
Březen 2008/číslo 3                   Ročník VI. (Králicko XVIII.)                Cena 10 Kč 

Významné dny měsíce BŘEZNA 
  2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír 
  6. 3. Den jódu 
  8. 3. Mezinárodní den žen 
11. 3. Evropský den mozku 
12. 3. Vstup ČR do NATO 
15. 3. Světový den spotřebitelských práv 

Rychlý a obětavý zásah
Dle sdělení operačního střediska HZS Králíky došlo dne 

14. 2. 2008  v ranních hodinách v úseku mezi Dolní Lipkou a 
Lichkovem k havárii osobního automobilu. Ve vozidle cestovaly 
tři osoby, vozidlo krátce po nárazu začalo hořet. Na místě 
dopravní nehody poskytl v součinnosti s dalšími osobami 
okamžitou pomoc pan Petr Kočí (nyní bytem Malá Morava).  
Za obětavou pomoc a včasný zásah poděkoval přímo na místě 
zásahu velitel zásahu nprap. Ladislav Křivohlávek. Starostka 
města Králíky předala společně se starostou obce Malá Morava 
p. Marinovem a velitelem HZS Králíky p. Vencem  dne 18. 
2. 2008 při krátkém neformálním setkání  na radnici panu 
Kočímu pamětní list.

Bc. Jan Divíšek, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat p. Petru Kočímu a ostatním, kteří 
pomáhali při záchraně 3 lidských životů 
při autonehodě dne 14. února dopoled-
ne mezi Dolní Lipkou a Lichkovem.

rodina Hondlova a Pišlova
(pokračování na straně 7)

Město Králíky žádá o 60 milionů 
na projekt

Vojenské muzeum budoucnosti
Starostka města Králíky paní Jana Ponocná v minu-

lých dnech projednávala na Krajském úřadu v Pardu-
bicích možnost získání evropské dotace na Vojensko-
historické muzeum.

„Jedná se o projekt rekonstrukce vojenského muzea v Krá-
líkách, kde máme mnoho vojenských a historických exponátů, 
které nemají umístění takové, jaké by si zasloužily. Prostě stojí 
na dešti. Chtěli bychom o finanční prostředky požádat letos 
hned v první výzvě. Jedná se o 60 milionů,“ uvedla starostka 
pro ČRo.

Konkrétně se jedná o projekt „Vojenské muzeum budouc-
nosti“. Ten si klade za cíl vybudovat moderní muzeum, jenž se 
stane centrem Králické pevnostní oblasti. Podle autorů slova 
„moderní“ a „budoucnosti“ nejsou jen řečnickým obratem. Vý-
sledek práce projektanta odráží nejenom současnou moderní 
architekturu, ale jde dále a zamýšlí se nad potřebami muzea při 

(pokračování na straně 2)
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Muzeum žádá o 60 milionů na projekt
Vojenské muzeum budoucnosti

využití restaurátorských dílen, depozitů 
a rozložení vnějších i krytých expozičních 
ploch. Mapuje potřeby návštěvníků v ná-
vaznosti na celou oblast a vytváří z muzea 
nejenom polohou, ale především obsahem 
střed Králické pevnostní oblasti.

Projekt vojenského muzea vychází z idejí 
města Králíky a firmy ARMY FORT s.r.o. 
Základním požadavkem je vybudování 
muzea s dostatečnou expoziční plochou, 
jak interiérovou, tak exteriérovou. To má 
splňovat hlavní budova s kinosálem, sociál-
ním zařízením pro návštěvníky, obchodem, 
kancelářemi a vstupní halou, která bude 
nástupním prostorem do expozice. Formou 
revitalizace se práce zabývá třemi silážními 
sily, do kterých budou vestavěna podlaží 
pro další, především tématické výstavy a 
na vrcholu věží pak krytá plocha ochozu 
rozhledny. Venkovní výstavní plochu pak 
budou tvořit zastřešená stání pro těžkou 
techniku, ukázky překážek a polních opev-
nění různých typů a armád.

V areálu se také budou nacházet depo-
zity a restaurátorské dílny, vestavěné do 
bývalých kalových jímek zemědělského 
areálu, velká dílna na rekonstrukci tech-
niky a správní budova s kanceláří a třemi 

byty pro stálé zaměstnance. V druhé části 
areálu bude předváděcí plocha s terénní 
dráhou pro pohyblivé exponáty a tribunou. 
Zde se návštěvníkům předvede několikrát 
do roka zrekonstruovaná technika ze sbí-
rek muzea, i z majetku spolupracujících 
subjektů.

Na předváděcí ploše se počítá s výstav-
bou repliky prvorepublikové vojenské 
chaty pro 120 mužů, kterou lze využívat 
jako zázemí pro akce, konané při muzeu a 
zároveň nouzové ubytování při živelných 
pohromách apod. Pod areálem muzea se 

počítá s plochou pro parkoviště s objektem 
sociálního zařízení pro návštěvníky a 
správním objektem. Velikost parkoviště je 
navržena s ohledem na konané akce, kde 
je pamatováno i na autobusy, karavany a 
nezapomíná se ani na cyklisty.

Do terénních úprav okolí Vojenského 
muzea Králíky se citlivě a s maximálním 
důrazem na historickou věrnost zrekon-
struuje a zakomponuje původní pásmo 
protipěchotních a protitankových překážek 
pevnostní linie z let 1935-1938.

Zdroj: www.orlicky.net

Vojenské muzeum Králíky (VMK) v roce 2007
ohlédnutí za uplynulou sezónou

Loňský rok představoval již osmou sezónu, kterou muzeum
– existující stále v provizorních podmínkách – může právem 

považovat za úspěšnou. Kmenovým pracovníkům VMK i nadšeným 
dobrovolníkům se vydařila celá řada aktivit a činností.

Významný rekord v osmileté existenci VMK představovalo více 
než 17 000 návštěvníků, což je číslo skutečně zasluhující pozornost. 
Řada okresních muzeí si může nechat o tolika návštěvnících jen 
zdát. Číslo potvrdilo, že počet návštěvníků sice pomalu, ale rok 
od roku vzrůstá. Odbavit takový počet lidí prakticky jen ve dvou 
pracovnících je úctyhodný výkon. Pracovníci muzea však krom 
péče o návštěvníky musí vykonávat četné další práce, které chod 
VMK nezbytně vyžaduje.

Správce muzea Jindřich Večeř a vedoucí informačního centra 
paní Olga Černá netrpělivě očekávají nástup technika muzea 
Vladimíra Khola. Ve třech se to potáhne lépe a bude konečně 
možnost vybrat si zaslouženou dovolenou… Ještě je potřeba do-
plnit informaci, že VMK se díky letošní sezóně a celoroční otvírací 
době stalo nejnavštěvovanějším muzeem v Králické pevnostní 
oblasti a předstihlo dlouholetého lídra – Muzeum čs. opevnění 
– dělostřeleckou tvrz Bouda.

Největším viditelným úspěch loňského roku se stal výjezd
rekonstruovaného tanku T–34 na bojiště akce CIHELNA 2007. 

Pět let práce na rekonstrukci tohoto dnes již značně vzácného 
stroje se podařilo úspěšně završit, čímž si udělali radost všichni, 

kteří přiložili ruku k dílu.
Přibyla řada nových exponátů. Zajímavost představuje vojen-

ský katr na dřevo, robustní trenažér pro výcvik osádek tanků T 
– 72, trenažér pro výcvik osádek bojových vozidel pěchoty (BVP) 
a zejména Úkrytové pracoviště ÚP-82. Vlastně se – zjednodušeně 
řečeno – jedná o moderní, pojízdný „bunkr“ určený pro zabezpečení 
nepřetržité činnosti velitelů, štábů a velení vyšších stupňů v pod-
mínkách použití bojových prostředků soudobého boje a to včetně 
zbraní hromadného ničení – odolává radiaci, chemickým bojovým 
otravným látkám i biologickým bojovým prostředkům.

Další vozidlo, které se objevilo ve VMK, je tentokrát z kategorie 
užitečných pomocníků. Jedná se o traktor „Bělorus“ který osa-
mostatnil muzeum zejména v době náročné a bohužel nezbytné 
zimní údržby areálu.

Velkou devizou muzea je rostoucí počet nadšených dobrovolníků, 
kteří technice a exponátům ročně věnují stovky hodin práce – bez 
honoráře – jen pro radost a z přesvědčení, že je dobré exponáty 
zachránit, rekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti. Počet nadšenců 
pravidelně jezdících ve svém volném čase do VMK pomáhat se 
ustálil cca na 15 osobách. S výsledky jejich snažení se mohli se-
známit návštěvníci akce CIHELNA 2007. Technika v dynamické 
ukázce představující cvičení ČSLA pocházela ze sbírky VMK a 
ožila díky jejich práci.

Zřejmě největší, i když zvenčí málo zřetelný úspěch, představuje 
zásadní změna vztahu mezi muzeem a vedením města Králíky. 
Noví představitelé města VMK neodsoudili do role nechtěné 
Popelky, ale naopak se snaží pomoci alespoň zčásti dohnat čtyři 
v minulosti ztracené roky. Aktivně se snaží získat pro město a 
do expozice VMK od armády vyřazovanou techniku a materiál, 
pracují na propagaci muzea a významným způsobem posunují 
kupředu realizaci projektu VMK – odstranění starých, technicky 
nevyhovujících budov odchovny skotu a následně stavbu nové 
supermoderní haly, provozního zázemí, depozitů a dílen apod. 
Velká šance, že se projekt podaří i díky novému přístupu města 
realizovat, drží všechny co se na provozu muzea a zajišťování 
jeho existence podílejí, v optimistické naději, že celá ta námaha a 
překonávání mnoha překážek se přece jen vyplatí…

Armyfort
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POCTA SBORU FINANČNÍ STRÁŽE
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Kolik z nás dnes přesně ví, kdo to byli 
„financové“, nebo k čemu FS sloužila? 
Mimo nepočetného okruhu zasvěcenců 
již jen málokdo tuší, že se jednalo o oz-
brojený sbor ministerstva financí první 
republiky, jehož hlavním úkolem byla 
ostraha hranice a výkon celní služby. 
Osud ovlivněný vývojem mezinárodních 
událostí ve 30. letech minulého století 
dal tomuto sboru do vínku také prvotní 
obranu republiky v tvrdých podmínkách 
pohraniční oblasti. Většinou se jednalo o 
prostředí nepřátelské, vytvářené nacisty 
zfanatizovaných německým obyvatel-
stvem, či v menší míře „horthyovci“ a 
„beckovci“ ovlivňovaných obyvatelstvem 
maďarským a polským.

Příslušníci finanční stráže stáli mnoh-
dy na „opuštěných vartách“ demokra-
tického Československa. Mnozí z nich 
prošli našimi legiemi, mladší pak byli 
vychováni neméně demokratickým du-
chem Masarykovské republiky a službou 
v Československé armádě. Koneckonců 
sami „finančníci“ si říkali „Masarykovy 
děti“, což nebyl nadnesený přívlastek. 
Stali se tak vážnou a pevnou překážkou 
pro šíření nacistické ideologie. Nebylo 
tedy divu, že byli trnem v oku nejen na-
cistům, ale několik let po válce i novým 
komunistickým mocipánům.

Při plnění služebních povinností, 
zejména v politicky složitém a nesta-
bilním, roce 1938 docházelo k situacím, 
kdy se stejnokroj příslušníka FS zbar-
vil krví svého nositele. Z historických 
záznamů jsou známa jména více než 
čtyřiceti příslušníků FS, kteří přinesli 
oběť nejvyšší. Na tuto skutečnost, je stále 
zapomínáno.

S politováním lze konstatovat, že 
v současné době není mnoho mož-
ností seznámit se s historií sboru FS 
Československé republiky. V prostoru 
historického území, kde FS republiky 
Československé působila, nebyl doposud 
vybudován památník věnovaný FS jako 
celku, který by připomínal velké morální 
odhodlání jejich příslušníků k ochraně a 
obraně tehdejší státní hranice svrchova-
ného Československa roku 1938. Vybudo-
vaná byla pouze jednotlivá pietní místa 
regionálně věnovaná spíše jednotlivcům, 
kteří padli při obraně státní hranice nebo 
tragicky zahynuli.

Ve světle těchto souvislostí se zrodil 
nápad vybudování jakéhosi „centrální-
ho“ pietního místa, které by mohlo být 
spojeno i s muzejní expozicí tématicky 
zaměřené na činnost FS. Jako velmi 
příhodné místo se přirozeně nabídlo Mu-
zeum čs.opevnění z let 1936-38, které je 
umístěno v Pěchotním srubu K-S 14 „U 
cihelny“ v Králíkách. Muzeum připravuje 
výhledově otevření památníku jednotkám 
Stráže obrany státu (SOS), které vznikly 
na základě vládního nařízení č.270/1936 
Sb. ze dne 23. října 1936. SOS se skládala 
z jednotek tehdejší policie, četnictva a 
sboru FS. Na základě prvních jednání 
po ukončení úspěšné výstavy „Lidé proti 
lidem“ byla pro expozici FS vyčleněna 
místnost v týlovém patře srubu – bývalá 
to ubikace mužstva, mj. rozsahem největ-
ší plochou na celém objektu.

Králický inspektorát FS patřil k nej-
větším v tehdejší Československé repub-
lice. Měl svá oddělení v Českých Petrovi-
cích, v pruském Mezilesí, kde byl i celní 
úřad, Mladkov, Dolní Lipka, Prostřední 
Lipka a vlastní oddělení Králíky. Jeho 
sousedem na východ byl inspektorát FS 
v Hanušovicích, který již patřil do země 
Moravskoslezské s odděleními  ve Sta-
rém Městě pod Sněžníkem, v Ostružné, 

Špiklice, Velká Morava, Velké Vrbno; 
od Českých Petrovic nalevo to pak byl 
inspektorát FS Kunštát – dnes Orlické 
Záhoří, s odděleními v Bartošovicích, 
Nové Vsi, Neratově a samotném Kun-
štátě v OH.

To, že to organizátoři expozice FS 
myslí vážně, nabízejí občanům Králík 
a okolí fotografii příslušníků tehdejší 
FS, která byla zhotovena v roce 1946 na 
celnici v Dolní Lipce, směrem do Polska. 
Je to fotografie u břízek, které tehdy byly 
malými stromky a dnes dosahují výše 
mnoha metrů.

Prosíme občany, kteří na snímku po-
znali své rodinné příslušníky, příbuzné 
a známe, zda-li by byli tak ochotni a 
mohli se nám ozvat na adresu Muzeum 
čs.opevnění z let 1935-38, Pěchotní 
srub K-S 14 „U cihelny“, Velké nám. 
čp. 354, 561 69 Králíky. Máme zájem 
navázat kontakty se všemi, kteří nám 
nějakým způsobem mohou pomoc v roz-
plétání historie FS na Králicku, ještě 
stále uchovávají doma nějaké památky, 
fota, tehdejší noviny, výstrojní součástky 
apod. které bychom si mohli ofotogra-
fovat, opsat, skenovat apod. případně 
lze zavolat na 724 181128 nebo napsat 
zprávu na j.panus@seznam.cz.

Změna telefonního čísla
Kadeřnictví Vostrčilová Marie

mobil: 737 713 746

Flóra Olomouc pro modeláře i stavbaře
Březen bude na Výstavišti Flora Olo-

mouc patřit hned dvěma výstavám. Mo-
deláři a zájemci o plastikové i papírové 
modelářství by měli zamířit do pavilonu 
G, kde bude od 7. do 9. 3. probíhat FOR 
MODEL, výstava modelů a sběratelství 
s ukázkami historických a bitevních lodí, 
letadel, automobilů, bojové techniky, zbra-
ní, železničních modelů, papírových modelů 
hradů, zámků a historických památek.

Ve dnech 13. až 15. 3. se výstaviště 
otevře veletrhu památkové péče RE-
NOVA, výstavě specializované na péči 
o památky s ukázkami historických ře-
mesel, speciálních technologií, nástrojů a 
materiálů na ochranu a obnovu památek 
a historických sídel. Stavebníci určitě 

ocení i nabídku doprovodného stavebního 
a technického veletrhu STAVOTECH.  
Expozicím a stánkům obou akcí budou 
vyhrazeny prostory pavilonů A a E a při-
lehlé venkovní plochy. Pro návštěvnickou 
veřejnost bude výstaviště otevřeno denně 
od 9 do 18 hodin, poslední den výstav do 
17 hodin.
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Tříkrálová sbírka 2008
Tříkrálová koleda 2008 skončila a 

jaký je výtěžek?
Stalo se tradicí, že začátkem ledna  

organizuje Oblastní charita Ústí nad 
Orlicí v jednotlivých městech a obcích 
orlickoústecka Tříkrálovou sbírku. 

Letos již poosmé přišli do vašich 
domovů tříkráloví koledníci, aby 
vám zazpívali, přinesli radost a ko-

ledovali pro ty, 
kteří to nejvíce 
potřebují a kteří 
se, mnohdy ne 
vlastním zavině-
ním, dostali do 
svízelné situace 
a není v jejich 
silách ji řešit. 

Z Tříkrálové 
sbírky 2008 bu-

dou podpořeny tyto projekty Oblastní 
charity Ústí nad Orlicí:

• Charitní ošetřovatelská a pečova-
telská služba (působí téměř po celém 
okrese)

• Centrum „Pod Střechou“ v Le-
tohradě 

• Občanská poradna Ústí nad Orlicí 
(pro občany z celého okresu)

• Rodinné centrum Kopretina ve 
Sloupnici

• Pečovatelská služba v Domě 
pokojného stáří sv. Kryštofa v Ker-
harticích

Část výtěžku bude použita na 
přímou pomoc konkrétním lidem a 
rodinám v nouzi. 

Celkový přehled o dosavadních 
Tříkrálových sbírkách si můžete pro-
hlédnout na www.uo.caritas.cz a na 

www.hk.caritas.cz .
V orlickoústeckém okrese letos 378 

skupinek vybralo celkem 1.610.073, 
50 Kč.

Charita děkuje všem, kteří při-
spěli do této sbírky. Všem, kteří se 
podíleli na organizaci sbírky, patří 
naše upřímné poděkování za čas, 
energii, píli a trpělivost věnované 
této akci.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí
Marcela Náhlíková

Vyhlášení grantového a příspěvkového programu
Na základě schválené směrnice 

– „Pravidla pro poskytování veřejné 
podpory – grantů a příspěvků z roz-
počtu města Králíky“ (dále jen Směr-
nice) - schválena č.j. RM/2007/18/265  
a na základě pověření  RM Králíky 
č.j. 2008/11/126 vypisuje odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy dotační 
řízení pro nestátní neziskové subjek-
ty zabývající se spolkovou a zájmovou 
činností na území města Králíky. 
Pro účely dotačního a příspěvkového 
řízení (dále jen dotační řízení) se 
nestátními neziskovými subjekty 
rozumí občanská sdružení, církevní 
právnické osoby, obecně prospěšné 
společnosti a fyzické osoby vyvíjející 
veřejně prospěšnou činnost. Účelem 
dotačního řízení je zajistit podporu 
města výše uvedeným subjektům 
v jejich aktivitách. 

