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ZMĚNY V KRÁLICKÉM ŠKOLSTVÍ
Dne 19. 3. 2008 proběhlo výběrové řízení na místo ředitele sloučených 

základních škol a gymnázia. Téhož dne byl po doporučení výběrové 
komise Radou města Králíky jmenován ředitelem tohoto subjektu (od 
školního roku 2009-2010 ještě nově vzniklého gymnázia) Mgr. Vlastimil 
Kubíček, současný ředitel ZŠ Králíky, ul. 5. května.

Od školního roku 2008-2009 bude tedy v Králíkách existovat jen jedna 
základní škola a od školního roku 2009-2010 bude při této základní škole 
zřízeno čtyřleté gymnázium, na které budou moci přestoupit studenti 
stávajícího gymnázia. Rodiče současných studentů se tedy nemusí obávat 
toho, že by jejich děti neměly možnost dokončit svá studia v Králíkách. 

Do prvních ročníků nového gymnázia pak budou moci postupně nastu-
povat i žáci, kteří ukončí 

9. ročník základní školy. Dětem bude tedy i nadále zachována možnost 
absolvovat gymnaziální vzdělání v Králíkách. Bude jistě snahou všech 
pedagogů, aby kralické gymnázium poskytovalo co nejlepší podmínky 
pro všechny studenty a stalo se trvalou součástí králického školství.

V současné době se uskutečňují nezbytné kroky potřebné k sloučení 
základních škol. Připravují se úvazky pro učitele, rozhoduje se o rozmís-
tění tříd, připravuje se nezbytné stěhování kabinetů a tříd a samozřejmě 
probíhají i všechny úřední úkony nutné k takovému kroku.

Protože může do zahájení nového školního roku dojít ještě k mnoha 
změnám v organizaci provozu školy, naše informace směrem k rodičům 
a žákům nemohou být tak konkrétní, jak bychom si přáli. Zatím můžeme 
rodičům sdělit jen to, že s největší pravděpodobností bude většina tříd 1. 
stupně umístěna v budově současné ZŠ 5. května a ostatní třídy budou 
umístěny v prostorách ZŠ Moravské. Oddělení školní družiny budou 
v obou budovách, ale jejich přesné rozmístění a rozdělení dětí bude známo 
až v době, kdy bude jasné, jaké prostory pro školní družinu budeme mít 
k dispozici. Přesné informace podáme rodičům do konce června.

Čeká nás tedy nelehké období. Věříme, že rodiče budou mít pochopení 
a pomohou nám při zvládání tohoto obtížného kroku. Co však můžeme 
rodičům i dětem slíbit, je ta skutečnost, že se budeme snažit nezasahovat 
do třídních kolektivů a budeme vytvářet pro žáky takové podmínky, aby 
se co nejrychleji a bezbolestně s novou situací vyrovnali.

Za všechny pracovníky školy můžeme také slíbit, že se budeme snažit, 
aby tyto změny co nejméně zasáhly do chodu školy, a věříme, že přispějí 
ke zkvalitnění školství v Králíkách.

Pedagogičtí pracovníci obou ZŠ

Jaké bylo první čtvrtletí!?
Jistě jste si povšimli, že jsme od lednového čísla zpravodaje vypus-

tili rubriku „Z pracovního kalendáře vedení města“. To neznamená, že 
bychom nechtěli občany informovat o práci samosprávy města a jednot-
livých odborů a proto Vám předkládáme přehled toho, co z naší práce 
v uplynulém období považujeme za nejvýznamnější.

První čtvrtletí letošního roku jsme věnovali intenzivní práci na pří-
pravě projektů a následně podání žádostí o dotace z Evropských fondů 
a ze státního rozpočtu. Zaměřili jsme se jednak na projekty podporující 
rozvoj cestovního ruchu ale také na projekty, které by měly zlepšit životní 
podmínky ve městě.

Nejnáročnější je určitě projekt „Vojenské muzeum Králíky“. Na zpra-
cování žádosti o dotaci z EU, která byla podána 28. 3. 2008, se podílela 
kromě nás firma Armyfort s.r.o. jako správce muzea a firma RAVEN EU 
Advisory, a.s. pověřená na základě smlouvy zpracováním žádosti.

V rámci spolupráce v česko – polském příhraničí jsme se připojili jako 
jeden z partnerů k projektu jehož vedoucím partnerem je město Kłodzko a 
zúčastní se ho pět měst z Polska (Kłodzko, Świdnica, Kędzierzyn Koźle, 
Nysa a Stoszowice) a tři česká města (Králíky, Zlaté Hory a Jaroměř) a 
český „Komitét pro udržování památek z války 1866“ z Náchoda. Tento 
projekt je zaměřen na rekonstrukce historických bitev a měl by nám 
pomoci po dobu tří let financovat akci „Cihelna“. I tomuto projektu jsme 
věnovali ve spolupráci s jednotlivými odbory hodně energie, přestože 
nejsme hlavním žadatelem o dotaci.

Peníze z Evropských fondů na zlepšení prostředí ve městě by mohl 
přinést projekt „Revitalizace veřejného prostranství v centru Králík“ 
zaměřený na úpravu okolí kostela. Tomuto projektu se věnoval především 
odbor VTS (výstavby a technické správy) a firma REDEA s.r.o., která 
byla vybrána pro zpracování žádosti.

Blahopřejeme všem maminkám
k jejich svátku dne 11. 5.

(pokračování na straně 5)
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STŘEPY A STŘÍPKY ZE SBÍREK MUZEA „U CIHELNY“
ODZNAK STRÁŽE OBRANY STÁTU
Příslušníci Stráže obrany státu (SOS) nosili své rezortní stejnokroje 

a nelišili se tak od svých kolegů, nezařazených do SOS. Bylo ale nutné 
příslušníky stráže viditelně odlišit. Podklady pro to obsahovalo již vládní 
nařízení, kterým se Stráž obrany státu ustanovovala. Dle tohoto vládního 
nařízení bylo pověřeno Ministerstvo vnitra koordinací úkolu, jak mají být 
příslušníci SOS označeni. Důvodem zvláštního označení „SOSáků“ bylo 
nejen odlišení od rezortních kolegů, ale i to, že v čl. 42 služebního předpisu 
SOS G-XI-2, 1. díl je stanoveno, že služební stejnokroj příslušníků Stráže 
obrany státu bude v případě pohotovosti opatřen znakem Stráže. Odznak 
měl patřit k individuální ústroji jejích příslušníků.

Na poradě nejvyššího velení SOS dne 13. května 1937 byl mimo jiné 
předložen členům nejvyššího velitelství nákres odznaků SOS, který opatřilo 
odd. 14 Ministerstva vnitra u firmy Karnet & Kyselý. Firma Karnet & Ky-
selý – Umělecké rytectví a továrna na odznaky, Praha – Žižkov, Husova tř. 
46 byla solidní a velmi dobře zavedená firma ve svém oboru. Na poradě byly 
představeny dva návrhy. Návrh A, který se až na detaily podobal definitivně 
schválené verzi, a návrh B, jenž nakonec realizován nebyl. 

K návrhu obou variant odznaků se po odborné heraldické stránce vyjádřil 
dne 19. května 1937 Archiv Ministerstva vnitra. Archiv se nepřiklonil ani 
k jedné z variant, poukázal na heraldické nedostatky obou návrhů v kresbě 
lva v malém státním znaku a vrátil oba návrhy k přepracování firmě Karnet 
& Kyselý. V průběhu května 1937 došlo patrně i k rozhodnutí rozpracovávat 
nadále jen variantu A, neboť v dalších písemnostech o odznaku SOS se již 
o variantě B nehovoří. Na základě čeho však byla varianta B definitivně 
zamítnuta, zatím není známo.

Dne 4. června 1937 předložila firma Karnet & Kyselý Ministerstvu vnitra 
konkrétnější nabídku na výrobu odznaků SOS. Bylo zvažováno provedení 
z různých materiálů s různými způsoby připevňování. Předpokládalo se 
totiž, že mužstvo a velitelé SOS budou mít odznaky z různých materiálů, 
aby se odlišila jejich funkce ve Stráži. Uvažovala se také možnost přidělovat 
jednotlivé druhy odznaků podle hodnosti v té které složce SOS, ale od této 
možnosti bylo poměrně záhy ustoupeno.

V tomtéž měsíci předložila firma Karnet & Kyselý upravený návrh A, 
nyní označovaný jako A2. K návrhu tohoto odznaku již neměl Archiv Minis-
terstva vnitra žádných připomínek, naopak zhodnotil návrh velice kladně: 
„z estetického hlediska je vyřešen návrh velmi působivě a přiléhavě “. 

Popis tohoto odznaku Stráže obrany státu je následující:
„… uprostřed kruhu, poněkud však excentricky k hlavě odznaku, je 

umístěn v renesančním štítě malý státní znak, jehož štít zabírá větší část 
čepele meče a rukojeti čakanu, položených křížem přes sebe v úhlopříčkách 
renesančního štítu. Mezi rukojetí meče a čakanem jsou umístěny tři stylizo-
vané lipové lístky, z nichž oba postranní zakrývají dolní část prostředního 
lístku. V kruhu, ale v obráceném směru, než je zvykem, tj. zprava doleva 
je legenda „ Stráž obrany státu “.

Návrh předpokládal pro mužstvo a velitele družstev SOS vyrábět odzna-
ky v bronzu, pro velitele družstev opatřené barevnou látkovou podložkou, 
jež by mírně přečnívala přes okraje odznaku. Odznaky velitelů čet byly 
zamýšleny bronzové s alpakovým malým státním znakem, odznaky velitelů 
rot pak měly být z alpaky celé. Celoalpakové byly předpokládány i odznaky 
velitelů praporů, navíc však s pozlaceným malým státním znakem. Ke všem 
těmto variantám vyrobila firma Karnet & Kyselý vzorky.

Každý odznak měl být opatřen číslem, které se též vepsalo do určovacího 
dekretu příslušníka Stráže obrany státu. Číslo mělo být vyraženo na rubu 
odznaku v místech, kde bylo slovo „obrana“. Za nejvhodnější způsob 
Ministerstvo vnitra považovalo nosit odznak na jeho koženém závěsu na 
levé straně stejnokroje – na prsou.

Obě ministerstva s návrhem prakticky souhlasila. Každé ministerstvo se 
zavázalo zaplatit za odznaky pro svou rezortní složku SOS. Ministerstvo 
vnitra mělo tedy uhradit cenu za odznaky pro policisty a četníky v SOS, 
Ministerstvo financí pro finanční stráž a Ministerstvo národní obrany pro 
vojenské posily.

Počátkem léta 1938 bylo rozhodnuto, že budou zavedeny odznaky 
s jehlicí, tak jak to ve své odpovědi navrhovalo Ministerstvo financí. 
Důvod byl prostý. Na pláštích nejsou náprsní kapsy s knoflíky a zavěšení 
odznaku na původně předpokládaném koženém závěsu by tedy nebylo 
možné. Podrobné předpisy o nošení odznaku měly být vydány později, 
prozatímně bylo rozhodnuto nosit odznak za pohotovosti SOS a při vý-
cviku. V této době se předpokládala potřeba asi sedmi tisíc kusů odznaku 
pro četnictvo, čtyři tisíce pro policii, sedm tisíc pro finanční stráž a třináct 
tisíc odznaků pro vojsko.

Zaváděcí předpis na odznak již patrně nebyl kvůli mnichovským událos-
tem vydán. Zachoval se jen jeho koncept, kde se podrobně popisuje vzhled 
odznaku a jeho druhy, význam odznaku, práva a povinnosti příslušníků SOS 

odznakem opatřených a podmínky, kdy je možno odznak nosit. Dále je zde 
uvedeno, jakým způsobem budou odznaky s průkazkami udělovány a jak 
bude probíhat jejich evidence. Návrh obsahoval i vzor průkazky.

Krátce po neblahých mnichovských událostech byla objednávka výroby 
odznaků u firmy Karnet & Kyselý stornována, a to výnosem Ministerstva 
vnitra ze dne 4. října 1938. Telefonicky bylo u firmy zjištěno, že kromě 1 
000 ks odznaků, které byly již 3. října 1938 předány na odd. 14b Minis-
terstva vnitra, je hotových dalších 1 000 ks a těsně před dokončením je 
ještě 3 685 kusů odznaků. Celkem tedy mělo být vyrobeno 5 685 odznaků. 
V další korespondenci se však objevuje číslo 5 420 vyrobených odznaků, 
které je patrně přesnější. Všechny vyrobené odznaky byly v provedení pro 
mužstvo, tedy bronzové. 

Další osudy vyrobených odznaků nejsou příliš jasné. V listopadu 1938 
se vážně uvažovalo o jejich rozeslání jednotlivým praporům SOS. Odznaky 
měly být rozeslány na vlastní náklady přímo firmou Karnet & Kyselý. Bylo 
již přesně určeno, kolik kusů který prapor SOS obdrží. K jejich expedici 
z výrobní továrny však vůbec nedošlo, neboť v prosinci 1938 je 1 000 ks 
odznaků stále uloženo na Ministerstvu vnitra a zbývajících 4 420 kusů u 
výrobce.

Poslední známý dokument, který se týká odznaků SOS, je datován dne 
14. prosince 1938. Ministerstvo vnitra v tento den vyzvalo firmu Karnet & 
Kyselý, aby u ní uložené odznaky odeslala na Zemský úřad v Praze. Samo 
Ministerstvo vnitra pak na Zemský úřad napsalo, že mu předá i svých 1 000 
ks. Odznaky měly být na Zemském úřadě v Praze uloženy až do dalšího 
rozhodnutí. V současné době není jejich další osud znám. Doufejme, že 
se v budoucnu objeví další materiály, které odhalí zatím skrytá tajemství 
tohoto velmi zajímavého odznaku.

„SOSáci“ tedy neměli na stejnokroji žádné viditelné označení své 
příslušnosti ke Stráži. 

Pro KZ připravil: Panuš
převzato z: Stráž obrany státu 1936-1939

napsal: Jaroslav Beneš

Odznaky stráže obrany státu v provedení: 1 - bronzový pro mužstvo, 
2 - bronzový s barevnou látkovou podložkou pro velitele družstev, 3 - 
bronzový s alpakovým malým státním znakem pro velitele čet, 4 - alpakový 
pro velitele rot, 5 - alpakový s pozlaceným malým státním znakem pro 
velitele praporu, 6 - nakonec nezavedená varianta odznaku.
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KLUB MAMINEK
VÁS ZVE NA VÝLET
DO ZOO OLOMOUC

MILÍ  DOSPĚLÍ, 
KTEŘÍ CHCETE 
VZÍT SVÉ DĚTI 
(VNOUČATA...) DO 
ZOO OLOMOUC, 
PŘIHLASTE SE NA 
NÁŠ ZÁJEZD, KTERÝ SE USKUTEČNÍ 
V SOBOTU 24. 5. 2008. POJEDEME 
VELKÝM AUTOBUSEM Z KRÁLÍK A ZPĚT. 
CENA JEDNOHO SEDADLA 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)

Výluka na trati č. 021 Králíky - Lichkov - Letohrad
nepřetržitě od Po 21. 4. 8:45 do Út 30. 9. 20:50
Náhradní autobusová doprava:
ve dnech 23. 4. - 4. 5. 2008:
v pracovní dny: Štíty – Jablonné nad Orlicí: 20000, Králíky 

– Jablonné nad Orlicí: 20006, Dolní Lipka – Jablonné nad Orli-
cí: 20014, 20020, Dolní Lipka - Letohrad: 20008, Lichkov – Jab-
lonné nad Orlicí: 20002, 20012, 20016, 20018, 20022, Lichkov 
- Letohrad: 20010, Jablonné nad Orlicí – Lichkov: 20001, 20003,  
20007, 20009, 20013, 20021 v (5), Letohrad - Lichkov: 20005, 
Jablonné nad Orlicí – Dolní Lipka: 20015, Jablonné nad Orlicí 
– Červená Voda: 20019, Jablonné nad Orlicí – Králíky: 20017, 
Letohrad - Králíky: 1907, Jablonné nad Orlicí – Štíty: 20021 
v (1)-(4), 

v sobotu: Králíky – Jablonné nad Orlicí: 20008, 20022, Lichkov 
– Jablonné nad Orlicí: 20004, 20010, 20012, 20016, 1908, Jablonné 
nad Orlicí – Lichkov: 20001, 20005, 20007, 20011, 20015, 20021, 
Jablonné nad Orlicí – Dolní Lipka: 1909, Jablonné nad Orlicí 
– Králíky: 20003, 1907, 20019, 

v neděli a státem uznané svátky: Králíky – Jablonné nad Orlicí: 
20008, 20022, Dolní Lipka – Jablonné nad Orlicí: 20020, Lichkov 
– Jablonné nad Orlicí: 20004, 20010, 20012, 20016, 1908, Jablonné 
nad Orlicí – Lichkov: 20001, 20005, 20007, 20011, 20013, 20015, 
Jablonné nad Orlicí – Dolní Lipka: 1909, Jablonné nad Orlicí – Krá-
líky: 20003, 1907, 20019. Jablonné nad Orlicí – Štíty: 20021, 

dne 5. 5. 2008: Štíty – Jablonné nad Orlicí: 20000, Dolní Lipka 
– Jablonné nad Orlicí: 20002, Králíky – Jablonné nad Orlicí: 20006, 
Dolní Lipka – Letohrad: 20008, 20014, 20020, Lichkov – Letohrad: 
20010, 20012, 20016, 20018, 20022, Jablonné nad Orlicí – Letohrad: 
20032, Jablonné nad Orlicí – Lichkov: 20001, Jablonné nad Orlicí 
– Králíky: 20003, Letohrad – Jablonné nad Orlicí: 15207, 20011, 
15075, Letohrad – Lichkov: 20005, 20007, 20009, 20013, Letohrad 
– Dolní Lipka: 20015, Letohrad – Červená Voda: 20019, Letohrad 
– Králíky: 1907, 20017, Letohrad – Štíty: 20021, 

od 6. 5. 2008
v pracovní dny: Štíty – Letohrad: 20000, Králíky – Letohrad: 

20006, Dolní Lipka – Letohrad : 20008, 20014, 20020, Lichkov 

– Letohrad: 20002, 20010, 20012, 20016, 20018, 20022, Jablonné 
nad Orlicí – Letohrad: 20030, 20032, Letohrad – Jablonné nad 
Orlicí: 15207, 20011, 15075, Letohrad – Lichkov: 20001, 20003 
(mimo letní prázdniny), 20005, 20007, 20009, 20013, 20021 
v (5), Letohrad – Dolní Lipka: 20003 (o letních prázdninách), 
20015, Letohrad – Červená Voda: 20019, Letohrad – Králíky: 1907, 
20017, Letohrad – Štíty: 20021 (1)-(4), 

v sobotu: Králíky – Letohrad: 20008, 20022, Lichkov – Leto-
hrad: 20004, 20010, 20012, 20016, 1908, Jablonné nad Orlicí – Le-
tohrad: 20014, Letohrad – Lichkov: 20001, 20005, 20007, 20011, 
20015, 20021, Letohrad – Dolní Lipka: 1909, Letohrad – Jablonné 
nad Orlicí: 15207, Letohrad – Králíky: 20003, 1907, 20019, 

v neděli a státem uznané svátky: Králíky – Letohrad: 20008, 
20022, Dolní Lipka – Letohrad: 20020, Jablonné nad Orlicí – Le-
tohrad: 20014, 15080 do 22. 4. a od 31. 8., Lichkov – Letohrad: 
20004, 20010, 20012, 20016, 1908, Letohrad – Lichkov: 20001, 
20005, 20007, 20011, 20013, 20015, Letohrad – Dolní Lipka: 1909, 
Letohrad – Jablonné nad Orlicí: 15207, Letohrad – Králíky: 20003, 
1907, 20019, Letohrad – Štíty: 20021.

Zastávky mimo ČD: Těchonín - v obci na autobusové zastávce 
Těchonín, hostinec, Mladkov - u odbočky k zastávce ČD, Králíky 
zastávka - na hlavní silnice Dolní Lipka – Králíky – Červená Voda 
u zastávky ČSAD Orličan na silnici I / 14 Králíky, Hedva, Dolní 
Orlice - u křižovatky hlavní silnice Králíky – Červená Voda a od-
bočné komunikace k zastávce Dolní Orlice, Heroltice - u křižovatky 
místní komunikace Mlýnický Dvůr – Štíty a odbočné komunikace 
k zastávce Heroltice.

Omezení služeb:
úschova během přepravy: Nebude uskutečňována v sobotu a 

neděli a státem uznané svátky u vlaků Sp 1909, 1908 ve dnech 22. 
4. - 4. 5. 2008 v úseku Jablonné nad orlicí - Hanušovice a opačně a 
ve dnech od 6. 5. 2008 v úseku Letohrad - Hanušovice a opačně.

Bližší informace o aktuálním provozu podají (mimo centrální 
zákaznické centrum ČD) ve své  pracovní době pracovnice žel. 
staniceY Králíky (pevná linka: 972 324 751, mobilní číslo 725 
746 483).

Pobočka intervenčního
centra v Králíkách

SKP-CENTRUM, o.s. Intervenční centrum, Erno Košťála 980, 530 12 
Pardubice. Detašované pracoviště: Městský úřad Králíky, ul. Karla Čapka 
316, Králíky, GSM: 774755744, tel. č. 466 260 528, fax: 466 799 071, 
e-mail: ic.pardubice@skp-centrum.cz, http: www.skp-centrum.cz.

Intervenční centrum v Pardubickém kraji provozuje SKP-CENTRUM, 
o.s. se sídlem v Pardubicích. Intervenční centrum je odborné pracoviště, 
které nabízí pomoc osobám ohroženým násilným chováním ze strany 
těch, kteří s nimi bydlí ve společném obydlí.

Od 1. ledna 2007 je dle zákona č. 135/2006 Sb. v pravomoci Policie 
ČR vykázat osobu podezřelou z páchání domácího násilí ze společného 
obydlí na dobu 10 dnů. Intervenční centrum následně kontaktuje osobu 
ohroženou s nabídkou okamžité pomoci řešit tíživou situaci. Jde přede-
vším o sociálně právní poradenství, psychologickou podporu, sociální 
poradenství, zprostředkování krizového ubytování a jiných potřebných 
služeb.

Intervenční centrum poskytuje služby ambulantně na pracovišti 
v Pardubicích nebo telefonicky. Nyní budou pracovnice Intervenčního 
centra dojíždět jednou týdně i do Králík, kde budou dostupnější osobám 
hledajícím pomoc v oblasti domácího násilí. Vzhledem k nepravidel-
nosti působení v Králíkách, doporučujeme si schůzku předem domluvit. 
Zájemci o službu si mohou domluvit schůzku telefonicky na tel. číslech 
Intervenčního centra 774 755 744, 777 765 843 nebo prostřednic-
tvím  pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Králíky 
(465 670 861, 465 670 862, 465 670 866).

