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Box-lakrosová liga v Králíkách
sportovní areál 5. 4. a 6. 4. 2008

Utkání národní box-lakrosové ligy:
5. 4. 2008

LC Šumperk : LC Slavie Praha
od 19.00 hodin

6. 4. 2008
LC Šumperk : LCC Radotín

od 13.00 hodin

V neděli 6. 4. 2008 bude v rámci utkání předveden žáky 
LCC Radotín modelové utkání v interkrosu.

Více na: http://www.sportarealkraliky.estranky.cz/

Spekulanti ohrožují cenu vody pro 70 tisíc lidí
Jablonné nad Orlicí - Více než sedm-

desáti tisícům zákazníků vodárenské 
společnosti VAK Jablonné nad Orlicí 
hrozí, že budou za vodu platit neú-
měrně více. Další možností je, že jejich 
dodavatel vody zkrachuje. Takové totiž 
mohou být důsledky situace, kterou 
vyvolali spekulanti s pozemky ze 
společnosti Focus Metal z Valašského 
Meziříčí na Frýdeckomístecku. O jejich 
případu v pondělí večer informovala 
Česká televize v pořadu Reportéři 
ČT. VAK Jablonné nad Orlicí zásobuje 

vodou třeba Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Letohrad nebo Cho-
ceň. Podle náměstka společnosti Ivo Hubeného se může stát 
i to, že se lidé najednou ocitnou bez vody. „Jestliže je ohrožena 
existence firmy, která provozuje vodovody v této oblasti, pak 
je takové nebezpečí reálné,“ říká Ivo Hubený.

Zástupce společnosti Focus Metal Jan Fojtík odmítá, že podni-
kání této firmy ohrožuje zákazníky vodovodů na Orlickoústecku. 
„To je nesmysl,“ řekl MF DNES Fojtík. O co v celém případu 
jde? Společnost Focus Metal vmanipulovala VAK do situace, 
kdy jí má podle rozhodnutí rozhodčího soudce z Frýdku Místku 
zaplatit sto padesát jedna milionů korun. Pode Focusu je to 
totiž ušlý zisk z nájmu. Do stejné situace firma dostala také 
vodovody v Bruntále. Focus Metal totiž v roce 2005 odkoupil 
pozemky, na kterých mají vodárny svoje zařízení. V případě 
VAKu Jablonné jde o tři čtvrtě hektaru, na kterém stojí na-
příklad úpravna vody a je zde také vodní zdroj. „Firma Focus 
Metal se netají tím, že je to pro ně spekulativní obchod. Bohužel 
stát to dovolil,“ říká starosta Lanškrouna Martin Košťál, člen 
představenstva VAKu.

Pozemky vodárny šly do dražby, v té vyhrál Focus Vodárny 
totiž nezískaly některé pozemky při privatizaci vodárenského 
zařízení v devadesátých letech. Stát si je ponechal a prodával je 
až před několika lety. Nenabídl je ale vodárnám, místo toho je 

dal do dražby. V ní Focus vodárny přeplatil. „Stát se nezachoval 
slušně, když nám pozemek nenabídl,“ říká Hubený. To samotné 
by ale k požadavku sta milionů na vodárnách nestačilo. Lidé 
z Focus Metal vodárny zažalovali s požadavkem na úhradu 
ušlého zisku - 150 milionů korun. Kde firma k takové částce 
přišla? Prý by ji získala od podnikatele Milana Dvořáka. Ten 
s ní uzavřel smlouvu o pronájmu pozemků na třicet let. Cena 
650 korun za metr čtvereční na rok - za 30 let tedy celkem 150 
milionů korun. „Je to podvod. 
Smlouva vznikla ex post. Až 
poté, kdy zjistili, že z toho peníze 
nedostanou,“ říká Hubený. 

Redakčně kráceno
Zdroj: MFDNES, 12. 3. 08

Doporučujeme shlédnout zá-
znam o celé kauze prostřednic-
tvím internetu na webových 
stránkách České televize (www.
ceskatelevize.cz) - sekce iVysílá-
ní, pořad „Reportéři ČT“ ze dne 
10. 3. 2008. 

Historie letního času
Poprvé byl letní čas zaveden za první světové války v roce 

1916 ve Švédsku, Německu, Rakousku-Uhersku a Velké Britá-
nii. Dne 19. března 1918 byla v USA zavedena časová pásma a 
s nimi i používání letního času po zbytek války. Platil v letech 
1918 a 1919, kvůli své nepopularitě byl však později zrušen. 
V Rusku byl letní čas poprvé zaveden v roce 1917. Mnohdy byla 
ručička posunuta o dvě nebo dokonce o tři hodiny dopředu. 

Znovu se změna času objevila za druhé světové války v dů-
sledku úsporných opatření. Tehdy v českých zemích fungoval  
nepřetržitě od 1. dubna 1940 až do 4. října 1942.

Česko si může připsat světový unikát, kdy byl roku 1946 
zaveden takzvaný zimní čas - čas se posunul o jednu hodinu 
dozadu. Každoroční letní čas je v Česku běžný od roku 1979. Od 
roku 1996 je letní čas o jeden měsíc delší (končí až v říjnu).

Tato změna byla ustálena v celé Evropské unii.



Králický zpravodaj 4/2008 - 2



Králický zpravodaj 4/2008 - �

Termíny mobilních sběrů
velkoobjemových odpadů v roce 2008

Králíky – pevná stanoviště, vybavená kontejnery SMK na velkoobjemový a kompostovatelný odpad, kovy, textil, velké před-
měty z plastu

Ul. Tkalcovská  12. 4. 4. 10.
U pivovaru  12. 4. 4. 10.
Ul. Kosmonautů  12. 4. 4. 10.
Parkoviště u Reichlů  19. 4. 11. 10.
Parkoviště u Úřadu práce  19. 4. 11. 10.
Sběrný dvůr Králíky (sídlo SMK)  19. 4. 11. 10.
Ul. Polní  26. 4. 18. 10.
U Autocentra Springer  26. 4. 18. 10.
Hřiště za ČMPK  3. 5. 25. 10.
Parkoviště u Střelnice  3. 5. 25. 10.
Ul. V Aleji  3. 5. 25. 10.

Integrované obce – svoz velkoobjemového odpadu pojezdem vozidel SMK po hlavní komunikaci vedoucí obcí, odpad je třeba 
připravit ve svozový den nejpozději do 7.00 hod. k této komunikaci

Dolní Hedeč  10. 5. 6. 9.
Červený Potok  10. 5. 6. 9.
Horní Lipka  17. 5. 13. 9.
Prostřední Lipka  17. 5. 13. 9.
Heřmanice  17. 5. 13. 9.
Dolní Lipka  24. 5. 20. 9.
Dolní Boříkovice  24. 5. 20. 9.

Předmětem mobilního sběru není stavební odpad!!! Tento je možno za úhradu likvidovat přímo ve Sběrném dvoru Králíky 
provozovaném naší společností.

Provozní hodiny Sběrného dvoru Králíky, Růžová 462

od 15. 4. do 15. 10. od 16. 10. do 14. 4.
Pondělí, Středa 6.00-11.30    12.30-14.00 Pondělí, Středa 6.00-11.30     12.30-14.00
Pátek 6.00-11.30    12.30-17.00 Pátek 6.00-11.30     12.30-16.00
Sobota 8.00-12.00 Sobota

Ve Sběrném dvoru Králíky mají občané města Králíky, integrovaných obcí a majitelé zdejších rekreačních 
objektů možnost v provozní době bezplatně uložit veškeré výše uvedené druhy odpadů, dále pak nebezpečný 
odpad, vyřazená elektrozařízení, světelné zdroje, vytříděný odpad, pneumatiky atd.  Ukládání stavebního 
odpadu a veškerý odpad vzniklý z podnikatelské činnosti však podléhá nutnosti uhradit poplatek za li-
kvidaci odpadu – není součástí systému nakládání s odpady na území města Králíky dle Vyhlášky města 
Králíky č. 2/2001.

Pavel Morong, jednatel

Místo kde žijeme, je zde stále bezpečno?
V poslední době se stále více a více v médiích objevují infor-

mace o vzrůstajícím nárůstu celospolečenské netolerance mezi 
lidmi, trestné činnosti – výtržnosti, krádeže, přepadení, alkohol 
za volantem, sousedské naschvály atd.. Při páchání této činnosti 
se  pachatelé neštítí napadat a okrádat seniory, osoby tělesně 
postižené, malé děti. Bohužel s obdobnými problémy se ve stále 
větší míře potkáváme i v našem regionu. Stačí se pouze začíst 
do policejní svodky našeho obvodního oddělení:

Červená Voda 27. 2. 2008 (z příspěvku vypuštěn popis 
pachatelek)

Půl hodiny po poledni požádaly v Červené Vodě staříka tři 
ženy o vodu. Poté, co je pustil do domu, se jedna dožadovala 
toalety a druhá mu pohotově začala nabízet deku. Zabavila 
staříka natolik, že se další z podvodnic podařilo nepozorovaně 
vklouznout do ložnice, kde z peněženky vytáhla čtyři tisíce ko-
run. Policisté, kteří případ šetří jako přestupek proti majetku, 
po podvodnicích pátrají.

Králíky 3. 3. 2008 (případy vloupání do motorových vozidel)
Králická a hanušovická policie od začátku letošního roku řeší 

čtyři případy vloupání do motorových vozidel. Podle způsobu 
provedení se jedná o stejného pachatele, který vniká do vozidel za 
pomoci plochého předmětu, kterým poškodí zámek u dveří vozidla 
tak, že jej zcela vyřadí z provozu. Z takto otevřeného vozidla pak 
odnáší vše co je k dispozici. Pachatel náš region velice dobře zná 
a po provedení vloupání se pohybuje  po vedlejších komunikacích. 
Jeden takový případ byl oznámen z parkoviště pod Suchým vr-
chem, kde neznámý pachatel odcizil věci z vozidla VW Carravela 
a druhý případ byl na OOP Králíky oznámen z prostoru nad 
městem Králíky u silnice na Červený Potok v blízkosti vojenského 
objektu, kde pachatel vniknul do vozidla AUDI. Zde odcizil mimo 

vybavení také nákup, ponechaný majitelem ve vozidle. Z vytěžení 
kamerového systému bylo zjištěno jakým způsobem pachatel 
postupuje a s jakým vozidlem trestnou činnost páchá. Jedná 
se o vozidlo Renault Megane vínové barvy s poškozenou přední 
maskou po dopravní nehodě, která je tmavá, nenalakovaná, 
kryt motoru výrazně světlé barvy, registrační značka vozidla je 
Ostravska. V případě výskytu vozidla odpovídajícího výše uve-
denému popisu dejte vědět na linku tísňového volání.

Králíky 4. 3. 2008 (vrácený mobilní telefon)
V polovině měsíce ledna 2008 bylo na OOP Králíky oznámeno 

odcizení mobilního telefonu. Jednalo se o případ, kdy mladý muž 
po těžkém pracovním úraze s celoživotními následky cestoval 
z rehabilitační léčby vlakem domů. V blíže neurčeném místě 
mezi léčebnou v Kladrubech a místem bydliště v Červené Vodě, 
mu byl odcizen mobilní telefon v hodnotě několika tisíc korun. 
Na základě přijatého oznámení byl mobilní telefon zadán do evi-
dencí Policie ČR. Policisté z Prahy na základě informací místního 
oddělení uvedený mobilní telefon odebrali osobě, která mobilní 
telefon zakoupila od náhodného muže na vlakovém nádraží 
v Praze. Předmětný telefon byl nyní vrácen majiteli.

Červená Voda 7. 3. 2008 (z příspěvku vypuštěn popis pa-
chatelek)

Páteční dopoledne bylo smolné pro 69letou stařenku z Červené 
Vody. Před polednem ji poprosily dvě ženy o sůl. Ve chvíli, kdy je 
žena pustila do kuchyně, proběhla nepozorovaně třetí žena do lož-
nice, kde sebrala 14 tisíc korun. Stařenka si ale nezvané návštěv-
nice v ložnici všimla. Podvodnice jí vstup do ložnice znemožnily a 
všechny tři se daly na útěk. Venku na ně po celou dobu čekal řidič 
s modrým vozidlem. Po podvodnicích policisté pátrají.

(pokračování na straně 4)
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Místo kde žijeme, je zde stále bezpečno?
Mladkov  8. 3. 2008
V tento den králická policie vyjížděla 

hned ke třem případům fyzického na-
padení a občanského soužití. Nejprve 
se fyzicky napadli dva muži v obci 
Mladkov kvůli špatnému parkování na 
parkovišti.

Hned o pár metrů dál v obci Mladkov 
místní občan obvinil muže ze sousední 
obce z toho, že nešetrně uzavřel dveře 
svého vozidla a to jej vyrušilo. I toto 
oznámení musela králická policie řešit 
a vše podstoupila ke správnímu orgánu, 
jako přestupek.

Nejvážnější byl výjezd do obce Lichkov, 
kde se fyzicky napadli dva muži před 
restaurací U nádraží. Důvodem byl osm 
let starý spor. Jednoho z účastníků sporu 
musela ošetřit Rychlá záchranná služba 
z Červené Vody. 

Králíky  9. 3. 2008
V neděli v podvečer se stala dopravní 

nehoda na autobusovém nádraží v Králí-
kách. Mladý muž nezvládl řízení osobního 
motorového vozidla a srazil projíždějícího 
mladíka na jízdním kole. Poškozený utrpěl 
těžké zranění.

Králíky 15. 3. března 2008
Policisté v nočních hodinách vyjíždí na 

dopravní nehodu řidiče osobního motoro-
vého vozidla, který na kruhovém objezdu 
v Červené Vodě ve směru od Králík přejel 
do protisměru a zde se střetl s vozidlem 
TAXI služby. Řidiči bylo naměřeno více 
jak 1,7 promile alkoholu. při dalších pro-
věrkách bylo zjištěno, že řidič má zákaz 
řízení motorových vozidel na tři roky za 
obdobnou věc. 

Kolem 12.00 hodiny policisté vyjíždí 
na oznámení o naříznutých stromech na 
Horní Orlici, z nichž už dva spadly. Věc 
je zadokumentována a je šetřena jako 
přestupek. Jednou z vyšetřovacích z verzí 
je možnost, že sousedícímu chataři vadily 
stromy ve výhledu. 

Ve 14.40 hodin přijímá dozorčí služba 
oznámení o úrazu na stavbě rodinného 
domku v Králíkách, kde spolumajitelka 
propadla otvorem ve stropě do přízemí na 
stavební materiál.

Po 16.00 hodině vyjíždí policejní hlídka 
na oznámení o nálezu podnapilé nezletilé 
dívky v obci Králíky v ulici A. Jiráska, 
která je převezena na jednotku intenzivní 
péče z důvodu požití většího množství 
alkoholu nebo jiné návykové látky. 

Kolem 19.00 hodiny vyjíždí hlídka do 
Červené Vody (místní část Moravský Kar-
lov), k restauraci na oznámení o vypuštění 
pneumatik u osobního motorového vozidla. 
Majitel vozidla pachatele přistihl při činu 
(bohužel má nyní problém z toho, že vzal 
zákon do svých rukou). 

Ve 21.20 hodin přijímá policejní hlídka 
oznámení o fyzickém napadení matky 
svým synem po odchodu z oslavy křtin 
v Králíkách. 

Na závěr policisté v neděli vyjíždí k do-
pravní nehodě v obci Dolní Boříkovice, kde 
řidič nezvládl řízení motorového vozidla 
a přejel do protisměru, kde čelně narazil 
do stromu.

Horní Lipka 17. března 2008
Dne 17. 3. 2008 v odpoledních hodinách 

přijali králičtí policisté oznámení o fyzic-
kém napadení mezi sousedy na Horní 
Lipce. Co bylo příčinou celého sporu - jedné 
straně se nelíbilo to, že druhá strana chodí 
po jejím pronajatém pozemku. Věc byla 
neprodleně po oznámení řádně zaevido-
vána a prošetřena. Oba účastníci muž a 
žena jsou podezřelí ze spáchání přestupku 
proti občanskému soužití, případ byl pře-
dán k dalšímu řízení příslušnému orgánu 
MÚ Králíky.

Králíky 18. března 2008 
V úterý vyjížděli králičtí policisté 

k dvěma haváriím osobních motorových 
vozidel. První se stala po půl šesté ranní 
mezi obcemi Králíky a Prostřední Lipka 
u vojenského muzea. Řidič nepřizpůsobil 
jízdu stavu vozovky a dostal smyk při 
kterém havaroval v protisměru. Při do-
pravní nehodě došlo ke zranění a musel 
být zabezpečen převoz rychlou záchranou 
službou do nemocnice v Ústí nad Orlicí. 
Druhá havárie se stala v podvečer po 
19.00 hodině mezi obcí Lichkov a Dolní 
Lipka ve směru na Králíky. Zde řidič 
opět nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky 
a se svým osobním motorovým vozidlem 
havaroval, při havárii nebyl nikdo zraněn. 
U obou havárií nebylo u řidičů zjištěno 
požití alkoholu před jízdou.

Mimo policie a záchranné služby 
u těchto (i jiných) událostí zasahují také 
příslušníci HZS, kteří mimo jiné činnosti 
(vyprošťování osob atd.) zabezpečují místo 
nehody proti únikům paliv a maziv.

Králíky 21. března 2008
Ve večerních hodinách odcizil v Krá-

líkách zatím neznámý pachatel osobní 
automobil zn. Škoda Octavia, který nechal 
majitel zaparkovaný v ulici V bytovkách. 
Návštěvník, kterého do našeho regionu 
přilákaly lyžařské podmínky, chtěl zajít 
na večeři a posedět s přáteli. Po 18 hodině 
odstavil své vozidlo v uvedené ulici. Vozi-

dlo bylo řádně uzamčeno a zajištěno proti 
odcizení uzamknutím řadící páky. Když 
se po dvaadvacáté hodině vrátil na místo, 
kde vozidlo odstavil, tak už jej nenašel. 
Krádeží vznikla škoda za více než 230 
tisíc korun. Po vozidle policisté vyhlásili 
celostátní pátrání. 

Ještě tuto noc bylo provedeno vloupání 
na stejném místě do  jiného vozidla zn. 
Škoda Octavia, v tomto případě neznámý 
pachatel odcizil autorádio.  

Králíky 25. března 2008 
Policisté časně ráno vyjížděli do 

Dolní Lipky, kde se neznámý pachatel 
vloupal do firmy provozující autodo-
pravu.  V areálu firmy  sebral klíče 
od nákladního vozidla značky DAF. 
Odpojil a poškodil návěs a s tahačem 
odjel směrem na Hanušovice. Majiteli 
způsobil škodu za více než dva miliony 
korun. Po vozidle policisté vyhlásili 
celostátní pátrání.

Mladkov 28. 3. 2008 
V pátek před polednem vyjížděli poli-

cisté do Mladkova, kde neznámý pacha-
tel ukradl od jedné z rekreačních chat 
měděné okapy. Pachatel se dále vloupal 
i do zahradního domku, odkud sebral 
motorovou pilu. Majiteli způsobil škodu 
za téměř padesát tisíc korun. Měděné 
hromosvody se během víkendu „ztratily“ 
i z kostela v Chocni. Tam byla škoda 
vyčíslena na pět tisíc.

Z informací OOP Králíky zpracovala 
redakce KZ

Králický karneval bilancuje
Členové organizace Sdružení pro 

králický karneval připravují konečné 
vyúčtování letošního ročníku tradičního 
zimního karnevalu. Zatím nejsou vypo-
řádány všechny výdaje (poplatky agen-
tuře OSA, úhrada za inzerci v Králickém 
zpravodaji), proto bude konečná částka 
k rozdělení mezi sportovní oddíly, školy 
a školky vyčíslena v měsíci dubnu. Veřej-
nost bude seznámena s vyúčtováním celé 
akce. Již nyní ale můžeme konstatovat, 
že celkovou výši částky k rozdělení nega-
tivně ovlivnila „ne“návštěvnost sobotního 
koncertu skupiny Turbo.

V měsíci březnu na schůzi výkonného 
výboru organizace proběhlo vyhodno-
cení karnevalové soutěže „O nejlépe 
vyzdobenou hospodu“. Hodnotící porota 
jednomyslně vyhodnotila jako nejlépe 
vyzdobenou provozovnu restauraci „U 
Lípy“. Děkujeme všem, kteří přispěli 
k dobré zábavě návštěvníků.

Za karnevalový výbor Jiří Hlava, 
předseda sdružení

(pokračování ze strany 3)

Na „Plese 2008“ se našel 
zlatý řetízek (dámský) na 
ruku. Kdo ho postrádá, ať 
se přihlásí na číslo 7�7 
928 569.

Neterda Antonín

KOUPÍM STARÉ
ZNÁMKY, OBÁLKY, 

POHLEDNICE,BANKOVKY 
A MINCE, celé sbírky, větší 
množství i pozůstalost po 

sběrateli. Platím v hotovosti, 
nejvyšší možné ceny

Informace na tel.:
724 229 292

Prodám byt 2+1 se zahradou v klidné, 
atraktivní části Králík. Velikost bytu 54 
m2, sklep 15 m2, půda 22m2. Velikost 
zahrady 26�m2 (u domu, terasa, 
krb, ovocné stromy). K nastěhování 
nejpozději 10/08. Cena - 900.000,- 
Kč, SLEVA 60.000,- Kč nebo garáž 
(nedaleko domu) při rychlém, vstřícném 
jednání. tel. 605 251 291.
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

Každou sobotu: 8:50 až 9:05 hodin
si na hřbitově v Králíkách

můžete objednat veškeré kamenické práce.