Rozdělení oblasti podpory
1. Granty - rozdělení finančních 

prostředků na jednotlivé granto-
vé programy

Program A1 -  65 tis. Kč
Program A2 -  25 tis. Kč
Program A3 -  10 tis. Kč
Program B1 -  20 tis. Kč
Program B2 -  30 tis. Kč
Program B3 -  10 tis. Kč
Program B4 -   10 tis. Kč

Program C1 -  20 tis. Kč
Program C2 -  10 tis. Kč

Finanční prostředky jsou přiděle-
ny do prvního kola. V případě jejich 
nevyčerpání bude vyhlášeno druhé 
kolo.

Podání žádosti
Žádost ve dvou vyhotoveních (jeden 

originál a jedna kopie) je nutno do-
ručit v uzavřené obálce, která bude 
označena „Dotační program – „Ka-
tegorie dle členění vyhlašovatele 
a název programu žadatele“ a na 
uzavření opatřena razítkem a podpi-
sem žadatele na adresu: 

Město Králíky
Odbor školství, kultury a tělo-

výchovy
Velké náměstí 5
561 69 Králíky
Jiná forma podpory organizací, 

která podléhá grantovému řízení, 
nebude městem podpořena (žádosti 
mimo termín, žádosti mimo přede-
psaný formulář, žádosti podávané 
mimo odbor školství, kultury a tě-
lovýchovy).

Termíny uzávěrek přihlášek
Rada města Králíky vyhlašuje pro 

rok 2008 termíny pro podání žádos-
ti o dotační titul. Žadatelé mohou 
podávat své žádosti na příslušné 
období do:

1. kolo: 31. 3. 2008
2. kolo: 31. 8. 2008 (pouze v případě 

vyhlášení 2. kola).

V případě zaslání poštou je rozho-
dující datum poštovního razítka.

Žádost lze podat elektronicky 
– viz. bod 3.1.3 písmeno l) Směrnice, 
v tomto případě žadatel musí splnit 
podmínky dle bodu 3.1.3 písmeno m) 

příslušné Směrnice.

2. Podpora malého rozsahu 
z rozpočtu města, přímá dotace 
z rozpočtu města

Podpora malého rozsahu - 50 tis. 
Kč (paragraf 3419 rozpočtu města)

Přímé dotace z rozpočtu města 
– 50 tis. Kč (paragraf 3419 rozpočtu 
města)

Podání žádosti – písemně (dopis, 
mail) v průběhu účetního roku

Schváleno na jednání RM dne 
RM/2008/11/126

Za odbor školství Jan Divíšek

Pozvánka na
velikonoční výlet

Zveme všechny zájemce na 
velikonoční výlet. Odjezd vlast-
ními auty v pondělí 24. března 
2008 v 9 hodin od Městského 
muzea v Králíkách. Program: 
Procházka po asfaltových vedlej-
ších cestách krásnou zalesněnou 
přírodou podél Prudkého poto-
ka v okolí obce Vysoké Žibřidovice 
(cca 20 km od Králík), náročnější 
turisté si zde mohou podle svých 
možností vybrat delší trasu výše 
do hor. Oběd a posezení ve stylo-
vé restauraci rekreačního areálu 
Úsvit Chrastice. U restaurace se 
nachází pěkné dětské hřiště s dět-
skými prolézačkami. Vhodné i pro 
rodiny s malými dětmi. Návrat do 
Králík v odpoledních hodinách dle 
domluvy na místě. Dopravu neza-
jišťujeme.

Pořádá Jednota bratrská Králíky,
tel. 732 380 283

Koupím byt
3 + 1

v Králíkách 
tel. 739 067 715
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Netopýrů neubylo, obavy se nepotvrdily
V sobotu dne 23. února – tak jako tomu 

bývá každý rok – proběhlo sčítání netopýrů 
v podzemních chodbách, sálech a bojových 
objektech dělostřelecké tvrze Bouda, která 
je kulturní památkou ČR. 

I letos provozovatelé muzea spolu 
s ochranáři z České společnosti pro ochra-
nu netopýrů s napětím očekávali výsledek 
sčítání. Pokud byl průběh loňské zimy 
podivný, letošní zima si s ním rozhodně 
nezadala. Při pravidelných kontrolách 
se zcela prokazatelně ukazoval úbytek 
netopýrů v přední části podzemí, zejména 
mezi sály hlavního muničního skladu a 
podzemními válečnými kasárnami. Tato 
zjištění vedla k obavě, že početní stav 
jedinců zimujících v prvorepublikové 
pevnosti bude výrazně nižší, než v letech 
minulých. Avšak také tentokrát se obavy 
ukázaly jako liché. Řízená návštěvnost, 
zajišťovaná Společností přátel čs. opevně-
ní, o. p. s., těmto chráněným živočichům 
vyhovuje a ani zimní pracovní a kontrolní 
akce provozovatele se neprojevují úbytkem 
netopýrů. 

Od doby, kdy je tvrz provozována jako 
muzeum a je v zimním období od listopadu 
do dubna s výjimkou několika málo dnů 

uzavřena, počet zimujících netopýrů vý-
razně vzrůstá a drží se již několik let na 
dosažené úrovni. 

Stav kolonie ukazují čísla v přehledu 
podle let. Letošní součet je rekordní, za 
celou dobu sledování zdejší populace nebyl 
nikdy vyšší – 408 kusů.

Sčítání netopýrů v dělostřelecké tvrzi 
Bouda provedla skupina ochranářů pod 
vedením pana Buřiče, která údaje o 
druhovém zastoupení a počtech laskavě 
poskytla. Druhové zastoupení netopýrů 
zimujících ve tvrzi Bouda je v posledních 
letech následující: 

Druh 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Netopýr černý 135 ks 169 ks 236 ks 214 ks 218 ks 252 ks
Netopýr severní 57 ks 69 ks 49 ks 55 ks 43 ks 51 ks
Netopýr velký 34 ks 49 ks 55 ks 57 ks 55 ks 63 ks
Netopýr vodní 2 ks 20 ks 20 ks 24 ks 23 ks 20 ks
Netopýr ušatý 3 ks 7 ks 16 ks 15 ks 17 ks 18 ks
Netopýr vousatý 2 ks 1 ks 2 ks 1 ks 3 ks 4 ks
Netopýr večerní – 1 ks – – – –
Celkem 233 ks 316 ks 378 ks 366 ks 359 ks 408 ks
Skutečný počet na Boudě zimujících 

netopýrů je vyšší, neboť někdy svými těly 
zcela vyplní menší dutiny a tak je možné 

počítat jen jejich první vrstvu a navíc jsou 
ve tvrzi místa, kam se dostane netopýr, 
ne však oči ochranářů. Toto sčítání bylo 
mimořádné ještě z dalšího důvodu. Bě-
hem pátku, soboty, neděle a pondělí se 
uskutečnilo několik vstupů pro zájemce 
o návštěvu tvrze. A tak se s činností členů 
České společnosti pro ochranu netopýrů 
a s informacemi o ochraně netopýrů na 
Boudě, které podávali průvodci ze Spo-
lečnosti přátel čs. opevnění o. p. s., mohlo 
seznámit více než šest desítek návštěv-
níků. Někteří z nich dostali informace 
také přímo od přítomných odborníků. 

Známe všechny významné králické rodáky?
V pátrání po historických souvislostech 

občas nalézáme zapomenuté informace, 
případně se dozvídáme zcela nové souvis-
losti. Občas s údivem objevujeme zajímavé 
informace o našem městě a jeho občanech. 
O jeden takový „nález“ bych se s Vámi chtěl 
podělit. Při pročítání elektronické verze 
Tyflopedického lexikonu (elektronická 
verze knihy Tyflopedický lexikon jmenný, 
autor PhDr. Josef Smýkal) jsem objevil 
informaci o rodákovi z Králík jménem Pavel 
Les (narozen na začátku 20. století). Možná 
pamětníci toto jméno zaznamenali, bohužel 
v městské kronice není uvedena žádná 
zmínka o tomto jménu. Je možné, že výše 
jmenovaný neměl díky svému vyznání ze 
svého mládí dobré vzpomínky na německé 
pohraničí (viz. níže v textu informace o ro-
dině), ale to jsou jen čisté spekulace. Že 
také nevíte o koho jde a jaký má tato osoba 
vztah k našemu městu? S laskavým svole-
ním PhDr. Josefa Smýkala přetiskujeme 
informaci z lexikonu (stejný text byl otištěn 
v roce 2000 v čísle 3 časopisu ZORA).

Pavel Les
Neměli bychom zapomínat na lidi až 

příliš skromné, na lidi, kteří slepeckému 
hnutí prospěli nejvíce, protože pracova-
li velkým srdcem pro rozkvět kultury 
slepců. Jedním z nich byl i Pavel Les. 
Narodil se 22. 5. 1904 v Králíkách jako 
syn obchodníka. Tam chodil do němec-
ké obecné školy. Na měšťanku přešel 
do české školy v Žamberku. Zajímal se 
o různá umění, ale nejvíce ho zaujala 
hudba a literatura, jejichž prameny se 
mu v průběhu dalších let staly pevnou 
oporou duševních sil i nezdolné vůle. 
Četl české i německé knihy, aby zvládl oba 
jazyky. U chlapce se tak vytvářely předpo-
klady budoucího kultivovaného intelektu-
ála, jakým vpravdě po celý svůj život byl. 

V mládí toužil být dirigentem, ale otec 
trval na praktičtějším povolání. Vystu-
doval tedy obchodní akademii, učil se 
anglicky a francouzsky. Ve dvaceti letech 
se stal zaměstnancem účtárny jedné 
pražské firmy. Volný čas věnoval četbě, 
návštěvám koncertů a památkám Prahy. 
Nečekaně se začaly objevovat zrakové potíže 
vyvolané poruchami sítnice. Bylo mu 25 
let, když po marném léčení přestal vidět 
úplně. Uvědomil si, že z této situace vede 
pro něho jen jedna cesta: učit se znovu 
a zcela jinak. Otec ho odvezl do ústavu 
pro nevidomé ve Vídni na Hohe Warte, 
kde se brzy naučil Braillovu písmu i jeho 
hudební notaci. Začal se plně věnovat 
studiu klavírní hry. Její základy již měl 
z dětství. Učil se též ladění klavírů. Po 
třech letech přešel do Klarova ústavu pro 
nevidomé v Praze, kde se připravil ke státní 
zkoušce z hudby, kterou vykonal v r. 1935. 
Začal vyučovat hudbě a cizím jazykům. 
Přišel však rok 1939 s hrůzami nacistické 
okupace. V r. 1942 byl P. Les deporto-
ván do Terezína. Ač úplně nevidomý, 
přežil toto neuvěřitelně kruté období. 
Zachránily ho jeho velmi obratné a citli-
vé ruce při loupání slídy v terezínských 
dílnách. Pomohla mu jeho inteligence, 
pevná vůle a víra ve vítězství spravedlnosti. 
V květnu 1945 se vrátil sice s podlomeným 
zdravím, ale s duchem nezlomeným. Z celé 
rodiny zůstal sám, kromě nejstaršího brat-
ra, který již řadu let před válkou žil v Bra-
zílii. Útočiště našel Pavel u dobrých přátel, 
později mu byl přidělen byt v Praze na 
Žižkově, kde žil až do své smrti 9. 2. 1980. 
Začal opět vyučovat hře na klavír. Za 
žáky docházel. Četbou odborných knih se 
připravoval na vlastní publikační činnost 
v oboru historie významných osobností. 
Kromě četných článků do různých časo-
pisů napsal následující větší práce: Josef 

Proksch - jeho život a dílo; Karel 
Emanuel Macan - buditel a vůdce 
českých slepců; Náš Mozart; Nevidomí 
v Terezínském gethu. Mimo to vydal dvě 
praktické příručky pro nevidomé studující 
angličtinu a němčinu. Do tisku připravil 
přehled znaků anglického a německé-
ho zkratkopisu. Je spoluautorem knihy 
We Have Over Come, která obsahuje 
mimo jiné i životopisy několika význam-
ných nevidomých židovského původu. 
Ze svých zahraničních cest dovážel vzorky 
kompenzačních pomůcek pro nevidomé, 
nebo alespoň informace o tom, co je nového. 
Například skládací bílá hůl se u nás 
prosadila právě z jeho iniciativy. 
V r. 1960 začal pracovat ve Slepecké 
knihovně v Praze, kde mi pomáhal při 
prosazování založení zvukové knihy. Krát-
kou dobu působil v redakci časopisu Zora 
a v hudebním oddělení slepecké knihovny. 
Každé profesi věnoval všechnu svou energii 
a zaujatost. Spolupracovníkem knihovny a 
tiskárny zůstal i po odchodu do důchodu. 
Po celý život usiloval o plné zhodnocení 
osobnosti nevidomých s jejími lidskými 
dimenzemi i kulturními nároky. Nevido-
mého představoval jako člověka se vším 
všudy. Sám svůj život slepce naplnil až po 
okraj. A tak mu v mysli předejme kytičku 
díků za hrdinný život slepce i za dědictví, 
které nám zanechal.

Tolik tedy Tyflopedický lexikon 
jmenný, autor PhDr. Josef Smýkal

Od PhDr. Josefa Smýkala jsme obdrželi 
také rozšiřující informaci o životě Pavla 
Lese, konkrétně odkaz na osoby, které jej 
znaly. V případě, že víte případné další 
informace, prosím o jejich doplnění přímo 
na adresu redakce.

Jan Divíšek, redakce zpravodaje

Zájem vidět z bezpečné vzdálenosti tyto 
vzácné živočichy byl opravdu velký.
Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

VÝROBA A OPRAVY POMNÍKÙ
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)

Zvolte Dobrovolníka východních Čech
Při slavnostním galavečeru Den D 6. 

března 2008 ve Východočeském divadle 
v Pardubicích budou již tradičně oceněni 
ti, kdo pracují bezplatně ve prospěch 
druhých. O jedné z cen může rozhod-
nout i široká veřejnost v internetovém 
hlasování.

„Všech padesát pět obdržených nomi-
načních listů jsme umístili na interne-
tové adrese www.skp-centrum.cz/dend. 
Návštěvníci našeho webu tak mohou 
elektronicky hlasovat pro kandidáta, 
který je zaujme. Internetové hlasování 
bude probíhat od 20. 2. do 5. 3. 2008“ 
vysvětluje Leoš Malina, zástupce ředitele 
občanského sdružení SKP-CENTRUM.

Galavečer Den D zažívá letos už svůj 

čtvrtý ročník a tradičně jej moderuje 
Jakub Železný z České televize. Ocenění 
dobrovolníci přebírají z rukou význam-
ných regionálních osobností originální 
keramickou sošku anděla ze severomorav-
ského uměleckého ateliéru Černá kočka 
a další ceny věnované partnery večera. 
Letošní ročník se koná pod záštitou vi-
cehejtmana Pardubického kraje Romana 
Línka, hejtmana Královéhradeckého kraje 
Pavla Bradíka a primátora Statutárního 
města Pardubice Jaroslava Demla. 

„Navštivte náš web, dejte hlas svému 
dobrovolníkovi, podívejte se na naše 
stránky a třeba se i vy zatoužíte stát na 
chvíli dobrovolníkem; je to takový pozi-
tivní adrenalin“ zve Leoš Malina z občan-

ského sdružení SKP-CENTRUM.
Tradičním generálním partnerem ga-

lavečera Den D je společnost Provident 
Financial.

Den D 2008 je prvním společným ga-
lavečerem Den D pro oba východočeské 
kraje. 

Kontakt :
Leoš Malina, DiS., zástupce ředitele 
SKP-CENTRUM, o.s., 774 658 585,
leos.malina@skp-centrum.cz

Životní podmínky 2008
výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje 
v roce 2008 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové šetření o životních podmín-
kách domácností v České republice 
- SILC 2008 (Životní podmínky 
2008), které navazuje na předchozí 

ročníky tohoto šetření. Smyslem 
šetření je získat reprezentativní 
údaje o ekonomickém a sociálním 
postavení českých domácností a jejich 
životních podmínkách potřebné pro 
usměrňování sociální politiky státu, 
její hodnocení, pro výzkumné účely 
i mezinárodní srovnání v rámci EU.

Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v cca 14 000 domác-
nostech, z nichž se 9650 zúčastnilo 
šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do šetření 
zahrnuty na základě náhodného 
výběru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době 
od 23. února do 11. května 2008 pro-
střednictvím speciálně vyškolených 
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty 
všechny osoby, které mají ve vybra-
ném bytě obvyklé bydliště. Budou se 
zjišťovat údaje potřebné pro hodno-
cení uvedených cílů šetření.

Pracovníci zapojení do šetření 
se budou prokazovat pověřením 
k výkonu funkce, které jim vydá 
Samostatné oddělení terénních zjiš-
ťování ČSÚ v příslušném kraji, nebo 
služebním průkazem zaměstnance 
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování 
je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně 
chráněna podle přísných požadav-
ků zákona č. 89/1995 Sb. o státní 
statistické službě a podle zákona 
č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních 
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění 
na zjišťování a procesu zpracování 
jsou vázáni mlčenlivostí o všech 
šetřených skutečnostech ve smyslu 
§16 zmiňovaného zákona o státní 
statistické službě.

Prosím, abyste případné dotazy 
občanů oslovených našimi zaměst-
nanci zodpověděli ve smyslu tohoto 
dopisu nebo je odkázali na pracovní-
ka Samostatného oddělení terénních 
zjišťování ČSÚ pověřeného řízením 
šetření Životní podmínky 2008 
paní Libuši Špatenkovou, tel. 466 
743 424.

Ing. Jaromír Tomášek, CSc
vedoucí Samostatného oddělení

terénních zjišťování
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(pokračování ze strany 1)

15. 3. Mezinárodní den proti policejní brutalitě 
18. 3. Ukliďme svět 
19. 3. Mezinárodní den invalidů 
20. 3. Světový den frankofonie 
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež 
21. 3. Mezinárodní den za odstranění

rasové diskriminace 
21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku 
21. 3. Světový den básní 
21. 3. Mezinárodní den loutkového divadla 
22. 3. Světový den vody 
22. 3. Mezinárodní den invalidů 
23. 3. Světový den meteorologie 
24. 3. Mezinárodní den tuberkulózy 
27. 3. Mezinárodní den divadla 
28. 3. Den učitelů

Významné dny měsíce BŘEZNA 

Plán výletů odboru KČT
Jiskra Králíky na rok 2008

16. 3. Lokalita bledulí – Pastviny
24. 3. Odpolední vycházka – Šanov
29. 3. Zahájení turistické sezóny – Chrudim
  6. 4. Choceň – Brandýs n. O. – Ústí n. O.
13. 4. Potštejn – otevření nových poznávacích okruhů
20. 4. Kocanda – Horní Studénky – Klášterec
27. 4. Jablonné n. O. – Marianská  hora – Letohrad
  1. 5. Tajný výlet
11. 5. Králíky – Heřmanice – Jodlów
18. 5. Svatá Trojice
25. 5. Bludov – Háj – U kostelíčka
 – Ruda nad Moravou
  8. 6. Ramzová – Paprsek – Stáré Město
15. 6. Značkařská neděle
29. 6. Jeseník – Čertovy kameny – Zlatý chlum
  6. 7. Litice – Potštejn – Vrbice – Doudleby n. O.
20. 7. Č. Třebová – Kozlovský kopec
 – Andrlův chlum
  3. 8. Borůvková hora
17. 8. Ramzová – Smrk – Kovadlina
31. 8. Bystřické hory
  7. 9. Hanušovice – Potůčník – Kaple sv. Anny
14. 9. Dolní Lipka – Kamienczyk – Mladkov
28. 9. Studenské skály
 5. 10. Žamberk – Žampach – Dolní Dobrouč

12. 10. Jablonné n. O. 
 – Buková hora
 – Mlynický Dvůr
Srdečně zveme všech-

ny příznivce pěší turistiky. 
Jednotlivé výlety budou 
publikovány ve vývěsní 
skříňce KČT na náměstí. 
Změna programu vyhra-
zena.