Za SKP – Centrum, o. s. Petra Toušková
Pracovnice Intervenčního centra
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Heřmanické uklízení
V sobotu 5. dubna si heřmanická mládež 

uspořádala úklidovou brigádu v okolí auto-
busové zastávky. V 9.00 SELČ se sešli i přes 
nepřízeň aprílového počasí (5°C, zataženo s  
přeháňkami, západní vítr – 5 m/s) v plné polní 
(hrábě, lopaty, rukavice, ...).

V samotné zastávce vyškrábali mech a další 
vegetaci ze spár zámkové dlažby. Další úderná 
jednotka vyčistila blízké okolí zastávky. Do 
válečné kořisti započítali – požárnické savice, 
plastovou trubku délky 6 m, železobetonové 
sloupky, nespočet igelitů a PET lahví (celkem 
2 pytle drobného odpadu). Nakonec se vrhli na 
vyhrabání stařiny a listí z prostoru osázeném 
okrasnými dřevinami naproti autobusové 
zastávce. Tyto dřeviny také zbavili suchých 
větví a výhonů. 

Protože se nepodařilo zvládnout všechny 
bojové úkoly, rozhodli se v nejbližších týdnech 
pokračovat i v okolí hasičské klubovny, kam 
chodí pravidelně hrát stolní tenis nebo nohejbal 
a kde si celou akci sami vymysleli.

V Heřmanicích nezaháleli ani dospělí. Za-
tímco mládež upravila okolí zastávky, dospělí 
dobrovolníci upravili okolí Kalvárie a okolí 
pomníku padlých - ve středu obce. 

A nebyla to první akce jarních úklidů v Heř-
manicích. Již 22. 3. se konala brigáda, při níž 

jsme začali s úpravou okolí bývalého hřbitova. 
Podařilo se nám odstranit nálet, který prorůstal 
pomníky a stínil v okolí hřbitova. Postupně 
bychom chtěli tento hřbitov upravit do pietní 
podoby s posezením v dolní části hřbitova 

odkud je pěkný výhled na panorama Suchého 
vrchu a Mladkovského sedla. 

V sobotu 26. 4. se sešli další dobrovolníci 
k opravě místního společného vodovodu, 
který zajišťuje pitnou vodu většině obyvatel 
Heřmanic.

Osadní výbor, Sdružení pro Heřmanice, 
SDH Heřmanice

Sdružení pro králický karneval informuje
V měsíci dubnu schválili členové organizačního výboru rozdělení 

finančních prostředků (výtěžek z letošního zimního karnevalu) pro jed-
notlivé subjekty. Základním kritériem pro rozdělení byly obecné zásady 
našeho občanského sdružení:

- podpora mládežnického sportu
- podpora činnosti hendikepovaných občanů a zajištění péče o tyto 

spoluobčany
- podpora činnosti sportovních a společenských aktivit propagujících 

region
- další finanční prostředky byly rozděleny podle dohodnutých pravidel 

- odměna za pořadatelskou službu během karnevalu, odměna za pomoc 
při přípravě výzdoby, příspěvek na hudbu

Finanční prostředky byly rozděleny takto:
1) mládežnický sport
 a) oddíly TJ Jiskra Králíky: 
 - ledního hokej Kč 55.000,--
 - fotbal Kč 40.000,--
 - lyžaři Kč 35.000,--
 - stolní tenis Kč 6.000,--
 b) Sokol Boříkovice - mládež.fotbal  Kč 3.000,--
 c) TJ Jiskra Červená Voda - mládež.fotbal Kč 6.000,--
 d) Tomáš Hlava - účast na mistrovství Čech v kulturistice Kč 7.500,-
2) podpora činnosti hendikepovaných:
- místní organizace tělesně postižených Kč 1.500,--
- pečovatelky Kč 1.000,-- (pomoc při přípravě a realizaci karnevalu)
3) podpora činnosti sportovních a společenských aktivit propagujících 

region:
- ASPV (cvičení žen - Liberec) Kč 1.500,--
- Rally Pohoda Kč 3.000,--
- výstup na Sněžku Kč 1.000,--
4) pořadatelská služba, výzdoba:
- lyžařský oddíl Kč 1.000,--
- lední hokej Kč 2.000,--
- volejbal Kč 2.000,--
- floorball Kč 2.000,--
- staří páni Kč 2.000,--
- ASPV Kč 1.000,--
- hasiči Kč 1.000,--
- ZŠ praktická Kč 2.000,--
- ZŠ Lichkov Kč 1.500,--

- ŠD při ZŠ Moravská Kč 1.500,--
- ŠD při ZŠ 5.května Kč 500,--
- DVÚ - DPŠ Kč 500,--
- příspěvek na hudbu ve smluvních zařízeních - Kč 8.500,--
Celkem rozděleno z výtěžku letošního karnevalu Kč 186.000,--. Děku-

jeme všem, kteří podpořili tuto tradiční akci, ať už finančním příspěvkem, 
věcným darem případně pomocí při organizaci a přípravě. Bez Vás by-
chom nemohli tuto akci uskutečnit a následně by nebylo možné podpořit 
mládežnický sport včetně dalších aktivit v našem regionu.

Sdružení připravuje na září mimořádný koncert skupiny Katapult na-
zvaný „Poslední turné 2008. Na rozloučenou“. Skupina Katapult se letos 
rozhodla z důvodu dlouhodobé nemoci Jiřího „Dědka“ Šindeláře ukončit 
svoji činnost a loučí se tímto vystoupením se svými fanoušky. Protože 
se členům kapely loňské vystoupení v Králíkách líbilo, nabídl zpěvák 
kapely Olda Říha našemu sdružení možnost uspořádání podzimního 
koncertu. Termín a místo konání je již uvedeno na webových stránkách 
kapely - 27. 9. 2007 Klub Na Střelnici Králíky.

Jiří Hlava, předseda Sdružení pro králický karneval
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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 Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

Průkaz zvonu
Umístění: dřevěná zvonička, k.ú. Horní Lipka
Výrobce:  ŽďAS a.s, Žďár nad Sázavou
 Ing. Jaromír Ošťádal, člen představenstva
 Ing. Jiří Gregor, metodik pro prokazování shody
 Bc. Arnošt Kříž, vedoucí technologie výroby odlitků
Rok odlití: 2007
Výchozí materiál:  ocelolitina tepelně zpracovaná
Váha zvonu:  70 kg
Výška zvonu: 510 mm
Spodní průměr zvonu:  470 mm
Motto zvonu:  „Kdo mě ukradne, tomu duše propadne“
Na zvonu jsou odlity informace o výrobci, roku odlití, znak obce Horní Lipky a motto zvonu.
Autorem motta zvonu je pan Petr Kocek z Prahy.
Při instalaci zvonu poskytl zvedací plošinu a svojí prací se podílel p. Richard Mareček z Králík, 

klempířství a pokrývačství. 
Na pořízení zvonu finančně přispěli:
- pan Jaroslav Bičan z Kudlovic prostřednictvím společnosti PEVEKO, spol. s r.o.
- pánové Ing. Ladislav Tóth a Antonín Neterda z Králík prostřednictvím
 Králická kulturní společnost o.s. 
- manželé Jaroslav a Zlata Šrámkovi z Brna a Horní Lipky

Dáno na Horní Lipce, léta páně 2008

Možnost čerpání prostředků ze státního 
rozpočtu jsme se rozhodli využít pro dva pro-
jekty. Opakovaně jsme podali žádost o dotaci 
na další etapu úpravy veřejného prostranství 
okolo bytovek a současně byla zpracován 
nový projekt výstavby domu s pečovatelskou 
službou. Těmito projekty se zabýval přede-
vším odbor VTS.

Souběžně byly zahájeny práce na přípravě 

Jaké bylo první čtvrtletí!?
dalších akcí, které bychom rádi realizovali 
v nejbližší budoucnosti. Pracuje se na projek-
tu pro uzemní rozhodnutí na výstavbu krytého 
bazénu, který by měl být dokončen do 30. 6. 
2008. Zadali jsme odborné firmě zpracování 
studie na kompletní zajištění odkanalizování 
města a integrovaných obcí, abychom měli 
podklady pro rozhodnutí jak budeme postu-
povat při řešení povinnosti města zajistit na 
svém území čištění odpadních vod. 

Na dubnovém zastupitelstvu byla schvá-
lena nová zřizovací listinu pro spojenou 
Základní školu v Králíkách, kterou připravil 
odbor školství ve spolupráci s majetkovým 
odborem a novým ředitelem školy. Na zpra-
cování zřizovací listiny se podílel budoucí 
ředitel ZŠ Mgr. Vlastimil Kubíček, který 
byl vybrán při konkursním řízení a společně 
s řediteli ZŠ Moravská a Gymnázia začal 
pracovat na organizačních změnách, které 
přinese provoz škol od 1. 7. 2008, aby rodi-
če a žáci byli informováni před ukončením 
letošního školního roku.

Již v úvodu jsme naznačili, že nelze popsat 
práci vedení města a jednotlivých odborů do 
všech detailů. Cílem tohoto článku bylo po-
skytnout alespoň základní informace o práci 
samosprávy a úřadu jako celku.

Jana Ponocná, starostka
Čestmír Doubrava, místostarosta 

(pokračování ze strany 1)
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Úvod do meteorologie
(pokračování z předchozího čísla)

3 METEOROLOGICKÉ PRVKY 
Pod pojmem meteorologické prvky rozumíme ty veličiny, které nám 

charakterizují fyzikální stav atmosféry v daném místě a čase. Základními 
meteorologickými prvky jsou teplota a vlhkost vzduchu, atmosférický 
tlak, směr a rychlost větru, oblačnost, atmosférické srážky a dohlednost. 
K nim mohou přistupovat ještě další podle toho, k jakým účelům chceme 
fyzikální stav atmosféry charakterizovat. 

3.1 Teplota vzduchu 
Vzduch, jako ostatně každá hmota či těleso, se vyznačuje jistou tep-

lotou. Teplota je termodynamickou veličinou, charakterizující kinetický 
stav základních stavebních částic – molekul a atomů. 

Teplota vzduchu se mění v závislosti na místě zemského povrchu 
i  na čase. Energii, kterou se atmosférický vzduch přímo ohřívá, dostává 
především od Slunce. Ovšem přímo slunečním zářením se ohřívá vzduch 
jen málo. Prostředníkem je mu zemský povrch či pevné nebo kapalné čás-
tice, které se ve vzduchu volně vznášejí. Část sluneční energie pohlcené 
zemským povrchem se zpět vyzařuje, což ohřívá částice vzduchu v těsné 
blízkosti povrchu. Odtud se teplo dostává pomocí molekulární výměny 
do atmosféry (do výšek řádu milimetrů od povrchu). Nejvýznamnější 
prvkem uplatňujícím se při přenášení tepla od povrchu do vyšších hladin 
je turbulentní výměna. Ta je založena na proudění vzduchu neuspořáda-
nými vertikálními pohyby rychlostmi v řádu metrů za sekundu. Tomuto 
jevu říkáme též termická konvekce. Konvekce je teplotně podmíněný 
vertikální pohyb jednotlivých malých množství vzduchu (buněk), který 
probíhá převážně v denních hodinách a teplejší polovině roku, kdy se 
zemský povrch ohřívá na relativně vysokou teplotu. 

3.2 Vlhkost vzduchu 
Ve vzduchu je prakticky vždy přítomna vodní pára, která má velmi 

velký význam pro vznik a průběh meteorologických dějů. Nejdůležitější 
veličiny, které charakterizují vlhkost vzduchu jsou uvedeny níže. 

Absolutní vlhkost a [kg.m
-3

] je hmotnost vodních par v kilogra-
mech obsažená v jednom krychlovém metru vzduchu. V tomto smyslu 
můžeme též hovořit o hustotě vodní páry, protože rozměr absolutní 
vlhkosti je kg.m

-3

. 
Napětí (tlak) vodních par e [hPa] je parciální tlak vodní páry. 
Maximální absolutní vlhkost A je maximální množství vodní páry, 

které může vzduch obsahovat za dané teploty. Množství vyšší jak ma-
ximální pak kondenzuje a vzniká aerosol (mlha či oblak). Pozn.: v  ob-
lacích je relativní vlhkost rovna 100% a přebytečná voda kondenzuje 
ve formě malých kapiček – viditelného aerosolu. 

Maximální tlak (napětí nasycení) E je tlak, při kterém je za dané 
teploty množství páry ve vzduchu nejvyšší. 

Relativní vlhkost r [%] je poměr e/E 
Rosný bod [°C] je teplota, při níž vzduch dosahuje za daného tlaku 

stavu nasycení a vodní pára v něm obsažená se začíná srážet. Jeho hod-
nota tedy závisí na relativní vlhkosti vzduchu a atmosférickém tlaku. 

3.3 Atmosférický tlak a proudění vzduchu 
Atmosférický vzduch vlivem síly tíže působí na zemský povrch tla-

kem (hydrostatický tlak), jehož množství závisí na množství vzduchu 
ležící nad danou plochou. Z tohoto důvodu je tlak nejvyšší u povrchu 
Země a s výškou klesá. Jako jednotka atmosférického tlaku se používá 
hektopascal [hPa], někdy se můžete setkat s jednotkou milibar [mbar], 
přičemž jejich vzájemný vztah je 1hPa ~ 1 mbar. Na aneroidech bývá 
dodnes udáván v jednotkách Torr, čemuž odpovídá přepočet 1 torr = 1 
mm rtuťového sloupce a 1 torr ~ 4/3 hPa. Za normálních podmínek je 
tlak 1013,25 hPa (pro 45

o 

zeměpisné šířky a teplotu 273 K). Tento tlak 
je považován za standardní /~QNH/. 

Tlak vzduchu velmi silně závisí na nadmořské výšce. Při výstupu 
o každých 5.5 km výšky klesne tlak na polovinu, V přízemních hladinách 
lze přibližně počítat s poklesem tlaku vzduchu o 1 hPa na každých 8 
metrů výšky. 

Tlak vzduchu je značně proměnlivá veličina, jehož kolísání probíhá 
bez jakékoliv pravidelnosti. Důvody nepravidelného kolísání tlaku 
vzduchu může způsobovat nepravidelné ohřívání zemského povrchu, 
výměna teplejších a tedy i lehčích vzduchových hmot za studenější a 
těžší a opačně nebo možné nahromadění vzduchu v jedněch oblastech 
a odčerpání z jiných. 

Kromě nepravidelných změn tlaku vzduchu existuje i určité pravidelné 
kolísání, a to denní a roční. Denní kolísání tlaku je významné pouze 

v tropických krajích, roční chod tlaku vzduchu záleží na zeměpisné 
poloze místa. Tak například na kontinentech je roční maximum tlaku 
vzduchu v zimě, minimum v létě. Ve vysokých horách je tomu obráceně. 
Na oceánech je roční chod tlaku vzduchu dvojitý; vyskytují se zde dvě 
maxima a to v létě a v zimě a dvě minima – na podzim a na jaře. 

Vzhledem k nerovnoměrnému ohřívání zemského povrchu svírají 
plochy stejného tlaku vzduchu se zemským povrchem vždy nějaký úhel. 
Průsečnice těchto ploch se zemským povrchem se nazývají izobary. Je 
zřejmé, že se vzduchové částice budou pohybovat z oblasti vyššího tlaku 
směrem do oblastí tlaku nižšího. Tomuto proudění říkáme vítr. Kdyby se 
země neotáčela kolem osy, proudily by částice kolmo na izobary, tedy 
ve směru největšího spádu tlaku (horizontálního barického gradientu). 
Protože se však Země otáčí kolem osy, působí na každou částici, která se 
pohybuje vzhledem k zemskému povrchu, další síla – síla Coriolisova. 
Tato síla je vždy kolmá ke směru pohybu vzduchové částice a působí 
na severní polokouli vpravo a na jižní vlevo od směru pohybu. Je tím 
větší, čím větší je rychlost částice. 

Vznikne-li v horizontální rovině nějaký rozdíl atmosférického 
tlaku, začne se vzduchová částice v prvním okamžiku pohybovat ve 
směru horizontálního gradientu tlaku, tedy kolmo na izobary. Zároveň 
ale začne působit Coriolisova síla, která je kolmá na směr pohybu, a 
poněkud změní směr postupu částice. Se vzrůstající rychlostí částice 
vzrůstá i Coriolisova síla a za nějaký čas dojde k ustálenému proudění, 
kdy síla barického gradientu je v rovnováze se silou Coriolisovou. Ne-
působí-li žádné další síly, proudí částice ve směru přímkových izobar 
tak, že nízký tlak ponechává po levé straně. Takovému větru říkáme 
geostrofický. 12 

Ve skutečnosti jsou izobary vždy zakřiveny. Aby se vzduchová čás-
tice pohybovala podél zakřivených izobar, musí být v každém místě a 
okamžiku v rovnováze síla barického gradientu, síla Coriolisova a síla 
odstředivá. V případě cyklonálně zakřivených izobar působí odstředivá 
síla proti směru horizontálního barického gradientu, v případě anticy-
klonálně zakřivených izobar ve směru této síly. Nastane-li rovnováha 
těchto sil mluvíme o gradientovém větru. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v reálné atmosféře existuje ještě další, 
dosud nezmíněná síla, která výše zmíněný rovnovážný stav narušuje a 
způsobuje tak neustálou změnu počasí. Je to síla tření a působí proti 
směru proudění. V případě přímkových izobar budou udržovat rovno-
váhu tři síly – síla horizontálního tlakového gradientu, síla Coriolisova 
a síla tření. Nad vrstvou tření však může napříč izobarami proudění 
probíhat. Takový stav způsobují například divergující (rozbíhající se) 
či konvergující (sbíhající se) izobary anebo existence oblasti vzestupu 
či poklesu tlaku vzduchu. 

Vítr jako vektor, je určen směrem a rychlostí. Směr větru vyjadřujeme 
obvykle ve stupních větrné růžice a to tak, že udáváme směr odkud vítr 
vane a jeho rychlost udáváme v metrech za sekundu či v kilometrech 
za hodinu (viz příloha 1). 

3.4 Atmosférické srážky 
Hovoříme-li o atmosférických srážkách, nemáme na mysli kolize 

letadel, nýbrž produkty kondenzace vodní páry v ovzduší, které následně 
dopadají na zemský povrch, nebo se na něm usazují. Dělíme je dle sku-
penství na kapalné a tuhé a podle původu na padající (déšť, mrholení, 
sníh...) a usazené (rosa, jíní, ...). 

Pro objektivní zhodnocení srážkové aktivity se měří množství, inten-
zita (tj.množství spadlých srážek za určitý časový úsek) a doba trvání. 
Srážky se měří v milimetrech, přičemž 1 mm odpovídá 1 litru vody 
spadlému na 1 m

2

, u sněhu pak 1 mm odpovídá cca 1 cm prašanu. Pro 
kvantifikaci se používají přístroje jakými jsou srážkoměr a ombrograf. 

3.5 Sluneční svit 
Sluneční svit, coby meteorologický prvek není příliš znám, nicméně 

jeho měření dokresluje celkový obraz průběhu počasí na daném místě. 
Pomocí přístroje zvaného heliograf se měří doba a intenzita slunečního 
svitu. 

3.6 Oblačnost 
Oblačnost je úroveň pokrytí oblohy oblaky. V tomto ohledu určujeme 

druh oblaků (viz oddíl 5), jejich výšku a jejich tah (odkud – kam) a 
zejména stupeň pokrytí oblohy oblačností v osminách či desetinách. 

3.7 Dohlednost 
Dohlednost je veličinou subjektivně charakterizující míru znečištění 

přízemní vrstvy atmosféry vodním aerosolem, prachem či kouřem. 
Čím více je atmosféra znečištěná, tím horší je dohlednost. Dohlednost 
zhoršují mlha, kouřmo či zákal.

(pokračování příště)
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Unikátní projekt
pro všechny

Listování Pravidly českého pravopisu může být brzo minu-
lostí. Ústav pro jazyk český a Fakulta informatiky Masarykovy 
univerzity v Brně vystavily na svém webu jazykovou příručku, 
která podrobně shrnuje nejnovější pravopisná a gramatická pra-
vidla. V prosinci letošního roku doplní příručku ještě slovník, 
který bude mít zhruba 60 tisíc hesel.

Na webové adrese http://prirucka.ujc.cas.cz najdeme obecné 
poučení o 157 problematických jazykových jevech, např. sklo-
ňování osobních a zeměpisných jmen, číslovek, psaní čárek, 
pravopis velkých písmen a další aktuální témata, která uživatele 
jazyka nejvíc trápí. Chystaný slovník pokryje celou současnou 
českou slovní zásobu, databáze bude obsahovat 60 tisíc hesel, 
opatřena jazykovými výklady. U každého slova uživatel najde 
informace o jeho pravopisu, tvarech, vazbách, dělení slov.

Jazyk se vyvíjí čím dál tím rychleji. Objevuje se mnoho no-
vých jevů + nejen slov, ale mění se např. i jejich vazby. Plyne 
z toho jediné – všechny příručky chtě nechtě zaostávají.

Na stránce Ústavu pro jazyk český je možno najít také 
Vokabulář webový neboli staročeský internetový slovník; 
na něm třeba informaci, že naši předkové říkali obyčejnému 
koláči mnoha různými názvy – pohlodek, tykanec, roztlesk, 
pokruta či líhanec.

Adresy těchto slovníků:
http://bara.ujc.cas.cz/psjc
http://vokabular.ujc.cas.cz

z Lidových novin vybrala
Ivana Marečková

Program „Make a Connection – Připoj se“
bude opět nadělovat dobrovolníkům

Finanční podporu až do 
výše 50 tisíc korun mohou 
na svůj projekt získat mladí 
lidé ve věku od 16 do 26 let 
v sedmém ročníku úspěšného 
programu „Make a Connecti-
on – Připoj se“, který v České 
republice společně realizuje 
Nadace rozvoje občanské 

společnosti (NROS) a společnost Nokia. Na regionální úrovni 
(v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji) pro-
gram mediálně podporuje Občanské sdružení Altus. 

Program je určen na podporu dobrovolných aktivit mladých 
lidí, kteří mají chuť svým projektem pomoci komunitě, ve 

které žijí. Zájemci se mohou se svým 
programem přihlásit nejpozději do 30. 
června 2008 vyplněním jednoduchého 
formuláře, v němž specifikují cíl pro-
jektu, cílovou skupinu, místo, termín 
realizace a zejména význam a přínos 
jejich projektu.

