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Významné dny měsíce září
  1. 9. Světový den míru 
  8. 9. Mezinárodní den gramotnosti
8. 9. - 16. 9. Dny evropského dědictví
(letos: památky, řemesla, lidová kultura)
16. 9. Den církevního školství 
16. 9. Mezinárodní den ochrany
 ozónové vrstvy 
21. 9. Mezinárodní den míru 
21. 9. Mezinárodní den
 Alzheimerovy choroby 
22. 9. Evropský den bez aut 
27. 9. Světový den cestovního ruchu 
30. 9. Mezinárodní den překladatelů
Významné dny bez pevného data:
3. úterý v září: Mezinárodní den míru 
poslední neděle v září: Mezinárodní den 

neslyšících
koncem září: Světový den srdce

Den Sil podpory a výcviku AČR
Cihelna 2007 Králíky

Ve dnech 17. a 18. 8. 2007 se v našem 
městě konal již 10. ročník „Cihelny“, jak 
je tato tradiční akce zkráceně nazývána. 
Oficiální název této akce je v nadpisu člán-
ku a má vyjadřovat spolupráci tří složek, 
které nesly hlavní tíhu organizace – Síly 
podpory a výcviku AČR, kluby vojenské 
historie a město Králíky. Zvláště účast 

armády má zásadní podíl na úspěchu 
celé akce, což lze vysledovat porovnáním 
návštěvnosti při loňské „malé“ Cihelně a 
letošní „velké“, které se zúčastnila armá-
da v plné síle. Poděkování armádě za její 
práci při Cihelně jsme vyjádřili nejen v ofi-
ciálních projevech, ale i v neformálních 
rozhovorech s armádními činiteli. Věříme, 
že naše nové, přátelské vztahy budou zá-

kladem k další úspěšné spolupráci.
V době psaní tohoto článku ještě nemá-

me k dispozici přesné statistiky, přesto pár 
čísel o akci již můžeme napsat. Ukázky 
v obou dnech navštívilo okolo 15 tis. divá-
ků a to je, myslíme velmi úctyhodné číslo. 
Na organizaci akce a na ukázkách se po-
dílelo kolem 700 lidí. Diváci měli možnost 
shlédnout několik desítek kusů historické 
i současné vojenské techniky a vybavení 
(včetně techniky) dalších složek IZS, Celní 
správy, Vězeňské služby a dalších.

Při této příležitosti bychom chtěli velmi 
ocenit práci zaměstnanců a dobrovolníků 
z Vojenského muzea Králíky, kteří po 
několikaletém úsilí těsně před akcí do-
končili rekonstrukci historického tanku 
T-34 a tento tank mohl být předveden 
divákům v historických ukázkách. Záro-

veň na pracovnících VMK v čele s p. Mar-
kem Bartošem ležela prakticky veškerá 
odpovědnost za organizaci a technické, 
materiální i personální zabezpečení his-
torických ukázek.

Chceme také velmi poděkovat všem 
pracovníkům městského úřadu a příspěv-
kových organizací města za jejich obětavou 
práci při organizaci akce. I představitelé 
armády byli tentokrát velmi spokojeni 

(pokračování na straně 2)
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s úrovní spolupráce s městem a ocenili ji 
udělením pamětních listů pracovníkům 
úřadu. Vedení města udělil generálmajor 
ing. Antonín Pugzik Pamětní medaile 
velitele Sil podpory a výcviku. Velmi nás 
potěšilo, že armáda nezapomněla a uděle-
ním pamětní medaile ocenila i „duchovního 
otce“ Cihelny – bývalého starostu města 
ing. Antona Zimu, za jeho zásadní zásluhy 
o vznik „Cihelen“.

Chtěli bychom ještě vyzdvihnout práci a 
pomoc Klubu celníků Orlicko, který se po 
loňských začátcích stal nedílnou a velmi 
důležitou součástí organizačního týmu. 

V neposlední řadě děkujeme také dalším 
složkám pomáhajícím při Cihelně – HZS 
Králíky, Policii ČR, členům SDH Králíky 
a Prostřední Lipka, členům JSDH Lichkov, 
zaměstnancům SMK Králíky, firmě ZEOS 
a dalším, bez jejichž pomoci bychom se neo-
bešli a neobejdeme ani v dalších letech.

Neprozradíme snad žádné vojenské 
tajemství, když na závěr řekneme, že Síly 
podpory a výcviku zařadily do návrhu re-
sortního plánu činnosti na příští rok účast 
na Cihelně 2008! Byť od návrhu ke schvále-
ní plánu je ještě dlouhá cesta a nelze říct, že 
návrh musí být schválen, je to fantastická 
zpráva pro všechny příznivce Cihelny, 
neboť (snad to nezakřikneme) by mohla 
znamenat, že třeba nebudeme již muset 
dělit Cihelnu na „velkou“ a „malou“…

vedení města Králíky
foto: Jaroslav Vacek

Den Sil podpory a výcviku AČR
Cihelna 2007 Králíky

(dokončení ze strany 1)

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
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Darovala nejkrásnější dar - naději na život 
Na jaře letošního roku jsem se do-

zvěděla od dlouholetého dárce krve 
Vladimíra Hejtmanského o tom, že 
mezi námi žije šťastná žena – paní 
Jaroslava Jungvirtová, která daro-
vala nejkrásnější dar – NADĚJI NA 
ŽIVOT. Poprosila jsem ji o odpověď 
na několik otázek:

Proč jste se rozhodla zařadit se do 
registru dárců kostní dřeně?

Asi už 10 let jsem dárkyní krve, 
kterou jezdím dávat do Šumperka. 
S problematikou kostní dřeně jsem se 
nikde nesetkala, až při jedné návštěvě 
dárcovského centra krve v Šumperku 
jsem si přečetla letáček s přihláškou 
o  možném dárcovství kostní dřeně. 
Docela mě to na první dojem zaujalo. 
Chvíli jsem přemýšlela, proč bych to 
nezkusila, když jsem zdravá. Podmín-
kou bylo samozřejmě celkové zdraví a 
registrace do registru kostní dřeně musí 
být do 35ti let. V tu dobu jsem měla 
ještě rok do této hranice, tak jsem si 
řekla, že to zkusím. 

Kdy a koho jste kontaktovala?
Odeslala jsem přihlášku do nejbližší-

ho registru, který je v Hradci Králové. 
Už ani nevím, za jak dlouho se mi ozvali, 
že musím přijet na odběry krve, ale 
bylo to docela rychlé. Tak jsem se tam 
vydala, i když v obavě, co se ode mě bude 
chtít. Probrali se mnou všechny možné 
informace ohledně této problematiky, 
podepsala jsem souhlas s „případným“ 
dárcovstvím kostní dřeně a samozřejmě 
si vzali spoustu vzorků krve. Až tam 
jsem se dozvěděla, že registrovaných 
dárců kostní dřeně u nás je kolem 30 000 
a transplantací, které byly realizovány 
od roku 1994, bylo pouze 191. Kostní 
dřeň se dává pacientům, kteří mají ra-
kovinu krve – leukémii. Spousta z těchto 
lidí zemře a málo z nás si uvědomí, jak 
málo stačí k tomu, abychom jim pomohli 
vrátit se zpět k plnohodnotnému živo-
tu. V registru kostní dřeně jsou pouze 
vzorky krve. 

Co vše je třeba absolvovat – zdra-
votní prohlídky, odběry apod?.

Zdravotní prohlídka předem není 
nutná. Při první návštěvě Hradce Krá-
lové mi vzali vzorky krve, ze kterých 
se dá skoro vše vyčíst. Samozřejmě se 
mnou sepsali, jaké nemoci jsem prodě-
lala, kdo v rodině je nemocný a s čím. 
Zařadili mě do registru ČR, který je 
napojen na mezinárodní registr kostní 
dřeně, a řekli, že teď už musím jen če-
kat, jestli budu mít to štěstí a mé vzorky 
krve se budou shodovat s některým 
z nemocných.

Můžete nám popsat, jak vše pro-
bíhá?

Ve shonu, který v dnešní době je, 
jsem si ani neuvědomila, když mi po 
dvou letech vloni v červnu zavolali a 
chtěli opět vzorky krve, co po mě chtějí! 
Samozřejmě jsem si vzpomněla, ale 
nevěnovala tomu takovou pozornost, 

chtěli přeci jen vzorky!!! Po příjezdu 
opět do Hradce Králové mi sdělili, že 
znaky mé krve se shodují s jedním pa-
cientem. Opět nastala otázka, zda jsem 
ochotna dřeň darovat. V této chvíli jsem 
se už nemusela vůbec rozmýšlet. Jako 
jedna z tisíců registrovaných jsem byla 
vhodná pro někoho, kdo na to moc če-
kal! Vzali mi vzorky krve, které musely 
být podrobeny hlubším testům, které 
jsou náročné a hrozně drahé. Poté mi 
bylo sděleno, že se se mnou spojí přímo 
paní doktorka z Plzně, kde se kostní 
dřeň odebírá. V červenci loňského roku 
mi opravdu zavolala a byla hrozně ráda, 
že mám zájem něco takového udělat. 
Domluvily jsme se na prohlídce a dal-
ších podrobnostech, které jsme musely 
vyřešit při mé návštěvě v Plzni. 20. 
července 2006 jsem se tedy vydala do 
Plzně. Ohromilo mě příjemné a velice 
vstřícné jednání lékařů, kteří se touto 
problematikou zabývají. Procházka po 
chodbě onkologického oddělení není 
vůbec nic příjemného. Vidíte nemocné, 
starší, mladší, ale i malé děti, kteří 
musí mít roušky na pusinkách, většinou 
i zahalenou hlavu, a nejhorší jsou ty 
jejich smutné oči. Paní doktorka, která 
se mě ujala, mi sdělila, že po dalších 
testech mé krve jsem opravdu vhodným 
dárcem, znovu mi vše vysvětlila. Mu-
sela jsem se rozhodnout, jakou formou 
budu kostní dřeň darovat. Jsou dva 
způsoby. Prvním způsobem je odběr 
kostní dřeně z krve, kde pacient asi 
4 hodiny leží napojen na separátor, 
kterým probíhá jeho krev a zde se 
kostní dřeň vyseparovává. Takže to 
vypadá, jako když dáváte krev, jen tam 
ležíte déle. Druhým způsobem je odběr 
kostní dřeně z lopaty kyčelní kosti při 
celkové narkóze. Tento způsob jsem si 
vybrala já. Paní doktorka mi sdělila, 
že při odběru kostní dřeně se odebere 
asi 1 litr krve (kostní dřeň se odebírá 
s krví), a že musím při této návštěvě 
dát asi 1/2 litru krve k autotransfuzi 
(tzn., že tuto krev mi při odběru kostní 
dřeně vrátí zpět). Všichni dárci krve 
jistě vědí, že při odběru se může ode-
bírat max. 1/2 litru krve. Takže jsem si 
darovala krev a domluvili jsme se na 
definitivním termínu odběru kostní 
dřeně, který byl začátkem srpna. Toto 
musí být přesně domluveno, protože 
k této akci se připravuje i nemocný. 
Kostní dřeň se ihned po odběru dává 
pacientovi. (Tomu se musí nejdříve zni-
čit jeho kostní dřeň, tzv. ozařováním, a 
pak teprve může dostat novou.) Kostní 
dřeň neleží v nějakých skladech, jak 
se mnozí domnívají. Je to velice drahá, 
nedostupná a životadárná tekutina. Po 
mém příjezdu v srpnu loňského roku 
mi znovu udělali všechny testy a dru-
hý den jsme mohli přistoupit na odběr 
kostní dřeně. Ráno mi píchli včeličku 
a už jsem jela. Pamatuji si na šťastné 
pohledy doktorů, kteří za mnou přišli 

a na mírnou bolest v zádech. Odběr se 
všemi přípravami trval asi hodinku. 
Žádná jiná bolest nebyla, jen památka 
v podobě tří vpichů. Ten, koho občas 
bolí záda, to už vlastně zná. Starali 
se o mě opravdu jako o malé batole. 
Krásný pocit a pohledy pacientů mluví 
za vše. V nemocnici jsem strávila 4 dny 
a mohla jet domů šťastná, že to snad 
pacientce pomůže.

Jak dlouho trvalo, než se našel pa-
cient, kterému jste mohla pomoci?

Pacient se nehledá!!!! Hledá se vhodný 
dárce. Mnozí pacienti se svého dárce 
nikdy nedočkají. Pokud se najde, je to 
zázrak v podobě šance na nový život 
nemocného.  Transplantace kostní dře-
ně bývá poslední záchrannou metodou 
léčení nejtěžších nemocí krve.

Znáte se s ním osobně?
Není dovoleno seznamovat se s paci-

enty. Lékaři vám nesmí sdělit nic kon-
krétního. Mně jen řekli, že to je žena a 
je z České republiky. (Kolegyně darovala 
dřeň pacientce z Německa). Je to z toho 
důvodu, že asi rok po transplantaci 
kostní dřeně se čeká, zda se opravdu 
kostní dřeň ujme a pacient se uzdraví. 
Je to dlouhý a psychicky náročný proces 
čekání pro celou rodinu nemocného. Při 
předávání cen dárcům letos v květnu 
v Praze jsem byla svědkem toho, jak se 
po šesti letech setkali dárce a pacientka. 
(Zprostředkovali to lékaři, kteří se o ně 
starali). Dárcem byl muž po třicítce a 
pacientkou holčička, tenkrát pětiletá, 
nyní už jedenáctiletá slečna. Slzy dojetí 
nebraly konce. Podle nejnovějších zpráv 
se mé pacientce kostní dřeň ujala a 
zatím se jí daří dobře.

Co vzkážete zdravým lidem?
V dnešní době se lidé zaměřují vět-

šinou sami na sebe a nic kolem je ne-
zajímá. Teprve tehdy, až se jich tento 
problém osobně dotkne, si uvědomí, 
jakou cenu v porovnání s banálními 
věcmi má lidský život. Já věřím, že 
i mezi námi jsou tací, kteří chtějí pomoci 
a pomohou.  Vím, že mnozí z nich o této 
možnosti ani neví.

Pokud jste zdraví a chcete obětovat 
pár dnů pro někoho, komu dáte naději na 
nový život, neváhejte ani chviličku. Je to 
nádherný a nenahraditelný pocit štěstí.

Na otázky Ivany Marečkové odpo-
vídala paní Jaroslava Jungvirtová, 
ekonomka králického gymnázia

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 a Město Międzylesie vás srdečně zvou na kulturní a sportovní program u příležitosti

Setkání partnerských měst Králíky a Międzylesie
Králický Lískovec – 1.ročník běžeckých závodů

Oslavy výročí 15. let založení Sdružení obcí Orlicko
Dne 22. 9. 2007  město Králíky a město Międzylesie 

pořádají tradiční partnerské setkání občanů obou regionů. 
Tradiční součástí akce je kulturní pořad, sportovní soutěže, 
výstava dětských výtvarných prací na téma „Moje místo 
v Evropě (EU)“, prezentace měst prostřednictvím vlastních 
infocenter, ukázky řemesel, prezentace drobných výrobců.

Kulturní část:
Akce začíná v 10.00 hod. na Velkém náměstí v Králíkách, v dopolední části akce vystoupí nejprve orchestr 

OSP (PL), který zahraje hymny obou partnerských měst a EU. Dále budou účinkovat děti z MŠ Moravská, MŠ 
Międzylesie, MŠ Pivovarská, taneční soubor Bedronky (PL), dívky z tanečního oboru ZUŠ Králíky, taneční 
soubor Fantazia (PL), Rapeři (PL) a děti ze ZŠ praktická Králíky. 

Od 12.45 proběhne vyhodnocení dětské výtvarné soutěže a zároveň budou předány ceny účastníkům spor-
tovních soutěží.

V odpolední části vystoupí hudební kroužek seniorů z Králík LaLaKroužek, dále soubor Róža Róžanka (PL), 
soubor Osed Goworów (PL), LaLaKroužek a následně tento blok uzavře soubor Dlugopolanki (PL).

V dalšíčásti programu se opět představí taneční obor ZUŠ Králíky a taneční skupina HIP-HOP (PL). 
Odpolední blok uzavře svým téměř dvouhodinovým vystoupením výborný dechový orchestr z Letohradu AF 

Brass Band Letohrad.
Podvečerní a večerní část bude věnována moderní hudbě, vystoupí hudební soubory Masterpiece (ČR, 

Broumov), Lowcy Szmalu (Pl, Nowa Ruda), Dolly Bus Band (ČR, Letohrad), Banda Wyborowa (PL, Bystrica 
Kl.), Monroe (ČR, Králíky).

Sportovní dopoledne:
začíná v 10.30 hod. a bude se odehrávat na třech místech:

- sportovní areál při ZŠ Moravská (lehkoatletické disciplíny)              - sokolovna při ZŠ Moravská (stolní tenis)
- myslivecká chata (přespolní běh)

V průběhu akce zároveň přivítáme v Králíkách účastníky oslav 15. let založení Sdružení obcí Orlicko.
Pro dopravu účastníků do Králík jsou připraveny tyto varianty:

A) Autobus, který pojede na trase: Záchlumí, Litice, Česká Rybná, Hejnice, Dlouhoňovice, Žamberk (zastávka 
na náměstí 30 min. – zde v 09.00 proběhne zároveň start cyklistů), Lukavice, Letohrad (zastávka na zámku 30 
min.), Mistrovice, Jablonné nad Orlicí (zastávka na náměstí), Jamné nad Orlicí, Orličky, Čenkovce, Červenovodské 
sedlo (12.00 – 12.45 opékání buřtů), Červená Voda (13.00 – 13.30 hod., Králíky (příjezd 13.45).

B) Cyklo trasa – start v 09.-09.30 v Žamberku na náměstí, trasa vede po zelené T 4073 do Nekoře, dále po 
žluté T 4074 na Bořitov, Jablonné n. Orlicí, Jamné n. Orlicí, Suchý Vrch (opékání buřtů na Červenovodském 
sedle s účastníky autobusové trasy), po T 4069 do Červené Vody a Králík.

C) Pěší trasy – ve spolupráci s KČT sekce Králíky připraveny 2 okruhy s průvodcem (pan Vladimír Hejtmanský, 
tel. 465 631 436):

- Králíky, klášter na Hoře Matky Boží, srub „Utržený“, voj. Pevnost Hůrka, Vojenské muzeum Králíky, celkem 
cca 6 km;

- Králíky, Orlice, Šanov, Křízová hora (rozhledna nad Červenou Vodou), Hedeč, Králíky (okolo Mariánského 
pramene) celkem cca 12 km.

Sraz účastníků pěších tras je v 10.00 hod. na náměstí v Králíkách.
Ukončení všech tras a setkání účastníků je na náměstí v Králíkách v 15.00 hod., slavnostní přivítání účastníků 

této akce proběhne v 15.30 hod.

Občerstvení je zajištěno ve spolupráci s Klubem celníků a pivovarem Holba Hanušovice.

V sobotu bude uzavřeno Velké náměstí od 08.00 hod., 
z  tohoto důvodu žádáme místní podnikatele, aby si  za-
jistili zásobování obchodů na náměstí podle. Dále bude 
od pátku uzavřeno parkoviště u Evropského domu, toto 
parkoviště  bude  uzavřeno  do  sobotního  odpoledne. 

Akce je spolufinancována z prostředků Evropské 
unie v rámci projektu Kulturalne zdarzenia.
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Evropský dům v Králíkách zahajuje

Slavnostní vysvěcení kaple Na Pískách

Dne 3. 9. 2007 bude zahájen provoz 
v rekonstruovaném domě v Dlouhé 
ulici, nazývaném Evropský dům. 
Jeho slavnostní otevření připravuje 
vedení města sice až na 22. 9. 2007, 
ale již s počátkem nového školního 
roku začne fungovat Regionální infor-
mační centrum a veřejný internet 
(celotýdenní  provoz). Od října pak 
naplno naběhne program v malém 
kongresovém sále v 1. patře domu. 
Vedle klubových akcí menšího rozsa-
hu, jazykových kurzů, rekvalifikací, 
školení a workshopů bude kapacita 
nabízena i spolkům v Králíkách. 
Přístup do přízemí i do kongresového 
sálu je bezbariérový.

Spolkům, klubům i firmám nabí-
zíme volnou kapacitu v Evropském 
domě. Těšíme se na zajímavé podněty 
ke spolupráci.

D. Krabec

Dne 24. září 2007 v 9.30 hod bude 
králickým panem farářem Aloisem 
Baschantem a kněžími z Hory Matky 
Boží slavnostně vysvěcena kaple Na 
Pískách, celkově zrekonstruovaná 
Nadací Hory Matky Boží Franze Jent-
schkeho (pan F. Jentschke je od 11. 5. 
2004 čestným občanem města Králíky). 
Slavnosti se zúčastní i někdejší provin-
ciál redemptoristů, páter Jan Zemánek, 
který v době po roce 1988 Nadaci Hory 
Matky Boží při obnově tohoto poutního 
místa doprovázel.

Kaple Na Pískách, pravděpodobně 
nejkrásnější kaple v okolí Hory Matky 

Boží, byla obnovena na počest Heinze 
Latzela a jeho paní, dříve bydlištěm 
Králíky, Linke Adlergasse 254, od r. 
1946 Ziegelhüttenstraße 7, Lorsch, 
Německo. Pan a paní Latzelovi se velmi 
zasloužili o Horu Matky Boží i Králíky 
samotné.

Na tuto slavnost Vás srdečně zveme.
Ve stejný den proběhne i vysvěcení 

kaple na Horních Boříkovicích (v 9.00), 
která byla opravena z prostředků Nada-
ce za pomoci Dobrovolných hasičů z Dol-
ních Boříkovic a pana Jana Halbrštáta; 
jakož i vysvěcení všech kapliček v aleji 
vedoucí k Hoře Matky Boží (následně po 

kapli Na Pískách, asi v 10.00).
Za Nadaci Hory Matky Boží Franze 

Jentschkeho Jiří Vencl, Dušan Krabec

Nevíte si rady? Občanská
poradna vám poradí!

Každý z nás 
se na své život-
ní cestě někdy 
dostal na křižo-
vatku nebo roz-
cestí a nevěděl, 
kudy kam.

Pokud chcete 
autem bezpečně 

projet křižovatkou, musíte dodržovat 
pravidla silničního provozu. 

Životní křižovatky a rozcestí jsou 
však mnohem složitější a neexistuje 
žádný univerzální návod, jak je řešit.

Někdo má kamarády a známé, kteří 
rádi pomohou a poradí, ale za svou radu 
by „ruku do ohně nedali“. V této situaci 
vám nabízí pomoc občanská poradna.

Pomůžeme vám orientovat se ve vašich 
právech a povinnostech, vyhledáme sou-
visející informace a navrhneme možné 
varianty řešení vašeho problému. Vy 
sami už se potom rozhodnete pro řešení, 
které vám bude nejvíc vyhovovat.

Nepotřebujeme znát vaše jméno 
ani adresu. Naše rady nic nestojí. 
A přestože je naše poradenství bez-
platné, můžeme vám zaručit věcnou 
správnost informací a rad. Dokladem 
toho snad může být získání certifi-
kátu o poskytování vysoce kvalitních 
služeb Občanskou poradnou Ústí nad 
Orlicí.

Pokud naše síly nebudou stačit 
k vyřešení vašeho problému, odkážeme 
vás na odborníky v dané oblasti. 

Jsme tu proto, abychom vám pomoh-
li vaší životní křižovatkou projet co 
nejbezpečněji.