Pozvánka na velikonoční zábavu
Český červený kříž Dolní Morava

pořádá dne 22. 3. 2008
v sále obecního úřadu od 20.00 hod.

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU.
K tanci i poslechu bude 

hrát skupina
BETY Letohrad,
vstupné 40,-Kč,
bohatá tombola,

dražba velikonoční 
pomlázky.

Přijďte se bavit, občerstvení zajištěno.

Jednota bratrská
pozvánka na bohoslužby

Jednota bratrská Králíky vás zve na pravidelné 
bohoslužby, které se konají každou neděli od 
9:30 v Evropském domě. Během bohoslužeb 
zajišťujeme program pro děti ve věku 1 - 8 let.

Tel.: 732 380 283

www.jbkraliky.estranky.cz

TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 19. 4. 2008

Turistický pochod  „Líšnický puchýř“
VII. ročník: Cestou k táboru ve stopách husitů

Trasy 8-16-32 km, pěšky i na kolech!
Start sokolovna Líšnice 8:00 - 10:00 hod.
Cíl tamtéž do 17:00 hod., startovné 20 Kč.

Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase U sokolovny 
bude připraveno posezení  s možností občerstvení Na 

malé i velké turisty se těší pořadatelé!
 
Orlické hory tady máme,
krajem rádi chodíváme,
s radostí a bez nudy,
každým rokem jinudy.
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Daňové přiznání elektronicky

Co k tomu potřebujete?
Přístup a využívání internetových stránek české daňové správy 
neklade na vybavení počítače zvláštní technické požadavky. 
Otestování počítače pro elektronické podání lze ověřit v 
rámci vlastní aplikace. V případě, že se vyskytnou technické 
problémy při využívání aplikace, je možné nás kontaktovat 
prostřednictvím e-mailové adresy adis@mfcr.cz.

Jaké jsou další požadavky?
Vzhledem k tomu, že se pracuje s reálnými údaji, vedenými u jed-
notlivých finančních úřadů, je nutné dbát na dodržování bezpečnosti 
přístupu k těmto údajům. Proto je nutné pořídit si tzv. kvalifikovaný 
certifikát občana, který je nutnou podmínkou pro komunikaci se 
státní správou s použitím elektronického podpisu. Aktuální seznam 
poskytovatelů certifikačních služeb je zveřejněn na internetových 
stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), v sekci „Rady a služby“, 
pod odkazem „E-podpis“. Cena kvalifikovaného certifikátu je pro 
občany od 190 Kč včetně DPH s platností jeden rok.

Kde tuto možnost najdete?
Na internetových stránkách české daňové správy 
(http://cds.mfcr.cz), v sekci „Daně elektronicky“, je 
funkční aplikace „EPO-elektronické podání“, která 
umožňuje podávat daňové přiznání elektronickou ces-
tou.

  Podat daňové přiznání 
   bez návštěvy 

  finančního úřadu?

Využijte možnost 
   podat daňové přiznání 

  elektronicky.

ANO !

Finanční úřad v Žamberku
Pionýrů 1360, tel: 465678111 ,fax: 465678398

Mimořádné služby pro poplatníky v roce 2008
V době od 21. 1. do 31. 1. 2008 pro podávání přiznání a placení daně silniční a pro podávání přiznání k dani z nemovitostí a 

v době od 19. 5. do 2. 6. 2008 pro placení daně z nemovitostí budou na úřadě v Žamberku organizovány následující mimořádné 
služby:

Den Úřední den a podatelna Pokladna

Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Úterý 8:00 – 15:00 8:00 - 11:00  13:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00 8:00 - 11:00  13:00 - 14:00
Pátek 8:00 – 14:00 8:00 – 11:00

V době od 25. 3. do 31. 3. 2008 pro podávání přiznání a placení daně z příjmů budou na úřadě v Žamberku organizovány 
následující mimořádné služby:

Den Úřední den a podatelna Pokladna

Pondělí 8:00 - 18:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 18:00 8:00 - 11:00  13:00 – 16:00
Středa 8:00 - 18:00 8:00 - 11:00  13:00 – 16:00
Čtvrtek 8:00 - 18:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 18:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

V období od 25. 3. do 31. 3..2008 budou pracovníci finančního úřadu přebírat přiznání k dani z příjmů v  Králíkách v době 
8:30-12:00 a 13:00-16:00 hodin. Z technických důvodů zde nebude možno platit daň v hotovosti, k dispozici však budou daňové 
složenky k platbě na poště.

Daň z příjmů za rok 2007: přiznání lze podat elektronicky
I v letošním roce lze daňové přiznání podat elektronickou cestou, která přináší mnohem rychlejší zpracování údajů, šetří čas, 

zkracuje fronty na finančních úřadech a na poštách. Je i šetrnější k životnímu prostředí, protože česká daňová správa každoročně 
přijímá téměř 10 miliónů daňových přiznání v písemné podobě, což představuje přibližně 300 tun papíru. 

Elektronicky je možné podávat daňová přiznání nejen k dani z příjmů fyzických či právnických osob, ale také k dani z přidané 
hodnoty, dani silniční nebo dani z nemovitostí. Stejně tak lze využít komplexních služeb „Daňového portálu“, který umožňuje 
přístup k osobnímu daňovému účtu.

Veškeré bližší informace týkající se elektronického podání daňových přiznání naleznete na internetových stránkách české 
daňové správy http://cds.mfcr.cz, v sekci „Daně elektronicky“.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2007 připadne letos na pondělí 31. března.
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FIRMA
Alena Jirásková

V PRODEJI JIŽ NOVÉ MODELY KOL 2008.
Doprodej loňských modelů kol.

Pamatujte na cyklistickou sezónu:
provádíme seřizování a údržbu kol.

Pro lyžaře: broušení hran lyží, seřízení vázání.
Nabízíme zajímavé slevy posezónního zboží.

Firma: Alena Jirásková, Malé náměstí 338,
tel. 465 631 236, mobil 602 137 867

Účastníci pracovního setkání 2008 Před Notre Dame - nahoře 
vlevo - Mgr. Růžička J.,Mgr. Valentová O., Pohanka P., Mgr. 
Krabcová A., dole vlevo - Urban P. Kandráčová M., Kožnarová 
B.,Ulrichová D.

KLUB MAMINEK
Kromě pravidelných středečních setkání jsme pro vás 
v následujících měsících připravily nové lákavé programy. 
Nemusíte chodit do klubu, můžete být i babička a přesto se jich 
můžete zúčastnit a my budeme rády! Stačí si jen vybrat a bližší 
informace dostanete na telefonu 739 000 278 Kristina Brůnová.

BŘEZEN:
• JARNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
  ČTVRTEK 6. 3.,13. 3., 20. 3. v 15.00 /DÍLNA
  JE PRO TVOŘIVÉ DOSPĚLÉ, BEZ DĚTÍ/

• POSLEDNÍ ZE SERIE LEKCÍ
  ORIENTÁLNÍCH TANCŮ - 22. 3. ve 12.30

DUBEN:
• JARNÍ KURZ KERAMIKY
• BURZA VŠECH POTŘEB PRO DĚTI
  7. 4. A 8. 4. VÝBĚR VĚCÍ, 10. 4. PRODEJ
  NEZAPOMEŇTE SI PŘIPRAVIT VŠE, CO
  BYSTE MOHLI NA BURZE PRODAT!

KVĚTEN:
• VÝLET DO ZOO OLOMOUC /VÝLET PRO
  DOSPĚLÉ S DĚTMI, AUTOBUSEM TAM I ZPĚT/

ČERVEN:
• POBYT PRO MAMINKY S DĚTMI
• 28. 6. TRADIČNÍDEN DĚTSKÉ RADOSTI 
  V PROSTŘEDNÍ LIPCE

TĚSÍME SE NA VÁS I VAŠE DĚTI.
MAMINKY Z KLUBU MAMINEK

Gymnázium Králíky na pracovním setkání ve Francii
Ve dnech 18. až 23. února 2008 proběhla pracovní schůzka 

v rámci multilaterálního projektu Comenius pod názvem „Ev-
ropské mezikulturní fórum“, na kterém spolupracuje celkem 6 
škol z různých zemí Evropské unie: RHS  Gießen (Německo), 
ISC La Ville du Bois (Francie), SE Gimnázium Budapešť (Ma-
ďarsko), Gymnasium Serres (Řecko), Liceul Teoretic „Báthory 
István“ Cluj Napoca (Rumunsko) a Gymnázium Králíky. Naši 
školu reprezentovali žáci P. Urban, P. Pohanka, D. Ulrichová, M. 
Kandráčová a B. Kožnarová a učitelé J. Růžička, O. Valentová 
a A. Krabcová.

Cílem prvního pracovního setkání žáků i učitelů bylo uspo-
řádat vernisáž z obrazů, které namalovali žáci pod vedením 
svých učitelů výtvarné výchovy. Každá škola si vybrala svého 
národního malíře, jehož technikou se měli žáci pokusit namalo-
vat obrazy na téma „Mé oblíbené místo“. Žáci našeho gymnázia 
si pod vedením Mgr. Miry Duškové vybrali impresionistické 
období Antonína Slavíčka. Šest nejzdařilejších obrázků Barbory 
Kopecké, Dagmar Ulrichové, Martina Reka, Kristýny Sonn-
tagové, Mirky Kandráčové, Simony Koubkové budeme moci 
shlédnout společně s obrázky reprezentující ostatní školy na 
putovní výstavě v květnu během pracovní schůzky v Králíkách, 
na internetových stránkách školy http://www.gymnkral.orlicko.
cz nebo na stránkách projektu http://www.eif.euweb.cz. Protože 
vytváření internetových stran projektu je také jeho součástí, bu-
dou stránky neustále doplňovány o nové informace v mateřském 
jazyce a němčině jako jazyka projektu. 

Své teoretické poznatky z oblasti umění jsme obohatili a rozší-
řili návštěvami pařížských galerií a muzeí (d´Orsay, Louvre, Mu-
zeum armády a Invalidovnu). Samozřejmě se nemůže návštěva 
Paříže obejít, aniž bychom navštívili Eifelovu věž nebo baziliku 
Sacré-Coeur a katedrálu Matky Boží  Notre-Dame. A pohled na 
Paříž z lodi na Seině? Nezapomenutelný zážitek!

Spolupráce škol projektu probíhá také na úrovni pedagogic-
kých pracovníků – ředitelů, učitelů, výchovných pracovníků apod. 
Během pracovního setkání se stejně jako žáci seznamují se systé-
mem školství, účastní se náslechů ve vyučování a i vyučují. 

Věříme, že práce na současném mezinárodním projektu po-
vede žáky i ostatní učitele nejen k větší samostatnosti, širšímu 
rozhledu v oblasti kultury, ale také k uvědomění si nutnosti učit 
se cizím jazykům. 

Mgr. Alena Krabcová
Gymnázium Králíky - koordinátorka projektu 



Králický zpravodaj 3/2008 - 10

Účetní a poradenská firma
Pavel Měchura – IČ 13558242

vám nabízí:
vedení daňové evidence a účetnictví

mzdy, zpracování DPH
daňová přiznání všeho druhu

zpracování podkladů pro úvěry apod.

zpětné zpracování za celý rok 2007
účtování zdravotní péče lékařům pro ZP

Kontakt:
561 61 Červená Voda 540, e-mail: p.mechura@wo.cz

Tel. + fax: 465 626 379, mobil: 602 611 302

DĚTSKÝ KARNEVAL V POUTNÍM DOMĚ
V sobotu 2. února se v Poutním domě 

konal dětský karneval, a i když to byl 
za posledních mnoho let první karneval, 
účast byla nad očekávání velká. Devět 
dobrovolných organizátorů, které jste 
mohli během karnevalu vidět převlečené 
za berušky a broučky, pracovalo už delší 
dobu před samotným karnevalem na jeho 
přípravě. Nakoupily se sladké odměny a 
dárky pro výherce, rozdaly se úkoly pro 
jednotlivé organizátory a připravila se 
spousta soutěží a her. 

Přišlo celkem 42 dětí převlečených za 
krásné masky. Nabitý program začal něco 
málo po čtrnácté hodině a s dvacetiminuto-
vou přestávkou trval téměř do čtvrt na šest. 
K dispozici byly dvě místnosti v Poutním 
domě - vnitřní kaple s programem pro 
menší děti a hlavní sál, kde byl v první 
části odpoledne program pro školáky a po 
přestávce společný program pro všechny děti 
s promenádou masek, společným tancem 
a různými soutěžemi. Nejlepší masky ze 
dvou kategorií  (školáků a dětí předškolních) 
vybírali všichni zúčastnění dospělí. V každé 
z obou kategorií dětí byly vyhodnoceny tři 
nejlepší masky, které si mohly vybrat odmě-
nu z mnoha různých cen. Z předškolních dětí 
zvítězila maska piráta, na druhém místě byl 
roztomilý motýlek a třetí místo obsadila dvo-
jice Tom a Jerry. U školáků dostal nejvíce 
hlasů Ferda mravenec – práce všeho druhu, 
druhou byla maska motýla a na třetím místě 
se umístily opět dvě masky - indiánka a ča-
rodějnice. Samozřejmě, že i pro ostatní děti 
byla připravena malá sladkost za velkou 
snahu a opravdu podařené masky.  

Velký dík patří všem dobrovolným orga-
nizátorům akce i pracovníkům Poutního 
domu, který poskytl prostory a finančně 
sponzoroval celou akci. Doufáme, že se 
dětem, ale i rodičům líbilo připravené 
odpoledne plné her, soutěží, výher a dobré 
nálady. V letošním roce se takových akcí 
bude v Poutním domě konat více. Proto 
všechny děti a rodiče, kteří budou chtít 
zažít zajímavé nevšední odpoledne, už nyní 
srdečně zveme na další akce.

Josef Kubiš, Poutní dům

Setkání Králíků v Králíkách letos jinak
Tisková zpráva (Králíky, 21. února 

2008).
Občanské sdružení PATRIOT CZ se 

rozhodlo, že 5. ročník oblíbeného Setkání 
Králíků v Králíkách letos pojme netra-
dičně.

V současné době probíhá výběr loga, 
které bude provázet Setkání Králíků 
v Králíkách a slavnostně bude předsta-
veno v březnu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o 5. 
ročník, jako celebritu Setkání Králíků 
bychom chtěli pozvat ženu. „V hledáčku 
mám několik zajímavých osobností, ale 
jejich jména odtajním v dubnu.“, řekl Jan 
Králík, předseda PATRIOT CZ.

V loňském ročníku se při Králickém 
víceboji se jako hlavní rozhodčí velice 
osvědčil bývalý trenér Jarmily Kratochví-
lové, pan Kváč. Určitě mu dáme důvěru 
v pátém jubilejním Setkání. Loni mu velice 
dobře asistovala dvojnásobná mistryně 
světa v běhu Ludmila Formanová. Letos 
bychom rádi po boku pana Kváče viděli 
jeho dlouholetou svěřenkyni a úspěšnou 
reprezentantku Jarmilu Kratochvílovou.

„V současné době je tato možnost 
v jednání a sám jsem zvědav, zda se nám 

podaří tuto významnou osobnost českoslo-
venské atletiky představit v Králíkách“, 
řekl Králík. 

Setkání Králíků se neuskuteční na 
Králickém náměstí, ale na jiném místě, 
které bude pro účastníky akce do poslední 
chvíle utajováno. Sraz účastníků bude 
v sobotu 21. června 2008 od 9 do 10 hodin 
na terase hotelu Zlatá labuť na Velkém 
náměstí v Králíkách. 

„Vyjímečnost letošního ročníku krom 
jiného spočívá v tom, že zveme i občany 
jménem Králíček-Králíčková. Totiž i malá 
paní Králíčková může být velká samice“, 
s úsměvem dodal Jan Králík.

Těšíme se nejen na Králíky a Králíčky, 
ale i na občany města a turisty, kteří se 
budou chtít pobavit a zasmát.

Bc. Martin Kadrman
tiskový mluvčí PATRIOT CZ

patriotkraliky@seznam.cz
 tel.: 737 939 104
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Březen – měsíc knihy i Internetu
Už pojedenácté patří březen v České 

republice propagaci Internetu. V sou-
vislosti s tím se bude ale taky víc, než 
kdy jindy věnovat pozornost i knihám a 
čtenářství, protože s březnem je rovněž 
spojováno, že je měsícem knihy.

Internet se stal významnou součástí 
našeho života a v poslední době se díky 
konkurenci mezi poskytovateli připojení 
stal i cenově dostupným, takže rychle 
roste počet domácností, které jsou k In-
ternetu připojeny. 

Internet je nepochybně nejrychleji se 
rozvíjejícím fenoménem současnosti.

Městská knihovna je jedním ze tří 
míst v našem městě, kde je veřejně 
přístupná stanice Internetu (další jsou 
v Evropském domě a ve firmě R-Net). 
V uplynulém roce služeb stanice v měst-
ské knihovně využilo 399 návštěvníků. 

Samozřejmostí je, že začátečníkům 
nabídneme pomoc, aby se v nepřeber-
ném množství informací neztratili.

Pro březen letošního roku nabízíme 
novinku – každý uživatel veřejné sta-
nice v knihovně má prvních 30 minut 
připojení zdarma a další účtovány 
jen 0,50 Kč za 1 minutu.

Jako většina knihoven má i ta naše 
své webové stránky. V loňském roce 
nám pan Miloš Antol z Králík vytvořil 
nové stránky a nás těší, že podle statis-
tiky TOP listu (pozn. TOP list je „počí-
tadlo“ návštěvnosti webových stránek) 
si na našich stránkách informaci hledalo 
2120 uživatelů Internetu.

Pokud nepatříte mezi ně, možná, že 
by vás něco na adrese www.orlicko.
cz/Kraliky/knihovna zaujalo letos.

Kromě nejčerstvějších aktualit může-
te získat základní informace o knihovně 
a jejich službách, fondech, k dispozici je 
knihovní řád a ceník služeb, samozřej-
mostí je on-line katalog fondu knihovny 
a pro registrované čtenáře možnost 
rezervovat si knihy a prodlužovat vý-
půjční lhůtu.

Bohatý je přehled užitečných odkazů, 

který je jakousi křižovatkou, na které se 
rozhodnete, po které informační dálnici 
se rozjedete dál.