Kromě finančních prostředků na 
realizaci projektů absolvují mladí 
lidé, jejichž projekty získají finanční 
podporu, také několikadenní školení, kde se naučí, jak své 
projekty řídit, správně komunikovat v týmu a získají i řadu 
dalších důležitých informací. 

Veškeré informace o účasti v programu, včetně formuláře 
přihlášky projektu (žádost o grant) jsou k dispozici na www.
pripojse.cz.
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1 227 000 korun od Vojenského muzea do rozpočtu města
V loňském roce Vojenské muzeum 

(VMK) přispělo do rozpočtu města částkou 
1 227 000 korun. Takto by mohl můj člá-
nek začít a ve stejném duchu i pokračovat. 
Já Vás ale chci informovat o současném 
dění kolem VMK a pevnostní turistiky 
pravdivě a seriózně. Nedávno totiž vyšel 
v Novém Králicku článek o našem muzeu, 
bohužel se spoustou polopravd a nepřes-
ností, na které musím reagovat.

Vojenské muzeum Králíky se snaží již 
6 let hospodařit s rozpočtovým schodkem 
kolem 150 000 korun (což znamená, že 
muzeum stojí ročně město jen 150 tisíc 
korun). To je velký úspěch. Muzeí, které 
na svůj provoz vydělají, je velmi málo. 
Navíc oněch 150 tisíc slouží na investice 
do muzea, na reklamu, výrobu vitrín atd. 
Provozní náklady jsou zcela pokryty ze 
vstupného. Nelze tedy vytrhovat např. 
vodné a stočné z celkového rozpočtu, jak 
činí ve svém článku pan Juránek. 

Pouze v roce 2006 skončil rozpočet 
větším schodkem. A to díky každoroční 
akci Cihelna, která se v tomto roce ko-
nala poprvé bez „velké“ účasti armády. 
V loňském roce jsme ale tento schodek 
napravili a přidali jsme nad plánovaný 
rozpočet do městské kasy 326 tisíc. Zá-
roveň muzeum v loňském roce navštívilo 
přes 17 000 turistů a dalších 15 000 lidí 
na akci Cihelna.

Vznik muzea je spjat s počátkem prací 
na projektu Kralické pevnostní oblasti 
(KPO). Záměrem bylo a zůstává vybu-
dovat vojenské muzeum, které vytvoří 
moderní centrum celé muzejní oblasti. 
Jednotlivá muzea pak mají být navzájem 
propojena cyklostezkami a naučnými 
turistickými trasami. Projekt muzea, 
jako první etapa (KPO), byl investičně 
odhadován na 125 miliónů a to včetně 
revitalizace betonových sil. Tedy nikdy 
se neuvažovalo o částce 200 miliónů, jak 
píše pan Juránek. Ale co je nejpodstatnější, 
tak tato investice by byla hrazena z 90% 
Evropskou unií. 

V současné době je projekt za částku 63 
milionů podán se žádostí o dotaci na Úřad 
Regionální rady regionu soudržnosti Se-
verovýchod Pardubického kraje, kde čeká 
na schválení. Myslím, že by bylo škoda 
nevyužít takovou šanci, která do Králík a 
okolí přiláká turisty. Ti tady pak následně 
utratí svoje peníze. V další etapě se pak 
připravují ony zmíněné cyklostezky, které 
využijí i místní. Celý tento záměr může 
vzniknout i díky Pardubickému kraji, který 
tyto aktivity maximálně podporuje a to 
nejen na papíře, či verbálně.

Město na projekt muzea a cykloste-
zek dostalo dotaci 550 tisíc korun. Tedy 
nikoliv ze svého musí financovat město 
tento záměr, jak opět nepřesně píše pan 
Juránek. Tyto a další věci ale mohly být již 
připraveny, kdyby ovšem minulé vedení 
města mělo opravdu zájem vybudovat 
z Králík čilé, turisticky zajímavé místo. 
Skoro každé město Vám potvrdí, že turisté 
jsou velkým přínosem nejen pro městskou 

kasu. S nimi přicházejí lepší služby, více 
obchodů a tím i nižší ceny – to je velké 
plus i pro místní obyvatele. Ruku v ruce 
s tím pak jde vybavenost, ale hlavně 
pracovní příležitosti a možnost uplatnění 
pro mladé. Překvapuje mě, že Vás – míst-
ní občany, pan Juránek tak podceňuje, 
když tvrdí, že je Vám finanční přínos a 
výhody přicházející s nárůstem turistiky 
lhostejné. 

Firma ARMY FORT s.r.o. byla založe-
na v roce 2000 za účelem vybudování a 
provozování Vojenského muzea Králíky, 
jehož zřizovatelem je město. Firma, jejíž 
jsem jednatelem, vznikla jako nejjedno-
dušší možnost zastřešení našeho koníčka 
– vojenské historie. Protože každý máme 
svoje povolání, věnujeme se této činnosti 
ve svém volném čase, o to ale s větším na-
sazením. A jak už to u koníčků bývá, musí 
se spíše dotovat, než že by vydělávaly. Tím 
spíše, pokud se jedná o vojenské vozidla, 
zbraně a uniformy. Díky této realitě jsou 
také náklady na provoz muzea nízké. Fi-
nanční částka, kterou od města dostáváme, 
ve výši 62 tisíc měsíčně, jde bezezbytku na 
plat tří zaměstnanců (místních občanů) a 
provozní náklady muzea. Naše firma z této 
částky nemá nic. Asi se Vám tomu nebude 
chtít věřit. Ale pochopí to každý, kdo se 
zblázní a nadchne podobným způsobem 
a chce svůj sen zrealizovat. Mě a mé 
kolegy by totiž nebavilo mít pod postelí 
uniformu a na zahrádce tank. Chceme své 
sbírky a zachráněné předměty vystavit, 
oživit, popsat a přiblížit a tím v lidech 
opět vyburcovat hrdost na tuto zemi a po-
moci postarat se, aby naše historie nebyla 
zapomenuta.

Ve svém článku pan Juránek popisuje 
– s nádechem tajemna – jak se jménem 
města dostáváme k různým věcem. Stačilo 
by ale, aby si během čtyřletého působení 
na radnici přečetl mandátní smlouvu. Ta 
nás pověřuje k  odbornému řízení a za-
bezpečení provozu muzea a pověřuje nás 
k jednání jménem města ve věcech, které 
se týkají muzea. Byla sepsána na základě 
společného zájmu města a naší společnosti 
na zřízení vojenského muzea a pevnostní 
oblasti za účelem turistického rozvoje to-
hoto regionu. V této smlouvě se o panem 
Juránkem zmiňovaných objektech Pozem-
kového fondu vůbec nehovoří. Vypovědět 
se smlouva dala na základě opakovaného 

hrubého porušení nebo neplnění povinnos-
tí. To nám ale minulé vedení města mohlo 
sotva vytknout. 

Po nástupu pana Juránka do funkce 
jsme se domluvili na aktualizaci smlouvy 
ze strany města – on na tom totiž trval. Za 
celé čtyři roky jsme se ji ale nedočkali. 
Změnu, resp. aktualizaci smlouvy dle sou-
časného stavu dění v Králické pevnostní 
oblasti, muselo provést až nové - současné 
vedení radnice. 

Do naší práce kolem muzea patří i gran-
ty, které vypisuje Pardubický kraj. Díky 
tomu se podařilo pro muzeum a pevnostní 
oblast zajistit propagaci, pro muzejní areál 
bezpečnostní a kamerový systém s nahrá-
váním a snažili jsme se i o nákup „písko-
vačky“, která je pro rekonstrukční práce na 
technice důležitá. Vše pro potřeby muzea. 
Ale vzhledem k tomu, že v rozpočtu muzea 
v minulých čtyřech letech chyběly pení-
ze, spoluúčast na těchto grantech hradila 
naše společnost. Těžko nás někdo může 
obviňovat, že jsme si jménem města poří-
dili kamerový systém, který hlídá ve dne 
v noci městské muzeum. Exponáty, které 
se podařilo od armády získat v minulých 
letech a loni, pak jsou majetkem města 
a naše společnost pouze pomáhá dodat 
podklady a zabezpečit výběr a přepravu 
exponátů. Na všem se ale podílí muzejní 
dobrovolníci – nadšenci jako my, kteří 
jsou schopni si vzít dovolenou a celý den 
se dřít při vagónování techniky. 

Ale nejenom pro muzeum se podařilo od 
armády získat věci. Také třeba místní školy 
a to díky práci pana Ing. Sichy, který vede 
muzeum na objektu K-S 14, dostaly pro 
děti hudební nástroje. A to v hodnotách, 
které by jen ztěží mohly do těchto věcí 
investovat.

Rozvoj turistiky je obecně běh na dlou-
hou trať. O to těžší, že investice se vrací 
jen nepřímo. Kdo nechce, pak finanční a 
další efekty přicházející nepřímo, prostě 
nevidí. Inspirací nám ale může být třeba 
Rakousko. Před 30 lety nebylo po hor-
ských střediscích ani památky. Podařilo 
se tam ale postupně vybudovat krásná 
horská střediska, kam jezdí lidé z celé 
Evropy. I Králická oblast se jednoho dne 
může stát uznávanou turistickou oblastí. 
V zimě lyžařským rájem, v létě pevnostní 
a cykloturistikou. Díky tomu pak bude 

(pokračování na straně 9)
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Setkání zasloužilých hasičů v Lichkově
Okresní Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska uskutečnilo 19. dubna již 15. ročník 
Setkání zasloužilých členů SDH. Hostitelem 
byl tentokrát SDH Lichkov. 

V místním sále se během dopoledne sjelo 
přes 50 dlouholetých členů hasičských sbo-
rů z celého ústeckého okresu a řada hostů. 
Přítomné přivítal a jednání zahájil starosta 
výkonného výboru okresního sdružení bratr 
Emil Dušek. Za hostitelskou obec se připojil 
starosta obce pan Zdeněk Brůna, který ocenil 
přínos Lichkovského sboru hasičů pro život 
obce, starosta místního sboru bratr František 
Faltus seznámil hosty s prací sboru v letošním 
roce a krátce o minulých letech a o spolupráci 
s polskými kolegy.

Setkání se účastnil představitel HZS mjr. 
Roman Studený, velitel stanice HZS Ústí 
nad Orlicí mjr. Pavel Šprync i čtyři členové 
aktivu zasloužilých hasičů. V průběhu další 
části starosta společně s náměstkyní paní Evou 
Faltusovou předali věcné dary dlouholetým 
členům k jejich významným narozeninám (panu 
Šimonovi a Kulhánkovi k 89., panu Kaškovi 
k 80. a několika dalším k 60.). Starostovi obce 
Lichkov panu Zdeňku Brůnovi udělil Okresní 
výkonný výbor medaili „za zásluhy“ v požární 
ochraně. 

Ocenění květinami, zasloužené poděkování 
i vděčný potlesk sklidily kuchařky – hasičky 
i nehasičky – pod vedením paní Anny Faltusové, 
obsluha i servírky. Připravily totiž nejen vyni-
kající oběd a večeři, ale i krásně prostřené stoly. 
Poděkování směřovalo i k rodinám, zvláště 
manželkám, dlouholetých funkcionářů sborů za 
trpělivost a podporu pro práci jejich členů.

Před polednem se všichni přesunuli autobu-
sem do polského Międzylesie do hasičské zbroj-
nice, kde si prohlédli jejich techniku a shlédli 

videozáznam z jejich činnosti. Zde je uvítal 
velitel Stanislaw Pokroutka a také přivítal zde 
burmistrz (starosta) Gminy Międzylesie pan 
Mgr. Tomasz Korczak. Poté odjeli do sídla pro-
fesionálních hasičů v Kłodzkou. Zde si prohlédli 
vozový park, techniku i řídící středisko. 

Po návratu do Lichkova již v sále čekala 

skupina 14 žen z Mladkova, která předvedla 
veselé taneční vystoupení. A po dobré večeři po-
kračovala veselá a družná zábava při harmonice 
pana Kolbaby až do večerních hodin. Kdy jsme 
se loučili s postupně odjíždějícími hosty. 

„Snad se jim u nás líbilo“. 
Za SDH Lichkov bratr Josef Stejskal

Poděkování MOTOŠOKU
Touto cestou děkujeme za exkurzi, které jsme se mohli zú-

častnit a byli jsme velice spokojeni.
Proto MotoKlubu MOTOŠOK ČERVENÁ VODA o.s. k 6. 

výročí přejeme hodně aktivit, akcí a vyjížděk.
Všem členům pevné zdraví. Srdečné poděkování si zaslouží 

pan Minář Kamil a Merta Michal.
Trejtnarovi

1 227 000 korun od Vojenského muzea do rozpočtu města
dost pracovních míst, bohaté uplatnění 
pro mladé a hlavně dost peněz na opravy 
chodníků, komunikací a dalších věcí pro 
Vás – místní obyvatele. Ostatně možná 
už za nedlouho budete díky turistice a 
dobré práci vedení města moct využívat 
aquapark, který se snad opět s podporou 
kraje podaří postavit.

V letošním roce se konečně také podaří 
otevřít velké lákadlo Králické pevnostní 
oblasti – tvrz Hůrku. Je tomu ale už čtyři 
roky, co přišla od armády první informace 
o možnosti předání objektu městu. V té 
době naše společnost vypracovala projekt 
na využití tvrze pro město, jak nám man-
dátní smlouva ukládala. Nikdy jsme ale 
neměli v úmyslu toto muzeum provozovat. 
Pokud by ale město nerozhodlo jinak. 
Charakter pevnostního muzea je značně 
odlišný od naší koncepce a my jsme se 
chtěli vždy věnovat pouze Vojenskému 
muzeu. Proto chci naopak říct, že hlavně 
pro nás je tajemství, kde pan Juránek na 
tuto informaci přišel.

Je s podivem, že za svoje čtyřleté funkč-
ní období neměl pan Juránek čas nebo 
ochotu (ne-li povinnost) si prostudovat 
základní informace o městském vojen-
ském muzeu. Ačkoliv si nás vzal osobně 

na starost. Těžko se ale můžeme divit 
člověku, který chtěl vojenské muzeum 
i akci Cihelna zrušit a připravit tak město 
do budoucna o jedno z lákadel pro turisty a 
zdroj peněz. Návštěvnost, která muzeu rok 
od roku roste totiž znamená také peníze, 
které turisté utratí v této oblasti. Spočítejte 
si sami, kolik to může dělat, když si tady 
koupí třeba benzín do auta, oběd pro celou 
rodinu a další. Díky tomu se můžou ve 
městě a okolí objevit komerční aktivity, 
které by se jinak jen z peněz místních 
těžko uživily.

(dokončení ze strany 8) Na závěr bych Vás všechny rád pozval 
do našeho muzea. Ať už na prohlídku ex-
pozic, nebo na svezení v muzejní technice 
– vždy poslední víkend v měsíci od dubna 
do října. S touto atrakcí se totiž v naší zemi 
i v zahraničí moc nesetkáte.

Za Vojenské muzeum Králíky
Marek Bartoš

Poznámka redakce:
Příspěvek pana Bartoše je reakcí na 

článek uveřejněný v dubnovém čísle No-
vého Králicka.

Multifunkční světelná tabule bude instalována na sportovním areálu při ZŠ Moravská.
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Sousedské vztahy
Sousedské vztahy jsou častou příčinou oznámení, ke kterým musí krá-

lická policie vyjíždět, řešit a dokumentovat. Například na začátku měsíce 
řešili policisté opětovně dlouhotrvající spor dvou sousedů v Mladkově. 
Tentokrát policisté řešili případ zaběhnuté a „zajmuté“ kočky. Až po 
zásahu policie byla kočka propuštěna z půdy souseda.

V průběhu víkendu dokonce ve třech případech vyjížděla opětovně 
hlídka policie k slovnímu napadání mezi dvěma muži na Moravském 
Karlově. Všechny tři případy při kterých nedošlo k fyzickému napadení, 
ale pouze k slovním urážkám, byly zadokumentovány a jako přestupky 
a budou řešeny přestupkovou komisí v Červené Vodě.

Krádeže, vloupání
Ve sběrných surovinách v Králíkách řádil na začátku měsíce nezná-

mý zloděj. Z palet sebral hliník, měď a olovo, z rozvodné skříně odřízl 
izolované měděné kabely. 

V noci z pátku na sobotu vlezl do areálu učiliště v Králíkách neznámý 
zloděj. Prohledal dílnu i halu, na zařízení způsobil škodu za téměř šest 
tisíc korun. V případě dopadení hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí 
svobody.

Výjezd policistů do Klášterce nad Orlicí, kde neznámý pachatel odcizil 
v noci ze soboty na neděli tři pískovcové sochy zobrazující sv. Jáchyma, 
sv. Annu a sv. Josefa. Krádeží vznikla obci škoda za 55 tisíc korun. Po 
pachateli pátrají policisté.

Policistům spolu s kriminální službou objasnili případ krádeže 
měděných okapových svodů a rýn v obcích Mladkov a Červená Voda. 

Petra Fišerová
a přátelé

Králíky 31. 5. 2008
Klub Na Střelnici v 18 hod

Srdečně zveme na pěvecký recitál 
králické zpěvačky.

V tradičním pěveckém recitálu 
mezzosopranistky Petry Fišerové 
letos jako hosté vystoupí její kytaroví 
přátelé: Petra Grusová se svými 
žákyněmi ze ZUŠ Králíky - Terezou 
Křivohlávkovou a Terezou Tejklovou. 
Klavírní doprovod Sylva Bartiková. 

Petra Fišerová je studentkou 
5. ročníku konzervatoře v Pardubicích u profesorky Edity 
Adlerové, kde studuje operní zpěv. Petra zároveň studuje na 
Univerzitě v Hradci Králové 1. rokem pedagogickou fakultu.

Vstupné dobrovolné.

Policie České republiky Obvodní oddělení Králíky informuje
Dva občané z Červené Vody a 
Králík, zaměstnáni, jako klempíři 
u firmy mimo náš region, si po 
nocích přivydělávali krádežemi 
měděných okapů a rýn. Při krá-
deži v Mladkově mimo okapů 
zcizili také motorovou pilu. Ta 
byla policisty zajištěna a bude 
poškozenému vrácena. Bohu-
žel odcizenou měď, za kterou 
pachatelé ve sběrnách získali 
částku přesahující 10.000,-Kč. již 
poškozeným policie nevrátí.

Čtyřiceti až padesátiletý muž 
přepadl 13. 4. 2008 v časných ranních hodinách v Králíkách servírku, kte-
rá uzamykala restauraci. Poté, co ji donutil otevřít trezor, ji uhodil takovou 
silou, že žena ztratila vědomí a poškozenou nalezli až v ranních hodinách 
spolupracovníci. Z trezoru pachatel sebral téměř třicet tisíc korun.

Nevybuchlá munice
V letošním roce králická policie eviduje již třetí případ nálezu 

nevybuchlé munice v obci Červená Voda. Tentokrát byl učiněn nález 
v dolní části obce Červená Voda, část Bílá Voda. Na minometný granát 
přišel stavebník, který si objednal dovoz kamení z provedeného sběru 
na poli.

Zdroj: www.policie.cz/kraliky

Šokující statistika dětí do 13 let
73 % dětí pije pivo, 38 % pije kořalku, 25 % krade, 12 % sex bez 

prezervativu, 11 % bere drogy.

Zkušenosti s drogami
Počet dětí v procentech do 13 let  1995 /  1999 /  2007
První sklenice piva  61,1  62,8  73
První sklenka vína 53,4  58  59,7
První sklenka destilátu  32,2  37,2  38
První cigareta  62,6  65,6  71,5
Kouření denně  28,9  28,6  33,6
Čichání těkavých látek  35,6  26,9  36,2
Pití alkoholu u dětí v ČR neustále roste, příčinu spatřují odborníci 

mimo jiné i v extrémně nízké ceně piva. V žádných sousedních zemích 
není pivo levnější než jiné nealkoholické nápoje. V restauracích není 
dodržovaná věková hranice a dítě se velmi často rozhoduje podle toho, 
co je levnější. Alkohol je navíc odrazovým můstkem k jiným, ještě 
nebezpečnějším drogám, děti si závislost vypěstují mnohem dříve a 
snadněji než dospělí. Podle MUDr. Karla Nešpora (odborník na léčení 
závislosti na alkoholu) lze říci, že když se dospívající cca třikrát opije, 
tak kolikrát vzroste riziko, že se u něj vytvoří závislosti na takzvaných 
tvrdých drogách. Toto relativní riziko je u dospívajících, kteří byli třikrát 
nebo vícekrát v životě opilí, tak 4,2krát vyšší.“

Co by měli rodiče dělat, když zjistí, že jejich dítě pije?
1. Mluvit o drogách a následcích
2. Naučit naslouchat a vytvořit pocit důvěry
3. Učit dítě takové sebedůvěře, aby nebylo strženo partou
4. Rodiče musí být příkladem pro dítě
5. Měli by částečně dítěti organizovat čas
6. Stanovit pravidla a přiměřené tresty
7. Vyhledání odborné pedagogicko-psychologické pomoci
8. Zajištění spolupráce se školou, léčebnami
9. Zapojit do řešení prarodiče

Co by neměli rodiče dělat, když zjistí, že jejich dítě pije?
1. Nepopírat problém, netvářit se, že je vše OK
2. Neskrývat to, vyhledat psychologickou pomoc
3. Neobviňovat se za to, hledat řešení
4. Nedávat peníze, které by mohlo dítě použít na alkohol
5. Fyzicky dítě netrestat
6. Nezříkat se dítěte, ale snažit se mu pomoci
7. Nejednat zbrkle a pod vlivem emocí
8. Nezahrnovat dítě neustálými výčitkami
9. Nikdy neztrácet naději

4 stupně závislosti na alkoholu
1. Alkohol si piják sám ordinuje, aby potlačil nepříjemné psychické 

stavy, nebo aby dosáhl ve společnosti příjemné nálady.
2. Dochází k občasným stavům opilosti, piják pije rychleji, přechází 

ke koncentrovanějším nápojům.
3. Piják konzumuje alkohol s přesvědčením, že ho ovládá a může 

kdykoli přestat. Častěji mívá tzv. okna.
4. Ztracená kontrola v pití, závislý se opije častěji a rychleji než dříve, 

často pije už od rána. Neumí žít bez alkoholu ani s ním.

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách - ČR 2007
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Redemptoristé na Hoře Matky Boží
S přícházejícim jarem se i na Hoře Matky Boží objevuje více poutníků 

či turistů a v kostele či venku na procházce mohou potkávat řeholníky, 
kteří jsou vlastníky poutního místa a mají na starosti jeho duchovní 
správu. Kdo jsou to ti Redemptoristé? Jaká je jejich historie, poslání 
či současná situace v Čechách? Na tyto otázky a ne jenom na ně, se 
budeme snažit odpovědět v několika článcích.