Rádi vás uvidíme:
v Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69
pondělí 8:00-11:30,12:30-17:00
čtvrtek  8:00-11:30,12:30-16:00
Volejte: 465 520 520.
v Letohradě, Na Kopečku 356
úterý 9:00-12:00
Volejte: 465 621 281.
Pošlete nám mail: poradna@orlicko.cz
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Vandalové a naše město
V poslední době se kromě jiných nešva-

rů rozmohlo polepování stromů různými 
reklamami. Jedná se většinou hlavně 
o stromy v městské památkové zóně, na 
hřbitově atd. Upozorňujeme „nelegální 
vylepovatele“ (fyzické i právnické osoby), 
že orgány města použijí veškeré dostupné 
prostředky dané příslušnými právními 
normami k zamezení tohoto nešvaru. 
K vylepování plakátů slouží určené výlepo-
vé plochy, tyto plochy spravuje pro Město 
Králíky firma Služby města Králíky, s.r.o.. 
Výlep plakátů je tedy nutné objednat 
u této firmy a hlavně zaplatit.

Velkým problémem jsou „večerní dý-
chánky“ mládeže na náměstí. Většinou 
dochází k poškozování městského a sou-
kromého majetku, jsou přesouvány lavičky 
atd. Dalším problémem jsou krádeže 
sazenic květin. Zde nelze obviňovat jenom 
mládež, bohužel...

Z tohoto důvodu zvažuje vedení města 
instalaci dozorových kamer včetně mož-
nosti připojení těchto kamer  on-line na 
internet.

Jan Divíšek, vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy

Axis4.info, projekt zaměřený na podpo-
ru podnikatelů a probíhající pod záštitou 
Hospodářské komory ČR, rozšířil působ-
nost i do našeho regionu. Projekt Axis4.
info se velice úspěšně rozvíjí již řadu let a 
do dnešního dne se do něj zapojily desítky 
tisíc podnikatelských subjektů. Vzhledem 
k přínosům v oblasti podpory podnikání, 
dosavadním úspěchům a důvěryhodnosti 
můžeme podnikatelům účast v tomto pro-
jektu doporučit.

Co je Axis4.info? Centrální registr 
Axis4.info je aktivita Hospodářské komory 
ČR, cílem které je vybudování celorepubliko-
vého internetového katalogu výrobků a čin-
ností podnikatelských subjektů a institucí ze 
všech oborů průmyslu, obchodu a služeb.

Podrobné údaje o Vaší firmě jsou tak 
k dispozici Vašim potencionálním zákazní-
kům nebo partnerům. Účastí v projektu tak 
podnikatel získá možnost široké propagace, 
na kterou by musel jinak vynaložit značné 
finanční prostředky.

Co konkrétně přináší projekt Axis4.info 
Vaší firmě:

1. Vstupem do registru podnikatelských 
subjektů Axis4.info se údaje o Vaší firmě 
a nabízeném sortimentu stávají součástí 
informací, které Hospodářská komora ČR 
spolu s regionální samosprávou krajů a 
měst prezentují v tuzemsku i v zahraničí.

2. Vstupem do registru umožníte Vašim 
stávajícím i potencionálním zákazníkům 
získávat aktuální informace o Vašich pro-
duktech a službách. Jak vyplývá z údajů 
Hospodářské komory ČR, stále více pod-
nikatelů používá k vyhledávání svých 
dodavatelů právě systém Axis4.info.

3. Axis4.info není pouze seznamem. 
Vstupem do registru získáte také možnost 
své údaje kdykoli upravovat nebo doplňo-
vat. Tyto informace o Vás můžete využít 
i jako plnohodnotnou internetovou stránku, 
která slouží k prezentaci Vaší společnosti. 

Axis4.info – Pomocná ruka podnikatelům
4. Axis4.info umožňuje rychlé získávání 

informací o Vašich zákaznících, dodavate-
lích i konkurentech. 

Vzhledem k přínosům k rozvoji podni-
kání v  regionu se město Králíky rozhodlo 
projekt Axis4.info podpořit. Informace 
obsažené v katalogu budou propojené na 
internetové stránky regionu. Toto propo-
jení přinese další výhody: Vaše společnost 
se zařazením do registru a zobrazením 
sídla v podrobných mapách stane součástí 

podnikatelského prostředí a celkové infra-
struktury v našem městě.

Více informací 
o projektu Axis4.
info získáte na ad-
rese www.axis4.cz, 
informačních cent-
rech Hospodářské 
komory nebo na ze-
lené lince Axis4.info 
č. 800 900 501.
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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. 35

číslo popisné: 660/2  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1, plocha bytu 42,50 m2

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

sporák, karma
předpis měsíčního nájemného: 1.563,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.185,- Kč

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

termín uzavření nájemní smlouvy:
nejdříve od 15. 10. 2007

konečný termín přijímání žádostí: 1. 10. 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.

CHIRURTICKÁ AMBULANCE
ČERVENÁ VODA

Ordinační doba od 1. 9. 2007
Pondělí 8:00 – 15:00 hod. (od 15:00 hod. plánované výkony dle objednání)
Úterý 8:00 – 15:00 hod. (od 15:00 hod. traumatologická poradna dle objednání)
Středa 8:00 – 15:00 hod. (od 15:00 hod. proktologická poradna dle objednání)
Čtvrtek 8:00 – 15:00 hod. (od 15:00 hod. cevní poradna dle objednání)
Pátek 8:00 – 12:00 hod. (od 13:00 hod. plánované výkony dle objednání)
Sobota 8:30 – 12:00 hod.
V neděli a ve státních svátcích ambulance nefunguje.
Kontakt: telefon 465 626 650; e-mail: rusek@orlicko.cz; www.volny/rusekdr

Upozornění pro čtenáře
a předplatitele

Vážení čtenáři, jak jste si v poslední době všimli, kvalita tištěných 
obrázků uvnitř čísla nebyla právě nejlepší. Problém způsobovala 
starší technologie tisku, na druhou stranu to pro nás bylo cenově 
výhodnější. V tomto zářijovém čísle nám tiskárna zpracovala sazbu 
jinou technologií. Věříme, že změna technologie sazby přispěje k 
lepší čitelnosti zpravodaje. Bohužel toto zlepšení má i negativní 
dopad, znamená zvýšení ceny zpravodaje. Důvodem zvýšení ceny 
není jenom změna technologie tisku, ale i postupné zvyšování ceny 
papíru v uplynulém období. I přes zvýšení prodejní ceny zpravodaje 
je sazba nadále částečně dotována z městského rozpočtu.

Od ledna 2008 budou tedy ceny upraveny takto: cena na stáncích, 
obchodech bude Kč 10,-; cena pro předplatitele zasílaných výtisků 
Kč 9,-; poštovné za zasílání zpravodaje pro rok 2008 je stanoveno 
podle sazebníku České pošty pro rok 2007.

Možnosti inzerce v Králickém zpravodaji
Inzerce pro právnické osoby: cena Kč 5,- á cm2, černobílý tisk 

(přední a zadní strana v barevné úpravě jsou vyhrazeny pro potřeby 
města - kulturní akce atd.), opakovaná inzerce minimálně 6x po 
sobě - sleva 25 %. Provizní sleva zprostředkovatelským agenturám 
není poskytována!

Inzerce pro fyzické osoby: osobní inzerce - typu vzpomínka, 
poděkování atd. Kč 2,- á cm2, řádková inzerce pro občany je zdarma 
(nabídky typu koupím - prodám), nezveřejňujeme inzeráty  hanli-
vého charakteru, dále nezveřejňujeme neověřené a neautorizované 
příspěvky případně inzeráty typu seznamka.

Vkládaná inzerce: Kč 0,50 v případě, že vložení inzerce 
zajistí objednatel vlastními silami, Kč 1,- v případě zajištění vlo-
žení inzerce ze strany redakce. V obou případech se cena násobí 
celkovým počtem výtisků konkrétního nákladu v daném měsíci 
(běžně 800 ks).

Inzerci přijímá: slečna Lenka Faltusová, mail: l.faltusová@
orlicko.cz, tel. 465670705, Jan Divíšek, mail: j.divisek@orlicko.cz, 
tel. 465670721. Termíny uzávěrky: - do 22. v měsíci

Děkujeme za pochopení a za Vaši přízeň za redakci KZ Jan 
Divíšek

Zahradnická FLORA OLOMOUC 
Barvy, vůně a chutě podzimu

Špičkovou produkci domácích i zahra-
ničních pěstitelů ovoce, zeleniny a škol-
kařských výpěstků představí podzimní 
zahradnická výstava FLORA OLOMOUC 
2007. Největší akce svého druhu v České 
republice se uskuteční ve dnech 4. – 7. 
října   na Výstavišti Flora Olomouc (ote-
vřeno denně od 9 do 18 hodin). 

Ústřední expozice výstavy s indiánský-
mi týpí, totemy a vodopádem v hlavním 
pavilonu A ponese název “INDIÁNSKÉ 
LÉTO“. V prostorách největšího pavilonu 
výstaviště se pod záštitou Ovocnářské 
unie ČR a Zelinářské unie Čech a Mora-

vy představí nejlepší domácí producenti 
ovoce a zeleniny. Chutné výpěstky doplní 
expozice nejzajímavějších odrůd květi-
nové královny podzimu - chryzantémy 
. Galerie pavilonu bude patřit podzimní 
soutěži v aranžování květin pořádané 
Svazem květinářů a floristů.  Tradičnímu 
doplňku - ovocným a okrasným školkař-
ským výpěstkům pořadatelé vyhradili 
venkovní prostory výstaviště.

Návštěvnicky přitažlivou bude už 
tradičně velká společná expozice Čes-
kého zahrádkářského svazu v pavilonu 
G s přehlídkou krajových odrůd ovo-

ce, různých druhů zelenin, výstavou 
pěstovaných i divoce rostoucích hub, 
mykologickou poradnou, zahrádkářskou 
poradenskou službou, prodejem včelích 
produktů, skvělých moravských vín a 
hlavně burčáku! 

Pavilon E vyhradili pořadatelé součas-
ně probíhajícímu festivalu gastronomie 
a nápojů OLIMA se soutěží o nejlepší 
ovocnou pálenku FLORA KOŠT. Soutěžní 
vzorky budou mít opět možnost ochutnat 
i návštěvníci.

 Zahrádkáři, chalupáři a kutilové 
určitě ocení prodejní zahradnické trhy 
s pestrým sortimentem květin, ovoce, 
zeleniny, okrasných, ovocných dřevin, 
drobné zahradní mechanizace, pomůcek 
a potřeb v pavilonu H a na venkovních 
plochách výstaviště. Volné chvíle zpestří 
doprovodný program se spoustou dobré 
muziky, či  návštěva sbírkových skleníků 
a botanické zahrady výstaviště Flora. 

A na závěr dobrá zpráva pro všechny, 
kteří se už v předstihu rozhodnou pro 
návštěvu podzimní Flory Olomouc: při 
hromadné objednávce minimálně 20 
vstupenek platí 

15 procentní sleva. Vstupné pro žáky a 
studenty v doprovodu pedagoga v  počtu 
nejméně 10 osob je 15 korun.

Běžné vstupné (80,- Kč plnoplátci, 
60,- Kč studenti, důchodci, 20,- Kč děti 
od 6 do 15 let, 150 Kč rodinné vstupné 
(2 dospělí + 4 děti), zdarma - děti do 10 
let v doprovodu rodičů, na průkaz ZTP 
a ZTP-P

Další informace na www.flora-ol.cz 
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Chcete bezpečnější internet?
Rychlejší internet, nové mobily, odkud 

lze posílat i fotografie, a další vývoj 
počítačové techniky nabízejí stále nové 
možnosti a nové šance. S novými šance-
mi zároveň ale přichází i nové nebezpečí 
zejména pro děti. Praxe potvrzuje, že 
internetová sít dnes vytváří anonymní 
prostor pro komerční zneužívání dětí, 
dětskou pornografii a násilí. Této hrozbě 
je nutné čelit, proto v zemích Evropské 
unie vznikají aktivity na ochranu dětí 
před nebezpečím, které přináší internet. 
Internetový průmysl musí chránit děti 
ve stejné míře, v jaké se stará o bezpečí 
a pohodlí zákazníků, když bojuje se 
záplavou nevyžádané e-mailové pošty 
nebo počítačovými viry.

V dřívějších číslech Králického zpra-
vodaje jsme sice už na tuto problematiku 
upozorňovali např. Desaterem pro ško-
láky, ale chceme se k této otázce ještě 
vrátit, protože v praxi vidíme, že je to 
„pole silně neorané“.

Děti i rodiče se shodují v tom, že in-
ternet je užitečným zdrojem informací 
a zábavy. Děti si jsou ale v mnoha 
případech vědomy toho, že o internetu 
vědí víc než jejich rodiče a mnohdy toho 
zneužívají. 

Mezinárodní průzkumy ukázaly, že 
drtivá většina dětí ví, že nemají po-
skytovat osobní údaje, ale přesto jsou 
ochotny uvádět víc informací, než by po-
volili rodiče. 14% dětí se osobně setkalo 
s někým, koho poznaly prostřednictvím 
internetu, ale jen 4% rodičů připouští, 
že k tomu mohlo dojít, 44% dětí, které 
surfují internetem, navštívilo pornogra-
fické stránky a 30% dětí vidělo webové 
stránky obsahující násilí, zatímco tuto 
možnost připouští jen 15% rodičů.

Děti dospívají a jsou připraveny na 
kontakty se světem na intelektuální 
úrovni, ale chybí jim životní zkušenosti. 
Je proto důležité, aby rodiče i nadále 
hráli aktivní roli při jejich vedení.

Jaké činnosti nejčastěji provádějí 
na internetu dospívající děti?

Dospívající děti používají weby sociál-
ních sítí, stahují hudbu, využívají pro-
gramy pro zasílání rychlých zpráv (IM), 
e-mail a hrají online hry. Také aktivně 
používají vyhledávací moduly k získává-
ní informací na Internetu. Většina z nich 
již navštívila konverzační místnosti a 
mnoho se jich zúčastnilo soukromých 

konverzací či konverzací jen pro dospě-
lé. Chlapci v této věkové skupině mají 
větší tendence k vyhledávání drsného 
humoru, násilí, hazardních her nebo 
webů určených jen pro dospělé. Dívky 
se častěji zúčastňují konverzací online, 
a proto mohou být častěji vystaveny 
sexuálnímu obtěžování na webu.

Z webové stránky zabývající se bez-
pečností internetu jsme pro vás vybrali 
některé bezpečnostní tipy, které můžete 
použít i vy při poskytování rad svým 
dospívajícím:

1. Veďte s nimi maximálně otevřenou 
a pozitivní komunikaci. Mluvte s nimi 
o jejich času, přátelích a aktivitách na 
internetu.

Vyzvěte děti, aby vám sdělily, pokud 
se něčeho na Internetu bojí nebo z něče-
ho nemají dobrý pocit. Zůstaňte klidní 
a ubezpečte je, že vás mohou upozornit 
opravdu na cokoli, co by jim dělalo sta-
rosti. (Je důležité, aby si děti v tomto 
věku nemyslely, že jim odeberete jejich 
práva k používání počítače.) 

2. Ve spolupráci s dětmi vytvořte 
seznam domácích pravidel používání 
internetu. Měli byste do něj zahrnout 
typy webů, které nejsou omezeny, hodiny 
pro používání internetu a pokyny pro 
komunikaci s ostatními uživateli online 
včetně konverzačních místností.

3. Umístěte počítače připojené k in-
ternetu do společných prostor mimo 
ložnici dětí.

4. Seznamte se s možnostmi nástrojů 
internetových filtrů (například Ro-
dičovská kontrola systému Windows 
Vista (US) nebo Windows Live OneCare 
Family Safety (US)) jako doplňků rodi-
čovského dohledu.

5. Chraňte děti před automaticky 
otevíranými okny s nevhodným obsahem 
používáním blokování automaticky ote-
víraných oken, které je součástí aplikace 
Internet Explorer. 

Můžete také nastavit blokování au-
tomaticky otevíraných oken, které se 
zobrazují, když neprocházíte internet, 
pomocí programu Windows Defender.

6. Zjistěte, jaké konverzační místnosti 
nebo vývěsky dospívající děti navštěvují 
a s kým hovoří. Vyzvěte je, aby používaly 
monitorované konverzační místnosti a 
trvejte na tom, aby zůstávaly ve veřej-
ných konverzačních místnostech.

7. Trvejte na tom, aby děti nikdy 
nesouhlasily se schůzkou s kamarádem 
z internetu.

8. Naučte je, aby nikdy neposkytovaly 
osobní informace při používání e-mailu, 
konverzačních místností nebo programů 
pro zasílání rychlých zpráv bez vašeho 
povolení, aby nikdy nevyplňovaly re-
gistrační formuláře a osobní profily a 
neúčastnily se online soutěží.

9. Naučte děti, aby nestahovaly pro-
gramy, hudbu či soubory bez vašeho 
povolení. Sdílením souborů a přebíráním 
textu, obrázků nebo uměleckých děl 
z Internetu mohou porušovat zákony na 
ochranu autorských práv.

10. Promluvte si se svými dospívající-
mi dětmi o pornografii a online obsahu 
jen pro dospělé a nasměrujte jejich 
pozornost na kvalitní weby týkající se 
zdraví a sexuality.

11. Chraňte děti před spamem. Poučte 
děti, aby na internetu neposkytovaly 
svou e-mailovou adresu, aby nereagovaly 
na nevyžádanou poštu a aby používaly 
e-mailové filtry.

12. Zjistěte, které weby děti často 
navštěvují. Zajistěte, aby děti nena-
vštěvovaly weby s urážlivým obsahem 
a nevystavovaly osobní informace či 
vlastní fotografie.

13. Naučte děti zodpovědnému a etic-
kému chování na internetu. Internet by 
neměly používat k pomlouvání, šikano-
vání či zastrašování jiných uživatelů.

14. Zajistěte, aby se vás vždy zeptaly, 
než provedou finanční transakce online, 
včetně objednávání, nakupování či pro-
dávání položek.

15. Proberte s nimi online hraní ha-
zardních her a jejich potenciální rizika. 
Připomeňte jim, že online hraní hazard-
ních her je pro ně nezákonné.

Microsoft nabízí na webové adrese 
www.microsoft.com/cze (Zabezpečení 
domácnosti – Chraňte svou rodinu) ke 
stažení příručku, která krok za krokem 
popisuje, jak zlepšit internetové zabez-
pečení celé rodiny.

Na uvedené stránce si také můžete 
otestovat a rychle vyhodnotit vaše 
znalosti týkající se zabezpečení vašeho 
počítače apod.

V příštím čísle vás seznámíme s čin-
nosti Sdružení Internet helpline.

Z internetu vybrala, Ivana Marečková

Policie ČR na internetu
V nedávné době byly zřízeny webové 

stránky Okresního ředitelství Policie Čes-
ké republiky Ústí nad Orlicí, na kterých 
policisté pravidelně informují občany 
o aktualitách na jednotlivých obvodních 
odděleních, upozorňují na opatření 
omezující činnost občanů v jednotlivých 
regionech apod. Policisté také nabízejí ke 
stažení potřebné tiskopisy z úseku zbraní 
a střeliva, občané mohou lustrovat vozi-
dla v evidenci odcizených vozidel apod. 
Velmi vítaná je i možnost zapojit se do 

diskuse s vedoucími pracovníky jednotli-
vých obvodních oddělení. Pro Vaši snažší 
orientaci zveřejňujeme webové adresy 
jednotlivých obvodních oddělení:

www.policie.cz/ceskatrebova
www.policie.cz/chocen
www.policie.cz/kraliky
www.policie.cz/lanskroun
www.policie.cz/ustinadorlici
www.policie.cz/vysokemyto
www.policie.cz/zamberk
www.policie.cz/letohrad
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Nové nabídky ČD, a.s.
od 1. 9. 2007

Elektronickou jízdenku eLiška, určenou k cestám mezi kraj-
skými městy pro ty, kteří rádi nakupují přes internet a přitom 
levně cestují, bude od 1. září 2007 možné vyzvednout na všech 
pokladnách v celé České republice, které jsou vybaveny zařízením 
pro elektronický výdej jízdenek – tedy i v Králíkách. Cena této elek-
tronické jízdenky pro spojení mezi krajskými městy činí Kč 140,-. 
Tuto nabídku těžko využije cestující pro spojení mezi Hradcem 
Králové a Pardubicemi, na větší vzdálenosti je již výhodnější.

„Cestující už nebude muset jít pro internetovou jízdenku, jen na 
nádraží do krajského města. Pokud pojede třeba z Králík do Čes-
kých Budějovic nebo do Karlových Varů, může si nově vyzvednout 
objednanou eLišku už v Králíkách, do Pardubic/Hradce Králové 
si v místní pokladně (nebo elektronicky) koupí jízdenku podle 
tarifu a z Pardubic/ Hradce Králové  až do Českých Budějovic 
pojede na eLišku za 140 korun. Stále samozřejmě platí, že eLišku 
je možné koupit jen přes internet a může si ji koupit každý držitel 
In-karty/Rail plus.

Co je „eLiška“:
- jízdenka eLiška je určena pro cesty mezi krajskými městy 

v ČR 
- cestující zaplatí  140 korun bez ohledu na vzdálenost vybraných 

krajských měst 
- ve vlacích EuroCity a InterCity neplatí cestující příplatek 

60 korun 
- je možné ji koupit pouze přes internetový obchod na adrese 

http://eshop.cd.cz 
- může si ji zakoupit každý držitel In-karty/Rail plus 
- počet jízdenek je omezen na danou relaci a den.

Zdroj informace – tisková zpráva ČD, bližší informace na www.
cd.cz – cestování vlakem, jízdné a slevy ve vnitrostátní přepravě

Střepy a střípky ze sbírek Muzea K-S 14 „U cihelny“
úvodní slovo
Ve druhé polovině 30. let budovala Československá republiky 

rozsáhlý systém stálého opevnění, jenž měl společně se silnou 
mobilní armádou zajistit obranu státu a to především proti před-
pokládané agresi nacistického Německa. Okolí města Králíky 
mezi kótami Maliník a Adam bylo jedním z míst, kde výstavba 
pevností započala nejdříve. V průběhu tří let zde vznikla nejsil-
nější opevněná oblast tehdejší Československé republiky a jeden 
z nejsilněji opevněných úseků hranic v Evropě.

Vlevo od silnice z Králík do Prostřední Lipky byl na podzim roku 
1936 vybudován a v roce 1938 připraven k obraně mohutný a silně 
vyzbrojený pěchotní srub, jenž obdržel krycí název „U cihelny“. 
V systému opevnění severně města Králíky dostal důležitou roli. 
Měl svými zbraněmi  uzavřít silnici vedoucí do Králík, palebně 
krýt západním směrem leží srub K – S 15 a především východně 
situované bojové objekty dělostřelecké tvrze Hůrka. 

Pěchotní srub „U cihelny“ byl k výstavbě zadán spolu s dalšími 
objekty dne 9. června 1936 jako 3. stavebního podseku „Boříkovice“ 
Ženijního skupinového velitelství (ŽSV) v Králíkách; zařazen do 
kategorie: samostatný pěchotní srub oboustranný dvoukřídlý a 
vybudován ve III. třídě odolnosti – strop o síle 250 cm, čelní stěna 
275 cm, ostatní zdi 100 – 175 cm. Odolnost proti dělostřeleckému 
ostřelování granáty ráže 30,5 cm.

Prvním pracovním dnem na podúseku byl 22. červen 1936, lhůta 
k provedení stavby byla stanovena na 220 dnů. Podúsek budovala 
pražská stavební firma ing. Jan Matoušek. Celková zadávací 
částka za sedm objektů podseku činila 5.979.363,65 korun. Do září 
1938 se podařilo stavebně dokončit, vybavit a vyzbrojit všechny 
objekty tohoto podseku.

Pěchotní srub K – S 14 byl vybetonován ve dnech 29. září až 
8. října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 2.110 mł beto-
nu. Výzbroj objektu tvořily dva protitankové kanóny spřažené 
s těžkým kulometem, dvě dvojčata těžkých kulometů, těžký 
kulomet v sólo provedení, 9 cm minomet a pět lehkých kulometů. 
Na objektu byly osazeny dva pancéřové pěchotní zvony. Osádku 
objektu mělo tvořit 43 vojáků.

