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VÝSTAVBA PENNY MARKETU
Vzhledem k častým dotazům 

občanů a k různým „zaručeným“ 
zprávám, které se týkají výstavby 
Penny Marketu v Králíkách jsme 
požádali o informace zástupce fir-
my, která bude celý objekt stavět. 
Chtěli jsme vědět, v jakém stadiu 
jsou přípravy na výstavbu, příp. 
zda je možné alespoň přibližně 
odhadnout termín otevření Penny 
Marketu.

Na naše dotazy nám odpovídal Ing. Karel Reytt z oddělení ex-
panze firmy Penny Market, s. r. o. 

V současné době jsou podány žádosti o stavební povolení na vý-
stavbu okružní křižovatky, na příjezdovou komunikaci a parkoviště 
a na samotný objekt. Stavební povolení na okružní křižovatku již 
nabylo právní moci, u ostatních dvou žádostí jsou v běhu zákon-
né lhůty pro podání připomínek či odvolání se proti rozhodnutí 
stavebního úřadu ostatními účastníky stavebního řízení, protože 
účastníkem správního řízení jsou ze zákona rovněž všichni ti, jichž 
se výstavba nějakým způsobem dotýká. Tzn. i všichni vlastníci 
sousedních pozemků či nemovitostí.

V případě, že správní řízení na vydání stavebního povolení 
proběhne hladce a žádný z účastníků se proti němu neodvolá, je 
reálný předpoklad otevření a zahájení prodeje na začátku prosince 
letošního roku.

V případě odvolání se proti rozhodnutí o vydání stavebního po-
volení některým z účastníků je tento předpokládaný termín otevření 
ohrožen. Vzhledem ke složitějším klimatickým podmínkám je 
možné, že by se začátek výstavby musel odložit až na příští rok.

Nezbývá nám než si přát, aby stavební řízení proběhlo hladce a 
my se mohli těšit na otevření nového Penny Marketu ještě v letoš-
ním roce. Věříme, že jeho otevření přinese novou kvalitu a rozšíření 
služeb pro občany našeho města.

Vedení města

Sportovní areál Králíky
utkání národní box-lakrosové ligy:

čtvrtek 19. 6. 2008
LC Šumperk : LC Pardubice

od 19.00 hodin
Více na: http://www.sportarealkraliky.estranky.cz

Návštěva přátel z Villmaru
Ve večerních hodinách v úterý 13. května přijela skupina Vill-

marských na krátkou čtyřdenní návštěvu našeho města a okolí. Po 
uvítání Krulišákem a Rozvodnicí a přípitkem výbornou slivovicí 
v hotelu Beseda se hosté ubytovali – někteří přímo v hotelu a několik 
německých přátel si odvezly hostitelské rodiny domů.

Jak jsme vás už informovali v květnovém čísle, připravil pro 
hosty Partnerský spolek Králíky pestrý program: 

Ve středu dopoledne je na radnici přijala starostka našeho města 
paní Jana Ponocná, Villmarští se prošli městem, navštívili kostel 
sv. Michaela, Městské muzeum, Evropský dům a po obědě odjeli 
na exkurzi do hanušovického pivovaru. Po návratu z Hanušovic 
a po krátkém odpočinku ožila restaurace v hotelu Beseda, kde 
proběhl příjemný společenský večer za doprovodu hudby pana 
Štěrby. V jeho průběhu se podařilo vylepšit špatnou náladu našich 
fanoušků, kteří sledovali utkání našich hokejistů na Mistrovství 
světa v Kanadě.

Další den absolvovali společně se členy našeho Partnerského 
spolku, kteří se podle svých možností zúčastňovali všech akcí, 
zajímavou exkurzi na hrázi Pastvinské přehrady, navštívili Muzeum 
řemesel v Letohradě. Jako při každé návštěvě Villmarských u nás 
nemohla chybět odpoledne návštěva na Hoře Matky Boží. Večer 
se uskutečnil v konferenčním sále Evropského domu slavnostní 
večer, v jehož průběhu pronesli krátké projevy starostka města 

(pokračování na straně 4)
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Městské muzeum Králíky
a Základní umělecká škola v Králíkách

pořádají výstavu prací
žáků Výtvarného oboru

ZUŠ v Králíkách.
Vernisáž výstavy: čtvrtek 12. 6. 2008 
od 17.00 hodin v prostorách muzea.