Tyto kamenické práce vám provedeme
i na okolních hřbitovech.

Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)

466 466 144

STŘEPY A STŘÍPKY ZE SBÍREK MUZEA „U CIHELNY“
Mezinárodní Militaria trhy v Praze 

Dejvicích jsou největší akcí svého dru-
hu v České republice. Tato setkání si 
získávají čím dál větší oblibu jak ze 
strany vystavovatelů, tak kupujících, a 
to i sběratelů ze zahraničí. Tyto specia-
lizované akce se konají pouze dvakrát 
ročně a jsou jediné takového rozsahu 
v ČR. Lze na nich vidět výstroj, vý-
zbroj, technické vybavení, spojovací 
techniku, optiku, vyznamenání, insig-
nie, odznaky, chladné zbraně, apod. ze 
všech různých období.

Na těchto trzích se mj. objevil 
i vzácný pamětní odznak Ředitelství 
opevňovacích prací o průměru 53 mm 
v postříbřeném bronzu. To bylo popr-
vé. Poté se objevil ještě jednou, a to 
již bez miniatury a pouzdrové  etue. 
Ani v jednom případě nebyl k odznaku 
přiložen udělovací dopis.

Pokud prozkoumáme v rámci našich 
dnešních možností, co se vlastně za 
tímto odznakem skrývá, narazíme na 
první zmínku o něm v knize „Opevně-
ní 1935-1938 Náchodsko“, která vyšla 
díky aktivitě Náchodského muzea. Zde 
Ota Holub a Václav Kaplan uvádějí, 
že tento tzv. Pevnostní odznak 1938 
nechalo razit Ředitelství opevňovacích 
prací (ŘOP) v Praze po mnichovském 
diktátu. Byl udělován pracovníkům 

ŘOPu a důstojníkům, kteří se vý-
značně podíleli na řízení výstavby 
československého opevnění. Součas-
ně jim byl předáván děkovný dopis, 
podepsaný brigádním generálem 
Karlem Štěpánkem. Na Náchodsku 
byl tento odznak předán nadporučíku 
ženijních vojsk ing. Václavu Sobotkovi 
u jeho útvaru v Pardubicích dne 2. 
března 1939. Ing. Sobotka byl velite-
lem Vojenského stavebního dozoru 1 
- Zbečník. Odznak je v uvedené knize 
vyobrazen, ovšem jen z lícové strany. 
Květoslav Grówka v článku Odznak 
- memento, DP 1988, 6. 1, str. 16-18 
uvedl, že za řízení stavby tvrzí na Ná-
chodsku obdržel tento odznak major 

Novotný, který jej věnoval sběrateli J. 
Vackovi z Jaroměře.

Proč došlo k vydání tohoto odznaku 
si lze dnes jenom domýšlet. Nutno 
především vycházet z toho, že bylo 
jednou z podmínek mnichovské doho-
dy, že se československá strana zdrží 
všeho, co by mohlo poškodit vztahy 
mezi nacistickým Německem a tzv. II. 
republikou (1938-1939). Proto zřejmě 
došlo k tomu, že odznak vydalo ŘOP 
bez označení vydavatele, medailéra 
a realizátora. Vydavatel se rovněž 
vyhnul jakýmkoliv nápisům. Nelze 
totiž pominout skutečnost, že výstav-
ba opevnění probíhala především na 
území, které muselo být odstoupeno. 

Jde tedy o odznak, který nese pouze 
letopočet 1935-1938 uzavřený do 
věnce z ostnatého drátu, který tak, 
jak je ztvárněn, připomíná spíš trno-
vou korunu. V těchto souvislostech 
můžeme předpokládat, že odznak byl 
navrhován až po Mnichovu.

Také rubová strana odznaku je zají-
mavá. Nenese jméno medailéra, reali-
zátora ani instituce, která jej nechala 
zhotovit. Podle zde již citovaného člán-
ku K. Grówky jej realizovala pražská 
firma Karnet a Kyselý. Rubová strana 
je pro sběratele významná také tím, 
že v poslední době se objevilo několik 
fals, která se od originálů liší tím, že 
na této straně mají středový šroub 
místo spínacího špendlíku. Autora 
ideového návrhu se nepodařilo přes 
veškerou snahu zjistit.

Vzhledem k tomu, že jde pravděpo-
dobně o poslední odznak udělovaný 
v dobách tzv. II. republiky, je jeho vzác-
nost zcela mimořádná a jeho hodnota 
dosahuje částky přes deset tisíc.

Zpracoval: Panuš  + internet

Pamětní odznak za budování opevnění.



Králický zpravodaj 4/2008 - 6

Úvod do meteorologie
(pokračování z předchozího čísla)
2. METEORY 
Meteor je v obecném smyslu název pro jev pozorovaný v at-

mosféře nebo na zemském povrchu s výjimkou oblaků. Meteory 
dělíme podle své povahy do několika skupin: 

2.1 Hydrometeory – meteory vytvořené soustavou vodních 
částic v kapalném nebo tuhém skupenství, mohou být padající 
nebo vznášejících se v atmosféře. Patří sem např. déšť, mrho-
lení, sníh, mlha, rosa, vodní tříšť, jíní, námraza aj. 

2.2 Elektrometeory – viditelné nebo slyšitelné projevy 
atmosférické elektřiny. Patří sem: bouřky, blýskavice, polární 
záře, Eliášův oheň 

2.3 Fotometeory – světelné jevy v ovzduší vyvolané odra-
zem, lomem, rozptylem či interferencí slunečního, popř. měsíč-
ního světla. Patří sem: duha, halové jevy, koróna, zrcadlení, 
fata morgána, irizace, glórie, soumrakové jevy. 

2.4 Litometeory – meteory vytvořené soustavou částic, 
které jsou pevného skupenství, avšak nepocházejí z vody. 
Patří sem: zákal, kouř, zvířený prach nebo písek, prachová či 
písečná bouře. 

2.1 Hydrometeory 
Hydrometeory jsou meteory, vzniklé kondenzací vodní páry 

v kapalinu, popřípadě v pevnou částici. Z tohoto hlediska lze 
hydrometeory dělit podle skupenství a nebo podle vzniku a to 
na srážky padající a usazené. 

A) Srážky padající: 

Déšť – je nejčastější formou kapalných padajících srážek. 
Tvoří jej vodní kapky o průměru 0,5 – 8 mm (nejčastěji 1 až 3 
mm). Déšť posuzujeme podle intenzity na slabý (srážkový úhrn 
do 1 mm za hodinu), mírný (1,1 – 5,0 mm), silný (5,1 – 10,0 
mm), velmi silný (10,1 – 15,0 mm), liják (15,1 – 23,0 mm), 
příval (23,1 – 58,0 mm) a průtrž mračen (více než 58,0 mm). 
Pro pozorovatelskou praxi se využívá pro vyjádření intenzity 
meteorů (tedy i deště) tzv. indexů (viz příloha 3 dole). 

Mrholení – tvoří jej hustě padající vodní kapky menší než 
0,5 mm.

Mrznoucí déšť a mrholení – výskyt za chladného počasí, 
kdy na podchlazený povrch padají srážky v kapalném stavu. 
Je příčinou vzniku ledovky. 

Sníh – hydrometeor tuhého skupenství. Skládá se z ledových 
krystalků složitých útvarů, přičemž základním tvarem jsou 
krystalky ledu šesterečné soustavy – známé šesticípé sněhové 
vločky. Mohou se vyskytovat při teplotách menších jak 4°C. 

Sníh s deštěm – směs padajícího sněhu a deště při teplotách 
1 až 5°C. Majoritní složkou směsi je sníh. 

Déšť se sněhem – obdoba sněhu s deštěm. Majoritní složkou 
směsi je déšť. 

Přeháňka – je druh padající srážky s krátkým trváním. 
Mívá náhlý začátek i konec a časté kolísání intenzity. Většinou 

Obr. 2: Narůstání krup v bouřkovém oblaku

přeháňky provázejí bouřkový oblak Cumulonimbus. 
Kroupy – patří mezi pevné padající srážky. Princip vzniku 

krup je založen na postupném obalování kondenzačních jader 
vodou. Při transportu této soustavy výstupnými proudy v oblaku 
dochází k neustálému namrzání vodního filmu a několikerým 
opakováním tohoto cyklu dochází k narůstání kroupy mnohdy 
až do rozměrů několika centimetrů. Ve vzácných případech se 
mohou vyskytovat dokonce i kusy ledu. 

Ledová tříšť a kusy ledu – jsou zvláštními a ne příliš 
častými meteory. Podstata jejich vzniku je v dlouhodobějším 
narůstáním krup v oblaku Cumulonimbus, který je svými 
mohutnými výstupnými proudy dokáže udržet ve vznosu, do-
kud jejich tíže nepřeváží vztlakovou sílu, nebo dokud existuje 
výstupný proud. Mohou dorůst až do několikasetgramových či 
kilogramových velikostí. 

B) Srážky usazené: 

Ledovka – tenká vrstva ledu vzniklá z mrznoucího deště. 
Vyskytuje se za situací, kdy na území, které bylo určitou dobu 
pod vlivem severního nebo severovýchodního mrazivého proudě-
ní, se nasouvá teplá fronta a srážky z ní vypadávající dopadají 
na stále ještě podchlazený povrch. Výskyt ledovky často působí 
nehody a dopravní kalamity. 

Rosa – usazenina vodních kapek na zemském povrchu, hlav-
ně na listech a na horizontálních površích předmětů. Vzniká 
kondenzací vodní páry z okolního vzduchu. 

Jíní – krystalická usazenina ledových částic, nejčastěji ve 
tvaru jehliček, peříček nebo vějířků, vznikající analogicky jako 
rosa, avšak při ochlazení vzduchu pod 0

o

C. Voda obsažená ve 
vzduchu se bezprostředně vylučuje v tuhém skupenství. Usazuje 
se pouze na zemském povrchu. 

Jinovatka – tvoří se při velmi nízkých teplotách za relativní 
vlhkosti blízké 100%. Tvoří se převážně z mlhy a usazuje se 
i na vertikálně orientovaných předmětech (sloupy, ploty apod.), 
což jinovatku odlišuje od jíní. 

C) Ostatní hydrometeory: 

Mlha – atmosférický aerosol sestávající se z velmi malých 
vodních kapiček rozptýlených ve vzduchu. Výrazně snižuje 
dohlednost. 

2.2 Fotometeory 
Fotometeory jsou obecně řečeno optické úkazy v atmosféře. 

Rozlišujeme: 

A) Duhy: 
Jedním z nejnápadnějších a zároveň vcelku běžných optic-

kých jevů v atmosféře jsou právě duhy. Vznikají při průchodu 
slunečních paprsků vrstvami vzduchu obsahujícími v dostateč-
ném počtu větší vodní kapky, obvykle kapky deště. 

Tento jev se vytváří v důsledku vnitřního odrazu světelných 
paprsků na povrchu kapek. Na obr. 3 je znázorněn průchod 
světelného paprsku kapkou v případě, že dochází k jednomu 
vnitřnímu odrazu. 

Obrázek názorně ukazuje také rozklad slunečního světla na 
spektrum barev duhy. Princip tohoto rozkladu je založen na 
tom, že vlnění o různých vlnových délkách se lomí na fázovém 
rozhraní pod různými úhly. 

Jedním vnitřním odrazem přímých slunečních paprsků na 
vodních kapkách vzniká duha hlavní neboli primární, která 
má vnější (horní) okraj červený a vnitřní (dolní) fialový. Úhlová 
šířka pásu barev bývá okolo 2°. Úhlová vzdálenost primární 
duhy od protislunečního bodu činí 42°. S klesající výškou 
Slunce nad obzorem se oblouk duhy stále více vysouvá vzhůru. 
Naopak při poloze Slunce více než 42° nad obzorem nelze duhu 
ze země pozorovat. 

Dvojnásobným vnitřním odrazem slunečních paprsků na 
vodních kapkách se vytváří duha vedlejší neboli sekundární. 
Sled barev je v tomto případě opačný než je tomu u duhy hlav-
ní. Vedlejší duha se nalézá asi 8°nad duhou hlavní. Jeden 
vnitřní odraz světla na kapkách navíc se u sekundární duhy 
projeví tím, že úhlová šířka barevného pásu je větší než u duhy 
primární a činí asi 4°. 

B) Halové jevy: 
Halové jevy jsou nejznámější skupinou atmosférických optic-

kých jevů podoby bílých, popř. barevných prstenců, kol, oblouků, 
sloupů nebo jasných skvrn (viz obr. 4). Vznikají lomem nebo 
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odrazem slunečního nebo měsíčního světla na oblacích z ledových 
krystalů (Cirrus, Cirrostratus) nebo na volných ledových krysta-
lech rozptýlených v ovzduší, například při sněhových přeháňkách 
a když je Slunce nízko nad obzorem a může tudíž touto soustavou 
prosvítat. Mezi nejčastější a nejznámější halové jevy patří: 

1. Malé halo – bělavá nebo duhově zabarvená úplná nebo též 
neúplná kružnice v podobě kruhového oblouku kolem Slunce 
nebo Měsíce v úhlové vzdálenosti 22

o

. 
2. Velké halo – slabý světelný kruh kolem Slunce popř. Mě-

síce ve vzdálenosti 46
o 

od středu disku. Vyskytuje se přibližně 
3x méně často než malé halo. 

Obr. 3: Lom světla s jedním odrazem uvnitř dešťové kapky 
– vznik hlavní duhy 

3. Horizontální kruh – kružnice vedená po nebeské klenbě 
rovnoběžně s ideálním geometrickým obzorem ve stejné výšce, 
jako se nachází Slunce. Nemusí být úplný. Vzniká odrazem slu-
nečních paprsků na vertikálně orientovaných stěnách ledových 
krystalků (viz obr. 5). 

4. Halový sloup – prochází vertikálně Sluncem. Vyskytuje se 
nejčastěji při západu Slunce. Vzniká odrazem slunečních paprsků 
na horizontálně orientovaných plochách ledových krystalků, viz 
obr. 6: a) vznik dolní části sloupu, b) vznik horní části sloupu. 

5. Vedlejší slunce – nachází se ve vzdálenosti 22°
 

(vedlejší 
slunce malého hala) nebo 46°(vedlejší slunce velkého hala) 
od Slunce a to ve stejné výšce nad obzorem jako sluneční disk. 
Může mít zabarvení bělavé, žlutavé či duhové. 

6. Lowitzovy oblouky 
7. Paranthelia – vedlejší slunce v úhlové vzdálenosti 120°od 

slunečního kotouče. 
8. Dotykové oblouky malého hala 
9. Parryho oblouk 
10. Dotykový oblouk velkého hala 
11. Protislunce – světlá skvrna v úhlové vzdálenosti 180° 

od slunečního disku a pouze za situací, kdy je Slunce velmi 
nízko nad obzorem. 

12. Horní cirkumezenitální oblouk 

Obr. 4: Schéma hlavních halových jevů

Obr. 5   Obr. 6 

C) Koróny: 
Vznikají na oblačnosti středního patra, zejména druhu 

Altocumulus. Mají podobu soustředných duhově zbarvených 
kruhů kolem Slunce či Měsíce. Na rozdíl od halových jevů 
mají průměr menší (pouze do 10

o

). 
D) Glórie, Irizace oblaků, Soumrakové jevy: 
Glórie je jev podobný koróně, avšak podstatně slabší in-

tenzity. Glórie představuje opačný sled kroužků barev kolem 
stínu vrženého postavou nebo předmětem na níže ležící oblač-
nou vrstvu či mlhu. Uvedený jev se nejčastěji vyskytuje při 
východu Slunce na horách za mlhavého počasí. Glórie okolo 
stínu vrženého postavou bývá nazývána Brockenské strašidlo. 
Podobný jev lze sledovat z paluby letadel letících nízko nad 
mraky. Kolem pohupujícího se stínu letadla se objevuje jasná 
záře duhových kol. 

Soumrakové jevy jsou jevy provázející východ či západ 
Slunce, kdy je vlivem znečištění atmosféry prachem, či vodním 
aerosolem sluneční světlo zabarveno do červena. Přítomnost 
oblačnosti pak celou scenérii ještě zvýrazňuje, neboť základny 
oblaků díky tomu nabývají oranžového až rudého nádechu. 
Nastalý jev pak nazýváme červánky. Zcela ojedinělými jsou 
krátkodobá zabarvení oblohy či části slunečního disku. V tomto 
případě hovoříme o tzv. fialové záři nebo zeleném paprsku. 

2.3 Elektrometeory 
Elektrometeory jsou jevy spojené s výměnou a přenosem 

atmosférické elektřiny. Rozlišujeme tyto skupiny elektro-
meteorů: 

A) Blesky: 
Blesky jsou výboje atmosférické elektřiny vznikající při 

bouřkách. Rozlišujeme níže uvedené druhy blesků: 
1. čárový blesk – lomená nebo klikatá jasně svítící 

čára 
2. rozvětvený blesk – připomíná kořenový systém 

stromu 
3. kulový blesk – zvláštní forma blesku. Nejpravděpo-

dobněji se jedná o shluk horké plasmy o velikosti 3 až 20 
cm s jasností jako slabá elektrická žárovka. Nabývá barvy 
od červené až k bílé. Může jiskřit a točit se a znenadání se 
rozplynout nebo explodovat. 

4. Plošný blesk (blýskavice) – bezhlučný bělavý záblesk 
části bouřkového oblaku 

5. Růžencový blesk – má podobu šňůry s navléknutými 
korálky – má velmi krátké trvání a převládají domněnky, 
že jednotlivé „korálky“ jsou kulovými blesky. 

Blesky doprovází hřmění, což je akustický projev bles-
kového výboje. 

B) Ostatní elektrometeory: 
Oheň svatého Eliáše – akustický a viditelný projev srše-

ní hrotového výboje při silných bouřích. Dochází k němu na 
vyvýšených místech, hrotech, vrcholcích stromů apod. 

Polární záře – jev vznikající ve vysokých vrstvách 
atmosféry vlivem interakce nabitých kosmických částic s 
magnetickým polem Země. Podle vzhledu rozlišujeme tzv. 
drapérie, koróny a paprsky. (pokračování příště)
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Hedeč významným poutním místem
Pouť na nejrůznější místa spojená s některým světcem či světicí 

byla od raného středověku v křesťanském prostředí chápána jako 
způsob, kterým bylo možné dosáhnout něčeho mimořádného, anebo 
za to následně tímto způsobem zaplatit. 

Poutní místa byla vždy spojena s konkrétním kultem a středověk 
navíc, pokud šlo o kult konkrétního svatého, spojoval myšlenku 
určitého místa s hmatatelným vyjádřením, s ostatky příslušného 
světce, ať už kompletními či částečnými. Poutník musel překonat 
vzdálenost, mnohdy značnou, aby se do cílového poutního místa 
dostal. Po cestě na něj čekaly nástrahy schopné připravit ho nejen 
o majetek, ale mnohdy i o život. Přesto se lidé po celý středověk 
vydávali na daleké poutě osobně i v zastoupení. Účinek pobytu 
v poutních místech byl totiž nenahraditelný jakoukoliv jinou akti-
vitou. V praktické realizaci byl dost značný rozdíl, zda se poutník 
vydal do Jeruzaléma, ke svatému Jakubovi do Santiga de Com-
postela nebo třeba „jen“ ke svaté Alžbětě Durynské do Marburgu. 
Výsledný duchovní efekt však mohl být zcela srovnatelný, snad 
s výjimkou křížových výprav, které pokud byly směrovány do Svaté 
země, bývaly mnohdy chápány jako poněkud specifický druh poutě 
a jejich konečné vnímání bylo přece jenom poněkud jiné. 

Barokní zbožnost
V českých zemích poutě získaly zcela nezaměnitelnou podobu 

v baroku. Barokní zbožnost, která, zjednodušeně řečeno, stavěla 
na citovém vnímání uzavřeném do formálního rámce, nacházela 
ve fenoménu poutě velmi přijatelný způsob vyjádření. V té době se 
v českých zemích etablovala řada poutních míst, která už nebyla 
po středověkém způsobu spojena s konkrétními ostatky svatých, 
ale především s myšlenkou, podpořenou často jakýmsi uměleckým 
vyjádřením, mnohdy velmi novodobým, třeba obrazem nebo sochou, 
které ovšem vždy měly svůj vlastní příběh, ať už reálný nebo mystic-
ký. Navíc 17. století se u nás neslo ve znamení kultu Panny Marie, 
což se zcela nezaměnitelně promítlo i do skladby poutních míst. 

Století osmnácté ve střední Evropě principiálně poutím nepřálo. 
Zákazy, reformy, omezení, vysvětlování i intelektuální vzdor vychá-
zely jak z určitých civilních, tak z některých církevních kruhů té 
doby. Nejpozději v této době začala být pouť považována především 
za výraz lidové zbožnosti, i když je zřejmé, že geniu loci některých 
poutních míst podléhali čas od času i velmi význační intelektuálové. 
První reskript, který ze zákona omezoval konání poutí, zpočátku pře-
devším do ciziny, bylo nařízení císařovny Marie Terezie z 11. dubna 
1772. Pak následovala řada dalších a z jejich četnosti vyplývá nejen 
hledání vhodné formy pro tuto právní oblast, ale také houževnatost 
a vytrvalost, se kterou docházelo k jejímu porušování. 