Najdete tam webové adresy týkající se 
našeho regionu, Ústeckoorlicka, adresy 
médií na Internetu, kulturní instituce, 
školy, knihovny, internetové obchody, 
stránky pro děti a mnoho dalších.

Pokud máte chvilku času, zkuste se 
zastavit na www.lupa.cz - server o čes-
kém Internetu. Dočtete se tam mnoho 
zajímavého. Bývají tam např. publi-
kovány nejrůznější studie a statistiky 
týkající se bezpečnosti Internetu. 

Bohužel se stále častěji setkáváme 
v tím, že děti i rodiče podceňují rizika 
Internetu a internetové bezpečnosti 
příliš mnoho času nevěnují. 

Internet má svá nesporná pozitiva, 
ale podceňovat se nedají i jeho nega-
tiva.

Každému malému dítěti, které dosta-
ne klíč od bytu, rodiče určitě řeknou, aby 
neotevíralo cizím lidem, ale na nebezpe-
čí, které číhá za monitorem velmi často 
zapomenou dítě upozornit.

Často se mluví o závislosti na Interne-
tu. Podle mého názoru je tato závislost 
v mnoha případech často jen únikem, 
který doprovází problémy v osobním a 
sociálním životě.

To, že dítě sedí nezdravě dlouho před 
počítačem, nelze svádět na nějakou „ ne-
moc“. Na rodičích je, aby zvážili, jestli je 
vše v jejich vztazích k dětem v pořádku. 

Jisté je, že Internet i přes to, že skrývá 
nebezpečí, má své přínosy a vyplatí se 
dítě k počítači pouštět. Vhodný přístup 
rodičů nebezpečí minimalizuje. Ze vše-
ho nejdůležitější je, aby si děti s rodiči 
o všem povídaly.

Březen v knihovně bude věnován 
zejména dětským čtenářům. 

Pro dvacítku dětí, které se vydaly na 
Cestu do historie, čekají další soutěžní 
otázky.

V Týdnu čtení, který v celé České 
republice proběhne od 10. do 16. března 
chystáme malé překvapení pro předško-
láky všech čtyř mateřských škol. Pro 
děti prvních tříd nabízíme v pátek 28. 
března pestrý program v rámci dalšího 
ročníku mezinárodní Noci s Anderse-
nem.

Těšíme se na shledanou s malými
i velkými čtenáři – nejen v březnu!

Ivana Marečková
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Výpis z jednání Rady města Králíky
23. 1.
- RM revokuje usnesení RM/2007/47/673 

a schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s realizací projektu 
„Odkanalizování výpravní budovy Krá-
líky“, spočívající v umístění kanalizační 
přípojky na pozemku p.p.č. 2237 v k.ú. 
Králíky a dále v oprávnění vstupovat 
a vjíždět na pozemek v souvislosti se 
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním zařízení pro oprávněnou 
Správu železniční dopravní cesty, s.p., 
Praha 8 - Karlín, věcné břemeno se zři-
zuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu.

-RM souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty ze 3 
smrků a 1 modřínu na p.p.č. 1046/1 v k.ú. 
Králíky s panem Kempfem, trvale bytem 
Králíky, za podmínky, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 

- RM Králíky schvaluje uzavření Do-
hody o ukončení platnosti Smlouvy o dílo 
na vážení odpadů s Rolnickou společností 
s r.o. Červená Voda a pověřuje starostku 
jejím podpisem. 

- RM schvaluje dodatek č. 4 k pojistné 
smlouvě č. 151 471 6651 mezi Generali 
Pojišťovnou  a.s. Praha a Městem Králíky 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM souhlasí s podáním výzvy na 
zpracování projektové dokumentace spo-
lečně s Pozemkovým úřadem v Ústí nad 
Orlicí firmě Agroprojekce s.r.o. Vysoké 
Mýto na stavbu odvodnění povrchové 
vody z lokality  „Pod Klášterem“. 

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 4.00 hod., a to v sou-
vislosti s pořádáním „4. plesu Celního 
ředitelství Hradec Králové“ dne 29. 2. 
2008 ve velkém sále Klubu Na Střelnici 
v Králíkách.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 3.00 hod., a to v sou-
vislosti s pořádáním „11. maturitního 
plesu Gymnázia Králíky“ dne 1. 2. 2008 
ve velkém sále Klubu Na Střelnici 
v  Králíkách.

- RM schvaluje příspěvek na činnost 
ve výši 1.000,- Kč SONS - Sjednocené 
organizaci nevidomých a slabozrakých, 
oblastní pobočka Česká Třebová formou 
převodu finanční částky na účet orga-
nizace.

- RM schvaluje vyvěšení tibetské vlaj-
ky na budovu městského úřadu dne 10. 
března 2008.

30.1.
- RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0530 
ze dne 22. 10. 2007 na zpracování doku-
mentace na projekt Turistické trasy a 
cyklotrasy v Králické pevnostní oblasti a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

-RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0529 
ze dne 22. 10. 2007 na zpracování do-
kumentace na projekt Hlavní turistické 
cíle turistické oblasti Králický Sněžník a 

pověřuje starostku jejím podpisem.
- RM schvaluje zřízení věcného břeme-

ne – podzemní umístění liniové stavby 
„Inženýrské sítě pro sídliště rodinných 
domů v lokalitě Skřivánek v Králíkách 
(rozvod vody, plynu, kanalizace, elek-
trorozvody, komunikace a přeložka 
vysokého napětí VN)“  a práva vstupu 
na pozemek za účelem uložení, opravy a 
údržby liniové stavby na pozemku p.p.č. 
228 v k.ú. Králíky, jehož vlastníkem je 
Římskokatolická farnost Králíky, Králí-
ky, pro oprávněné Město Králíky. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 

Zároveň RM souhlasí do doby kolau-
dace stavby uzavřít smlouvy o budoucích  
smlouvách o věcném břemeni.

- RM/2008/05/057: RM bere na vědomí 
návrh rozpočtu Města Králíky pro rok 
2008 a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit rozpočet v předloženém znění. 

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 3.00 hod., a to v sou-
vislosti s pořádáním „Maturitního plesu“ 
dne 9. 2. 2008 ve velkém sále Klubu Na 
Střelnici v Králíkách.

- RM schvaluje uzavření písemné 
smlouvy o zpracování kalamitního dříví 
ze 4 smrků s panem Temňákem, trvale 
bytem Prostřední Lipka, za cenu dle 
schváleného ceníku. Dále Rada Města 
schvaluje uzavření písemné smlouvy 
o zpracování kalamitního dříví ze 3 
modřínů se společností Armyfort s.r.o., 
která zajišťuje správu organizační složky 
Vojenské muzeum Králíky (zřizovatel 
město Králíky), náhradou za provedené 
práce a úklid těžebních zbytků v celém 
porostu za podmínky, že kmeny budou 
použity jako muzejní exponát u vojenské 
mobilní pily.

- RM vyhlašuje výběrové řízení na 
funkci ředitele Základní školy v Krá-
líkách, Moravská 647, okres Ústí nad 
Orlicí

- RM/2008/05/062. RM schvaluje 
podmínky výběrového řízení a ukládá 
vedoucímu OŠKT zajistit zveřejnění na 
úřední desce města, na Úřadu práce a 
v odborném časopise „Učitelské noviny“ 
včetně zaslání na obce regionu - zveřej-
nění na úředních deskách obcí.

6.2.
- RM bere na vědomí zprávu Hlavní 

inventarizační komise ze dne 21. 1. 2008 
o provedení kontroly inventarizace majet-
ku Města Králíky k 31. 12. 2007.

- RM potvrzuje, že dne 30.11.2006 
došlo k zániku nájemní smlouvy mezi 
Městem Králíky a Pardubickým krajem 
na pronájem pozemků p.p.č. 97/1, 97/2, 
97/3 a 95/5 v k.ú. Červený Potok z důvodu 
uvedeném ve smlouvě v čl. IV. písm. c), 
tj. zanikl účel, pro které byly nemovitosti 
užívány.

- RM schvaluje nájemní smlouvu č. 
9 N 08/50 na pronájem pozemků p.p.č. 
1388/1 a 1388/5 v k.ú. Dolní Boříkovice 
od Pozemkového fondu ČR, a to na dobu 
neurčitou s účinností od 01.03.2008 za 
roční nájemné.

Zároveň RM schvaluje dohodu o za-
placení úhrady za užívání uvedených 
nemovitostí mezi Pozemkových fondem 
ČR a městem ve výši 825,- Kč za období 
od 20. 9. 2006 do 29. 2. 2008.

- RM schvaluje nájemní smlouvu č. 
10 N 08/50 na pronájem pozemků p.p.č. 
1900/2, 1900/5 a 1902/1 v k.ú. Králíky 
od Pozemkového fondu ČR, a to na dobu 
neurčitou s účinností od 01.05.2008 za 
roční nájemné.

- RM schvaluje podpis dodatku č. 
M01/2008 a dodatku č. 03 ke smlouvě č. 
58/02 o využití programového vybavení.

- RM schvaluje znění smlouvy na 
zpracování dokumentace k investičnímu 
záměru na projekt „Turistické trasy a 
cyklotrasy v Králické pevnostní oblasti“ 
s Králickou rozvojovou s.r.o. a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje znění smlouvy na 
zpracování studie exteriérové reklamní 
kampaně významných turistických cílů 
na projekt „Hlavní turistické cíle oblasti 
Králický Sněžník“ s Králickou rozvo-
jovou s.r.o. a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

- RM  schvaluje dodatek ke „Smlouvě 
o umístění technického zařízení na sběr 
a další zpracování dat pro CP se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biomet-
rickými údaji“ a pověřuje starostku města 
jeho podpisem. 

- RM přijímá nabídku firmy EVČ s.r.o. 
Pardubice na zpracování projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí na 
projekt „Krytý bazén Králicko“ a pově-
řuje vedoucího odboru VTS a starostku 
města jednáním o smlouvě o dílo a jejím 
podpisem.

- RM  přijímá nabídku firmy Redea 
Žamberk na administraci projektu „Krytý 
bazén Králicko“ a pověřuje starostku 
města jednáním o smlouvě a jejím pod-
pisem.

11. 2.
- RM schvaluje členy výběrové komise 

zároveň RM stanovuje datum konání 
výběrového řízení na 13. 3. 2008 v 9.00 

hodin.

12. 2.
- RM schvaluje změnu člena výběrové 

komise.

13. 2.
- RM bere na vědomí předložené žádos-

ti o pronájem nebytového prostoru v čp. 
366 na Velkém náměstí v Králíkách a 
ukládá MO pozvat zájemce na jednání 
RM dne 20. 2. 2008 ve 14:30 hodin, aby 
předložili své nabídky na výši nájemného 
a případně doplnili svůj podnikatelský 
záměr.

- RM jako vlastník sousedních pozemků 
p.p.č. 1248/2 a 1382/1 v k.ú. Horní Lipka 
bere na vědomí oznámení pana Müllera, 
Poděbrady  o stavebním záměru – stavby 
RD o 1 b.j. na pozemku st.p.č. 200, 230 a 
p.p.č. 1249/1 v k.ú. Horní Lipka a nemá 
k němu námitky, a to v souladu s § 104 
odst. 1 stavebního zákona.

- RM schvaluje smlouvu o nájmu 
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 2 konaného dne 11. února 2008

Výpis z jednání Rady města Králíky
nemovitostí č.j. UZSVM/HUO/502/2008-
HUOM-Sp 63/2005 Ja mezi Městem 
Králíky a ČR – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Hradec 
Králové v předloženém znění.

- RM schvaluje podpis Pokynů pro 
zpracovatelku územního plánu města 
Králíky ing. arch. Dagmar Vaničkovou 
pro zapracování  požadavků města do 
návrhu územního plánu města Králíky

- RM souhlasí s užitím znaku města 
Králíky firmou ISCAREX s.r.o., Němčice 
v rámci propagace města u příležitosti 
Mistrovství světa veteránů 2008 a 9. roč-
níku „Ceny firmy Iscarex - Dolní Morava 
- Králický Sněžník“.

- RM souhlasí s užitím znaku města 
Králíky na materiálech vydaných Sdru-
žením pro králický karneval za účelem 
propagace 48. ročníku králického kar-
nevalu.

- RM souhlasí s podáním návrhu na 
přidělení grantu z prostředků Pardubic-

kého kraje (Program podpory preventivní 
péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji 
na rok 2008) za účelem pořízení technic-
kého zařízení na údržbu exponátů.

- RM souhlasí se skácením 1 ks smrku, 
1 ks modřínu a 2 ks břízy na pozemcích 
p.č. 609/2 a 782/1 v k.ú. Dolní Hedeč a 
současně souhlasí s uzavřením písem-
né dohody o zpracování dřevní hmoty  
z těchto stromů s majitelem přilehlé 
nemovitosti - panem Novákem, bytem 
Letohrad s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu.  

- RM souhlasí se odstraněním dřevní 
hmoty z vyvrácených, nebo zlomených, vrb 
a bříz nacházejících se na pozemcích p.č. 
280/2, 280/3, 271, 270/1 a 319/2 v k.ú. Dolní 
Hedeč v množství cca 5 plm a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o 
zpracování dřevní hmoty  z těchto stromů s 

panem Vašinou, bytem Dolní Hedeč, s pod-
mínkou, že veškeré práce budou provedeny 
na náklad a vlastní nebezpečí žadatele 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu.  

20. 2.
- RM schvaluje pronájem nebytového 

prostoru – samostatné obchodní místnos-
ti v přízemí v čp. 366 na Velkém náměstí 
v Králíkách panu Kubizňákovi, Vraclav 
za účelem provozování specializovaného 
maloobchodu s výrobky zdravé výživy, a 
to na dobu neurčitou za roční nájemné. 

- RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
EVČ s.r.o. Pardubice na zpracování pro-
jektové dokumentace pro územní rozhod-
nutí na projekt  „Krytý bazén Kralicko“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 4.00 hod., a to v souvis-
losti s pořádáním „Plesu 2008“ dne 8. 3. 
2008 ve velkém sále Klubu Na Střelnici 
v Králíkách.

Přítomní členové zastupitelstva 
města: Jana Ponocná starostka, Čestmír 
Doubrava místostarosta, Ing. Ladislav 
Dostálek, Vladimír Hejtmanský, JUDr. 
Milan Ježek, Arnošt Juránek, Pavel Kali-
anko, Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Vlastimil 
Kubíček, Ing. Václav Kubín, MUDr. Eva 
Rýcová členka RM, Ing. Josef Šašek, Ing. 
Ladislav Tóth člen RM.

Z jednání ZM omluven: Mgr. Jar-
mila Berková členka RM, Ing. Anton 
Zima.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška,sl. 
Lenka Faltusová, Bc. Jan Divíšek, pí 
Marie Pecháčková, Bc. Věra Kubíčková, 
p. Pavel Šverák, p. Miroslav Macháček, 
Ing. Josef Orlita, p. Jan Čuma, pí Dana 
Nosková, Bc. Bohumír Strnad.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Slib nové členky ZM
4. Zpráva z jednání RM
5. Hlavní jednání

5.1. Majetkové operace
5.2. Rozpočet města pro rok 2008

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

1. Zahájení a prezence

Starostka města Jana Ponocná za-
hájila zasedání a navrhla doplnění 
programu o bod 03 - slib nové členky 
ZM. Program jednání byl schválen s na-
vrženou změnou.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli navrženi a 
schváleni Ing. Dostálek a Mgr. Kubí-
ček.

3. Slib nové členky ZM

MUDr. Marie Špičková složila slib 
nového člena ZM.

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

přednesl místostarosta města, k tomuto 
bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani 
připomínky. 

5. Hlavní jednání
5.1. Majetkové operace
5.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 463/9 v k.

ú. Dolní Hedeč
Obsah: O koupi pozemku požádali 

manželé S. z Brna za účelem rozšíření po-
zemku p.p.č. 463/7, který je ve vlastnictví 
žadatelů. Jedná se o  pozemek, který je 
veden v KN jako t.t. porost o výměře 175 
m2, pozemek žadatel nemá v pronájmu. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 20,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 10.312,- Kč..

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
463/9 v k.ú. Dolní Hedeč manželům S. 
z Brna za kupní cenu 10.312,- Kč. 

5.1.2. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
465/2, 466/8, 466/7 a 466/1 v k.ú. Dolní 
Hedeč 

Obsah: O koupi pozemků požádala 
paní Mgr. Z. za účelem rozšíření vlast-
nictví. Jedná se o pozemky o výměře 
727 m2, které jsou v KN vedeny jako t.t. 
porost a zahrada, pozemky žadatelka 
nemá v pronájmu. Dle odboru VTS na 
pozemcích p.p.č. 466/7 a 466/1 by mohla 
vzniknout odstavná plocha pro nástup do 
lyžařské stopy. Odbor ŠKT do vyřešení 
konečné podoby ÚPO Králíky doporučuje 
neprodávat. Do budoucna dle usnesení 
ZM/2004/10/102 (Koncepce rozvoje cest. 
ruchu na Králicku) vybudovat servis 

pro údržbu běžeckých tras (stanoviště 
pro sněž. skútry, rolby) + zázemí lyžař-
ského oddílu. Dle odboru ÚPaSÚ je dle 
projednávaného ÚPO Králíky plocha re-
kreačního bydlení v zastavěném území a 
část plocha stávající místní komunikace. 
Pozemky p.p.č. 466/7 a 466/1 jsou navr-
hovány jako nástup turistické a běžecké 
stopy. RM nedoporučila prodej.

ZM neschválilo záměr prodeje po-
zemků p.p.č. 465/2, 466/8, 466/7 a 466/1 
v k.ú. Dolní Hedeč. 

5.1.3. Bezúplatný převod pozemků 
– lokalita Skřivánek v Králíkách

Obsah: V souvislosti s nabytím právní 
moci územního rozhodnutí pro stavbu 
inženýrských sítí pro sídliště RD v lo-
kalitě Skřivánek v Králíkách a místní 
komunikace s napojením na státní silnici 
a MK, přeložení VN a výstavba přechodo-
vé TS, rozvody telefonních kabelů včetně 
přeložky DOK a rozdělení pozemků na 
nové parcely, lze požádat o bezúplatný 
převod pozemků od Pozemkového fondu 
ČR. Jedná se o pozemky p.p.č. 1900/19, 
1900/20, 1900/22, 1900/23, 1900/24, 
1900/25, 1900/26, 1900/27, 1900/29, 
1900/30, 1900/32, 1900/33, 1900/35, 
1900/37, 1900/38, 1900/40, 1900/43, 
1900/51, 447/21, 447/22, 1902/32, 1902/33, 
1902/36, 1902/37, 1902/40, 1902/41, 
1902/43, 1902/46, 1902/47, 1902/48, 
1902/51, 1902/52, 1902/55, 1902/56 a 
1902/57 v k.ú. Králíky o celkové výměře 
26654 m2, pozemky jsou v KN vedeny jako 
orná půda a t.t. porost. RM doporučila 
bezúplatný převod pozemků.

