubrava, za Orlické spor-
tovní sdružení se zúčastnil pan Jiří Šejna 
(předseda OSS). 

Po zahájení valné hromady informoval 
předseda Jaroslav Dušánek o rezignaci na 
funkci předsedy ze zdravotních důvodů. Za 
přípravný výbor přečetl poděkování Jan 
Divíšek, za město Králíky poděkovala panu 
Dušánkovi paní starostka a pan místosta-
rosta. Vedení města Králíky ocenilo činnost 
předsedy TJ udělením pamětního listu, 
zápisem do pamětní knihy města a předá-
ním věcného daru. Zástupci TJ předali panu 
Dušánkovi poděkování ve formě věcného 
daru, předseda OSS předal ocenění za rozvoj 
sportu. Osobně poděkování předala paní 
Hejtmanská, jednatelka TJ. Vedení města 
a zástupci TJ předali také pamětní list a 
věcný dar i paní Jarmile Hejtmanské, která 
pracovala ve funkci jednatelky TJ a zároveň 
je členkou výkonného výboru OSS.

Za město Králíky na valné hromadě 
vystoupil pan místostarosta, který krátce 
zrekapituloval spolupráci mezi městem 

a TJ a informoval o záměrech města 
v oblasti podpory sportu včetně přípravy 
projektů výstavby sportovišť (fotbalový 
stadion, zázemí na tenisových kurtech). 
Dle sdělení pana místostarosty bude při 
přípravě projektu město spolupracovat 
s vedením TJ tak, aby zázemí splňovalo 
podmínky stanovené fotbalovým svazem. 
Za OSS informoval o některých aspektech 
financování sportu pan Šejna. Následně 
se valná hromada seznámila se zprávou 
o hospodaření, projednala návrh nových 
stanov. Podle nové platné právní úpravy 
byla do názvu TJ zapracována informace 
o tom, že se jedná o občanské sdružení. 
Nový název organizace zní: TJ Jiskra 
Králíky, o.s. Upravit názvy musí všechna 
občanská sdružení do roku 2009.

Valná hromada dne 8. 6. 2007 schválila 
zprávu o hospodaření, dále schválila nové 
stanovy TJ a zvolila nový výkonný výbor. 
Členy výkonného výboru byli za jednotlivé 
oddíly zvoleni:

Pavel Musil (fotbal), Jiří Hlava (hokej), 
Mgr. Iveta Kubíčková (volejbal), Mgr. Karel 
Hlava (tenis), Miroslav Černohous (turis-
tika), Bedřich Novotný (lyžování), Bc. Jan 
Divíšek (lyžování), Antonín Vyšohlíd (stolní 
tenis), Jiřina Hejtmanská (ASPV). Členy 
revizní komise byli zvoleni: Jaroslav Petr 
(tenis), Jaroslav Makara (fotbal). Valná 
hromada uložila klubům a provozovateli 
prodejny TJ provést revizi hospodaření 
s termínem k 30. 6. 2007.

Zvláštní poděkování patří vedení města 

a vedoucímu ŠJ za umožnění konání valné 
hromady v prostorách ŠJ.

Statutární orgán TJ
Dne 15. 6. 2007 se sešel nově zvolený 

výkonný výbor na svém prvním jednání. 
V průběhu jednání výkonného výboru bylo 
zvoleno nové představenstvo:

předseda TJ - Beřich Novotný
místopředseda TJ - Mgr. Karel Hlava
jednatel TJ - Bc. Jan Divíšek.
Výkonný výbor uložil jednotlivým 

členům připravit návrh na zpracování 
účetnictví TJ Jiskra Králíky, o.s. dodava-
telským způsobem. Výkonný výbor uložil 
jednateli zpracovat přehled vyhlašovaných 
grantových programů na podporu sportu 
a ve spolupráci s jednotlivými oddíly 
připravit přehled požadavků oddílů na 
rok 2008.

Za redakci KZ Jan Divíšek

Poděkování panu Jaroslavu Dušánkovi
Málokdo tuší, jak obtížná finanční 

situace nastala v 90-tých letech minulého 
století pro sportovní organizace na malých 
městech a vesnicích. Tam, kde chybí silný 
sponzor, není možné provozovat samostat-
ně sportovní zařízení, chybí finanční pro-
středky na rozvoj. Také TJ Jiskra vzhledem 
k zániku podniku Tesla neměla dostatečné 
finanční zdroje na provoz, údržbu a obnovu 
sportovního zázemí. Z těchto důvodů došlo 
k převodu budovy tělocvičny na město a 
město požádalo úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových o vydání pozem-
ků pod fotbalovým stadionem. Rozpočet 
TJ Jiskra je naplňován prostřednictvím 
příspěvků z ČSTV (podle počtu aktivních 
členů), případně příspěvků z jednotli-

vých sportovních svazů (fotbal, lyžování, 
hokej…), jediným doplňkovým zdrojem pro 
financování rozpočtu TJ Jiskra je provoz 
vlastní prodejny.