Začátek a jak šlo dál…
Začátky Redemptoristů jsou spojeny s osobou sv.Alfonsa de Liguori 

(1696-1787), který pocházel ze staré šlechtické neapolské rodiny a jako 
prvorozený měl před sebou otevřenou cestu k významné kariéře v teh-

dejší Neapoli. Jeho otec, admirál 
neapolského námořnictví, dbal na 
kvalitu učitelů a Alfons, krom zá-
kladního vzdělání, byl veváděn do 
taje architektury, muziky, malířství 
co mu v budoucnosti také pomáha-
lo v evangelizaci. Jako 16-ti letý 
mladík, končí studium obojího 
(civilního a kanonického) práva a 
začíná úspěšnou kariéru právníka 
v Neapoli. V roce 1723 podvodem 
prohrává jediný! proces a defini-
tivně opouští soudní tribunál, zne-
chucen lidskou „spravedlností“. 
Rozhoduje se pro kněžství a v roce 
1726 je vysvěcen na kněze. Začíná 

práci mezi těmi nejbídnějšími, kteří neměli možnost slyšet o tom, že je 
Bůh miluje a jejich život má cenu. Nejvíce lidské bídy Alfons nachází 
v okolí Neapole v kopcích, kde žijí pastýři. Tam se zakladatel modlil 
před sochou ukřižovaného Krista a pochopil, že Bůh není především 
Soudce, ale že je láskyplný a jeho láska přivedla na svět Ježíše, který 
nás vykoupil. A tak spolu s několika přáteli, kteří mu pomáhali v misijní 
práci zakládají novou řeholi Redemptoristi.

Redemptoristé - Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (CSsR), byla 
založena 9. listopadu 1732 ve Scala, v Neapolském království. První 
Alfonsovi společníci pocházeli ze stejného prostředí jako on. Byli to 
neapolští právníci a aristokraté. Brzy se však toto společenství rozpadlo 
pro nejednotnost představ o budoucnosti institutu. Z prvních společní-
ků vytrval jen právník Vito Curzio, který byl prvním bratrem-laikem.

Později se Alfonsovo dílo začalo velice rychle šířit. Nejprve v Ne-
apolském království a později i v Papežském státě. První stálý dům 
založili redemptoristé v Ciorani na statcích barona Sarnelliho. Jeho 
syn Gennaro vstoupil do kongregace a roku 1744 zemřel v pověsti 
svatosti. Roku 1996 byl blahořečen a je pohřben právě v Ciorani. Roku 
1749 papež Benedikt XIV. potvrdil řeholi institutu a ta platila až do 
II. vatikánského koncilu.

Roku 1752 vstoupil do kongregace bratr Gerard Maiella, který ze-
mřel rok 1755 v Materdomini v pověsti svatosti. Roku 1762 byl Alfons 
jmenován biskupem v St. Agatha dei Goti. Tento úřad vykonával až 
do roku 1775, kdy jej pro věk a chorobu opustil. Vrací se do Nocera 
dei Pagani, kde po své křížové cestě umírá v roce 1787. Zanechal po 
sobě víc jak 100 publikací, některé byly přeloženy i do češtiny, které 
pomáhaly a pomáhají lidem nacházet cestu k Bohu.

Ještě za života sv. Alfonsa, v roce 1785, vstoupili do kongregace 
první cizinci, tasovický rodák Klement Hofbauer (1751-1820) a 
Tadeáš Hýbl (1760-1807), rodem z Dolní Černé. Roku 1786 byli 
vysvěceni na kněze a odebrali se zpět do své vlasti, aby založili domy 
v Rakouské říši. Tam však v té době vládl Josef II., který kláštery 
naopak rušil, takže to nebylo možné. Oba redemptoristé se tedy vydali 
na cestu na sever. Roku 1787 založil dům ve Varšavě. Z tohoto domu, 
který rozkvétal, Klement stále vyjížděl, aby se pokusil založit další 
domy v Německu, ve Švýcarsku a v Bavorsku. Pokud se mu to snad 
s těžkostmi dařilo, domy neměly příliš dlouhého trvání, a to buď 
z politických důvodů nebo z důvodů nepřátelství ze strany kléru.

Roku 1808 byl dům ve Varšavě úředníky napoleonské vlády uzavřen, 
členové pozavíráni a později odesláni každý do své vlasti. Klement se 
usadil ve Vídni, ale tam zažíval ze strany vlády jen samé ústrky. Nebylo 
daleko ani k jeho vyhoštění, zakazovali mu působit. On však kolem 
sebe shromáždil vídeňskou inteligenci a mládež a pracoval s nimi po 

domech. Konečně roku 1819 svitla naděje. Klement se však založení 
domu ve Vídni nedožil. Pár dnů po jeho smrti dostali redemptoristé 
kostel Maria am Gestade, kde jsou dodnes a kde je sv. Klement také 
pohřben.

Potom už nabírá rozvoj kongregace velké obrátky a šíří se do všech 
světadílů. Velkou zásluhu na tom má P. Josef Passerat (1772-1858), 
který byl Klementovým nástupcem v úřadu generálního vikáře kongre-
gace za Alpami. V současnosti usilujeme o jeho svatořečení.

V USA se mezi redemptoristy vyznamenali biskup Jan Neumann 
(1811-1860), rodák z českých Prachatic, dnes svatořečený a jeho 
spolubratr Franz Xaver Seelos (1819-1867), blahořečený roku 2000. 
V té době také začal působit v Surinamu mezi černochy na plantážích 
a mezi malomocnými Holanďan Peter Donders (1809-1887), blaho-
řečený roku 1983.

Roku 1866 dostala kongregace od blahoslaveného papeže Pia IX. 
do opatrování ikonu Matky ustavičné pomoci. Redemptoristé ji šíří při 
svých apoštolských pracích. Dnes je to nejrozšířenější mariánský obraz 
na světě a nachází se v Římě v kostele sv. Alfonse na via Merulana, 
v blízkosti baziliky Santa Maria Maggiore.

20. století bylo stoletím mučednictví i pro redemptoristy. Existují 
svědectví o mučednické smrti redemptoristů ve Španělsku, Mexiku 
a za II. světové války v Polsku. Nejkrvavější pronásledování zažili 
spolubratři v zemích bývalého Sovětského svazu. Jejich věrnost církvi 
a kongregaci pro většinu znamenala vyhnanství na Sibiř, dlouholeté 
nucené práce, případně vězení. Někteří z nich v tomto pronásledování 
nalezli smrt a byli roku 2001 blahořečeni, počas návštěvy Sv. Otce Jana 
Pavla II na Ukrajině . Jsou mezi nimi dva biskupové - redemptoristé, 
Mikuláš Čarněckyj (1884-1959)a Vasil Veličkovskyj (1903-1973), a 
dva kněží, kteří byli zvlášť krutě umučeni. Ivan Ziatyk (1903-1941) 
byl zbit, polit vodou a vyhozen do sibiřské zimy, Zynovij Kovalyk 
(1899-1952) byl mučen ve vězení za II. světové války, a nakonec byl 
ukřižován na chodbě věznice, věznitelé mu rozpárali břicho a do něj 
vložili mrtvé dítě. Také jeden ze slovenských řeckokatolíků, původem 
z Frýdlantu nad Ostravicí, Metoděj Dominik Trčka (1886-1959), byl 
vězněn a ve vězení zahynul mučednickou smrtí. I on byl blahořečen 
v Římě v listopadu 2001.

Pronásledování zažili redemptoristé i v ostatních zemích s komunis-
tickým režimem, jako byla Česká republika, ale i Čína, Kuba a Vietnam. 
Poměry se ve většině států změnily k lepšímu, ale pronásledování ve 
východoasijských komunistických zemích pokračuje. Také mnozí spo-
lubratři v zemích třetího světa prožívají spolu s obyvatelstvem hrůzy 
válek v Africe, terorismu v jižní Americe a v islámských zemích.

Spolu se změnou politického klimatu znamená současná doba i pro 
redemptoristy výzvu. Zázrakem bylo dovolení vrátit se na Kubu v roce 
2001, nové netušené možnosti se otevírají v Rusku, Kazachstánu a 
na Sibiři.

Dnes je kongregace redemptoristů, v počtu více než 5 tisíc členů, 
přítomná v 77 zemích světa na čtyřech kontinentech a plní své poslání, 
které jí svěřil Vykupitel prostřednictvím našeho zakladatele: „Poslal 
mě hlásat evangelium chudým“.

Jak se rozvíjela kongregace redemptoristu na českém území a 
v Králíkach, se dočtete příště.

otec z Hory Matky Boží
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Matematika je pohádka
Chladné jarní dny přály zatím spíš zábavám pod střechou, takže milovníci matematiky už určitě 

dávno rozlouskli druhý úkol z matematické pohádky LUDOLFOVO KRÁLOVSTVÍ.
Jak jsme slíbili v posledním vydání, přinášíme řešení úkolu tak, jak je uvedeno v knize:
Jak dlouhou cestu museli zvládnout noví obyvatelé Ludolfova království?
1 celá cesta je 100%,
1/8 cesty je 100/8% = 12,5%,
3/8 cesty je 3 x 12,5% = 37,5% ................................... jízda autem,
55% .............................................................................. jízda vlakem,
37,5% + 55% = 92,5% ................................................. jízda autem a vlakem dohromady
100% - 92,5% = 7,5% .................................................. cesta pěšky
rychlost v=4,5 km/h ..................................................... dráha s=v x t (km)
čas       t=5h 20 min= 5 1/3 h.
s= 4,5 x 5 1/3 = 45/10 X 16/3 = 9/2 x 16/3= 3/2 X 16/1=3/1 X 8/1 = 24
cesta pěšky ................................. s= 24 km,
když 7,5% ....................................... 24 km,
pak 1% ............................................ 24 km : 7,5 = 3,2 km
a 100% ............................................ 3,2 km x 100 = 320 km
Noví obyvatelé Ludolfova království museli urazit cestu dlouhou 320 km

Návštěva
z Villmaru

Ani se tomu nechce věřit, že uběhly skoro 
dva roky od poslední návštěvy přátel z Vill-
maru u nás v Králíkách, kdy jsme společně 
oslavili 10. výročí partnerství mezi městy 
Villmar a Králíky.

Už teď se těšíme na příjezd Villmarských 
v úterý 13. května.

Členové Partnerského spolku Králíky 
ve spolupráci s vedením města připravili 
přátelům na jejich čtyřdenní pobyt pestrý 
program.

V příštím čísle se dočtete, jak se letošní 
sekání vydařilo.

Partnerský spolek Králíky je stále otevřen 
pro nové zájemce o členství v tomto občanském 
sdružení. Máte-li zájem, kontaktujte nás.

Ivana Marečková

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
půjčování zdravotních pomůcek

Oblastní charita Ústí nad 
Orlicí provozuje půjčovnu 
zdravotních pomůcek poří-
zených mimo jiné i z pro-
středků tříkrálové sbírky. 
Zapůjčení nabízí též obča-
nům z oblasti Králicka. Mezi 
předměty, které oblastní 

charita nabízí k zapůjčení patří: 
KONCENTRÁTOR KYSLÍKU
Koncentrátor kyslíku 

můžete využít pro do-
mácí kyslíkovou terapii 
na doporučení lékaře. 
Slouží k podpoře dýchání 
u osob s dechovou nedo-
statečností.

Jeho obsluha i údržba 
je jednoduchá a nenároč-
ná, provoz spolehlivý a bezpečný.

Díky tomuto daru můžeme přispět Vám 
a nebo Vašim blízkým k pobytu v domácím 
prostředí.

Motorem podporovaný léčebný pohybový 
přístroj s ideálním základním vybavením a 
obsluhou. Je určen k denně prováděnému pa-
sivnímu,  asistivnímu a aktivnímu pohybovému 
tréninku v domácím prostředí. Je pojízdný a 
díky kovové konstrukci také stabilní.

Nezabere více místa než židle, příjemně a 
důkladně procvičuje dolní a horní končetiny, 
a to jak pasivně, tak i asistivně a aktivně pro 
vaši bezpečnost:

Program na uvolňování křečí s automatickou 
změnou směru otáčení, s ochranou pohybu a 
bezpečnostními chodidlovými podložkami..

Seznam pomůcek regionální půjčovny 
RPKP:

Postel elektrická /hrazda, hrazdička, po-
stranice

Postel mechanická /hrazda, hrazdička, 
postranice

Matrace obyčejné, antidekubitní
Hrazda volně stojící k posteli

Prostěradla samostatná
Stolky k lůžku
Invalidní vozíky
Toaletní vozíky, křesla
MOTOmed – pohybový léčebný přístroj
Rotoped
Klíny na polohování
Nástavce na WC
Sedačka do vany, na vanu
Chodítka
Dávkovač léků
Infúzní stojan
Biolampa
Podrobnější informace podá:
Olga Tomková, tel. 465 621 281 Letohrad, 

Kateřina Chudá, tel. 465 520 520 Ústí nad 
Orlicí, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na 
Kopečku 356, 561 51 Letohrad

Sociální komise při MěÚ Králíky vás zve na
posezení starší generace, které se koná dne 29. 5. 

v 16.00 hod. ve velkém sále KD Střelnice v Králíkách

HUDBA - TANEC - OBČERSTVENÍ
Svoz je zajištěn zdarma autobusovými linkami p. Pinkase:
Prostřední Lipka ( odbočka k želez. zastávce )   15.22 hod.
Horní Lipka ( hasičská zbrojnice )    15.35 hod.
Heřmanice ( konečná )     15.25 hod.
Dolní Lipka ( železniční stanice )    15.51 hod.
Dolní Boříkovice ( knihovna )    15.43 hod.
Dolní Boříkovice ( u mostu )    15.45 hod.
Červený Potok ( u kostela )     15.55 hod.
Dolní Hedeč ( konečná )     16.12 hod.

Odvoz z akce opět autobusem p.Pinkase ve 23.00 hod. od kulturního 
domu do těchto obcí: Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heř-
manice a Dolní Boříkovice.

Srdečně zvou pořadatelé
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Výpis z jednání Rady města Králíky
26. 3.
- RM jako účastník řízení souhlasí se stavebním záměrem - zřízení 

vjezdové brány včetně branky o délce 4 m, materiál kov a dřevo, 
stavebníků manželů Strnadových, Králíky dle § 96 stavebního zákona 
a nemá k němu připomínky. 

- RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strany 
oprávněné, tj. pana Podzimka, Dolní, k uložení podzemního vedení 
vodovodní přípojky, vstupu na pozemek za účelem údržby, oprav 
a provozu přípojky na pozemku p.p.č. 531/2 v k.ú. Králíky, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně ve výši znaleckého 
posudku. Zároveň RM do doby realizace stavby souhlasí s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

- RM bere na vědomí oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení na 
prodej pozemků p.p.č. 560 a 566/1 v k.ú. Horní Lipka.

- RM schvaluje poskytnutí místnosti pro pracovníka Intervenčního 
centra v přízemí budovy čp. 316 v ulici Karla Čapka, odbor sociálních 
služeb a zdravotnictví.

- RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor uvnitř chaty Amálky 
pro využití sociálních zařízení a kuchyně při akci „Závod vlčat a 
světlušek“ konané dne 19. 4. 2008  od 14:00 do 21:00 hodin skaut-
ským střediskem Bílá liška Červená Voda. Dále RM doporučuje 
uskutečnit při této příležitosti táborák v okolí chaty Amálky při 
dodržení bezpečnostní vzdálenosti.

2. 4.
- RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 528/1 v k.ú. Králíky 

o výměře 1028 m2 za účelem sekání trávy za roční nájemné panu 
Kyllarovi, Králíky. Zároveň RM souhlasí s uzavřením nové nájemní 
smlouvy na celý pozemek s tím, že předešlé nájemní smlouvy včetně 
dodatků se ruší.

- RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 463/2 v k.
ú. Dolní Hedeč. 

- RM jako účastník řízení souhlasí se stavebním záměrem - vestav-
ba podkroví v RD čp. 117 v Králíkách, stavebníka Loufka, Králíky 
dle § 96 stavebního zákona a nemá k němu připomínky. Zároveň RM 
souhlasí jako vlastník pozemků p.p.č. 2072/1 a 2072/34 v k.ú. Králíky 
se zásahem požárně nebezpečného prostoru do těchto pozemků.

- RM jako vlastník nemovitosti čp. 366 na Velkém náměstí 
v Králíkách souhlasí s umístěním reklamních tabulí pana Kubiz-
ňáka, Vraclav, a to pouze v souladu s podmínkami stanovenými 
dotčenými orgány státní správy, zejména pak v souladu se zásadami 
památkové péče. 

- RM schvaluje směrnici o provozu ověřujícího správního úřadu 
vydávajícího ověřené výstupy z ISVS a o stanovení úhrad za jed-
notlivé úkony, a to s účinností od 01.05.2008.

- RM schvaluje podpis prodloužení servisního zabezpečení o další 
rok u kopírovacího stroje Xerox Document Centre 425S.

- RM schvaluje směrnici o antivirové ochraně informačního 
systému MÚ Králíky.

- RM schvaluje převod Kč 50 tis. v Položce Dotační a grantový 
program města Králíky pro projekty v oblasti sociální podpory 
(granty, dotace). 

- RM schvaluje přímý příspěvek občanskému sdružení CEMA na 
zajištění řádného provozu Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni 
v Žamberku ve výši Kč 10.000,- a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace.

- RM schvaluje převod finančních prostředků z realizovaných 
grantových programů ve výši Kč 80 tisíc na nákup světelné časomíry 
zn.  EAL&TIA HÁZENÁ-FLORBAL-HOKEJ a ukládá vedoucímu 
OŠKT ve spolupráci s vedoucím odboru VTS zajistit ve spolupráci 
se správcem areálu realizaci nákupu včetně zajištění přípravy pro 
instalaci časomíry na sportovním areálu.

- RM souhlasí s výřezem cca 630 ks náletových dřevin (javor, jíva, 
třešeň a jabloň) na p.p.č.  2158, 155/1, 1082/11, 1082/2, 1082/13, 
1082/14, 273/1, 653/2, 653/3, 651/28, 263/2, 262/1, 187/2, 2137/6, 
1082/12, 1082/17 a st.p.č.  566 v k.ú. Králíky. 

- RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opat-
ření číslo 9317,   kterým se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 96.000 Kč. RM schvaluje interní rozpočtové 
opatření na přesun prostředků ve výši 460.000 Kč v rámci schvále-
ného rozpočtu z financování do příjmů.

- RM schvaluje znění výzvy na podání nabídky na „Využití a 
provoz vojenské tvrze Hůrka“ a ukládá místostarostovi zajistit 
její zveřejnění.

9. 4.
- RM schvaluje dodatek č. 1 dohody o přičlenění honebních 

pozemků v k.ú. Dolní Boříkovice mezi Městem Králíky a Lesy 
ČR, s.p., Hradec Králové, ze dne 28. 11. 2003, z důvodu změny 
vlastnictví některých pozemků a tím změny výměry pozemků a 
stanovení nájemného.

- RM jako účastník řízení souhlasí se stavebním záměrem – re-
konstrukce RD čp. 163 v Králíkách, stavebníků pana Girgy a paní 
Mačátové, Králíky dle § 96 stavebního zákona za podmínky, že 
stavebník upraví majetkoprávní vztah k pozemku p.p.č. 2072/22 
v k.ú. Králíky, který je v majetku města.

- RM jako účastník řízení bere na vědomí stavební záměr – vý-
měna okna za dveře v čp. 461 v Králíkách, stavebníků manželů 
Springerových, Králíky dle § 104 stavebního zákona a nemá k němu 
připomínky.  

- RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2075 v k.
ú. Králíky za účelem zajištění konání tradiční Michalské pouti na 
Velkém náměstí v Králíkách a to na dobu určitou 5 let za nájemné 
100.000,-- Kč a ukládá MO záměr zveřejnit.

- RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 328/4, 328/3, 
328/2, 470/4, 1503/3, 375/17, 375/15, 375/14, 375/13, 375/1 v k.
ú. Dolní Boříkovice za účelem zřízení mezideponie a vybudování 
stavby „Terénní úpravy v k.ú. Dolní Boříkovice“ za nájemné a to na 
dobu určitou do 31.12.2008 a ukládá záměr zveřejnit.

- RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro zpracování 
ÚAP pro správní obvod ORP Králíky a přijímá funkci komise pro 
výběrového řízení. 

- RM schvaluje podat žádost o poskytnutí 100% finančních 
prostředků na zajištění šetrného kosení lokality u ČOV s výskytem 
zvláště chráněné vachty trojlisté.

- RM souhlasí s užitím znaku města Králíky firmou Ing. Ropek, 
Liberec dle přiloženého návrhu.

16. 4.
- RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1 002 C 

08/50 mezi Městem Králíky a Pozemkovým fondem ČR spočívající 
ve zřízení věcného břemene pro oprávněné Město Králíky, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu.

- RM schvaluje dodatek č. 1 dohody o přičlenění honebních 
pozemků v k.ú. Králíky, Červený potok, Dolní Hedeč, Dolní Boříko-
vice, Dolní Lipka a Horní Lipka mezi Městem Králíky a Honebním 
společenstvem Králíky, Králíky, ze dne 10. 3. 2003, z důvodu změny 
vlastnictví některých pozemků a tím změny výměry pozemků a 
stanovení nájemného.

- RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 1401/3, 1401/5, 
1575/2, pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (1439/1)GP a části 
pozemků p.p.č. 1401/2, 1575/1 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem 
parkování vozidel a přístupu k nemovitosti za roční nájemné ve výši 
18.707,- Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

- RM posoudila předloženou cenovou nabídku stavby s názvem: 
„Celková sanace střešního pláště budovy čp. 359 v Králíkách“  a 
rozhodla, že výše uvedenou stavbu provede firma Moravec, Králíky. 
Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy s vybranou 
firmou. 

- RM Králíky  souhlasí s umístěním výstavního proskleného 
kontejneru na náměstí ve dnech 2. – 9. 5. 2008. 

- RM schvaluje uzavření písemné smlouvy o zpracování lapáků 
a kalamitního dříví v porostu 763Ec10 a 767A9 s panem Vernerem, 
bytem Červená Voda.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 4 konaného dne 14. dubna 2008

Přítomní členové zastupitelstva města: Jana 
Ponocná starostka, Čestmír Doubrava místosta-
rosta, Mgr. Jarmila Berková členka RM,  Ing. 
Ladislav Dostálek, Vladimír Hejtmanský, JUDr. 
Milan Ježek, Arnošt Juránek, Pavel Kalianko, 
Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Václav Kubín, 
MUDr. Eva Rýcová členka RM, Ing. Josef 
Šašek, MUDr. Marie Špičková, Ing. Ladislav 
Tóth člen RM.