ZM schválilo bezúplatný převod ze-
mědělských pozemků p.p.č. 1900/19, 
1900/20, 1900/22, 1900/23, 1900/24, 
1900/25, 1900/26, 1900/27, 1900/29, 
1900/30, 1900/32, 1900/33, 1900/35, 
1900/37, 1900/38, 1900/40, 1900/43, 
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1900/51, 447/21, 447/22, 1902/32, 
1902/33, 1902/36, 1902/37, 1902/40, 
1902/41, 1902/43, 1902/46, 1902/47, 
1902/48, 1902/51, 1902/52, 1902/55, 
1902/56 a 1902/57 v k.ú. Králíky od 
ČR – Pozemkového fondu na Město 
Králíky a to podle § 5 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

5.1.4. Stanovení kupní ceny zbytko-
vých pozemků – Penny Market 

Obsah: Společnost A+R, s.r.o., Jirny 
v souvislosti se stavbou obchodního stře-
diska Penny Market – Králíky požádala 
RM o souhlas se stavbou „SO 02a Příjez-
dová komunikace a zpevněné plochy a 
stavbu SO 02b Okružní křižovatka“ na 
pozemcích p.p.č. 1071/1, 1071/28, 2232/2 
a 2080/4 v k.ú. Králíky. Po kolaudaci 
stavby převede investor stavbu do vlast-
nictví vlastníka pozemku.

A dále požádala RM o souhlas se 
stavbou „SO 03 Reklamní pylon, SO 06 
Vodovodní přípojka, SO 07 Kanalizace 
dešťová, SO 08 Kanalizace splašková a 
SO 09 Plynová přípojka“ na pozemcích 
p.p.č. 1071/1, 1071/22, 1082/2, 1082/11, 
1082/12 a 2137/6 v k.ú. Králíky. Po kolau-
daci stavby převede investor stavbu vodo-
vodní přípojky a kanalizace do vlastnictví 
vlastníka pozemku. V souvislosti s tím 
požadují od města závazek, že po kolau-
daci stavby obchodního střediska prodá 
zbytkové nestavební pozemky (zeleň) za 
kupní cenu 70,- Kč/m2. Na tyto pozemky 
nelze zajistit samostatný přístup. Na 
náčrtu je vyznačeno i odkoupení části 
pozemku ve vlastnictví Benziny, a.s., 
která ale bude podle dohody součástí 
směny pozemků mezi touto společností a 
městem v souvislosti s budováním chod-
níků a kružní křižovatky – nebude tedy 
zahrnuta do odkupovaných pozemků. 
RM doporučila schválit smlouvu o právu 
stavby na cizím pozemku se závazkem 
budoucího prodeje zbytkových pozemků 
za kupní cenu 70,- Kč/m2.

ZM schválilo smlouvu o právu stav-
by na cizím pozemku pro stavbu „SO 
03 Reklamní pylon, SO 06 Vodovodní 
přípojka, SO 07 Kanalizace dešťová, 
SO 08 Kanalizace splašková a SO 
09 Plynová přípojka“ na pozemcích 
p.p.č. 1071/1, 1071/22, 1082/2, 1082/11, 
1082/12 a 2137/6 v k.ú. Králíky mezi 
Městem Králíky a společností A + R 
s.r.o., IČ 26746000, Jirny 353, v před-
loženém znění. 

5.1.5. Dohoda o poskytnutí peněžité 
náhrady za restituční pohledávku

Obsah: V souvislosti s převodem 
nemovitostí čp. 316 v Králíkách, čp. 1 
v Prostřední Lipce a zemníku v k.ú. Dol-
ní Boříkovice skoupilo město restituční 
nároky podle zákona o půdě. Zbývající 
restituční nárok ve výši 39.548,25 Kč měl 
být použit v restituční nabídce pozemků  
ze dne 21. 10. 2005. Město, jako opráv-
něná osoba, nebylo úspěšné při přihlášce 
k veřejné nabídce pozemků (hřiště v k.ú. 
Heřmanice u Králík) a dne 30. 11. 2005 
sdělil PF ČR, že pozemek bude vydán 
oprávněné osobě, která držela nárok 
přímo v katastrálním území Heřmanice 
u Králík. S platností od 1. 1. 2006 jsou vy-

dávány náhradní pozemky pouze přímým 
oprávněným osobám (ne na postoupené 
restituční pohledávky). V souvislosti 
s touto změnou městu nezbylo nic jiného, 
než požádat PF ČR o finanční vyrovnání 
za postoupené restituční pohledávky. 
PF ČR předložil dohodu o poskytnutí 
peněžité náhrady v souladu se zákonem 
č. 229/1991. Sb., ve výši 764,10 Kč, tj. 
jen do výše uhrazené přídělové ceny a 
restituční nárok musel být přepočítán 
do přídělových cen. RM vzala na vědomí 
vypořádání restitučních nároků.

ZM vzalo na vědomí vypořádání 
restitučních nároků mezi městem 
a PF ČR formou dohody č. F 36/50 o 
poskytnutí peněžité náhrady podle 
§ 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, 
ve znění pozdějších předpisů, mezi 
Městem Králíky a PF ČR. 

5.2. Rozpočet města pro rok 2008
Paní starostka přednesla návrh roz-

počtu města na rok 2008, tak jak byl 
předložen finančním odborem. V násled-
né diskusi se k tomuto návrhu vyjádřil 
předseda finančního výboru Ing. Dostálek 
a nevznesl žádné doplňující a pozměňu-
jící návrhy. V další diskusi navrhl pan 
Juránek přesun části prostředků ve výši 
10 000,- Kč z kapitoly 33 (Kultura a sdě-
lovací prostředky) do kapitoly 61 (Místní 
zastupitelstvo). K navrženým usnesením 
JUDr. Ježek vznesl technickou připomín-
ku s návrhem na upřesnění usnesení. 
Tato připomínka byla zapracována do 
textu usnesení a následně byla všechna 
navržená usnesení schválena. 

ZM schválilo rozpočet města pro 
rok 2008 v těchto závazných ukaza-
telích: celkové příjmy ve výši 77 404 
000 Kč; financování ve výši 2 760 000 
Kč tj. celkové zdroje ve výši 80 164 
000 Kč. Běžné výdaje ve výši 67 816 
900 Kč; kapitálové výdaje ve výši 12 
347 100 Kč tj celkové výdaje rozpočtu 
ve výši 80 164 000 Kč. 

ZM schválilo uzavření smlouvy 
o úvěru ve výši 3 300 000 Kč na úhra-
du zástavního práva na nemovitosti 
čp. 5 na Velkém náměstí v Králíkách, 
zahrnutého do běžných výdajů roz-
počtu města pro rok 2008. 

ZM schválilo dle svých kompeten-
cí vyhrazených zákonem o obcích 
poskytnutí dotací, peněžitých a věc-
ných darů dle návrhu rozpočtu na 
rok 2008 v té výši jaké jsou uvedené 
v tabulkové části rozpočtu. 

6. Informace z MěÚ
Nezazněla žádná informace.

7. Vstupy občanů
Nikdo se nepřihlásil do diskuse.

8. Vstupy zastupitelů
Pan místostarosta města seznámil pří-

tomné s připravovanými projekty a zámě-
ry města. V souvislosti s připravovanými 
projekty nastala nutnost schválení účasti 
města a závazku na spolufinancování 

aktuálně projednávaných následujících 
projektů: rekonstrukce VMK Králíky 
a Vojensko-historické rekonstrukce 
v česko–polském příhraničí. Proto paní 
starostka navrhla usnesení schvalující 
účast města Králíky v těchto projektech, 
včetně spolufinancování. 

ZM schválilo podání žádosti o úvěr 
v případě získání dotace na projekt 
rekonstrukce VMK. Výše úvěru 
bude stanovena podle podmínek 
projektu. 

ZM schválilo účast v projektu 
s pracovním názvem „Vojensko 
historické rekonstrukce v česko–pol-
ském příhraničí“ a spoluúčast města 
na financování podle podmínek 
projektu. 

Paní starostka vyzvala zastupitele 
k aktivní účasti na tvorbě Strategic-
kého plánu rozvoje města a spolupráci 
s Ing. Tesařem, který tento dokument 
zpracovává. Dále Ing. Kubín seznámil 
zastupitele s činností kontrolního výboru 
za II. pololetí 2007 s tím, že kompletní 
zpráva o činnosti KV bude zastupitelům 
dodána. Zároveň předložil zastupitelstvu 
plán kontrol na další období a navrhl 
zastupitelstvu následující usnesení, která 
byla zastupitelstvem přijata. 

ZM vzalo na vědomí Dílčí zprávu 
o činnosti KV za 2. pololetí 2007. 

ZM schválilo plán kontrol provádě-
ných Kontrolním výborem na období 
1 pololetí roku 2008. 

V diskusi dále vystoupil pan Juránek 
a seznámil zastupitele se svými poznatky 
se stavbou VE na polském území. Dále 
vyzval pana Doubravu, aby zvážil svoji 
účast ve výběrové komisi pro výběrové 
řízení na místo ředitele ZŠ Králíky. Pan 
JUDr. Ježek podal jako námět ke zvážení 
RM doplnění konkursní komise o zástup-
ce z gymnázia a dalšího člena ze strany 
zastupitelů města. Ing. Kubín navrhnul 
zvážit vybudování umělého ledování 
v zimním období na sportovním areálu.

Starostka ukončila jednání v 19:15 
hod. 

Hasiči Králíky
aktuální informace

Stanice HZS Králíky, Karla Čapka 621, 
561 69 Králíky - tel. 950 587 111.

V sobotu dne 1. 3. 2008 vyjížděli hasiči 
hlavně k likvidaci škod způsobených silným 
větrem - popadané stromy na komunika-
cích (Suchý Vrch, Celné, Zlatý Potok). Dále 
hasiči zasahovali u dopravní nehody. 

DŮLEŽITÁ ZMĚNA
České dráhy, stanice Králíky

Od 1. 3. 2008 bylo změněno tel. 
číslo Žst. Králíky 972324751.

Změna otevírací doby výdejny 
jízdenek ČD Králíky:

Po-Pá  5:15-18:00 
So  5:30-16:45 
Ne  7:30-18:00 
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Úvod do meteorologie
1. METEOROLOGIE
1.1 Historie meteorologie
Slovo meteorologie, coby název vědní disciplíny, vychází z řečti-

ny. Vzniklo spojením slova meteoros (vznášející se ve výši) a logia 
(nauka). V době českého národního obrození došlo k pokusům 
počeštit tento název a tehdejší buditelé v potřebě povznesení 
českého jazyka přicházeli s výrazy jako například oparozpyt, 
povětroznalství, povětrosloví nebo vzduchosloví. Jak ale bylo brzy 
pochopeno, žádný z těchto výrazů nemohl meteorologii nahradit. 
Výklad pojmu meteorologie lze dnes podat následovně:

Meteorologie je vědní obor zabývající se všestranným 
studiem jevů probíhajících v atmosféře.

Počátky studia atmosférických jevů, nebo lépe řečeno projevů 
počasí, lze hledat již ve starověkém Řecku. Přírodní vědy se tehdy 
těšily značnému zájmu a ne jinak tomu bylo také s meteorologií. 
Ačkoli tehdy meteorologie ještě nebyla chápána jako samostatný 
vědní obor, už od 6. století př. n. l. se sledování počasí těšilo velké 
oblibě a bylo prováděno s jistou pravidelností. O praktické využití 
poznatků pramenících z pečlivého a dlouhodobého pozorování 
počasí byl totiž velký zájem, což dosvědčuje i množství tehdejších 
tzv. parapegmat, čili kalendářů pro hospodáře, které byly již od 5. 
století př.n.l. vyvěšovány pro poučení lidu na veřejných místech. 
Největší sbírku povětrnostních pravidel sestavil Aristotelův žák 
Theofrastos a jeho dílo neslo název Kniha znamení. Tu z větší části 
převzal později do svého básnického díla Georgica římský básník 
Vergilius. Ve svém díle podává hospodářům návod, jak sledovat 
polní práce. Řecká a římská pravidla byla postupně doplněna 
o poznatky Arabů a Židů.

Nutno podotknout, že v době starověku meteorologie existovala 
pouze jako okrajový obor tehdejší astronomie a astrologie. Vždyť 
právě hvězdáři k obloze vzhlíželi nejčastěji a všímali si též počasí. 
Díky těmto vazbám se však ještě dlouhá staletí přisuzoval nebes-
kým tělesům vliv na počasí a na překonání tohoto dogma bylo 
nutné počkat až do vynálezu prvních meteorologických přístrojů, 
které umožnily exaktní popis a studium počasí. Postupné sledování 
dějů probíhajících v atmosféře, se stalo základem pro jejich vlastní 
výklad a pochopení.

Doba středověku byla charakterizována zvláště lidovými knížka-
mi, které obsahují v souhrnu soudobého lidského vědění i kapitoly 
o povětrnosti. Jednou z těchto knih byla Kniha přírody od Konráda 
z Megenbergu. Zvláště pak v 16. století byly velmi rozšířenými 
knihy tzv. selských praktik, jistou obdobou starořeckých para-
pegmat, převedených do srozumitelné řeči pranostik. Základem 
byla tzv. vánoční pranostika, která dávala návod jak předpovídat 
povětrnost měsíců příštího roku z počasí 12-ti dní nebo nocí okolo 
Božího hodu. Skutečného zlomu v meteorologii došlo teprve v 17. 
století, kdy byl vynalezen teploměr a tlakoměr. Předními proletáři 
tehdy byli velikáni zvučných jmen –Galilei, Torricelli, Viviany, 
Santorio a holanďan Drebbel. Od té doby nebyla meteorologie již 
závislá jen na subjektivních pozorováních, což byl prvopočátek 
moderního přístupu ke studiu počasí. Začátkem 19. století (1820) 
přichází Heinrich W. Brandes s poznatkem o rozdělení tlaku vzdu-
chu v Evropě. Spolu s Robertem Fitzroyem, byť nezávisle, vytvořili 
první synoptické povětrnostní mapy, čímž překonali jistě svou dobu 
a položili tak skutečné základy moderní synoptické meteorologie. 
Bohužel však po Fitzroyově náhlé smrti (spáchal z přepracování 
sebevraždu) v jeho pokrokovém bádání nikdo nepokračoval, a tak 
jeho poznatky upadly na dlouho v zapomenutí. Trvalo celých 50 

Obr.1: Globální systém operačních meteorologických družic

let, než na ně navázala norská meteorologická škola v čele s prof. 
Vilhelmem Bjerknesem, který je dnes chápán jako zakladatel 
fyzikální hydrodynamiky.

Prudký rozmach fyzikálních disciplín v druhé polovině 19. století 
výrazně přispěl též k rozvoji meteorologie. K tomuto trendu se též 
přidal postupně fakt, že spolehlivá předpověď počasí se stávala čím 
dál žádanější, zvláště s ohledem na roztáčející se kola průmyslové 
revoluce. Důležitost kvalitní předpovědi počasí se ukázala zvláště 
po fatálním ztroskotání slavného anglo-francouzského loďstva, 
které bylo zničeno za Krymské války dne 14. 11. 1854 silnou bouří 
v Černém moři. Tato událost se stala velkou politickou odpověd-
ností francouzského ministra války, který nařídil tehdejšímu 
řediteli pařížské hvězdárny Urbainu Le Verrierovi prošetřit celou 
nešťastnou událost. Pro pochopení celé situace přispěly zpětně 
vypracované synoptické mapy. Ministr války pochopil důležitost 
sledování počasí a učinil dne 16. 2. 1855 skvělý politický tah 
v podobě podání návrhu francouzskému císaři na zřízení meteo-
rologické služby, která by měla podobným událostem předcházet 
tvorbou předpovědí. Postupně byla zřízena síť stálých meteorolo-
gických stanic a od roku 1856 se mohla Francie pochlubit první 
pravidelnou meteorologickou službou v Evropě. Na ni navázaly 
v letech 1857 USA a roku 1860 také Anglie. Postupně stále více 
bylo využíváno nejnovějších výdobytků techniky, ke kterým patřil 
zvláště telegraf, který se velmi osvědčil pro rychlý přenos dat na 
velké vzdálenosti, což předpovědi zase o notný kus zlepšilo. Pro 
studium fyzikálních dějů probíhajících v atmosféře začaly ke konci 
19. století vznikat vysokohorské observatoře a také se započalo 
s vypouštěním výzkumných balónů.

Od poloviny 20. století hrají největší prim družice umístěné 
na orbitu kolem Země. Využívá se družic geostacionárních, které 
obíhají ve výšce cca 36 000 km a setrvávají neustále nad stejným 
místem planety, a dále polárních, které jsou ve výšce 800 až 1500 
km a obíhají Zemi podél poledníků přes póly, takže Země se pod 
nimi jakoby podtáčí (viz obr. 1). Spojením výsledků z obou těchto 
typů dostáváme velmi ucelený pohled na vývoj povětrnosti na 
celé Zemi. Mimoto družice umožňují sledovat povrch Země hned 
v několika kanálech najednou – infračerveném oboru, viditelném 
oboru a na vlnové délce vody (pro zjišťování vertikálního profilu 
rozložení vlhkosti v atmosféře).

1.2 Rozdělení meteorologie na jednotlivé podobory
Moderní meteorologie je komplexní vědou zahrnující několik 

podoborů, které jsou zaměřeny úzce na bližší studium či využití 
poznatků o stavu a vývoji počasí. Níže jsou uvedeny jednotlivé 
podobory a okruh jejich studia.

Dynamická meteorologie – studuje dynamiku a termody-
namiku atmosféry. Jejím cílem je objektivní, fyzikálně podložená 
předpověď počasí.

Synoptická meteorologie – analyzuje a studuje ty atmosfé-
rické jevy, které jsou důležité pro předpověď počasí.

Fyzikální meteorologie – studuje fyziku oblaků a srážek, 
záření, optické, elektrické a akustické jevy v atmosféře.

Klimatologie – popisuje průměrné atmosférické podmínky na 
základě dlouhodobého pozorování počasí na daném místě.

Hydrometeorologie – zabývá se vztahy mezi meteorologic-
kými prvky a hydrologickým režimem (tj. oběhem vody v přírodě 
s ohledem na meteorologická hlediska).

Biometeorologie – studuje vlivy počasí nebo jednotlivých 
meteorologických prvků na živé organismy.

Aplikovaná meteorologie – zaměřuje se úzce na studium 
vlivu počasí na daný obor lidské činnosti a vypracovává předpo-
vědi specializované pro potřeby například zemědělství či letecké 
dopravy.

Nauka o meteorologických přístrojích – zabývá se kon-
strukcí a funkcí meteorologických přístrojů a systémů měření.

(pokračování příště)
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Seznam akcí MotoKlubu MOTOŠOK
Červená Voda o.s. na rok 2008

- 22. 3. První ročník motorkářského 
plesu MK MOTOŠOK. Ples se koná v sá-
le kulturního domu ve Zborově. Začátek 
plesu je v 19 hod, vstupné zdarma, bohatá 
tombola a půlnoční překvapení! Hraje 
kapela NOaCO.

- 19. 4. První jarní vyjížďka MK MOTO-
ŠOK a MK Česká Třebová - start vyjížďky 
tradičně v 11:00 od supermarketu Albert 
v Č. Třebové cílem vyjížďky bude polič-
ská továrna Ravensburger do které bude 
zajištěna exkurze. Po exkurzi proběhne 
soutěž o volné vstupenky na šestý ročník 
motosrazu MOTOŠOK ve Zborově.