Poutě opět povoleny
Definitivní konec právních omezení přišel až v roce 1840, kdy 

byly poutě opět oficiálně povoleny, nejenom mlčky tolerovány. Jenže 
vnímání doby už bylo zcela jiné. Barokní zbožnost patřila téměř be-
zezbytku minulosti a polovina 19. století se nové příležitosti chopila 
po svém. Na řadě starých poutních míst se čile rozvinul novodobý 
poutní ruch, který s sebou nesl podstatně významnější ekonomické 
vazby pro daný region, než tomu bylo kdykoliv v minulosti. To, co 
někdy bývá označováno za moderní poutní průmysl, bylo nedílným 
a významným doprovodným znakem obnovených i nově zavedených 
poutí 19. století. 

Zatímco úprava právního stavu souvisí s celou rozsáhlou a 
komplikovanou oblastí diplomatických vztahů v Evropě navzájem 
a s papežským dvorem zvlášť a do značné míry také s vývojem 
uvnitř římskokatolické církve, pak nový rozvoj poutního života v 
podunajské monarchii bývá dáván do souvislosti jednak s obnove-
nou činností jezuitů, ale především s působením redemptoristů. 
Redemptoristé byli v té době relativně velmi mladým řádem (jeho 
kořeny nesahají dále než do poloviny 18. století), na jehož etablování 
se v podunajské monarchii měl hlavní zásluhu původem moravský 
Němec ze Znojemska Jan Klement Maria Hoffbauer, ačkoliv on sám 
se legalizace činnosti řádu v Rakousku nedožil (velmi záhy pro-
hlášený za svatého). Od roku 1820 redemptoristé jako kazatelský, 
misijní a částečně i školský řád působili i v českých zemích a do své 
správy postupně přebírali řadu poutních míst a jedno zcela nové, 
Filipov v severních Čechách, dokonce v jejich péči tehdy vzniklo a 
více než dost se proslavilo. 

Mariánská Hedeč
V našem regionu existovalo od 17. století rovněž jedno význam-

né mariánské poutní místo. Původní poutní kostel s přilehlým 

klášterním komplexem byl na vrchu nad městem Králíky, zvaném 
tehdy Kahlenberg, vybudován z iniciativy králického rodáka, ná-
sledně pátého královéhradeckého biskupa Tobiáše Jana Beckera 
v létech 1696 1700, resp. 1710. Správcem poutního místa byl od 
jeho počátku řád servitů, pro který bylo pěstování mariánské úcty 
jedním z předním úkolů. 

Serviti na Muttergottesbergu, jak byla hora přejmenována, vy-
drželi přes celé nepříznivé období druhé poloviny 18. a počátku 19. 
století. V okamžiku, kdy měli šanci začít se zotavovat z nepřízně 
uplynulého období, po roce 1840 dolehla na ně další vlna starostí. 
Od blesku vznikl požár a v noci ze 7. na 8. srpna 1846 poutní kostel 
i klášter vyhořely tak důkladně, že podle soudobého svědectví zů-
staly stát jen kamenné obvodové zdi, v některých místech dokonce 
jen základy vyztužené železnými úpony. Nicméně obnova začala 
vzápětí. Ještě do zimy 1846 byl komlex celý znovu zastřešen, aby 
zkáza dál nepokračovala, v následujících letech obnova sice ne příliš 
rychle, ale zato nepřetržitě pokračovala. Hlavní hybnou silou bylo, 
zdá se, město Králíky, jež si bylo už tehdy zřejmě vědomo problémů, 
které by především v ekonomické oblasti nastaly, kdyby poutní 
místo zaniklo. Bylo třeba především získat dostatek financí, protože 
místní serviti neměli z čeho opravy financovat. Pomoc ze strany řádu 
jako celku pak nebylo možné očekávat, protože zdejší konvent byl 
předposledním činným v Čechách a druhý ještě existující, v Nových 
Hradech, nemohl jakkoliv zásadnějším způsobem finančně přispět. 
Veřejné sbírky, které byly okamžitě organizovány především péčí 
města Králík, nalezly odezvu ponejvíce ve městě samotném a nej-
bližším okolí, což vzhledem k celkové ekonomické situaci regionu 
nebyl právě jistý zdroj příjmů. Ze vzdálenějších lokalit to byli pře-
devším lidé z Moravy, kteří se do těchto sbírek zapojili, ale je třeba 
připustit, že jejich podíl neovlivnil jakkoliv rozhodujícím způsobem 
celkovou výši sbírky. Z účtování po 10 letech oprav, kdy zdaleka 
vše nebylo ještě ukončeno, vyplývá, že prostředky ze sbírek by ab-
solutně nestačily. Vynesly za celých 10 let něco málo přes 28 000 
zlatých, přičemž celkové škody byly úředně odhadnuty na 90 000 
zlatých. Jen 2349 zlatých byly další dary, především z nejbližšího 
okolí, v naturální formě. Významným dárcem prostředků na opravu 
poutního areálu se stal stát z tzv. náboženského fondu. Přispěl 22 
500 zlatými jen v prvních 10 letech a tyto příspěvky dále pokračo-
valy, i když dokladování jejich potřebnosti bývalo komplikované. 
Nicméně ze státního náboženského fondu bylo v následujících 20 
letech investováno dalších více než 36 000 zlatých. 

Nová éra a redemptoristé
Složitost situace způsobila, že zdejším servitů došly síly a správu 

poutního místa se pokusili opustit. Ani to nebyl jednoduchý proces 
a nejen představitelé města Králík měli zájem na tom, aby za ně 
byla získána rovnocenná náhrada. Tou byli podle představ obecních 
zastupitelů Dolní Hedče, Červeného Potoka, Horní a Dolní Orlice a 
Králík benediktini z Emauz, tedy řád s tradicí, požívající všeobecné 
vážnosti. Dopis v tomto smyslu, adresovaný královéhradeckému 
biskupovi 1. května 1881, však neměl následnou praktickou re-
alizaci. Podle předávacího protokolu z 18. července 1883 se ujali 
správy poutního místa na Muttergottesbergu redemptoristé a tím 
započala jeho nová éra. Podrobnosti o dějinách tohoto poutního 
místa ve druhé polovině 19. století, vycházející z nových výzkumů 
archiválií, je možné se dočíst jednak ve Zprávách Společnosti pro 
dějiny Němců v Čechách II/2003, které vyjdou v červnu 2003 v Ústí 
nad Labem, jednak v revue Střední Morava, která vyšla v Olomouci 
v průběhu roku 2003. 

MARIE MACKOVÁ, Orlické noviny - 15. 3. 2003 
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Skautský závod
vlčat a světlušek

Skautské středisko Bílá liška Čer-
vená Voda připravuje místní kolo 
Závodu vlčat a světlušek, konané u 
příležitosti šedesátiletého výročí (14. 
5. 1948) od uvedení Skautské akade-
mie v Králíkách. Závod se uskuteční 
v sobotu 19. 4. 2008 od 14.00 v okolí 
chaty Amálky v Králíkách a je otevřen 
i pro veřejnost. Místem startu bude 
chata Amálka. Závod bude probíhat 
přibližně na dvoukilometrovém okru-
hu, na kterém bude připraveno něko-
lik stanovišť. Závod je zaměřen jak na 
vědomosti (všeobecné i skautské), tak 
na drobné úkoly v zručnosti (lanová 
lávka, základy zdravovědy a další). 

Závodu se účastní hlídky o 5 až 6 
členech vlčat či světlušek (chlapci či 
dívky ve věku 6 – 11 let). Jednu hlídku 
budou tvořit i místní vlčata.

Ostatní děti jsou srdečně zvány 
i s rodiči. Skupinky kamarádů či 
jednotlivci (s rodiči) se mohou závodu 
zúčastnit nebo si celou trať alespoň 
projít. Pro všechny budou připrave-
ny drobné upomínkové předměty, 
pro soutěživé děti i drobné ceny. Pro 
případné budoucí skautské členy a 
členky budou připraveny potřebné 
informace. Rodiče si budou moci popo-
vídat přímo se skautskými vedoucími, 
kteří s dětmi pracují. 

Těší se na Vás skauti
z Červené Vody i Králík

Případné dotazy:
Josef Koukol – 739 952 890  

Akce VCC Červená Voda na rok 2008
3. 5. 2008 - Auto - moto burza

Místo konání: koupaliště v Červené Vodě od 7:00
Pořadatel: VCC Červená Voda

Téma: burza pro historická i současná vozidla
21. 6. 2008 - Veteran Piknik Olšany

Místo konání: Olšany (u Šumperka)
Pořadatel: VCC Červená Voda

a S.K.A.M. Olomouc
Téma: sraz histor.vozidel

4. - 5. 7. 2008 - XV. Sraz historických vozidel
Místo konání: Červená Voda a okolí

Pořadatel: VCC Červená Voda
Téma: sraz historických vozidel do r. v. 1970

30. 8. 2008 - Auto - moto burza
Místo konání: koupaliště v Červené Vodě od 7:00

Pořadatel: VCC Červená Voda
Téma: burza pro historická i současná vozidl

Děti ze ZŠ Lichkov úspěšně reprezentovaly Českou republiku
na Mezinárodní konferenci eTwinning 2008 v Bukurešti

Ve dnech 14. – 16. března 2008 se v rumunské Bukurešti 
konala Mezinárodní konference eTwinning s podtitulem 
„Promoting Intercultural Dialogue“ (Podpora dialogu mezi 
kulturami). 

Konference se účastnilo přibližně 400 účastníků ze zemí EU.  
Vystoupili zde významní představitelé EU v čele s komisařem 
Figeľem, členem evropské komise pro vzdělávání a rumunský 
ministr školství.

eTwinning je považován za mimořádně úspěšnou a do 
budoucna důležitou aktivitu, která bude přispívat k udržení 
konkurence schopnosti v globalizovaném prostředí.

Projekt naší malé pohraniční školy byl vybrán spolu se 7 
nejlepšími českými projekty, které na mezinárodní konferenci 
zastupovaly vzdělávací strategii ČR v rámci EU do úrovně 
středoškolského vzdělávání.

Byly zde promítány pozdravy dětí z EU. Českou republiku 
jako jediné  reprezentovalo video dětí z naší základní školy, 
které sklidilo zasloužený ohlas. Také náš prezentační panel 
sklidil pochvalu na otevřené scéně. 

Naše ZŠ již druhým rokem spolupracuje s polskou školou 
v Gorzówe Wielkopolskim na projektu „Ahoj! Witaj! – Witaj! 
Ahoj!“ Projekt je zaměřen na poznávání našich krajů, zvyků 
a práci v obou školách v průběhu celého školního roku. Žáci 
komunikují v anglickém jazyce.

Naše ZŠ získala jedno z nejvyšších ocenění: eTwinning Label 
– 2006, eTwinning Quality Label – 2007. Vrcholem projektu 
byla reprezentace ČR na Mezinárodní konferenci v Bukurešti 
– 2008.

Děkuji koordinátorce projektu paní Mgr. Pavle Polanské, ředi-
telce školy, která naši ZŠ a ČR na této konferenci zastupovala.

Zděněk Brůna, starosta obce 

Nezaměstnanost podle správních obvodů obcí Stav a pohyb obyvatelstva v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech

s rozšířenou působností (stav k 29. 2. 2008) v roce 2007 (předběžné údaje)

podle správní struktury platné od 1. 1. 2003

Zaměstnanci a mzdy v krajích ČR v roce 2007 (předběžné výsledky)

ČSÚ každoročně zveřejňuje přehled nejoblíbenějších jmen dětí narozených v lednu a také jejich rodičů. Výsledky této zajímavé statistiky Vám nyní přinášíme.

Český statistický úřad Pardubice Přidělení IČO, hlášení změn, potvrzení, výběry Pouze Výpis z registru, výběry údajů

oddělení regionálních analýz a informačních služeb Český statistický úřad Hradec Králové Český statistický úřad Pardubice

V Ráji 872 oddělení RES oddělení regionálních analýz a informačních služeb

531 53   Pardubice Myslivečkova 914 V Ráji 872

tel.: 466 743 480 www.czso.cz 500 03  Hradec Králové 531 53  Pardubice

infoservispa@czso.cz www.pardubice.czso.cz tel.: 495 762 222 tel.: 466 743 480 

vyhledávání firem:  www.obchodnirejstrik.cz http://wwwinfo.mfcr.cz/ares

Registr ekonomických subjektů (RES)Kontakt:

NEJČASTĚJŠÍ JMÉNA DĚTÍ NAROZENÝCH V LEDNU 2008

Výpis z registru - potvrzení 

o přidělení IČO: poplatek 50 Kč

Česká Třebová 9 870 662 6,7

Hlinsko 10 423 624 6,0

Holice 7 745 245 3,2

Chrudim 40 348 2 486 6,2

Králíky 4 593 344 7,5

Lanškroun 11 243 483 4,3

Litomyšl 12 836 845 6,6

Moravská Třebová 13 822 1 640 11,9

Pardubice 62 854 2 311 3,7

Polička 9 460 480 5,1

Přelouč 12 366 756 6,1

Svitavy 16 202 1 566 9,7

Ústí nad Orlicí 13 583 677 5,0

Vysoké Mýto 16 137 727 4,5

Žamberk 14 227 643 4,5

1)

 podle sčítání lidu, domů a bytů (SLDB)  k 1. 3. 2001

2)

 míra nezaměstanosti je počítána jako podíl počtu dosažitelných 

uchazečů a počtu ekonomicky aktivních podle SLDB k 1. 3. 2001

Správní obvody

Ekonomicky 

aktivní
1)

Dosažitelní 

uchazeči 

o zaměstnání

Míra 

nezaměst-

nanosti 

(v %)
2)

Živě narození Zemřelí Přiroz. přírůstek Sňatky

Česká republika 114 632 104 636 9 996 57 157

Pardubický kraj 5 709 5 134 575 2 765

v tom okresy:

Chrudim 1 126 1 139 -13 523

Pardubice 1 836 1 577 259 957

Svitavy 1 193 1 039 154 541

Ústí nad Orlicí 1 554 1 379 175 744

Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůst. stěh. Rozvody

Česká republika 104 445 20 500 83 945 31 129

Pardubický kraj 7 688 4 614 3 074 1 400

v tom okresy:

Chrudim 1 806 1 409 397 281

Pardubice 4 188 2 370 1 818 500

Svitavy 1 253 1 237 16 278

Ústí nad Orlicí 2 331 1 488 843 341

Stav k 1. 1. Stav k 31. 12. Celk. přírůstek Potraty

Česká republika 10 287 189 10 381 130 93 941 40 917

Pardubický kraj 507 751 511 400 3 649 1 666

v tom okresy:

Chrudim 103 476 103 860 384 338

Pardubice 161 849 163 926 2 077 441

Svitavy 104 586 104 756 170 366

Ústí nad Orlicí 137 840 138 858 1 018 521

(subjekty se sídlem na daném území, bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)

Česká republika 3 323 955 101,5 3 221 502 101,5 21 692 107,3 22 382 107,4

v tom kraje:

Hl. m. Praha 955 757 102,1 921 592 101,9 26 809 106,0 27 803 106,3

Středočeský 294 604 104,1 285 526 103,9 21 628 109,2 22 316 109,3

Jihočeský 160 366 99,3 155 330 99,4 19 113 107,8 19 733 107,7

Plzeňský 162 781 101,2 158 180 101,6 20 046 107,0 20 629 106,6

Karlovarský 70 663 97,5 68 573 97,5 18 139 106,7 18 692 106,6

Ústecký 184 966 100,5 180 703 100,6 19 569 108,1 20 031 108,1

Liberecký 114 863 99,9 111 678 99,6 19 498 107,6 20 054 107,9

Královéhradecký 139 455 98,0 134 853 98,0 18 601 107,4 19 235 107,4

Pardubický 134 814 102,6 130 691 102,9 18 594 107,7 19 180 107,4

Vysočina 137 889 100,0 134 648 100,2 18 964 107,6 19 421 107,4

Jihomoravský 335 197 102,9 323 641 102,9 19 879 108,3 20 589 108,3

Olomoucký 150 437 101,6 145 765 101,6 18 508 108,3 19 101 108,3

Zlínský 153 782 99,7 149 784 99,8 18 760 107,9 19 261 107,8

Moravskoslezský 328 380 102,1 320 537 102,2 20 069 107,4 20 560 107,3
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Nejčastější jména dívek (Česká republika) Nejčastější jména matek (ČR)

Pořadí 

2008
Jméno Počet

Pořadí 

2007

Pořadí 

jména mezi 

matkami 

2008  

Pořadí 

2008
Jméno

Pořadí 

jména mezi 

děvčaty 

2008

1. Tereza 266 1. 48. 1. Jana 29.

2. Natálie 207 3. 87.-92. 2. Petra 30.-33.

3. Anna 206 4. 35.-36. 3. Lenka 34.-35.

4. Adéla 202 6. 63.-66. 4. Kateřina 7.

5. Eliška 178 5. 77.-78. 5. Martina 48.-49.

6. Karolína 176 2. 70.-71. 6. Lucie 9.

7. Kateřina 155 7. 4. 7. Eva 40.

8. Barbora 146 11. 39. 8. Monika 37.-38.

9. Lucie 141 8. 6. 9. Hana 23.

10. Kristýna 116 9. 58. 10. Markéta 20.-21.

Nejčastější jména chlapců (Česká republika) Nejčastější jména otců (ČR)

Pořadí 

2008
Jméno Počet

Pořadí 

2007

Pořadí 

jména mezi 

otci 2008

Pořadí 

2008
Jméno

Pořadí 

jména mezi 

chlapci 2008

1. Jakub 333 2. 37. 1. Petr 15.

2. Jan 325 1. 3. 2. Jiří 16.

3. Tomáš 236 3. 6. 3. Jan 2.

4. Lukáš 190 6. 29. 4. Martin 12.

5. Ondřej 184 5. 60.-61. 5. Pavel 21.

6. Vojtěch 174 9. - 6. Tomáš 3.

7. Matěj 166 7. 68.-72. 7. Michal 13.

8. Adam 163 4. 24. 8. Jaroslav 32.-33.

9. Daniel 157 12. 56. 9. Roman 38.

10. Filip 156 8. 21. 10. Josef 24.

pořadí jméno pořadí jméno pořadí jméno pořadí jméno pořadí jméno

1. Tereza 1. Adéla 1. Tereza 1. Tereza 1 Anna

2. Anna 2. Natálie 2.-3. Karolína 2.-3. Adéla 2.-3. Adéla 

3.-5. Denisa 3. Anna 2.-3. Nela 2.-3. Karolína 2.-3. Karolína

3.-5. Eliška 4.-5. Nikola 4.-8. Eliška 4.-5. Kateřina 4.-5. Kateřina

3.-5. Nikola 4.-5. Tereza 4.-8. Kateřina 4.-5. Nikola 4.-5. Tereza

6.-8. Adéla 6.-7. Eliška 4.-8. Natálie 6.-9. Anna 6.-7. Natálie

6.-8. Karolína 6.-7. Kateřina 4.-8. Nikola 6.-9. Natálie 6.-7. Veronika

6.-8. Lucie 8.-9. Barbora 4.-8. Zuzana 6.-9. Nela 8 Eliška

9.-10. Natálie 8.-9. Karolína 9. Anna 6.-9. Veronika 9.-10. Aneta

9.-10. Šárka 10.-13. Aneta 10. Adéla 10.-11. Aneta 9.-10. Sára

10.-13. Klára 10.-11. Jana

10.-13. Nela

10.-13. Veronika

pořadí jméno pořadí jméno pořadí jméno pořadí jméno pořadí jméno

1. Jan 1.-2. Jakub 1. Jan 1.-2. Jan 1. Jakub

2. Martin 1.-2. Tomáš 2. Tomáš 1.-2. Matěj 2. Jan

3.-4. Tomáš 3.-4. Jan 3.-4. Jakub 3.-4. Jakub 3.-6. Daniel

3.-4. Vojtěch 3.-4. Ondřej 3.-4. Ondřej 3.-4. Ondřej 3.-6. Martin

5.-7. Adam 5. Lukáš 5. Vojtěch 5. Filip 3.-6. Tomáš

5.-7. Jakub 6.-7. Filip 6.-10. Adam 6. Lukáš 3.-6. Vojtěch

5.-7. Jiří 6.-7. Vojtěch 6.-10. David 7.-8. Daniel 7. Michal

8.-9. Matěj 8. Adam 6.-10. Josef 7.-8. David 8. Filip 

8.-9. Michal 9.-12. Jiří 6.-10. Martin 9.-13. Marek 9.-12. Lukáš

10.-11. Daniel 9.-12. Martin 6.-10. Michal 9.-13. Martin 9.-12. Matyáš

10.-11. Ondřej 9.-12. Michal 9.-13. Michal 9.-12. Ondřej

9.-12. Zdeněk 9.-13. Tomáš 9.-12. Patrik

9.-13. Vojtěch

2006 2007

Nejčastější jména dívek narozených v lednu v Pardubickém kraji

20082004 2005

2008

Nejčastější jména chlapců narozených v lednu v Pardubickém kraji

2006 2007

2004 2005
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle Pravidel pro 

pronajímání bytů v majetku Města Králíky 
oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T   B Y T
označení bytu: č. 31

číslo popisné: 662/1  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 1 + 1, plocha bytu 33,48 m2

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

sporák kombinovaný, plynový ohřívač vody
předpis měsíčního nájemného: 1.100,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 835,- Kč

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

termín uzavření nájemní smlouvy:
nejdříve od 1. 5. 2008

konečný termín přijímání žádostí: 28. 4. 2008
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

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

VELIKONOCE PRO ŠKOLKY NA HOŘE MATKY BOŽÍ
V úterý 11. března proběhla v Poutním domě akce s ná-

zvem „CO JSOU TO VELIKONOCE“.  Byla určena pro 
předškoláky ze všech králických školek a blízkého okolí. 
A účast byla větší, než kdokoli čekal. Pracovníci Poutního 
domu a kláštera redemptoristů včetně jednoho kněze praco-
vali dlouhou dobu na přípravě. Program byl připraven tak, 
aby byl zajímavý, poučný, ale také plný her a zajímavostí. 
Cílem bylo přiblížit dětem velikonoční svátky - jak jejich 
původ a význam, tak i tradice a lidové zvyky.