V současné době správu objektu a přilehlých pozemků zajiš-
ťuje neziskové sdružení Vojensko-historický klub ERIKA Brno 
podle mandátní smlouvy mezi tímto klubem a Městem Králíky. 
Ten zřídil v roce 2002 v objektu Muzeum čs. opevnění z let 1935 
– 38. Veškerá činnost vychází ze Stanov VHK ERIKA Brno, tedy 
z ochrany památek v oblasti vojenských dějin Československa, 

dějin regionu, připomínání významných událostí, vzdělávání a 
efektivního trávení volného času. 

Práce na objektu probíhají bezplatně a to prostřednictvím členů 
klubu, kteří mají stanovenou konkrétní zodpovědnost a ostatních 
dobrovolníků. 

Na stránkách Králicka budeme čtenáře seznamovat s různými 
zajímavostmi a novinkami Muzea.

Více informací na http://militaryclub.info/cihelna
J. Panuš

Zpracováno na základě:
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ 1936-38 vydala Společnost 

přátel čs.opevnění, 1999; VHK ERIKA Brno, sekce K-S 14 Králíky, 
Ročenka 2004.
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POZOR VÝLUKA!
Prosím věnujte pozornost následujícím informa-

cím týkajícím se výluky. Informace jsou rozděleny 
do tří částí:

1. obecná informace o první části etapy elektri-
fikace žel. trati Letohrad – Lichkov – termíny 
výluky v jednotlivých úsecích;

2. způsob odbavování cestujících během výluk;
3. aktuální informace
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JEDEME ZA DINOSAURY
Dinosauři – jedno slovo a co všechno 

se v něm skrývá.
Snad každý z nás už viděl film „Cesta 

do pravěku“, kde jsme se poprvé setkali 
s těmito druhohorními obludami. Se zata-
jeným dechem jsme sledovali obrovského 
Brontosaura, fandili býložravému Stego-
saurovi v jeho zápase s Tyranosaurem, 
třásli jsme se o osud pětice chlapců na 
jejich cestě za poznáním dávno zmize-
lého světa.

A tak když jsme se doslechli, že existuje 
někde u Brna DINOPARK, kam bychom 
se mohli za tajemnými dinosaury vypra-
vit, neváhali jsme ani chvíli – takovou 
výpravu si přece nemůžeme nechat ujít. 
Bude to prima, vidět tyto obludy v život-
ní velikosti, osahat si je, uslyšet třeba 
i jejich řev.

Ovšem, než se za nimi rozjedeme, bylo 
by dobré, abychom si o nich něco zjistili. 
Vypůjčili jsme si tedy několik knih, kde 
byly spousty obrázků různých dinosaurů. 
Při prohlížení knih jsme se seznámili 
se zvláštními názvy těchto oblud, se 
způsobem jejich života, obkreslovali si 
je a vybarvovali. Při tom všem jsme 
se těšili a byli moc zvědaví, jak to asi 
v tom DINOPARKU vypadá. Až jsme se 
konečně dočkali – na výlet jsme vyjížděli 
první červnový pátek a bylo to shodou 
okolností na Den dětí, takže výlet byl 
vlastně pro děti i malým dárkem k jejich 
svátku.

A aby to bylo ještě zajímavější, přizvali 
jsme i naše kamarády z MŠ Prostření 
Lipka, aby se k nám připojili – a byl to 
vlastně náš první společný výlet. Cesta 
nám rychle ubíhala, sledovali jsme kraji-
nu kolem dálnice, povídali si a než jsme se 
nadáli, byli jsme na místě. Zastavili jsme 
na parkovišti a vydali se do ZOO parku 
– odtud totiž vyjížděl náš DINO expres. 
Nejprve jsme však prošli ZOO park, 
museli jsme si přece pořádně prohlédnout 
spoustu našich i cizokrajných zvířat. 
Viděli jsme buvoly, lamy, různobarevné 
ovce a kozy.

Po prohlídce jsme se vrátili ke vchodu 
do parku, kde na nás čekal vláček. Přitom 
jsme se trochu občerstvili a ještě jsme se 
stihli vyfotografovat u obrovského dino-
sauřího drápu, který nás k tomu přímo 
vybízel. Mezi tím už přifrčel očekávaný 
expres – rychle jsme obsadili sedadla a 
výprava do druhohor mohla začít!

Ulicemi města Vyškova jsme dojeli až 
k tajemné bráně, kde začínal DINOPARK 
– konečně jsme byli tu!

Někteří z nás se trochu báli, co tam 
na nás vlastně čeká… Ale nebylo to tak 
hrozné, jak jsme očekávali. Ještěři byli 
sice obrovští, ale nehýbali se a tak z nás 
strach spadl. Hned za bránou jsme si poří-
dili společné foto obou našich mateřských 
škol – samozřejmě u obrovského dinosau-
ra, který snad hlídal vchod do parku. A 
s lepší náladou jsme se vydali dále. Na 
cestě parkem jsme pozorovali spoustu 
různých ještěrů, četli si na tabulích jejich 
názvy, poslouchali jejich řev… A někteří 
z nich vypadali opravdu hrůzostrašně, 

protože jejich pohybový a zvukový efekt 
byl dokonalý. Největší respekt v nás budil 
Tyranosaurus s obrovskou tlamou plnou 
ostrých zubů.

V parku bylo několik stánků, kde jsme 
si zakoupili sladkosti a nanuky. A pak 
také pohledy a figurky různých ještěrů. 
Ještě jsme tu navštívili panoramatické 
kino, kde jsme byli vtaženi do příběhu 
o zrození a životě jedné druhohorní 
obludy. Také jsme se tu trochu báli, ale 
vydrželi jsme statečně až do konce (a ti 
odvážnější se šli na ten pravěký příběh 
podívat ještě jednou). Po filmu jsme pak 
ještě odpočívali u stánku a čekali na náš 

vláček. Stejnou cestou jsme se vrátili do 
ZOO parku a tam jsme neodolali a ještě 
jednou jsme se vydali za našimi kama-
rády – zvířátky.

Ale pak už jsme spěchali do dětského 
koutku, který nás už lákal – museli jsme 
se také pořádně vydovádět – to je jasné!

Odpoledne se pomalu chýlilo ke konci 
a nastal čas k návratu. Jen neradi jsme 
se loučili se ZOO parkem a plni dojmů 
jsme se vrátili na parkoviště, kde nás 
očekával autobus připravený k odjezdu. 
Zaujali jsme svá místa a autobus vyrazil 
na cestu k našim domovům. Jeden výlet 
skončil a my se můžeme jen těšit na příští 
rok, až zase někam vyrazíme.

Děti a učitelky z MŠ Červený Potok a 
Prostřední Lipka

Loučení 2007
„Voláme vás, kamarádi,
 měli jsme vás všichni rádi, 
ve školičce naší milé, 
strávili jsme pěkné chvíle,
 ach ten čas tak rychle letí,
 už jsme vážně velké děti“.
Než jsme se nadáli, rok se s rokem 

sešel a už tu byl zase červen. Červen, kdy 
nám dorůstají další školáčci a kdy nás 
čeká nové loučení s dětmi, které nám za 
několik roků strávených v MŠ přirostly 
k srdci. Ale takový je život.

Scénář našich loučení se s malými 
obměnami každoročně opakuje. Sesta-
víme pásmo písniček, říkadel, tanečků, 
básniček a pilně nacvičujeme, abychom 
potěšili své blízké.

Nejinak tomu bylo i letos – během celé-
ho května jsme vybírali písně, tanečky a 
básničky, které zařadíme do programu, 
v červnu jsme pak už jen zkoušeli a řadili 
vše, aby jednotlivé části na sebe pěkně 
navazovaly. Při všem tom shonu jsme ani 
nestačili sledovat, jak dny letí a už tu byl 
poslední červnový pátek.

Tento den jsme se měli rozloučit 
s našimi školáčky a zároveň ti odvážnější 
měli ve školce opět přenocovat. V pátek 
dopoledne jsme chystali třídu a hernu 
pro odpolední slávu. Odpoledne jsme 

věnovali péči o své zevnějšky, všichni 
jsme se převlékli do slavnostního, děvča-
tům jsme vytvářeli nové účesy. Někteří 
už se nemohli ani dočkat, až ta sláva 
vypukne!

Konečně se začali sjíždět rodiče a ostat-
ní příbuzenstvo. Všichni se vítali s dětmi 
i s námi, vybírali si místa k usednutí. 
Jakmile bylo jasné, že všichni pozvaní 
dorazili, naše rozloučení mohlo začít.

Úvodem jsme se předvedli tanečkem 
„Jarní brána“, pokračovali vlněním po 
herně „Had leze z díry“, dále jsme zazpí-
vali několik zbrusu nových písní o létu, 
broučcích, zvířátkách, přírodě. Byly to 
písně, které nám vždy zvedly náladu, a 
rádi jsme si je zpívali. Program pokračo-
val tanečkem, přidali jsme několik zdra-
matizovaných říkadel se zpěvem.

Slavnostní fanfára uvedla to hlavní, 
kvůli čemu jsme se všichni sešli – roz-
loučení s předškoláky a jejich povýšení 
na školáky. Děvčata a kluci si nastoupili 
před vyzdobené tablo, kde se na ně dívala 
usměvavá barevná housenka, která nesla 
na těle jejich fotografie. Housenka jakoby 
říkala: „Proč byste se školy báli, nejste 
žádní peciválové“.

Jeden po druhém se každý představil, 
(pokračování na straně 20)
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něco o sobě pověděl a prozradil, čím by 
chtěl jednou být. Také se nám všichni 
pochlubili, co ještě umějí, slyšeli jsme 
básničky o škole, o písmenkách, o abe-
cedě – bylo jasné, že všichni už patří do 
školy a ne k nám, že už se s nimi musíme 
opravdu rozloučit. A tak každý z nich 
dostal ještě poslední úkol – ukázat, že 
je opravdický školák a prolézt bránou 
do školy, u které stáli dva opravdoví 
prvňáčci. Za splněný úkol byl každý paso-
ván na školáka – dostal šerpu s nápisem 

„ŠKOLÁČEK 2007“, pohádkovou knížku, 
malou kytičku, vybavený penál a desky 
na sešity. Obecenstvo dojatě přihlíželo, 
fotoaparáty blýskaly, jak se každý snažil 
tyto momenty zvěčnit. Děti se běžely 
pochlubit rodičům a sourozencům a chvíli 
na to měly učitelky náruče plné květin

Přitom jsme společně zavzpomínali 
na léta právě minulá, na různé příhody, 
na chvíle radostí, ale i starostí. Dobře 
se povídalo, ale rodiče se začali loučit 
a odjížděli do svých domovů. Ve školce 

zůstávali jen ti, kteří se rozhodli přeno-
covat, nebo vydržet alespoň do pozdního 
večera. Nejprve se všichni pořádně vydo-
váděli ve školce, ale protože venku byl 
krásný teplý podvečer, přemístili jsme 
se na zahradu. Po dobré večeři na terase 
jsme se dali do pohybových a závodivých 
her. Před soutěžením každý dostal na 
krk klíčenku s připevněnou papírovou 
kytičkou. Po každé splněné disciplíně 
přibylo na kytičce barevné razítko. A že 
jich bylo.

Soutěžili jsme v běhu, ve slalomu na 
koloběžkách, ve skákání na „hopících“, 
ve skákání v pytlích atd. Největší úspěch 
ovšem měly závody „koní s vozíčky“ 
– jeden táhl, druhý se vezl a pak se 
vyměnili. U této disciplíny jsme se taky 
nejvíc nasmáli. V zápalu boje jsme si ani 
nevšimli, jak se do zahrady nenápadně 
vplížila tma. Byl už večer a pocítili jsme, 
že už jsme i malinko unavení. A tak jsme 
se vrátili zpátky do školky, převlékli se, 
umyli. Nahoře jsme si nachystali lehát-
ka na spaní, pyžámka. Společně jsme si 
ještě zazpívali naše nové oblíbené pís-
ničky – to byl už poslední úkol a za něj 
poslední razítko. A pak už nezbylo, než 
zalehnout do připravených „pelíšků“. Při 
poslechu známých pohádek děti postupně 
usínaly. 

Blížilo se první prázdninové ráno 
roku 2007. V sobotu po snídani opět 
školka ožila – rodiče přijížděli pro své 
děti, z nichž některé poprvé přespaly 
bez rodičů a navíc mimo svůj domov. Při 
vyprávění zážitků se všichni loučili a 
odjížděli domů vstříc prázdninám.

Za všechny naše předškoláky chceme 
poděkovat manželům Novákovým z Dolní 
Moravy, kteří budoucím prvňáčkům vě-
novali penály a desky na sešity, a tímto 
školním dárkem je velmi potěšili.

Děti a učitelky z MŠ Červený Potok

Loučení 2007

Ukončení MŠ Pivovarská
„Pivovarští“ předškoláci s rodiči a 

prarodiči děkují celému kolektivu pra-
covníků školky za trpělivost a vstřícnost 
v průběhu celé docházky do MŠ, i za 
závěrečné krásné ukončení.

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, 
jsem se naučil v mateřské školce“.

O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni pro-
miň.

Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Nepřestávej žasnout.
A nikdy nezapomeň na dětské 

obrázkové knížky a první slovo, 
které ses naučil – největší slovo ze 
všech – dívej se.

A stále ještě platí – bez ohledu na 
to, kolik vám je let, že když vyrazíte 
do světa, nejlepší je chytit někoho za 
ruku a držet se pohromadě. (Robert 
Fulghum)

Jen pár slov poděkování
Středa 27. 6. 2007 v 15 hodin vchází 

za zvuku slavnostní fanfáry do obřad-
ní síně MěÚ Králíky 22 budoucích 
prvňáčků z MŠ Moravská, aby zde 
byli slavnostně pasováni na školáčky. 
Všichni na hlavách čtvercové čapky a 
za klavírního doprovodu nám zazpívali 
několik hezkých písniček. Následovalo 
představování jednotlivců, pasování na 
školáka. Nezbytné šerpování, do ruky 

dlouhou růži a malý dáreček. To vše 
za vzorné organizace paní ředitelky 
Motlové a všech učitelek. Že opravdu 
šlo o slavnostní akt, potvrdila i účast 
paní starostky města. Pro 22 budoucích 
školáčků, a i pro všechny přítomné ro-
diče, prarodiče byly tyto chvíle dojemné 
a krásné.

Takto vydařených akcí pro děti této 
mateřské školky bylo v průběhu roku 

víc. Za starost a organizaci, za jejich 
celoroční aktivitu, za příkladnou péči 
o svěřené děti patří velký dík paní 
ředitelce a všem paním učitelkám. 
Nezbývá než jim popřát mnoho a 
mnoho úspěchů ve výchově předškol-
ních dětí.

Rodiče a prarodiče školáka Martínka 
Dostála

Dopravní
výchova

5. 6. 2007 se na Sportovním areálu 
při ZŠ Moravská uskutečnila pro 4. 
třídu závěrečná lekce dopravní vý-
chovy. Za pomoci Polici ČR a správce 
areálu si děti vyzkoušely jízdu zruč-
nosti a absolvovaly test. Zpestřením 
dopoledne byla prohlídka výstroje 
policie a ukázka práce psovodů. Každý 
účastník získal certifikát mladého 
cyklisty.

Třídní učitelka a žáci 4. třídy ZŠ 
Moravská
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Výpis z jednání Rady města Králíky
27. 6.
- RM schvaluje společnosti ARMY 

FORT s.r.o. navýšení měsíční odměny. 
Současně RM s účinností od 1. července 
2007 ruší valorizaci odměny mandatá-
ře a schvaluje změnu v čl. II. Předmět 
smlouvy - subjekt organizační složka 
Přírodní muzeum Králická pevnostní 
oblast. Zároveň RM ukládá vedení 
města, aby ve spolupráci s vedoucími 
odborů MO, FO, VTS a ŠKT započalo 
přípravná jednání, která by vedla 
k uzavření nové mandátní smlouvy 
s účinností od 1.1.2008.

- RM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
Městem Králíky a firmou Klempířství 
Moravec Zdeněk, Králíky na stavbu 
– „Sanace střešního pláště budovy 
ZŠ 5.května v Králíkách “ a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

4. 7.
- RM souhlasí s konáním závodu 

Mistrovství ČR v Rallye a pověřuje 
místostarostu jednáním s pořádající 
společností o podmínkách pořádání 
závodu. Zároveň RM ukládá vedoucím 
odboru ŽP, OŠKaT, VTS a OVV připra-
vit podklady a připomínky pro jednání 
s pořadateli závodu.

11. 7.
- RM schvaluje uzavření smlouvy 

o dílo na opravu další části střechy kos-
tela Navštívení P. Marie v Červeném 
Potoku, KP r.č. 34795/6-3958, s firmou 
Loučka s.r.o., Pardubice.

- RM schvaluje bezúplatný převod 
movitých věcí dle nabídky Ministerstva 
obrany čj. 541-17/2007/DP– 8201 tj. 
pásového buldozeru D-271, pily rámo-
vé GKT 60, pracoviště úkryt. UP 82 a 
klubu pojízdného typ „E“, vše v celkové 
účetní hodnotě majetku 6.250.980,43 
Kč od ČR – Ministerstva obrany na 
Město Králíky. 

18. 7.
- RM schvaluje smlouvu o bezúplat-

ném převodu vlastnictví č. 071 815 207 
mezi Městem Králíky a ČR – Minister-
stvem obrany, na převod nepotřebného 
vojenského movitého majetku v celkové 
účetní hodnotě 6.395.154,93 Kč.

- RM souhlasí, aby stavební úpravy 
v budově MŠ Pivovarská provedla fa 
Stavofin s.r.o. Králíky dle cenové na-
bídky. Ukládá odboru VTS, aby předlo-
žil ke schválení smlouvu o dílo. 

25. 7.
- RM schvaluje znění nájemní smlou-

vy varianta a) na pronájem Evropského 
domu Králíky, tj. nemovitosti čp. 353 
v ul. Dlouhá v Králíkách se společnos-
tí Králická rozvojová s.r.o., Králíky, 
nájemní smlouva se uzavírá na dobu 
určitou 1 roku za měsíční nájemné, a 
to z důvodu nutnosti dodržení podmí-
nek projektu, čímž dochází k omezení 
komerční využitelnosti ED nájemcem 
a dále proto, že výběrová komise při 
posuzování nabídky ve výběrovém ří-
zení akceptovala nájemné navrhované 

v nabídce.
- RM schvaluje dohodu o zajištění 

parkování, vybírání poplatků a pl-
nění dalších úkolů v souladu s ČI. II 
schvalované dohody, pro akci „Den 
sil podpory a výcviku - Cihelna 2007“ 
na pozemcích p. p. č. 511/1 v k. ú. 
Prostřední Lipka, užívaných firmou 
ZEOS Prostřední Lipka, a to SDH 
org. Prostřední Lipka. RM pověřuje 
starostku podpisem dohody s SDH org. 
Prostřední Lipka.

- RM schvaluje dohodu o zajištění 
parkování, vybírání poplatků a

plnění dalších úkolů v souladu s ČI. 
II schvalované dohody, pro akci „Den 
sil podpory a výcviku - Cihelna 2007“ 
na pozemcích p. p. č. 1883/1, 1884/1 
v k. ú, Králíky, užívaných firmou ZEOS 
Prostřední Lipka, a to SDH org. Krá-
líky. RM pověřuje starostku podpisem 
dohody s SDH org. Králíky.

- RM schvaluje dohodu o zajištění 
pořadatelské služby na pozemcích vy-
hrazených k parkování a vybírání po-
platků za parkovací místo, pro kulturní 
akci pouť na Horu Matky Boží u Králík 
dne 19. 8. 2007, a to Sokolem Boříko-
vice. RM pověřuje starostku podpisem 
dohody se Sokolem Boříkovice.

-  R M  r e v o k u j e  u s n e s e n í  č . 
RM/2007/30/456 ze dne 18. 7. 2007 a 
po novém posouzení žádosti souhlasí 
s udělením výjimky dle ust. Čl. 7 vyhl. 
města č. 6/2002 a povoluje prodlou-
žení hodiny nočního klidu na 03.00 
hodin, a to v souvislosti s pořádáním 
„Venkovní hudební produkce s pose-
zením“ ve dnech 4. 8., 18. 8. a 1. 9. 
2007 v prostorách zahrady u bowlingu 
v Králíkách.

- RM souhlasí, aby výměnu okenních 
stěn v budově kulturního domu proved-
la fa Proplast, spol. s r.o. Ústí nad Orli-
cí a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy o dílo č. 2007-5327.

- RM souhlasí, aby fa Atheh s.r.o. 
Brno dodala 5 ks kompletních atypic-
kých svítidel a 5 konzol pro památ-
kovou zónu. Ukládá odboru VTS, aby 
předložil návrh smlouvy o dílo.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. ST 
03/2007 s firmou STIBLIK s.r.o.Vam-
berk na plošné výspravy místních 
komunikací v Králíkách v objemu pro-
vedených prací. RM pověřuje starostku 
podpisem výše uvedené smlouvy.

8. 8.
- RM ukládá odboru VTS zajistit 

soutěž malého rozsahu na stavbu 
– „Stavební úpravy parkovacích ploch 
v MPZ Králíky“. Výzva k předložení 
nabídky bude zaslána: fa. MADOS 
MT, s.r.o. Lupenice, STRABAG a.s. 
Šumperk, SKANSKA DS a.s. Litomyšl, 
Agile spol. s r.o. Vysoké Mýto.Výzva 
bude uveřejněna na internetových 
stránkách města. Zároveň RM schva-
luje kritérium pro hodnocení soutěže 
– 80 % cenová nabídka, 15% termín, 
5% záruka.

- RM posoudila předložené cenové 
nabídky na zhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení 
včetně projednání na stavbu „ Dům 
s pečovatelskou službou v Králíkách“: 
a rozhodla, aby projektovou dokumen-
taci  zhotovila firma BKN spol. s r.o., 
Vysoké Mýto. Zároveň pověřuje odbor 
VTS k předložení návrhu smlouvy 
s vybranou firmou.

- RM schvaluje přímý příspěvek na 
letošní ročník turnajů „O pohár krá-
lického venkova“ pořádaný komisí pro 
integrované obce.

15.8.
-  R M  p o t v r z u j e  u s n e s e n í 

RM/2006/29/430 ze dne 25.07.2006 a 
současně ukládá MO řešit se Svatoňo-
vými neoprávněné užívání pozemku 
města. 

22.8.
- RM schvaluje jednostranné zvýše-

ní nájemného z bytu v plné výši, a to 
v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., 
a sdělením Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 151/2007 Sb.,:

Aktuální měsíční 
nájemné za byt 
v Kč za 1 m2

Jednostranně 
zvýšené měsíční 
nájemné za daný 
byt v Kč za 1 m2

18,31 21,53
14,75 18,64
11,88

(snížená kvalita)
15,59

9,23
(snížená kvalita)

13,17

Zároveň RM ukládá MO a správci 
bytového fondu společnosti Služby měs-
ta Králíky, s.r.o., Králíky 462 zvýšené 
měsíční nájemné z bytů uplatnit.

- RM schvaluje uzavření písemné 
smlouvy o zpracování kůrovcových 
stromů a souší v porostu 763Ec10 s pa-
nem Vernerem, bytem Č. Voda.

- RM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
Městem Králíky a firmou BKN spol. 
s r.o. Vysoké Mýto na vypracování 
projektové dokumentace včetně projed-
nání na stavbu – „Dům s pečovatelskou 
službou v Králíkách “ a pověřuje sta-
rostku jejím podpisem.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 7 konaného dne 9. července 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 
(omluven z části jednání), Mgr. Dušan 
Krabec, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Vác-
lav Kubín (omluven z části jednání),  Ing. 
Josef Šašek, Ing. Ladislav Tóth člen RM.