Z jednání ZM omluven: Ing. Anton Zima.
Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška,sl. Lenka 

Faltusová, Bc. Jan Divíšek, pí Marie Pecháčková, 
Bc. Věra Kubíčková, Bc. Bohumír Strnad.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Závěrečný účet města za rok 2007
4.3. Zřizovací listina ZŠ

ul. Moravská 647 – od 1. 7. 2008
4.4. Poskytnutí bezúročné půjčky 
4.5. Větrné elektrárny

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

Zahájení, prezence, zpráva z jednání rady 
města

Jednání zahájila starostka města Jana Ponoc-
ná v 18.00 hod, program jednání byl schválen. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schválení Ing. 
Šašek a MUDr. Špičková.

Výběr usnesení z jednání rady města přednesl 
a následnou diskusi řídil místostarosta města pan 
Čestmír Doubrava. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.01. Prodej bytového domu čp. 489 v k.ú. 

Králíky podle zákona č. 72/1994 Sb.
Obsah: Jedná se o bytový dům čp. 489 v ul. 

Nádražní v Králíkách s 18 b.j., 2 b.j. 1+1, 8 b.j. 
2+1 a 8 b.j. 3+1, jedná se o standardní byty. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena za 
1 m2 podlahové plochy bytu je 2.010,- Kč, u st. 
pozemku 130,- Kč, jednotlivé byty budou před-
nostně nabídnuty oprávněným nájemcům. 

ZM schválilo prodej bytového domu čp. 
489 na st.p.č. 955 a pozemku st.p.č. 955 v 
k.ú. Králíky a to podle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpi-
sů, 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.

4.1.02. Prodej 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, který 
je v KN veden jako ovocný sad. Pozemek mají 
žadatelé dlouhodobě v pronájmu ke stejnému 
využití. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn. 
Dle pravidel pro nakládání s majetkem se v tomto 
případě stanovuje minimální cena ve výši znalec-
kého posudku, tj. 39.820,- Kč + náklady spojené 
s převodem, tj. 42.794,- Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 882 v k.
ú. Heřmanice u Králík manželům V. z  Heřma-
nic za kupní cenu ve výši 42.794,- Kč. 

4.1.03. Prodej pozemku p.p.č. 743/9 v k.ú. 
Dolní Hedeč

Obsah: O koupi pozemku požádal pan A. B. 
z Olomouce za účelem majetkoprávního vypo-
řádání pozemku. Jedná se o pozemek o výměře 
160 m2, který je oplocen, pozemek žadatel nemá 
v pronájmu, v KN je veden jako ostatní plocha. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 20,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 9.279,- Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 743/9 
v k.ú. Dolní Hedeč panu A. B. z Olomouce za 
kupní cenu 9.279,- Kč. 

4.1.04. Prodej pozemku p.p.č. 651/11 v k.ú. 
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádala paní Z. 
za účelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek 
o výměře 194 m2, který má žadatelka v pronájmu, 
pozemek je veden v KN jako zahrada. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
10.518,- Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 651/11 
v k.ú. Králíky paní J. Z., Králíky za kupní 
cenu 10.518,- Kč. 

4.1.05. Prodej pozemku p.p.č. 651/48 v k.ú. 
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé 
K. z Králík za účelem užívání zahrady. Jedná se 
o pozemek o výměře 193 m2, který mají žadatelé 
v pronájmu, pozemek je veden v KN jako zahra-
da. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 10.468,- Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 651/48 
v k.ú. Králíky manželům K. z Králík za kupní 
cenu 10.468,- Kč. 

4.1.06. Prodej pozemku p.p.č. 651/10 v k.ú. 
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé C. 
za účelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek 
o výměře 206 m2, který mají žadatelé v pronájmu, 
pozemek je veden v KN jako zahrada. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
11.136,- Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 651/10 
v k.ú. Králíky manželům C. z Králík za kupní 
cenu 11.136,- Kč. 

4.1.07. Prodej pozemku p.p.č. 651/47 v k.ú. 
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé 
M. za účelem užívání zahrady. Jedná se o poze-
mek o výměře 196 m2, který mají žadatelé v pro-
nájmu, pozemek je veden v KN jako zahrada. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 10.624,- Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 651/47 
v k.ú. Králíky manželům M. z Králík za kupní 
cenu 10.624,- Kč. 

4.1.08. Prodej pozemku p.p.č. 792/3 v k.ú. 
Dolní Hedeč 

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Š. 
z Chrudimi za účelem užívání pozemku. Jedná 

se o pozemek o výměře 62 m2, který je veden v 
KN jako ostatní plocha, a navazuje na pozemek 
žadatele. Pozemek žadatel nemá v pronájmu. 
Pozemek je zatížen věcným břemenem ochrany 
vodního zdroje. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena 20,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 1.740,- Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 792/3 
v k.ú. Dolní Hedeč manželům Š. z Chrudimi 
za kupní cenu 1.740,- Kč. 

4.1.09. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
2074/7 v k.ú. Králíky 

Obsah: O koupi části pozemku požádali sou-
rozenci P. z Králík za účelem zajištění přístupu a 
vjezdu do zahrady a k nemovitosti čp. 321, kterou 
vlastní. Jedná se o část pozemku o výměře cca 52 
m2, pozemek je v KN veden jako ostatní plocha, 
pozemek má dlouhodobě v pronájmu matka 
žadatelů. Dle odboru VTS pozemek slouží jako 
přístup k nemovitosti žadatele, prodej doporu-
čuje. Dle odboru ÚPaSÚ je území zeleně obytné 
zástavby, dle projednávaného konceptu ÚPO 
Králíky se jedná o území občanského vybavení 
a bydlení městského typu. Omezení vyplývající 
z ÚPD – městská památková zóna, ochranné 
pásmo vodního zdroje II. stupně, dělení pozemků 
je možné. Odbor doporučuje uvážit, že se jedná 
spíše o přístup, ne příjezd a z toho vyplývající 
omezení pro sousední vlastníky pozemků. Odbor 
ŠKT nemá připomínky a rovněž tak i odbor ŽP. 

Dle pravidel pro nakládání s majetkem je mi-
nimální kupní cena ve výši 70,- Kč/m2 + náklady 
spojené převodem. RM doporučila prodej.

ZM schválilo záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 2074/7 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši 70,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 80 v k.
ú. Prostřední Lipka  

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Š. za 
účelem sloučení pozemků. Žadatel vlastní sou-
sední pozemek a předmětný pozemek po dobu 2 
let udržuje v dobrém stavu. Jedná se o pozemek 
o výměře 313 m2, který je v KN veden jako ostatní 
plocha, pozemek žadatel nemá v pronájmu. Od-
bor VTS souhlasí s převodem, doporučuje oddělit 
část pozemku u klubovny. Dle odboru ÚPaSÚ je 
v projednávaném konceptu ÚPO Králíky plocha 
jako zeleň (lesní), omezení vyplývající z ÚPD 
– ochranné pásmo lesa. Odbor doporučuje uvážit 
situaci, že pozemek navazuje na část stavby na 
st.p.č. 41/6 – klubovna (údržba). Odbory ŽP a 
ŠKT nemají připomínky k prodeji. OV se nevy-
jádřil. Dle pravidel pro nakládání s majetkem je 
minimální kupní cena ve výši 50,- Kč/m2 + ná-
klady spojené převodem. RM doporučila prodej 
části pozemku.

ZM schválilo záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 80 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní 
cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.11. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 14/2 a 
p.p.č. 125/2, 127/2 v k.ú. Dolní Boříkovice

Obsah: O koupi pozemků požádali manželé U. 
z Dolních Boříkovic za účelem ucelení pozemku. 
Jedná se o pozemky o celkové výměře 257 m2, po-
zemky jsou v KN vedeny jako zastavěná plocha 
a zahrada, pozemky nemají žadatelé v pronájmu, 
ačkoli je dlouhodobě užívají. Odbor VTS nemá 
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námitky, prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ 
má žadatelka realizovanou stavbu na p.p.č. 125/3 
a přes pozemek p.p.č. 125/2 k ní najíždí. Dle 
projednávaného konceptu ÚPO Králíky se jedná 
o území venkovského bydlení, zastavěné území 
obce. Odbor doporučuje zvážit prodej p.p.č. 
127/2, vlastníkem sousedních pozemků je pan 
Oldřich Myška. Pan Myška byl informován MO 
o žádosti o prodej pozemků a s prodejem souhlasí. 
Odbor ŠKT a odbor ŽP nemají připomínky. 

Dle pravidel pro nakládání s majetkem je 
minimální kupní cena u st.p. ve výši 70,- Kč/m2 
a u p.p. ve výši 50,- Kč/m2 + náklady spojené 
převodem, tj. 21.026,-- Kč. Žadatelé požádali 
o prodej pozemků za původní kupní cenu ve výši 
12.222,- Kč z důvodu nedostatku finančních pro-
středků. Kupní smlouvu za tuto kupní cenu v roce 
2005 nepodepsali. RM doporučila prodej. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemků st.p.č. 
14/2 a p.p.č. 125/2, 127/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu u st.p. ve výši 70,- Kč/m2 a u p.p. 
ve výši 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.12. Záměr směny pozemků v k.ú. Krá-
líky

Obsah: Pan S. a paní P. z Králík požádali 
o směnu pozemku p.p.č. 226/9 za pozemek p.p.č. 
1902/21 v k.ú. Králíky ve vlastnictví města. Poze-
mek ve vlastnictví žadatelů je o velikosti 58 m2, 
je veden v KN jako zahrada, pozemek ve vlast-
nictví města je o velikosti 32 m2, je veden v KN 
jako ostatní plocha, pozemek žadatelé nemají v 
pronájmu. Odbor VTS směnu doporučuje, určeno 
k výstavbě infrastruktury. Dle odboru ÚPaSÚ 
bylo na inženýrské sítě Skřivánek vydáno územní 
rozhodnutí, stavební povolení jsou v jednání. 
Pozemek p.p.č. 1902/21 je v seznamu pozemků 
dotčených stavbou sítí pro územní rozhodnutí. 
Dle ÚPD je plocha pro bydlení. Odbor doporu-
čuje zvážit skutečný stav s GP a záměrem stavby. 
Odbory ŽP a ŠKT nemají připomínky ke směně. 
RM doporučila směnu pozemků.

ZM schválilo záměr směny pozemku 
p.p.č. 226/9 v k.ú. Králíky ve vlastnictví pana 
Jaroslava Sirného a paní Marie Prokopcové, 
oba bytem Králíky čp. 162 za pozemek p.p.č. 
1902/21 v k.ú. Králíky ve vlastnictví města 
Králíky za kupní cenu 70,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr směny 
pozemků zveřejnit. 

4.1.13. Záměr prodeje nebytové jednotky č. 
148/101 v čp. 148 v k.ú. Králíky   

Obsah: Jedná se o poslední vymezenou jed-
notku v bytovém domě čp. 148 v ul. Pivovarská 
v Králíkách. Jedná se o nebytový prostor – garáž 
a sklad o celkové výměře 75,10 m2, výše spo-
luvlastnického podílu je 379/10000. Nájemcem 
nebytového prostoru je pan Václav Mareš. Dle 
pravidel pro nakládání s nemovitým majetkem 
kupní cenu stanovuje ZM individuálně na zá-
kladě doporučení RM. Dle pravidel má stávající 
nájemce přednostní nabídku (3 měsíce). 

Vzhledem k technickým dispozicím garáže 
(jedná se o průjezd) a stavební úpravě skladu 
(odstranění nádrží na topný olej) navrhl MO 
kupní cenu ve výši 85.136,- Kč (20.279,- Kč 
náklady na kotelnu, 6.062,- Kč cena za pozemek, 
25.000,- Kč náklady na odstranění nádrží a při 
navržené sazbě 450,- Kč/m2 = 33.795,- Kč). RM 
doporučila prodej za tuto kupní cenu. 

ZM schválilo záměr prodeje nebytové 
jednotky č. 148/101 v čp. 148 v ul. Pivovarská 
a spoluvlastnického podílu ve výši 379/10000 
na společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 258/1 vše v k.ú. Králíky za kupní cenu 

ve výši 85.136,- Kč a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.14. Úplatný převod pozemků p.p.č. 244 a 
st.p.č. 270 v k.ú. Dolní Boříkovice 

Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 
05.11.2007 požádalo město KONZUM, o.d., 
Ústí nad Orlicí o převod pozemků p.p.č. 244 a 
st.p.č. 270, které nabízelo. Jedná se o pozemky 
o výměře 465 m2, které jsou v KN vedeny jako 
zahrada a zastavěná plocha a nádvoří. Dle odboru 
VTS se jedná o pozemek přilehlý ke státní silnici 
a k soukromým zahradám, na části pozemku je 
autobusová čekárna a vývěsní skříně. V současné 
době je možné zrealizovat nákup pozemků, byl 
zpracován návrh kupní smlouvy, kupní cena 
stanovená o.d. za uvedené pozemky je ve výši 
10.000,- Kč.  

ZM schválilo úplatný převod pozemků 
p.p.č. 244 a st.p.č. 270 v k.ú. Dolní Boříkovice 
od o.d. KONZUM, IČ 00032212, Ústí nad 
Orlicí čp. 1191 na Město Králíky za kupní 
cenu 10.000,- Kč. 

4.1.15. Umoření pohledávky  
Obsah: MO předkládá návrh na umoření po-

hledávky za dlužníkem Štefanem Dominikusem, 
posledně bytem U Zastávky čp. 401, Králíky, 
který dlužil za nájemné a služby spojené s byd-
lením částku 39.231,40 Kč + 2,5 promile denně. 
Jmenovaný dne 10.02.2008 zemřel. Město dne 
30. 5. 2005 podalo na povinného exekuci, ale 
nebylo nic vymoženo. RM doporučila umoření 
pohledávky.  

ZM schválilo umoření pohledávky za 
dlužníkem Štefanem Dominikusem, posled-
ně bytem Králíky čp. 401 z důvodu úmrtí 
dlužníka. 

4.2. Závěrečný účet města za rok 2007
Důvodovou zprávu k závěrečnému účtu 

města za rok 2007 přednesla vedoucí finančního 
odboru, která následně reagovala a odpověděla 
na upřesňující dotazy zastupitelů. Paní starostka 
omluvila nepřítomnost jednatele spol. SMK, s r.o. 
a odpověděla na dotazy týkající se hospodaření 
této společnosti. Uvedla, že vykazovaná ztráta za 
loňský rok byla způsobena nízkou potřebou zimní 
údržby ve městě a zvýšenými náklady na opravy 
kanalizační sítě z důvodu havárií. 

ZM schválilo celoroční hospodaření města 
Králíky a závěrečný účet města za rok 2007 
včetně zprávy č. 61 o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2007 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením bez 
výhrad. 

4.3. Zřizovací listina ZŠ ul. Moravská 647 
– od 1. 7. 2008

Obsah: dne 10. 12. 2007 schválilo ZM číslem 
jednacím ZM/2008/01/015 sloučení základních 
škol zřizovaných městem Králíky do jednoho 
právního subjektu.  Jako nástupnická organi-
zace byla určena příspěvková organizace ZŠ 
Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí 
IČO 49314629. Z důvodu provedení změn ve 
Školském rejstříku předložil OŠKT návrh změny 
zřizovací listiny základní školy s účinností od 
1. 7. 2008. 

JUDr. Ježek navrhl „technickou opravu“ ve 
znění příspěvkové listiny (odkaz na neexistující 
bod) a opravu datumu ve smlouvě ovýpůjčce. 

ZM schválilo zřizovací listinu Základní 
školy Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad 
Orlicí s účinností od 1. 7. 2008. 

4.4. Poskytnutí bezúročné půjčky 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předložil 

k projednání žádost pana B. z Králík o poskytnutí 
půjčky ke koupi motorového vozidla podle usta-
novení § 57, vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném 
znění. Podle § 34, odst. 1, písm. f), zákona č. 
114/1988 Sb. se půjčka poskytuje občanům těžce 
zdravotně postiženým, jímž byl přiznán příspěvek 
na zakoupení motorového vozidla. Podmínky 
z ustanovení § 57, vyhlášky jsou splněny.

ZM schválilo poskytnutí bezúročné půjčky 
podle ustanovení § 57, vyhlášky č. 182/1991 
Sb.. panu J. B. z Králík k financování koupě 
motorového vozidla ve výši 20.000,- Kč s mě-
síčními splátkami na dobu 30 měsíců. Zastu-
pitelstvo města pověřuje starostku podpisem 
smlouvy o půjčce. 

4.5. Větrné elektrárny
Starostka města znovu předložila k posou-

zení zastupitelstvu žádosti tří firem o možnost 
výstavby VE na Králicku. Stručně shrnula dosa-
vadní jednání, které bylo vedeno na zastupitelstvu 
v minulosti. V diskusi pan Doubrava upřesnil, že 
dnešní hlasování by mělo být pouze o souhlasu 
města, který by byl podkladem pro jednání firem 
s ČEZ. Případný definitivní souhlas s výstavbou 
VE by následoval až po dalších jednáních s fir-
mami a po upřesnění podmínek ze strany města 
pro výstavbu VE. Po následné diskusi dalších 
zastupitelů nebylo přijato žádné z navrhovaných 
usnesení.  

Při hlasování o jednotlivých žádostech byla 
výsledná rozhodnutí následující:

ZM nesouhlasí s podáním žádosti Ing. Jana 
Kotrleho o povolení připojení nové výrobny 
elektrické energie k distribuční soustavě ČEZ 
Distribuce v souvislosti s výstavbou větrného 
parku v lokalitě „Veselka“. 

ZM nesouhlasí s podáním žádost firmy 
Klavarská elektrárenská v.o.s. o povolení 
nové výrobny elektrické energie k distribuční 
síti ČEZ Distribuce v souvislosti s výstavbou 
větrných elektráren v katastrálním území 
Heřmanice u Králík. 

ZM nesouhlasí s podáním žádost firmy 
PROGRESUM spol. s r.o. o povolení připojení 
nové výrobny elektrické energie k distribuční 
síti ČEZ Distribuce v souvislosti s výstavbou 
větrných elektráren v katastrálním území 
Prostřední Lipka. 

5. Informace z MěÚ
Nezazněla žádná informace.
6. Vstupy občanů
Nikdo se nepřihlásil do diskuse.
7. Vstupy zastupitelů
Paní starostka předložila zastupitelům náměty 

k diskusi, která by se  týkala řešení budoucnosti 
budovy gymnázia (plánované uvolnění budovy 
k 1. 9. 2009), budovy čp. 359 (památkový objekt 
- nutná velmi nákladná rekonstrukce) a budovy 
na hraničním přechodu v Dolní Lipce (možnost 
převodu budovy na město). Vyzvala zastupitele 
k brainstormingu na toto téma. V diskusi zastu-
pitelů byly zvažovány různé alternativy řešení, 
konkrétní návrh nebyl přijat. Budoucnost těchto 
budov zůstává námětem k přemýšlení.

Dále pan Doubrava reagoval na dotazy zastu-
pitelů týkající se Hůrky a informoval je o situaci 
kolem předávání objektu městu Králíky.

V reakci na další dotazy zastupitelů informo-
vala paní starostka zastupitele o situaci kolem 
zástavy č.p. 5, situaci ve VAK Jablonné, vývoji 
nezaměstnanosti na Kralicku a součastném vyu-
žívání areálu bývalého Novalampu. 

Starostka ukončila jednání v 19:52 hod. 
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Český den proti rakovině 2008
Od loňského roku nese veřejná sbírka Ligy 

proti rakovině nový název Český den proti 
rakovině, ale většina z nás má v paměti dřívější 
název Květinový den.

Sbírka proběhne v celé republice ve středu 
14. května. Kytičkami měsíčku lékařské-

ho se zelenou stužkou 
rozkvetou tradičně 
nejen Králíky, ale do-
slova celé Králicko. 
Od Mladkova až po 
Dolní Moravu – všude 
si budou moci zájemci 
minimálně za 20,- Kč 

kytičku koupit a přispět tak na nádorovou pre-
venci, na zlepšení kvality života onkologických 
pacientů, podpořit onkologickou výchovu, 
výzkum a vybavení onkologických center.

Rakovina tiká v každé rodině! Organizátoři 
sbírky se rozhodli letošní sbírku zaměřit na 
výchovu ke zdravému způsobu života v rodi-
ně, očkování proti rakovině děložního hrdla 
u dívek a prevence rakoviny varlat u chlapců. 
Věříme, že studenti králického gymnázia a 
žáci ze Základní školy 5. května, kteří budou 
kytičky nabízet, budou 14. května potkávat 
hodně štědrých lidí.

Za organizátory sbírky Ivana Marečková

Noc s Andersenem popáté
Králická knihovna se 28. března už popáté 

zapojila mezi organizátory populární me-
zinárodní pohádkové Noci s Andersenem. 
Byla jednou ze 664 spacích míst ve střední 
Evropě. Akce se zúčastnilo 22 046 dětí a 
5027 dospělých, což sečteno a podtrženo 
dává úctyhodných 27073 účastníků.

Po hezké loňské Noci, která byla určena 
předškolákům a moc se jim líbila, jsme se 
rozhodli, že těmto dětem, nynějším prvňáč-
kům, věnujeme i letošní Noc.

Protože jsme předpokládali značný zá-
jem dětí a všechny bychom velmi obtížně 
pohodlně uložili na noc, rozhodli jsme se, 
že tentokrát nebudeme nocovat a program 
ukončíme ve 22 hodin.

Z obou základních škol se přihlásilo 
celkem 15 kluků a 16 děvčat.

Podařilo se nám až do poslední chvíle 
utajit, že za dětmi přijede Josef Čapek 
(v civilu pan Aleš Klohna z Králík). Přivezl 
jim hezké povídání o pejskovi a kočičce, 
jak spolu pekli dort, a pak děti překvapil 
velikánským třípatrovým polystyrénovým 
dortem o průměru 1 metr!!

Děti se potom rozdělily do čtyř skupinek 
– dostaly kočičí a psí ouška a hnedle z nich 
byli opravdoví štěkající psi a mňoukající 
kočky.

Chtěli panu Čapkovi ukázat, jak jsou 
šikovní a s chutí se pustili do výroby ozdob, 
kterými potom zkrášlili dort.

Po náročné práci se děti občerstvily 

svatebními koláčky i zdravými „granul-
kami“ .

Neposední psi a kočky si potom ještě 
zahráli. Na různých místech v knihovně byly 
připraveny soutěže inspirované knihami 
bratří Čapků – třeba Dášeňčina překážková 
dráha, Jak kočička zašívá pejskovi díru na 
kalhotách, kdo nejrychleji pověsí prádlo 
apod.