Zúčastnily se školky Pivovarská, Moravská, Červený Po-
tok i Dolní Lipka. Ráno před devátou přijelo celkem 52 dětí, 
všechny paní ředitelky a další paní učitelky ze školek. Nabi-
tý program začínal povídáním v kostele, kdy Páter Antonín 
Verbovský – jeden z redemptoristů, vyprávěl dětem o pů-
vodu, průběhu a hlavním smyslu velikonoc. Povídání bylo 

protkáno písničkami a prohlídkou křížové cesty se zajímavým 
vyprávěním „ušitým na míru“ právě malým dětem. Následo-
valo pár her venku na sluníčku a  svačinka v Poutním domě, 
kde děti čekal mazanec a teplý čaj. Druhá část „velikonočního 
povídání“ byla připravena ve velkém sále Poutního domu, kte-
rý byl vyzdoben výrobky dětí. Vyprávělo se o lidových zvycích 
a děti si na vlastní oči mohly prohlédnout třeba řehtačku, 
klapáč a další velikonoční „atributy“, které provázely už naše 
babičky a dědečky velikonočním obdobím. Na závěr si děti 
vymalovaly obrázek, zahrály několik her o sladké odměny a 
každý dostal na cestu účastnickou medaili. 

Děkujeme všem organizátorům a pracovníkům kláštera a 
Poutního domu, kteří poskytli prostory, svůj čas a finančně 
sponzorovali celou akci. Také bychom chtěli poděkovat paní 
Martincové za vynikající mazance, paní ředitelce ze školky 
Pivovarská, která zajistila pro všechny školky dopravu a 
všem školkám a dětem za krásné výrobky, obrázky a účast na 
této akci. V letošním roce se podobných akcí pro děti i rodiče 
bude na Hoře Matky Boží konat více. Proto vás všechny už 
nyní srdečně zveme.

Josef Kubiš
Poutní dům

KLUB MAMINEK POŘÁDÁ

BURZU
JARNÍCH A LETNÍCH VĚCÍ PRO DĚTI

(Autosedaček, sedaček na kolo, kol, odrážedel, tříkolek, 
kolečkových bruslí, sportovních potřeb např. tenisových 
raket, pálek, míčů…dále hraček, oblečení a obuvi atd.)

PŘÍJEM věcí k prodeji:

 PONDĚLÍ   7. 4. 2008   9.00 - 11.00 14.00 - 16.00
	 ÚTERÝ   8. 4. 2008 14.00 - 16.00

PRODEJ věcí:

 STŘEDA   9. 4. 2008 11.00. - 16.00

VRÁCENÍ věcí:

 ČTVRTEK 10. 4. 2008 14.00 - 16.00

BURZA SE USKUTEČNÍ V ZŠ MORAVSKÁ
V PROSTORÁCH KLUBU MAMINEK.

KLUB MAMINEK SI NÁROKUJE
10% Z CENY PRODANÉHO ZBOŽÍ.

VĚCI K PRODEJI PŘIJÍMÁME POUZE
ČISTÉ A ZACHOVALÉ!!!
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BUDDHISMUS DIAMANTOVÉ CESTY
Dne 24. 4. 2008 navštíví naše měs-

to cestující buddhistický učitel p. 
Roman Virt, který z pověření lamy 
Ole Nydhala předává buddhistická 
učení a metody v Čechách i zahrani-
čí. Úvodní přednáška do buddhismu 
proběhne v konferenčním sálu Ev-
ropského domu od 19.00 hod.

Historický Buddha, který učil v 6. 
století před naším letopočtem, předával 
svá učení tím způsobem, že putoval 
spolu s přáteli po různých zemích, na 
něž byla tehdejší Indie rozdělena, a 
prostřednictvím každodenních situací 
jako příkladů vysvětloval žákům „jak se 
věci mají“. (odtud název pro buddhistické 
učení - dharma aneb „ jak se věci mají“) 
Buddhovým cílem nebylo vytvořit další 
náboženství, nýbrž dát lidem do rukou 
nástroje, které by jim pomohly převzít 
zodpovědnost za své životy a umožnily 
jim nejen se zbavit utrpení, ale především 
lépe žít, stát se naprosto svobodnými a 
plnými radosti. I my v 21. století můžeme 
praktikovat.

Co je největší předností buddhis-
mu?

Většina náboženství a filozofických 
systémů tvrdí, že jen jejich učení je to 
správné. 

S buddhismem je to však trochu jinak. 
Buddhismus je více životní filozofií a po-
hledem na svět než vírou. Buddhismus je 
určen lidem, kteří se domnívají, že šťast-
ná nemohou být auta, domy ani různé 

situace, ale jen mysl. Buddhismus jsou 
učení a metody, jak rozpoznat mysl jako 
otevřený prostor plný svobody, radosti 
a dalších dokonalých vlastností. Pokud 
takto prožíváme svět, všechny situace 
začínají být plné významu a celý svět je 
bohatým místem.

Co je to buddhismus diamantové 
cesty?

Říká se, že Buddha před dvěmi a půl 
tisíci let předával učení na třech úrov-
ních. Na úrovni malé cesty učil hlavně o 
příčině a následku - o karmě a předával 
metody- meditace, jak osvobodit mysl od 
rušivých emocí a rozvinout její stabilitu.  
Na úrovni velké cesty Buddha předával 
učení, která vedla k prohlubování souci-
tu a moudrosti. A na úrovni diamantové 
cesty Buddha své žáky učil identifikovat 
se se svobodným prostorem své mysli. 
Jedná se tedy o část odkazu učení, které 
Buddha předal.

Jak se dostal buddhismus dia-
mantové cesty na západ a k nám 
do ČR?

Když Číňané v roce 1949 a 1959 
obsadili Tibet, zničili více než 90% bud-
dhistických klášterů. Mnoho Tibeťanů 
muselo Tibet opustit a tak se toto učení 
dostalo do celého světa. Do Čech toto 
učení přinesl lama Ole Nydahl, žák XVI. 
Gjalwy Karmapy - nejdéle se inkarnují-
cího mistra meditace Tibetu. Dnes je již 
téměř v každém větším městě buddhis-
tické centrum.

Mohl bys říci něco o sobě?
Učitelé buddhismu většinou říkají: 

„Narodil jsem se v roce 1974, nakonec jsem 
umřel, mezitím jsem stihl udělat několik 
neužitečných věcí:-)“ Ale podrobněji: bud-
dhismus diamantové cesty praktikuji asi 
12 let, měl jsem to štěstí, že jsem se setkal 
asi s těmi nejlepšími buddhistickými učite-
li, které je dnes ještě možné potkat. Proto 
občas sám cestuji a učím buddhismus.

rozhovor s cestujícím učitelem p. 
Romanem Virtem

Matematika je pohádka
Není to tak dlouho, co jsem vám 

nabízela pohádkovou knížku vhod-
nou pro unavené rodiče od Michala 
Viewegha.

Tentokrát nabízím pravý opak 
– MATEMATICKÉ POHÁDKY. Au-
torka, dlouholetá učitelka matematiky, 
Libuše Hozová je napsala pro čtenáře 
od 11 do 111 let. 

Matematika byla pro ni už od dětství 
pohádkovým světem. Moc dobře ví, že 
pro značně velkou část populace je ma-
tematika  strašák. Rozhodla se napsat 
takovou knížku, která by dokázala, že 
matematika nemusí být jen nudný a  
nezáživný předmět.

Matematických pohádek je sto jede-
náct a  odehrávají se v zemi moudrého 
krále Ludolfa. Vystupují v nich dvě 
děti – MAT a EMA - a jejich fenka 
TIKA a v každé pohádce dostanou 
děti jednu nebo více úloh, které se jim 
podaří vždycky vyřešit.

Pro čtenáře jsou podrobně rozebraná 
řešení úloh uvedena ve druhé části 
knihy.

Autorka získala ke spolupráci ilu-
strátora Honzu Vyčítala a tak v na-
kladatelství HAV  v roce 2006 vyšla, 
podle mého názoru, výborná pomůcka 
pro všechny, kteří mají zájem o ma-
tematiku.  

Jako „návnadu“ vám dnes předklá-
dám první pohádku, která se jmenuje 
LUDOLFOVO KRÁLOVSTVÍ.

Bylo – nebylo.Za modrými vodami, 
pod pohořím Nízké Exponenty s nej-
vyšší horou Tangentou se uprostřed 
hlubokých lesů rozkládalo Ludolfovo 
království. Moudře a spravedlivě 
v něm vládl král Ludolf, kterému 
všichni říkali král Pí.

V Ludolfově království žili nejen lidé 
a zvířátka, ale také pohádkové bytosti 
– víly a skřítkové, čarodějnice a kou-
zelníci, obři, trpaslíci se Sněhurkou, 
hastrmani a draci. A kolik bylo všech 
dohromady? Kdybychom jejich celkový 

počet vynásobili devíti, dostali bychom 
číslo, ve kterém by byly jen samé jed-
ničky a zároveň by to bylo nejmenší 
číslo této vlastnosti. Zkuste vypočítat, 
kolik bylo v Ludolfově království všech 
pohádkových i nepohádkových bytostí 
dohromady.

Byl konec prázdnin a celé Ludolfo-
vo království hořelo zvědavostí. Do 
prázdného domku u lesa se každou 
chvíli měli nastěhovat noví nájem-
níci. Jací asi budou? To zajímalo 
všechny obyvatele království. Král 
Ludolf jim prozradil jenom to, že 
přijedou zdaleka. Nikdo ale netušil, 
že noví obyvatelé jeli tři osminy cesty 
autem, 55% cesty vkakem a zbytek 
cesty že museli jít pěšky rychlostí 
4,5 km/hod. Cesta pěšky jim trvala 
5 hodin 20 minut. 

Jak dlouhou cestu museli zvládnout 
noví obyvatelé Ludolfova království?

První je uviděla v borovém lese ku-
kačka Časomila a hned začala volat 
silným hlasem. „Je jich pět“ Je jich 
pět.“ A opravdu jich bylo pět: tatínek, 
maminka, dvě děti a pes.

Rozluštění prvního úkolu si můžete 
přečíst na straně 18.

A na řešení druhého úkolu máte 
času dost - jeho rozluštění  najdete až 
v květnovém čísle.

Dobrou zábavu přeje
Ivana Marečková
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Výpis z jednání Rady města Králíky
27. 2.
- RM schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Králíky a paní 

K., Rychnov nad Kněžnou  na převod movité věci – dřevěného 
polychromního betlému.

Zároveň RM schvaluje evidovat tento majetek jako sbírkový 
předmět dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzej-
ní povahy, ve znění pozdějších předpisů, a to příspěvkovou 
organizací Městské muzeum Králíky.  

- RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umís-
tění, zřízení a provozování stavby – vrchního vedení NN na 
pozemku p.p.č. 741/2 v k.ú. Dolní Hedeč pro oprávněnou spo-
lečnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou za jednorázovou finanční náhradu.

Do doby realizace stavby souhlasí RM s uzavřením smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umís-
tění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy 
– kabelového vedení NN na pozemku p.p.č. 2158/2 v k.ú. Krá-
líky pro oprávněnou společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou 
finanční náhradu.

Do doby realizace stavby souhlasí RM s uzavřením smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající ve 
vstupu a vjezdu za účelem uložení, údržby a provozu zařízení 
– vodovodního řadu na pozemcích p.p.č. 1278/1, 1288/1 a 
pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 1278(GP) v k.ú. Heř-
manice u Králík pro oprávněného pana Švece, Heřmanice, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.

- RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku 
p.p.č. 705/2 v k.ú. Dolní Hedeč s panem Tůmou, Kolín, a to 
dohodou ke dni 30. 6. 2008.

- RM schvaluje návrh smlouvy mezi Městem Králíky a 
firmou ČEZ Distribuce a.s., Děčín o připojení odběrného 
zařízení k distribuční soustavě – zvýšení hodnoty hlavního 
jističe v areálu u ZŠ Moravská Králíky a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy 

- RM ve smyslu ustanovení § 31 odstavec (1) písmeno a) 
zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění, schvaluje odpisový plán příspěv-
kových organizací Městské muzeum Králíky, Základní škola 
Moravská Králíky, Základní škola 5. května Králíky a  Školní 
jídelna Králíky.

- RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
rozpočtové opatření číslo 83933, 81262, 3 a 10001,  kterými 
se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
31.806.058,- Kč. 

- RM souhlasí s realizací projektu „Zdravá“ škola se „zdra-
vou“ zahradou ve „zdravém“ prostředí na pozemcích města. 

- RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné podpory v oblasti 
grantů a příspěvků pro rok 2008 a pověřuje OŠKT jejím 
vyhlášením.

- RM bere na vědomí rozdělení finanční podpory z Pro-
gramu regenerace městské památkové zóny v Králíkách pro 
rok 2008 na opravy kulturních památek podle předloženého 
návrhu a doporučuje městskému zastupitelstvu schválit toto 
rozdělení včetně minimálního finančního podílu z rozpočtu 
města.

- RM souhlasí se skácením 1 javoru na p.p.č. 1454 v k.ú. 
Dolní Boříkovice a 1 lípy na p.p.č. 260/2 v k.ú. Králíky.

- RM schvaluje podání žádosti o změně v realizaci projetu 
Partnerství v cestovním ruchu - Destinační management 
v turistické oblasti Králický Sněžník a pověřuje starostku 
podpisem „Oznámení konečného uživatele o změnách v ak-
ci/smlouvě o financování ze SROP“.

- RM stanoví na základě § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb. v platném znění celkový počet zaměstnanců obce 
v obecním úřadu pro rok 2008 – 51 zaměstnanců. 

- RM ukládá MO připravit ve spolupráci s právníkem města 
dodatek k Pravidlům pro pronajímání bytů v majetku města 
podle připomínek RM. 

5. 3.
- RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 528/1 

v k.ú. Králíky o výměře 1028 m2 za účelem sekání trávy za 
roční nájemné ve výši 206,- Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

- RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovému 
prostoru – garáži v Nádražní ulici v Králíkách s panem Š., 
Králíky, a to dohodou k 5. 3. 2008, alikvotní část nájemného 
za měsíc březen se nepředepíše.

- RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o prove-
dení stavby „Odkanalizování domu čp. 62 v k.ú. Dolní Hedeč“ 
mezi stavebníkem, tj. paní K., Dolní Hedeč a stavebním 
úřadem, tj. Městským úřadem Králíky, Odborem životního 
prostředí – vodoprávním úřadem.

- RM bere na vědomí  Výroční zprávu města Králíky o čin-
nosti v oblasti poskytování informací za rok 2007 a informaci 
o jejím zveřejnění.

- RM schvaluje podpis licenční smlouvy s firmou GEODIS 
BRNO, spol. s r.o.

- RM schvaluje spoluúčast města na přípravě a uspořádání 
závodu „Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu 2008“ 
takto:

- město Králíky zajistí úhradu pódia v termínu konání 
závodu

- město Králíky poskytne přímý příspěvek ve výši Kč 
10.000,-- na zajištění akce; za podmínky, že pořadatel zajistí 
propagaci města Králíky

- RM schvaluje zajištění propagace města v připravované 
nekomerční publikaci „Města a obce Pardubicka“ v rozsahu 
1 strany A5 a ukládá vedoucímu OŠKT zpracovat grafický 
návrh propagace.

12. 3.
- RM souhlasí podle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona 

s umístěním stavby – zřízení sjezdu a zpevněné příjezdové 
komunikace k parkovacímu stání pana S., Králíky. 

Zároveň RM souhlasí s trvalým umístěním části sjezdu na 
p.p.č. 2158/2 v k.ú. Králíky. 

- RM schvaluje dohodu o realizaci liniové stavby – „Inže-
nýrské sítě  pro sídliště rodinných domů v lokalitě Skřivánek 
v Králíkách“ mezi Městem Králíky a p. S. a paní P., oba bytem 
Králíky a pověřuje starostku města jejím  podpisem. 

- RM souhlasí s výřezem cca 70 ks náletových dřevin (javor, 
jasan, bříza a olše) na p.p.č. 1109/1 a se skácením 8 jív a 5 
jasanů na p.p.č 93/2, vše v k.ú. Prostřední Lipka a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů s panem Linhartem, bytem Prostřed-
ní Lipka, s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny 
na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 3 konaného dne 10. března 2008

19. 3.
- RM, jako vlastník sousedního po-

zemku p.p.č. 71/13 v k.ú. Králíky, bere 
na vědomí informaci stavebníka pana 
K., Dolní Lipka a slečny M., Králíky o 
stavebním záměru – stavby RD o 1 b.j. 
dle § 104 stavebního zákona a nemá 
k němu připomínky. 

- RM, jako vlastník sousedního pozem-
ku p.p.č. 1902/5 v k.ú. Králíky, bere na 
vědomí informaci stavebníka pana Z., 
Tvarožná, o stavebním záměru – stavby 
garáží  dle § 115 stavebního zákona a 
nemá k němu připomínky. 

- RM schvaluje zřízení věcného břeme-
ne spočívající v právu strany oprávněné, 
tj. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, zřizovat 
a provozovat zařízení distribuční sou-
stavy na pozemcích p.p.č. 651/1, 651/28, 
651/30, 675/15 a st.p.č. 788 v k.ú. Krá-
líky, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou za jednorázovou úhradu. 

- RM doporučuje prodej nebytové 
jednotky č. 148/101 v čp. 148 v ul. 

Výpis z jednání Rady města Králíky
Pivovarská v Králíkách a doporučuje 
kupní cenu ve výši 85.136,- Kč. Zároveň 
ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje.

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnictví č. 081 815 592 s ČR 
– Ministerstvem obrany, Praha 6, na 
převod movitého majetku v hodnotě 
9.042,72 Kč.

- RM schvaluje nájemní smlouvu na 
stavbu „Revitalizace veřejných ploch 
v centru Králík“ mezi Městem Králíky 
a Římskokatolickou farností Králíky 
na pronájem pozemku p.p.č. 252 v k.
ú. Králíky a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

- RM souhlasí s výřezem cca 30 ks 
náletových dřevin (javor, jasan, bříza 
a olše) na p.p.č. 362/2 a 840/6 v k.ú. 
Červený Potok a současně souhlasí s 
uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty  z těchto stromů s panem 
A., bytem Šumperk, s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na ná-

klad a vlastní nebezpečí žadatele pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.  

- RM souhlasí s vypracováním vari-
antní studie na řešení kanalizační sítě 
v Králíkách a integrovaných obcích a 
pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy s firmou EVČ s.r.o. Pardubice

RM v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, a v souladu s ustanovením § 166 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, jmenuje pana 
Kubíčka ředitelem příspěvkové organi-
zace Základní škola Králíky, Moravská 
647, okr. Ústí nad Orlicí s účinností od 
1. 7. 2008

- RM/2008/14/163: RM ukládá vedou-
címu OŠKT připravit na jednání ZM 
ve spolupráci s Mgr. Kubíčkem návrh 
zřizovací listiny nového subjektu.

Přítomní členové zastupitel-
stva města: Jana Ponocná starostka, 
Čestmír Doubrava místostarosta, 
Mgr. Jarmila Berková členka RM,  
Ing. Ladislav Dostálek, Vladimír 
Hejtmanský, JUDr. Milan Ježek, 
Pavel Kalianko, MUDr. Eva Rýcová 
členka RM, Ing. Josef Šašek, MUDr. 
Marie Špičková,  Ing. Ladislav Tóth 
člen RM, Ing. Anton Zima.

Z části jednání ZM omluveni: 
Ing. Václav Kubín, Arnošt Juránek.

Z jednání ZM omluven: Mgr. 
Vlastimil Kubíček.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška,sl. 
Lenka Faltusová, Bc. Jan Divíšek, 
pí Marie Pecháčková, Bc. Věra Ku-
bíčková, p. Miroslav Macháček, Ing. 
Josef Orlita, p. Jan Čuma, pí Dana 
Nosková, pí Mlynářová.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Partnerská smlouva pro

projekt „Vojensko-historické
rekonstrukce v
česko–polském příhraničí“

4.3. Návrh 1. etapy procesu
plánování sociálních služeb

4.4. Financování vlastních zdrojů
pro připravovaný projekt „Dům
s pečovatelskou službou“.

4.5. Program regenerace MPZ
Králíky – rozdělení dotace

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

1. Zahájení a prezence
Jednání zahájila starostka města 

Jana Ponocná v 18.00 hod, program 
jednání byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi 

a schváleni Mgr. Berková a pan 
Hejtmanský. 