Z jednání omluveni:  Vladimír 
Hejtmanský, Arnošt Juránek, MUDr. 
Eva Rýcová, Ing. Anton Zima.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl. Len-
ka Faltusová, pí Jaroslava Maťašovská, pí 
Marie Pecháčková, Bc. Jan Divíšek.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Schválení úvěru na

financování projektu
„Turistická oblast Králický
Sněžník – partnerství
v cestovním ruchu“

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 zastupiteli 
schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu z jednání ZM dne 
11. 6. 2007 Ing. Ladislav Dostálek a 
MUDr. Eva Rýcová nevznesli připomínky. 
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a 
schváleni Mgr. Berková, Mgr. Krabec.

3. Zpráva z jednání rady města

Výběr usnesení z jednání rady města 
přednesl a následnou diskuzi řídil mís-
tostarosta p. Doubrava. 

JUDr. Ježek: dle zápisu RM proběhla 
kontrola v ZŠ Moravská a ŠJ. Při této 
kontrole bylo zjištěno několik nedostat-
ků. Požádal vedení města o konkretizaci 
nedostatků.

pí Ponocná: u ZŠ se jednalo o chybný 
způsob zaúčtování. Většina věcí byla již 
napravena a bylo přijato opatření, aby 
k tomuto již nemohlo dojít. Dále došlo 
k tomu, že pí Macháčková se zúčastnila 
školení na náklady školy a to i přesto, 
že na vyhotovení mezd má uzavřenou 
smlouvu. Finanční částku za absolvování 
školení již pí Macháčková uhradila na 
účet školy. U ŠJ se jednalo o přepočet 
ceny obědu – špatné zaúčtování DPH do 
ceny oběda.

JUDr. Ježek: kdo dělá účetnictví u ZŠ 
a ŠJ?

pí Ponocná: u ZŠ dělá účetnictví pí 
Macháčková jako zaměstnanec ZŠ. Pouze 
mzdové účetnictví dělá pro ZŠ dodavatel-
sky na smlouvu. Pro ŠJ dělá účetnictví 

zaměstnanec ŠJ sl. Maťašovská. 
JUDr. Ježek: dále se v zápisu RM 

píše, že již došlo k odstranění nedostat-
ků. Co obsahuje soubor o odstranění 
nedostatků?

pí Ponocná: je to protokol, kde je 
konkrétně popsáno jakým způsobem došlo 
k odstranění nedostatků. 

JUDr. Ježek: usnesením RM byl schvá-
len nájemce ED. V obsahu u usnesení RM 
je uvedeno, že Králická rozvojová sice ne-
splňuje bezezbytku představu vyzyvatele. 
V čem Kralická rozvojová nesplňovala 
představu města?

p. Doubrava: například nájemné.
pí Ponocná: společnost Králická roz-

vojová byla jediná která se tohoto výběru 
zúčastnila. Smlouva s Králickou rozvojo-
vou se v tuto chvíli připravuje. 

JUDr. Ježek: na jakou dobu je pode-
psaná nájemní smlouva?

p. Doubrava: nájemní smlouva se 
v této chvíli připravuje. Představa města 
je uzavřít smlouvu na dobu určitou, a to 
na jeden rok.

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace

4.1.01. Prodej pozemků p.p.č. 888/3, 
892/4, 1278/4 a 1278/7 a v k.ú. Heřmanice 
u Králík

Obsah: O koupi pozemků si požádali 
manželé J. z Heřmanic za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti. Jedná se o nově 
zaměřené pozemky o celkové výměře 664 
m2, pozemky jsou vedeny v KN jako t. t. 
porost a ostatní plocha. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
12.940,- Kč. 

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
888/3, 892/4, 1278/4 a 1278/7 v k.ú. Heř-
manice u Králík manželům J., Heřma-
nice,  za kupní cenu 12.940,- Kč.

Hlasování: 10:0:0 (hlasování se již 
účastnil p. Kalianko)

4.1.02. Prodej pozemku p.p.č. 892/3 v k.
ú. Heřmanice u Králík  

Obsah: O koupi pozemku si požádal pan 
D. T. z Bruntálu za účelem scelení pozem-
ku u nemovitosti, kterou vlastní. Jedná se 
o nově zaměřený pozemek o výměře 783 
m2, pozemek je veden v KN jako t. t. porost. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 10,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 14.166,- Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
892/3 a v k.ú. Heřmanice u Králík 
panu D. T., Bruntál za kupní cenu 
14.166,- Kč.

Hlasování: 10:0:0
4.1.03. Prodej pozemků p.p.č. 764/3 a 

765/2 v k.ú. Prostřední Lipka 
Obsah: O koupi pozemků požádal pan 

J. F. z Horoměřic za účelem rozšíření 
pozemku okolo domu čp. 63. Jedná se o po-
zemky o výměře 1519 m2, pozemky jsou 
vedeny jako t.t. porost a ostatní plocha. 
Dne 27.04.2007 si také o koupi pozemků 
požádal pan F. B. z Prostřední Lipky za 

účelem rozšíření a scelení pozemků, na 
pozemku p.p.č. 765/2 má umístěn včelín, 
je osázen ovocnými stromy a pozemek má 
dlouhodobě v pronájmu. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena 10,- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
16.176,- Kč. 

Mgr. Berková: pan B. má na tomto 
pozemku umístěný včelín již od doby 
minulého majitele pana Kulhavého. Je 
tedy dlouholetým nájemcem na tomto 
pozemku.

pí Ponocná: požádala přítomného pana 
B. o vyjádření. 

p. B.: – včelín koupil od bývalého majite-
le pana Kulhavého, okolo včelína je nutné 
dodržet dostatečný prostor.

ZM neschválilo prodej pozemků 
p.p.č. 764/3 a 765/2 v k.ú. Prostřední 
Lipka panu J. F., Horoměřice za kup-
ní cenu 16.176,- Kč.

Hlasování: 1:9:1 (hlasování se již účast-
nil Ing. Kubín)

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
764/3 a 765/2 v k.ú. Prostřední Lipka 
panu F. B., Prostřední Lipka za kupní 
cenu 16.176,- Kč.

Hlasování: 11:0:0

4.1.04. Záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 2076/3 v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi části pozemku požádala 
paní J. P. z Prahy za účelem nastavení za-
hrádky. Jedná se o část pozemku, který je 
veden v KN jako ostatní plocha. Dle vyjád-
ření odboru VTS je přes pozemek svedena 
povrchová voda do vodoteče z chodníku, 
nutno zachovat, prodej odbor doporučuje. 
Dle vyjádření odboru ÚPaSÚ je ÚPD 
schválená – zpevněná plocha, dle kon-
ceptu ÚP – občanské vybavení a bydlení 
městského typu. Proti případnému dělení 
pozemku není předběžně námitek. ÚAP 
(územně analytické podklady) neschvá-
leny – nejsou známa další omezení. Dle 
vyjádření odboru ŠKT se pozemek nachází 
v MPZ (okraj zóny), navazuje na zahradu 
žadatelky, odbor nemá námitek k zamýš-
lenému prodeji. RM doporučila prodej a 
navrhla kupní cenu 50,- Kč + náklady 
spojené s převodem. Zároveň na pozem-
ku zřídila věcné břemeno pro oprávněné 
Město Králíky spočívající v právu vedení 
a údržby otevřeného příkopu pro odvádění 
srážkové vody z přilehlé komunikace a to 
na dobu neurčitou a bezúplatně.

ZM schválilo záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 2076/3 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu 50,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0

4.1.05. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
546 v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan R. 
M. z Králík za účelem vybudování vlast-
ního přístupu k nemovitosti a rozšíření 
vlastnictví. Pozemek o výměře 1190 m2 je 
veden v KN jako t.t. porost. Pozemek je 
zařazen do honitby. Dle vyjádření odboru 
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VTS přes  pozemek vede hlavní vodovod, 
nelze stavět stavby a na části pozemku je 
autobusová čekárna. Odbor VTS prodej 
doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ je ÚPD 
schválena – louka, nezpevněné plochy, 
zastávka autobusu, dle konceptu ÚP 
– plocha TTP, ochranné pásmo vodního 
zdroje II. stupně, na pozemku vede vodo-
vod, pásmo kolem 8 m. Do doby schválení 
ÚAP nejsou známa případná omezení. 
Odbor ŽP nemá připomínky. RM doporu-
čila prodej části pozemku (pozemek pod 
autobusovou čekárnou z prodeje vyloučit) 
a navrhla kupní cenu 50,- Kč + náklady 
spojené s převodem. Zároveň na pozemku 
zřídila věcné břemeno pro oprávněné 
Město Králíky spočívající v právu vedení, 
opravy a údržby vodovodního řadu a to na 
dobu neurčitou a bezúplatně.

Mgr. Krabec: kde se pozemek nachá-
zí?

pí Maťašovská: je těsně před přecho-
dem z k.ú. Králíky na D. Hedeč.

ZM schválilo záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 546 v k.ú. Králíky 
(pozemek pod autobusovou čekárnou 
z prodeje vyloučit) za kupní cenu 50,- 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 10:0:1

4.1.06. Záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 743/3 v k.ú. Dolní Hedeč

Obsah: O koupi pozemku požádal pan 
Arnošt Brázda z Olomouce za účelem ma-
jetkoprávního vypořádání oploceného po-
zemku. Jedná se o část pozemku, která je 
oplocena, pozemek není v pronájmu, v KN 
je veden jako ostatní plocha. Odbor VTS 
prodej oploceného pozemku doporučuje. 
Dle odboru ÚPaSÚ není ÚPD schválena, 
dle konceptu ÚP se jedná o místní komu-
nikaci. Do doby schválení ÚAP nejsou 
známa případná omezení, případné dělení 
pozemku je možné. Odbor ŽP s prodejem 
souhlasí. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu 20,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 743/3 v k.ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu 20,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 10:0:1 

4.1.07. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
365 v k.ú. Dolní Hedeč

Obsah: O koupi pozemku požádali 
manželé K. z Brna. Jedná se o pozemek 
o výměře 539 m2, který se nachází v bez-
prostředním okolí jejich nemovitosti čp. 28. 
Pozemek není v pronájmu, v KN je poze-
mek jeden jako t. t. porost. Dle vyjádření 
odboru VTS přes část pozemku vede vodo-
vod, prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ 
je dle konceptu ÚP plocha rekreace, vede 
hlavní vodovodní řad, stávající cestu (p.p.č. 
720/4) z důvodu přístupu zachovat, dopo-
ručuje zvážit situaci, že objekt žadatele je 
až za cestou. ÚAP – neschváleny, nejsou 
známa další omezení. Odbor ŽP nemá při-
pomínky. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu 20,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. Zároveň na pozemku zřídila 
věcné břemeno pro oprávněné Město 
Králíky spočívající v právu vedení, opravy 
a údržby vodovodního řadu a to na dobu 

neurčitou a bezúplatně.
ZM schválilo záměr prodeje pozem-

ku p.p.č. 365 v k.ú. Dolní Hedeč za 
kupní cenu 20,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit.

Hlasování: 10:0:1

4.1.08. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3 
v k.ú. Dolní Hedeč

Obsah: O koupi pozemku požádala paní 
A. H. ze Zábřehu za účelem rozšíření vlast-
nictví. Jedná se o pozemek o výměře 2003 
m2, pozemek není v pronájmu, v KN je 
veden jako t.t. porost. Dle odboru VTS na 
pozemku nejsou zařízení města. Dle odbo-
ru ÚPaSÚ není pro k.ú. ÚPD schválena, 
dle konceptu ÚP je plocha bydlení venkov-
ského typu, zastavěné území, na pozemku 
je možné postavit i objekt bydlení. ÚAP 
neschváleny, nejsou známa další omezení. 
Odbor ŽP nemá připomínky. RM doporuči-
la prodej a navrhla kupní cenu 20,- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 3 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní 
cenu 20,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0

4.1.09. Záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 463/2 v k.ú. Dolní Hedeč

Obsah: O koupi pozemku požádali 
manželé S. z Brna za účelem rozšíření 
pozemku p.p.č. 463/7, který je ve vlastnic-
tví žadatelů. Jedná se o část pozemku, kte-
rý je veden v KN jako t.t. porost, pozemek 
není v pronájmu. Odbor VTS doporučuje 
prodej pouze části z požadované části par-
cely (vyznačeno v příloze), zbývající část 
využít pro potřeby města (parkoviště). 
Dle odboru ÚPaSÚ není ÚPD zpracová-
na, dle konceptu ÚP je funkční využití 
individuální (stávající) rekreace. Odbor 
doporučuje zvážit záměry lyžařského 
oddílu požadované pro běžecké lyžování. 
Případné dělení pozemku je možné, ÚAP 
neschváleny, nejsou známa další omezení. 
Odbor ŽP prodej doporučuje za podmínky, 
že bude zachován dostatečný přístup k p.
p.č. 465/3 v k.ú. Dolní Hedeč. Odbor ŠKT 
nedoporučuje prodej v celém záměru, 
navrhujeme dle stanoviska odboru VTS, 
zbytek řešit jako zázemí pro lyžařský oddíl 
– parkoviště, garáž pro rolbu. RM doporu-
čila prodej a navrhla kupní cenu 20,- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem.

Dne 28. 6. 2007 zaslali žadatelé vyjád-
ření k navrhovanému oddělení pozemku 
a požádali o jeho přečtení (přečteno 
vyjádření).

Mgr. Krabec: jaké záměry má lyžařský 
oddíl v těchto prostorách?

Bc. Divíšek: TJ Jiskra zamýšlí ve 
spolupráci s Městem vybudovat zázemí 
pro návštěvníky (parkoviště), zázemí 
pro lyžařský oddíl a postavit přístřešek 
pro rolbu.

ZM schválilo záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 463/2 v k.ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu 20,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0

4.1.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 

431 v k.ú. Červený Potok
Obsah: O koupi pozemku dne 11. 5. 2007 

opětovně požádal pan I. B. z Pardubic. 
Jedná se o pozemek přilehlý k chalupě 
žadatele. Žadatel uvádí ve své žádosti, 
že akceptuje kupní cenu do 20.000,- Kč a 
spojené výlohy. Pozemek o výměře 1950 
m2  je veden v KN jako t.t. porost, není 
v pronájmu. ZM již v minulosti o prodeji 
předmětného pozemku jednalo, kupní cena 
byla stanovena ve výši 40.724,- Kč. Prodej 
byl schválen usnesením ZM/2006/06/146 
ze dne 11. 7. 2006, a následně zrušen 
usnesením ZM/2007/02/044 ze dne 12. 2. 
2007. Kupující p. B. se do 31. 12. 2006 ne-
dostavil k podpisu kupní smlouvy a ani se 
nevyjádřil, zda o předmětný pozemek má 
nadále zájem. Ve své nové žádosti žadatel 
sděluje, že byl dlouhodobě v zahraničí a 
že má o koupi pozemku zájem. Současně 
žádá o přehodnocení kupní ceny pozemku 
z důvodu jeho využitelnosti. Dle odboru 
VTS se pozemek dotýká budovy, na části je 
kotec pro psa a na části je řada vzrostlých 
stromů. Navrhuje oddělení menší části u 
domu, zbytek pozemek nechat ve vlast-
nictví města pro možnou výstavbu rekr. 
objektu. Dle odboru ÚPaSÚ není  ÚPD 
schválena, dle konceptu ÚP jde o plochu 
venkovského bydlení, území Natura 
2000-Ptačí oblast, větší část pozemku je 
zarostlá stromy. Plocha je v zastavěném 
území navazující na novou zastavitelnou 
plochu venkovského bydlení. Do doby 
schválení ÚAP nejsou známa případná 
omezení. Odbor ŽP nemá připomínky. 
Osadní výbor nemá k prodeji žádné při-
pomínky. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu 20,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem.

Ing. Šašek: v celém k.ú. Červený Potok 
probíhá komplexní pozemková úprava. 
Bylo by dobré zamyslet se nad možností 
pozastavení veškerých prodejů pozemků 
do doby ukončení pozemkových úprav. 

ZM neschválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 431 v k.ú. Červený Potok za kupní 
cenu 20,- Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 6:5:0 

4.1.11. Záměr prodeje části pozemků 
p.p.č. 106/2, 82/2 a 872 v k.ú. Červený 
Potok

Obsah: O koupi pozemku požádal pan 
P. M. z Červeného Potoka za účelem 
scelení pozemků. Část pozemku p.p.č. 
106/2 byla usnesením RM schválena do 
pronájmu p. K. a p. T. Odbor VTS prodej 
nedoporučuje, na pozemku je provedena 
navážka odpadu a zeminy, nutno vyřešit. 
Dle odboru ÚPaSÚ není ÚPD schválena, 
dle konceptu ÚP je část využití pro bydlení 
městského typu (p.p.č 106/2, 82/2) a část 
zeleň (p.p.č. 872). Odbor doporučuje zvážit 
stávající stav – dřevěná kolna, zahrádky, 
na pozemku p.p.č. 106/2 byl proveden 
závoz stavebním odpadem. Dělení pozem-
ků nelze vydat (pozemek nemá vlastní 
přístup). Odbor ŽP nemá připomínky. Dle 
OV dané části pozemkových parcel o celko-
vé výměře cca 253 m2 se nachází v těsné 
blízkosti bytovky čp. 81, zejména prodej 
části pozemku 106/2 vidí OV jako velmi 
problematický, neboť část vykreslená na 
přiložené mapce zasahuje téměř až k rohu 
bytového domu a mohlo by v budoucnu 
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dojít k sousedským sporům při pohybu 
kolem domu, manipulaci s palivovým 
dřevem a podobně. Další dva pozemky 
jsou z části na zahrádce pana Maurera, 
v případě pozemku 872 jde o starou, dnes 
již nevyužívanou a neudržovanou cestu. 
OV doporučuje postupovat při prodeji 
pozemků podobného typu velmi citlivě, 
neboť například nedávný prodej parcel 
85/1 a 84/1 v podstatě znemožnil přístup 
panu Kališovi a panu Theimerovi na jejich 
pronajaté zahrádky. K těmto plochám se 
nyní dostanou pouze přes cizí pozemky. 
RM nedoporučila prodej.

JUDr. Ježek: opravdu došlo ke zne-
možnění přístupu panu K. a panu T. na 
zahrádky?

pí Maťašovská: prodejem došlo ke zne-
možnění přístupu na pozemky, které 
nejsou v majetku města. Pozemky jsou 
v majetku PF.

ZM neschválilo záměr prodeje části 
pozemků p.p.č. 106/2, 82/2 a 872 v k.ú. 
Červený Potok.

Hlasování: 11:0:0

4.1.12. Fotbalové hřiště v Dolních 
Boříkovicích

4.1.13. Úplatný převod pozemku p.p.č. 
653/13 v k.ú. Králíky

Obsah: V souvislosti s majetkoprávním 
vypořádání pozemků fotbalového hřiště 
v Králíkách předkládá MO úplatný převod 
pozemku. Jedná se o pozemek o výměře 
674 m2, který je součástí fotbalového 
hřiště, je veden v KN jako ostatní plocha 
a je ve vlastnictví ČR-ÚZSVM. Pozemek 
lze na město převést pouze za úplatu za 
cenu v místě obvyklou tj. cca 35.000,- Kč. 
Druhou variantou řešení je výpůjčka na 
dobu neurčitou.

Odbor VTS nemá k převodu připomín-
ky. Dle odboru ÚPaSÚ je ÚPD schválena 
- zeleň občan. vybav., část fotbal. hřiště. 
Dle projednaného konceptu ÚP je funkční 
využití sportoviště + část ochran. pásma 
el. vedení, ochran. pásmo vodního zdroje 
II. stupně. Do doby schválení ÚAP nejsou 
známa případná další omezení. Odbor 
ŠKT s převodem souhlasí, úkol obce je 
dán § 6 odst. a,b,c,d zák. 115/2001 Sb., a 
dále město připravuje rekonstrukci sport. 
areálu. RM doporučila úplatný převod 
pozemku.

ZM schválilo úplatný převod pozem-
ku p.p.č. 653/13 - ostatní plochy v k.ú. 
Králíky od ČR - Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových 
na Město Králíky za cenu v místě 
obvyklou.

Hlasování: 11:0:0

4.1.14. Majetkoprávní vypořádání stav-
by „Modernizace silnice III/31227 Červený 
Potok – Horní Morava ZM/2006/01/016, 
ZM/2007/04/084, ZM/2007/04/085

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

Červený Potok.
Na druhou stranu očekával PK od 

města bezúplatně převést nově označe-
ný pozemek p.p.č. 867/5 ostatní plocha 
– silnice o výměře 83 m2 v k.ú. Červený 
Potok, pozemek je nově zastavěn silnicí. 
ZM schválilo bezúplatný převod.

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

ZM dne 10. 1. 2006 schválilo bezúplatný 
převod mostu, město nesouhlasilo s demo-
licí s tím, že most může sloužit jako přístup 
k pozemkům a polnímu letišti.

ZM dne 10. 4. 2007 odložilo projednání 
bezúplatného převodu pozemků a mostu 
na město a uložilo starostce města zjistit 
dostupné informace týkající se mostu. 
PK sděluje, že v průběhu přípravy stavby 
nového mostu a modernizace silnice na 
Dolní Moravu vyhověl žádosti města o po-
nechání úseku staré cesty a klenbového 
mostu přes železniční trať s možností 
jeho dalšího využití. V případě ponechání 
mostu se město zavázalo k převzetí po-
zemku se silnicí včetně mostu. PK tento 
závazek považoval za konečné řešení. 
Na demolici mostu a silnice v původním 
rozpočtu byla vyčleněna částka 3 mil. Kč, 
ke které by bylo nutné přičíst náklady 
na výluku železniční tratě ČD. Opuštěná 
silnice včetně mostu a pozemků je pro PK 
nepotřebná, nevyužitelná. Stavba byla 
ukončena stavebnětechnicky i finančně. 
Z výše uvedených důvodů musí PK trvat 
na dodržení závazků města převzít most 
a pozemky s ním související. 

pí Ponocná: pravděpodobně bude 
muset ZM dodržet závazek města. 

Ing. Šašek: má tato stará silnice vedou-
cí přes most návaznost z obou směrů?

Mgr. Kubíček: ano, má návaznost 
z obou stran.

JUDr. Ježek: jsou prostředky na opra-
vu a zabezpečení mostu?

pí Ponocná: ne, nejsou.
JUDr. Ježek: tímto usnesením na sebe 

město vezme povinnost starat se o most, 
u jiných případů se také revokují již 
schválené závazky

p. Doubrava: schválením tohoto 
usnesení dodrží své závazky vůči Pardu-
bickému kraji, Pardubický kraj trvá na 
dodržení závazku.

Mgr. Krabec: Pardubický kraj chtěl 
most zbourat. S tímto rozhodnutím nesou-
hlasili občané Červeného Potoka. ZM 
Králíky v té době odsouhlasilo, že chtějí 
nechat most stát, a to i za podmínky Pk, 
že dojde k bezúplatnému převodu mostu 
na město. On sám byl proti převodu mostu 
na město, nyní však z důvodu zachování 
solidního partnerství vůči kraji bude hla-
sovat pro převod. 

Mgr. Kubíček: takže v případě převodu 
mostu na město bude nutné zajistit finan-
ce na opravu nebo na jeho zbourání.

ZM/2007/07/145:ZM potvrzuje usne-
sení Zastupitelstva města Králíky 
ZM/2006/01/016 ze dne 10. 1. 2006, 

tj., že schvaluje bezúplatný převod 
pozemků g.p.č. 867/3 a p.p.č. 868/2 
včetně části bývalé silnice III/31227 a 
mostu ev.č. 31227-1 vše v k.ú. Červe-
ný Potok od Pardubického kraje na 
Město Králíky.