- 6. až 8. 6. Šestý ročník motosrazu 
MOTOŠOK ve Zborově, zábava nejen pro 
Motorkáře, žádná komerce ani korupce!

- 19. 7. Bejby MOTOŠOK - Jednodení 
akce pořádaná sborem dobrovolných 

hasičú Zborov za účasti MK MOTOŠOK. 
Klasická letní zábava, hraje kapela Con-
fession.

- 11. 10. Ukončení motorkářské sezony. 
Tradiční vyjížďka MK MOTOŠOK a MK Č. 
Třebová. Trasa a cíl vyjížďky budou upřes-
něny postupem času na našich stránkách 
(www.motosok.ic.cz).

Touto cestou bych ještě jednou rád za 
všechny členy MK MOTOŠOK poděkoval 
všem sponzorům a lidem z Červené Vody 
a okolí za jejich podporu v roce 2007. 
Hlavně bych však chtěl poděkovat všem 
obyvatelům a obecním zastupitelům obce 
Zborov za jejich lidský přístup k aktivitám 
našeho Motoklubu MOTOŠOK. Tímto zve-
me všechny příznivce motocyklů a našeho 
MotoKlubu na všechny naše akce pořáda-
né v roce 2008. Další podrobné informace 

naleznete na oficiálních stránkách MK 
MOTOŠOK www.motosok.ic.cz

Minář Kamil, Merta Michal

Školství v Králíkách v letech 1945-1954
Osídlování Králicka v letech 1945 - 1960 a jeho důsledky
pro současnost s krátkým exkurzem do let 1918 - 1938
Králicka se týkala tehdejší stěžejní 

otázka - minimalizovat německou men-
šinu. Králicko mělo být nově osídleno 
slovanským obyvatelstvem. Toto nové 
obyvatelstvo se mělo jazykově a kulturně 
asimilovat a mělo být sociálně nivelizova-
né. Košický vládní program počítal s pro-
vedením pozemkové reformy. V uskuteč-
nění této reformy viděli komunisté základ 
národní a demokratické revoluce. Migrace 
obyvatel jim měla umožnit opanování nově 
osídlených územních celků. Noví obyvatelé 
měli být vedeni k oddanosti ideologii komu-
nismu. Počáteční vylidnění a osídlení vhod-
ným novým obyvatelstvem mělo likvidovat 
dosavadní střední stav. S jeho opětovným 
vytvořením již komunisté nepočítali.

Proměna obyvatelstva v masu ovláda-
nou komunistickou výchovou spočívala 
v následujících krocích: v rámci migrací 
mělo dojít k přesunům v sociální sféře, 
směřujícím k postupnému vytvoření jed-
nolité masy nových osídlenců nemajících 
předchozí vazby k regionu; mladá generace 
měla být vzdělávána v jednotné škole a vy-
chovávána v duchu komunistické ideologie; 
měly být důsledně potlačovány jakékoliv 
spontánní projevy budováním represivního 
aparátu a jeho využíváním při politic-
kých procesech situovaných do místních 
podmínek., a to s přihlédnutím k jejich 
aktuálnosti v celostátním měřítku. 

Těmto záměrům měla posloužit pozem-
ková reforma a další úkony na ni navazu-
jící. První etapa pozemkové reformy měla 
mít národní charakter, měla být národní 
revolucí. Vycházela z konfiskace půdy a 
majetku nepřátel a zrádců národa, a ty pak 
měly být rozděleny mezi osídlence slovan-
ského původu (Slezák 1978). Pro pohraničí 
českých zemí byla nejdůležitější první 
etapa reformy, protože v celém pohraničí 
se nacházely čtyři pětiny konfiskované 
zemědělské půdy a také tolik živností. 1

Z území Králicka byli Němci odsunuti 
v letech 1945–1946. V letech 1947 - 1948 
proběhl dodatečný odsun místních Němců, 
většinou antifašistů, a v letech 1948 - 1951 

bylo zbylé německé obyvatelstvo z úřední 
moci rozptylováno v českých zemích po 
rodinách i jednotlivcích, aby  mohlo být 
urychleně asimilováno.

Část obcí Králicka byla osídlena v letech 
1945 - 1946 převážně českými osídlenci 
z nedalekých vnitrozemských regionů 
- Pardubicka, Havlíčkobrodska, Králové-
hradecka. Podle archivních materiálů se 
na Králicku v letech 1946 - 1948 usazovali 
také reemigranti - Češi z Polska, volyňští 
Češi (Nosková 1999), Češi z Rakouska. 
V těchto letech zde bylo rozptýleno 206 
Maďarů, kteří museli opustit jižní Slo-
vensko a uvolnit své usedlosti slovenským 
kolonistům.2 Do okresu Ústí nad Orlicí 
přišli v té době také přesídlenci ze Zakar-
patské Ukrajiny. Východočeské regiony 
zažily vcelku malý (ve srovnání s regiony 
severní Moravy, severních či západních 
Čech) příliv Slováků z vnitrozemí Sloven-
ska, včetně slovenských Romů a také ne-
patrný příliv slovenských reemigrantů ze 
zahraničí. Usídlily se zde jednotlivé rodiny 
Slováků z Francie, Rumunska (Nosková 
– Váchová 2000) a Maďarska (Nosková 
2000). Dalšími migračními pohyby se tito 
reemigranti dostali na Králicko, kde žijí 
i v současnosti. 

Králicko bylo málo žádaným regionem. 
Osídlenci sice přicházeli, ale když zjistili, 
že podmínky zde nejsou příznivé - neú-
rodná pastvinářská půda, drsné klima, 
hraniční poloha, neatraktivní průmysl 
- zase odcházeli. Při sčítání lidu, domů a 
bytů v roce 1950 žilo v okrese Žamberk 32 
111 Čechů, 1215 Slováků, 55 Ukrajinců a 
Rusů, 40 Poláků, 475 Němců, 26 Maďarů, 
49 ostatních a 34 neuvedených. Záhy 
přibyli Řekové, Slavomakedonci a další 
Slováci.3

Ve srovnání s většinou pohraničních 
území si poválečné Králicko i v dalších 
desetiletích zachovalo trend výraznějších 
migrací obyvatel. Podstatně ubylo němec-
kého obyvatelstva. Zcela se změnila sociál-
ní struktura a způsob obživy obyvatelstva. 
Noví osídlenci nedokázali navázat na způ-

sob obživy původních obyvatel na Králicku, 
který kombinoval zemědělství a pěstování 
technických plodin s jejich domáckým 
zpracováním, s pastevectvím, se živnostmi, 
s prací v místních továrnách atd. Zásadní 
změnu však přinesla změna politických 
podmínek, následná kolektivizace, zánik 
malovýroby a změny ve školství. Školství 
přestalo vychovávat děti pro místní pod-
mínky v pokračovacích školách různého 
odborného zaměření. Tyto změny učinily 
z Králicka dlouhodobě doosídlenecký 
marginální region, v němž se obyvatelstvo 
střídalo podle náborů pracovních sil a kde 
lidé přestali hledat trvalý domov. 

1 Přednostními uchazeči o příděl uvol-
něných rodinných domků byli příslušníci 
zahraniční armády, účastníci národního 
boje za osvobození, váleční poškozenci, 
oběti války a fašistické perzekuce a ně-
kteří přistěhovalci podle zákona 138/1947 
Sb. V případě zájmu více uchazečů o jeden 
příděl rozhodoval MNV podle konkurenč-
ních zásad přídělového řízení; vybíral 
uchazeče s povoláním výhodnějším pro 
pohraničí, uchazeče s více dětmi, někdy 
mohly k volbě přispět hospodářské a 
sociální poměry rodiny. Cenová podstata 
pozůstávala z ceny domku, ostatních sta-
veb, pozemku, ocenění vybavení domku. 
Roční nájemné se násobilo koeficientem 
závislým na třídě vybavení bytu a na 
oblasti, do které obec patřila. Obce byly 
pro stanovení ceny rozděleny do šesti ce-
nových oblastí a rozhodujícím hlediskem 
byl počet obyvatel.

2 Národní archív, fond Ministerstvo vni-
tra – tajné 1945 - 1954. sig. 1218, Seznamy 
Maďarů rozptýlených v českých a morav-
ských okresech v letech 1946 - 1948.

3 Tito obyvatelé nejsou podchyceni ve 
statistických údajích, které jsou zpracová-
vány po desetiletích. Dovídáme se o nich 
ze školských kronik, výkazů a porad, kde 
byly počty slovenských dětí a dětí dalších 
národností díky častým migracím vyšší, 
než udávají statistická data. Prameny ze 
školství citlivě zachytávají počet romských 
dětí i dětí zahraničních krajanů.

(pokračování příště)
PhDr. Helena Nosková, CSc., AV ČR
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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 březnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

95 let - Irena Šínová
87 let - Helena Bodišová
86 let - Jan Moravec
82 let - Jaroslav Schuster
81 let - Zlatuška Indrová
79 let - Blažena Coufalová,
 - Gertruda Špinlerová
78 let - Miluška Šponarová,
 - Marta Habasová
77 let - Nina Jirešová,
 - Marie Theimerová
76 let - Emilie Nosková,
 - Josef Mlčúch
74 let - Zdeněk Krejčí,
 - Antonie Králová,

74 let - Filomena Skalová
73 let - Václav Beran,
 - Arno Dušek,
 - Otto Janeček,
 - Vlasta Kubíčková
72 let - Josef Wotawa,
 - Luboš Hejkrlík,
 - Jindřiška Kalousová,
 - Anna Kubíčková,
 - Ludmila Egnerová
71 let - Marie Vyhnálková,
 - Josef Berka
70 let - Anna Dostálková,
 - Ladislav Faltýsek,
 - Ladislav Vrána

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Marie Bubnová, Marie Cabalková, Marie Chlupsová, Zdeněk Weindlich,
Marie Kouhoutková, Josef Krpelán, Růžena Mertová, Štefan Dominikus

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Barbora Kholová, Jiří Snopek, Ondřej Krejsa

Milan Repa – Veronika Papoušková

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
01. 03. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
02. 03. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
08. 03. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
09. 03. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
15. 03. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
16. 03. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
22. 03. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
23. 03. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
24. 03. Po MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
29. 03. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
30. 03. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
05. 04. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 - Moviom 465 626 460
06. 04. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 - Moviom 465 626 460

VESELÝ TÝDEN V MŠ PIVOVARSKÁ
Zveme vás do MŠ Pivovarská od 3. 3. do 7. 3. 2008

na týden otevřených dveří a také na zápis do naší MŠ.

Na vaši návštěvu se těší kolektiv MŠ

Řádková inzerce
Kosmetička hledá práci v oboru. 

V okolí Červené Vody a Králík. Tel.: 737 
370 525, gabakovarova@seznam.cz.

Prodám řadovou garáž za hřbitovem, 
6x4 m. Tel.: 723 222 355, vaclavkalousek@
seznam.cz.

Hledám brigádu v obchodě, pe-
kárně nebo kosmetickém salónu. Tel. 
605043794.

Prodám dětské kolo zn. Condor, pro 
4-7leté dítě. Vzhled horského kola, bez 
přehazovačky, velmi zachovalé. Tel.: 605 
759 465, KodytkovaJindra@seznam.cz.

Koupím byt nebo RD v Králíkách či 
okolí. Tel.: 728 889 857.

Hledám byt 1+1 k podnájmu v Králí-
kách nebo na Orlicku. Děkuji za nabídku. 
Kontakt: brunner.g@tiscali.

Hledám ke koupi chalupu, statek, 
RD. Oblast Dolní Morava, Malá Morava, 
Vojtíškov. Nebo i pozemek. Tel.: 608 822 
984, kuzelkajiri@seznam.cz.

Z policejních
zápisníků

Červená Voda: Tři ženy oklamaly 
a okradly staříka

 V úterý požádaly staříka tři ženy 
tmavé pleti, zda by jim dal napít. Poté, 
co je pustil do domu, se jedna dožadovala 
toalety a druhá mu začala nabízet deku. 
Zabavila staříka natolik, že se další po-
dařilo vklouznout do ložnice, kde z peně-
ženky vytáhla čtyři tisíce korun. Policisté, 
kteří případ šetří jako přestupek proti 
majetku, po podvodnicích pátrají. 

Červená Voda: Do obchodu přišel 
„nakupovat“ v noci

 V nočních hodinách z pondělí na úterý 
se v Červené Vodě vloupal do prodejny 
potravin neznámý pachatel. Sebral 
tašky, do kterých vzápětí naskládal nej-
různější zboží, jako cigarety, alkohol, ale 
také jogurty a další potraviny. Krádeží 
v prodejně způsobil škodu za více než 24 
tisíce korun. V případě dopadení hrozí 
pachateli až dvouleté vězení. 

Orlickoústecko: Žena ve vlaku 
přišla o mobil a foťák

Krádež ve vlaku přišla v neděli ráno 
nahlásit 44letá žena v České Třebové. Na 
cestě z Prahy si zdřímla. Neznámý zloděj 
jí z batohu sebral mobil a fotoaparát, vše 
za 12 tisíc. Ke krádeži ve vlaku došlo 
v neděli v poledne i mezi stanicemi Česká 
Třebová a Třebovice. Jednomu z ces-
tujících se z bundy ztratila peněženka 
s doklady, penězi a platební kartou.

Každá koruna se hodí
Toho se držel i 51letý muž, který na 

Pracovním úřadu v Králíkách zažádal 
o sociální dávky. K žádosti ale zapomněl 
doložit další příjem. Neoprávněně si tak 
pomohl k více než 22 tisícům. Za podvod 
nyní hrozí muži trestní stíhání.

Zdroj: www.orlicky.net
a Policie ČR místní oddělení Králíky
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Program na BŘEZEN
úterý 4. VETŘELCI VS. PREDÁTOR 2  zač. v 17.00 hod
Krvelačná monstra ze slavných sci-fi hororových sérií podruhé 

spolu na filmovém plátně - masakr se tentokrát přesunul přímo 
na planetu Zemi, kam se zřítila vesmírná loď s Vetřelci na palubě. 
Lidé v tomto boji hrají až třetí housle – Vetřelcům překážejí a 
Predátorům ani to ne!:-)

CHYŤTE DOKTORA
pátek 7. zač. ve 20.00 hod
Situační komedie s Mi-

chalem Malátným a Tatia-
nou Vilhelmovou v hlavních 
(dvoj)rolích se zabývá vděč-
ným a věčným tématem 
mužské nevěry. Sympatic-
ký mladý lékař-gynekolog 
je postaven před nečekaný 
problém: milenka s ním čeká 
dítě a neváhá to oznámit jeho 
ženě. Filmovou hudbu sa-
mozřejmě obstarala skupina 
Chinaski.

úterý 11.  POSLEDNÍ PLAVKY   zač. ve 20.00 hod
Zejména o popularitu Petra Čtvrtníčka a Josefa Poláška se 

pokusil opřít slovenský režisér Michal Krajňák ve svém režijním 
debutu. Situační a verbální humor v lehké letní komedii bohužel 
příliš nefunguje a na nejisté realizaci se projevil i omezený rozpo-
čet, jenž vyústil v příliš okatou přítomnost product placementu.

úterý 18.  P. S. MILUJI TĚ   zač. ve 20.00 hod
Holly se vdávala mladá a vzala si první lásku Gerryho. Ten 

však vážně onemocní a Holly ovdoví. Má pocit, že se nikdy se 
ztrátou milovaného manžela nevyrovná, ale to by nebyl on, aby 
ji i po smrti nepřekvapil a nepomohl překonat bolest. Připravil 
totiž sérii dopisů, v nichž “ze záhrobí” citlivě a s humorem řídí 
její kroky zpět do života. 

pátek 21. ACROSS THE UNIVERSE zač. ve 20.00 hod
Milostný příběh zpracovaný jako muzikál je inspirovaný 

třiatřiceti písněmi legendární liverpoolské skupiny Beatles. 
Vizuálně i hudebně pozorohudný snímek Julie Taymorové 
někteří kritici označili za “ženskou odpověď” na Formanovy 
Vlasy, v každém případě je jeho hlavním poselstvím slavné 
“All you need is love”.

úterý 25.  ALVIN A CHIPMUNKOVÉ  zač. v 17.00 hod
Alvin a jeho bráškové Simon a Theodor nejsou obyčejné vever-

ky, ale mluvící a zpívající čipmankové (hlodavci z čeledi vever-
kovitých). Nastěhují se do domku hudebního skladatele Davea, 
který z nich zakrátko vytvoří hvězdy. Jenže svět lidí je velmi 
záludný a Dave má co dělat, aby animované bratry ochránil.
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pátek 28.  JÁ, LEGENDA   zač. ve 20.00 hod
Udržet diváckou pozornost s jedním hercem na plátně (no 

dobře, ještě s jedním psem) není rozhodně jednoduché, i když je 
to skvělý Will Smith. Tvůrcům sci-fi hororu se to povedlo díky 
zdařilému scénáři a zejména fascinujícím záběrům vylidněného 
New Yorku, měnícího se po katastrofě postupně v divočinu.

Klub Na Střelnici Králíky
BŘEZEN  2008

sobota 8.  PLES 2008   zač. v 19.30 hod
Pořádá Králická kulturní společnost, o.s., vstupenky a infor-

mace tel. 737 928 569.

pátek 14. a sobota 15.  SLAMĚNÝ KLOBOUK   zač. ve 
20.00 hod

Divadelní veselohra Eugéne Labicha a Marc-Michela v pře-
kladu Voskovce a Wericha je dalším představením divadelního 
souboru Lipka. V hlavních rolích se představí Jiří Kyral a 
Tomáš Verner.

středa 19.  VLADISLAV BLÁHA   zač. v 19.00 hod
77. koncert Kruhu přátel hudby představí excelentního 

kytaristu Vladislava Bláhu. Koncert se koná v obřadní síni 
Radnice, vstupné 60,- Kč, děti a mládež zdarma.

sobota 22.  POMLÁZKOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA   zač. 
ve 20.00 hod

K tanci a poslechu hraje skupina BT, neboli Zdeněk Mora-
vec, Jaroslav Makar a Stanislav Jungvirt opět spolu! Vstupné 
50,- Kč.

sobota 29.  TY SYČÁCI   zač. v 19.30 hod
Nezařaditelně stylová brněnská hudební skupina s frontma-

nem Petrem Vášou vás vytrhne ze všednosti svými nejznáměj-
šími šlágry a řadou výstupů z ekopsychologické opery Lišák je 
lišák. Vstupné 70,- 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.

Žamberské jarní slavnosti 2008
V pořadí již páté tzv. Žamberské jarní slavnosti v Divišově 

divadle jsou termínovány do měsíců března až května roku 2008, 
kdy budou mít návštěvníci po dobu dvou měsíců možnost téměř 
každý pátek shlédnout jedno představení. Svým pojetím se vrací 
k podstatě prvních ročníků, kdy bylo hlavní snahou organizátora 
dát prostor kvalitním amatérským uměleckým souborům (přede-
vším divadelním, ale i hudebním v doprovodných akcích) zejména 
z Pardubického kraje. Představení se konají na hlavním sále a 
doprovodný program v nově vybudovaném klubu Uhelna – malé 
divadelní scéně. Cílem programové skladby je pestrost a možnost 
oslovení všech věkových skupin diváků a posluchačů. Součástí 
programu jsou i dvě divadelní premiéry SDO Diviš Žamberk.