3. Zpráva z jednání rady měs-
ta

Výběr usnesení z jednání rady měs-
ta přednesl a následnou diskusi řídil 
místostarosta města pan Čestmír 
Doubrava. JUDr. Ježek vznesl dotaz 
na kritéria při rozhodování o proná-
jmu nebytových prostor na Velkém 
náměstí č.p. 366 a dále požádal o 
informaci, kdy budou připravena 
nová pravidla pro pronajímání bytů 
ve vlastnictví města. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.01. Prodej pozemků p.p.č. 

1082/21 a 1082/22 v k.ú. Králíky 
Obsah: Vlastníci bytových jednotek 

čp. 844 a 845 v ul. Nádražní požádali 
o prodej pozemků za účelem údržby 
pozemku u nemovitosti. Jedná se 
o pozemky o výměře 1050 m2, které 
jsou v bezprostřední blízkosti bytové-

ho domu, pozemky jsou v KN vedeny 
jako t.t.porost a ostatní plocha, po-
zemky nemají žadatelé v pronájmu, 
pozemek p.p.č. 1082/2 je zahrnut 
do honitby Honebního společenstva 
Králíky. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn,  kupní cena 50,-- Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem, tj. 
62.175,-- Kč.

ZM schválilo prodej pozemků 
p.p.č. 1082/21 a 1082/22 v k.ú. Krá-
líky do podílového spoluvlastnic-
tví a to: - Stavebnímu bytovému 
družstvu Žamberk, IČ 13582682, 
Žamberk čp. 1176 spoluvlastnic-
ký podíl ve výši 64873/86715 za 
kupní cenu 46.509,-- Kč; paní R. 
N., spoluvlastnický podíl ve výši 
9288/86715 za kupní cenu 6.660,-
- Kč; paní M. D.  spoluvlastnický 
podíl ve výši 7791/86715 za kupní 
cenu 5.586,-- Kč; manželům D. 
spoluvlastnický podíl ve výši 
4763/86715 za kupní cenu 3.420,-
- Kč. 

4.1.02. Prodej pozemků st.p.č. 
1078 a p.p.č. 1182/1, 1182/7 v k.ú. 
Králíky 

Obsah: O koupi pozemků požá-
dali manželé M. z Králík za účelem 
rozšíření zahrady a zároveň nabídli 
demolici objektu na st.p.č. 1078 na 
vlastní náklady. Jedná se o pozemky 
o celkové výměře 1583 m2, které jsou 
v KN vedeny jako zastavěná plocha 
a zahrada. Pozemky p.p.č. 1182/1 
a 1182/7 mají v pronájmu vlastnící 
bytových jednotek v čp. 570 podle 
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výše spoluvlastnických podílů jako 
společnou zatravněnou část (sekání 
trávy). ZM dne 10. 9. 2007 schválilo 
záměr prodeje pozemků a záměr 
byl zveřejněn. Nájemníci pozemků 
požádali o zrušení záměru prodeje 
pozemku. ZM dne 10.12.2007 záměr 
prodeje potvrdilo. 

Pozemek bude zatížen věcným 
břemenem spočívající v právu vede-
ní, opravy a údržby kanalizačního 
sběrače pro oprávněné město, kupní 
cena 150,-- Kč/m2 + náklady spojené 
v převodem, tj. 254.694,-- Kč. 

V diskusi vystoupil Ing. Zima a 
tlumočil obavy nájemníků sousedního 
domu z možných omezení v případě 
prodeje pozemků. Na jednání se 
dostavil Ing. Kubín. JUDr. Ježek 
požádal pana M. o upřesnění jeho 
záměru s pozemky o které žádá. 
V další diskusi byl zastupiteli vyzván 
rovněž zástupce nájemníků pan T. 
k vyjádření jejich stanoviska k pro-
deji pozemků. 

ZM neschválilo prodej pozemků 
st.p.č. 1078 a p.p.č. 1182/1, 1182/7 
v k.ú. Králíky manželům M. za 
kupní cenu 254.694,-- Kč. 

4.1.03. Prodej bytového domu čp. 
622 v k.ú. Králíky podle zákona č. 
72/1994 Sb.

Obsah: Jedná se o bytový dům čp. 
622 v ul. Fr. Palackého v Králíkách se 
4 b.j. o velikosti 2+1, se standardními 
byty. A dále součástí je také zahrada 
a jiná stavba bez čp. nebo ev. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena za 1 m2 podlahové plochy 
bytu je 2.010,-- Kč, u st. pozemku 
130,-- Kč/m2 a u p.p. 70,-- Kč/m2, 
jednotlivé byty budou přednostně 
nabídnuty oprávněným nájemcům. 

V současné době se vypracovává 
tzv. prohlášení vlastníka.

ZM schválilo prodej bytového 
domu čp. 622 na st.p.č. 804, jiné 
stavby bez čp./ev. na st.p.č. 1093, 
pozemků st.p.č. 804, 1093 a p.p.č. 
650/2 vše v k.ú. Králíky a to podle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlast-
nictví bytů, ve znění pozdějších 
předpisů, za kupní cenu u b.j. 
ve výši 2.010,--Kč/m2 podlahové 
plochy bytu, kupní cenu u st.p. ve 
výši 130,-- Kč/m2 a u p.p. ve výši 
70,-- Kč/m2. 

4.1.04. Prodej bytového domu čp. 
841 až 843 v k.ú. Králíky podle zá-
kona č. 72/1994 Sb.

Obsah: Jedná se o bytový dům čp. 
841, 842 a 843 v ul. Nádražní v Krá-
líkách s 24 b.j. o velikosti 3+1, se 
standardními byty. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena za 
1 m2 podlahové plochy bytu je 2.010,-
- Kč a u st. pozemku 130,-- Kč/m2, 

jednotlivé byty budou přednostně 
nabídnuty oprávněným nájemcům. 

V současné době se vypracovává 
tzv. prohlášení vlastníka.

ZM schválilo prodej bytového 
domu čp. 841, 842 a 843 na st.p.č. 
1362/1, 1362/2 a 1362/3 a pozemků 
st.p.č. 1362/1, 1362/2 a 1362/3 vše 
v k.ú. Králíky a to podle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 
ve znění pozdějších předpisů, za 
kupní cenu u b.j. ve výši 2.010,-
- Kč/m2 podlahové plochy bytu, 
kupní cenu u st.p. ve výši 130,-
- Kč/m2. 

4.1.05. Záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 882 v k.ú. Heřmanice u Králík

Obsah: O koupi pozemku požádali 
manželé V. z Heřmanic za účelem 
zemědělského využití. Jedná se 
o pozemek o výměře 15008 m2, kte-
rý je v KN veden jako ovocný sad. 
Pozemek má žadatel dlouhodobě 
v pronájmu ke stejnému využití. 
Odbor VTS nemá k prodeji připo-
mínky, prodej doporučuje. Rovněž 
tak odbor ŽP prodej doporučuje. Dle 
odboru ÚPaSÚ je pozemek dle pro-
jednávaného konceptu ÚPO Králíky 
veden jako plocha sídelní zeleně 
– soukromá a vyhrazená. Omezení 
vyplývající z ÚPO – pozemek ZPF, 
Natura – Ptačí oblast, Přírodní park 
Králický Sněžník. Odbor ŠKT nemá 
k prodeji připomínky, pro sportovní 
využití je pozemek nevhodný. OV 
dodal vyjádření dne 27.02.2008 a 
s prodejem souhlasí. Dle pravidel 
pro nakládání s majetkem se v tomto 
případě stanovuje minimální cena ve 
výši znaleckého posudku, tj. 39.820,-
- Kč + náklady spojené s převodem. 
RM doporučila prodej.

V diskusi se JUDr. Ježek otázal 
předsedy osadního výboru pana Bar-
toníčka k jakému účelu je v současné 
době využíván dotyčný pozemek a zda 
osadní výbor s prodejem souhlasí. 
Pan Bartoníček odpověděl, že osadní 
výbor s prodejem souhlasí, pozemek 
je využíván k zemědělství. 

ZM/2008/03/040: ZM schvaluje 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 
882 v k.ú. Heřmanice u Králík za 
kupní cenu ve výši 39.820,-- Kč 
+ náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.06. Záměr prodeje části po-
zemku p.p.č. 112/2 v k.ú. Prostřední 
Lipka

Paní starostka navrhla vypustit 
tento bod z jednání z důvodu probí-
hajícího místního šetření. 

4.1.07. Záměr prodeje části pozem-
ku p.p.č. 1820/15 v k.ú. Králíky 

Obsah: O koupi části pozemku po-
žádali manželé M. z Králík za účelem 

stavby přístřešku pro státní vozidla. 
Jedná se o část o výměře cca 16 m2, 
pozemek je v KN veden jako ostatní 
plocha – zeleň, pozemek žadatel 
nemá v pronájmu. Dle odboru VTS se 
jedná o lokalitu bytových domů s ve-
řejným prostranstvím, nedoporučuje 
prodej. Dle odboru ÚPaSÚ bylo zjiš-
těno, že přístavba přístřešku již byla 
realizována a bylo zahájeno řízení 
o odstranění nepovolené stavby dle 
stavebního zákona, vlastník pozemku 
nesouhlasil a ze strany úřadu bude 
dáno rozhodnutí o odstranění stavby, 
doporučuje zvážit. Odbor ŠKT nemá 
připomínky, lokalita pro umístění 
garáže není zvláště architektonicky 
cenná, je nutné zvážit připomínky 
ostatních odborů. Dle odboru ŽP 
se v těsné blízkosti stavby nachází 
vzrostlý, poměrně kvalitní jasan, 
založení nové stavby v okruhu cca 
3 m od kmene vzrostlého stromu je 
vzhledem k velkému riziku poško-
zení kořenového systému nevhodné. 
Přestože už stavba stojí, z principu 
s jejím umístěním odbor nesouhla-
sí, neboť s ním nebyly projednány 
podmínky jejího založení, prodej 
nedoporučuje. 

RM dne 27. 6. 2006 a 12. 12. 2007 
projednala žádost jmenovaných o pro-
nájem části pozemku a udělení sou-
hlasu se stavbou a svými usneseními 
RM/2006/26/365, RM/2007/51/735 
neschválila pronájem a nesouhlasila 
se stavbou. RM nedoporučila prodej.   

V diskusi se otázal JUDr. Ježek na 
situaci kolem nelegální stavby. Paní 
starostka odpověděla, že probíhá 
řízení o odstranění stavby. 

ZM neschválilo záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 1820/15 v k.ú. 
Králíky. 

4.1.08. Prodej bytového domu čp. 
489 v ul. Nádražní v Králíkách 

Obsah: Nájemníci bytového domu 
čp. 489 v Králíkách požádali o prodej 
jimi užívaných bytů a to vzhledem ke 
zhoršujícímu se technickému stavu 
nemovitosti. Nutné investice – vý-
měna oken, oprava střechy, balkónů, 
zateplení objektu, renovace osobního 
výtahu. Jedná se o bytový dům s 18 
bytovými jednotkami, 2 b.j. 1+1, 8 
b.j. 2+1 a 8 b.j. 3+1, jedná se o stan-
dardní byty.

Dle odboru VTS stav objektu bude 
vyžadovat postupně značné náklady 
na údržbu, prodej doporučuje. Dle 
odboru ÚPaSÚ je třeba zvážit prodej 
jen objektu nebo i část pozemků s pří-
slušenstvím (odstavné plochy), prodej 
doporučuje. Odbor ŠKT nemá připo-
mínky, navrhuje upravit směrnici o 
prodeji městských bytů o klauzuli 
nezcizitelnosti s případnou podmín-
kou zpětného převodu na město za 
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převodní cenu.
MO navrhuje zabývat se případ-

ným prodejem bytového domu ke 
konci roku 2008  s realizací prodeje 
v roce 2009. RM doporučila s ohle-
dem na přípravu rozpočtu na rok 
2009 schválit prodej bytového domu 
s realizací prodeje v roce 2009. 

ZM schválilo záměr prodeje 
bytového domu čp. 489 na st.p.č. 
955 a st.p.č. 955 v k.ú. Králíky a 
to podle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, ve znění poz-
dějších předpisů, a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. Zároveň ZM 
schvaluje kupní cenu ve výši 
2.010,-- Kč/m2 podlahové plochy 
bytu, kupní cenu u st.p. ve výši 
130,-- Kč/m2. 

4.1.09. Darovací smlouva č. 81835 
2197

Obsah: ČR – Ministerstvo obrany 
předložilo darovací smlouvu č. 81835 
2197 na převod souboru nemovitostí 
vojenského objektu Pevnost Hůrka 
č. CE 05-24-01 v účetní hodnotě 
celkem 251.910.735,53 Kč. Jedná se 
o převod dle zákona č. 174/2003 Sb., 
o převodu některého nepotřebného 
vojenského majetku. RM doporu-
čila schválit předloženou darovací 
smlouvu.

Následně proběhla diskuse mezi 
zastupiteli o některých ustanoveních 
smlouvy, o budoucím využití a o sou-
časném stavu a zabezpečení objektu. 
Vedoucí finančního odboru paní 
Pecháčková upozornila na finanční 
stránku věci. V předložené darovací 
smlouvě nebyly navrženy žádné a 
bylo přijato navržené usnesení. Do 
jednání se dostavil pan Juránek.

ZM schvaluje darovací smlou-
vu č. 81835 2197 v předloženém 
znění na převod souboru ne-
movitostí vojenského objektu 
Pevnost Hůrka č. CE 05-24-01 
mezi Městem Králíky a ČR-Mi-
nisterstvem obrany, Praha na 
Město Králíky a to: - jiné stavby 
bez čp/če na st.p.č. 1638 - jiné 
stavby bez čp/če na st.p.č. 1594 
- stavby pro administrativu bez 
čp/če 1595 - jiné stavby bez čp/če 
na st.p.č. 1596 - pozemku st.p.č. 
1594 – zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 307 m2 - pozemku 
st.p.č. 1595 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 481 m2 - po-
zemku st.p.č. 1596 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 148 
m2 - pozemku st.p.č. 1638 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 
217 m2 -pozemku st.p.č. 1639 
– zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 10 m2 - pozemku p.p.č. 
1919 – ostatní plocha, jiná plo-
cha o výměře 5252 m2 - pozemku 

p.p.č. 1928 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 11812 m2 to vše 
v k.ú. Králíky, zapsané na LV č. 
53 pro obec a k.ú. Králíky a - jiné 
stavby bez čp/če na st.p.č. 233 
- jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 
234 a st.p.č. 235 - jiné stavby bez 
čp./če na st.p.č. 236 to vše v k.ú. 
Prostřední Lipka, zapsané na 
LV č. 344 pro obec Králíky a k.ú. 
Prostřední Lipka. 

4.2. Partnerská smlouva pro 
projekt „Vojensko-historické 
rekonstrukce v česko–polském 
příhraničí“

Místostarosta města seznámil 
zastupitele s obsahem partnerské 
smlouvy mezi městem Králíky 
dalšími osmi městy v České a Pol-
ské republice týkající se projektu 
vojensko-historických rekonstrukcí. 
V diskusi se zeptal p. Juránek na 
vedoucího partnera tohoto projek-
tu. Vedoucím projektu je město 
Kłodzko. Ing. Zima se zeptal, zda 
se jedná o monotematický projekt a 
na některé další podrobnosti tohoto 
projektu, k čemuž podal vysvětlení 
pan Doubrava. 

ZM schválilo znění partnerské 
smlouvy pro realizaci projektu 
Evropské územní spolupráce 
OPPS ČR-PR 2007 – 2013 s ná-
zvem „Historické rekonstrukce 
– společný kulturní produkt 
v česko-polském příhraničí“ a 
pověřuje místostarostu města 
Čestmíra Doubravu podpisem 
smlouvy. 

4.3. Návrhu 1. etapy procesu 
plánování sociálních služeb

Mgr. Hejkrlík seznámil zastupi-
tele s připravovanými plány města 
Králíky v oblasti sociálních služeb 
a sociální péče a vysvětlil důvody 
systematického plánování v této 
oblasti a důležitost koordinace plánů 
města s plány Pardubického kraje. 
Ing. Zima navrhl upřesnit formulaci 
usnesení. 

ZM schválilo toto usnesení: 
ZM si uvědomuje potřebnost a 
důležitost plánování sociálních 
služeb v regionu a souhlasí s pri-
oritami a navrženými kroky 1. 
etapy procesu plánování sociál-
ních služeb a s jeho rozšířením 
na území mikroregionu Králicko 
(tzn. Králíky, Červená Voda, Dol-
ní Morava, Lichkov, Mladkov). 

4.4. Financování vlastních 
zdrojů pro připravovaný pro-
jekt „Dům s pečovatelskou služ-
bou“.

Starostka města p. Ponocná se-
známila zastupitele se záměrem 
výstavby Domu s pečovatelskou 
službou. Pro podání žádosti o dotaci 
je nutné, aby zastupitelstvo města 
přijalo usnesení, ve kterém se zaváže 
zajištěním finančních prostředků 
z rozpočtu města nutných k dofinan-
cování celého projektu. 

ZM schválilo toto usnesení: ZM 
se zavazuje, že v případě přidělení 
dotace z podprogramu „Podpora 
výstavby podporovaných bytů 
pro rok 2008“ zajistí z vlastních 
prostředků dofinancování celko-
vých nákladů stavby „Dům s pečo-
vatelskou službou v Králíkách“. 

4.5. Program regenerace MPZ 
Králíky – rozdělení dotace

Obsah: Odbor školství, kultury a 
tělovýchovy předkládá na základě 
usnesení rady města rozdělení dota-
ce z ministerstva kultury v celkové 
výši Kč 1.140.000,- pro rok 2008 na 
tyto kulturní památky (viz tabulka 
níže). 

ZM schválilo finanční podíly 
v Programu regenerace MPZ 
z rozpočtu města pro rok 2008 
na opravy kulturních památek 
v MPZ Králíky podle přiloženého 
rozpisu. 

5. Informace z MěÚ
Ing. Bouška seznámil zastupitele 

s výsledky personálního auditu na 
MěÚ Králíky, s přijatými opatřeními 
a zároveň zodpověděl dotazy Ing. 
Zimy a JUDr. Ježka. 

6. Vstupy občanů
Pan Pauk vznesl dotaz na způsob 

financování opravy kříže na hřbito-
vě. Dále upozornil na možné zátěže 
(pyrotechnické a jiné) v objektech 
pevnosti Hůrka. 

7. Vstupy zastupitelů
Pan Doubrava zodpověděl dotazy 

pana Juránka týkajícího se součas-
ného vztahu mezi městem Králíky 
a provozovatelem VMK firmou 
Armyfort. 

Starostka ukončila jednání v 20:50 
hod.

Kulturní památka město vlastník stát celkem práce

Zlatá Labuť - fasáda 35.000 140.000 175.000 350.000

Jiskra čp. 359 - střecha 559.000 559.000 1.118.000

Klášter - fasáda ambity 116.000 58.000 406.000 580.000

CELKEM 710.000 1.140.000 2.048.000
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Školství v Králíkách v letech 1945-1954
Jak to bylo se školstvím v Králí-

kách v letech 1945-1953
Košický vládní program a jeho tzv. de-

mokratizace školství již směřovala k jed-
notné škole: nikoliv jednotlivec a talent, 
ale kolektiv a průměr. Očista školství od 
fašistů a kolaborantů, obnovení českých 
škol v pohraničí skýtaly dobovým refor-
mátorům po vzoru sovětské školy i další 
možnosti. Hned v roce 1945 (4. 4.) se 
stal ministrem školství a osvěty Zdeněk 
Nejedlý a pověřencem školství pro Slo-
vensko Ladislav Novomeský. Ministerstvo 
uzavřelo německé školy, tedy i německé 
školy všech stupňů v Králíkách.

Školství v Králíkách mělo už od 19. 
století velmi dobrou úroveň. Na místním 
německém gymnáziu studovali studenti 
ze Slezska i z českého vnitrozemí. V roce 
1873 byla v Králíkách založena známá řez-
bářská škola – škola vychovávající odbor-
níky na zpracování dřeva, kterou někteří 
absolventi končili tovaryšskou zkouškou, 
jiní pokračovali v mistrovském ročníku a 
končili mistrovskými zkouškami v oboru 
truhlářství, soustružnictví a sochařství. 
Scházeli se zde zájemci z Německa, sever-
ských zemí i Itálie. Řezbářské škole vyu-
čovali akademicky vzdělání učitelé a také 
vynikající mistři-řemeslníci. Ve školním 
roce 1910-1911 se zde učilo 150 řádných 
žáků a 22 externistů. Škola zakoupila pro 
své žáky nejmodernější stroje, které mohli 
používat také místní řemeslníci. Po I. 
světové válce učitelé ve škole zorganizovali 
přeškolovací kurzy pro válečné poškozence. 
Jejich frekventanti tak získávali zručnost 
ve zpracování dřeva - v dřevořezbě, výrobě 
figurek, drobného dřevěného domácího 
nářadí. V letech hospodářské krize byl ve 
škole založen výbor, který se staral o bez-
platné stravování žáků a také o získávání 
financí na stipendia.

Další osobitostí Králík byl výchovný 
ústav pro dívky, který v roce 1880 založil 
v Králíkách řád uršulínek. Na tomto 
vzdělávacím zařízení vyučovaly rovněž 
kvalitní osobnosti a tak se ústav záhy roz-
rostl. Získal budovu s parkem v Kladské 
ulici. Řád Uršulinek se však po několika 
letech přestěhoval do Liberce a s ním také 
vzdělávací ústav.