Výstava potrvá do 10. srpna.

Kongregace Sester Neposkvrněného Početí 
Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi

oznamuje všem řeholním sestrám, 
přítelům a známým, že Pánem života a 
smrti byla povolána do věčného života 

naše milovaná sestra

M. Doubravka od Tichosti Srdce Ježíšova
Milada Plotěná

Zemřela v nemocnici v Brně v úterý 27. května 2008
vě věku 78 let a v 58. roce řeholního života.

S naší drahou zesnulou sestrou M. Doubravkou
se rozloučíme při mši svaté

ve středu 4. června 2008 ve 14.00 hodin
v kapucínském kostele Nalezení sv. Kříže

na Kapucínském náměstí v Brně.

Po církevních obřadech bude tělo naší milé spolusestry 
uloženo do kongegačního hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.

S prosbou o modlitbu za její duši prosí

Zarmoucená rodina Sestry Neposkvrněného Početí
   Panny Marie 

Přijetí přátel z Villmaru na radnici města Králíky.

Setkání starostů pověř. obcí 3. stupně Pardubického kraje v Evropském 
domě v Králíkách dne 22. 5. 2008.                  Foto: redakce

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme naše čtenáře, že následující číslo Králického zpra-

vodaje vyjde jako dvojčíslo pro měsíce červenec a srpen.
Redakce Králického zpravodaje
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Informace z ČD
Praha – České dráhy ustupují od avi-

zovaného záměru zrušit sezónní tarifní 
zvýhodnění Léto–26. Děje se tak necelé tři 
týdny po oznámení, které vyvolalo velkou 
vlnu negativních ohlasů z řad příležitostných 
cestujících. Změní se však podmínky využití 
této letní nabídky pro mladé: bude platit 
kratší dobu, ale zato nabídne vyšší slevu 
z jízdného.

Nabídku Léto–26 budou moci využít 
všichni cestující ve věku do 26 let. Bude 
jim k tomu postačovat osobní doklad, který 
předloží při nákupu jízdenky v pokladnách 
ČD. V období letních prázdnin (1. 7. – 31. 
8.) tak získají 50% slevu z obyčejného 
i zpátečního jízdného, které již samo o sobě 

představuje slevu 10 %. Loni přitom tato 
nabídka umožňovala zakoupit jízdenky za 
zákaznické jízdné, tedy přibližně o 25 – 30 
% levněji. Výhodněji bude možné pořídit 
i síťové jízdenky Klasik pro 1. i 2. vozo-
vou třídu, za které cestující v létě zaplatí 
o čtvrtinu méně.

Druhou změnou je omezení platnosti 
nabídky Léto–26 pouze na dva měsíce 
běžných letních prázdnin, zatímco v minu-
losti zvýhodnění platilo v průběhu celého 
astronomického léta. České dráhy tento 
krok odůvodňují existencí žákovských a 
studentských slev, které lze využít v průběhu 
školního roku.

Zdroj: www.zelpage.cz
Ceny síťových jízdenek Klasik

2. třída 2. třída
Léto–26 1. třída 1. třída

Léto–26
1 týden 1 224 Kč 910 Kč 1 714 Kč 1 286 Kč
1 měsíc 4 284 Kč 3 213 Kč 5 569 Kč 4 177 Kč
3 měsíce 11 322 Kč 8 492 Kč 13 586 Kč 10 190 Kč

Návštěva přátel z Villmaru
a předsedové obou partnerských spolků. 
Paní Ponocná s panem Doubravou předali 
zástupcům města Villmar velmi sympatický 
dárek – malou lípu a pískovcový kámen 
s nápisem Strom přátelství. Němečtí přátelé 
předali mramorovou desku s vyobrazením 
sv. Jana Nepomuckého. Všichni účastníci 
zájezdu dostali ještě drobné dárkové před-
měty, které věnovalo Město a Partnerský 
spolek. Moc se líbil např. keramický dárek, 
který členové našeho spolku vyráběli pod 
vedením paní Jany Juránkové v keramické 
dílně Základní praktické školy. Na velkém 
plátně měli např. možnost shlédnout nové 
DVD o Králicku – Nebe na dosah a výběr 
fotografií z uplynulých návštěv ve Villmaru 
a Králíkách.