Pan Jaroslav Dušánek jako dlouholetý 
předseda TJ Jiskra v těchto nelehkých 
ekonomických podmínkách ve spolupráci 
s jednotlivými oddíly a celým výkonným 
výborem přispěl k udržení organizace a 
zajistil její životaschopnost. Během výkonu 
funkce předsedy TJ se staral o rozvoj sportu 
v našem městě ve všech disciplínách, dříve 
jako výkonný sportovec se věnoval zvláště 
fotbalu. Funkci předsedy vykonával bez 
nároku na finanční odměnu. 

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy 
Bc. Jan Divíšek

Předseda OSS předává pamětní pla-
ketu J. Dušánkovi

Podpis do pamětní knihy Města Králíky

Představitelé města, odboru školství, kultury a tělovýchovy a TJ poděkovali také 
paní Jarmile Hejtmanské za dlouholetou práci v orgánech TJ.
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Fotbalisté se po 7 letech vracejí do krajské 1. A třídy
Konečná tabulka:

1. Jiskra Králíky 26 15 4 7 51:39 49  
2. Sokol Rychnov n. Moravě 26 12 7 7 53:40 43  
3. SK Zámrsk 26 12 7 7 41:32 43  
4. SK Masokombinát Polička B 26 12 3 11 40:40 39  
5. Horní Újezd 26 11 6 9 35:36 39  
6. Svitavy B 26 11 5 10 29:28 38  
7. SK Prepo Proseč u Skutče 26 10 6 10 53:50 36  
8. SK Vysoké Mýto B 26 10 6 10 36:36 36  
9. Sokol Dolní Újezd B 26 10 4 12 37:37 34  

10. Sokol Sebranice 26 9 7 10 38:39 34  
11. Sokol Pomezí 26 8 8 10 40:42 32  
12. FK Česká Třebová B 26 9 5 12 38:42 32  
13. Sokol Kamenná Horka 26 7 9 10 30:39 30  
14. Sokol Verměřovice 26 4 7 15 30:51 19

JARNÍ ZÁPASY:
Pomezí - Králíky 1:2 (1:1)
Domácí zahájili zápas v poli lépe, několik slibných šancí 

však neproměnili. A tak se ve 20. minutě prosadili hosté: po 
standardní situaci nasměroval míč do sítě Hlava. Z pokračující 
převahy Pomezí se zrodilo vyrovnání, neatakovaný P. Pecina 
zamířil z hranice vápna přesně k tyči – 1:1. Po změně stran 
byli domácí lepším mužstvem, velké příležitosti promarnili 
Drobný a Nespěšný. Trest přišel pět minut před koncem, kdy 
po rohu skóroval hlavou Emil Šoka a poslal Králíky do I. A 
třídy. Závěrečná snaha domácích vyzněla naprázdno. Branky: 
20. Hlava, 85. Šoka. Sestava: Valčík – Chromek, Jiří Makar, 
Šoka, Ježek, Hájek, Jar. Makar, Starý, Paulus, Musil, Hlava 
(Zezulka, Halanič).

Králíky - Rychnov na Moravě 3:6 (1:4)
V Králíkách se mohlo v neděli slavit, ale domácí zápas 

nezvládli. Již v 7. minutě skóroval po samostatném úniku 
Kylar. V 16. minutě vybojoval míč Hlubinka a Matějka hlavou 
zvýšil. O pět minut později přidal třetí gól Hlubinka a ve 35. 
minutě dokonal zkázu domácích Černušák. Králíky snížily 
v poslední minutě prvního poločasu Starým a vykřesali jis-
kru naděje. Tu ale po zahájení druhé půle zhasil zbytečným 
vyloučením Durna. Když o chvíli později neproměnil svou 
šanci Hlava a Grochol zvýšil na 5:1, bylo jasné, že domácí 
slavit nebudou. Ke konci se sice ještě skóre změnilo záslu-
hou králických Hlavy a Musila z pokutového kopu, ale na 
konečných a zasloužených 6:3 pro Rychnov pečetil Matějka. 
Branky: Starý, Hlava, Musil (z pen.), ŽK: 4:3, ČK: 1:0 (Durna), 
diváků: 300. Sestava: Valčík – Durna, Jiří Makar, Khol, Ježek, 
Jaroslav Makar, Starý, Paulus, Zezulka, Musil, Hinkelmann 
(Hlava, Chromek). 

Zámrsk – Králíky 3:1 (1:0)
Branky: Šoka, ŽK: 3:5, ČK: 0:1 (Šoka). Sestava: Valčík 

– Durna, Jiří Makar, Khol (28. Starý), Šoka, Ježek, Jaroslav 
Makar, Hinkelmann (85. Chromek), Pavlas, Musil, Zezulka 
(75. Hlava).