Na počátku 20. století byl v Králíkách 
otevřen výchovný ústav pro zanedbané 
německé a české chlapce ve věku 14-16 
let, v němž působili také čeští vychovatelé. 
Byl umístěn v budově s parkem v Kladské 
ulici, kde původně sídlil vzdělávací ústav 
pro dívky. Po roce 1918 se z této školy 
stala Zemská vychovatelna.

V Králíkách, v Lichkově, Mladkově, 
Červené Vodě, Dolní Lipce, Boříkovicích 
se děti ve věku od 6-14 let učily v obecné 
škole. Děti od desíti let se vzdělávaly také 
v místních měšťanských školách. Mládež 
od 14 do 18 let se dále učila v pokračovacích 
školách různého zaměření, které byly podle 
potřeby zřizovány v Králíkách, Lichkově 
a Mladkově; školy rolnické a řemeslnické 
s různou specializací byly později vystřídá-
ny školami se zaměřením zemědělským a 
průmyslovým. Navštěvovat pokračovací 
školu bylo povinné pro mládež, která ukon-

čila základní vzdělání. Učitelé vyučující 
v tzv.zimních kurzech získávali vzdělání 
v různých kurzech. V roce 1919 byl přijat 
zákon č.67/Sb., podle  kterého bylo možné 
zřizovat tzv.lidové školy, kde se vyučovala 
občanská výchova, dějiny venkovského 
lidu, vlastivěda, lidověda, mravověda, ná-
rodní hospodářství, družstevnictví a hospo-
dyňství. Lidové školy byly určeny lidem na 
venkově a mohly je zřizovat i národnostní 
menšiny v tehdejším Československu. 
Výuka probíhala od 1. ledna do března a 
trvala obvykle čtyři týdny. Zakládání těch-
to škol se chopili dobrovolní organizátoři, 
většinou profesoři z místních gymnázií a 
vyučovali taktéž dobrovolníci „kočovní“ 
učitelé. Němci tyto školy nazývali „Land-
wirtschaftlige Volkshochschule a jejich síť 
vytvořili v celých Sudetech1. Vznikaly také 
školy s pětitýdenními cykly, kde vyučovaly 
humanitní a přírodovědné předměty, ale 
i péči o dítě, hygienu, vedení písemností 
pro úřady a další předměty. Učitele pro 
lidové školy vzdělávala od listopadu 
do dubna a pak od května do listopadu 
Sudetendeutsche Bauernvolshochsule ve 
Velkých Losinách. Vzdělání také bylo mož-
né získat na Zemědělské škole v Děčíně a 
na střední zemědělské škole v Opavě, kde 
se udělovala aprobace pro výuku na zim-
ních nižších rolnických školách. Učitelé si 
museli i po získání aprobace doplňovat své 
vzdělání. Proto byli i organizátory místních 
knihoven, různých odporných přednášek. 
Učitelé a profesoři psali různé články do 
různých vzdělávacích časopisů, profesoři 
zpravidla vědecky pracovali a publikovali 
v odborném tisku. Změnit takto rozvinuté 
a diferencované školství v jednotnou školu 
byl v místních podmínkách úkol značně 
obtížný, ale zmíněná výměna obyvatelstva 
jej umožnila.2

V září 1945 byla založena česká Obecná 
škola v Králíkách s 1.- 5. třídou pro žáky 
od šesti do deseti let a česká Měšťanská 
škola v Králíkách se třemi ročníky pro 
žáky od jedenácti do čtrnácti let. Králíky 
vyhlásily obnovení řezbářské školy a 
otevření reálného gymnázia pro české děti 
a děti slovanských osídlenců. Německé 
děti se na středních školách vzdělávat 
nemohly. Po ukončení povinné školní 
docházky měly možnost pouze vyučení ve 
stavebních oborech. 

Migrace v regionu změnily strukturu 
obyvatelstva po stránce národnostní, 
sociální i vzdělanostní. Lidé přicházeli 
s různými potřebami i představami o vzdě-
lávání svých dětí. Ne vždy jim vyhovovaly 
místní poměry, a tak odcházeli jinam. 
Některé nově založené české obecné a 
měšťanské školy neměly dostatek žáků 
a byly přechodně uzavřeny (Dolní Lipka, 
Boříkovice, Mladkov). Ještě složitější byla 
obnova pokračovacích škol pro děti ve 
věku od čtrnácti do šestnácti let a obnova 
středních škol. 

Lidová škola zemědělská v Králíkách, 
která navazovala na obecnou a měšťan-
skou školu, byla obnovena v roce 1946. 
V podstatě navazovala na tradici výše 
uvedených lidových škol a pokračova-
cích zemědělských škol. Měla prohloubit 

znalost  českého jazyka, matematiky, 
vyučovala se v ní občanská nauka, dě-
jepis a domácí nauky. V učebním plánu 
byly také zemědělské počty a zemědělské 
nauky. Školu navštěvovalo 31 děvčat a 
33 chlapců od ve věku 14-16 let, případně 
15-18 let. Ze zákona povinná výuka pro-
bíhala v úterý a ve čtvrtek od 13.45 do 
18.15 hod. v přízemí reálného gymnázia. 
Původní rolnická škola v Králíkách měla 
velmi dobrou úroveň. Lidová zemědělská 
škola se tak dobrými výsledky chlubit 
nemohla. Učitelé na poradách soustavně 
upozorňovali na obtížnost vyučování; 
projevovaly se velké rozdíly v dosaženém 
vzdělání, inteligenci a schopnostech žáků, 
kteří pocházeli z různorodého prostředí. 
Velkou roli hrálo také rodinné zázemí. 
Například žáci ze Slovenska, děti krajanů 
z Rumunska byly spíše uvyklé každodenní 
tvrdé práci a běžně absolvovaly jen obec-
nou školu. Další vzdělávání považovali 
jejich rodiče i samy děti za zbytečné. Tak 
se v zápisech z pedagogických rad objevuje 
„nezájem o školu, vyzývavé chování u dětí 
ze Slovenska, toulky po městě místo vyučo-
vání“. Učitelé se snažili připoutat žáky ke 
škole kulturním programem, exkurzemi, 
besídkami, nabídkou prázdninových kurzů 
všeobecně vzdělávacích předmětů. O sva-
todušních svátcích pořádali výlety na Slo-
vensko, exkurze do družstevní mlékárny 
v Králíkách, do Žamberka apod. Výsledky 
ale zůstaly mizivé.3

Druhou snahou bylo posílání oběžníků 
rodičům o trestním oznámení pro zane-
dbávání školní docházky.4 Ani pokuty do-
cházku nezlepšily. Rodiče byli spíše ochotni 
zaplatit: vždyť dítě bylo pracovní silou a 
pokuta vyšla levněji než zaplacení jiné 
pracovní síly, které se navíc v pohraničí 
nedostávalo. Ta tam byla tradice pokra-
čujícího vzdělávání zemědělské mládeže a 
etická výchova ukotvená v mravouce.

Na podzim roku 1945 začalo město Krá-
líky usilovat o obnovení osmiletého gym-
názia. V kronice se píše: “Na hranicích 
Čech, Moravy a Slezska, leží uprostřed 
rozsáhlé kotliny mezi Suchým vrchem, 
pohoří Králického Sněžníku  a předhořími 
Jeseníku, ve výšce 570 m n.m., nejvýchod-
nější  město Čech – sídlo okresního-soudu 
– Králíky pod Sněžníkem.

Za okupace byl celý tento okres těžce 
postižen tím, že byl přičleněn k Německu. 
Odsunem Němců po vítězné květnové 
revoluci 1945 a přílivem českého obyva-
telstva do tohoto dříve tolik zapomínaného 
kladského pomezí jeví se potřeba zříditi 
ve středisku kraje v Králíkách pod Sněž-
níkem, školu, která by poskytovala vyšší 
vzdělání, než může dáti škola měšťanská. 
Do okruhu 40 km žádné takové školy ne-
bylo a existence českého pohraničí, poměry 
národohospodářské a kulturní jsou na 
takovém vyšším školství přímo závislé a 
sociální poměry obyvatel si ho vyžadují. 
Z těchto důvodů domáhají se občané ce-
lého přilehlého kraje zřízení střední školy 
v Králíkách pod Sněžníkem. Zástupci 
lidu v čele s předsedou MSK J.Lorencem 
a p.odb.uč, J. Pelikánem se neúnavně 

(pokračování na straně 18)
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o zřízení školy starají a na jejich bedrech 
spočívá jen práce.  Prvá zmínka o zřízení 
střední školy v Králíkách byl na schůzi 
poradního sboru MSK dne 8. října 1945, 
kdy byla zvolena komise, která si vzala 
za úkol opatřiti všechny předpoklady pro 
tuto školu, sebrati všechny doklady, které 
by spravedlivě zřízení školy podporovaly a 
obstarati všechna příslušná povolení.“5

Gymnázium se podařilo obnovit na 
podzim 1946 jako reálné gymnázium 
s technickou a francouzskou třídou. 
Tehdejší ministerstvo školství a osvěty 
mu přislíbilo pomoc.6 Navštěvovaly je 
děti ze vzdálených okresů, pro které 
mělo internát. První profesorský sbor 
sice nebyl v prvních letech úplný, ale byl 
kvalifikovaný: čtyři řádní profesoři, tři 
odborní učitelé a učitel náboženství. Ře-
ditel a sbor kladli důraz na znalosti, etiku 
a samostatnost žáků. Vyučující odborně a 
vědecky pracovali, byli publikačně činní.7 
Nebyl mezi žádný člen KSČ, což se později 
ukázalo jako nevýhoda. 

Gymnázium se stalo přirozeným kul-
turním centrem města. Mělo vlastní 
ochotnický kroužek, připravovalo kulturní 
programy pro veřejnost. Ministr Jaroslav 
Stránský oddálil hrozbu jednotné školy 
o dva roky a ministerstvo i Zemská školní 
rada napomohly rozkvětu školy. V únoru 
1948 však Stránský podal demisi a vystří-
dal jej komunistický ministr Zdeněk Ne-
jedlý. Dne 21. dubna 1948 vešel v platnost 
zákon a o základní úpravě jednotného 
školství (školský zákon).8

Do III. stupně škol patřily také dnes již 
málo známé základní odborné školy, které 
museli povinně navštěvovat žáci, kteří 
nepokračovali ve studiu na jiných školách 
III. stupně. Na základních odborných ško-
lách získávali základy odborného vzdělání 
a pokračovali ve všeobecném vzdělávání. 
V Králíkách byla zřízena rolnická škola, 
která navázala na již zmíněnou lidovou 
školu zemědělskou. Škola byla tříletá a 
studovalo se v ní několik oborů. Vyučoval 

se zde český jazyk, matematika, úvod 
do hospodářství, domácí nauky, zákla-
dy účetnictví, ruština atd.9 Gymnázia 
poskytovala vyšší všeobecné vzdělání. 
Podle politických direktiv KSČ všestranně 
rozvíjela osobnost žáků a připravovala je 
ke studiu na vysokých školách.10

Odbornou řezbářskou školu, kterou na 
sklonku 19. století a v první polovině 20. 
století navštěvovali mnozí budoucí umě-
lečtí řezbáři z různých zemí Evropy, se 
pro nezájem místních obyvatel nepodařilo 
obnovit. Byla to citelná ztráta pro region, 
do kterého byla tato škola přímo organicky 
včleněna, odkud vycházeli známí řezbáři, 
výrobci dřevěných hudebních nástrojů, 
betlémáři a další specialisté. Králíky tím 
ztratily osobitost a tradici spojenou s ma-
nuálně zručným i duchovním rozměrem. 

1 Podrobně In: CIHLÁŘ , J.: Starosta 
Oldřichovic Karl Hübl . Sedlák, spisovatel 
a politik.

2 Na manifestačním sjezdu českého uči-
telstva v červenci 1945 horoval Z. Nejedlý 
pro jednotnou školu, politické vzdělávání 
mládeže, pro sepětí školy s dělnictvem 
a uváděl příklady ze Sovětského svazu. 
Podporoval ho ministr informaci Václav 
Kopecký a Ladislav Novomeský.

3 Dle záznamů si dívky odmítaly nosit 
ruční práce na domácí nauky, chlapci 
opouštěli školu kdy se jim zachtělo, na 
hodinách byli pasivní. Zájem o učení ne-
zvedly ani nabídky stipendií v roce 1947 
pro děvčata, která chtějí studovat na hos-
podářských školách. Děvčata neprojevila 
o další studium žádný zájem. Mnoho žáků 
odcházelo pracovat do továrny nebo do 
učení a rodiče to škole ani neoznámili.

4 Dle tehdejšího školského zákona moh-
li být rodiče za zanedbání docházky svých 
dětí do školy soudně stíháni. Pokuta se 
pohybovala v rozmezí 500 – 1000 Kčs.

5 Viz dokumenty uložené ve Státním 
okresním archivu Ústí nad Orlicí (Škol-
ství, Gymnázium Králíky 1945-1967).

6 Po volbách 1946 se ministrem školství 

stal národní socialista JUDr. J. Stránský. 
Ministerstvo přislíbilo škole pedagogy 
podle požadovaných aprobací  a finance 
na zařízení kabinetů.

7 Ředitel přispíval články do Jednoty 
matematiků a fyziků českých, další se po-
díleli na tvorbě slovníku staroslověnského 
jazyka, překládali z francouzštiny, pořá-
dali muzejní sbírky, komponovali hudbu, 
režírovali ochotnické divadlo atd.

8 Podle něj byly zřizovány mateřské 
školy, národní školy, které měly pět po-
stupných ročníků (1. - 5.) a střední školy 
se čtyřmi postupnými ročníky. Tento typ 
střední školy, dnešní II. stupeň základní 
školy, měl poskytnout ucelené základní 
všeobecné vzdělání. Vedle jazyka vyučo-
vacího se nově zaváděla výuka ruského 
jazyka, vyučovala se matematika, přírodní 
vědy, obory technické, estetické, zdravotní 
a tělovýchova. Žáci posledního ročníku byli 
povinni manuálně pracovat v některém 
oboru zemědělském nebo průmyslovém, 
aby měli kontakt s dělnickou třídou. Ná-
sledovaly odborné školy, které poskytovaly 
přípravu pro určité povolání a prohlubo-
valy všeobecné vzdělání. Vyšší odborné 
školy (čtyř- až pětileté) poskytovaly vyšší 
odborné vzdělání. Jejich absolventi mohli 
studovat na vysoké škole.

9 V školním roce 1948/49 uvádí kronika: 
„Chování žáků není uspokojivé, do všeho 
zasáhly únorové události., do všech před-
mětů pronikla nekázeň, lajdáctví. Škola 
má 110 žáků. Bude zřízena Základní od-
borná škola rolnická – III. stupeň. Žákům 
přibude ekonomie, družstevnictví, literár-
ní besedy. Škola má špatnou docházku, 
žáci odcházejí do průmyslu. Uvažuje se 
o využití zkušeností bývalé mladkovské 
lidové školy zemědělské...“

10 Došlo ke změně ve vyučovacích před-
mětech, nově byl zařazen ruský jazyk, 
zůstal další živý jazyk a latina. Vyučovala 
se matematika, přírodní vědy, filozofie, 
obory technické, estetické, zdravotní a 
tělovýchova.

(pokračování příště)

Školství v Králíkách v letech 1945-1954

Rozluštění prvního úkolu
z pohádky

LUDOLFOVO KRÁLOVSTVÍ:
Čísla, ve kterých jsou jen samé jedničky, 

jsou 1,11,111,1111……
Číslo, které hledáme, můžeme najít 

tak, že budeme jednotlivá čísla složená ze 
samých jedniček, vždy dělit číslem devět a 
budeme sledovat zbytky při dělení.

Hledané číslo bude takový podíl, kdy 
zbytek při dělení bude nula.

11:9=1 (zbytek 2)
111:9=12 (zbytek 3)
1111:9=123 (zbytek 4) atd.
111111111:9=12345679 (zbytek 0)
V Ludolfově království žilo tedy celkem 

12 345 679 pohádkových a nepohádkových 
bytostí.

Rychlejší cestou k nalezení hledaného 
čísla je využití kritéria dělitelnosti devíti. 
Číslo je dělitelné devíti, je-li jeho ciferný 
součet dělitelný devíti. Nejmenší možný dě-
lenec tedy bude složen z devíti jedniček.

(pokračování ze strany 17)
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Komerční banka, a.s.
pobočka Králíky,

oznamuje,

že pro Vás připravila

mimořádnou nabídku zvýhodněných hypotéčních úvěrů. 

Přijďte se k nám včas poradit o financování nákupu bytu, domu či jiného řešení
způsobu Vašeho bydlení a zajistit si výhodné podmínky v předstihu.

Bližší podrobnosti Vám sdělí pracovníci Komerční banky v Králíkách:
Dita Ullrichová, ředitelka pobočky, tel. 955 565 350, 724 958 981

Ivana Rýdlová, bankovní poradce, tel. 955 565 352
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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 dubnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

93 let - Božena Kalousová
91 let - Leo Kosek
86 let - František David
85 let - Jan Balík,
 - Anna Novotná,
 - Hana Krejčová
84 let - Olga Bačovská
83 let - Markéta Školutová
80 let - Ladislav Urban
79 let - Marie Temňáková
77 let - Jiří Pospíšil
76 let - Růžena Mitvalská,
 - Jarmila Hádková

74 let - Jindřich Dostál
73 let - Alena Vacková
72 let - Antonín Žižka
71 let - Miroslav Haas,
 - Zdenka Hernychová,
 - Jiří Ptáček,
 - Josef Šejvl,
 - Štefan Veselovský
70 let - Karel Stollin,
 - Bohumil Loufek,
 - Drahomíra Švédová,
 - Irena Zezulková

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Iva Pelikánová

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Vít Linhart – Petra Zajíčková,            Martin Stareček – Miroslava Moravcová

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
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
12. 04. So MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
13. 04. Ne MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
19. 04. So MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
20. 04. Ne MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
26. 04. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
27. 04. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
01. 05. Čt MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
03. 05. So MUDr. Dunglová Letohrad Tyršova 972 972 324 447
04. 05. Ne MUDr. Dunglová Letohrad Tyršova 972 972 324 447

Vzpomínka
Před 10 lety dne 6. dubna nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, tatínek, 

strýc pan František Šmíd.

stále vzpomíná rodina

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“

Denisa Martincová

Informace
z katastru

nemovitostí
nyní lehčeji
Získat informace z katastru ne-

movitostí včetně mapy je už nyní 
velice jednoduché. Aplikace uká-
že celou mapu a uživatel se z ní 
dozví konkrétní číslo parcely.

Český úřad zeměměřický a 
katastrální zahájil v minulých 
dnech zkušební provoz nové apli-
kace, která zpřístupňuje zájem-
cům vedle základních informací o 
nemovitostech a o průběhu zápisů 
do katastru nemovitostí nyní také 
obraz katastrálních map z celého 
území České republiky.

Stávající internetová aplikace 
Nahlížení do katastru nemovitostí 
zaznamenala v roce 2007 více než 8 
milionů přístupů. V lokalitách, kde 
dosud není katastrální mapa v digi-
tální podobě, jsou k dispozici rastry 
katastrálních map doplňované ve 
dvoutýdenních intervalech o orien-
tační zobrazení změn z geometrických 
plánů. 

„Uživatelé aplikace tak mají pří-
stup k průběžně aktualizovaným 
komplexním informacím z katastru 
nemovitostí přímo od svého pracov-
ního stolu. Mohou využít i webovou 
mapovou službu umožňující zobrazit 
mapy přímo v uživatelově aplikaci 
a kombinovat je s jinými mapovými 
produkty,“ uvádí se v tiskové zprávě 
ČÚZK.

Aplikace je dostupná na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 

V současné době aplikace běží ve 
zkušebním provozu. 

Poděkování
Touto cestou bych chtěla po-
děkovat poctivému a hodnému 
nálezci ztracené bankovní karty 
panu Josefu Pichovi za její 
odevzdání na Policii ČR Králíky. 
Vážím si tohoto činu a děkuji.

Marie Tomešová

Kadeřnictví
Monika Peterová (Štorková)

Po delší přestávce opět v provozu.

Objednávky přijímáme na
tel. čísle: 739077743.

Pánské oddělení Úterý 12.00 - 18.00

Dámské oddělení dle dohody.
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Program na DUBEN
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
pátek   4.   zač. v 20.00 hod
Nová česká komedie z prostředí malebné moravské vesničky 

s Bolkem Polívkou v hlavní roli o chlapech s hlavou v oblacích, 
hříšných touhách a jedné svatbě, která skončila málem jako 
bitva o Waterloo.

LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
úterý   8.   zač. v 17.00 hod
Volné pokračování úspěšného dobrodružného snímku, ve 

kterém se hledač pokladů (Nicolas Cage) snaží odhalit pravdu 
o smrti amerického prezidenta Abrahama Lincolna podle na-
lezeného deníku vraha Johna Bootha, v němž záhadně schází 
osmnáct stránek.

OBČAN HAVEL
pátek 11.
zač. ve 20.00 hod
Žádný prezident na světě 

nepustil filmaře na tak 
dlouho (natáčelo se téměř 
jedenáct let) a tak blízko 
do své pracovny i do svého 
soukromí. Unikátní doku-
ment si našel již více než sto 
tisíc diváků a nemá obdobu 
v historii celé naší kinema-
tografie.