Hlasování: 11:0:0

4.1.15. Úplatný převod pozemku p.p.č. 
3319 v k.ú. Králíky

Obsah: ÚZSVM oznámil vypsání výbě-
rové řízení na prodej pozemku p.p.č. 3319 
v k.ú. Králíky. Jedná se o pozemek o výmě-
ře 125 m2, pozemek je veden v KN jako 
ostatní plocha. Dle odboru VTS pozemek 
zůstane fyzicky jako veřejná zeleň, nelze 
zde budovat stavby ani jiné objekty. Dle 
odboru ÚPaSÚ je podle projednaného 
konceptu ÚP Králíky plocha občanského 
vybavení a bydlení. Dle odboru ŠKT se 
pozemek nachází v MPZ, využití – veřejná 
zeleň. ZM dne 14. 5. 2007 schválilo zúčast-
nit se výběrového řízení na úplatný převod 
pozemku a zároveň pověřilo RM stanove-
ním maximální výše nabídky kupní ceny. 
RM dne 23. 5. 2007 schválila maximální 
výši kupní ceny 60.150,- Kč. Dne 12. 6. 
2007 sdělil ÚZSVM městu, že městem 
podaná nabídka byla nejvyšší.

JUDr. Ježek: proč město zaplatilo 
takovouto výší za pozemek?

pí Ponocná: jedná se o strategický 
pozemek.

JUDr. Ježek: kdo byl dalším zájem-
cem?

p. Doubrava: zájemců bylo více.
pí Ponocná: někteří zájemci mají poze-

mek v těsné blízkosti svých nemovitostí. 
ZM schválilo úplatný převod 

pozemku p.p.č. 3319 v k.ú. Králíky od 
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na Město Králíky 
za kupní cenu 60.150,- Kč.

Hlasování: 10:1:0 

4.2. Schválení úvěru na financování 
projektu „Turistická oblast Králický 
Sněžník – partnerství v cestovním 
ruchu“

pí Pecháčková: Ve schváleném roz-
počtu města na rok 2007 bylo zastupitel-
stvem města schváleno přijetí úvěru na 
financování projektu „Turistická oblast 
Králický Sněžník – partnerství v cestov-
ním ruchu ve výši 1.400.000,- Kč. Úvěr je  
již připraven a je nutné dodat bance samo-
statné znění usnesení o schválení úvěro-
vé smlouvy. Finanční odbor předkládá 
zastupitelstvu města ke schválení návrh 
na usnesení o uzavření úvěrové smlouvy 
od České spořitelny. Zajištění úvěru bude 
budoucími příjmy rozpočtu města a doba 
splatnosti úvěru je do 31. 12. 2008. 

pí Ponocná: na podíl ke kterému se 
zavázaly obce, tj. 180 800,- Kč se již pode-
psala s každou obcí smlouva.

JUDr. Ježek: zeptal se, zda předseda 
FV nemá k tomuto nějaké výhrady. 

Ing. Dostálek: domnívá se, že k úro-
kové sazbě nemůžou být žádné veliké 
námitky. 

pí Ponocná: čerpání úvěru bylo schvá-
leno v rámci schvalování rozpočtu.

Ing. Kubín: je určen termín splacení 
nebo se může doplatit kdykoli?

pí Pecháčková: může se doplatit kdy-
koli bez sankce.
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Ing. Kubín: jaký je poplatek za vedení 
účtu?

pí Pecháčková: běžný poplatek něco 
kolem 300,- Kč.

ZM schválilo podle § 85, písm. 
j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů uzavření 
smlouvy o přijetí úvěru od České 
spořitelny a.s. (IC 45244782) do výše 
1.400.000,- Kč na financování projektu 
„Turistická oblast Králický Sněžník 
- partnerství v cestovním ruchu“ se 
splatností do 2 let a zajištěného bu-
doucími příjmy města.

Hlasování: 10:0:1

5. Informace z MěÚ
- žádná informace nebyla podána

6. Vstupy občanů
Mgr. Krabcová: před dvěma měsíci 

se ptala na výši nájemného za ED. Paní 
starostka říkala, že bude požadováno 
nájemné v obvyklé výši.

pí Ponocná: nesouhlasí, nikdy o ná-
jemném v obvyklé výši nemluvila. 

7. Vstupy zastupitelů
Studie cyklostezky Letohrad – Krá-

líky – revokace usnesení
pí Ponocná: ZM na svém jednání dne 

12. 2. 2007 projednalo účast města v pro-
jektu cyklostezka Letohrad – Červená 
Voda a přijalo usnesení ZM/2007/02/045: 
ZM schvaluje účast na projektu Cyklostez-
ky Letohrad - Králíky v předinvestiční fázi 
za těchto podmínek: a) celého projektu se 
zúčastní všechny dotčené obce na trase ve 
výši podle počtu obyvatel bez výjimek, a 
to na základě smluvního vztahu platného 
po celé období realizace; b) před realizací 
projektu budou zajištěna vlastnická a jiná 
potřebná práva k dotčeným nemovitostem 
nutným k provedení projektu. V tako-
vémto případě město Králíky projedná a 
schválí účast na realizaci projektu.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

V současné době má svazek obcí potvr-
zenu účast na projektu od všech obcí na 
trase cyklostezky včetně Verměřovic, které 
projednaly a schválily účast obce v projek-
tu na svém posledním zasedání. Situace je 
nyní taková, že všechny obce mimo města 
Králíky schválily svoji účast v projektu 
tak, že souhlasí se započtením polovičního 
počtu obyvatel města Letohrad. V případě 
sníženého podílu Letohradu bude náš podíl 
v přípravné fázi projektu zvýšen o 76tis. 
Kč. Protože jsme nyní jediným účastníkem 
projektu, který má v usnesení podmínku 
účasti města Letohrad s plným počtem 
obyvatel, navrhuji revokaci výše uvede-
ného usnesení takto:

Ing. Šašek: domnívá se, že ZM ne-
zbývá nic jiného než schválit navržené 
usnesení. 

JUDr. Ježek: co je důvodem nižšího 
příspěvku města Letohradu?

pí. Ponocná: důvodem je, že teď mo-
mentálně budují cyklostezku Letohrad 
– Ústí nad Orlicí, dále budou budovat 
cyklostezku Letohrad – Žamberk. Do 
budoucna je čeká ještě cyklostezka do 
Pastvin. 

ZM ruší usnesení č. ZM/2007/02/045 
ze dne 12. 2. 2007 a schvaluje účast 
na projektu Cyklostezky Letohrad 

- Králíky - Červená Voda za těchto 
podmínek: a) celého projektu se 
zúčastní všechny dotčené obce na 
trase na základě smluvního vztahu 
platného po celé období realizace; b) 
před realizací projektu budou zajiště-
na vlastnická a jiná potřebná práva 
k dotčeným nemovitostem nutným 
k provedení projektu.

Hlasování: 11:0:0 

pí Ponocná: informovala o dopisu Mgr. 
Krabcové týkajícího se Sportovního areá-
lu. Současně s podklady Mgr. Krabcové 
obdrželi všichni zastupitelé také podklady 
od Mgr. Stejskala, ředitele ZŠ Moravská. 
Sportoviště bylo původně děláno pro ZŠ, 
dle bezpečnostního technika sportoviště 
splňuje podmínky. 

JUDr. Ježek: domnívá se, že Mgr. 
Krabcová, coby tělocvikář, právo na kla-
dení otázek má. 

pí Ponocná: za bezpečnost žáků odpo-
vídá škola, potažmo ředitel. Mělo by dojít 
k oficiálnímu postupu v řešení problému. 

JUDr. Ježek: vlastníkem areálu je 
město. Povinnosti vůči řešení problémů 
má jak správce areálu ZŠ Moravská, tak i 
vlastník areálu - tedy Město Králíky. V do-
pisu Mgr. Krabcové je zapsána i kritika na 
odbor školství, kultury a tělovýchovy.

pí Ponocná: sportoviště splňuje tech-
nické podmínky a bylo postavené podle 
objednávky města. Nerozumí kritice Mgr. 
Krabcové. 

Bc. Divíšek: norma nestanoví rozměr 
žíněnek pro doskočiště, ale stanovuje 
vlastnosti žíněnek pro konkrétní účely, 
tyto jsou rozlišeny podle kategorií na 
žíněnky pro školy, pro tréninky a pro 
soutěže.

Ing. Šašek: jedním z materiálů, které 
jako zastupitel obdržel na stůl je i faxová 
nabídka pro pana ředitele Stejskala ze 
dne 14. června 2007 na dodávku nového 
doskočiště. Což je důkaz, že se na zmíně-
ném problému pracuje. 

pí Ponocná: zeptala se zastupitelů, 
zda má někdo návrh na usnesení. Nikdo 
ze zastupitelů neprojevil zájem přijímat 
k tomuto bodu nějaké usnesení. 

p. Doubrava: informoval o dopisu pana 
Jana Králíka, ve kterém jménem svým 
a jménem o.s.Patriot.cz žádá o zrušení 
čestného občanství pro pana Konráda 
Henleina. Požádal zastupitele o zvážení 
této žádosti. Pokud někdo ze zastupitelů 
projeví zájem se touto žádostí zabývat, 
bude tento bod zařazen do programu dal-
šího jednání ZM. Sám za sebe se domnívá, 
že se jedná o součást historie a nechce ji  
přepisovat. Je s podivem, že panu Králi-
kovi vadí pan Henlein, ale nevadí již pan 
Klement Gottwald a velitelé okupačních 
vojsk, kterým bylo taktéž uděleno čestné 
občanství města Králíky. 

Mgr. Krabec: souhlasí s názorem pana 
místostarosty. Jedná se o zrcadlo doby, 
na jednání zastupitelstva by tento bod 
nezařazoval. 

p. Doubrava: pokud nikdo ze zastu-
pitelů neprojeví zájem se tímto bodem 
zabývat, na jednání příštího ZM se tento 
bod neobjeví. 

JUDr. Ježek: byl by proto se touto 
žádostí nezabývat. Nepřítomní zastupitelé 
se o této žádosti dočtou ze zápisu. Pokud 
někdo z nich se tímto bodem zabývat 
chtít bude, jistě to na příštím jednání 
sám navrhne. 

Starostka ukončila jednání v 19:20 hod.

Z pracovního kalendáře vedení města
  7. 7. – starostka a místostarosta – putovní výstava veteránů na náměstí 
12. 7. – starostka na jednání starostů a firem králického mikroregionu a gmin Masywu 

Sniweznika na pozvání starostky Bytrzyce Klodske v Miedzigorzu
17. 7. – starostka a místostarosta na jednání u radního Pardubického kraje Miloslava 

Macely – podpora projektů EU Starostka a místostarosta s pracovníky úřadu na návštěvě 
v lázních Kudowa Zrój – prohlídka krytého bazénu

18. 7. – starostka na jednání starostů okresu Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, 
zdravotních pojišťoven a nemocnice v Ústí nad Orlicí na téma financování zdravotní 
péče v nemocnici Ústí nad Orlicí.  

18. 7. – místostarosta na jednání s organizátory Labské rallye 
20. 7. – starostka na jednání pracovní skupiny integrovaného řešení rozvoje cestovního 

ruchu v turistické oblasti Králický Sněžník
23. 7. – starostka a místostarosta při dojezdu I. etapy mezinárodního etapového závodu 

dvojic na horských kolech Bikechallenge 2007
24. 7. – starostka na startu II. etapy etapového závodu dvojic na horských kolech 

Bikechallenge 2007
25. 7. – starostka a místostarosta na tiskové konferenci k „Cihelně 2007“.
27. 7. – místostarosta na jednání na krajském úřadě o založení organizace cestovního 

ruchu PK a o strategii prezentace PK v rámci veletrhů cest. ruchu
28. 7. – místostarosta na slavnostním ukončení a vyhlášení celkových výsledků cyk-

listického etapového závodu Bikechallenge 2007 v Kudowa Zdroj
  4. 8. – místostarosta na předávání pohárů na fotbalovém Turnaji o pohár starostky 

v Králíkách
  6. 8. – starostka a místostarosta v Olomouci na konzultaci v Centru pro regionální 

rozvoj České republiky 
16. 8. – místostarosta na jednání na krajském úřadě o rozvoji větrné energetiky v PK
17. – 18. 8. starostka a místostarosta na akci Cihelna
25. 8. – starostka v čestném předsednictvu VIII. ročníku běhu do vrchu Dolní Morava 

– Králický Sněžník – Cena firmy ISCAREX 
27. 8. – pracovní schůzka se členy Akademie věd a Sdružením obcí Orlicko na radnici 

v Králíkách – stanovení témat výzkumných projektů pro Králicko.
30. 8. – starostka na zasedání správní rady Sdružení obcí Orlicko v Žamberku
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Průřez dějinami muzea
Fenomén muzeí a muzejnictví se na 

našem území objevuje masivněji poprvé 
ve druhé polovině 19. století.   Iniciátory 
k jejich založení se většinou stávaly různé 
vlastivědné spolky a nadšení laici - badatelé 
se zájmem o historii a kulturu regionu. 
Muzea vytvářela ideální předpoklady pro 
kolektivní práci, která přinášela daleko 
lepší výsledky než dřívější izolované vlas-
tivědné snahy jednotlivců. Vznikala tak 
významná pracovní a společenská centra, 
v nichž se soustřeďoval vlastivědný výzkum, 
spojovaný se snahou o záchranu památek a 
sbírkotvornou aktivitu.

V Králíkách je založení muzea spojeno 
s místní skupinou Svazu Němců v Čechách, 
jehož členy byli významní představitelé 
města. Na schůzi městského zastupitelstva, 
konané 16. července 1907 došlo ke zvolení 
muzejního výboru, který tvořili následující 
pánové: starosta města Johann Kretschmer, 
ředitel c.k. odborné školy pro opracování 
dřeva Franz Borttscheller, učitel na téže 
odborné škole Felix Frank, stavitel Josef 
Hübner, dozorčí úředník v pokladně spoři-
telního a záložního spolku (a pozdější sta-
rosta města po J. Kretschmerovi) Raimund 
Karger, truhlářský mistr Josef Kubelka, 
obchodník smíšeným zbožím a tabákem 
Josef Mück, pokladník městské spořitelny 
Wilhelm Oehl, c.k. důstojník ve výslužbě 
Karl Plaschke a ředitel měšťanské školy 
Josef Wabersich. Muzeum získalo přiděle-
nou místnost v domě bývalého okresního 
soudu, tedy zde.

Od chvíle svého ustanovení se muzejní 
výbor začal scházet k poradám v zasedací 
místnosti městského úřadu. Mezi první 
kroky, které členové výboru udělali, bylo 
vydání výzvy adresované veškerému oby-
vatelstvu města a okresu Králíky s pros-
bou o darování či zapůjčení pro muzeum 
vhodných předmětů. Lidé vybídnuti, aby 
nelenili a prozkoumali své komory, půdy 
a stodoly, zda v nich nenaleznou něco pra-
dávného, pozoruhodného jako např.: staré 
písemnosti, knihy, předměty do domácnosti 
a zemědělství, nářadí, zbraně, nábytek, 
obrazy, mince, cechovní památky apod. 
a pokud ano, aby je přinesli na radnici. 
Oběžníku vévodilo tučným písmem tištěné 
zvolání: „Nichts ist dem Museum wertlos!“ 
(Nic není pro muzeum bezcenné.) 

Výzva nezůstala bez povšimnutí. Jak 
s potěšením zaznamenal do kroniky člen 
výboru a zároveň tehdejší městský kroni-
kář Wilhelm Oehl, muzejních předmětů 
přibývalo opravdu rychlým tempem. Za 
necelého půl roku jich bylo evidováno již 
na několik set. Nelze samozřejmě opome-
nout tu skutečnost, že mnoho významných 
předmětů věnovali do muzea i sami členové 
muzejního výboru, jejich rodinní příslušníci 
a přátelé. 

Podle původního ujednání mělo být mu-
zeum přístupno veřejnosti od 1. dubna do 
1. října každou neděli od půl desáté do půl 
jedenácté. Ve službě se měli střídat členové 
muzejního výboru. Od toho však brzy upus-
tili a muzeum pak bylo otvíráno jen velmi 
zřídka při zvláštních příležitostech. 

V průběhu dalších let se městské muze-
um potýkalo s nepochopením městské rady 
pro získání odpovídajícího prostoru. Sbírky 
se velmi často stěhovaly, muzeum sídlilo 

postupně v domech čp. 366, 357, 364, 132 a 
teprve 5 let po válce opět v čp. 365. 

Za 2. světové války bylo muzeum spíše 
depozitářem a to bez jakéhokoli uspořádání 
a inventarizace. Teprve o prázdninách v ro-
ce 1943 bylo započato s alespoň základním 
utříděním sbírek Dr. Karlem Bittnerem, 
ředitelem hlavní školy v Benešově, kterého 
ke Králíkám pojily rodové kořeny. Válka 
mu však nedovolila tuto snahu dokončit. 
Na počátku roku 1945 byla část prostor 
prozatímně umístěného muzea vyklizena 
pro byt uprchlíků a muzejní předměty byly 
stěsnány do menší místnosti. Na konci vál-
ky pak už nebylo ani pomyšlení na muzeum, 
natož na jeho rozvoj.

Po skončení války a následné výměně 
obyvatelstva byla v říjnu 1945 jmenována 
nová – tentokrát již česká - muzejní komise. 
Správcem muzea a zároveň předsedou ko-
mise se stal Josef Čermák, ředitel zemské 
vychovatelny. Za něj se sbírky vrátily tam, 
kde byly původně instalovány – do budovy 
bývalé radnice a soudu (čp. 365). Zprvu 
mělo muzeum k dispozici  jen přízemní 
místnosti, protože v 1. patře bydleli ještě 
nájemníci. Proto zde fungovalo spíš jako 
jakési skladiště, kde hlavně docházelo za 
pomoci pana Jana Pavlů k překládání ně-
meckých archiválií, aby mohly být tříděny 
a evidovány. V této době bylo muzeum až 
na výjimky stále nepřístupné veřejnosti. 
Vzhledem k neutěšenému stavu muzea 
vyžádala si muzejní komise pomoc odbor-
ných pracovníků Východočeského muzea 
v Pardubicích a Okresního muzea v Ústí 
nad Orlicí. Byly posouzeny a vytříděny bez-
cenné předměty, velké množství archiválií 
převzal Státní oblastní archiv. 

Během šedesátých let, za nového ředitele 
pana Jana Pavlů, se postupně vybudovaly 
místnosti pro expozice a výstavy, depozitáře 
a došlo konečně k uvolnění obsazených bytů. 
Tím získalo muzeum další místnosti a od té 
doby slouží jeho potřebám celá budova. V se-
dmdesátých letech se rozšířily plochy expozic 
o přírodovědnou expozici v 1. patře. 

Tak je se uvolňovaly další a další míst-
nosti a rozšiřoval se okruh spolupracovníků 
muzea, docházelo také i na správu sbírek: 
např. soupis a katalogizace zbraní; urovná-
ní, roztřídění a revize odborné knihovny; 

revize sbírkového nábytku; třídění fotodo-
kumentace atd. V roce 1983 zemřel ředitel 
muzea Jan Pavlů a po něm nastoupil Josef 
Vašátko, bývalý ředitel školy v Králíkách 
– Hedeči. Za jeho působení byly zpřístup-
něny další místnosti pro expozice, objekt 
muzea byl mechanicky zabezpečen, ale 
hlavně se započala soustavná práce na evi-
denci sbírek ve druhém stupni evidence a 
na katalogizaci knihovny. V těchto letech 
bylo muzeum otevřeno pro veřejnost jen 
jedno odpoledne v týdnu a to ve čtvrtek od 
14 do 17 hodin. V roce 1993 nastupuje do 
funkce ředitele Ladislav Bojčuk,  bývalý 
učitel ve Výchovném ústavu v Králíkách 
a po něm v roce 1996 pan Ivo Pecháček. 
Pozornost je věnována zejména celkové 
rekonstrukci budovy, které pokračují až 
do dnešních dnů. 27. června 1998 muzeum 
slavnostně otevřelo pro veřejnost.  Otvírací 
doba se rozšířila na pět dní v týdnu (úterý 
– sobota), v letních měsících funguje mu-
zeum také v neděli. Rovněž se svépomocí 
vybudovalo informační centrum, které se 
stalo nezbytnou součástí provozu.

Naši současnou práci nechť posoudí a 
hodnotí ti, co přijdou po nás. Seneca kdysi 
řekl: „Dlouhá je cesta poučováním, krátká 
a účiná na příkladech.“

Žaneta Filipová,
Městské muzeum Králíky

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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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 září oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

88 let - Anton Frolo
85 let - Milada Venclová
81 let - Jindřiška Matoulková
80 let - Marie Černá,
 - Zděnka Procyková
79 let - Kristína Haradzinová,
 - Marie Kubíčková
77 let - Rozálie Frolová
76 let - Marie Koubová,
 - Božena Braunová
75 let - Zdeněk Kylar,
 - Jiří Koch,

 - Drahoslav Urban
74 let - Vlasta Pechanová,
 - Marie Kudlíková
73 let - Anna Maixnerová,
 - Jaroslav Wágner
72 let - Helena Schweidlerová,
 - Jaromír Slanina,
 - Karel Zbořil
71 let - Jaroslava Vacková,
 - František Kubíček
70 let - Josef Sedláček

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Mikuláš Snopek, Anna Výprachtická, Pavel Kouba

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Nikol Fajglová, Jasmína Ježková, Eliška Kosuková, Karolína Matějková
Petr Kondáš, Tereza Brůnová, Jakub Vonz, Filip Chaloupecký, Nela Rakašová,

Jiří Bielčík – Hana Chvojková
Petr Vlasatý – Lenka Strnadová
Roman Kosek – Petra Uhrnerová

David Vacek – Iva Pavelková
Jiří Plhák – Dana Gonzalezová

Josef Kubíček – Michaela Brůnová
Martin Michalčák – Dana Hečková
Miloš Klohna – Zuzana Hejtmanská
Stanislav Dekař – Miroslava Malá

HOŘELO!
Držet v ruce opravdovou stříkající 

hasičskou proudnici, vyzkoušet si, co 
dokáží hydraulické nůžky, nasadit si 
plynovou masku a helmu, nechat se při-
pevnit a přepravit ve zpevňujícím lehátku 
a mnoho dalšího, to všechno si mohly 
vyzkoušet děti z 1. – 4. tříd ZŠ Moravská 
ve „Dni u hasičů“.

14. 6. 2007 hned po ránu vyrazily třídy 
postupně do místní hasičské zbrojnice. 
Po uvítání panem Mgr. Karlem Hlavou 
a seznámení s prací hasičů si děti pro-
hlédly prostory  hasičské zbrojnice, auta 
a výstroj. Po 10. hodině se všichni shro-
máždili nad fotbalovým hřištěm. Zde byl 
zinscenován požár a vysílačkou přivolaní 
hasiči přijeli i s houkačkou k zásahu. 
Po uhašení následovaly ukázky z práce 
hasičů, některé činnosti si děti mohly pod 
dohledem i samy vyzkoušet.

K příjemně a poučně strávenému dni 
přispělo i  pěkné počasí a veliká vstřícnost 
přítomných hasičů, za což jim na tomto 
místě děkujeme.

Žáci a učitelky 1. stupně ZŠ Moravská

Petr Mišák – Kristýna Seidlová
Jaroslav Doubínek – Helena Žeberová

Petr Bul – Jana Hrdinová
Jiří Hlava – Eva Krištofová

Tomáš Dušek – Jarmila Nosková
Tomáš Fiala – Jitka Kleeová
František Ulrich – Věra Malá

Jan Šípek – Stanislava Maťašovská

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
08. 09. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
09. 09. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
15. 09. So MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
16. 09. Ne MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
22. 09. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
23. 09. Ne MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
28. 09. Pá MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
29. 09. So MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
30. 09. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 465 322 787
06. 10. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
07. 10. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým za účast na posledním rozlou-

čení s panem Pavlem Koubou, za projevy soustrasti, slova útěchy a 
květinové dary. Dále děkujeme spoluhráčům z volejbalu a košíkové, 
společnosti INCOT spol. s r.o. a všem spolupracovníkům. Poděkování 
patří také paní MUDr. Rýcové a paní Řezníčkové.