Králíky - Svitavy B 4:0 (1:0)
Hodně důležitý zápas v neděli domácí zvládli a svitavské 

rezervě vrátili podzimní porážku 0:4. Králíky byly od začátku 
aktivnější a již ve 13. min. se dostali do vedení Zezulkou, 
který po hlavičce Starého prostřelil brankáře Škorpíka. Ještě 
do konce poločasu spálili domácí šance Zezulkou a Musilem, 
V 60. min, překvapil brankáře Škorpíka Starý, který křížnou 
střelou vymetl růžek jeho branky. O minutu později byl vylou-
čen svitavský Urban a domácí si zbytek zápasu užili. V 70. 
min. dobře hrající Hinkelmann zvýšil na 3:0 o dvě minuty 
později střídající Chromek výstavní střelou ze třiceti metrů 
zvýšil na 4:0. Králíky ještě poté spálily další gólové šance. 
Jejich vítězství bylo naprosto zasloužené. Branky: Zezulka, 
Starý, Hinkelmann, Chromek, ŽK 2:4, ČK 0:1, diváků 250. 
Sestava: Valčík – Starý, Jiří Makar, Khol, Šoka, Ježek. Jar. 
Makar, Hinkelmann, Paulus, Musil, Zezulka. Střídali Chro-
mek, Durna a Hlava.

Kamenná Horka – Králíky 2:2 (1:1)
Branky: 22. Zezulka, 82. Musil, ŽK: 2:2. Sestava: Valčík 

– Durna, Jiří Makar, Starý, Ježek, Hinkelmann, Jar. Makar, 
Musil, Paulus, Zezulka, Hlava (Šoka).

Králíky - Proseč 2:2 (2:2)
Banky: Jaroslav Makar, Musil, ŽK: 2:2, diváků: 250. 

Sestava: Valčík - Jiří Makar, Durna, Chládek, Starý - Hin-
kelmann, Jaroslav Makar - Paulus, Musil, Zezulka (Hlava, 
Hájek, Chromek).

Dolní Újezd B – Králíky 2:1 (1:1)
Branky: Durna, ŽK: 4:2. Sestava: Valčík – Chromek, Jiří 

Makar, Khól, Durna, Chládek, Paulus, Jar. Makar, Starý, 
Hájek, Hlava (Ježek, Hinkelmann, Halanič).

Králíky – Horní Újezd 2:0 (1:0)
Branky: Starý 2, ŽK: 1:2, diváků: 200. Sestava: Valčík 

– Jungvirt, Jiří Makar, Khol, Chládek, Paulus, Starý, Jaro-
slav Makar, Hájek, Durna, Hlava (Ježek, Chromek, Hinkel-
mann).

Polička B – Králíky 1:2 (1:0)
Branky: 67. Jar. Makar, 83. Hlava, ŽK: 1:3. Sestava: Valčík 

– Jiří Makar, Khól, Starý, Durna, Ježek, Paulus, Jaroslav 
Makar, Hájek, Musil, Hlava (Chromek).

Králíky – Česká Třebová B 2:1 (1:0)
Utkání začalo minutou ticha za dlouholetého činovníka 

oddílu Jiřího Bělku. Do zápasu vstoupili lépe domácí: v 6. 
minutě se ve vápně uvolnil Khol a střelou do šibenice nedal 
Habrmanovi šanci. O čtyři minuty později mohl vyrovnat 
Tomeš. Druhý poločas začal dvěma trestnými kopy Abta, 
které brankář Valčík zneškodnil. V 68. minutě po nevinné 
akci v šestnáctce domácích prostřelil Gremlica vše, co mu 
stálo v cestě a vyrovnal. O výsledku rozhodla 75. minuta, 
kdy Hájek přeloboval vyběhnuvšího gólmana Habrmana. 
V 85. minutě fauloval Habrmana Hlava, gólman oplácel a byl 
vyloučen. Branky: Khol, Hájek, ŽK: 2:2, ČK: 0:1 (Habrman), 
diváků: 200. Sestava: Valčík – Chromek, Starý, Khol, Jiří 
Makar – Jaroslav Makar, Paulus, Hájek, Ježek – Musil, Durna 
(Hinkelman, Hlava, Jungvirt).

Zdroj: www.jiskrakraliky.wz.cz

Týden na kole
Položíte-li žákům sedmých tříd králických základních škol 

otázku, kdy bylo v tomto školním roce nejtepleji, svorně odpoví, 
že to bylo třetí týden v květnu. Proč? Protože v tomto týdnu 
se účastnili cyklistického kurzu na Severomoravské chatě a 
v jejím okolí. Obě základní školy kurz uspořádaly současně. 
Pro „ bílou“ to byla premiéra, zatímco „žlutá škola“ s tímto 
typem kurzu má již zkušenosti. 