úterý   15.   TOUHA, OPATRNOST   zač. ve 20.00 hod
Historický milostný příběh mladé špionky v protijaponském 

odboji za druhé světové války. Atentátnice i její oběť upadají 
do tajuplného vztahu plného erotiky, ze kterého není úniku. 
Oscarový režisér Ang Lee pečlivě rekonstruuje válečnou atmo-
sféru Hongkongu a Šanghaje.

… A BUDE HŮŘ

pátek   18.

zač. ve 20.00 hod

Podle stejnojmenné kultovní 
knihy Jana Pelce (přesněji 
řečeno především podle druhé 
části knihy nazvané Děti ráje) 
natočil Petr Nikolaev syrový 
černobílý snímek zachycující 
tíživou dobu komunistické 
normalizace na přelomu se-
dmdesátých a osmdesátých let 
minulého století. 

VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
úterý   22.   zač. ve 20.00 hod
Viggo Mortensen a Naomi Wattsová v hlavních rolích krimi-

nálního thrilleru o působení ruské mafie v současném Londýně. 
Tvůrci věcně a s jistou dávkou naturalismu popisují svět násilí, 
drog, hazardu a obchodu s bílým masem, svět, ve kterém lidský 
život nemá žádnou cenu.

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
pátek   25.   zač. ve 20.00 hod
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými 

strážci zákona i hranicemi vlastních možností v novém filmu 
režiséra Filipa Renče, který se jako jeden z mála českých fil-
mařů věnuje žánrovým filmům; v tomto případě klade důraz na 
akční sekvence a působivé obrazy sjezdu balkánské panenské 
Černé řeky.  
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ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
úterý   29.   zač. v 17.00 hod
Další dobrodružství oblíbených francouzských komiksových 

hrdinů. Asterix a Obelix tentokrát zachraňují čest galské vý-
pravy na olympijských hrách, samozřejmě s pomocí kouzelného 
posilujícího elixíru.

Klub Na Střelnici Králíky
DUBEN  2008
IVO JAHELKA:
PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU
sobota   12.   zač. v 19.30 hod
Hudebně zábavný pořad známého zpíva-

jícího právníka JUDr. Ivo Jahelky. Vstupné 
100,- Kč.

THE FLASH BRASS
čtvrtek   17.   zač. v 19.00 hod
78. koncert Kruhu přátel hudby představí rodinné žesťové 

trio Stanislava Bartoška a jeho dvou synů, studentů AMU a 
JAMU. Spoluúčinkuje varhanice dr. Ingrid Silná, PhD. Koncert 
se koná v kostele sv. Michaela v Králíkách. Vstupné 60,- Kč, 
děti a mládež zdarma.

sobota   19.   VISACÍ ZÁMEK   zač. ve 20.00 hod
Koncert punkové legendy – 26 let na hudební scéně v ne-

změněné sestavě! Křest DVD! Předkapela Nou Entry. Vstupné 
120,- Kč.

JAK PRINCEZNA MÁŇA ZACHRÁNILA MARTINA Z 
PEKLA

úterý   22.   zač. v 8.30 a 10.00 hod
Divadelní pohádka pro předškolní a školní děti a další pří-

chozí. Vstupné 25,- Kč.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
V sobotu 3. května 
2008 vystoupí na Střel-
nici trojice slavných 
českých muzikantů a 
písničkářů – VLASTA 
REDL, JAROSLAV 
SAMSON LENK a 
SLÁVEK JANOUŠEK 
v pořadu „Barvy domo-
va“. Originální hudební 
spojení tří různých přístupů k hudbě jistě zaujme 
početné publikum. Vstupenky pro jednotlivce 
i organizace lze objednat na tel. č. 603 849 460.

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.

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

Dětský koncertík
středa 16. 4. 2008

začátek v 17:30 hodin v sále ZUŠ

Koncert žáků
čtvrtek 24. 4. 2008

začátek v 18:00 hodin v sále ZUŠ

Setkání pěveckých sborů
(Králíčci z Králík a Korálky ze Žamberka)

pátek 25. 4. 2008
začátek v 18.00 hodin v sále ZUŠ
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Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc DUBEN

1. 4.
Absolventský koncert
Letohrad, 17:00, ZUŠ - sál.

2. 4.
Alvin a Chipmunkové
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - rodinný animovaný, 
hudební. Alvin, Simone a Theodor jsou tři 
neobyčejné veverky, které nejen že umí 
mluvit, umí i výborně zpívat. Natočí desku, 
koncertují, jsou obklopeni davy fanoušků. 
Pouštějí se i do různých dobrodružství a 
jsou nezbědní až běda. Česky 87 min., pří-
stupný, 60,- Kč.

Na vlastní nebezpečí
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597. Film ČR, 92 minut, přístup-
né, thriller, vstupné 70,- Kč.

3. 4.
Člověk z mramoru
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Polsko - drama. Legendární 
film s „protisocialistickým“ charakterem. 
Sledujeme pohnutý osud úderníka 50.let 
v šílenství doby. Usilovnost a nadšení doby 
jej vynese do funkce, vědomí přirozené mo-
rálky a spravedlnosti jej přivede do vězení. 
Titulky, 150min., od 12 let, FK 35,- kč, 
ostatní 45,- Kč.

Asterix a olympijské hry
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Film Fr./ŠP./Něm, 117 min., 
vstupné 64 + 1 Kč, přístupný.

4. 4.
Já legenda
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, 

Hlavní 137. Film USA, 100 minut, české 
znění, mládeži přístupno od 12 let, vstupné 
30 a 35. Objednávky vstupenek ÚT – ČT 
v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, tel. 
583 231 091.

Beseda s pracovníkem Linky důvery 
Pardub.kraje

Letohrad, 18:00, NZDM Street.

Víš přece, že neslyším, když teče 
voda

Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. 
Hanuše. Agentura Harlekýn Praha. Robert 
Anderson. Tři směšné příběhy, zároveň 
i velice lidské, mohou potkat i nás. 

Poznání šokem - Petr Nárožný, Jiří Ptáč-
ník, Václav Vydra, Dana Morávková nebo 
Eva Janoušková.

Stopy holubic - Libuše Švormová, Jiří 
Ptáčník, Dana Morávková nebo Eva Ja-
noušková, Václav Vydra.

Já jsem Herbert - Petr Nárožný, Květa 
Fialová.

Předprodej vstupenek v Kulturním a 
informačním centru čp. 30.

Setkání v poušti
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. DS Diviš Žamberk a DDM Animo. 
Co je silnější, láska, boj nebo pohádka? To 
řeší hlavní postavy hry, vše je podbarveno 
orientálními rytmy. Můžete se těšit na tři 
sólové tanečnice, pět tanečních skupin a na 
malé překvapení na závěr. Vstupné 70,- Kč 

(majitelé pernamentky zdarma), (L.K.Se-
mrádová, P. Osuský).

5. 4.
Lovci pokladů: Kniha tajemství
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - dobrodružný, akční. 
Širokoúhlý titulky, 124 min., přístupný, 
70,- Kč.

Mistrovství České republiky v přes-
polním běhu

Jablonné nad Orlicí, 10:00, areál Malák, 
pořádá atletický oddíl TJ.

6. 4.
Lovci pokladů: Kniha tajemství
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - dobrodružný, akční. 
Širokoúhlý titulky, 124 min., přístupný, 
70,- Kč.

7. 4.
Občan Havel
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR, 119 min., vstupné: 59 + 
1 Kč, přístupný.

Sebeobrana pro ženy
Letohrad, 16:00, Mateřské centrum Mo-

zaika, 17. 4. v 16:00 h, 25. 4. v 16:00 h.

Zdraví na talíři
Žamberk, 16:00, Rodinné centrum Poho-

da. Vytvořte doma nějaké zdravé a chutné 
jídlo (moučník, obložené mísy, hlavní chod, 
fantazii se meze nekladou) a přineste jej 
v pondělí 7. 4. 2008 v 16:00 do RC Pohoda. 
Proběhne zde zdravá hostina se slavnostním 
vyhodnocením nejlepšího pokrmu. První tři 
místa budou odměněna věcnými cenami. 
S sebou přineste recept patřící k vašemu 
výtvoru. Vstupenkou na hostinu je vlastní 
zdravý pokrm.

9. 4.
Nejkrásnější hádanka
Letohrad, 17:00, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597. Matěj pracuje u sedláka 
a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý 
boháč však jejich lásce nepřeje, představuje 
si pro dceru bohatšího ženicha. Matěj najde 
bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za 
odměnu daruje kouzelnou jahodu, díky níž 
oba rozumějí řeči ptáků. 98 minut, přístup-
né, rodinné,  vstupné 70,- Kč.

Rambo: Do pekla a zpět
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA, Německo - akční, 
drama, thriller. Čtvrtý díl série oblíbeného 
akčního filmu. Nestárnoucí John Rambo 
(Sylvester Stallone) opět vezme sprave-
dlnost do svých rukou - a poteče krev. 
Hodně krve. S.S. jako režisér fimlu chce 
co nejreálněji ukázat hrůzy, které se ve 
válkách dějí. Širokoúhlý, titulky, 98 min., 
od 15 let, 65,- Kč.

Pedig s paní Marií Moravcovou
Letohrad, 16:00, Mateřské centrum Mo-

zaika. Materiál lze zakoupit u nás. Na akci 
je nutné se přihlásit do 7. 4. 2008 ( z důvodu 
omezeného počtu volných míst).

10. 4.

Všichni do jednoho
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39, Klub Uhelna. Film ČR - tragi-
komedie. Šestice hráčů uzavřená ve sklepě 
nemá sebemenší možnost úniku. Účastní 
se brutální, o to však populárnější televizní 
reality show typu Válka. Česky, 106 min., 
přístupný, FK 35,- Kč, ostatní 45,- Kč.

Kurz skleněné mozaiky na dřevěný 
talíř

Žamberk, 17:00, Rodinné centrum Po-
hoda. Pomocí práce se sklem a spárovací 
hmotou si vytvoříte z obyčejného dřevěné-
ho talíře skvělý originál. V ceně kurzu je 
zahrnut veškerý materiál (barevná skla, 
pomůcky, spárovací hmota, talíř), káva 
nebo čaj a odměna pro lektorku. Kurzem 
vás zkušeně provede Jana Gajdošová. Cena 
kurzu je 240 Kč.

Kyšperk na mapách
Letohrad, 16:30, zasedací síň zámku. Vý-

stava potrvá do 8. 5. 2008. Otevřeno: Po - Pá 
15:00 - 17:00h., So 9:00 - 11:00h. Dopolední 
návštěvu je možno dohodnout v informač-
ním centru na tel.: 465 622 092.

11. 4.
Svatba na bitevním poli
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, 

Hlavní 137. Film ČR, 100 minut, české 
znění, mládeži přístupno od 12 let, vstupné 
30 a 35. Objednávky vstupenek ÚT – ČT 
v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, tel. 
583 231 091.

Prachy? Prachy!
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Žamberské jarní slavnosti. 
Divadelní soubor Tyl Králíky. Ray Cooney. 
Nález kufříku s obrovským množstvím 
peněz rozmetá soužití spořádaného man-
želského páru. Vidina bohatství rozpoutá 
neuvěřitelný řetězec lží, úskoků, výmluv a 
vydírání. Režie Zdeněk Němeček. Vstupné 
70,- Kč.

Kurz vázání šátků na nošení mi-
minek

Letohrad, 16:00, Mateřské centrum Mo-
zaika. S paní Hankou Adamcovou.

1. Komorní ples
Žamberk, 19:30, Tobogán - restaurace 

Babeta Pod Černým lesem. Dámský klub 
RosaLie Žamberk Vás srdečně zve na 1. 
Komorní ples. K tanci a poslechu hraje Alba-
tros Vysoké Mýto. Vstup ve večerním spole-
čenském oděvu. Pro účastníky je připravena 
tombola, předtančení, videoprojekce. Během 
plesu je možno se nechat vyfotografovat paní 
Janou Dytrichovou. Předprodej vstupenek 
od 3. 3. v Knihařství a Rámování, ing. Eva 
Tobišková, Pod Radnicí 147, Žamberk, tel.: 
731 525 627.

12. 4.
Pokání
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film VB - romantický. Osudová 
láska, která v polovině 30. let minulého 
století spojila napříč třídním systémem aris-
tokraticky krásnou Cecilii (Keira Knightley) 
a sympatického Robbieho (James McAvoy) 
jehož jediným majetkem byla inteligence, 
se díky zlovolnému nařčení mění v tragédii.
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Natočeno podle románu Iana McEwana. 
Titulky 122 min., od 15 let, 60,- Kč.

Kinematovlak
Žamberk, 08:00, Nádraží ČD, 1. kolej. 

48. mezinárodní festival filmů pro děti a 
mládež. Vlak bude přístupný ve dnech 12. 
- 14. 4. 2008 na nádraží ČD v Žamberku 
na první koleji mezi nákladovou a staniční 
budovou.

8:00 - 8:30 Krtkova dobrodružství, 8:30 
- 9:00 Broučci, 9:00 - 9:30 Toulky s lesníkem, 
9:30 - 10:00 Povídání o pejskovi a kočičce, 
10:00 - 10:30 Žofka a její dobrodružství, 
10:30 - 11:00 Svět Petra Králíčka a jeho 
přátel I., 11:00 - 11:30 Pohádky ovčí babičky, 
O loupežníku Rumcajsovi, Pohádky z mechu 
a kapradí, 11:30 - 12:00 Dášeňka, Maxi-
pes Fik, Bob a Bobek, Jája a Pája, 12:00 
- 12:30 Z deníku žáka III.B, aneb Edudant 
a Fraucimor, Nils a divoké husy, Bubáci a 
hastrmani, 13:00 - 15:00  Cesta do fantazie, 
15:00 - 16:30  Experti. Vstup zdarma.

Jedenácté přikázání - F.F.Šamberk
Letohrad, 19:30, Orlovna, Orlice, Hraje 

Zdobničan Vamberk. Vstupné 50,- Kč.

13. 4.
Kinematovlak
Žamberk, 08:00, Nádraží ČD, 1. kolej. 

8:00 - 8:30 Jak to chodí u hrochů, Čarodějné 
pohádky, Matylda, Do pohádky, 8:30 - 9:00 
O loupežníku Rumcajsovi, 9:00 - 9:30 Gogo 
a Figi, Chaloupka na vršku, Čaroděj z nafu-
kovacího stromu, Doktor Animo, 9:30 - 10:00 
Berta a Ufo, Krysáci, Dětský zvěřinec, 10:00 
- 10:30 Krtkova dobrodružství, 10:30 - 11:00 
Broučci, 11:00 - 11:30 O korouru Mikešovi, 
11:30 - 12:00 Povídání o pejskovi a kočičce, 
12:00 - 12:30 Cesta za zpívajícím smrkem, 
13:00 - 15:00 Lišák Renart, 15:00 - 16:30 
Hrdinové z říše Gaja, 16:30 - 18:00 Lucie, 
postrach ulice. Vstup zdarma.

Pokání
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film VB - romantický. Titulky 
122 min., od 15 let, 60,- Kč.

Setkávání 2008
Potštejn, 08:00, náměstíčko. Lidé všech 

věkových kategorií, sportovci aktivní 
i gaučoví, všichni lidé dobré vůle přijďtě na 
další ročník putování po místech dálkové 
turistické cesty Dr. J. S. Gutha - Jarkov-
ského, spoluzakladatele olympijských her, 
KČT. Otevření nových poznávacích okruhů. 
Oficiální program: 8:00 - 10:00 Prezentace, 
zakoupení startovného - příležitostné turis-
tické známky, která v tento den opravňuje 
ke slevě na vstupném na hrad, do zámku a 
slevě na občervení v některých restauracích, 
9:00 - 9:30 Projevy představitelů turistiky, 
sportu a krajů, odhalení památníku zakla-
datelů a činovníků KČT u příležitosti 120.
výročí vzniku KČT, 9:30 - 10:00 Sázení lip 
republiky u příležitosti 90.výročí vzniku 
republiky, 9:30 - 10:30 Rozchod po nových 
poznávacích okruzích na hradním kopci, 
Velešově, Kapradi, Hájku, Modlivém dolu 
a Sopotnici. 

Doprovodný program: 8:00 - 10:00 Decho-
vá hudba v místě soustředění, 8:30 - 10:00 
Ukázka výcviku služebních psů, 10:00 Od-
jezd vodáků po Divoké Orlici, 10:00 - 15:00 
Prodejní výstava obrazů grafické skupiny 
GAMA a fotografií s přírodní tématikou v 
prostoru zámku, 11:00 - 12:00 Mše s chrá-
movou hudbou v kostele sv. Vavřince, 14:00 
- 15:00 Koncert na nádvoří zámku.

Zvou Vás Obec Potštejn, KČT Sopotnice 

a RTIC Kostelec nad Orlicí
www.setkavani.euweb.cz,
www.potstejn.cz

Kunčický drtikol
Letohrad, 10:00, areál pod Umbulí. Závo-

dy bicyklů ve sjezdu.

Fotografie D. Popeláře a origami 
Renaty Popelářové

Letohrad, 11:00, evangelický kostel.

14. 4.
Kinematovlak
Žamberk, 08:00, Nádraží ČD, 1. kolej. 

8:00 - 8:30 Pohádky ovčí babičky, O lou-
pežníku Rumcajsovi, Pohádky z mechu a 
kapradí, 8:30 - 9:00 Dášeňka, Maxipes Fík, 
Bob a Bobek, Jája a Pája, 9:00 - 9:30 deníku 
žáka III.B, aneb Edudant a Fraucimor, Nils 
a divoké husy, Bubáci a hastrmani, 9:30 
- 10:00 Jak to chodí u hrochů, Čarodějné 
pohádky, Matylda, Do pohádky, 10:00 
- 10:30 O loupežníku Rumcajsovi, 10:30 
- 11:00  Gogo a Figi, Chaloupka na vršku, 
Čaroděj z nafukovacího stromu, Doktor 
Animo, 11:00 - 11:30  Berta a Ufo, Krysáci, 
Dětský zvěřinec, 11:30 - 12:00 Krtkova 
dobrodružství, 12:00 - 12:30 Broučci, 13:00 
- 15:00 Malý Nemo, 15:00 - 16:30 Království 
koček. Vstup zdarma.

15. 4.
Absolventský koncert
Letohrad, 17:00, ZUŠ - sál, Letohrad.

16. 4.
Monstrum
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - thriller. Párty na 
počest Roba Hawkinse se zvrtne ve chvíli, 
kdy do města dorazí obrovské monstrum. 
Nastává panika, všichni v nastalém chaosu 
utíkají. Svědectví o všem podává jediná 
digitální kamera a ti, kdo jsou na živu a 
mají sílu točit. Titulky, 84 min., od 15 let, 
60,- Kč.

Svatba na bitevním poli
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597. 100 minut, přístupné od 12 
let, komedie, vstupné 70,- Kč.

Úvodní přednáška ke kurzu o medi-
taci a léčení

Letohrad, 17:00, Mateřské centrum 
Mozaika.

Hosté Vladimíra Zamazala
Letohrad, 18:00, Divadelní vinárna Ko-

lár. Bude Vám představen katolický farář 
z Lanškrouna P. Dr. Zbigniew Czendlik. 
K pohodě zazpívají a zahrají Eva a Ladislav 
Šichovi z České Třebové, členové skupiny 
Madam. Vstupné 50,- Kč.

17. 4.
Šťastné míle
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Austrálie - dobrodružná 
komedie, drama. Kdesi na australském 
pobřeží přistane indonéská rybářská loď 
s pasažéry z Kambodže a Íráku, kteří se 
pokoušejí ilegálně dostat do země. Okla-
máni se ocitají na kraji poušti tři stovky 
kilometrů od nejbližšího města. Širokoúhlý, 
titulky, 105 min., od 12 let, FK 45,- Kč, 
ostatní 55,- Kč.

A bude hůř
Jablonné nad Orlicí, 20:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR, 86 min., vstupné: 69 + 1 

Kč, přístupný od 15 let.

Nejkrásnější hádanka
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR. Režisér Zdeněk Troška 
( Z pekla štěstí) opět pohádkový:tentokrát 
spojil dvě pohádky Jana Drdy o Matějovi a 
Majdalence a o princezně, která hádala, až 
prohádala. V hlavních rolích uvidíme Jana 
Dolanského, Tatjanu Medveckou, Ladislava 
Potměšila a Miroslava Táborského. 98 min., 
vstupné: 69 + 1 Kč, přístupný.

Absolvenstký koncert
Letohrad, 18:00, ZUŠ - sál, Letohrad.

18. 4.
Asterix a olympijské hry
Hanušovice, 16:00 a 18:00, kino Mír, 

Hlavní 137. Film Španělsko, Německo, 
Francie 117 minut, české znění, mládeži pří-
stupno, širokoúhlý, vstupné 25 a 30. Objed-
návky vstupenek ÚT – ČT v prodejně Ing. 
Grabovský, Hlavní 137, tel. 583 231 091.

Víkendové duchovní obnovy
18. 4. - 20. 4.; Křesťan v moderním světě 

P. Michalčík, Hora Matky Boží - Poutní dům, 
Dolní Hedeč 2, Králíky 561 69, tel:465 631 
178, mobil: 605 912 840, info@poutnidum.
cz, www.poutnidum.cz.

Jedenácté přikázání
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. DS Zdobničan Vamberk. Komedie 
plná nedorozumění plynoucích ze zapření 
stavu manželského. Režie Alena Joa-
chimsthalerová. Vstupné 70,- Kč, majitelé 
permanentky zdarma.