Zarmoucená rodina Koubova a družka Hana s rodinou

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Mladá rodina hledá podnájem 
v Králíkách nebo blízkém okolí. Telefon: 
777 183 261.

Prodám případně dlouhodobě pro-
najmu byt 2+1 v Hanušovicích. tel. 
606 407 112; 596 935 338.

Obec Orličky nabízí k prodeji míst-
ní komunikaci p.č. 1235 o výměře 45.508 
m2, komunikace se nachází směrem 
z Červenovodského sedla na Suchý vrch. 
Informace na tel: 603 31 40 74, e-mail: 
orlicky@sendme.cz

Policie ČR
Obvodní oddělení
Králíky informuje
Pouze posedávat na lavičkách auto-

busového nádraží v Králíkách se zdálo 
nudné partičce několika místních mla-
díků. Zalíbil se jim oplechovaný box na 
nápoje, který stál u nedalekého stánku. 
Z trestného činu krádeže se nyní bude 
zodpovídat  nejenom ona parta mladíků, 
kteří se do boxu vloupali, ale i několik 
dalších osob, které využily toho, že u boxu 
byla ohnutá dvířka a taktéž se na této 
krádeži „přiživily“.

Zajímavou činnost si našel dosud ne-
známý pachatel, který již poněkolikáté 
pracně vyboural  zabetonovaný otvor  na 
vojenském bunkru KS 10 a KS 11 v obci 
Králíky. Je s podivem kolik úsilí ho muselo 
stát, než napotřetí, odstranil několik de-
sítek kil betonu, kterým vojenská správa 
otvory zabezpečila. V případě jeho zjištění  
ho nečeká odměna za jeho destrukční 
práci, ale náhrada vzniklé škody, která se 
pohybuje v částce okolo 4.000,-Kč.

nprap. Karel Straka
vrchní inspektor
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Program na ZÁŘÍ
úterý   4.   SIMPSONOVI VE FILMU   zač. v 17.00 hod
Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy potkalo. Po osmnácti 

letech televizního seriálového účinkování se nejznámější kres-
lená rodinka dočkala celovečerního filmu. Populární partička 
ze Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám, Homer 
provede nejhorší věc svého života a Bart se ukáže nahý!

pátek   7.   ČERNÁ KNIHA   zač. ve 20.00 hod
Známý holandský režisér Paul Verhoeven se po dvaceti letech 

vrátil z Hollywoodu do Evropy a natočil inteligentní snímek 
s napětím a vynikajícími hereckými výkony. Příběh židovské 
zpěvačky Rachel, která ztratí za války celou rodinu, zapojí se do 
odboje a zamiluje se do německého důstojníka, je inspirovaný 
skutečnými událostmi.

úterý   11.   KRVAVÁ SKLIZEŇ   zač. ve 20.00 hod
Film s Hilary Swankovou v hlavní roli patří k vlně „ná-

boženských“ hororů, které pracují s oblíbeným tématem 
satanovy snahy po ovládnutí světa. Profesorka Winterová 
přijíždí do zapadlého jižanského městečka, aby zde prozkou-
mala záhadné jevy signalizující obdobu biblických „Deseti 
ran egyptských“.

JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ
pátek   14.   zač. ve 20.00 hod
Hodně britská, hodně černá a také hodně akční komedie líčí 

osudy snaživého člena londýnské Metropolitní policie, který 
ovšem musí odejít do bezproblémového zapadákova, aby „ne-
kazil morálku“. Jenže i na venkově se vraždí a spiknutí číhá 
za každým rohem!

Úterý  18.  OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ  zač. v 17.00 hod
Představte si svět plný skvělých, slušně vychovaných a 

inteligentních zvířátek… Tak s tím teda rozhodně nepočítejte! 
Animovaná komedie sice vychází ze známé pohádky H. Ch. 
Andersena, ale dál už je všechno jinak. Hlavním hrdinou je 
vypočítavý hlodavec Krysík, předvádějící bez úspěchu svoje 
čísla s červy. Až když mu teče do bot, ujme se naoko ptačího 
sirotka.

Pátek  21.   DANNYHO PARŤÁCI 3   zač. ve 20.00 hod
Šaramantní zloděj Danny Ocean a jeho sehraný tým se vra-

cejí do prostředí, kde začínali, tedy do hráčské metropole Las 
Vegas. Tentokrát ovšem nikoliv pro peníze, ale pro pomstu. 
Zábavný a napínavý příběh opět svedl dohromady hvězdnou 
hereckou sestavu (George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, 
Al Pacino ad.).
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TANEČNÍ 2007
Klub Na Střelnici opět zve (nejen) dospívající mládež 
na „KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHO-
VY“ pod vedením tanečních mistrů Ivy Musilové a Vla-
dimíra 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 usku-
teční 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.

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Úterý   25.   zač. v 17.00 hod
Pátý filmový příběh potterovské série přináší ještě větší porci 

zlých intrik proti Harrymu. Nikdo mu nevěří, že se Pán zla 
vrátil a že ho sužuje děsivými sny. Dosud nejkomplikovanější 
díl odpovídá skutečnosti, že Harry a jeho přátelé vyrostli do 
puberty – však se také Harry poprvé zamiluje! 

pátek  28.  VE STÍNU BEETHOVENA  zač. ve 20.00 hod
Životopisný snímek dává nahlédnout do vnitřního světa 

hluchotou postiženého génia prostřednictvím fiktivní posta-
vy, mladé studentky Anny, která opisuje noty a s výbušným 
Beethovenem se spřátelí. Bystrá dívka dokáže leckdy neurva-
lého skladatele otevřeně kritizovat, v těžkých chvílích je mu 
však velkou oporou.

Klub Na Střelnici Králíky
ZÁŘÍ 2007

ZAPOMENUTÝ ČERT
neděle   9.
zač. v 15.00 hod
Divadelní představení na 
motivy známé pohádky 
Jana Drdy „Dalskabáty, 
hříšná ves aneb Zapo-
menutý čert“. Účinkuje 
divadelní soubor ŠOK ze 
Starého Města, vstupné 
25,- Kč.
 

IDIOTI NA PLAVBĚ KOLEM SVĚTA
středa   12.   zač. v 19.00 hod
„Ten, kdo nerozumí přírodě, jde studovat biologii. Ten, kdo 

nerozumí sám sobě, jde studovat psychologii. A ten, kdo nerozumí 
ničemu, jde na moře.“ Těmito slovy charakterizuje pětileté putování 

plachetnice Victoria světovými moři jeden z účastníků tohoto dob-
rodružství a autor knihy Idioti na plavbě kolem světa, Ivan Orel. 
Aby to neměli příliš jednoduché, tak si Viktorku, jak plachetnici 
říkali, i sami postavili. Bez velkých zkušeností, bez peněz sponzorů 
a humbuku médií. I proto si občas říkali idioti a nemysleli to jako 
nadávku. Victoria znamená vítězství. Jejich Viktorka je nemenším 
vítězstvím vytrvalosti a odvahy party lidí osudem náhodně vybra-
ných. - Cestopisná přednáška s filmem, vstupné 30,- Kč.

ČESKO – POLSKÉ SETKÁNÍ
Sobota   22.   zač. v 16.00 hod
Celodenní kulturní, sportovní a společenské setkání part-

nerských měst Králíky a Miedzylesie na králickém náměstí. 
Účinkují mj. AF Brass Band, Masterpiece, Lowcy Szmalu, Dolly 
Bus Band, Monroe, Hangover a další.

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
Neděle   23.   zač. v 17.00 h
Tradiční podzimní varhanní festival 

se letos uskuteční ve více než třiceti 
českých a polských městech. Králický 
koncert se koná v Městském muzeu a 
představí se na něm mladá varhanice 
Lucie Žáková, absolventka Pardubické 
konzervatoře a několika dalších škol 
– bakalářského studia na Akademii 
múzických umění v Praze, roční stáže v 
Paříži. V současnosti je Lucie studentkou 
magisterského studia pražské AMU a 
zároveň Vysoké hudební školy v Toulou-
se. Zúčastnila se několika mistrovských 
kurzů a k varhanám si přibrala ještě cembalo. Její koncertní činnost 
je bohatá, především ve Francii propaguje českou varhanní tvorbu, 
zabývá se také historií varhan, publikovala práci o Jehanu Alainovi 
(toho času jediná česká publikace o tomto skladateli). Nahrála CD na 
historických varhanách ve Vicdessos a St. Félix Lauragais (Francie). 
Kromě studia a koncertování se začala věnovat také pedagogické 
činnosti – vyučuje na pražské ZUŠ Hostivař.  Vstupné 50,- Kč.

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.
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Nikdy jsem nesnil o tom, že budu námořníkem.
Chopil jsem se jen příležitosti...

V roce 1519 vyplul portugalský kapitán 
Fernăo de Magalhăes s flotilou pěti španěl-
ských lodí na historicky první cestu kolem 
světa. Jaké asi musely být na lodích 16. 
století podmínky nejlépe dokresluje sku-
tečnost, že z pěti lodí plavbu dokončila jen 
jediná, Victoria, a na ní jen osmnáct mužů. 
Magalhăes sám byl zabit na Filipínách. 
Výpravu financoval španělský král a možná 
i proto dosud nevznikla replika Victorie ani 
ve Španělsku, ani v Portugalsku.

O necelých 500 let po Magalhăesovi se 
v Čechách sešla skupina lidí s cílem posta-
vit repliku Victorie a jeho čin zopakovat. 
Jejich situace byla v mnohém jednodušší. 
Věděli například, že svět je kulatý. Na 
druhou stranu jim na jejich dobrodružství 
nikdo peníze nedal. Jeden z největších 
cestovatelských počinů současnosti - čtyř-
letá stavba dřevěné repliky a její pětiletá 
plavba – skončil v srpnu roku 2004, kdy se 
loď Victoria, zvaná Viktorka, vrátila zpět 
do Polska a s ní 3 muži původní posádky. 
Jindřich Kuchejda, Michal Nešvara a Ivan 
Orel. Jednomu z Magalhăesových nástupců 
a autoru knihy Idioti na plavbě kolem svě-
ta, osmatřicetiletému Ivanu Orlovi, jsme 
před jeho přednáškou v Králíkách položili 
několik otázek.

Jak se vlastně zrodil nápad nalo-
dit se na plachetnici a obeplout s ní 
svět?

Přála tomu náhoda, že jsem v polovině 
devadesátých let uslyšel ve Vysokých 
Tatrách o připravovaném projektu. S ná-
padem přišel jeden z nejzkušenějších mužů 
českého námořního jachtingu, Rudolf 
Krautschneider. I pro něj to byl experiment 
a velká neznámá. Doposud totiž vyráběl 
lodi z překližky a oceli. Hned mi blesklo 
hlavou, že by to mohlo být to pravé oře-
chové na další část mého života. Zanechal 
jsem studia umění, kreslení a bohémského 
života v Paříži, sbalil spacák, pracovní věci 
a vyrazil na pilu do Orlických hor, kde se 
kácely stromy a řezalo dřevo na plavidlo. 

Tak jednoduché to přece není. Kaž-
dý si nemůže dovolit jen tak všechno 
opustit a vyrazit do světa. A to nehledě 
na finanční pokrytí cestování…

V dnešní době, když plánujete nějaký 
projekt, začnete sháněním peněz u sponzo-
rů. Krautschneider šel na to jinak, od lesa. 
Doslova. V Orlických horách koupil kus 
lesa, začal kácet stromy, svážet je na pilu, 
řezat. Kolem něj se začali shromažďovat 
lidi všeho ražení, od skutečných dobro-
druhů přes zoufalce až po hledače sebe 
sama. Filozofie byla jednoduchá: kdo chce 
plout, musí stavět. Ze zhruba tří stovek 
pomocníků zůstalo zdravé jádro dvanácti 
stavitelů Viktorky.

Kde a jak jste vlastně loď stavěli?
Rozestavěný trup lodi jsme koupili 

v Kolobřehu v Polsku. Trup jsme dokončili 
v Ústí nad Labem. Bydleli jsme v hangáru. 
Část lidí stavěla loď, část chodila do práce 
vydělávat na materiál a jídlo. Hotový trup 
byl přes Hamburk převezen do polského 
Štětína a tam byl opatřen plachtami, lany, 
další výbavou a nezbytnými zásobami. To 
vše bez oficiálních sponzorů. Místo jejich 
peněz za námi jezdily desítky ochotných 

pomocníků z celé republiky, od studentů 
po důchodce.

Drželi jste se nějakých plánů?
Plány originální Victorie neexistují. 

Stavěli jsme podle starých rytin a citu tak, 
aby loď byla pevná a bezpečná. Viktorka 
je dřevěná karaka se třemi stěžni a ob-
délníkovým plachtěním. Je kompromisem 
mezi starou a moderní dobou. Je 22,5 m 
dlouhá, 5 m široká a váží šedesát tun. 
Má dvanáct kójí, které připomínají svými 
rozměry rakve – 70 cm šířky, 2 m délky a 
60 cm výšky. I když byla Viktorka stavěna 
ve 20. století, pluje stejně špatně jako lodi 
času Magalhăese. Je velká, těžká, pomalá 
a nedokáže stoupat proti větru. Průměrná 
rychlost za celých pět let byla 3,7 uzlu, což 
je necelých 7 kilometru za hodinu. 

Odkud jste vypluli?
Vyrazili jsme 1.srpna 1999 z polského 

Štětína  v doprovodu ocelové jachty Polár-
ky a s jediným zkušeným námořníkem na 
palubě, Rudou Krautschneiderem. První 
rok byl nejobtížnější. Měli jsme hodně chuti 
po dobrodružství, avšak málo peněz, a tak 
jsme vypluli bez motoru. To je pak jako by 
jel kamion bez brzd po dálnici z Brna do 
Prahy. Problém byl ve všem – v bezvětří se 
loď stávala hříčkou proudů, vjezd do přísta-
vu byl často nemožný a v některých zemích 
i zakázaný. Po příhodě, kdy jsme přistáli 
v zátoce na Madeiře, naráz se obrátil vítr, 
přišly vlny, povolila kotva a naše loď se má-
lem roztříštila o útesy, jsme opustili trasu 
ve stopách Magalhăese a pustili jsme se po 
stopách motoru. Ty nás dovedly do USA, 
kde jsme sehnali a zabudovali dieselový 
motor. Krautschneider nás již v tuto chvíli 
mohl opustit a nechat plout samotné

Neměli jste strach pokračovat v ces-
tě bez zkušeného kapitána?

Za ten rok jsme se něco naučili. Novým 
kapitánem se stal Jindra Kuchejda, skvělý 
a moudrý člověk. On sice říká, že se kor-
midla ujal, protože to nikdo jiný nechtěl 
dělat, ale co si budeme povídat, Jindra z 
nás byl nejlepší. 

Jak jste vlastně loď ovládali?
Victoria neměla automatické kormidlo, 

takže den byl rozdělen do hlídek po čtyřech 
hodinách. Jeden člověk kormidloval, druhý 
se staral o plachty, navigoval a hlídal, jestli 
je kolem čistá voda, jestli na nás nejede 
nějaká loď, jestli ve vodě nepluje něco, co 
by se nám mohlo hodit. Zbytek posádky 
měl volno. Ve vaření jsme se střídali. Na 
lodi nebyla lednička, vana s teplou vodou 
ani široká postel. Veškerá hygiena, mytí 
nádobí a praní probíhalo v mořské vodě 
přímo na palubě.

Spoléhali jste se při plavbě na staré 
způsoby určování pozice, nebo jste po-
užívali moderní navigační přístroje?

Bez standardního navigačního systému 
GPS bychom to asi nezvládli. GPS je zaří-
zení, které plavbu velmi zpohodlní. Zmáčkli 
jsme knoflík a věděli přesnou polohu lodi. 
V době satelitní navigace může po moři 
plout každý blbec, a my jsme toho důkazem. 
Ale bezpečný návrat nemůže zaručit ani 
sebelepší technika. Ne nadarmo se říká, 
že dobrý námořník potřebuje jen dvě věci: 
trpělivost a zdravý rozum.

Co náhradní materiály? Plachty? 
Nástroje?

Viktorka byla soběstačná téměř ve všem. 
V podpalubí byly uskladněny náhradní 
prkna, vrtačky, pily, svářečka... Vedle 
náhradních plachet jsme měli i stařičký 
ruční šicí stroj a s přibývajícími mílemi 
byly opravy plachet čím dál častější. Z ně-
kterých zůstalo jen původní kování, zbytek 
byl přešit. 

Takže námořnické řemeslo nejsou 
jen kýčovité západy slunce, pláže, 
palmy, moře plná ryb – zkrátka ro-
mantika?

Ale samozřejmě, že to romantika je, ale 
těžce vydřená. Každému bych přál alespoň 
jeden den na otevřeném moři, půlnoční 
vstávání do psí hlídky, vichřici, déšť a vlny, 
které si s lodí pohazují jako s korkovým 
špuntem. Rozespalý, s rukama rozbolavě-
lýma od práce s lany, lézt na stěžně a balit 
plachty. Potom každý ocení pohodlí večera 
u televize. A to ani nechci domyslet, kolik 
chlapů, by bylo ochotno vzdát se studeného 
piva za týdny plavby v tropických mořích, 
kdy paluba je tak rozpálená, že se na ní 
nedá stát. Jedna věc je jistá, na moři je jen 
ten, kdo tam chce být.

Kde všude jste kotvili?
Navštívili jsme přibližně šest desítek 

zemí, mezi jinými i Pitcairn, útočiště vzbou-
řenců z lodi Bounty, kde dodnes žijí jejich 
potomci, Velikonoční ostrov s tajemnými 
a krásnými sochami Moai, divoké ostrovy 
Vanutu či Madagaskar, jenž je jednou 
z nejchudších zemí světa. Brazílii, Jižní 
Afriku, Kapverdy (nejkrásnější ženy světa), 
Mauricius, Svatou Helenu, Nový Zéland... 
Celkem 60 zemí a ostrovů.

Vypadá to tedy, že máte čas i na 
poznávání pevniny. Děláte si během 
plavby i přestávky na výlety do vni-
trozemí?

Samozřejmě. Naše cesta není jen o moři 
a plavbě. Zakotvíme a snažíme se poznat 
země, které míjíme. Zatím to vychází tak, 
že jsme jen třetinu času na moři. Zbylé dvě 
třetiny kotvíme. Nechceme poznat jen moře 
a sami sebe, ale i země. A zejména jejich 
obyvatele. Po nějakém čase na cestách se 
stane, že přírodní krásy poněkud zevšední. 
Co se mění, co je úchvatné vždy a za všech 
okolností, jsou obyvatelé těch zemí.

Která země vás nejvíce uchvátila?
Všechny. Všechny jsou nádherné. Na 

světě není země, kterou by nestálo za to 
navštívit. Mnohem těžší by bylo vybrat 
zemi, kde se nám nelíbilo.

Jaká byla setkání s místními obyva-
teli? Jak na vás reagovali, když jste se 
přiblížili ke břehům?

Perfektně. V drtivé většině se Viktorce 
i nám dostávalo skvělého přivítání. Dá se 
říci, čím chudší země, tím upřímnější při-
vítání. S obyčejnými lidmi máme nejlepší 
kontakty. Vždycky velice rychle poznají, 
co jsme zač, že jsme stejní jako oni, žádná 
bohatá jachta. Na Kanárských ostrovech 
jsme měli od rybářů každý druhý den tašku 
sardinek. Na ostrovech zase rady kam jít 
na ovoce. My jsme na oplátku pohostili 
třeba domorodce, chudé rybáře, žebráky 

(pokračování na následující straně)
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nebo i guvernéra Velikonočního ostrova. 
Každý cestovatel, ať chce či nechce, je 
vlastně ambasadorem vlastní země a podle 
setkání s ním si lidé udělají úsudek o jeho 
zemi. Jsem si jistý, že jsme Čechám ostudu 
neudělali.

Česká vlajka a netradiční design 
vaší lodě musel budit také pozor-
nost...

S Viktorkou se opravdu nešlo schovat. 
Mezi jachtami moderních tvarů, rychlých 
a vybavených nejmodernějšími technolo-
giemi a materiály naše hromada shnilých 
prken skutečně vypadala jako dinosaurus, 
jako přízrak z minulosti. Často bylo vidět, 
jak se v očích majitelů plastových lodí 
blýskala jiskra klukovského snu a těžko 
říct, jestli opotřebení naší lodě způsobovaly 
víc uplavané míle (49 122 námořních mil = 
90 970 kilometrů), zub času nebo zasněné 
hlazení návštěv. Zvlášť děti Viktorku mi-
lovaly. Nesčetněkrát jsme slyšeli dětské 
hlásky volající: „Piráti. Pirátská loď!“.  Ani 
nebylo třeba vyvěšovat černou vlajku se 
zkříženými hnáty.

Většina posádky byli svobodní muži. 
Nestýskalo se vám po ženách?

Měli jsme geniální systém. Mohli jsme 
mít přítelkyně v každém přístavu a na 
moři si od nich zase odpočinout. Samo-
zřejmě časy, kdy loď zakotvila v Polynésii 
a zasypaly ji davy domorodých krásek už 
dávno minuly, ale pro šikovné námořníky 
se vždy našlo dost příležitostí k povyraže-
ní. Jinak jsme na palubě téměř vždy ně-
jakou dívku měli. Zjemňovala atmosféru, 
dávali jsme si víc pozor na jazyk a hrubá 
slova, takže do měsíce nadávaly stejně 
jako my. Navíc na přídi lodi jsme měli 
dřevěnou Viktorku.

Zamiloval jste se cestou?
Asi by byl problém vzpomenout si, ve kte-

ré zemi jsem se nezamiloval. Všichni nejra-
ději vzpomínáme na Portoriko. Holky tam 
nádherně tančí. Nedokážu si ale představit, 
že bych dívku s jižním temperamentem  
vzal do Čech. Myslím, že by tady umřela. 
Je tady příliš šedivě. Příliš zima. 

Vraťme se na loď. Co ponorková 
nemoc?

V konfliktu jsme byli neustále, ale 
během stavby lodi jsme se naučili spolu 
dobře vycházet i tehdy, kdy to zrovna 
moc neklapalo. Měli jsme všichni stejný 
cíl a nikdo nemá postranní úmysly. Proto 
to fungovalo. Všechny konflikty se totiž 
odehrávají na přátelské rovině. Důležité 
je vědět, kdy uhnout.

Jakým způsobem jste získávali 
prostředky na živobytí? Co jste 
jedli?

Většina lidí si myslí, že k cestování je 
potřeba hodně peněz. Není to ale pravda. 
Je možné cestovat a v cizině žít za poměr-
ně málo. Je lepší peníze procestovat než 
projíst. Podle toho také vypadala skladba 
našeho jídelníčku. Byl prostý. Jedli jsme 
především věci, které vydrží bez ledničky 
– luštěniny, rýže, těstoviny a konzervovaná 
strava. Zeleninu a čerstvé potraviny jsme 
jedli jen týden po vyplutí. Vždycky jsme šli 
někam do hor, kde se daly natrhat planě 
rostoucí pomeranče, grepy, avokádo nebo 
mango. Nakupovali jsme v zemích, kde je 
levně, například v Brazílii, na Mauriciu 
nebo v Jižní Africe. Samozřejmě jsme 
chytali i ryby, ale doba kurdějí už dávno 
minula.

Potkaly vás na cestě nějaké vážněj-

ší nemoci? Ocitli jste se v ohrožení 
života?

Nemocím a úrazům se člověk nevyhne. 
Jde o to, aby nepřekazila plány. Neměli 
jsme s sebou doktora. Kdyby nastal závaž-
ný zdravotní problém, řešili bychom ho 
pomocí odborných knížek, které jsme vezli 
s sebou. Museli bychom si troufnout třeba 
i na slepé střevo. Díky štěstí a vlastním 
zkušenostem jsme se ale vážných nehod 
vyvarovali. Za řeč ani nestojí vyhřezlá 
plotýnka, otrava krve, salmonelóza, revma 
nebo mořská nemoc.