První den byly děti rozděleny do družstev a během pěti 
slunečních dní někteří ujeli až 150km v kopcovitém terénu. 
Zavítali jsme do Vojtíškova, Vysoké, navštívili jsme Nový hrad 
u Hanušovic. Opačným směrem jsme se vydali na Červenou 
Vodu, kde jsme si prohlédli ještě neotevřenou rozhlednu na 
Křížové hoře, kterou pro nás mimořádně otevřeli. Málokdo 
z nás do té doby věděl, kde je Čečel, Rudolfův pramen nebo 
Tři tabule.

Denní třicetikilometrové túry nás všechny prověřily fyzicky 
i psychicky. Nás kantory velmi potěšilo, že se najdou žáci, kteří 
si ještě chtějí sáhnout na dno svých sil. A to i ti, kteří seděli 
na kolech letos poprvé.

K samotným vyjížďkám patří také pravidelná údržba kol. Se 
servisem pomáhali nejen dívkám galantní a zruční mechanici 
z obou škol. Během týdne bylo potřeba opravit 15 defektů. 

Děti nás přesvědčily, že velmi rychle regenerují. Po každém 
výletě to vypadalo, že ani nedojdou do svých pokojů. Ovšem po 
deseti minutách již hrály přehazovanou a kopanou.

Dva večery strávené u ohníčku, fotbalový zápas žáci ver-
sus učitelé ( mimochodem 3:1 pro učitele) svědčí o tom, že se 
všichni dobře bavili.

Děkujeme sponzorům – Cyklo Jiráska, vodoinstalace Hošpes 
a Česká spořitelna, díky kterým jsme mohli  při závěrečném 
večírku odměnit drobnostmi všechny účastníci kurzu. Poděko-
vání patří také městu Králíky, které nám bezplatně zajistilo 
dopravu všech věcí na místo a zpět.

Za ZŠ Moravská a ZŠ 5. května Mgr. Iveta Kubíčková
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Pozvánka - přijďte fandit
Ve dnech 23. a 24. 7. 2007 přivítáme 

v Králíkách účastníky 3. ročníku mezi-
národního etapového závodu dvojic na 
horských kolech. Letos je zatím přihlášeno 
270 dvojic z celého světa. Ve startovní 
listině jsou například mimo závodníků 
z jednotlivých evropských států i závodníci 
z USA, Kolumbie, JAR. Jak upozorňují 
organizátoři, stále je možné se přihlásit 
na webových stránkách závodu: www.
bikechallenge.cz.

Většina závodníků bude ubytována v ZŠ 
Moravská, zde bude pro závodníky připra-
vena i „mycí linka“ na kola. Stravování 
závodníků zajistí Školní jídelna Králíky. 
Ubytování doprovodných týmů organizátoři 
nezajišťují.

Ukončení 1. etapy závodu je v pondělí 23. 
7. 2007 na Velkém náměstí v Králíkách, 
závodníci budou dojíždět v průběhu celého 
odpoledne. Ihned po dojezdu posledních 
závodníků proběhne na náměstí vyhodno-
cení této etapy. 

Z důvodu bezpečnosti závodníků bude po 
celou dobu dojezdu etapy uzavřeno Velké 
náměstí a ulice Valdštejnova. Na ostatních 
místech průjezdu závodníků bude doprava 
regulována. Od 18.00 hod. bude probíhat 
na náměstí kulturní program pro všechny. 
Přijďte tedy fandit a zároveň se pobavit.

Start 2. etapy závodu je v úterý od 10.00 
hod. na Velkém náměstí. Od ranních hodin 
bude prostor opět uzavřen (Velké náměstí, 

ulice Valdštejnova), ukončení uzávěry star-
tu je 15 minut po odstartování. Závodníci 
jsou na startu rozděleni do výkonnostních 
kategorií (podle výsledků z předchozího 
dne). Start této etapy provede paní sta-
rostka Jana Ponocná. Přijďte i tento den 
podpořit závodníky na startu této opravdu 
těžké etapy závodu (viz. popis trati dále). 

Zatímco první etapu popisují organizátoři 
jako lehkou, spíše pro zahřátí, druhou eta-
pu popisují jako jednu z nejtěžších. Snad 
napoví něco výškové profily těchto etap, 
které zde zveřeňujeme.

Protože náš region navštíví návštěvníci 
z celého světa, rozhodli jsme se představit 
v rámci kulturního večera na náměstí spíše 
místní soubory, občerstvení jsme zajistili 
ve spolupráci s „místním“ pivovarem. 
Srdečně zveme i „nesportovce“ na večerní 
posezení.