Program hlavní části ŽJS:
14.3. – 19:30 – Ostrov Dynamit (Werich+Voskovec+Ježek) 

– DS Ledříček Klášterec n/Orl.
20.3. – 17:00 – Popelka – DS Vicena Ústí n/Orl.
28.3. – 19:30 – Revizor (N.V.Gogol) – DS Wokno Broumov
4.4. – 19:30 – Setkání v Poušti (L.Semrádová, P.Osuský) – SDO 

Diviš Žamberk, Animo
11.4. – 19:30 – Prachy? Prachy! (R.Cooney) – DS Tyl Králíky
18.4. – 19:30 – Jedenácté Přikázání (F.F.Šamberk) – DS 

Zdobničan Vamberk
25.4. – 19:30 – Slovanské nebe (J.Toman) – SDO Diviš 

Žamberk
4.5. – 19:30 – Mládí tančí – ZUŠ Petra Ebena Žamberk
9.5. – 19:30 – Big Band Letohrad
Doprovodný program v divadelní kavárně a v klubu Uhelna 

sledujte na www.fidiko.cz  nebo na měsíčních přehledech FIDIKO 
Žamberk.

Pro návštěvníky jsme letos v rámci předprodeje připravili 
nejen vstupenky na jednotlivé pořady, ale také permanentky 
na všechna představení Žamberských jarních slavností včetně 
doprovodných pořadů za velice výhodnou cenu 240,- Kč. Každý 
držitel permanentky tak bude mít možnost si zarezervovat svá 
oblíbená místa či rovnou vyzvednout vstupenky zdarma bez 
jakýchkoliv dalších poplatků.

Těšíme se na Vaši návštěvu! Personál Divišova divadla

Základní umělecká škola v Králíkách
Vás srdečně zve na tyto koncerty:

Dětský koncertík
středa 12. 3. 2008

začátek v 17:30 hodin v sále ZUŠ

Koncert žáků
čtvrtek 27. 3. 2008

začátek v 18:00 hodin v sále ZUŠ
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Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc BŘEZEN

1. 3.
Country bál
20:00, Sokolovna Kunvald. Pořádá 

Sbor dobrovolných hasičů Kunvald. Hraje 
Wejwrat, předtančení, tombola.

Svatba na bitevním poli
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - komedie. Úsměvná 
komedie o chlapech s hlavou v oblacích, 
hříšných touhách lásky a jedné svatbě, kte-
rá skončila málem jako bitva u Waterloo. 
Hrají: Bolek Polívka, Zlata Adamovská, 
Josef Somr, Jan Budař a další. 100 min., 
od 12 let, 70,- Kč.

Globální změna klimatu - co víme a 
co nevíme?

Letohrad, 18:00, Evangelický kostel. 
Místní sdružení České křesťanské akade-
mie v Letohradě srdečně zve na přednášku 
s besedou doc. Pavla Jungwirtha Náš host 
je pracovníkem Ústavu organické chemie 
a biochemie Akademie věd ČR.

Závody psích spřežení
Bystřec, 19:00, Červenovodské sedlo. 

O pohár Lady Bright Magadan. Evropský 
pohár F.I.S.T.C. Mistrovství ČR ve sprintu. 
Termín: 29. 2. - 2. 3. 2008. Červenovodské 
sedlo - Bystřec u Jablonného nad Orlicí. 
Pořadatel: Zdeněk Dolejš a klub Bílá 
stopa, kontakt: 604 959 007, 603 992 
455. Upozornění: parkoviště na Červeno-
vodském sedle bude uzavřeno v pátek od 
13:00 hod., v sobotu od 8:00 do 16:00 hod., 
v něděli od 8:00 do 14:00 hod. pro všechna 
vozidla. V uvedené dny je ZÁKAZ vstupu 
na vyznačenou trať se psy, kteří nezávodí. 
Nebezpečí úrazu psů!! Dne 1. 3. 2008 od 
8:00 do 16:00 a 2. 3. 2008 od 8:00 do 14:00 
hod. bude uzavřen lyžařský okruh kolem 
Bukové hory v délce 9 km. 

3. 3.
O Růžence
Žamberk, 08:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Představení pro MŠ a 1. 
stupeň ZŠ. Divadlo Kapsa, Andělská Hora. 
Zamotaná pohádka, kterou děti za  pomoci 
Kašpárka určitě rozmotají. Vstupné 35,- 
Kč, 65 min.

O Růžence
Žamberk, 10:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Představení pro MŠ a 1. 
stupeň ZŠ. Divadlo Kapsa, Andělská Hora. 
Zamotaná pohádka, kterou děti za  pomoci 
Kašpárka určitě rozmotají. Vstupné 35,- 
Kč, 65 min.

Svatba na bitevním poli
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR. 100 min., vstupné 69 + 
1 Kč, přístupný od 12 let.

Svatba na bitevním poli
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - komedie. 100 min.,  
od 12 let, 70,- Kč.

Kurz pletení košíků z pedigu
Žamberk, 17:00, Rodinné centrum Po-

hoda. Přibližná doba trvání jsou 3 hodiny. 
S sebou si vezměte štípací kleště, ostatní 
materiál je v ceně kurzu. Kursovné je 
100,- Kč. Hlaste je telefonicky, počet míst 
je omezen. 465 614 555

5. 3.
O život
19:30 hodin, Dům kultury Letohrad.

Michal (Vojta Kotek) se zúčastní oslavy 
na lesní chatě. Řízením osudu zbude po 
skončení oslavy na chatě sám s dívkou 
Zitou (Dorota Nvotová), kterou vidí prvně 
v životě. Pod vlivem výjimečných okolností 
s ní prožije vášnivou noc. Vlivem lapálie, 
která se jim stane, jsou nuceni spěchat 
zpět do města. Náhle jde „o život“. Z chaty 
uprostřed lesů se vydávají ještě v noci na 
cestu, aby vše vyřešili. Do cesty se jim, 
v jako každé správné road-movie, staví 
nečekané překážky. 90 minut, přístupné, 
komedie, vstupné: 60,- Kè.

Americký gangster
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - thriller. Amerika, 
začátek sedmdesátých let. Bují byznys 
s narkotiky, policejní sbory jsou zkorum-
pované. Černá hvězda podsvětí (Denzel 
Washington) zaplaví ulice New Yorku bez-
konkurenčně nejlepší a nejlacinější drogou. 
Titulky, 156 min., od 15 let, 65,- Kč.

6. 3.
Vzpomínky a zapomínání
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - pásmo. Unikátní 
distribuční projekt, který spojuje tři filmy 
- klasický loutkový film Hermíny Týrlové, 
dokumentární film o zapomenutém spiso-
vateli a nedokončený film polské kinema-
tografie. Česky+titulky, 111 min., od 15 let, 
FK 35,- Kč, ostatní 45,- Kč.

Alvin a Chipmunkové
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Film USA - Námětem se stal 
v USA velmi populární seriál z osmdesá-
tých let o zvířecích hudebních hvězdách. 
Chipmunkové právě chystají comeback a 
jejich manažera Davida (Jason Lee) čeká 
šílená budoucnost. 87 min. dabing, vstupné: 
59 + 1 Kč, přístupný.

7. 3.

Pan Včelka
Hanušovice, 16:00 a 18:00, kino Mír, 

Hlavní 137. Včelka vždycky v čele. Barry 
B. Benson je včela, která studuje na vy-
soké škole a jeho osamocený život se řídí 
jediným heslem: med je to nejdůležitější. 
Animovaná komedie. Film USA, 86 minut, 
české znění, mládeži přístupno,   vstupné 
25 a 30. Objednávky vstupenek ÚT – ČT 
v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, tel. 
583 231 091.

Kurz malování na hedvábí
Žamberk, 18:00, Rodinné centrum Po-

hoda. S sebou bubínek na vyšívání (malý). 
Kursovné je 40,- Kč. Hlaste se telefonicky, 
počet míst je omezen. 465 614 555

Lukavský ples
Lukavice, 20:00, Sokolovna. Hraje Ma-

xiband, předtančení, tombola, info: tel.: 
465 621 425.

8. 3.
The Beatles Brouci Band Revival 

vás zvou opět po 3 letech na koncert. Dům 
kultury Hanušovice, 19:00 hod, vstupné 
v předprodeji 90,- Kč, před koncertem 110,- 
Kč. Předprodej vstupenek v prodejně Ing. 
Grabovský, tel. 583 231 091.

Country bál
Hejnice, 19:30, hostinec. Trampská osa-

da Toulaví jezdci srdečně zve na Country 
bál. Místenky v hostinci a v obchodě v Hej-
nicích. Předtančení, tombola. Stylové nebo 
společenské oblečení! K poslechu a tanci 
hraje oblíbený Žůžo band.

Královna Alžběta: Zlatý věk
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film VB - historický. Posta-
vila se nejmocnější armádě světa. Unikla 
pokusu o atentát. Kvůli vyššímu zájmu 
obětovala svou lásku a nechala popravit 
svou příbuznou. Jmenovala se Alžběta a 
především díky ní se Británie může chlubit 
přívlastkem Velká. Titulky, 114 min., od 
12 let, 60,- Kč.

9. 3.
Královna Alžběta: Zlatý věk
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film VB - historický. Titulky,  
114 min., od 12 let, 60,- Kč.

10. 3.
O život
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR. 90 min., vstupné 64 + 1 
Kč, přístupný.

Koncert houslistky Hany Štětinové
Žamberk, 17:30, ZUŠ Petra Ebena, Ma-

sarykovo nám. Koncert houslistky Hany 
Štětinové a jejich spolužáků z brněnské 
konzervatoře. Vstupné dobrovolné.

11. 3.
Přednáška společenské otázky 21. 

století
Letohrad, 16:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. Zajímavé posezení s panem 
René Nedvědem, které navazuje na úspěš-
nou přednášku „Mezilidské vztahy“, která 
proběhla v loňském roce.

12. 3.
Výroba velikonočního pedigu
Letohrad, 16:00, POD STŘECHOU, Tau-

šlova 714. Paní M. Moravcová nás seznámí 
s technikou pedig, pletení z proutků. Lze 
uplést košíky, mističky, tácky. Materiál lze 
zakoupit u nás.

Přednáška rodinné konstelace
Letohrad, 18:00, POD STŘECHOU, Tau-

šlova 714. Podstata této metody je výstižně 
vysvětlena např. na www.maitrea.cz. Přijď-
te a nechejte se provést labyrintem vztahù 
v rodině. Kontakt: 101Lenka@seznam.cz, 
tel.: 732 72 17 15.

Říše hraček
17:00 hodin, Dům kultury Letohrad. 

Vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším 
místě na světě v Říši hraček Pana Magoria. 
Prodavačka Molly (Natálie Portman) a její 
243-letý excentrický šéf Pan Magorium 
(Dustin Hoffman), kralují magickému 
hračkářství, kde hračky žijí svým životem a 
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prožívají vlastní příběhy. 94 minut, přístup-
né, rodinné, dabing, vstupné: 65,- Kè.

Vetřelci vs Predátor 2
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - sci-fi, akční horor. 
Širokoúhlý, titulky, od 15 let, 65,- Kč.

Základy čínské medicíny
Žamberk, 18:00, Rodinné centrum Poho-

da. Základy čínské medicíny, jarní očistná 
kúra, jak pečovat o své zdraví, ochutnávka 
čaje, přednáší Helena Votočková, od 18 ho-
din v rodinném centru Pohoda v Žamberku, 
vstupné 60,- Kč.

13. 3.
Casablanca
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Klub Uhelna. Film USA - drama, 
romantický. Jeden z nejkultovnějších hol-
lywoodských filmů všech dob se odehrává 
během 2. světové války. Držitel třech 
Oscarů - za nejlepší film, režii a scénář. 
Titulky, 102 min., od 12 let, FK 45,- Kč, 
ostatní 55,- Kč.

14. 3.
Tradiční jarní koncert AF Brass 

Band Letohrad
19:30 hodin, Dům kultury.

Chyťte doktora
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, 

Hlavní 137. Film ČR 95  minut, mládeži 
přístupno, vstupné 30 a 35 Kč. Objednávky 
vstupenek ÚT – ČT v prodejně Ing. Grabov-
ský, Hlavní 137, tel. 583 231 091.

Ostrov Dynamit
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Žamberské jarní slavnosti. Ost-
rov Dynamit (J. Voskovec, J. Werich, J. Je-
žek). Tajemná sopka zahltí ostrov rajskou 
párou. Láska a mír, který má zavládnout, 
je nebezpečím pro krutého kolonialistu a 
nadějí pro utlačované domorodce. Režie 
Václav Štefek. DS Ledříček Klášterec nad 
Orlicí. Vstupné 70,- Kč.

15. 3.
Bylinkové těhotenství, porod a 

šestinedělí
Letohrad, 16:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. Lektor: Mgr. Pavla Kurková 
z Bylinkářství a kořenářství u sv. Jana v 
Pardubicích. Seminář trvá cca 3 hod., vstup-
né činí 100,-. Prosíme o závazné přihlášení 
do 10. 3. na tel.: 731 402 336, tel: 465 622 
201, e-mail: podstrechou@seznam.cz

Koncert skupiny Oboroh
Letohrad, 19:00 hodin, evangelický 

kostel.

Občan Havel
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - dokumentární. 
Časosběrný dokument ze zákulísí politic-
kých i soukromých dramat prezidentského 
období Václava Havla. Žádný světový 
politik si zřejmě nepustil filmaře tak 
blízko k tělu jako V. H. Česky, 119 min., 
přístupný, 60,- Kč.

Tradiční maškarní karneval
Kunvald, 20:00, sokolovna. Pořádá AFK 

Kunvald. Hraje Bladex, skluzavka, soutěž 
o nejlepší masky.

Dr. Kary s hostem (reggae, dancehall 
party)

Žamberk, 22:00, Klub Uhelna. Žijící 

legenda české reggae scény, člen a host 
skupin Fast Food Orchestra, Nana Zorin, 
Pro Sound Systém, Gargenzitty a dalších. 
Vstupné 30,- Kč.

16. 3.
Občan Havel
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - dokumentární. Česky, 
119 min., přístupný, 60,- Kč.

17. 3.
Na vlastní nebezpečí
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR - Majitel cestovní kance-
láře zaměřené na extrémní sporty získá za-
jímavou zakázku, sjezd nebezpečné Černé 
řeky. Nabídka atraktivního dobrodružství 
svede dohromady nesourodou skupinu nic 
netušících lidí, pro které je cesta jen zají-
mavých výletem. V následujících dnech si 
ovšem budou muset sáhnout nejen na dno 
fyzických sil, ale i vyjasnit si sami v sobě, co 
pro ně znamenají slova jako odvaha, férová 
hra, přátelství, láska i schopnost vyrovnat 
se s pravdou, ať je jakákoliv. Rafting se 
stane soubojem s přírodou, ale i střetem 
se zákonem, s vlastními silami i vlastním 
svědomím. Cesta plná vypjatých situací 
změní každému z posádky zcela zásadně 
pohled na život. 92 min., vstupné 69 + 1 
Kč, přístupný.

18. 3.
Velikonoční prodejní výstava
Žamberk, 08:00, Rodinné centrum Po-

hoda, 18. - 19. 3. od 8 do 17 hodin. Přijďte 
si prohlédnout dekorativní předměty 
s velikonoční tématikou, nebo si udělat 
radost nákupem maličkostí, které vytvo-
řily šikovné děti a maminky z Rodinného 
centra. Nabídka bude pestrá, ceny příznivé. 
Vstupné dobrovolné.

19. 3.
Láska za časů cholery
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Mladík Florentin je zamilován 
do krásné Ferminy. Ta je ale na příkaz 
otce provdána za váženého lékaře. Žije 
bezstarostným manželských životem, ale 
její touha po lásce zůstává nenaplněna. 
Širokoúhlý, titulky, 137 min., 60,- Kč, od 
15 let.

Velikonoční prodejní výstava
Žamberk, 08:00, Rodinné centrum Po-

hoda. 18. - 19. 3. od 8 do 17 hodin. Přijďte 
si prohlédnout dekorativní předměty 
s velikonoční tématikou, nebo si udělat 
radost nákupem maličkostí, které vytvo-
řily šikovné děti a maminky z Rodinného 
centra. Nabídka bude pestrá, ceny příznivé. 
Vstupné dobrovolné.

20. 3.
Popelka
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Žamberské jarní slavnosti. 
Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí. 
Pro děti všech věkových kategorií, rodiče 
i prarodiče zpíváme, tančíme a hrajeme 
klasickou pohádku o Popelce. Režie Jarmila 
Petrová. Vstupné děti do 15 let 40,- Kč, 
ostatní 70,- Kč.

Ochranné zbarvení
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Polsko - Letní soustředění 
studentů lingvistiky. Diskuze na téma vol-
by životního modelu se koncetruje v opozici 
dvou účastníků - idealistického docenta 
Jaroslava a uštěpačného cynika docenta 
Jakuba. Polsky+titulky, 85 min., od 12 let, 
FK 35,- Kč, ostatní 45,- Kč.

21. 3.
Vetřelci vs predátor 2                         
Hanušovice, 19:45, kino Mír, Hlavní 

137. Film USA, 86 minut, širokoúhlý, 
mládeži přístupno od 15 let, vstupné 30 
a 35 Kč. Objednávky vstupenek ÚT – ČT 
v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, tel. 
583 231 091.

Boron
Žamberk, 21:00, Klub Uhelna. Nejtvrdší 

česká skupina. Vstupné 30,- Kč.

22. 3.
Once
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Irsko, USA - hudební. Pro 
velký úspěch reprízujeme tuto nenápadnou 
milostnou romanci s působivou muzikou. 
Malý nízkorozpočtový muzikálový zázrak, 
kterému složili poklonu i hollywoodští fil-
maři v čele se Stevenem Spilbergem. Mar-
kéta Irglová získala nominaci na Oscara za 
nejlepší filmovou píseň. Titulky+česky, 87 
min., přístupný, 60,- Kč.

23. 3. 
Říše hraček
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - rodinný. Širokoúhlý, 
česky, 92 min., přístupný, 65,- Kč.

25. 3.
Divoké vlny
Žamberk, 08:15, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Představení pro ZŠ. Film USA 
- animovaný. Mladý tučňák opouští rodný 
Mražákov v Antarktidě, aby se vydal na 
svůj první profesionální surfařšký závod. 
Vítězstvím hodlá získat vytoužený obdiv a 
úctu, ale záhy pochopí, že vítěz není vždyc-
ky ten, kdo dorazí k cíli jako první. Česky, 
88 min., přístupný, 35,- Kč.

26. 3.
Asterix a Olympijské hry
Letohrad, 17:00 hodin, Dům kultury. 

Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát 
vás čeká příběh plný sportovního zápolení 
mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. 
Za pomoci jejich čarovného elixíru se spolu 
s Alafolixem vydávají do Řecka s cílem 
vyhrát nejen Olympijské hry, ale i srdce 
princezny Iriny. 117 minut, přístupné, 
dobrodružná komedie, rodinné, dabing, 
vstupné: 65,- Kè.