Změnil se vám na moři žebříček 
hodnot?

Většina z nás na plavbu vyrážela po 
třicítce, kdy už má člověk nějaké hodnoty 
dané. Pětiletá plavba je spíše upevnila. 
Nicméně daleko víc si uvědomuji, jak 
důležité je zdraví. Když je člověk zdravý, 
může dělat všechno. Když ne, nastávají 
skutečná omezení. Důležité je také zázemí, 
láska a svoboda.

Spousta lidí by vaši cestu považo-
vala za ztrátu času. Vaši vrstevníci 
už mají rodiny, domy, postavení v za-
městnání. Nenapadaly vás podobné 
myšlenky?

Ale ano, ale o prioritách v životě jsem 
měl celkem jasno. Nic mi neuteče. Kariéra 
se dá budovat i ve čtyřiceti. Záleží spíše na 
pružnosti ducha než na věku. Rodinu mohu 
také založit ještě za pár let a dům je dnes 
za rok postavený. Pokud je člověk mladý 
měl by získávat zkušenosti. Cestování je 
nejlepší škola života. 

Co loď? Jaký osud ji čekal po vašem 
návratu?

Viktorka je v současné době v Polsku 
a vozí děti z českých a polských dětských 
domovů po Baltu. Ale hlavně je připravená 
na další plavbu kolem světa, opět pod velení 
staronového kapitána Rudy Krautschnei-
dera. Taková je jeho myšlenka, že plavba 
nikdy neskončí. Z Victorie by měl mít 
pořád někdo radost. Pokud vím, nějaká 
místa jsou stále ještě volná. Dobrých lidí, 
kteří umí pracovat, mají dost trpělivosti 
a pokory před živly a ještě navíc chtějí 
skutečně cestovat, není nikdy dost. A není 
smutnějšího pohledu než loď chátrající 
v rohu přístavu.

Pokud před vámi někdo vysloví 
„plavba kolem světa“, co se vám vy-
baví?

Především loď. Tou to začíná i končí. Je 
to domov i dopravní prostředek. Je jako 
žena. Vyžaduje neustálou pozornost a její 
zanedbávání se vždy vymstí. Je to ale taky 
spousta práce, dřiny s lany, plachtami, 
kotvou, koupání v moři, kormidlování, 
práce v lanoví, delfíni, velryby, žraloci... 
především je to ale dobrodružství masko-
vané každodenní prací.

Šel byste do takového podniku 
znovu?

Do stejné řeky člověk nikdy dvakrát 
nevstoupí. Nevěřím, že by se v Čechách 
ještě někdy mohla sejít podobná parta a 
udělat takový projekt. Pokud ano, nejen, 
že do konce života neřeknu sprosté slovo, 
ale s radostí jim pomůžu. Třeba by mě pak 
vzali s sebou.

Napsal jste knihu s příznačným 
názvem Idioti na plavbě kolem světa. 
Jak dlouho a v jakém autorském týmu 
kniha vznikala?

Vlastně už na počátku stavby Viktorky 
mně došlo, že se v mém životě děje něco, 

co stojí za to zaznamenat a začal jsem si 
psát deník. Každý den. Zpočátku to byly 
záznamy spíše technického rázu, co se ten 
den udělalo za práci, jak postupuje stavba a 
kolikrát jsem se ten den bouchl kladívkem 
přes prst. Postupem času se do psaní začaly 
promítat i sebereflexe a filozofie a nakonec 
jsem končil tak hlubokými myšlenkami, 
jako: „Můj milý deníčku, Jindra mě zase 
nasral...“. Deníky se staly základem knihy. 
K nim jsem připojil 148 svých ilustrací a 
282 fotografií svých kamarádů. 

Jedná se tedy o záznamy z lodního 
deníku?

To ne, to by nebylo ke čtení. Snažil jsem 
se čtyřletou stavbu a pětiletou plavbu po-
psat jako příběh lodi a její posádky. Nechtěl 
jsem nic zkrášlovat, nebyli jsme Rychlé 
šípy, takže jsem psal jazykem, jakým jsme 
mluvili a popisuju i příhody a události, za 
které se dnes stydím. Taky jsem musel 
hodně krátit a celou dobu psaní jsem měl 
na mysli Čechova, který říkal, že „stručnost 
je sestra talentu“. I tak má knížka 320 
stran a při formátu A4 váží bezmála kilo 
a půl. Přece jen jsou v ní uloženy zážitky a 
zkušenosti mnoha let na moři. 

Proč zrovna Idioti na plavbě kolem 
světa?  

Idioty jsem je nazval samozřejmě s nad-
sázkou a s humorem, jak jsme se sami 
brali. Nebo snad znáte někoho, kdo by 
dělal podobně velký a náročný projekt bez 
zkušeností, peněz sponzorů a humbuku 
médií? Ono to zní paradoxně, ale je málo 
lidí, kteří skutečně chtějí na moře a jsou 
ochotní pro to i něco udělat. 

Jak se příběhy popisované v knize 
blíží  skutečnosti?  

Snažil jsem se popsat naši cestu co 
nejvěrněji tak, aby si čtenář dokázal před-
stavit, čím vším jsme museli projít. Nebyla 
to procházka růžovým sadem, moře z nás 
často vysávalo poslední zbytky sil a určitě 
se mnohokrát každý z nás ptal sám sebe, co 
tam dělá. Na druhou stranu jsem nic nechtěl 
zbytečně dramatizovat. S námořníky je to 
jako s rybáři. Z půl kilového kapra bývá 
dvoumetrová štika. Ze silného větru mini-
málně vichřice. Popsal jsem naši plavbu tak, 
jak jsem ji viděl. A pokud si někdo myslí, že 
to bylo snadné, ať to zkusí sám. 

Pro koho je kniha určena? 
Pro každého, kdo má v krvi alespoň deci 

cestovatelského neklidu. Kdo má rád Če-
chy, ale zároveň chce dohlédnout trochu dál 
než jen za vlastní humna. Každému, kdo by 
chtěl cestovat, ale nemůže. Pluli jsme nejen 
za sebe, ale i za všechny, kteří na moře 
nemůžou. A snad se mi vše podařilo popsat 
tak, že to není jen prostý cestovatelský 
deník, ale příběh se vším všudy.

Kniha je dopsána. Co dál, kdy opět 
vyrážíte na moře?

Napsáním knížky se pro mě uzavřela 
kapitola života s Viktorkou. Nesmíte za-
pomínat, že jsem do party stavitelů přišel 
na jaře roku 1996! To už je kus života. 
Zatím si stále užívám pohodlí života na 
pevné zemi. Ale Viktorka bude opět plout. 
Má novou posádku, je opravená a čeká na 
vyplutí v polském přístavu Kolobřeh pod 
staronovým kapitánem Krautschneiderem. 
Kam popluje? Přece tam, kam popluje její 
posádka. Na Island a pak snad na druhou 
cestu kolem světa. A pokud vím, mají stále 
místa volná. A já jim budu držet palce a 
přát dobrý vítr do plachet.

-kns-
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Hledám rodinu (nebo pár přátel), kteří by 
pracovali jako bačové - zaměstnanci u ovcí 
v Orlických horách u Králík. Služební byt v 
rodinném domku k dispozici. Máte-li zájem, 
ostatní ústně. Volejte mobil 603 195 249.

1. 9.

Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích
Letohrad, areál biatlonu.

Terkel má problém
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film - Dán-

sko - animovaný. Česky, 75 min, od 15 let, 65,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Staročeská pouť
Žamberk, Masarykovo náměstí. Součástí poutě jsou boho-

služby v kapli sv. Rozálie.

Motocross Cup 2007
Žamberk, 12:55, Areál Kotel, V Kotli.
Informace: www.novamotocross.com, jari.moto@seznam.cz, 

tel: 739 312 101.

2. 9.

Terkel má problém
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film - Dán-

sko - animovaný. Česky, 75 min, od 15 let, 65,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Staročeská pouť
Žamberk, Masarykovo náměstí. Součástí poutě jsou boho-

služby v kapli sv. Rozálie.

5. 9.

Simpsonovi ve filmu
Letohrad, 17:00, Dům kultury - kinosál, Družstevní 597. 88 

minut, přístupné, animovaná komedie, dabing, vstupné: 65,- Kč, 
předprodej: 465 622 092.

Jednotka příliš rychlého nasazení
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film VB 

- komedie, širokoúhlý, titulky, 121 min., od 15 let, 55,- Kč, 
předprodej: 465 614 583.

6. 9.

Pravidla lži
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Filmový klub! 

Film ČR - thriller. Dvanáct lidí, kteří se nechali dobrovolně zavřít 
na statku na Šumavě. Zřekli se svobody, manuálně pracujína na-
vzájem si pomáhají překročit svou minulost. 115 min., od 15 let, 
člelnové FK 35,- Kč, ostatní 55,- Kč, předprodej: 465 614 583.

Dannyho parťáci 3
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše.
122 min., vstupné: 69 + 1 Kč, přístupný od 12 let, předprodej: 

465 641 371.

8. 9.

Miss Potter
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film GB, 

USA - biografické drama. Zatímco její knihy těší generace dětí 
po celém světe, Beatrix Potterová si svůj vlastní příběh držela 
pečlivě pod zámkem. Miss Potter je okouzlující love story in-
spirovaná životem a láskou světoznáme spisovatelky Beatrix 
Potterové. V hlavní roli Renée Zellweger. Širokoúhlý, titulky, 
92 min, od 12 let, 60,- Kč, předprodej: 465 614 583.

Den evropského kulturního dědictví
Žamberk - Vstup do muzea a domku Prokopa Diviše zdarma 

v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

Soptíkův závod zručnosti
Lichkov, 10:00, hřiště. Nejen pro mladé hasiče. Pravidla 

soutěže: Soutěží 3 členná družstva v kategoriích od 6 do 10 let 
a od 11 do 15 let. Závodí se na okruhu dlouhém cca 3 km, na 
kterém bude rozmístěno několik stanovišť. Např.: střelba ze 
vzduchovky, slalom s míčem, rozeznávání rostlin, rozeznávání 
mysliveckých trofejí a další disciplíny. Kontakt: telefonicky: Jan 
Mlynář 60 539 045, Petra Faltusová 737 378 039.

9. 9.

Miss Potter
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film GB, 

USA - biografické drama. Širokoúhlý, titulky, 92 min, od 12 
let, 60,- Kč, předprodej: 465 614 583.

10. 9.

Harry Potter a Fénixův řád
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. Hanuše. 138 min, 

vstupné: 74 + 1 Kč, přístupný, předprodej: 465 641 371.

12. 9.

Dannyho parťáci 3
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál, Družstevní 597. 122 

minut, přístupné od 12 let, titulky, vstupné: 65,- Kč, předprodej: 
465 622 092.

Ve stínu Beethovena
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA, 

SRN - životopisný, hudební, širokoúhlý, titulky, 105 min., 
přístupný, 55,- Kč, předprodej: 465 614 583.

14. 9.

Loučení s létem
Jablonné nad Orlicí, 20:00, Areál koupaliště
V uceleném kulturním a sportovním programu vystoupí zdej-
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ší rockové kapely Melmac Space Orches-
tra, Sebastian a Shatter. Představí se 
Noví Brontousauři, Staropražská kapela 
Šmrnc, BuBu diskotéka, AF Brass band 
a další. Vše pod širým nebem v areálu 
koupaliště.

15. 9.

Loučení s létem
Jablonné nad Orlicí, 12:30, Areál 

koupaliště
V uceleném kulturním a sportovním 

programu vystoupí zdejší rockové kapely 
Melmac Space Orchestra, Sebastian a 
Shatter. Představí se Noví Brontousauři, 
Staropražská kapela Šmrnc, BuBu dis-
kotéka, AF Brass band a další. Vše pod 
širým nebem v areálu koupaliště.

Přednáška J. A. Haidler - Židovské 
hřbitovy

Letohrad, 19:00, Orlovna, Orlice.

Oslavy výročí 675 let města
Žamberk, 13:00, Masarykovo nám., 

Městké muzeum, Kostel sv. Václava.
13.00 staročeský jarmark na Masary-

kově náměstí.
14.00 hudební a teneční program na 

Masarykově náměstí:
- dechová hudba ZUŠ Petra Ebena 

Žamberk
- mažoretky ZUŠ Petra Ebena Žam-

berk
- pěvecký soubor Korálky        - česká 

beseda
15.45 vystoupení šermířské skupiny 

„Rytíři krále Jana“ u Městského muzea
16.00 vernisáž výstavy „Historické pro-

měny Žamberka“ v Městském muzeu
18.00 koncert pěveckého sboru VIOLA 

v kostele sv. Václava.
Pořadatel: Město Žamberk.

Výstava bonsaji
Lukavice, 14:00, Sokolovna, ZO CZS 

Lukavice a Obecní úřad Lukavice pořá-
dají výstavu bonsají Karla Hanuše a La-
dislava Svobody. Vernisáž výstavy  - 15. 
9. ve 14h. Výstava bude otevřena v So + 
Ne od 14 do 18 h a v pondělí od 8 do 14 
hod. Doprovodným programem výstavy 
bude koncert dechové hudby Choceňačka. 
Občerstvení je zajištěno - udírna, domácí 
koláče. Vstupné dobrovolné.

16. 9.

Strakonický dudák aneb To by 
bylo, kdyby...

Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39. Divadelní společnost Jo-
sefa Dvořáka, Praha. Nejpopulárnější 
Tylova divadelní hra v osobité úpravě 
Josefa Dvořáka, který se sám ujal role 
Kalafuny. Vstupné: 250,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Loučení s létem
Jablonné nad Orlicí, 10:00, Areál koupa-

liště. V uceleném kulturním a sportovním 
programu vystoupí zdejší rockové kapely 
Melmac Space Orchestra, Sebastian a 
Shatter. Představí se Noví Brontousauři, 

Staropražská kapela Šmrnc, BuBu disko-
téka, AF Brass band a další. Vše pod širým 
nebem v areálu koupaliště.

Astromóda - přednáška
Letohrad, 19:00, Oranžérie v zámec-

kém parku, Letohrad. Jak si dopomoci k 
sebevědomí pomocí planet, barev, ročního 
období a masáží. Přihlášky v MIKCEN-
TRU.

Oslavy výročí 675 let města
Žamberk, 19:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39.
19.00 vernisáž výstavy historických 

pohlednic Žamberka
19.30 divadelní představení „Strako-

nický dudák“.

Silniční běh do vrchu Jablonné 
- Jamné - Jablonné

Jablonné nad Orlicí, 10:30, Základní 
škola. Běh do vrchu 7500 m / přev. 340 m 
(silnice a polní cesty). Informace: vojmir.
dobsicek@seznam.cz, cena: 50,- Kč.

Výstava bonsaji
Lukavice, 08:00, Sokolovna. ZO CZS 

Lukavice a Obecní úřad Lukavice pořá-
dají výstavu bonsají Karla Hanuše a La-
dislava Svobody. Vernisáž výstavy  - 15. 
9. ve 14h. Výstava bude otevřena v So + 
Ne od 14 do 18 h a v pondělí od 8 do 14 
hod. Doprovodným programem výstavy 
bude koncert dechové hudby Choceňačka. 
Občerstvení je zajištěno - udírna, domácí 
koláče. Vstupné dobrovolné.

17. 9.

Jednotka příliš rychlého nasa-
zení

Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 
A. Hanuše. 121 min., vstupné: 54 + 1 
Kč, přístupný od 15 let, předprodej: 465 
641 371.

Oslavy výročí 675 let města
Žamberk, 10:00, Městská knihovna. 
10:00 slavnostní otevření nové výjez-

dové základny Rychlé lékařské pomoci 
a lékařské služby první pomoci za po-
liklinikou.

16.00 přednáška Františka a Vlasty 
Pírkových „Povídání o Žamberku“.

Zahájení výstavy fotografií Hany 
Sklenkové.

18. 9.

Vernisáž výstavy řezbářských 
prací

Letohrad, 17:00, obřadní síň. PHDr. 
A. Benčík - následná beseda - „jak vzni-
kají knihy literatury faktu od nápadu k 
realizaci“.

19. 9.

Jako jedna rodina
Letohrad, 19:30, Dům kultury - ki-

nosál, Družstevní 597. Divadlo Kalich 
- Jako jedna rodina. V režii Milana 
Lasici hrají Pavel Zedníček, Svatopluk 
Skopal, Miroslav Vladyka a Jana Paulo-
vá. Vstupné: 180,- /200,- Kč, předprodej: 

465 622 092.

Předtucha
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA, VB - thriller. 
Život Lindy Hanson (Sandra Bullock) 
je po všech stránkách perfektní až do 
chvíle, kdy se dozví, že její manžel zemřel 
při automobilové nehodě. Druhý den 
je však živ a zdráv, další den je Linda 
opět vdovou - dny svého života prožívá 
v nepochopitelných změnách toku času. 
Širokoúhlý, titulky, 93 min., od 12 let, 
55,- Kč, předprodej: 465 614 583.

Slavnostní udělení mezinárodních 
cen

Letohrad, 14:00, obřadní síň. E.E. 
Kische a regionální CENY Miroslava 
Ivanova. srdečně zve KLUB AUTORŮ 
LITERATURY FAKTU, kolektivní člen 
Obce spisovatelů v Praze společně s měs-
tem literatury faktu Letohrad.

20. 9.

Cesta bojovníka
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA. Amerika šest 
století před první Kolumbovou cestou. 
Na klidné pobřeží přijíždějí vikingští 
nájezdníci a bezohledně plení, zabíjejí a 
zotročují. Stejně náhle jak se objeví, tak 
také zmizí, a zůstane po nich jen malý, 
nebojácný chlapec. Toho se ujme jeden 
z indiánských kmenů a daruje mu domov, 
lásku, lovecké schopnosti a jméno Duch. 
O patnáct let později se temní seveřané 
vracejí a ohrožují hrdinův kmen. S pomo-
cí indiánského šamana se mladý hrdina 
vydává na ostrý souboj s přesilou, který 
na dobro určí budoucnost těch, kteří ho 
mezi sebe přijali. 99 min., vstupné: 59 + 1 
Kč, přísupný, předprodej: 465 641 371.

Zrcadlo
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Filmový klub. Film SSSR 
(1974). Alexej, muž středního věku, 
onemocní vážnou chorobou. Upoután 
na lůžku rekapituluje svůj život a bílá 
místa v paměti si objasňuje v rozhovorech 
s matkou. 106 min., přístupný, členové 
FK 35,- Kč, ostatní 55,- Kč, předprodej: 
465 614 583.

Oslavy výročí 675 let města
Žamberk, 15:00, Centrum sociální péče 

města Žamberk - Penzion.
15.00 - výstava děl a fotografií „Žam-

berk mýma očima“ a vyhodnocení vý-
tvarné soutěže

Přijmeme ženu, muže
na pozici vedoucího, 

za výhodných platových 
podmínek. Požadujeme.: 

min. středškolské vzdělání, 
automobil, telefon.

Kontakt: 608 528 073
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Program kina Mír
Hanušovice ČERVEN

ROMING  -  Pátek   7. 9. - 17.30 a 19.45
Film ČR 105 minut. Komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem 

Labudou od tvůrců filmu Účastníci zájezdu. Hrají: Bolek Polívka, 
Marián Labuda, Vítězslav Holub, Jean Constantin, Vladimír Ja-
vorský. Mládeži přístupno. Vstupné: I 25,-; II 30,-.

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD  -  Pátek   14. 9. - 16.00 
a 18.30

Film USA, 138 minut, širokoúhlý. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint, Emma Watson, Jason Isaacs, Tom Felton. Mládeži přístupno. 
Vstupné: I 35,-; II 40,-.

SMRTONOSNÁ PAST 4,0  -  Pátek   21. 9. - 17.30 a 19.45
Film USA, 128 minut, širokoúhlý. Bruce Willis je zpátky ve své 

nejlepší roli. Hrají: Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant, 
Cliff Curtis.  Doporučená přístupnost od 12 let. Vstupné: I 35,-; 
II 40,-.

SIMPSONOVI VE FILMU  -  Čtvrtek   27. 9. - 16.00 a 18.00
Film USA, 88 minut, české znění. Vaše rodina není to nejhorší, 

co Vás kdy potkalo. . Mládeži přístupno. Vstupné: I 25,-; II 30,-.
Objednávky vstupenek ÚT – ČT v prodejně Ing. Grabovský, 

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

- přednáška RNDr. Zdeňka Šulcka CSc. „Geologická minulost 
Žamberka“

- přednáška JUDr. Zdeňka Jašky „Nejstarší písemné zmínky 
o Žamberku“.

10. ročník Běhu Terryho Foxe
Letohrad, 15:00, Václavské náměstí. 

21. 9.

Pilgrim
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Autorské 

divadlo Brašulů, Žamberk. Mythické drama o kterém budete 
přemýšlet. Scénář Pavel Osuský, režie Martin Andrle. Vstupné: 
55,- Kč, předprodej: 465 614 583.

Oslavy výročí 675 let města
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Dopoledne - 

vlastivědná vycházka pro školy po pamětihodnostech Žamberka 
„Cesta za žamberskými klíči“

19.30 - divadelní hra „Pilgrim“ v Divišově divadle.

22. 9.

Corale
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Koncert 

pěveckého sboru Gymnázia v Žamberku pod vedením Ivy Mim-
rové. Vstupné: 40,- Kč, předprodej: 465 614 583. 

Oslavy výročí 675 let města
Žamberk, 09:00, zámecký park.
9.00 XVII. žamberský NOBL duatlon v zámeckém parku 

(pořádá DDM Animo)
17.00 slavnostní koncert pěveckého sboru CORALE v Divi-

šově divadle.

Drakyáda
Jablonné nad Orlicí, 14:00, Cikánský kopec. Tradiční soutěž 

v pouštění draka. Pořadatel: Skauti - středisko Medvěd.

Kresby Hany Zvolské
Letohrad, 17:00, Oranžérie v zámeckém parku. Vernisáž výsta-

vy kreseb Hany Zvolské doplněná básněmi Zdeny Koumalové.

23. 9.

Simpsonovi ve filmu
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA 

- animovaná komedie. Širokoúhlý, česky, 88 min., přístupný, 
60,- Kč, předprodej: 465 614 583.

Oslavy výročí 675 let města
Žamberk, 14:00, Městské muzeum, ČSA. 
14.00 zahájení před Městským muzeem
- vlastivědná vycházka městem „Architektonické skvosty a 

zajímavosti Žamberka“
- ukončení v Hasičském muzu v kasárnách - občerstvení 

zajištěno.

24. 9.

Simpsonovi ve filmu
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. Hanuše. Film USA, 87 

min., vstupné: 59 + 1 Kč, přístupný, předprodej: 465 641 371.

25. 9.

LACO DECZI a CELULA NEW YORK
Letohrad, 19:00, Restaurace Nový dvůr
Předprodej - Muzeum řemesel (tel.: 465 622 160) a Mikcentrum 

(tel.: 465 622 092). Cena v předprodeji 160 Kč, na místě 180 Kč. Za-
tím bylo vždy vyprodáno v předprodeji! Jiří Sršeň, 602 176 172.

26. 9.

Smrtonosná past 4,0
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál, Družstevní 597. 128 

minut, přístupný od 12 let, krimi, titulky, vstupné: 65,- Kč, 
předprodej: 465 622 092.

Vratné lahve
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. ČR - smutná 

komedie. 103 min., přístupný, 65,- Kč, předprodej: 465 614 
583.

28. 9.
Varhanní koncert
Žamberk, 18:00, Kostel sv. Václava. V rámci jedenáctého 

Orlicko - kladského varhanního festivalu. Profesor Michal 
Novenko (zakladatel Orlicko - kladského varhanního festivalu) 
přednese díla českých, německých, italských a španělských 
barokních mistrů. Vstupné: 50,- Kč, děti a důchodci 40,- Kč.