Vážení občané, věříme, že pochopíte 
plánovaná dopravní opatření spojená 
s bezpečností závodníků v ulici Vald-

štejnova a na Velkém náměstí. Dalším 
omezením bude částečná uzávěra v ulici 
Nádražní. Zde bude vyhrazena parkovací 
plocha pro parkování vozidel doprovod-
ných týmů.

Základní informace o závodu:
BikeChallenge je etapový MTB závod 

pořádaný v souladu s pravidly největších 
akcí tohoto druhu ve světě. Jezdci soutěží 
ve dvoučlennývh týmech rozdělelných do 
kategorií podle věku a pohlaví.

Etapa č. 1, charakteristika trati:
Datum: 23. 7. 2007. Start: Duszniki Zdrój 

(POL). Cíl: Králíky (CZE). Vzdálenost: 81 
km. Převýšení: 2280 m. Nejvyšší bod: 1111 
m n.h.m./Velká Deštná. Nejnižšší bod: 500 
m n.h.m./Duszniki Zdrój.

Etapa č. 2, charakteristika trati:
Datum: 24. 7. 2007. Start: Králíky (CZE). 

Cíl: Stronie Śląskie (POL). Vzdálenost: 64 
km. Převýšení: 2090 m. Nejvyšší bod: 1220 
m n.m./Schronisko Pod Śnieżnikiem. Nej-
nižšší bod: 484 m n.m./Stronie Śląskie.

Mapové podklady a další instrukce nalez-
nete na webových stránkách závodu:

www.bikechallenge.cz.

1. třída - běh 300m: zleva Sandra Micha-
ličková, Eliška Kyllarová, Jana Macková

Den rekordů 2007 - sportovní areál při ZŠ Moravská Králíky

4. kategorie - běh 800m: zleva K. Her-
manowicz, Vendula Rychetská, Nikola 
Kupcová.

3. kategorie - běh 60m: zleva Zdeněk 
Valenta, Roman Holubec, Josef Žerníček.

3. kategorie - hod kriketovým míč-
kem: zleva Natalia Login, Martina 
Uhlířová, Lucie Nesvadbová.

Skok do dálky Start běhu na 1500 metrů
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Den rekordů s mezinárodní účastí
30. května pořádala ZŠ Moravská Králíky druhý ročník 

atletických závodů pod názvem Den rekordů. Letošního roční-
ku se nezúčastnily pouze králické školy a školy z okolí Králík. 
Přivítali jsme zde také děti z Olomouckého kraje a z Polska.

I letos se závodilo ve čtyřech kategoriích podle věku a pohlaví. 
Prvňáčci měli svou vlastní kategorii. Některé disciplíny jsme 
pozměnili, některé jsme vynechali.

O velmi dobré kvalitě samotných závodů svědčí i to, že pouze 
čtyřikrát u chlapců a třikrát u dívek nebyl překonán rekord 
z minulého ročníku.

Vyhlašování nejlepších jednotlivců mělo slavnostní ráz. Ceny 
nejlepším atletům předávali starostka a místostarosta Králík. 

Organizačně celé závody zvládali především učitelé naší ško-
ly. Postarat jsme se museli také o žáky, kteří nezávodili. Proto 
byl celý mítink pro nás učitele náročný. Nikdo z pořadatelů však 
nelitoval. Bylo by přece škoda nevyužít tak krásného prostředí 
sportovního areálu. Spokojeni byli i žáci ze všech zúčastněných 
škol. Někteří možná poprvé pocítili radost z dobrého výkonu a 
třeba z některého z nich v budoucnu vyroste úspěšný atlet nebo 
někdo, pro kterého se stane atletika celoživotním koníčkem.

Zúčastněné školy:
ZŠ 5. května Králíky, ZŠ praktická Králíky, ZŠ Mladkov, 

ZŠ Červená Voda, ZŠ Štíty, ZŠ Hanušovice, ZŠ Międzylesie 
– Polsko, ZŠ Moravská Králíky, DVÚ Králíky.

ředitelka závodu: Mgr. Iveta Kubíčková

Výsledková listina:
Chlapci
1. třída
Běh 40m: 1. Filip Kurasz 6,94s (Polsko), 2. Roman Pospíšil 

7,30s (ZŠ Moravská Králíky), 3. Lukáš Adamec 7,65s (ZŠ 5. 
května Králíky).

Běh 300m: 1. Filip Kurasz 1:09,4 (Polsko), 2. Jakub Hoško 
1:09,4 (ZŠ 5. května Králíky), 3. Martin Pospíšil 1:10,1 (ZŠ 
Moravská Králíky).

1. kategorie
Běh 50m: 1. Jaroslav Čermák 8,34s (ZŠ Červená Voda), 2. 