Všichni se nakonec zase sešli u krásného 
dortu s pěti svíčkami. Panu Čapkovi  se moc 
líbil a všechny děti za to odměnil Cukrář-

ským vysvědčením a perníkovou medailí.
Rodiče si po 22. hodině odváděli domů 

své spokojené děti a organizátoři byli spoko-
jeni také, protože si myslí, že aspoň kousíček 
čtenářského zážitku v dětech zůstane.

Moc děkujeme všem, kteří nám po-
mohli: 

Kristina Brůnová, Blanka Jandová, Aleš 
Klohna, Irena Laczková, Dobroslav Mare-
ček, Jiří Stodůlka, Mikuláš a Petr Venzarovi, 
Naďa Zezulková, Arnošt Juránek - Nové 
Králicko, Anna Krátká – Papírnictví, Mo-
nika Kudláčková – Květinka, Jana Mann-
lová - Dekorativní výrobky, Mateřská škola 
Červený Potok a Mateřská škola Pivovarská 
ul., Městský úřad Králíky, Školní jídelna 
Králíky, Základní škola praktická.

„A příští rok se sejdem zas, až nastane 
pohádkový čas.“

Ivana Marečková
Foto: Jiří Stodůlka

Více fotografií ve Fotogalerii na webu 
Městské knihovny – www.orlicko.cz/Krali-
ky/knihovna
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Školství v Králíkách v letech 1945-1954
Proměna Gymnázia v Králíkách 

1948 - 1953 a politické procesy 
Proměny původně takřka prvorepublikově 

zaměřeného gymnázia v Králíkách 1948 - 1953, 
které kladlo důraz na odbornost, vzdělanost, eti-
ku, se uskutečnily pod silným politický tlakem 
jak ze strany ministerstva školství, tak místních 
stranických funkcionářů. Profesoři gymnázia 
sice zřídili akční výbor, avšak nebyl v něm 
žádný člen KSČ. Místní stranické orgány profe-
sorskému sboru soustavně vytýkaly nedostateč-
nou politickou výchovu studentů, nedostatečné 
sepětí s dělnickou třídou, intelektualismus a 
náboženské působení některých členů profesor-
ského sboru. Ve škole byla založena organizace 
ČSM, žáci pravidelně pracovali v místní továr-
ně, v lesích, připravovali kulturní programy 
k různým výročím i sportovní závody (běh na 
lyžích, sjezd na lyžích, turistické pochody atd.). 
Kulturní programy vynikaly kultivovaností1, 
láskou k umění a vzdělanosti, postrádaly však 
v té době tak žádaný „revolučně-proletářský 
náboj“, nad kterým by se vznášela všade a vždy 
přítomná „ideologie marxismu-lenismu.“ Tato 
kultivovanost a vzdělanost se stávala trnem 
v oku místní funkcionářům KSČ.

Vše vyvrcholilo v dubnu 1951 na mírovém 
pochodu, který uspořádala místní organizace 
KSČ pod heslem „10 km za mír“. Tyto pochody 
míru patřily do dobové poválečné atmosféry 
Československa, které již bylo satelitem SSSR. 
Totalitní moc běžně zasahovala do života lidí 
a vnucovala jim svá pojetí míru, věčného a 
nesmiřitelného boje s kapitalismem, formovala 
vzdělávání, přístup k němu, rodinu, trávení 
volného času apod. Pochod míru byl jedním 
z příkladů povinné akce. Sešli ze na něm lidé 
ze závodů, zemědělské výroby a všechny 
místní školy se svými učiteli a žáky. Studenti 
gymnázia nesli obrovské obrazy Gottwalda 
a Stalina, transparenty s hesly. Někteří se po 
několika náročných kilometrech v podhorském 
terénu nudili a z dlouhé chvíle házeli kamínky 
na obrazy a transparenty, které už nikdo nechtěl 
nést. Některé z transparentů a obrazů poničené 
skončily v příkopu před ukončením průvodu. 
Nikdo je již nechtěl nést. Učitelé gymnázia byli 
také v průvodu, šli však za studenty a na čelo 
svého průvodu s transparenty neviděli. Proto 
studenty nenapomenuli. Z dnešního pohledu 
běžné porušení kázně nabylo nečekaných roz-
měrů. Místní orgány KSČ obvinily profesory a 
studenty z nepřátelské akce proti politice KSČ, 
jejímž cílem bylo narušit manifestační pochod 
míru, ovlivnit místní obyvatelstvo nepřátel-
skou ideologií a tím destabilizovat situaci na 
Králicku, které podle jejich slov bylo ohroženo 
vnitřním i vnějším nepřítelem.2 Druhý den 
vyšetřovaly orgány SNB všechny profesory a 
studenty. Konalo se stranické řízení a profesoři 
gymnázia byli obviněni z nedostatečné politické 
výchovy, z tolerování protistátních činů svých 
studentů,3 které vyvrcholily na pochodu před 
zraky veřejnosti.

Místní stranický orgán ústy svých funk-
cionářů postupoval v duchu tehdejší „nové 
ideologie“: a prvním viníkem se stal ředitel 
školy, doktor filologie a profesor češtiny Tříska. 
Krajský školní inspektor a funkcionář KSČ se 
vyjádřil k jeho působení na gymnáziu slovy 
dobového funkcionářského slovníku: „Ty, s. 

Třísko jsem přesvědčen, že jsi velký odborník, 
ale v tom je často nebezpečí. Školy potřebují 
nové pracovní výklady, ne pouhé zdůrazňování 
odbornosti. Učitel, který je odborník, ale není 
schopen mládež podnítit, není nic platný. To 
odbornictví je mizerné, protože to odbornictví 
nelze přenést na žáky tak, aby se zapálili pro 
budování. Vysoká škola ještě není taková, 
jaká by měla být. Pořádné učebnice si nikdo 
netroufá napsat. (Proč asi? pozn. autorky). 
Gymnasium potřebuje vždy něco jiného, než 
nás učili na vysoké škole. My pouhé odborníky 
nemůžeme potřebovat v době, kdy bojujeme 
proti ½ světa.“4 

Kritika krajského inspektora a funkcionáře 
KSČ se zcela rozcházela se záměry a koncepcí 
školy, které léta tvořil místní profesorský sbor. 
Následující sebekritika ředitele a odpovědi 
profesorek na dotazy funkcionářů jim potvrdily, 
že králické gymnázium své studenty vzdělává, 
snaží se jim vštěpit i etické zásady, ale není 
institucí s politickou výchovou směřující 
k ideologii KSČ.

„S. Tříska pak zahájil sebekritiku: Je to moje 
první místo, byl jsem začátečník. Snažil jsem se 
pozdvihnout odbornou úroveň. Má práce mimo-
školská spočívala v tom, že jsem se zúčastnil 
všech brigád, vedl jsem internát, žáky jsem měl 
rád. Jsem povahy samotářské. Četl jsem všechny 
odborné časopisy pojednávající o tématu. Má 
pedagogická činnost byla pokroková. Neměl 
jsem k ředitelství zkušeností ani odborných, ani 
pedagogických, s. Tluka mne přesvědčil, že jsem 
jediným schopným člověkem na okrese, který by 
se mohl ředitelství ujmout. Tuto zodpovědnost 
funkce jsem převzal. Práce bylo velmi mnoho 
a já jsem se někdy v práci topil. Po stránce 
výchovné i ideologické byly zde vady. Některé 
problémy se mi zdály velmi závažné až po půl 
roce ředitelské činnosti. Nepostupoval jsem 
dosti energicky s absolutní důrazností docílíte 
na jiných plnění svých příkazů. Nerad porou-
čím, raději se snažím tyto úkoly udělat sám. Šel 
jsem příkladem napře a nekontroloval jsem své 
příkazy na 100%.

Po stránce politické výchovy jsem tedy zůstal 
pozadu Ve třetí klasifikační poradě jsme kon-
statovali špatné uvědomění žactva. To bylo už 
v hodině dvanácté, kdy jsme se dali do dohánění 
politického vychovávání, poněvadž asi za dva 
dny byl pochod míru.

S. Staněk: Těžko takovému učiteli učit. 
Nechci vás zde stírat, chci to řešit. Celkem jsi 
nám neřekl nic. Máme zkušenosti ČSM, tam 
soudruzi vykazují brigády, ale při zkouškách 
žáci nemají žádné politické přesvědčení, žádný 
politický profil. Někteří učitelé mají idealistický 
světonázor.

S. Kopecká se ptá ředitele, jak se její idealis-
tický názor projevoval v náplni hodin.

S. Staněk odpovídá, že dostatečně nepropa-
govala marxistický světový názor. Učitelé se 
vůbec nezapojují do veřejného života Po stránce 
politické jsme zůstali pozadu.

S. Kopecká: Byla jsem na přednáškách prů-
kopníků, tam nám bylo řečeno, že v některých 
předmětech je těžké zavádět výchovnou stranic-
kost. Ten, kdo poctivě pracuje, je průkopníkem. 
Nechtěla jsem vnášet rozmíšky mezi žáky. 
Nemohu říkat to, čemu nevěřím. Není možno 
mluvit o míru a bojovat proti němu.

S. Staněk chce blíže vysvětlit, nemyslela to 

tak, že komunisté na jedné straně hlásají mír a 
na druhé straně připravují útok.

S. Kopecká říká, že měla na mysli mír mezi 
žáky ve své třídě a nechtěla zavádět rozmíšky 
mezi nimi.

S. Staněk: Souhlasíš s třídním bojem a dik-
taturou proletariátu?

S. Kopecká: Souhlasím se socialismem.
Co je důležitější, způsob nebo cíl?
Já jdu k cíli, ale jdu jen jinou cestou.
S. Staněk: Ty musíš milovat příznivce prole-

tariátu a nenávidět jeho nepřátele.
S. Kopecká: Nemohu nenávidět lidi, ale to, 

co špatného dělají. Socialismus a křesťanství 
je totéž.

S. Staněk: S kým souhlasíš? S Vatikánem 
a Trumanem, nebo se Stalinem. Odpověď od 
Tebe nechci. Papež je darebák, posílá nám 
sem špiony apod. Nehodíš se na školu se svými 
názory. Lidé jako Ty, a ještě hodnější než Ty, 
by nás nakonec zahubili. Ukolébávali by lidi a 
nevedli by je k ostražitosti.

Papež připravuje válku. Je hodný nebo zlý? 
Jak bys odpověděla?

S. Kopecká: Papež je svatý člověk.
Což kdyby se dítě zeptalo: Papež připravuje 

válku. Co bys řekla?
S. Kopecká poslala bych ho na odborníka.
S. Zburnik: Lidé, kteří chtějí udržovat rovnou 

cestu k socialismu, jsou nám nebezpeční. Já 
sám jako prostý dělník jsem upozornil na to, 
že to na našem ústavu neklape. Řekne vám to 
v Králíkách každý.

S. Staněk: U s. Kopecké to beru radikálně, 
ale u s. Třísky je náprava možná. Co o tom 
soudíš, s. Zburniku?

S. Zburník k s. Třískovi: Kdybyste tady zůstal, 
dovedl byste na druhý den v Králíkách převléci 
rudý kabát. A vy s. Kopecká, vy nemáte co hledat 
na škole. Kristus je pomyslná osoba, ale Marx 
a Lenin žili.

S. Kapl: Zde bylo v loňské oktávě silné ná-
boženské přesvědčení, myslím, že to bylo silně 
ovlivněno z něčí strany.

S. Kopecká: Farář Filip byl velmi oblíben 
a to bylo samočinné. Děti jsem do kostela 
nevodila.

S. Staněk: Kdybys byla, soudružko, v továrně 
můžeš klidně své náboženské cítění projevovat, 
ale zde jsi příkladem.

Ty bys klidně řekla: Pán Bůh stvořil svět.
S. Kopecká: Žiji jen podle křesťanských 

zásad. A ty nejsou proti režimu“.5
Rozhovory formou výslechu pokračoval i u 

dalších učitelů gymnázia a vyústil v závěry 
stranických funkcionářů, které pro zachycení 
dobové atmosféry ve školství 50. let minulého 
století opět citujeme z archívních dokumentů.

„S. Staněk: S. Šantl byl stále hodně mírný, 
vychovávat lidi tak, jak se nám tady projevili, je 
zločin, třeba neuvědomělý. Ty Šantle nechápeš 
stále věc, jak bys měl. My jsem nenavrhli tresty 
nepřiměřené. Neuvědomíte-li si soudruzi svoji 
vinu, není možná vaše náprava. Ty s. Kopecká, 
chceš-li trvat na svém idealistickém názoru, 
zanech vyučování a uplatni se v jiném oboru!

Nejde o trest, nýbrž o nápravu. Trest musí 
býti výchovným prostředkem, jinak trestání 
nemá smyslu. Trest musí lidem pomoci. Kdo 
však překáží nový, krásný svět budovat. Musí 
být trestán. My se nemstíme, my pomáháme, 

(pokračování na straně 18)
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tak jako učitelé trestají s výchovného hlediska. 
My se na ony studenty nedíváme s hněvem, ale 
oni si musí nésti následky svého skutku sami. To 
je samozřejmé! Ale jak je možné, že na ústavě, 
kde se vychovává výkvět inteligence oddané 
novému řádu, bylo takové prostředí, že k tomu 
došlo. Sám ředitel doznal, že je to jeho chyba. S. 
ředitel selhal, jak vůči žákům, tak proti učitelům. 
Bylo třeba, aby vznikla taková atmosféra, aby 
takové zjevy byly zcela nemožné! Je jasné, že 
všichni učitelé nehořeli pro věc socialismu a 
komunismu, aby mohli žáky podpáliti.

Nikoliv zakročovat jako policajti, ale předem 
výchovou zamezit tomu, aby se něco takového 
stalo. Taková výchova pevné naší vlády nad žáky 
nebyla, jak prozkoumal inspektorát, proto jsem 
se zde sešli, aby byly prozkoumány výsledky.

O ostatních školách zde platí, že na národ-
ních školách je nejvyšší politická úroveň, na 
středních školách horší, zde žádná. S Šoutl zdů-
razňoval, že na to nestačil, že se mu to rozběhlo. 
Inteligence povede dělnickou třídu na závodech 
a proto musí být pokroková.

S. Tříska a Kopecká nemohou učit; nedají 
hodinám náplň politickou. Když se učí o cukru je 
třeba říci dětem, že dnes již dělník nemusí sladit 
cukerínem. Děti pokrokových lidí by museli na 
ústavu pracovat ilegálně.

S. Kapl: Když jsem přišel na ústav dělat 
kádrové posudky, musil jsem se dovolit faráře, 
aby pustil výbor z nepovinného náboženství. 
Obsazení kádrové skupiny ČSM bylo slepé, 
tam se nic neřešilo, proto právem s. Zburník 
upozornil, že jeho dcera si připadala jako ile-
gální pracovnice a bála se něco říci o školské 
skupině svému otci.

Ani po udělení trestů se mi nepodařilo zdů-
raznit výchovný moment oněch trestů. Dále při-
stupuji k zhodnocení učitelstva. Upozorním na 
některé nedostatky učitelstva, snad také bohužel 
zaviněné mnou, že jsem byl málo energický.

S. Kopecká má světový názor idealistický. 
U nás jest svoboda, jak náboženská, tak politic-
ká. Nesmíme však žákům ukazovat názor na svět 
jiný, to není dobře možné, poněvadž je dlužno 
vychovávat žáky materialisticky. To mělo vliv na 
náplň hodin a odráželo se ve vyspělosti žáků.

Je důležitá politická průprava, stále zdů-
razňovat, proč se čemu učíme, jak to prospěje 
lidské společnosti.

S Tříska se zaměřil na přednášení nabité 
vědomostmi. Chybělo mu však nadšení pro 
budování. Jeho práce byla odbornická. Žáci 
SŠ ČSM přišli s připomínkami, že podceňuje 
některé knihy FO. Měl jsem ho na to upozornit. 
Nepracoval na veřejnosti a se skupinou ŠS ČSM. 
Po těch rozhovorech se dal do práce a projevil 
velkou snahu k nápravě.“6

Zápis z jednání dokumentuje tehdejší po-
stoje k inteligenci, ke studentům výběrových 
středních škol. Učitelé byli soustavně sledováni 
stranickými orgány, tzv. pokrokovými studenty 
ze školských skupin ČSM, důvěrníky z tzv. 
dělnických kádrů, které na každém gymnáziu. 
Každá chyba se stávala učiteli i studentu nepra-
cujícímu v ČSM osudnou.

Tři profesoři včetně ředitele králického 
gymnázia byli propuštěni: profesor českého ja-
zyka, filolog PhDr.Tříska, profesorka Poráková 
s aprobací dějepis-zeměpis, a profesorka Kopec-
ká s aprobací matematika – deskriptivní geome-

trie. O rok později byli další učitelé nařčeni ze 
spolupráce s místní ilegální skupinou chystající 
údajně ozbrojený převrat v regionu. Pět studentů 
bylo s okamžitou platností vyloučeno ze studia 
na všech gymnáziích v Československu. Později 
se straničtí funkcionář v Králíkách domnívali, 
že byli dokonce spojeni s tehdy známými, 
pronásledovanými a nepolapitelnými tzv. vy-
šehradskými jezdci.7 Tzv. vyšehradský proces 
se konal později, v roce 1954 v Praze. Skupina 
studentů pražských gymnázií byla tehdy obvi-
něna ze čtení brakové literatury v angličtině, 
z poslechu jazzu, z tančení charlestonu a dalších 
v USA v té době moderních tanců, z ohrožování 
místních obyvatel a stranických představitelů 
- ministra obrany Čepičky aj. - a tudíž ze šíření 
nepřátelské ideologie. V té době se v Králíkách 
znovu jednalo o spojitosti mezi případem krá-
lického gymnázia a působením „vyšehradských 
jezdců“, ale souvislost nebyla prokázána.

Úspěšnější byla vykonstruovaná spojitost 
mezi případem králického gymnázia a ilegální 
činností skupiny podvratného hnutí v Králíkách. 
Velké přelíčení se konalo 16. 6. 1952 v divadel-
ním sále. Městský národní výbor v Králíkách 
dostal 200 vstupenek, které rozdal zájemcům. 
Podle dobových pramenů bylo dokázáno, že 
obžalovaní již v červenci 1948 založili ilegální 
organizaci, „se kterou chtěli přivodit politický 
zvrat stávajících poměrů za pomoci západních 
imperialistů. Jejich protistátní organizace po-
čala pracovat tím způsobem, že rozmnožovala 
protistátní letáky, kterými zesměšňovala naši 
vládu, vyhrožovala funkcionářům lidové správy 
a KSČ a tím způsobem se snažila zasít rozkol 
mezi příslušníky pracující třídy“.8 Podle svědků 
spolupracovala skupina se zahraničními agenty, 
byla ozbrojena (každý muž měl dvě pistole, 
rozbušky, někteří měli i samopal). Členové 
skupiny pomáhali převádět lidi za hranice, 
dostávali tzv. černé potraviny ze západu, které 
rozdávali a dávali do pracovních táborů věz-
ňům na přilepšenou. Scházeli se v Králíkách 
a v Žamberku. Pro případ politického zvratu 
měli již připravené rozdělení funkcí v městské 
samosprávě. Počítali s návratem kapitalismu. 
V procesu s králickou „záškodnickou skupinou“ 
bylo odsouzeno šest osob k trestům od 13 - 20 
let, 5 osob k trestům od 7 - 10 let a jedna osoba 
k trestu odnětí svobody na 2 roky.

Profesoři a učitelé byli opět vyslýcháni a byla 
jim dokazována spojitost s přípravou údajného 
ozbrojeného povstání proti komunistické vládě, 
která se připravovala také v Králíkách, a to 
právě tím, že špatně výchovně působili na žáky 
gymnázia i na žáky dalších škol.

Za těchto okolností gymnázium skončilo, sta-
lo se součástí jedenáctileté střední školy, která 
vychovávala žáky podle přísných ideologických 
pokynů až do roku 1960.9

Podle direktiv KSČ bylo v  Králíkách 
posíleno učňovské školství: bylo zřízeno 
odborné učiliště pro zemědělské opraváře a 
mechanizátory. 

Závěr
Působení totalitního režimu na české po-

válečné školství je dosud málo zpracovanou 
oblastí, i když mělo a má dalekosáhlé důsled-
ky, které přetrvávají do současnosti. Případ 
králického gymnázia je jedním ze smutných 
případů vykonstruovaných obvinění, která nám 

v současnosti připadají neuvěřitelná právě svojí 
vykonstruovaností a vyhledáváním nečekaných 
souvislostí. V těchto procesech byli trvale 
poškozeni nejen trestaní, ale i přihlížející, pro 
které byla obvinění i procesy trvalou výstrahou. 
Obzvlášť ohroženi byli obyvatelé pohraničních 
oblastí, protože nově usídlení lidé postrádali 
domovské zázemí, oporu okolí a mohli rychleji 
podlehnout nátlaku politické moci. Pokud tento 
tlak zasahoval do jejich životních potřeb, volili 
odchod z regionu. Tento trend trvá dodnes a 
jedním z udávaných důvodů je absence střední 
školy gymnaziálního typu na Králicku. Něko-
lik desetiletí byl případ králického gymnázia 
zneužíván politickou mocí, aby nemuselo být 
obnoveno. Případ sice již dávno upadl v zapo-
mnění, avšak přetrvává názor, že střední škola 
tohoto typu není pro Králíky vhodná. Zlomit 
sílu tradice, byť v tomto případě komunistické, 
je těžké. Proto je dobré znát minulost a hledat 
nová východiska, odpovídající současné době, 
stavu a potřebám místní populace.

PhDr. Helena Nosková, CSc.,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

1 Např. k výročí VŘSR připravili koncert 
z děl Čajkovského, Glinky, Borodina a z poezie 
Puškinovy a Lermontovovy. Studentské akade-
mie se konaly k výročí ČSR, k výročí narození  
T.G. Masaryka, E. Beneše atd.

2 Za vnitřní nepřátele byli na Králicku po-
važováni věřící, soukromí hospodáři, „kulaci“, 
lidé obvinění a souzení v politických procesech 
s vnitřním nepřítelem, mládež holdující západní 
kultuře, což byli v daném období pražští vyše-
hradští jezdci atd. Za vnějšího nepřítele byly 
dosazovány zbylé skupinky Ostapa Bandery, 
které se údajně pohybovaly v lesích na polské 
straně, emigranti a špioni, kteří se pohybovali 
v témže prostoru. 

3 Jedním z těchto činů bylo zesměšňování K. 
Gottwalda, jehož bustě student před hodinou 
deskriptivní geometrie zasunul za ucho tužku 
a studenti si z něj dělali legraci. Za tento čin 
nesla zodpovědnost profesorka matematiky, 
která byla věřící a nechovala respekt ke komu-
nistickým státníkům.