Svatováclavská slavnost
Letohrad, 13:00, Kostel sv. Václava, Václavské náměstí. 

Program bude pokračovat od 14:30 hod. na zámecké terase. 
Bohaté občerstvení zajištěno. Zve Římskokatolická farnost a 
město Letohrad.

29. 9.
Cesta bojovníka
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. FilmUSA 

- historický thriller, širokoúhlý, titulky, 100 min., od 12 let, 
55,- Kč.

30. 9.
Cesta bojovníka
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. FilmUSA 

- historický thriller, širokoúhlý, titulky, 100 min., od 12 let, 
55,- Kč.

Dlouhodobé akce a výstavy:
Od 16. září do 12. října bude v předsálí Divišova divadla pro-

bíhat výstava historických pohlednic Žamberka. Vernisáž 
se uskuteční v neděli  16. září v 19. 00 hod.

OBRAZY – Pravoslav Kalous
Vernisáž 30. září 2007 v 16 hodin v kulturním a informačním 

centru čp. 30 v Jablonném nad Orlicí.
Otevřeno: Po – Pá  8 – 12    13-17
                 So          9- 12
Výstava potrvá do 10. listopadu 2007.
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Putovní výstava historických vozidel
Na začátku července mohli občané a 

návštěvníci Červené Vody, Králík a okolí 
opět shlédnout několik desítek exemplářů 
historických aut a motocyklů. Veteran car 
club Červená Voda pořádal Putovní výstavu 
historických vozidel. Tentokrát ve spoluprá-
ci s obcí Červená Voda a městy Králíky, Ústí 
nad Orlicí a Lanškroun.

Akce se konala v pátek 6. 7. dopoledne 
v Ústí nad Orlicí, odpoledne v Lanškrouně 
a v sobotu 7. 7. pokračovala v Červené Vodě 
a Králíkách. I přes hrozící děšť přijelo první 
den výstavy 37 a druhý den 44 vozidel. 
Z toho téměř třetinu tvořily motocykly. 
Diváci si mohli na všech čtyřech místech 
prohlédnout nejen veterány (auto i moto), 
ale i jejich majitele a rodinné příslušníky 

v dobovém oblečení. 
Vozidla i účastníci výstavy dostali svá 

čísla, podle kterých diváci volili nejhezčí 
auto, moto a dobový kostým. V kategorii 
dobové oblečení byly jasnými favority děti. 
Roztomilé oblečky doplňovaly i „dobové“ 
hračky – šlapací autíčko – veterán 2 letého 
Honzíka a proutěný kočárek i s panenkou 
o něco starší Kristýnky a druhý den ještě 
jiný exemplář kočárku, který vozila malá 
Lucinka ( všechna „mrňata“ jsou dětmi, ale 
i vnoučaty – tedy doufejme pokračovateli 
- veteránistů). Rovněž mezi automobily a 
motocykly měli diváci v Ústí, Lanškrouně, 
Červené Vodě i Králíkách své favority. 
V Ústí a Lanškrouně se nejvíce líbila auta  
Chenard and Walcker (r.v.1912), Aero 
500(r.v. 1931) a Mercedes Benz 230 B (r.v. 
1937) a motocykly Čechie (r.v. 1926), Orion 
(r.v. 1925), Praga 500 (r.v.1929), kterou 
v Lanškrouně vystřídala na 3.místě Jawa 
500 (r.v.1957). Díky štědrosti králických i 
dalších sponzorů dostali v Červené Vodě 
a Králíkách pěkné ceny i majitelé vozidel 
a kostýmů na několika dalších pozicích.  
Pohár i cenu si odvezl také nejvzdálenější 
účastník  Josef Nechvátal s automobilem Z4 
(r.v. 1933) z Miroslavi u Znojma. Aby nebrz-
dil provoz, vydal se na cestu již ve čtvrtek 
večer a do Ústí dorazil ve 4 hodiny ráno. 
Nejstarší účastník 87letý Oldřich Hloch 
přijel na motocyklu ČZ 150 ze Šumperka.

Výstava probíhala na každém místě 2 
– 3 hodiny, takže se diváci o vystavovaných 
vozidlech také leccos dozvěděli. Majitelé 
vozidel se podělili o zážitky a zkušenosti 
s renovací svého „miláčka“, upozornili i na 
některé zvláštnosti apod. K vidění byla 
vozidla různých tuzemských i zahraničních 
značek vyrobená většinou před 2. světovou 

válkou. Byly zde různé typy automobilů 
Praga, Aero, Škoda, Tatra, Mercedes, Fiat, 
vozidla Chenard and Walcker, Z4, MG, atd. 
Motocykly Böhmerland - Čechie, Praga, 
Orion, Jawa, ČZ.

Chtěli bychom velice poděkovat městům 
Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Králíky a obci 
Červená Voda za finanční i materiální 
pomoc při organizaci výstavy a všem spon-
zorům, bez kterých bychom takovou akci 
propagující nejen veteránismus, ale i náš 
region uspořádat nedokázali.

Výsledky ankety v Červené Vodě:
Kategorie automobil: 1. MG TD (r.v. 

1949), Alois Švec, Šumperk; 2. Chenard 
and Walcker (r.v.1912), Pavel Beran, Lan-
škroun; 3. Aero 500 (r.v.1931), Jan Brunner, 

Praha; 4. Mercedes Benz 230B, (r.v.1937), 
Petr Jedelský, Zábřeh; 5. Tatra 54 (r.v. 
1932), Rudolf Unzeitig, Brno.

Kategorie motocykl: 1.Čechie (r.v.1926), 

Jiří Zezulka ml., Horní Počernice; 2. Orion 
(r.v. 1925), Petr Vencl, Ústí nad Orlicí; 3. 
Štístko (r.v.1947), Lucie Venclová, Ústí 
nad Orlicí; 4. Jawa 350 (r.v.1937), Miloslav 
Fajfr, Skrovvice; 5. Jawa 350 (r.v.1948) , 
Miloslav Fajfr ml., Skrovnice.

Kategorie dobové oblečení: 1. Honzík 
Dvořáček a Magda Dvořáčková, Králíky; 2. 
Kristýnka Filipová, Letohrad; 3. Eva Seid-
lová, Červená Voda; 4. Pavel Konč, Červená 
Voda; 5. Petr Vencl, Ústí nad Orlicí.

Výsledky ankety v Králíkách:
Kategorie automobil: 1. MG TD (r.v. 

1949), Alois Švec, Šumperk; 2. Chenard 
and Walcker (r.v.1912), Pavel Beran, 
Lanškroun; 3. Mercedes Benz 230B, 
(r.v.1937), Petr Jedelský, Zábřeh; 4. Aero 
500 (r.v.1931), Jan Brunner, Praha; 5. 
Praga Baby (r.v.1934), František Homola, 
Šumperk; 6. Tatra 54 (r.v. 1932), Rudolf 
Unzeitig, Brno; 7. Tatra 30, Pavel Konč, 
Červená Voda.

Kategorie motocykl: 1. Čechie (r.v.1926), 
Jiří Zezulka ml., Horní Počernice; 2. Orion 
(r.v. 1925), Petr Vencl, Ústí nad Orlicí; 3. 
ČZ 98 (r.v. 1937), Martin Moravec; 4. Jawa 
250 Pérák, Jan Morong, Králíky; 5. ČZ 
150, Josef Moravec; 6. Jawa 350 (r.v.1937), 
Miloslav Fajfr, Skrovvice; 7. ČZ 125 T(r.v. 
1948), Miroslav Novák.

Kategorie dobové oblečení: 1. Honzík 
Dvořáček a Magda Dvořáčková, Králíky; 
2. Pavel Konč, Červená Voda; 3. Kristýnka 
Filipová, Letohrad; 4. Jarmila Fichtnerová, 
Rapotín; 5. Otto Jašek, Červená Voda; 6. 
Lucinka Seidlová, Červená Voda; 7. místo 
Alois Švec, Šumperk.

Za VCC Červená Voda Miloslav Ohlídal

Králický Lískovec (1. ročník) – 22. 9. 2007
Závod je zařazen do poháru ISCAREX CUP 2007

Místo konání: Králíky (okres Ústí nad Orlicí), vrch Lískovec 
Místo startu: Myslivecká chata (nad fotbalovým stadionem)
Pořadatel: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky
Adresa organizátora: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, Beřich Novotný, Dolní 247, 
561 69 Králíky, telefon 737 754 286; mail: skiklub.kraliky@centrum.cz
Přihlášky: písemně (telefonicky) na adrese organizátora (B. Novotný),
 mailem nebo při prezentaci
Prezentace: 08:30 hod. – 09:30 hod., do hlavního závodu max. 30 min. před startem
Startovné: předškoláci (2001 a mladší) zdarma;
 žactvo 10,-; dospělí 35,- (junioři a starší)
Start: čas prvního startu:10.00, čas hlavního závodu:11.30
Trať: délka hlavního závodu: 8 km, další tratě:100 m, 400 m, 800 m,
 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 8 km
Kategorie: Předžákyně r. 99 a mladší [0,4 km], Žákyně nejmladší r. 96-97 [0,8 km]
 Předžáci r. 99 a mladší [0,4 km], Žáci nejmladší r. 96-97 [0,8 km]
 Žáci mladší r. 94-95 [2 km], Žákyně starší r. 92-93 [2 km]
 Žákyně mladší r. 94-95 [1 km] Žáci starší r. 92-93 [3 km]
 Dorostenky mladší r. 90-91 [3 km] Dorostenky starší r. 89-90 [4 km]
 Dorostenci mladší r. 90-91 [4 km] Dorostenci starší r. 89-90 [5 km]
 Muži A [8 km], Muži B [5 km], Muži C [5 km], Muži D [5 km], Ženy [5 km]
Popis terénu tratě: Krátké tratě do 1 km - mírný terén okraj města; ostatní tratě 
v lesním terénu vrchu Lískovec. Mapa trasy závodu bude zveřejněna v místě startu a 
na www.kraliky.cz (sekce sport)
Věcné ceny v hodnotě: 5.000,-. Finanční ceny v hodnotě: 2.000,-. Popis cen: hračky, 
sportovní potřeby, parfumerie, kartáčnické zboží.
Poznámky: Občerstvení - čaj - po doběhu všichni závodníci; tatranka - dětské kategorie 
při zápisu. Parkování osobních automobilů dle pokynů pořadatele.

Závod je zařazen do dotačního programu města Králíky pro rok 2007
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Tým 5+1(+4 náhradníci) .. startovné 250,-Kč.

AKCE SE USKUTEČNÍ ZA PŘISPĚNÍ TĚCHTO SPONZORŮ:
•   MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY   •   

•   ASPIRE SPORTS s.r.o. – dovozce britské fotbalové značky MITRE do ČR, BRNO   •
•  JIŘÍ BARTONÍČEK - FARMA OLEŠKA, HEŘMANICE  •  

•   PETR VENZARA - VIKING outdoor, KRÁLÍKY  •

Hrací systém a hrací doba bude určena dle počtu přihlášených družstev před začátkem turnaje.
Bodování: vítězství 3 b., remíza 1 b.  O celkovém umístění bude rozhodovat:   
a) počet bodů, b) vzájemný zápas, c) rozdíl skóre, d) počet vstřelených gólů.

pozor! pozor! pozor! pozor! pozor!

OSADNÍ VÝBOR HEŘMANICE  
SDH HEŘMANICE  AC HEŘMANICE  

VÁS ZVOU NA

TURNAJ
V MALÉ KOPANÉ

8. ZÁŘÍ 2007 od 9:00 hod.
PROSTŘEDNÍ LIPKA (HŘIŠTĚ U HOSPODY)

20. ročník KRÁLICKÉHO TRIATLONU
Datum konání: 11. 8. 2007. Soutěžní 

výbor: ředitel závodu - Pavel Vacek, velitel 
tratí - František Krátký, hlavní rozhodčí 
- Jiřina Klímová.

Disciplíny: plavání - 400m, kolo - 20km, 
běh - 5km.

Teplota vzduchu: 21 st.C. Teplota vody: 
18 st.C. Počasí: zataženo.

Z výsledkové listiny:
Kategorie MUŽI-A rok narození 

1968 až 1989
1. Kořínek Tomáš (Vysoké Mýto) 

0:57:36, 2. Glaser Václav (Fort SMC Ústí 
nad Orlicí) 0:57:49, 3. Šebek Michal (Fort 
SMC Ústí nad Orlicí) 0:59:00, 4. Lipenský 
Martin (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:02:03, 

5. Šroler Zdeněk (So-
kol Klášterec nad Orlicí) 
1:03:16, 6. Havránek Pa-
vel (Sportprestiž Praha) 
1:03:37, 7. Strnad Tomáš 
(SK Žamberk) 1:03:55, 
10. Kožnar Marek (Mlad-
kov) 1:04:55, 14. Bielčík 
Petr (Lichkov) 1:06:05, 20. Hejl Radek 
(Králíky) 1:14:50, 1:16:01, 22. Šponar Mar-
tin (Králíky) 1:16:11, 26. Brůna Václav 
(Stock bowling Králíky) 1:19:07, 1:21:51, 
28. Koukol Petr (Pohoda) 1:24:17.

Kategorie MUŽI-B rok narození 
1958 až 1967

1. Kašpárek Pavel (OMT Pardubice) 
0:57:26, 2. Krejčí Jaromír (SKI club Pas-
tviny) 1:01:31, 3. Kašpar Zdeněk (CTC 
Fort SMC UO) 1:02:35, 4. Kuběnka Radek 
(SKP Duha Fort Lanškroun) 1:05:57, 5. 
Novotný Luděk (SK Žamberk) 1:07:39, 
6. Suchodol Josef (SK Žamberk) 1:08:16, 
7. Kašpárek Petr (Sportovní areal České 
Petroviče) 1:08:57, 8. Novák Lubomír (TTC 
Brno) 1:09:40, 9. Šilar Tomáš (Pardubice) 
1:10:17, 10. Paulus Miloslav (CTC Králí-
ky) 1:10:35, 13. Ošťádal Aleš (Těchonín) 
1:18:10, 15. Gábler Radek (Stock bowling 
Králíky) 1:28:52, 16. Uhlíř Antonín (Stock 
bowling Králíky) 1:30:10.

Kategorie MUŽI-C rok narození 
1948 až 1957

1. Krsek Jaroslav (Fort SMC Ústí nad 
Orlicí) 1:02:54, 2. Fajt Jan (CTC Fort) 
1:09:35, 3. Valter Pavel (LPS Media Team) 
1:11:53, 4. Šroler Zdeněk (Sokol Klášterec 
nad Orlicí) 1:15:52, 6. Hejl Jan (Jiskra 
Králíky) 1:31:49.

Kategorie MUŽI-D rok narození 
1947 a starší

1. Krátký František (VIKING Králí-
ky) 1:06:05, 2. Ambrož Karel (Křížanov) 
1:17:38, 3. Novotný Jiří (KB OEZ Leto-
hrad) 1:18:34, 4. Strnad Josef (SK Žam-
berk) 1:42:14.

Kategorie ŽENY-A rok narození 
1973 až 1989

1. Vytlačilová Lenka (Iscarex Č.T.) 
1:18:24, 2. Ehlová Marcela (RHB OU) 
1:38:53.

Kategorie ŽENY-B rok narození 
1972 a starší

1. Jeníčková Hana (Triatlon nový věk) 
1:22:33, 2. Cacková Lenka (SK Orient 
express) 1:32:05.

Kategorie MUŽI-DOROST ročník 
1990 a mladší

1. Gábler Radek (Stock bowling Králíky) 
1:17:25.

Sponzoři 20. ročníku: Jaroslav Makar 
- M+M Hydraulic, Ples 2007 - A. Netrda, 
J. Kysilková Česká Pojišťovna, J. Ponocná 
- daňové poradenství, Stavofin s.r.o. saveb-
ní firma, Milták a Vacek – topenářství, 
Kartáčovny Červená Voda, Sdružení pro 
Králický karneval.

Věcné ceny darovali: Papírnictví 
Anna Krátká, Zelenina Petr a Alena 
Zezulkovi, František Krátký, Novalamp 
Králíky, Cyklo Jan Jiráska, Květinka 
Monika Kudláčková.

Tato akce je podpořena Městem 
Králíky v rámci dotačního programu 
města.
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Cyklisté dvakrát v Králíkách
30. června 2007 v 10 hodin byl z Ma-

lého náměstí odstartován 2. ročník 
cyklistického závodu Králické okruhy. 
Trať závodu vedla přes Červený a Zlatý 
Potok, Orlic a Hedeč zpět do Králík. Počet 
průjezdů okruhem se řídil kategoriemi 
závodníků. Závod je zařazen do seriálu 
Moravského poháru. Tomu odpovídal 
i počet závodníků – celkem se jich zúčast-
nilo 100. Závod dokončili všichni i s nej-
starším účastníkem 72letým Františkem 
Kochwasserem z cykloklubu Stará Ves, 
který neskončil poslední. Patří mu naše 
uznání a obdiv.

Potěšil nás i zájem diváků, kteří byli 
nejen na startu, ale i podél trati a v cíli při 
vyhlášení výsledků v restauraci U Lípy.

26. srpna 2007 rovněž od 10 hodin 
proběhl 5. ročník Králické časovky. Na 
tomto závodě byla účast závodníků ještě 
větší – zúčastnilo se 109 cyklistických 
nadšenců. I tento závod je zařazen do 
Moravského poháru, zvlášť jsou hodno-
ceni „příchozí“.

Oba tyto závody jsou náročné nejen pro 
závodníky, ale i pro pořadatele. Jejich 
organizaci bychom nezvládli bez vydat-
né pomoci dobrovolníků, kteří ochotně 
přiložili ruku k dílu, a sponzorů, kteří 
se postarali o ceny pro vítěze. Všem jim 
za jejich spolupráci děkujeme. Dík patří 
také Policii ČR za pomoc při zajištění 

trati a městu Králíky za finanční podporu 
z grantového programu města.

Za organizační výbor Zdeněk Panchar-
tek a Jiří Kalousek

Z výsledkových listin:

Králická časovka 2007
Kategorie A: 1. Pohanka Libor (Etape 

Dukla Brno) 00:21:15,3; 2. Vichorec Lu-
děk (HaPe Brno) 00:22:14,9; 3. Blinka Lu-
děk (Silný Team Uničov A) 00:22:18,2.

Kategorie B: 1. Homola Libor (KCK 
Cykloteam Zlín I.) 00:22:02,2; 2. Král 
Milan (Silný team Uničov A) 00:22:51,7; 
2. Mádle Miroslav (Tessuti Prestige Team 
B) 00:22:52,1.

Kategorie C: 1. Slezák Josef (KCK 
Cykloteam Zlín I.) 00:22:40,8; 2. Kup-
ka Roman (Tessuti Prestige Team B) 
00:22:44,2; 3. Skopal Luděk (SK Toma 
Olomouc A) 00:22:58,0.

Kategorie D: 1. Baťa Vladimír (KCK 
Cykloteam Zlín I.) 00:23:37,6; 2. Vejrosta 
Zbyněk (PELL S TEAM ind.) 00:24:05,0; 
3. Janoušek Vít (SK Toma Olomouc) 
00:24:45,7.

Kategorie E: 1. Holomek Josef 
(Klub čekých turistů 1900 Litomyšl A) 
00:24:37,8; 2. Navrátil František (SK 
Toma Olomouc A) 00:24:59,8; 3. Zyka 
Milan (PELL S TEAM ind.) 00:25:47,3.

Kategorie  Ženy: 1. Slavíčková 

Andrea (SKC Brno) 00:26:29,0; 2. No-
váková Pavla (CINELLI) 00:26:40,2; 3. 
Špačková Jaroslava (Silný Team Uničov 
B) 00:28:25,9.

Kategorie Ženy - příchozí (místní): 
1. Coufalová Tereza (Králíky) 00:34:03,3; 
3. Cacková Lenka (Králíky) 00:39:09,0; 4. 
Maurerová Janina (Králíky) 00:48:46,7.

10. Závod  Moravského poháru - Sýko-
ra Sportsweae 2007 - 2. ročník

Kategorie A: 1. Libor Pohanka (ZAF 
velosport Vel. Pavlovice) 2:20:49; 2. Lu-
děk Blinka Silný team Uničov A) 2:21:45; 
3. Dušan Slavík (Cykloteam OD Morava) 
2:22:56.

Kategorie B: 1. Libor Homola (KCK 
Cykloteam Zlín I.) 2:23:55; 2. Miroslav 
Mádle (Tessuti Prestige Team B) 2:26:05; 
3. Vlastimil Mlynář (ACS Drak Vrbno) 
2:30:10.

Kategorie C: 1. Roman Kadlec (ON 
ROAD Racing Team I) 1:59:46; 2. Josef 
Slezák (KCK Cykloteam Zlín I.) 1:59:47; 
3. Luděk Skopal (SK Toma Olomouc A) 
1:59:48.

Kategorie D + E: 1. Otto Macháček 
(Tessuti Prestige Team B) 2:08:49; 2. 
Vladimír Baťa (KCK Cykloteam Zlín I.) 
2:08:58; 3. Ladislav Tobiáš (SENSOR 
Cannibals Svitavy) 2:09:12.

Kategorie Ženy: 1. Andrea Slavíčková 
(SKC Brno) 2:22:33; 2. Pavla Nováková 
(CINELLI) 2:22:56; 3. Jaroslava Špačko-
vá (Silný team Uničov B) 2:28:42.

„O pohár starosty obce“ v požárním útoku

Sbor dobrovolných hasičů v Lich-
kově uspořádal v sobotu, 4. srpna, již 
IX. ročník soutěže „O pohár starosty 
obce“ v požárním útoku. Závodit při-
jelo devět družstev mužů, mezi nimiž 
byli kolegové z polského Miedzylesie a 
Domaszkova, a dvě družstva žen. Jak 
v kategorii mužů, tak i žen zvítězili 
hasiči z Líšnice. Místní muži skončili 
na pátém místě a ženy na druhém. Po 
ukončení soutěže v požárním útoku 
proběhl dobrovolný netradiční závod, ve 
kterém se hasiči museli prokázat velkou 
dávkou legrace a důvtipu. V tomto klání 
byli nejúspěšnější hasiči z Domaszkowa. 
Po vyhodnocení soutěže a předání po-
hárů přišlo, zajisté i pro mnohé místní, 
velké překvapení. Starosta obce Zdeněk 
Brůna slavnostně předal zástupcům 
místních hasičů dvě nové radiostanice, 

které byly zakoupeny obcí s využitím 
dotace z rozpočtu pardubického kraje 
a další dvě nové radiostanice, které 
daroval hasičům jeden místní chalupář. 
Po tomto aktu se ozvalo kvílení sirény 
a na hasičské cvičiště přijelo vozidlo 
Opel Movano, které taktéž zakoupila 
Obec Lichkov a pro hasiče jej zrekon-
struovala firma Ing. Matějka – M. 
Pácha OCELOT ze Žacléře. Toto vozidlo 
bude sloužit také pro místně zřizované 
organizace a spolky. Na všech přítom-
ných byl vidět velký úžas. Po oficiálním 
ukončení soutěže byla možnost posedět 
a vyzkoušet domácí kuchyni, o kterou 
se vzorně postarali lichkovské hasičky. 
Na závěr patří poděkování starostovi 
obce Zdeňkovi Brůnovi, zástupci fy. 
OCELOT Milanovi Páchovi, který 
dovezl nové vozidlo, hlavnímu rozhod-

čímu Vladimíru Novotnému a všem 
ostatním, kteří se postarali o hladký 
průběh soutěžě.

Starosta SDH František Faltus
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CIHELNA 2007
Více fotografií z akce Den Sil podpory a výcviku 

AČR Cihelna 2007 Králíky je možno zhlédnout 
na www.kraliky.cz v sekci galerie fotografií.