Lukáš Sedlačík 8,50s (ZŠ Hanušovice), 3. Miroslav Vlk 8,52s (ZŠ 
Hanušovice), 4. Roman Švéda 8,86s (ZŠ Moravská Králíky), 5. 
Tomáš Seidl 8,75s (ZŠ Moravská Králíky).

Běh 300m: 1. Lukáš Zavadil 1:00,1 (ZŠ Hanušovice), 2. Miro-
slav Vlk 1:01,0 (ZŠ Hanušovice), 3. Lukáš Sedlačík 1:01,7 (ZŠ 
Hanušovice), 4. Roman Švéda 1:02,4 (ZŠ Moravská Králíky), 5. 
Petr Večeř 1:03,7 (ZŠ Moravská Králíky).

2. kategorie
Běh 50m: 1. Ondřej Ščabura 7,22s (ZŠ Hanušovice), 2. Jordán 

Cakirpaloglu 7,44s (ZŠ Hanušovice), 3. Kacper Pietraszuk 7,96s 
(Polsko), 6. Dominik Dostál 8,00s (ZŠ Moravská Králíky).

Běh 300m: 1. František Ambroz 00:51,0 (ZŠ Hanušovice), 
2. Mariusz Duš 00:52,26 (Polsko), 3. Jiří Kalousek 00:53,0 (ZŠ 
Červená Voda).

Skok daleký: 1. Kacper Pietraszik 395cm (Polsko), 2. Denis 
Tomíček 390cm (ZŠ Hanušovice), 3. Jakub Ziental 387cm (Pol-
sko).

Hod kriketovým míčkem: 1. Tomáš Drlík 50,0m (ZŠ Hanu-
šovice), 2. Lukáš Starý 46,1m (ZŠ Moravská Králíky), 3. Jordán 
Cakirpaloglu 45,4m  (ZŠ Hanušovice), 5. Jan Málek 36,1m (ZŠ 
Moravská Králíky), 6. Dominik Dostál 34,7m (ZŠ Moravská 
Králíky).

3. kategorie
Běh 60m: 1. Roman Holubec 8,56s (ZŠ Moravská Králíky), 2. 

Zdeněk Valenta 8,96s (ZŠ Červená Voda), 3. Josef Žerníček 9,04 
(ZŠ Štíty), 4. Pavel Veselý 9,2s (ZŠ Moravská Králíky), 6. Michal 
Rada 9,31s (ZŠ Moravská Králíky).

Běh 800m: 1. Josef Žerníček 2:39,22 (ZŠ Štíty), 2. Piotr Koval-
ski 2:44,91 (Polsko), 3. Jakub Stejskal 2:46,00 (ZŠ Moravská 
Králíky).

Skok daleký: 1. Zdeněk Valenta 417cm (ZŠ Červená Voda), 
2. Pavel Veselý 413cm (ZŠ Moravská Králíky), 3. Josef Žerníček 
396cm (ZŠ Štíty), 5. Filip Michalička 378cm (ZŠ Moravská Králí-
ky), 7. Petr Garnek 376cm (ZŠ Moravská Králíky).

Hod granátem: 1. Ondřej Hejtmanský 39,9m (ZŠ Moravská 
Králíky), 2. René Diro 38,1m (ZŠ praktická Králíky), 3. Pavel 
Veselý 37,6m (ZŠ Moravská Králíky).

4. kategorie
Běh 60m: 1. Jiří Kubíček 7,51s (ZŠ Štíty), 2. Przemek Zdyb 

7,76s (Polsko), 3. Jiří Skalický  8,01s (ZŠ Štíty), 6. Jan Kylllar 
8,32s (ZŠ Moravská Králíky).

Běh 1500m: 1. Jiří Kubíček 5:02 (ZŠ Štíty), 2. Radim Minář 
5:03 (ZŠ Štíty), 3. Jakub Halanič 5:08 (ZŠ Moravská Králíky), 6. 
Jan Divíšek 5:16 (ZŠ Moravská Králíky).

Skok daleký: 1. Josef Bílý 508cm (DVÚ Králíky), 2. Jan 
Kyllar 492cm (ZŠ Moravská Králíky), 3. Jan Faltus 489cm (ZŠ 
Moravská Králíky).

Vrh koulí (4 kg): 1. Patrik Červeňák 10,69m (DVÚ Králíky), 
2. Jaroslav Pařízek 10,45m (ZŠ Moravská Králíky), 3. Josef Bílý 
10,11m (DVÚ Králíky).

Dívky
1. třída
Běh 40m: 1. Sandra Michaličková 7,72s (ZŠ Moravská Krá-

líky), 2. Andrea Králová 7,84s (ZŠ Moravská Králíky), 3. Eliška 
Kyllarová 8,05s (ZŠ Moravská Králíky).