V pátek byl na programu zájezd do Orlic-
kých hor se zastávkami na Zemské bráně, 
v Neratově a obědem na Šerlichu. Odpo-
ledne využili přátelé ještě k procházce po 
městě, nákupu dárků pro své blízké a pak už 
tu byl poslední společný večer. Pracovnice 
Mateřské školy Pivovarská, které v  loň-
ském roce navázaly kontakt s villmarskou 
školkou, nám připravily velice příjemné 
prostředí ve školní zahradě a pomohly 
nám tam uspořádat večer na rozloučenou. 
Náladu nepokazila ani malá přeprška. Čas 
utekl jako voda a už tu bylo sobotní ráno 
– čas odjezdu.

Kolem osmé hodiny se před hotelem 
Beseda sešli téměř všichni členové králic-
kého Partnerského spolku, aby se rozloučili 
s německými přáteli.

Můj upřímný dík patří všem, kteří se 
nejrůznějším způsobem podíleli na zajiš-
tění návštěvy, a za finanční podporu i Radě 
Města Králíky. Letos se bohužel nemohl 

zájezdu do Králík zúčastnit villmarský 
farář pan Daum, ale troufám si říct, že má 
určitě velkou zásluhu na tom, že se pobyt 
tak pěkně vydařil. Ve Villmaru je kostel 
sv. Petra a sv. Pavla a myslím, že se u sv. 
Petra hodně přimlouval a počasí proto 

po celou dobu pobytu přálo na jedničku 
s hvězdičkou.

Na závěr opakuji to, co píšu v každém 
příspěvku o činnosti Partnerského spolku 
v Králíkách – rádi ve spolku uvítáme 
každého, kdo chce rozvíjet mezinárodní 
kontakty.

Ivana Marečková
Foto: Jiří Stodůlka

(pokračování ze strany 1)

Nabízím příležitostnou
dopravu mikrobusem

(8 osob mimo řidiče),
možné i s přívěsem.

Kontakt:
e-mail: karelmotl@centrum.cz,

 tel.: 60� 818 615.
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Úsporné zářivky do popelnic nepatří!

MULČOVACÍ KŮRA 

Prodej: 120 litrů/99,- Kč
1m� volně 6�9,- Kč

Lichkov 187, tel. 7�2 109 ��2

Nefunkční zářivky a výbojky sbírá spo-
lečnost EKOLAMP  k ekologické recyklaci. 
Kromě úspory peněz tím zároveň přispívá 
k ochraně životního prostředí i lidského 
zdraví.

S rostoucími cenami energie se zvyšuje 
zájem domácností o používání nejrůznějších 
typů úsporných zářivek. Ty se však, poté 
co dosvítí, nestávají běžným komunálním 
odpadem, ale jsou určeny  k recyklaci, což 
si zatím bohužel málokdo uvědomuje. Stejně 
jako výbojky a jiné typy zářivek totiž obsa-
hují malé množství rtuti, která se při rozbití 
uvolňuje do okolí a může poškodit nejen 
životní prostředí, ale i lidské zdraví. Jít a 
odevzdat nepotřebnou zářivku k recyklaci by 
již jen z tohoto důvodu mělo být pro každého 
samozřejmostí.

Použité zářivky je možné zdarma ode-
vzdat v prodejnách, kde se tento sortiment 
prodává. „V prodejně jsou povinni vzít zpět 
tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik 
kupujete nových“, říká Zuzana Křenková 
ze společnosti EKOLAMP, která v České 
republice provozuje systém zpětného odbě-
ru světelných zdrojů. „Při každém nákupu 
musí být zákazník informován o způsobu a 
možnostech zpětného odběru použitých zá-

řivek.V případě, že tuto informaci v obchodě 
nedostane, je prodejce povinen od něj stará 
zařízení převzít v neomezeném množství, 
aniž by jejich odběr vázal na nákup nových 
výrobků“, vysvětluje Křenková povinnosti 
prodejců.