Slávek Klecandr
Žamberk, 21:15, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Klub Uhelna - recitálový koncert, 
vstupné pouze na koncert 40,- Kč (vstupné 
na divadlo + koncert 70,- Kč).

Jarní koncert PDPS s hostem z Klad-
ska

Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. 
Hanuše. Pořádá ZŠ.

Pomoc člověku
Letohrad, 18:30, NZDM Street. Projekce 

skvělého dokumentu z festivalu Jeden svět. 
Režie Martin Štoll 28. min. film seznamuje 
velmi poutavou a originální formou s růz-
nými druhy Služeb a pomoci pro uživatele 
drog v ČR.

19. 4.
O život
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - komedie. Nová kome-
die Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v 
hlavní roli. Oslava na chatě, vášnivá noc 
strávená s neznámou dívkou..a následky..
Komedie o početí, se kterým se nepočítalo. 
Širokoúhlý, česky, 92 min., přístupný, 
60,- Kč.

Koncert pěveckých sborů
Letohrad, 17:00, Evangelický kostel. 

Korálky Žamberk, Petrklíč Letohrad.

Kurz meditace a léčení
Letohrad, 09:00, Mateřské centrum Mo-

zaika. 19. a 20. 4., 26. - 27. 4. Kurz je vhodný 
jak pro úplné začátečníky i pokročilé. Cca 
25 hodin strávíte v příjemné společnosti po-
dobně laděných lidí. Cena kurzu je 2500,- Kč 
za oba víkendy. Na akci je nutné se předem 
přihlásit. Bližší informace na tel.: 732 72 17 
15 nebo emailem: 101Lenka@seznam.cz.

Tradiční přehlídka harmonikářů
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Kunvald, 16:00, Sokolovna. Hrají harmo-
nikáři z Kunvaldu, Brna, Prahy, Podlesí, 
hosté z Moravy a další.

Floor Master 2008
Letohrad, 14:00, TJ Spartak. 1. ročník 

soutěže Euro skupin Break dance.

Soutěž dětských párů ve společen-
ském tanci

Letohrad, 11:00, Dům kultury.

20. 4.
Kolem Pastvinské přehrady
Ústí nad Orlicí, 08:00, Mírové náměstí. 

23. ročník. Cyklotrasy: 50 a 100 km. Stokilo-
metrová trasa vede přes Hejnice do Žamber-
ka, dále na Kunvald, Bartošovice, Zemskou 
Bránu, Čihák, České Petrovice, Pastviny, 
Jablonné nad Orlicí a Dolní Čermnou a přes 
Dolní Dobrouč zpět do Ústí nad Orlicí. Start 
je průběžně od 8 do 9 hodin na Mírovém 
náměstí v Ústí nad Orlicí. Nejedná se o zá-
vod, dodržuj zákon 361/2000 o pozemních 
komunikacích a pravidlo šťastného návratu. 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
pořádá KČT Ústí nad Orlicí. Zajišťuje Milan 
Richter s rodinou, tel.: 465 527 651, e-mail: 
richterpoetik@seznam.cz

23. 4.
Václav Neckář a BACILY
Hanušovice, 19.00, DK Hanušovice. 

Profilový koncert stálice naší populární 
hudby. Objednávky vstupenek ÚT – ČT 
v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, tel. 
583 231 091.

Let´s Dance 2 Street dance
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - romantické hudební 
drama. Když vzpurná Andie, která nadevše 
miluje Street dance, začne studovat umě-
ní, snaží se zapadnout a přitom si udržet 
starý styl života. Spojí své síly s nejlepším 
tanečníkem na škole. Titulky 98 min., od 
12 let, 65,- Kč.

Once
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597. On je pouliční muzikant a 
občas si přivydělává v dílně svého otce. Ona 
je talentovaná pianistka z Čech, která odešla 
do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. 
Film s oscarovou písní s Markétou Irglovou 
a Glenem Hansardem. 86 minut, přístupné 
od 12 let, hudební, vstupné 60,- Kč.

24. 4.
Rambo: Do pekla a zpět
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film USA. 93 min., vstupné: 64 + 
1 Kč, přístupný od 15 let.

Kurz malování na hedvábí
Žamberk, 17:00, Rodinné centrum Poho-

da. Přijďte si namalovat originální hedváb-
ný šátek nebo šál za pomoci Dany Hubálko-
vé. Vytvoříte si doplněk, který nebude mít 
nikdo jiný. V ceně kurzu je zahrnut veškerý 
materiál (šál nebo šátek, barvy na hedvábí, 
kontury na hedvábí), pomůcky, káva nebo 
čaj a přítomnost příjemné lektorky. Hlaste 
se telefonicky, počet míst je omezen. Cena 
kurzu 110 Kč.

Turnaj v kulečníku
Letohrad, 15:00, NZDM Street.

25. 4.
Lovci pokladů: Kniha tajemství
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, 

Hlavní 137. Film USA 124 minut, mládeži 
přístupno, širokoúhlý, vstupné 30 a 35. 
Objednávky vstupenek ÚT – ČT v pro-
dejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, tel. 
583 231 091.

Slovanské nebe
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. DS Diviš Žamberk. Komedie, kde 
uvidíme, jak nám slovanští bohové darovali 
kus nebe a jak vznikly Čechy. Režie Ivana 
Šrámková. Vstupné 70,- Kč, majitelé per-
manentky zdarma.

Květiny a včely
Letohrad, 16:00, přízemí zámku.

26. 4.
Kuličkiáda také „čarodejnice“
14:00, oheň, opékání buřtů, Hora Matky 

Boží - Poutní dům, Dolní Hedeč 2, Králíky 
561 69, tel: 465 631 178, mobil: 605 912 840, 
info@poutnidum.cz, www.poutnidum.cz.

Nejkrásnější hádanka
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - pohádka. Nová filmová 
pohádka Zdeňka Trošky zapůsobí veselou 
a hravou letní atmosférou. Matěj miluje 
Majdalenku, dceru sedláka. Ten ale jejich 
lásce nepřeje a Matěje vyžene. Mládenec 
se dostane až na královský hrad, padne do 
rukou loupeživého rytíře, ale jako v každé 
správné pohádce nakonec snad všechno dob-
ře dopadne. 98 min., přístupný 70,- Kč.

27. 4.
Nejkrásnější hádanka
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - pohádka. 98 min., 
přístupný 70,- Kč.

61. ročník memoriálu Q. Štěpánka
Jablonné nad Orlicí, 10:00, areál Malák, 

Pořádá atletický oddíl TJ. Závod v přespol-
ním běhu.

28. 4.
Laktační poradna a předporodní 

příprava
Letohrad, 16:00, Mateřské centrum Mo-

zaika. Vstupné 20,- Kč. Na akci je nutné se 
do 8. 4. přihlásit.

29. 4.
Koncert mladých pedagogů a jejich 

hostů

Letohrad, 16:00, ZUŠ - sál, Letohrad. 
Účinkují: K. Remsová a K. Zelenková - zpěv, 
K. Amortová - hoboj.

30. 4.
Monstrum
Hanušovice, 19:45, kino Mír, Hlavní 

137. Film USA 84 minut, mládeži do 15 let 
nepřístupno, vstupné 30 a 35. Objednávky 
vstupenek ÚT – ČT v prodejně Ing. Grabov-
ský, Hlavní 137, tel. 583 231 091.

Soukromá válka pana Wilsona
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - komedie. Pád 
sovětského impéria má na svědomí jediný 
člověk. Charlie Wilson. Děvkař, alkoholik, 
příležitostný uživatel drog a kongresmam, 
kterému se podařilo vyhnat Rudou armádu 
z Afghánistánu a tím odstartovat krach 
komunistické říše. V hl. rolích Tom Hanks 
a Julia Roberts. Titulky 102 min. od 15 let 
60,- Kč.

Čarodějnice
Letohrad, 17:00, Restaurace Na koupa-

lišti, Letohrad. Účinkují: K. Remsová a K. 
Zelenková - zpěv, K. Amortová - hoboj.

Čarodějnice
Letohrad, 17:00, fotbalový stadion. Účin-

kují: K. Remsová a K. Zelenková - zpěv, K. 
Amortová - hoboj.

Dlouhodobé akce a výstavy
Výstava „Nejen dřevo…“
Jablonné nad Orlicí, Kulturní a informač-

ní centrum 30. Výstava potrvá do 12. 4.

Výstava „Od reálu po abstrakci“ 
– Ing. Josef Krsek

Jablonné nad Orlicí, vernisáž v 18 hodin 
v Kulturním a informačním centru 30, dne 
27. 4. Výstava potrvá do 15. 6.

„Kyšperk na mapách“
Vernisáž v 16:30 hodin, zasedací síň zám-

ku. Otevřeno Po – Pá od 15 do 17 hod., So od 
9 do 11 hod. Dopolední návštěvu je možno 
dohodnout v informačním centru na tel.:465 
622 092. Výstava potrvá do 8. 5.

„Květiny a včely“
Letohrad, vernisáž 25. 4. v 16 hod., pří-

zemí zámku.

„Fotografie D. Popeláře a origami 
Renaty Popelářové“

Letohrad, vernisáž 13. 4. v 11 hod., evan-
gelický kostel.
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Hokejisté třetí v okrese
Králíky : Voděrady  4 : 3  (2:2, 1:1, 0:0) po sam. nájezdech

Sestava:  Kalianko Pavel - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, 
Leicht Roman, Starý Roman - Šponar Martin, Paulus David, 
Šponar Jaroslav - Hlava Jiří st., Kubíček Milan ml., Kaplan 
Jaroslav, Diblík Miroslav. Branky: Hlava Jiří st. 2 (rozhodující 
nájezd), Zezulka Zdeněk, Diblik Miroslav.

Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře a v osmé minutě to bylo 
0:2. To nás ale do kolen nepoložilo a vyrovnání přišlo zanedlouho. 
Nejprve Jirka Hlava st. zužitkoval ideální nahrávku Járy Kap-
lana 1:2 a za minutu nato vyrovnal Míra Diblik (Hlava).  Druhá 
třetina by se dala nazvat festivalem neproměněných šancí. Měli 
jsme místy až drtivou převahu, ale gól ne a ne dát. Až když byl 
při samostatném nájezdu faulován Jára Kaplan, proměnil Zdenda 
Zezulka trestné střílení 3:2. Jenže soupeř minutu před koncem 
druhé třetiny v přesilovce s velkým štěstím vyrovnal, 3:3. Třetí 
třetina se hrála v režii rozhodčích, kteří viděli fauly jen z naší 
strany (vyloučení ve třetí třetině 8:2) a tak jsme statečně drželi 
nerozhodný stav a na řadu přišla trestná střílení. Rozhodnutí 
padlo až v šesté sérii, kdy se trefil Jirka Hlava. Zisk dvou bodů 
nás stále drží v boji o druhé místo.

Králíky : Ústí nad Orlicí 7 : 5 (0:3, 3:0, 4:2) 

Sestava:  Kalianko Pavel - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, 
Starý Roman, Leicht Roman - Šponar Martin, Paulus David, 
Šponar Jaroslav -  Hlava Jiří st., Valčík Roman, Kaplan Jaroslav 
- Diblík Miroslav, Kubíček Milan ml. Branky:  Kaplan Jaroslav 
3, Valčík Roman 2, Hlava Jiří, Šponar Martin

První třetina pro nás nedopadla vůbec dobře a stav 0:3 už byl 
velmi vážný. Naštěstí od druhé třetiny se naše hra zlepšila a jen 
díky špatné koncovce nebylo o výsledku rozhodnuto již dříve. Obrat 
v utkání odstartoval Jára Kaplan (Paulus) 1:3, na 2:3 snížil Jirka 
Hlava st. (Šponar J.) a vyrovnání zařídil ještě ve druhé třetině 
uzdravený Roman Valčík. Hosté vsadili na brejky (bukaře) a to 
se jim dařilo. Čas 43:51 a bylo 3:4. Vyronat na 4:4 se podařilo 
M.Šponarovi (Hlava) čas 46:16. Ústečtí se ještě jednou a naposledy 
dostali do vedení 4:5 a opět z brejku v čase 52:29. Pak už úřado-
vala naše druhá řada Valčík, Kaplan, Paulus, kdy Roman Valčík 
(Zezulka, Paulus) vyrovnal na 5:5, čas 55:22. Vítěznou branku 
v čase 56:39 dal Jára Kaplan 6:5 a svůj hetrik završil dvě minuty 
před koncem 7:5. Byla to pořádná dřina, která nás stále udržuje 
ve hře o bednové umístění.   

Králíky : Dlouhoňovice 6 : 3 (2:1, 1:2, 3:0)

Sestava:  Kalianko Pavel - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, 
Starý Roman, Leicht Roman - Šponar Martin, Paulus David, Špo-
nar Jaroslav -  Hlava Jiří st., Kaplan Jaroslav - Diblík Miroslav, 
Kubíček Milan st. Branky:  Hlava Jiří 3, Šponar Martin, Slanina 
Drahoš, Šponar Jaroslav.

Do zápasu jsme oproti těm minulým vstoupili dobře a v osmé 
minutě po dvou trefách Jirky Hlavy byl stav 2:0. Hostům se do kon-
ce třetiny podařilo snížit a dalo se čekat v dalším průběhu drama. 
Na začátku druhé třetiny hosté v oslabení vyrovnali po zaváhání 
brankaře Pavla Kalianka. Do vedení nás dostal v přesilovce opět  
Jirka Hlava, 3:2, ale vyrovnání na sebe nedalo dlouho čekat a hosté 
odpověděli také v přesilovce, 3:3. Třetí třetina začala oboustraně 
opatrně, až v osmé minutě vstřelil branku Martin Šponar, 4:3. 
Další branka padla z hole svátečního střelece Drahoše Slaniny, 
5:3 a výsledek uzavřel Jára Šponar, 6:3. Do konce zápasu už jsme 
v pohodě soupeře uhlídali a zaslouženě vyhráli. Zápas provázela 
dobrá divácká kulisa díky fanouškům Dlouhoňovic. Co zápas 
kazilo, byly časté urážky Žambereckých fanoušků, kterých bylo 
v hledišti také dost i se svou SPROSTOU fanynkou. Opět jsme se 
mohli naučit několik nových sprostých slov (fuj ty holka sprostá).  
A na závěr vyvěsili transparent, který dokazuje, jak dalece sahá 
jejich inteligence. To je snad lepší hrát bez fanoušků.

Králíky : Verměřovice 7 : 4 (2:3, 1:1, 4:0)

Sestava:  Kalianko Pavel - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, 
Starý Roman, Leicht Roman - Šponar Martin, Paulus David, Špo-
nar Jaroslav -  Hlava Jiří st., Kaplan Jaroslav, Kubíček Milan ml. 
Branky:  Hlava Jiří 2, Kaplan Jaroslav 2, Paulus David, Šponar 
Jaroslav, Zezulka Zdeněk.

Utkání jsme jako tradičně nezačali nejlépe a ještě po druhé 
třetíně byl stav 3:4 v náš neprospěch. Bylo znát, že někteří hráči 

(3) byli tři dny na fotbalovém soustředění. V poslední třetině už 
ale na hřišti vládlo jen jedno mužstvo a zaslouženě dokonalo ob-
rat. V posledním kole můžeme ještě přeskočit Tisovou a alespoň 
částečně umlčet ty ukecance ze Žamberka, co nám pořád něco 
píšou na web. Bude to těžké utkání, ale celkové třetí místo už 
nám nikdo nevezme.

Králíky : Tisová 3 : 2 (0:0, 1:1, 1:1) po sam. nájezdech 

Sestava: Kalianko - Zezulka Zdeněk, Valčík Roman, Slanina 
Drahoš, Starý Roman, Leicht Roman, Hlava Jiří,  - Šponar Martin, 
Paulus David, Šponar Jaroslav - Hlava Jakub, Kubíček Milan 
st., Kaplan Jaroslav -  Šponar Michal, Diblík Miroslav, Kubíček 
Milan ml. Branky:  Šponar Jaroslav, Šponar Michal, Paulus David 
(rozhodující nájezd).

Do zápasu jsme nastoupili v kompletní sestavě a s vědomím, že 
jestliže chceme pomýšlet na druhé místo, musíme vyhrát v nor-
mální hrací době. Od začátku se hrálo oboustraně opatrně a proto 
také první třetina skončila bez branek. Druhá třetina se hrála ve 
stejně opatrném rytmu, i když šancí postupně přibývalo na obou 
stranách - tu největší měl Jára Kaplan. Skóre se poprvé měnilo 
v čase 39:05, to hosté rozebrali celou naši obranu i brankaře, 0:1. 
Naštěstí se nám v čase 39:38 podařilo vyrovnat, Jára Šponar našel 
na červené čáře bráchu Martina a obrancům hostí nezbývalo nic 
jiného než ho faulovat. Z nařízeného trestného střílení nedal Jára 
Šponar brankáři hostí nejmenší šanci. Třetí třetina nenabídla 
nic nového, jen to, že jsme se rychle dostali do vedení, ale soupeř 
stejně rychle odpověděl. V čase 54:52 ideálně našel Drahoš Slani-
na Michala Šponara a ten svůl nájezd proměnil, 2:1. Jenomže za 
necelou minutu soupeř vyrovnal šťastnou střelou z úhlu a do konce 
zápasu už pouze držel nerozhodný výsledek, který jim zaručoval 
celkové druhé místo. Nepomohla nám ani půlminutová hra bez 
brankaře v závěru utkání. Na řadu tedy přišly samostatné nájezdy 
a v nich se nejprve trefil David Paulus a poté i Jára Kaplan.  Jeli-
kož soupeř neproměnil ani jeden nájezd, bylo rozhodnuto po druhé 
sérii. Byla to vítězná tečka za celkovou „bronzovou sezonou“. Naše 
poděkování patří všem diváků, kteří nám přijeli do Lanškrouna 
fandit a nebylo jich málo. „DĚKUJEME“. O konečném pořadí na 
druhém a třetím místě rozhodlo první vzájemné utkání, ve kterém 
Tisová vyhrála 5:3.

Konečná tabulka

Z V VP PP P SK B
1. SK Žamberk 16 13 2 0   1   95:29 43
2. TJ Sokol Tisová 16 11 0 2   3 103:49 35
3. TJ Jiskra Králíky 16   9 2 1   3   90:53 35
4. TJ Sokol Řetová 16   9 1 1   5   94:71 30
5. TJ HC Dlouhoňovice 15   9 0 0   6   90:44 27
6. TJ Voděrady 15   4 0 3   8   44:53 15
7. Sokol Verměřovice 16   3 3 0 10   58:103 15
8. HC Ústí nad Orlicí 15   2 0 2 11   42:107   8
9. Sokol Semanín 15   0 1 0 13   21:128   2

KLUB MAMINEK
VÁS ZVE NA VÝLET
DO ZOO OLOMOUC

MILÍ DOSPĚLÍ, KTEŘÍ CHCETE VZÍT 
SVÉ DĚTI (VNOUČATA...) DO ZOO OLO-
MOUC, PŘIHLASTE SE NA NÁŠ ZÁJEZD, 
KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 24. 5. 
2008. POJEDEME VELKÝM AUTOBUSEM 
Z KRÁLÍK I ZPĚT, CENA JEDNOHO SEDA-
DLA JE 120,- KČ. ZÁJEZD JE URČEN PRO 
DOSPĚLÉ S DĚTMI, KTEŘÍ SI ZA SVÉ DĚTI 
PONESOU PLNOU ZODPOVĚDNOST.

PROSÍM, PŘIHLASTE SE CO NEJDŘÍVE
NA TEL. 739 000 278 (BRŮNOVÁ)
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ELKO VALENTA, člen sítě elektroprodejen

Již 17 let  se staráme 
o Vaši spokojenost

Při nákupu nad 1000 Kč
si můžete vybrat 

dárek v hodnotě 17%
 z ceny nákupu ve spotřebičích 

Concept a Ufesa.

17let17%dárek Akce se nevztahuje na nabídku 
kuchyňského studia.

Akce se nevztahuje na zboží
 z letáku PROTON.

7. až 27. 4. 2008

Králíky Velké nám. 4
Tel.: 465 631 233

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST
VÝMĚNY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE NA TELEFONU 465 670 873

nebo osobně na MÚ Králíky, Karla Čapka 316, 1. patro, paní Panchártková.
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Pozvánka ke sledování pořadu Toulavá kamera
V měsíci březnu natáčeli v našem městském muzeu reportéři České televize pro pořad Toulavá kamera reportáž 

o právě probíhající výstavě historických pokladen s tématickým názvem „Platím!!!“. Reportáž s pozvánkou na výstavu 
by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v měsíci dubnu. Výstava v městském muzeu končí 24. 4. 2008.

Foto: Jaroslav Kosek, text redakce

Velikonoční výstava
Ve dnech 17. - 19. 3. 2008 proběhla na ZŠ 5.května tradiční Velikonoční výstava. Na výstavě se prezentovali jako 

hosté i žáci partnerské školy z Międzylesie a děti z MŠ Pivovarská. Slavnostní zahájení proběhlo v pondělí ve 14,00 
hodin. Výstava začala tradičním hudebním vystoupením žáků prvního stupně ZŠ, kteří za doprovodu p. uč. L. Čermá-
kové a p. uč. J. Tomanové svými písněmi přivolávali jaro. Rádi bychom také poděkovali sponzorům výstavy: Intercolor 
Bílá Voda  a květinářství Květinka Monika Kudláčková, Králíky.

Za ZŠ 5.května Mgr. V. Kubíček