Běh 300m: 1. Eliška Kyllarová 1:11,4 (ZŠ Moravská Králíky), 
2. Sandra Michaličková 1:12,2 (ZŠ Moravská Králíky), 3. Jana 
Macková 1:16,3 (ZŠ praktická Králíky), 4. Barbora Dušková 1:20,0 
(ZŠ Moravská Králíky).

1. kategorie
Běh 50m: 1. Hana Morongová 7,59s (ZŠ Hanušovice), 2. Romana 

Wintrová 7,78s (ZŠ Hanušovice), 3. Kristýna Křivohlávková 8,8s 
(ZŠ 5. května), 5. Sára Hejtmanská  8,84s (ZŠ Moravská Králíky), 
6. Natálka Saňáková 9,00s (ZŠ Moravská Králíky).

Běh 300m: 1. Hana Morongová 1:00,8 (ZŠ Hanušovice), 2. 
Růžena Fisterová 1:01,5 (ZŠ Hanušovice), 3. Natálka Saňáková 
1:01,2 (ZŠ Moravská Králíky).

2. kategorie
Běh 50m: 1. Sara Jasiňska 7,74s (Polsko), 2. Sylvie Winklero-

vá 7,75s (ZŠ Hanušovice), 3. Lucie Brůnová 8,02 (ZŠ Moravská 
Králíky).

Běh 300m: 1. Paulina Koczergo 0:56,0 (Polsko), 2. Jana Win-
klerová 0:57,0 (ZŠ Hanušovice), 3. Lucie Brůnová 0:59,0 (ZŠ 
Moravská Králíky).

Skok daleký: 1. Marcela Kalousová 354cm (ZŠ 5. května Krá-
líky), 2. Romana Sobolová 345cm (ZŠ Moravská Králíky), 3. Jana 
Winklerová 343cm (ZŠ Hanušovice), 4. Lucie Brůnová 340cm (ZŠ 
Moravská Králíky).

Hod kriketovým míčkem: 1. Kamila Skotáková 30,1m (ZŠ 
Moravská Králíky), 2. Hana Beranová 28,9m (ZŠ Moravská Králí-
ky), 3. Magda Kozlowska 28,4m (Polsko), 4. Lucie Brůnová 28,0m 
(ZŠ Moravská Králíky).

3. kategorie
Běh 60m: 1. Tereza Faltusová 9,04s (ZŠ Moravská Králíky), 

2. Marie Konyariková 9,25s (ZŠ Červená Voda), 3. Lucie Nesvad-
bová 9,35s (ZŠ Moravská Králíky), 5. Aneta Slaninová 9,88s (ZŠ 
Moravská Králíky).

Běh 600m: 1. Kasia Lukanska 1:59,2 (Polsko), 2. Veronika 
Revúsová 2:06,5 (ZŠ Moravská Králíky), 3. Laura Cieplinska 
2:15,2 (Polsko).

Skok daleký: 1. Lucie Nesvadbová 380cm (ZŠ Moravská 
Králíky), 2. Bára Jílková 379cm (ZŠ 5. května Králíky), 3. Tereza 
Faltusová 354cm (ZŠ Moravská Králíky).

Hod kriketovým míčkem: 1. Martina Uhlířová 39,5m (ZŠ 
Moravská Králíky), 2. Natalia Login 38,3m (Polsko), 3. Lucie 
Nesvadbová 34,2m (ZŠ Moravská Králíky), 4. Eliška Vylítová 
33,2m (ZŠ Moravská Králíky).

4. kategorie
Běh 60m: 1. Julie Stará 8,86s (ZŠ 5. května Králíky), 2. Jar. 

Andryszak 9,11s (Polsko), 3. Ola Kurasz 9,36s (Polsko).
Běh 800m: 1. Vendula Rychetská 3:09,5 (ZŠ Moravská Králíky), 

2. K. Hermanowicz 3:10,3 (Polsko), 3. Nikola Kupcová 3:13,0 (ZŠ 
5. května Králíky).

Skok daleký: 1. Alexandra Kurasz 452cm (Polsko), 2. Jadwi-
ga Andryszak 408cm (Polsko), 3. Nikola Leimerová 403cm (ZŠ 
Moravská Králíky), 4. Vendula Rychetská 397cm (ZŠ Moravská 
Králíky).

Vrh koulí (3 kg): 1. Barbora Suminská 10,27m (Polsko), 2. 
Adéla Juračková 8,37m (ZŠ Moravská Králíky), 3. Jana Bednářová 
7,94m (ZŠ 5. května Králíky), 4. Kristýna Knotheová 7,68m (ZŠ 
Moravská Králíky).
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Okresní kolo hry Plamen
Okresní Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (OSH ČMS) 

a Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Lichkov pořádali ve dnech 1. a 
2. června okresní kolo hry Plamen v areálu SOU opravárenského 
v Králíkách, které je vrcholem celoroční práce mladých hasičů. 
Činnost s dětmi v kolektivech mladých hasičů je významnou čin-
ností, kterou náš SDH přispívá k formování mladé generace. 