Jarní burza dětského zboží
Žamberk, 08:00, Rodinné centrum Po-

hoda. Výběr zboží: 26. - 28. 3. 2008 od 8 do 
18 hodin. Prodej zboží: 31.3. - 2. 4. 2008 od 
8 do 18 hodin. Výdej: 4. dubna od 8 do 17 
hodin. Do prodeje přijímáme pouze čisté a 
zachovalé jarní a letní dětské, chlapecké 
a dívčí oblečení, obuv, sportovní potřeby, 
těchotenské oblečení, hračky. Oblečení pro 
dospělé se nepřijímá! Manipulační poplatek 
za každý vybraný kus je 2,- Kč. Při prodeji 
velký výběr vždy více než tří tisíc kusů vy-
braných věcí. Velké věci jako kočárky apod. 
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do prodeje přijímáme pouze po dohodě či lze u nás vystavit inzerát 
i s fotografií. Cena inzerce 20,- Kč (1 měsíc). Bližší informace na 
tel. čísle 465 614 555. Věci do charity nevybíráme!

Jan Saudek
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film ČR - USA 

dokumentární. V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu.Režisér Adolf 
Zika důvěrně zná celoživotní traumtata Jana Saudka i prostředí, 
ve kterém se pohybuje. Dostaneme se do mistrova ateliéru, ale 
i do míst, kde tvořil před více než 40 lety. Česky, 95 min., od 15 
let, 60,- Kč.

27. 3.
Povídání o mašinkách
Letohrad, 18:00 hodin, zámecká rotunda.

Já, legenda
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. Film USA. 92 

min., vstupné 64 + 1 Kč, přístupný.

Nesmiřitelní
Žamberk, 19:30, Klub Uhelna. Film USA - western, drama. 

Nemilosrdně realistický pohled na americký Západ zobrazuje 
bývalého pistolníka a lupiče Munnyho a jeho snahu vyrovnat se 
s  minulostí. Již jedenáct let mlčí jeho pistole. Titulky, 131 min., 
od 12 let, FK 45,- Kč, ostatní 55,- Kč.

28. 3. 
Královna Alžběta: zlatý věk
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, Hlavní 137. Brit, 114 mi-

nut, širokoúhlý, doporučená přístupnost od 12 let, vstupné 25 a 30 
Kč. Objednávky vstupenek ÚT – ČT v prodejně Ing. Grabovský, 
Hlavní 137, tel. 583 231 091.

Revizor (N. V. Gogol)
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Žamberské jarní 

slavnosti. DS Wokno Broumov. Korupce, faleš, přetvářka, boj o moc 
a peníze..Nesmrtelná komede o nesmrtelných problémech. Režie 
Jan Holek. Vstupné: 70,- Kč.

Etiketa stolování
Žamberk, 18:00, Rodinné centrum Pohoda. Ukázka slavnostní 

tabule, ukázky s ochutnávkou: vykoštění pstruha, loupání ovoce, 
flambování palačinek, přednáší Hana Andrlová, Bc. Eva Sklená-
řová, sraz v 18 hodin (přesně) na 1. nádvoří zámku v Žamberku, 

vstupné 70,- Kč.

29. 3.
Na vlastní nebezpečí
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film ČR, Ru-

munsko - thriller. Vzrušující příběh s tajemnou zápletkou slibuje 
dynamickou akční podívanou - souboj s divokým přírodním živlem, 
samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností. Režie 
Filip Renč. Širokoúhlý, česky, 92 min., přístupný, 70,- Kč.

30. 3.
Na vlastní nebezpečí
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film ČR, Ru-

munsko - thriller. Širokoúhlý, česky, 92 min., přístupný, 70,- Kč.

Dětský maškarní karneval
Lukavice, 13:30, Sokolovna. TJ Sokol Lukavice pořádá v sokolov-

ně tradiční Dětský maškarní karneval. Pro děti budou připraveny 
hry a soutěže, nebude chybět vyhlášení nejlepších masek. Pokud 
by se chtěl někdo z Vás podílet na programu karnevalu či měl nové 
nápady jak karneval vylepšit, obraťte se na p. Antonína Vítka nebo 
na paní Jaroslavu Hubálkovou. Přivítáme Vaši pomoc. Občerstvení 
zajištěno, vstupné děti 15,- Kč, dospělí 25,- Kč.

31. 3.
Lovci pokladů: Kniha tajemství
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. Film USA 

- Druhý díl celosvětově úspěšného filmu Lovci pokladů vypráví 
o Benjaminu Franklinu Gatesovi (Nicolas Cage), jenž se snaží 
odhalit pravdu o smrti Abrahama Lincolna. Lincolnův vrah John 
Wilkes Booth si psal deník a z něj se během doby podezřele ztratilo 
osmnáct stránek, které by mohy událost osvětlit. Gatesovi pomáhá 
v pátrání jeho půvabná přítelkyně Abigail (Diane Kruger) a otec 
Patrick (Jon Voight). 124 min., vstupné 69 + 1 Kč, přístupný.

Dlouhodobé akce
Jablonné nad Orlicí – Výstava
Nejen dřevo…
Josef Faltus - Vernisáž v neděli 9. března 2008 v 18 hodin 

v Kulturním a informačním centru čp. 30.
Otevřeno: Po – Pá  8 – 12  13 – 17
                 So          9 – 12
Výstava potrvá do 12. 4. 2008.
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FIS HANNAH TELEMARK WORLD CUP
Premiéru světového telemarku doprovázel vytrvalý déšť

Dolní Morava – Vytrvalý déšť pro-
vázel oba dva závodní dny světového 
poháru v telemarkovém lyžování 
v  areálu Ski Sněžník na Dolní Mora-
vě pod Králickým Sněžníkem. Díky 
obrovskému úsilí pořadatelů se však 
odjely dva závody Telemark Sprint na 
černé sjezdovce.

Takřka čtyřicet organizátorů od 
šesté hodiny ranní připravovalo zá-
vodní trať jak v sobotu, tak i v neděli. 
Počasí prověřilo nejen pořadatele, 
ale i závodníky. Naštěstí delegát FIS 
Urban Šimčič posoudil trať jako re-
gulérní pro závody světového poháru. 
Pouze v neděli došlo ke změně závodu 
Telemark GS na Sprint, protože kvůli 
nedostatku sněhu nešlo posunout 
startovací stan do vyšších poloh černé 
sjezdovky.

Do obou závodů nastoupila takřka 
padesátka mužů a patnáctka žen 
s celkem třinácti zemí světa. Svoji 
nadvládu ve startovním poli opět uká-

zali závodníci Norska a to především 
v ženské kategorii. Zde jim pouze 
sekundovala závodnice Švýcarska, 
která však v sobotu po chybě ze zá-
vodů vypadla. Takže sobotní Sprint 
vyhrála Katinka Knudsen (NOR) před 
Sigrid Rykhus (NOR) a Anne Marit 
Enger (NOR). V mužích svoji letoš-
ní suverenitu potvrdil Borge Sovik 
(NOR). Ve velmi vyrovnaném závodě 
v této kategorii druhé místo vybojoval 
Tore Larsen (DEN) před Chrisem Lau 
(FRA). Z českých závodníků dosáhl 
nejlepšího výsledku Kamil Dostál, 
který dojel na devatenáctém místě. 
Další čeští závodníci byli úplnými 
nováčky ve světovém poháru, takže 
především sbírali zkušenosti. Jan 
Šlégr obsadil dvacátou sedmou pozici 
a  Borek Nechranický skončil na tři-
cátém místě. Marek Macháček a Petr 
Čihák na náročné trati nedokončili.

V neděli za stejného deštivého 
počasí nastoupili všichni závodníci 

do dvoukolového závodu Telemark 
Sprint. V ženách opět vyhrála suve-
rénka posledních let světového poháru 
Katinka Knudsen (NOR) před talento-
vanou Amelii Reymond (SUI) a na tře-
tím místě skončila úřadující mistrně 
světa v této disciplíně Sigrid Rykhus 
(NOR). V mužích nejlépe trať zvládl 
znovu Borge Sovik (NOR). Na druhém 
místě skončil mladší z bratrů Phillipe 
Lau (FRA) a třetí dojel Daniel Halnes 
(NOR). Z českých závodníků nejlépe 
skončil nejzkušenější Kamil Dostál, 
kdy zopakoval umístění z předchozí-
ho dne a opět zajel devatenáctý čas. 
Zároveň tato místa jsou jeho nejlepší 
výsledek za tři roky ve světovém 
poháru. Vynikajícího úspěchu dosáhl 
Borek Nechranický, který svým ne-
dělním výkonem překvapil všechny 
přítomné a ve svém druhém závodě 
na světové úrovni zajel dvacátý druhý 
čas. Jan Šlégr si oproti sobotě pohor-
šil a dojel na třicátém pátém místě. 
Posledním českým závodníkem v cíli 
byl na čtyřicátém místě Petr Čihák. 
Tento závodník je jistou kuriozitou, 
protože dříve byl reprezentant České 
republiky v travním lyžování, kde 
tři roky jezdil světový pohár. Marek 
Macháček si svoji víkendovou smůlu 
vybral úplně a v neděli opět závod 
nedokončil.

Světový pohár v telemarkovém 
lyžování vyvrcholil slavnostním vyhlá-
šením a předáváním cen v Králíkách 
v kulturním domě Na Střelnici, kdy 
ceny předávala starostka Králík Jana 
Ponocná a starostka Dolní Moravy 
Jana Bednářová. Celou akci ukončily 
koncerty skupin Clou a Mr.Feelgood.

Kompletní výsledky a fotografie ze 
závodů jsou k nahlédnutí na www.
czechtelemark.cz.
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Okresní hokejový přebor
Králíky : Semanín 8:1 (4:0, 2:1, 2:0)
Sestava: Kalianko Pavel - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, Leicht 

Roman, Starý Roman - Šponar Martin, Paulus David, Šponar Jaro-
slav -  Hlava Jiří st., Kubíček Milan st., Kubíček Milan ml. - Kaplan 
Jaroslav, Diblík Miroslav, Šponar Michal. Branky: Kaplan Jar. 3, 
Paulus David 2, Hlava Jiří st. 2, Šponar Martin.

Řetová : Králíky 4:8 (0:2, 1:3, 3:3)
Sestava: Kalianko Pavel - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, Leicht 

Roman - Šponar Martin, Paulus David, Šponar Jaroslav -  Hlava 
Jiří ml., Kubíček Milan st., Hlava Jiří st., - Kaplan Jaroslav, Diblík 
Miroslav, Šponar Michal. Branky: Paulus David 2, Šponar Jaroslav 
2, Hlava Jiří st., Kaplan Jaroslav, Hlava Jiří ml., Šponar Michal. 
K dalšímu zápasu jsme nastoupili po 21 dnech od zápasu se Žam-
berkem. Většina z nás nebyla od té doby na ledě, ale nebylo to příliš 
poznat. K utkání jsme přistoupili s vědomím prvního vzájemného 
zápasu (4:6), kdy jsme marně dotahovali šestigólové manko z první 
třetiny. Skóre otevřel David Paulus (J.Šponar) a druhá branka 
padla v početní výhodě 5 na 3, to se trefil Jirka Hlava starší 0:2. 
Tak skončila i první třetina. Nástup do druhé třetiny byl famózní. 
Jarda Kaplan (Diblík) 0:3, David Paulus (Zezulka) 0:4 a Jirka Hla-
va ml. (Zezulka, Hlava st.) 0:5 a to bylo odehráno pouze pět minut 
z druhé třetiny. Řetovským se poté podařilo snížit na 1:5 a vzápětí 
zranit Jirku Hlavu mladšího (zlomená klíční kost). Začátek poslední 
třetiny byl opět dobrý, Jára Šponar (Paulus) dal na 1:6. Hned na to 
ale domácí snížili 2:6 a pak se nechal Jirka Hlava st. hloupě vyloučit 
na 5+do konce zápasu (odplata za synka). Domácí pětiminutovou 
přesilovku využili ke vstřelení dvou gólů a snížili tak na 4:6. To 
ale našim v pohodě hrajícím borcům nijak nevadilo a nejprve Jára 
Šponar (Martin Šponar) zvýšil na 4:7 a konečnou podobu výsledku 
napsal Michal Šponar (J. Šponar) 4:8.

Žamberk : Králíky 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)
Sestava: Kalianko Pavel - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, Starý 

Roman, Laicht Roman, -  Šponar Martin, Paulus David, Šponar 
Jaroslav - Hlava Jiří st., Šponar Michal, Kaplan Jaroslav - Diblík 
Miroslav, Kubíček Milan ml. Branka: Zdeněk Zezulka. První třetina 
se hrála v režii Žambereckých, čemuž napovídá i výsledek 3:0. Ve 
druhé třetině se dosti přiostřilo a jako vždy to byl Žamberk, který 
vytasil tvrdé zákroky. Výsledkem bylo nesmyslné najetí Brožka do 
brankaře Kalianka, za což byl náležitě „odměněn“ trestem do konce 
utkání. Bohužel si nenechal tento zákrok na brankáře líbit Roman 
Starý, který byl také předčasně vykázán do kabin. Šance ve druhé 
třetině jsme měli, ale výborně chytající brankař Žamberka Renda 
Toman držel čisté konto. A tak to byl opět Žamberk, který využil 
přesilovku. Po dvou třetinách byl stav 4:0. Ve třetí třetině už Žam-
berk nepřipustil žádnou zápletku, v pohodě bránil střední pásmo a 
spoléhal na rychlé protiútoky, které také dvakrát využil. Jedinou 
naši branku dal Zdenda Zezulka po nádherné akci Davida Pauluse 
a Járy Šponara. 

Voděrady : Králíky 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Sestava: Kalianko Pavel - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, Starý 

Roman, Laicht Roman -  Šponar Martin, Paulus David, Šponar 
Jaroslav -  Hlava Jiří ml., Kubíček Milan st., Hlava Jiří st. - Kaplan 
Jaroslav, Diblík Miroslav, Šponar Michal. Branky: Šponar Jaroslav 2, 
Diblik Miroslav. Vyloučení: 10:2!!! Soupeře z Voděrad jsme prakticky 
k ničemu nepustili. První třetina skončila bez branek, pouze po 
dvou střelách Michala Šponara zvonila dvakrát tyčka Voděradské 
branky. Do druhé třetiny jsme vstoupili náporem, který vedl k úvodní 

brance, kterou vstřelil Jára Šponar (perfektně nahrál David Paulus). 
Po té se hostům podařilo šťastně vyrovnat střelou od modré, to ale 
bylo z jejich strany vše. Před koncem druhé třetiny nás dostal Jára 
Šponar opět do vedení, a když Míra Diblík na začátku třetí třetiny 
záhadnou střelou zvýšil na 3:1, bylo hotovo. Hosté se už pouze zmohli 
na několik ostrých, někdy až zákeřných zákroků, které se naštěstí 
obešly bez zranění. 

Králíky : Ústí nad Orlicí 11:1 (4:0, 7:0, 0:1)
Sestava:  Kalianko Pavel - Zezulka Zdeněk, Starý Roman, Hlava 

Jiří st., Felgr Přibyslav - Šponar Martin, Paulus David, Šponar 
Jaroslav -  Hlava Jiří ml., Kubíček Milan st., Kaplan Jaroslav. 
Branky: Paulus David 3, Šponar Jaroslav 2, Hlava Jiří st. 2, Šponar 
Martin, Starý Roman, Kubíček Milan st., Zezulka Zdeněk. Vyloučení: 
12:11. Diváků: 100. Na zimním stadionu v Králíkách se odehrála 
dohrávka sedmého kola. Zápas se odehrál ve slavnostní atmosféře. 
Svůj poslední zápas totiž ohlásil Sláva Felgr. A byla to rozlučka, 
jak se patří. Hosté z Ústí navíc přijeli s velmi mladým týmem, spíš 
dorosteneckým a bylo to hodně znát. Střelecké gala představení začal 
David Paulus a společně s Járou Šponarem konečně předvedli to, 
co se od nich očekává (jejich účet: Jarda 2+5, David 3+2). K tomu se 
přidal třetí z útoku Martin Šponar (1+2) a tak narůstalo skóre hlavně 
jejich zásluhou až k dvoucifernému výsledku. Po dvou třetinách to 
bylo 11:0. V poslední třetině jsme už další šance nevyužili, a tak se 
nakonec hostům podařilo vstřelit alespoň čestný úspěch.

Králíky : Verměřovice  9:3 (4:0, 4:0, 1:3)
Sestava: Kalianko Pavel - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, 

Starý Roman, Valčík Roman, Hlava Jiří st. - Šponar Martin, Paulus 
David, Šponar Jaroslav -  Hlava Jiří ml., Kubíček Milan st., Kaplan 
Jaroslav - Diblík Miroslav, Kubíček Milan ml., Šponar Michal. 
Branky:  Šponar Jaroslav 2, Paulus David 2, Hlava Jiří st., Zezulka 
Zdeněk, Hlava Jiří ml., Kaplan Jaroslav, Šponar Michal – Pražák 
Lukáš, Bednář Jiří, Sklenář Jiří. Vyloučení: 6:5. Diváků: 200. Utkání 
se odehrálo na přírodním ledě v Králíkách. Úvod utkání ovlivnil 
dvakrát výpadek elektřiny. (Nevíme kde „sou..... stavitelé“ udělali 
chybu, ale pokud bylo zapnuto více el. spotřebičů, vypadával  hlavní 
jistič. Byla to tedy první zatěžkávací zkouška systému napájení po 
výstavbě šaten). Když se po 40 minutách opět začalo hrát, začaly 
padat i branky. Po dvou třetinách to již bylo 8:0 a když v úvodu té 
třetí Michal Šponar dal na 9:0, vypadalo to, že si „Turci“ odvezou 
dvouciferný příděl. Ale tak se nestalo a naopak to byli hosté, kterým 
se podařilo v závěru třikrát skórovat - a to ještě neproměnili minutu 
před koncem trestné střílení. Poprvé se ve své kariéře mezi muži 
trefil Jirka Hlava ml.

1. SK Žamberk 13 10 2 0   1 81:23 34
2. TJ Sokol Tisová 14 10 0 1   3 94:46 31
3. TJ Sokol Řetová 12   7 1 0   4 66:49 23
4. TJ Jiskra Králíky 11   7 0 1   3 63:36 22
5. Dlouhoňovice 10   7 0 0   4 59:34 21
6. TJ Voděrady 12   4 0 2   6 39:43 14
7. Sokol Verměřovice 12   2 2 0   8 41:81 10
8. HC Ústí nad Orlicí 12   2 0 2   8 29:77   8
9. Sokol Semanín 13   0 1 0 12 19:102   2
Novinkou  letošní sezony je tříbodový systém.  Za výhru v řádném 

čase jsou tři body, za prohru 0 bodů, za remízu bod jeden a za výhru 
v nájezdech body dva. Prodloužení není, hned se jedou tři nájezdy 
na každé straně (tři různí hráči), v případě že se nerozhodne tak po 
jednom až do rozhodnutí (může provádět už jen jeden hráč). Vždy 
začínají domácí.

Zdroj: www.ledhokejkra.estranky.cz
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