4 Státní okresní archív Ústí nad Labem, Fond 
ONV Králíky 1945 - 1960, karton školství.

5 Tamtéž
6 Tamtéž
7 Viz dokumenty uložené ve Státním 

okresním archivu Ústí nad Orlicí (Školství, 
Gymnázium Králíky 1945 - 1967), dále školní 
kronika Gymnázia Králíky 1949 - 1970, ulože-
ná v Městském muzeu v Králíkách.

8 Městská kronika města Králík, rok 1952. 
Uloženo v Městském muzeu v Králíkách.

9 Zákon ze dne 24. dubna 1953 o školské 
soustavě a vzdělávaní učitelů. O zvýšení úrovně 
a dalším rozvoji všeobecně vzdělávacího škol-
ství. Usnesení ÚV KSČ ze 13. 6. 1953. Usnese-
ní XI. sjezdu KSČ, Nová mysl, zvláštní číslo, 
červen 1958, s. 237 - 238. O těsném spojení 
školy se životem a o dalším rozvoji výchovy a 
vzdělávání v ČSR. Usnesení plenárního zasedá-
ní ÚV KSČ ze dne 22. - 23. dubna 1959. Zákon 
ze dne 15. prosince 1960 o soustavě výchovy a 
vzdělávání. Za komunistickou výchovu mladé 
generace. Usnesení ÚV KSČ ze 17. 11. 1961. 
Ke zvýšení úrovně komunistické výchovy na 
školách I. - II.cyklu. Usnesení ÚV KSČ ze dne 
5. srpna 1962.

Školství v Králíkách v letech 1945-1954
(pokračování ze strany 17)
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Bambiriáda 2008, v Chrudimi již posedmé
Z pověření České rady dětí a mládeže pořádá Občanské sdružení 

Altus se svými partnery i v  roce 2008 největší přehlídku aktivit pro děti 
a mládež v Pardubickém kraji s názvem Bambiriáda. Letošní, již sedmý 
ročník, proběhne ve čtvrtek 22. a v pátek 23. května v Chrudimi v Parku 
na Střelnici. Záštitu nad letošním ročníkem převzali Marie Málková, 
náměstek hejtmana, Miloslav Macela, radní Pardubického kraje a Roman 
Málek,  místostarosta města Chrudim.

Bambiriáda je prezentací činností občanských sdružení dětí a mládeže, 
sdružení pro děti a mládež a středisek volného času (DDM). Akce má 
velmi vysokou úroveň, o čemž svědčí bezmála devítitisícová návštěvnost 
spokojených návštěvníků v loňském roce. 

Na letošní Bambiriádu se přihlásilo již k 30 organizací z celého kraje. 
„Sdružení mají připravené bohaté nabídky svých činností a tak se můžeme 
těšit na prezentaci kroužků, víkendových akcí, letních táborů a dalších 
aktivit zaměřených pro děti a mládež“ říká Martin Benák, koordinátor 
Bambiriády. Pro návštěvníky budou připraveny například lanové prolé-
začky, opičí dráha, projížďka na lodích, jízda na koních, výstava kronik, 
deskové hry, výstava keramik a jiných ručních prací.

Bambiriádu bude zpestřovat bohatý pódiový program, který bude 

trvat více jak 16 hodin. Na pódiu budou k vidění ukázky břišních tanců, 
stepu, dětského aerobiku, lidové tance, folková hudba, krátká divadelní 
představeni a malovaní na pódiu. A aby bylo trochu veselo, v pátek 23. 
května nám zazpívá Jaroslav Uhlíř.

I letos budete moci sledovat online Bambiriádu pomocí článku dět-
ských novinářů na serveru www.chrudimka.cz, a dále budou vysílány 
živé vstupy v rádiu Pohoda přímo z akce.

Bližší informace na www.bambiriada.cz/chrudim
Martin Benák

Předseda Občanského sdružení Altus
koordinátor Bambiriády 2008 v Pardubickém kraji

E-mail: benak@chrudimka.cz; telefon: 608 823 132

Máte doma nepoužívané dioptrické brýle? Nevíte co s nimi? 
Zapojte se s námi do projektu „Brýle pro Afriku“

Městský úřad Králíky Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve 
spolupráci se SIRIRI o.p.s. pořádá sbírku „Brýle pro Afriku“.

Nejedná se o pomoc nijak náročnou po finanční stránce ani po stránce 
jiné, jedná se o veřejnou sbírku použitých dioptrických brýlí.

Použité dioptrické brýle přijímáme na odboru soc. věcí a zdravotnictví 
na MěÚ v Králíkách, K. Čapka 316, každé pondělí a středu od 7:30 hod 
do 17:00 hod.

Shromážděné brýle poté v Česku projdou kontrolou očních lékařů, kteří s 
organizací SIRIRI (pod jejíž záštitou tato akce probíhá) spolupracují – ti brý-
le vyčistí, přeměří a označí. Zásilky takto zajištěných brýlí budou odesílány 
do Středoafrické republiky, kde budou předány do dispenzáře. Jeho personál 
pak bude brýle distribuovat pacientům podle zjištěných očních vad. 

Tyto brýle budou následně posílány do nemocnice v Bangui – hlavním 
městě Středoafrické republiky. 

Osm zdravotních sester, jeden lékař, až 120 pacientů denně. To je 
dispenzář svatého Pavla, zdravotnické zařízení v metropoli Středoafrické 
republiky. Pacienti zde mohou kromě základního ošetření a drobných 
chirurgických zákroků vyhledat také očního lékaře. 

Ač se to možná na první pohled nezdá, oční vady představují pro Středoafričany opravdový problém. Většina pacientů jsou studenti 
z přilehlých škol – ti bez brýlí nevidí na učivo. Pak je jim málo platné, 
že patří mezi 41 % obyvatel, kteří můžou navštěvovat školu. Běžná cena 
brýlí odpovídá ve Středoafrické republice průměrnému ročnímu platu, 
v dispenzáři však za brýle vybírají jen symbolický poplatek – můžou si 
to dovolit díky sbírkám v Evropě. Největší nouze je především o brýle 
dětské, drtivá většina populace SAR je mladší třiceti let. 

Nedostatek je však obrovský, což potvrzuje fakt, že veškeré vysbí-
rané brýle, ať už jich bylo deset nebo sto, byly vždycky do posledních 
rozdány. 

Kdo uslyší středoafrické „volání o pomoc“, má kupodivu velké mož-
nosti – v této chudé zemi se i s málem dá udělat mnoho. Jak ukazuje 
projekt Brýle pro Afriku, tak i staré dioptrické brýle, které v Česku využití 
nenajdou, můžou lidem ve Středoafrické republice velmi pomoci.

Sbírka je časově omezena do 31. 5. 2008
Děkujeme za Vaši pomoc. Více informací na tel. čísle 465 670 863.

Halbrštátová Veronika, DiS.
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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 květnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
93 let - Anna Moravcová
83 let - Markéta Sokolová,
 - Marie Spůrová
82 let - Marie Prchalová,
 - Milan Pražák
80 let - Marie Štorchová
79 let - Jan Knápek
78 let - Anton Gubka
76 let - Květuše Pitáková,
 - Marie Lehká,
 - Miloš Michalička,
 - Marie Janečková
74 let - Lubomír Petráněk,

74 let - Josef Ulrich,
 - Josef Trampota,
 - Margita Kopecká,
 - Anna Šimečková
73 let - Růžena Novotná,
 - Jaroslav Nedbal
72 let - Milada Musílková,
 - Marie Sekaninová,
 - Helena Uhlířová,
 - Andrej Milták
71 let - Ladislav Dostálek,
 - Josef Pauk
70 let - Václav Smrčka

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Růžena Jirásková, Helena Bodišová, Emil Ullrich

David Nágl – Lenka Habasová                              Jiří Žoka – Miluše Jánešová

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žam-

berka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 a 

internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Krajský úřad/Informace z 
odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
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
08. 05. Čt MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
10. 05. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
11. 05. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
17. 05. So MUDr. Jaslovská Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
18. 05. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
24. 05. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
25. 05. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
31. 05. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
01. 06. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“
Michal Vraňák, Marek Brůna, Veronika Podzimková, Natálie Lučanová

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Řádková
inzerce

Prodám byt 3+1 v Hanušovicích, po část. 
rekonstrukci, cena 550tis.Kč, rychlé jednání 
dohoda. tel. 775673154.

Prodám garáž v Plynárenské ulici. Kontakt: 
holcapek@chello.cz.

Prodám částečně zrekonstruovaný byt 2+1 
v OV, ve 2 n.p. cihlového domu (61,58m2 + 
13,23m2 sklep + 5,32m2 půda + část půdy pro 
sušení prádla + zahrádka). Cena: 950tis Kč. 
Volný od 1. 7. 2008. Prohlídka možná po tel. 
domluvě 608336470.

Prodám videokameru Panasonic RX67. Cena 
4000.-Kč.Při rychlém jednání možná sleva. Tel.: 
733280918, mail: bartan@mujmail.cz.

Koupím pozemek na rodinný dům v Králí-
kách. Prosím nabídněte. Email: frsta@email.
cz.

Koupíme byt 3+1 v Králíkách a okolí. Za 
nabídky předem děkujeme. Tel.: 774 562 919, 
lottta@seznam.cz.

Nekuřák hledá byt 1+1 k podnájmu v Králí-
kách nebo na Orlicku. Do 5000,-Kč měsičního 
nájmu + energie (nespěchá). Děkuji za nabídku. 
Mail: brunner.g@tiscali.de.

Hledám byt v Králíkách nebo jeho okolí za 
rozumnou cenu, spěchá. Tel.: 733157119.

Vyučená kosmetička hledá jakoukoli práci 
v okolí Červené Vody a Králík. Prosím nabídněte. 
Tel.: 737370525, gabakovarova@seznam.cz.

Děkujeme všem za účast na posledním 
rozloučení s naším drahým zesnulým

panem Emilem Ullrichem.
Dále děkujeme za projevy soustrasti 

a květinové dary.
Manželka Anna,

syn Emil a dcera Jana s rodinou
Poděkování také paní Řezníčkové 

za důstojné vypravení obřadu.

Poděkování
V tomto čísle Králického zpravodaje 

jsme přinesli informaci občanského sdružení  
Sdružení pro králický karneval o podpoře 
mládežnického sportu - rozdělení finančních 
prostředků z výtěžku karnevalu. Dalším občan-
ským sdružením, které přispívá k rozvoji naše-
ho regionu je Králická kulturní společnost o.s. 
(viz. článek na straně 5). Toto občanské sdru-
žení se zaměřuje na obnovu místních památek, 
drobných sakrálních staveb a spolupodílí se se 
všemi, kterým není lhostejné naše okolí, na re-
konstrukci poničených pamětihodností našeho 
regionu. Sdružení také přispívá dalším subjek-
tům na jejich činnost. Finanční prostředky na 
zajištění činnosti získává sdružení pořádáním 
tradičního plesu. Z titulu mé funkce vedoucího 
odboru školství, kultury a tělovýchovy jsem byl 
nedávno seznámen s dalšími  plány a záměry 
při obnově dalších zničených staveb.

Rád bych tedy touto cestou veřejně podě-
koval jak členům obou sdružení, tak i všem, 
kteří se nezištně podílí na obnově kulturního, 
duchovního a společenského života v našem 
regionu.

Bc. Jan Divíšek, vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy MÚ Králíky
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Program na KVĚTEN
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
pátek   2.   zač. v 20.00 hod
Politická komedie vychází ze skutečných událostí v 80.tých letech 

– demokratický kongresman Charlie Wilson (Tom Hanks) je tak trochu 
bonviván a děvkař, ale podaří se mu mnohonásobně navýšit státní roz-
počet na tajné dodávky zbraní do Afganistánu a přispět tak svým dílem 
k ukončení studené války.

úterý   6.   MONSTRUM   zač. ve 20.00 hod
Katastrofický horor se inspiroval úspěšnou Záhadou Blair Witch – je 

také založený na fikci, že jde o náhodně nalezené amatérské video. Lidé 
na Manhattanu se chystají prožít večer podle svých představ a netuší, že 
pro mnohé z nich to bude večer poslední.

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ…
pátek   9.   zač. ve 20.00 hod
Režisér Tim Burton líčí příběh nespravedlivě odsouzeného člověka 

posedlého pomstou vůči celému světu. Zpracoval londýnskou legendu 
o muži, který zákazníkům podřezával hrdla a jejich těly zásoboval pe-
kařku masových bochánků. Johnny Deep a Helena Bonham Carterová v 
hlavních rolích povedeného filmového muzikálu.

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
zač. v 17.00 hod
úterý   13.
Režisér Zdeněk Troška se vrátil 

k pohádkám a podle dvou motivů 
z příběhů Jana Drdy natočil maleb-
nou podívanou o chytrém chasníku 
Martinovi, princezně Rozmarýnce 
a krásné Majdalence.

pátek   16.   POKÁNÍ   zač. ve 20.00 hod
Silný příběh o nenaplněné lásce, lidské tragédii, o vině a svědomí. Tři-

náctiletá Briony si nedovede vysvětlit některé věci a obviní ze znásilnění 
přítele své starší sestry, čímž osudově změní životy několika lidí.

úterý  20.  KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ  zač. v 17.00 hod
Napínavý fantasy snímek plný humoru vypráví o světě tajemných 

bytostí, které jsou hodné i zlé a které může vidět jen ten, kdo má kouzelný 
kámen ke koukání (nebo ten, komu plivnul do oka Hejkal).

pátek  3.  TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ  zač. ve 20.00 hod
Joel a Ethan Coenovi natočili další ze svých mistrovských kriminálních 

thrillerů a právem za něj dostali několik Oscarů. Veterán Moss narazí 
v pustině na pozůstatky masakru a bohužel si odnese kufřík s penězi.
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úterý   27.   JUMPER   zač. v 17.00 hod
Dobrodružná sci-fi o mladíku Davidovi, který se umí teleportovat, 

kamkoliv a hned. Jeho zděděné „skákací“ schopnosti jsou však trnem 
v oku Paladinům, kteří skákače pronásledují a likvidují.

úterý   27.   O RODIČÍCH A DĚTECH   zač. ve 20.00 hod
Hořká komedie Vladimíra Michálka podle stejnojmenné a Magnesií 

Literou oceněné novely současného českého spisovatele Emila Hakla. 
Těžištěm nevšedního filmu je vynikající herecká souhra Josefa Somra 
a Davida Novotného.

pátek   30.   10 000 PŘ.N.L.   zač. ve 20.00 hod
Mladý lovec D´Leh se vydá na výpravu, aby zachránil milovanou 

dívku Evolet. Musí se však utkat s šavlozubými tygry, prehistorickými 
zrůdami a nakonec i s bojovníky ztracené civilizace.

Klub Na Střelnici Králíky
KVĚTEN 2008

sobota   3.   REDL + JANOUŠEK + SAMSON LENK   zač. 
ve 20.00 hod

Trojice známých muzikantů ve společném programu s názvem BARVY 
DOMOVA. Vstupné 100,- Kč.

sobota   10.   DVA MUŽI V ŠACHU   zač. ve 20.00 hod
Divadelní komedie Miroslava Horníčka v podání DS Šok Staré Město. 

Humorný příběh, ve kterém na všech polích vyhrává ženský důvtip. 
Vstupné 50,- Kč.

BOW WAVE
sobota   17.
zač. ve 20.00 hod
Koncert hip-hopové formace 

z Karlových Varů doplněný ukázka-
mi beatboxu a breakdance. Vstupné 
100,- Kč.

čtvrtek   29.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16.00 hod
Tradiční setkání dříve narozených. Kulturní program, hudba, tanec, 

občerstvení. Vstupné dobrovolné.

sobota  31.  PETRA FIŠEROVÁ & PŘÁTELÉ  zač. v 19.00 hod
Studentka Pardubické konzervatoře spolu se svými hosty v každoroč-

ním pěveckém recitálu. Vstupné dobrovolné.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

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

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ I. STUPNĚ

LUKÁŠ BABIC (TRUBKA) ze třídy Milana Fogla

ELIŠKA KLIMEŠOVÁ (LDO) ze třídy Kristiny Brůnové

MICHALA PEŠKOVÁ (ZOBCOVÁ FLÉTNA)
ze třídy Denisy Hejtmanské

LUCIE REVÚSOVÁ (ZPĚV) ze třídy Radky Vodičkové

KRISTÝNA SCHWEIDLEROVÁ (FLÉTNA)
ze třídy Jana Kováře

čtvrtek 15. 5. 2008 začátek v 18.30 hodin v sále ZUŠ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONCERT ŽÁKŮ
čtvrtek 22. 5. 2008 začátek v 18.00 hodin v sále ZUŠ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESÍDKA ŽÁKŮ ZUŠ
„Hrajeme si pro radost“

středa 28. 5. 2008
začátek v 17.30 hodin v sále ZUŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ II. STUPNĚ

TEREZA JEŽKOVÁ (KLAVÍR) ze třídy Sylvy Bartikové
JAN MACH (KLAVÍR) ze třídy Olgy Zajacové

pátek 30.5.2008
začátek v 18.30 hodin v sále ZUŠ
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Seznam kulturních a sportovních akcí v 
blízkém okolí na měsíc KVĚTEN

1. 5.
Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. 117 min, vstupné 

64+1 Kč, přístupný od 15 let.
Majáles
Žamberk, 13:30, Masarykovo náměstí, Žamberk. Program: 13:30 

Slavnostní zahájení - Mažoretky ZUŠ, Dechovka ZUŠ, 14:00 Studenstký 
průvod od budovy gymnázia, 14:30 Májová estráda - vystoupí studenti 
Gymnázia Žamberk, Mažoretky ZŠ 28. října, taneční skupina NEON 
- hiphop, street dance, R´n´B a další... 16:00 MAFEST - festival hudeb-
ních skupin - vystoupí - 123 minut (Praha), Dolly Bus Band (Letohrad), 
Gauri Shankar (Tutleky), Melmac Space Orchestra (Letohrad). Oslavy 
doprovází výstava studentských prací v Divišově divadle, koncerty 
pěveckých sborů Corale a Korálky. 

2. 5.
Slovanské nebe (Josef Toman)
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. DS Diviš Žamberk. 

Komedie, kde uvidíte, jak nám slovanští bohové darovali kus nebe a jak 
vznikly Čechy. Režie Ivana Šrámková. Vstupné 70,- Kč.

Migty reggae night - Dr. Kary
Žamberk, 22:00, Klub Uhelna. Po dvouměsíční přestávce přinášíme 

opět mezi kamenné zdi Uhelny kabaret Dr. Karyho v rytmech regéčka a 
dááánc-hólu. Vstupné 35,-Kč.

Běh na Rozálku
Žamberk, 16:00, rozhledna Rozálka. 10. ročník běžeckého závodu. 

Prezentace od 16:00 hod. v rozhledně. V 16:30 hod. bude před kaplí sv. 
Rozálie odstartován závod předškolních dětí na 90 m. Všichni závodníci 
obdrží sladkou odměnu. Start prvního závodníka bude v 17:00 hod. u 
muzea, cíl u rozhledny na Rozálce. Délka tratě je 900 m, převýšení 40 
m. Hlavní závod se startuje po dvojicích, kdo si chce zajistit startovního 
kolegu, nebo startovat v určitý čas, může se přihlásit předem na e-mail: 
valdova.animo@atlas.cz, nebo na mobil 603 876 667. U prezentace 
po zaplacení startovného si vyzvednete startovací  číslo. Občerstvení 
zajištěno. Pořadatel: DDM ANIMO.

3. 5.
Václav
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. ČR - tragikomedie. 

Na polní cestě kdosi výstřelem z pušky srazí z kola pošťáka. Další rána 
zasáhne zrcátko u traktoru na poli. Střelcem je retardovaný čtyřicátník 
Václav (Ivan Trojan)...Opakujeme pro ty, kteří film ještě neviděli (a 
pro ty, kteří si ho chtějí vychutnat podruhé). Česky, 97 min., přístupný, 
65,- Kč.

Pouť pro chlapy
Králíky, 09:00, HORA MATKY BOŽÍ. Na tuto pouť vás srdečně zvou 

redemptoristé a Poutní dům. www.kraliky-klaster.cz, www.poutnidum.
cz

4. 5.
Mládí tančí
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Tradiční taneční 

koncert ZUŠ Petra Ebena. V nových choreografiích se představí žáci 
všech ročníků tanečního oboru. Hudba Petr Kolář, skupina Kabát a další. 
Choreografie Hana Michaličková. Vstupné 50,- Kč

7. 5.
Mládí tančí
Žamberk, 19:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Tradiční pořad taneč-

ního oboru ZUŠ Petra Ebena. Vstupné 50,- Kč, důchodci sleva.

8. 5.
Den otevřených dveří
Žamberk, od 08:00 do 15:30, areál závodu RIETER. V areálu závodu 

v Nádražní ulici v Žamberku. Program dne: 8 - 13 hod. Prohlídka závo-
du, - představení nových technologií a výrobků, - nabídka pracovního 

uplatnění, - vystoupení orchestru AF Brass Band Letohrad, - vystoupení 
dětí z tanečních kroužků DDM ANIMO Žamberk, - unikátní výstavka 
historických předmětů vzniklých před sto lety, - další kulturní program 
a zajímavosti. 14 - 15:30 hod.  - Koncert Petra Spáleného se skupinou 
Apollo Band, jako host vystoupí Miluše Voborníková. Dárek a občerstvení 
pro každého návštěvníka! Pořadatel: Rieter CZ a. s. závod Žamberk.

Kronika rodu Spiderwicků
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. Hanuše. Film USA, 95 min., 

vstupné 64+1 Kč, přístupný.

9. 5.
BIG BAND Letohrad
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Koncert k 10. výročí 

vzniku swingového orchestru. Uslyšíte repertoárový průřez orchestru 
desetiletou činností a nové skladby, které Big Band k tomuto výročí na-
studovat. Pod taktovkou J. Skalického a R. Zábrahy.Vstupné 70,- Kč.

Zpívání ke Dni maminek
Žamberk, 09:30, Rodinné centrum Pohoda. Přijďte si s dětmi zazpívat 

ke Dni maminek do Pohody. Čeká vás příjemná atmosféra, hezké písničky 
a možná drobný dáreček.

10. 5.
Asterix a olympijské hry
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film Španělsko, 

Německo, Francie - rodinná komedie. Česky, 117 min., přístupný, 
65,- Kč.