Celostátní hra mladých hasičů PLAMEN se postupně zkvalit-
ňuje a za léta svého trvání si získala velikou oblibu u dětí.

V naší malé obci jsou do hry zapojeni chlapci i děvčata různého 
věkového složení. Cílem každoroční práce sboru je rozšiřovat a 

zkvalitňovat znalosti a návyky i všestranné zájmy dětí ve všech 
oblastech a účelně tak naplňovat jejich volný čas. Na soutěž 
mladých hasičů sem přijelo 500 děti z celého okresu Ústí nad 
Orlicí. Mladí hasiči soutěžili v těchto disciplínách: 

požární útok, požární útok CTIF, štafeta CTIF, útok požárních 
dvojic, štafeta jednotlivce a štafeta 4 x 60 m. Naše děti se umístily 
v kategorii mladších na 14 místě a za to jím chceme poděkovat. 
Také chceme poděkovat vedoucím za trpělivost.

Na soutěž přijeli i významní hosté, radní Pardubického kraje 
Ing. Petr Šilar, starosta obce Lichkov Zdeněk Brůna a tajemník 
MěU Králíky Ing. Miroslav Bouška.

Soutěž byla ohodnocena velmi úspěšně. Starosta, inspektorka 
paní Faltusová a rada mládeže OSH ČMS 
nám moc děkovali za uspořádání přípravy 
a občerstvení. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat vám všem, kteří jste nám pomoh-
li jak s přípravou tak průběhem soutěže.

Jménem starosty SDH Lichkov a jménem 
velitelky žen, zároveň děkujeme všem, kteří 
nejsou v SDH Lichkov, ale rádi nám na této 
akci pomohli.

Faltus František – starosta SDH
Faltusová Lenka – velitelka žen

Oslavy klubových barev
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Červená Voda, respektive jeho výbor 

dlouho pátral v historii i mezi pamětníky a došel k závěru, že 
fotbalisté Červené Vody nemají oficiální klubové barvy ani vlajku. 
Proto byly vytvořeny návrhy na klubové barvy, dresy a vlajku, 
vycházející ze znaku obce Červená Voda. Po jejich schválení, 
jsme se rozhodli spojit poslední domácí utkání právě uplynulé 
sezóny s představením barev dresů a vlajky široké veřejnosti. 
Nové klubové barvy TJ Jiskra Červená Voda – fotbalový oddíl 
jsou červená a žlutá.

Oslavy klubových barev se konaly v sobotu 9. 6. 2007 na 
červenovodském fotbalovém stadionu. Před zápasem dorostu, 
který už byl přeborníkem okresu, představil předseda FO p. 
Stanislav Revús novou klubovou vlajku. Nové dresy předsta-
vili dorostenci v následujícím zápase. V tomto místě se sluší 
poděkovat starostovi p. Švestkovi a obecnímu zastupitelstvu 
za příspěvek na tuto sadu dresů. Slavnosti se zúčastnil mimo 
jiné hosty i předseda OFS Ústí nad Orlicí p. Knap, který při 
té příležitosti předal dorostencům pohár a diplom okresního 
přeborníka. Poté nám předali zástupci výboru Králického kar-
nevalu šek s příspěvkem na podporu činnosti mládeže – za což 
jim samozřejmě děkujeme.

Program celého odpoledne byl bohatý, pro děti byly připraveny 
soutěže, jízda na koních a čtyřkolkách. Občerstvení zajištěno 
ve velkém sortimentu i množství. Dále byl představen závodní 
automobil v souvislosti s nadcházejícími závody automobilů do 
vrchu – PRIX ORLICKO ve dnech 14. a 15. 7. 2007 na trati 
Červená Voda Suchý vrch.

Výsledky fotbalových utkání nebyly ten den to nejdůležitější, 

ale pro úplnost je nutné je zmínit. Dorostenci v posledním domá-
cím utkání porazili Ústí nad Orlicí „B“ 7 : 2 a muži vyhráli nad 
Tatenicemi 2 : 0.

Také jsme ten den přivítali delegaci funkcionářů z polské obce 
Wloszakowice, kteří projevili přání navázat s naším fotbalovým 
oddílem družbu. Tento den se tato družba podařila navázat 
a naši polští přátelé pěli na naši organizaci odpoledne pouze 
samou chválu.

Za výbor fotbalového oddílu TJ Jiskra Červená Voda mohu 
hodnotit proběhlou akci za velmi vydařenou, kromě malé nepří-
jemnosti ze strany počasí, kdy muselo být i utkání dorostu na 
15 minut přerušeno. 

ZA FO TJ Jiskra Červená Voda Horák Jan
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