15 KM PO DIVOKÉ ORLICI
Žamberk, 09:00, Divoká Orlice (přehrada Nekoř - Žamberk). 37. 

ročník „15 km po Divoké Orlici“ - Memoriál Václava Břízy. a) poháro-
vý závod pramic a hlídek - 3. pohár SVoČR pro sezónu 2008, b) pohár 
Žamberských podniků - veřejný závod pramic, c) veřejný závod kánoí a 
kajaků. Start posunut na 9.30 , tzn. že v 10:30 budou závodníci v Žam-
berku u Mosilany. Informace: Marie Skalická tel.465 614 085, Vladimír 
Kalous tel. 732 519 898. Pořadatel: Klub vodáků Žamberk, p. Kalous, 
tel. zam. 465 672 371.

Přes tři hrady
Sopotnice, 08:00, na hřišti. 36. ročník pochodu PŘES TŘI HRADY 

- 24. ročník PŘES TŘI HRADY NA KOLE. Pořádá odbor KČT TJ 
Sopotnice ve spolupráci s Domovem Pod Hradem Žampach. Start a cíl 
v Sopotnici na hřišti. Pěší trasy: 15, 30, 50 km. Cyklotrasy: 30, 50, 100, 
150 km, trasa pro horská kola 30 - 50 km. Pěší trasy vedou přes zříceniny 
hradů Potštejn, Litice, Žampach a Lanšperk. Cyklotrasy směžují do pod-
hůří Orlických hor. 2. startovní místo v Žampachu v areálu zámku. Pěší 
trasy: 5, 15 km (5 km vhodná pro rodiče s dětmi). Cyklotrasy: 20 - 60 
km (vhodné pro rodinou cykloturistiku). Startovné 20,- Kč pro všechny 
trasy. Pokyny pro účastníky, všechny dotazy, přihlášky noclehů, zaslání 
propozic ( za známku) vyřizuje: Petr Lžíčař, 561 15, Sopotnice 184, tel. 
večer 465 584 193, mobil 605 740 037, email: lzicar.petr@tiscali.cz, 
www.kct-sopotnice.com.

11. 5.
Asterix a olympijské hry
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film Španělsko, 

Německo, Francie - rodinná komedie. Česky, 117 min., přístupný, 
65,- Kč.

12. 5.
Tahle země není pro starý
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. 112 minl, vstupné 

59+1 Kč, přístupný od 15 let.

14. 5.
Touha, opatrnost
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film Čína, USA, 

Tchaj-wan, Hong Kong - drama. Šanghaj 1942. Odbojová skupina 
plánuje vraždu tamnějšího bosse a japonského kolaboranta pana Yee, 
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kterou má provést mladičká Wang..Film vyvolal 
rozruch vypjatými erotickými scénami, jejichž 
zobrazení ladí s osudy hrdinů..Nejerotičtější 
melodrama roku 2007. Titulky, 157 min., od 
15 let, 60,- Kč.

15. 5.
Přijďte pobejt!
Žamberk, od 08:30 do 18:00, Rodinné cen-

trum Pohoda, Nádražní. Přijďte se podívat jak 
funguje Rodinné Centrum u n ás v Žamberku. 
Můžete si vyrobit pavoučka pro štěstí, dát si 
kávu nebo čaj. Děti si mohou pohrát v ku-
ličkách, namalovat si obrázek a nebo si třeba 
pohrát na venkovním hrišti. 

10 000 př.n.l.
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film USA/Nový Zéland, 109 min., 
vstupné 64+1 Kč, přístupný od 12 let.

Viola
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. 20 let dětského pěveckého sboru Viola při 
ZŠ 581 v Žamberku. Vzpomínkový večer k 20. 
výročí sboru pod vedením zakladatele Mgr. 
Jaromíra Žejdlíka. Během koncertu proběhne 
křest CD, které si na místě můžete zakoupit. 
Vstupné 50,- Kč

16. 5.
Prachy?Prachy! - Ray Cooney
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Nález kufříku s obrovským množstvím 
peněz rozmetá soužití spořádaného manželské-
ho páru. Vidina bohatství rozpoutá neuvěřitelný 
řetězec lží, úskoků, výmluv a vydírání..Režie 
Zdeněk Němeček.

Chyceno v síti - part II.
Žamberk, 22:00, klub Uhelna. Druhý 

díl celovečerní série kraťasů. Tentokrát se 
v amatérských filmech ulovených na internetu 
budeme věnovat zejména komiksu a animo-
vaným skečům. Omluvte zhoršenou kvalitu 
obrazu :-)

Across the Universe
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - muzikál. Prvotním cílem bylo 
vytvořit film, který odhalí šedesátá léta. Musel 
proniknout všemi vrstvami písniček Beatles. 
Od skladeb o lásce až po ty politické, hudba a 
film by neměli zobrazovat jen mikrosvět zážitků 
jedné postavy, ale nabízet i pohled na makrosvět 
světových událostí. Julie Taymor (režie, námět), 
širokoúhlý, titulky, 131 min., přístupný, vstupné 
jednotné 60,- Kč.

Tradiční potštejnská pouť
Potštejn, 9:00, centrum obce, 16. 5. - 18. 5.

17. 5.
Slovanské nebe (Josef Toman)
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. DS Diviš Žamberk. Komedie, kde uvidíte, 
jak nám slovanští bohové darovali kus nebe 
a jak vznikly Čechy. Režie Ivana Šrámková. 
Vstupné 70,- Kč.

Kopečková pouť
Letohrad, 9:00, centrum města, 17. 5. - 18. 

5.
Mezinárodní den muzeí
Rokytnice v Orl. horách, 09:30, Tvrz Hanič-

ka. Výstava vojenské techniky různých období a 
její ukázky v dynamických akcích, ukázky bojo-
vých akcí účinkujícími v dobových kostýmech 
Freikorps, uniformách ČSA první republiky, 

německé Wehrmacht a armády ČSSR. Možnost 
dopravy z parkoviště na Panském Poli ke vcho-
dovému objektu tvrze vozidlem PV3S, jízdné 
v ceně vstupenky do muzea, odjezd z Panské-
ho Pole  každých 30 minut od 9.15 do 14.45 
hodin. Občerstvení na tvrzi Hanička zajištěno. 
Muzeum má v sobotu otevírací dobu od 9.30 
do 15 hod. Od 18.00 hod. v aule Základní školy 
Rokytnice v O.h. přednáška na téma čs. opev-
nění + projekce unikátních snímků s tématikou 
opevnění. Bližští info na tel. 603 177 364 nebo 
email: hanicka@rokytnice.cz.

Okrsková soutěž v požárním sportu
Jablonné nad Orlicí, 08:00, Fotbalový stadi-

on. Občerstvení zajištěno - pořádá SDH.

18. 5.
Kronika rodu Spiderwicků
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - dobrodružný, fantasy, širokoúh-
lý, česky, 95 min. přístupný, 65,- Kč.

K rozhledně ANDRLŮV CHLUM
Ústí nad Orlicí, 08:00, Mírové náměstí, 13. 

ročník. Cyklotrasy: 8,45,60,80,120,140,175 
km a cílová jízda. Nejdelší trasa je určena 
zkušeným cyklistům. Vede z Ústí nad Orlicí do 
České Třebové, Litomyšle, dále přes Choceň, 
Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Slatinu nad 
Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad 
Orlicí, Albrechtice, Borohrádek, Dobříkov, 
Sruby, Jehnědí a Sloupnici do cíle k rozhledně. 
Pěší 8 km. Start je průběžně od 8 do 10 hodin na 
Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. Nejedná se 
o závod, 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: richterpo-
etik@seznam.cz

19. 5.
O rodičích a dětech
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR, 110 min., vstupné 69+1 Kč, 
přístupný.

Malý koncert z díla Petra Ebena
Žamberk, 17:00, ZUŠ Petra Ebena, Ma-

sarykovo nám. Vzpomínka na patrona školy. 
Vstupné dobrovolné.

20. 5.
Koncert moderní hudby
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Koncert pořádaný v rámci projektu 
„Klodzko i Jablonné - zájmy máme společné“ 
ve spolupráci se ZUŠ Jablonné nad Orlicí. 
Ve společném programu vystoupí žáci ZUŠ a 
hudební školy F. Chopina v Klodzku.

21. 5.
Tahle země není pro starý
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - thriller, širokoúhlý, titulky, 122 
min. od 15 let, 60,- Kč.

22. 5.
Kdo se bojí Virginie Woolfové?
Žamberk, 19:30, klub Uhelna. Film USA 

- thriller/drama. Příběh stárnoucího profesora 
(Richard Burton) a jeho ženy (Elizabeth Taylor), 
kteří si zpestřují život vymyšlenými příbězy a 
množstvím krutých her, jejichž prostřednictvím 
si vzájemně rozdídají duše. Film získal 5 Osca-

rů: Nejlepší herecký výkon, nejlepší herečka ve 
vedlejší roli, scénář, kamera, kostýmy. Titulky, 
přístupný, 134 min., vstupné FK - 35,- Kč, 
ostatní 45,- Kč.

Drátované dárečky
Žamberk, 18:00, Rodinné centrum Pohoda, 

Nádražní. Přijďte si vyrobit různé dárečky 
z drátů a korálků. Možná budete překvapeni co 
všechno se dá z drátků vytvořit. V ceně kurzu 
je zahrnuta káva nebo čaj, materiál a odměna 
pro lektorku. Cena kurzu je 40 Kč.

23. 5.
Koncer absolventů hudebního oboru
Žamberk, 18:00, ZUŠ Petra Ebena, Masary-

kovo nám. Vstupné dobrovolné.
Gray fuse + DJ W2
Žamberk, 21:00, Klub Uhelna, rockový 

koncert + rockotéka. Koncert nově vzniklé žam-
berské kapely hrající ve složení Petr Halbrštát 
- bicí, Pavel Hampl - basa.

24. 5.
O rodičích a dětech
Žamberk, 17:00 a 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - komedie, širokoúhlý, 
česky, 110 min., přístupný, 70,- Kč.

Panda Sound System
Žamberk, 22:00, Klub Uhelna. Reggae, ra-

ggajungle, dnb. DJs: W2, Murte, VonLukasch, 
Kostka..Vj:W2, vstupné volné.

Dobrušská pouť
Dobruška, 9:00, centrum města, 24. 5. 

- 25. 5.

25. 5.
Corale, Alou Vivat
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39.

26. 5.
Koncert absolventů hudebního oboru
Žamberk, 18:00, ZUŠ Petra Ebena, Masary-

kovo nám. Vstupné dobrovolné.

27. 5.
Let´s Dance 2
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film USA- Když vzpurná Andie, která 
nadevše miluje Street Dance, začne studovat na 
Marylandské škole umění, snaží se zapadnout a 
přitom si udržet starý styl života. Když spojí své 
síly s nejlepším tanečníkem školy Chasem, aby 
vytvořili formaci a zvítězili v tanenčí soutěži 
The Street, najde způsob, jak žít svůj sen a při 
tom propojit své dva oddělené světy. 98 min., 
vstupné 64+1 Kč, přístupný od 12 let.

28. 5. 
10 000 let př. n. l.
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA, Nový Zéland - dobrodružný, his-
torický, titulky, 109 min., od 12 let, 70,- Kč.

29. 5.
Venkovský učitel
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR - Režisér Bohdan Sláma 
zachycuje ve svém novém filmu osudy tří 
hlavních hrdinů - Učitele, Marie a Chlapce - 
jejichž náhodné setkání rozpoutá velký příběh 
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lásky, přátelství a odpuštění. Každá z postav si 
s sebou nese tajemství, každá touží po lidské 
blízkosti. Film Venkovský učitel vstupuje do 
din s distribučním sloganem „Každý někoho 
potřebuje“. 117 min., vstupné 64+1 Kč, pří-
stupný od 15 let.

30. 5.
Setkání v poušti (L. K. Semrádová, P. 

Osuský)
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. DS Diviš Žamberk a DDM Animo Žam-
berk. CO je silnější, láska, boj nebo pohádka? 
To řeší hlavní postavy hry, vše je podbarveno 

orientálními rytmy. Můžete se těšit na tři sólo-
vé tanečnice, pět tanečních skupin a na malé 
překvapení na závěr. Režie L. K. Semrádová. 
Vstupné 70,- Kč.

31. 5.
Venkovský učitel
Žamberk, 17:00 a 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - drama, česky 117 min., 
od 15 let, 65,- Kč

E-Coal
Žamberk, 22:00, Klub Uhelna. Electrohouse 

party: The Eine S + spEEdy + hosté. Vstupné 
volné.

Dlouhodobé výstavy a akce:
Žamberk – předsálí DD
Výstava - Během měsíce května bude 

v předsálí Divišova divadla probíhat vý-
stava výtvarných prací studentů Gymnázia 
v Žamberk. Ke zhlédnutí během provozní 
doby kanceláře Divišova divadla a vždy 
před každým představením. 

Jablonné nad Orlicí - Výstava
Od reálu po abstrakci – Ing. Josef Krsek
V Kulturním a informačním centru 30
Výstava potrvá do 15. 6. 2008

Odchovanec králického žákovského fotbalu Tomáš Černý
Skotský Hamilton, městečko ležící neda-

leko Glasgow, má svého hrdinu současných 
dnů. Je jím olomoucký brankář Tomáš Černý, 
se kterým tamní fotbalový tým neprohrál deset 
utkání v řadě a může slavit postup do nejvyšší 
skotské soutěže.

Místní fotbalisté, kterým se přezdívá Ac-
cies, začali na konci února ztrácet dech. Jejich 
první pozice pod nekončícími ataky druhého 
Dundee začínala povážlivě vibrovat.

Manažer Billy Reid měl ale v rukávu trumf, 
o kterém možná nevěděl ani on sám, jak silný 
je. Do branky místo chybujícího Halliwella 
poslal Tomáše Černého (* 1985) a s ním 
v sestavě už Accies až do posledního kola, jež 
se hraje teď o víkendu, neprohráli.

Díky tomu mohl celý Hamilton slavit po-
stup do nejvyšší Scottish Premier League už 
o uplynulém víkendu.

Až v příští sezoně ochutnají hamiltonští 
fotbalisté atmosféru Celtic Parku nebo Ibrox 
Stadium, kde hrají Rangers, chce stát Černý 
v jejich brance. „Teď po tom všem, co se tu 
dělo, bych určitě rád zůstal. Je tu spousta vý-
zev do budoucna,“ řekl Olomouckému deníku 
Tomáš Černý.

Při předchozím rozhovoru pro Deník 
nebyla vaše pozice ideální. Spíše jste kryl 
Halliwellovi záda. Co se tedy stalo, že jste se 
v průběhu jara stal jedničkou?

Manažer Billy Reid mi celou sezonu říkal, 
že šanci určitě dostanu, ať jsem trpělivý a dál 
na sobě pracuji. V lednu jsem se dostal do 
branky na tři zápasy a všechny byly s čistým 
štítem. Pak se ale opět vrátil do branky Bryn 
(Bryn Halliwell – pozn. red.), což pro mě 
bylo hodně těžké. Ovšem po porážce se St. 
Johnston si mě manažer zavolal a řekl mi, 
že teď přichází můj čas. Zbývalo asi dvanáct 
zápasů do konce ligy a Dundee bylo těsně za 
námi. To byla pro mě velká výzva.

Nebál jste se, že by ta cesta za titulem 
nemusela dopadnout dobře? Dundee vám 
celou dobu dýchalo na záda…

Upřímně řečeno, věděl jsem, že to bude 

ještě hodně těžké. Ale snažil jsem se o tom 
přemýšlet co nejméně a jít od zápasu k zápasu, 
jako by to byl můj poslední. Po zápasech už 
jsem se ani neptal, jak hrálo Dundee, protože 
jsem věděl, že stejně vyhráli. A věděl jsem, že 
příští týden musíme znovu vyhrát.

Asi bylo dost důležité, že jste Dundee doká-
zali sedm kol před koncem porazit a utekli jste 
jim na čtyři body, že? Jaké to byl utkání?

Určitě to byl jeden z klíčových zápasů. Ale 
v této fázi sezony byl každý zápas nesmírně 
důležitý a my jsme museli vyhrávat každé 
utkání. Začali jsme zápas velmi dobře a v 
úvodu jsme vstřelili branku, která se ukázala 
jako rozhodující. Zbytek utkání jsme spíše 
bránili těsný náskok, což se nám nakonec 
podařilo.

Prý do vás jeden ze soupeřů dost ostře 
zajel, je to pravda?

Zajel a slušně. Dokonce jsem měl chvíli 
strach, jestli budu moci zápas dohrát, trochu 
se mi motala hlava po střetu s útočníkovou 
kopačkou. Ale nakonec jsem byl moc rád, že 
jsem mohl dohrát a užít si tento velký zápas.

Údajně byl na tomto utkání překonán 
rekord v návštěvnosti, je to pravda? A jaká 
byla tedy atmosféra?

Atmosféra byla fantastická, což bylo dáno 
především obrovskou důležitostí utkání. 
Fanoušci byli úžasní a smeknout musím taky 
před fanoušky Dundee, kterých přijelo dva 
tisíce a byli celé utkání hodně slyšet.

O titulu jste rozhodli o víkendu výhrou 
v předposledním kole nad Clyde 2:0. Byla to 
pohodová tečka?

Před utkáním se jako pohodové příliš neje-
vilo. Věděl jsem, že musíme udělat poslední 
krok, který bývá zpravidla ten nejtěžší. Bez něj 
by všechny předchozí neměly smysl. Samotné 
utkání bylo poměrně pohodové. Náročné bylo 
spíše po psychické stránce. Když jsme těsně 
před koncem poločasu vstřelili druhý gól, tak 
jsem věřil, že už nám titul nikdo nevezme.

Jaké byly oslavy před další pětitisícovou 
návštěvou?

Skvělé. Lidi byli fantastičtí. Přebrali jsme 
tradiční trofej, která je přes sto let stará, do-
stali jsme medaile a za zvuku slavné písně od 
skupiny Queen We Are The Champions jsme 
se společně s fanoušky radovali z velkého 
úspěchu. Majitel klubu nám zaplatil pobyt 
na Kanárských ostrovech, kam jedeme příští 
týden a kde, předpokládám, budeme v osla-
vách pokračovat. Pak se konečně dostanu za 
rodinou a přáteli, na to se hrozně těším.

Asi jste rádi, že se nebude rozhodovat v po-
sledním kole, kdy jedete právě ke druhému 

Dundee, ne?
Ani mi nemluvte. I když by to mohla být 

velmi zajímavá zkušenost.
Odchytal jste posledních deset utkání 

s bilancí sedm výher a tři remízy. Navíc jste 
dostal jen pět branek, takže skvělá forma?

Asi jo. (smích)
Ocenilo to i okolí, že jste vlastně vychytal 

Accies postup?
Řekl bych, že ano. Po utkání s Dundee 

za mnou přišli fanoušci a děkovali za dobrý 
výkon, to bylo hodně příjemné. Manažer mě 
pochválil po každém utkání. Hlavní ocenění 
pro mě je, že vedení klubu chce, abych tu 
zůstal a hájil branku v příští sezoně v Premier 
League.

Jak se na tuto možnost díváte vy? Budete 
chtít ve Skotsku zůstat a chytat v nejvyšší 
soutěži?

Teď po tom všem, co se tu dělo, bych určitě 
rád zůstal. Šance zachytat si proti Rangers 
nebo Celtiku před šedesátitisícovou návštěvou 
je hodně lákavá. Navíc práce s dětmi v rámci 
Culture & Sport v Glasgow stále pokračuje 
a v angličtině je pořád co zlepšovat. Spousta 
výzev do budoucna. Na druhou stranu teď se 
skutečně těším na nějaký čas domů.

Proběhla už na téma vašeho dalšího půso-
bení v Hamiltonu nějaká jednání?

Kluby jednají v těchto dnech, tak doufám, 
že se to vyřeší ke spokojenosti všech stran. 
Hamilton je spíše menší klub, který se snaží 
pracovat s mladými hráči. A rozhodně to 
není typ klubu, který by byl schopen kupovat 
hráče ze zahraničí za velké peníze. Takže jsem 
zvědavý, jak jednání dopadnou.

Zdroj: Olomoucký deník
Kariéra Tomáše Černého:
žáci - Králíky
st. žáci - Lanškroun
přestup do Olomouce
hostování ve skotském Hamiltonu
člen reprezentace do 21 let
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Společnost přátel přírodě blízkého lesa
AOPK ČR, Krajské středisko Pardubice
AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky
LČR, s.p., Lesní správa Hanušovice
Městské muzeum Králíky
Horská služba oblast Jeseníky, okrsek Horní
Morava
Pardubický kraj

Akce finančně podpořil Pardubický kraj.

Vás srdečně zve na akci: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Během celodenního turistického výletu budete seznámeni
s přírodou, důvody ochrany a s ochrannými podmínkami
NPR Králický Sněžník.
Zasvěcené informace a odpovědi na Vaše dotazy Vám
poskytnou přizvaní odborníci (zoolog, botanik, geolog,
fotograf přírody, lesníci, strážci přírody), kteří Vás budou
očekávat u hranic rezervace na tzv. odpočívadle s
lavičkami, cca 600 m od lovecké chaty Vilemína. Vrchol
Králického Sněžníku může každý zdolat po turistické
značce samostatně (dle počasí, fyzických možností apod.).
Úspěšní borci se na vrcholu mohou těšit na malé
překvapení.

Sraz ve čtvrtek 29. května 2008 před Městským
muzeem v Králíkách (připravený autobus Vás zdarma
dopraví na parkoviště v Dolní Moravě), nebo na
parkovišti v Dolní Moravě.

Na informačním středisku u parkoviště v Dolní Moravě
si prohlédnete malou výstavu fotografií z NPR Králický
Sněžník.

Zájemce o dosažení vrcholu dopravíme až k hranicím
rezervace, méně zdatní mohou jít pěšky údolím Moravy
po žluté turistické značce až k hranici rezervace, kde
bude převážná většina odborníků, a pak se vrátit na
parkoviště v Dolní Moravě.

Pro velký počet zájemců (základní školy v Králíkách)
bude zajištěna kyvadlová doprava autobusu mezi Králíky
a Dolní Moravou v době od 8.00 do 10.00 hodin.

Předpokládané ukončení : odvoz z parkoviště v Dolní
Moravě do Králík bude zajištěno opět kyvadlovou dopravou
v době od 14.00 do 18.00 hodin. Po dohodě bude možný
odvoz i z točny v Horní Lipce (červená turistická značka)
do Králík.

V případě špatného počasí bude program upraven -
informace budou podávány u odjezdu autobusu z Králík
a na parkovišti v Dolní Moravě.

Vezměte si s sebou svačinu, vhodnou a pohodlnou obuv
do terénu, vhodné oblečení a hlavně dobrou náladu.

Případné další informace lze získat na telefonu
603 463 815 - Ing. Nožířová

Na setkání se těší Králický Sněžník a pořadatelé.