Obyvatelé i firmy mohou vyřazené světel-
né zdroje, mezi které patří trubicové zářivky 
nebo kompaktní úsporné zářivky a výbojky, 
odevzdávat zdarma také v kterémkoliv 
sběrném dvoře, který je zapojen do systému 
EKOLAMP. Najednou lze přinést maxi-
málně třicet kusů, větší množství je možné 
vrátit po předchozí dohodě s provozovatelem 
sběrného dvora. „Podmínkou však je, aby 
byly vráceny celé a nepoškozené. Jinak 
nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru 
a město či obec je likviduje za poplatek jako 
klasický odpad“, dodává  Křenková. Místa 
zpětného odběru mohou bezplatně využívat 
rovněž právnické a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání, aniž by se musely v případě 
odevzdání zářivek a výbojek prokazovat 
speciální kartou nebo jiným dokladem.

EKOLAMP vybavuje sběrné dvory kovo-
vými kontejnery určenými pro shromažďo-
vání a přepravu křehkých zářivek a ostatních 
světelných zdrojů. Po jejich naplnění systém 

zároveň zajišťuje jejich přepravení k recyk-
laci. Až devadesát procent materiálu je pak 
možné znovu využít! „Málokdo si uvědomí, 
že úsporná zářivka obsahuje celou řadu 
dále využitelných komponent. Jde například 
o sklo, mosaz, plasty, rtuť a další suroviny. 
Tyto materiály lze dále využít v  průmyslu,  
jako technický materiál nebo pro zcela  nové  
výrobky“, připomíná Křenková.

V letošním roce chystá EKOLAMP pro-
jekt umístění nových typů sběrných nádob do 
veřejně přístupných míst jako jsou obchodní 
centra, obecní úřady apod. Pro domácnosti 
by pak mělo být mnohem jednodušší ode-
vzdat použité zářivky k recyklaci.

Seznam sběrných míst, kde je možné ode-
vzdat použité trubicové či úsporné zářivky 
nebo výbojky, je k dispozici na interneto-
vých stránkách www.ekolamp.cz v sekci 
Systém sběru/Seznamy sběrných míst.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072, tel. 465670741, fax 465631321
O Z N Á M E N Í

Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích oznamuje, že Město Králíky hodlá:
P R O N A J M O U T

nemovitost: nebytový prostor - v čp. 363 na Velkém náměstí v Králíkách
bližší určení: nebytový prostor v přízemí čp. 363, prodejna o výměře 14,8 m2, sklad o výměře 8,2 
m2, WC, minimální výše nájemného 900,- Kč/m2/rok, splatnost nájemného měsíčně vždy k 5. dni 
příslušného měsíce
stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno
prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem – Služby města Králíky s.r.o., tel.  
465 631 320
termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 7. 08        konečný termín přijímání žádostí: 8. 6. 08
způsob podání žádosti: dle čl. III Pravidel pro pronajímání nebytových prostorů v majetku Města 
Králíky

Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 30 dnů od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.

Výňatek z Pravidel pro pronajímání nebytových prostorů v majetku Města Králíky:
Čl. III Podmínky pro podání žádosti o pronájem
1. O pronájem nebytových prostorů v majetku města může požádat každý, s výjimkou žadatelů, kteří mají nevypořádané závazky 

vůči Městu Králíky. 
2. Žádost o pronájem nebytového prostoru musí obsahovat:
a) identifikační údaje fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby
b) specifikaci předmětu nájmu dle zadané nabídky
c) předmět a účel podnikání
d) prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Králíky žádné nevypořádané závazky
e) souhlas se stanovenými nájemními podmínkami
f) nabídku nájemného (minimálně ve výši stanovené RM).
3. Žádá-li zájemce o pronájem o sjednání podmínek pronájmu odlišných od těchto pravidel, předloží majetkový odbor věc k roz-

hodnutí RM, a to společně s předcházejícím vyjádřením odboru VTS a odboru RR a správce bytového fondu.

II. ročník MUZEJNÍ NOCI NA CIHELNĚ
V rámci celostátního Festivalu muzejních 

nocí odstartoval dne 24. května 2008 již dru-
hý ročník akce Muzejní noc NA CIHELNĚ. 
V 18.00 hodin se otevřely návštěvníkům a zá-
jemcům z okolí i jiných regionů pancéřové dveře 
Muzea čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotního 
srubu K-S 14 „U cihelny“ a tentokráte i nedávno 
otevřeného Evropského domu v Králíkách.

Večerní program byl zahájen starostkou 
města Janou Ponocnou. Návštěvníky přivítali 
za obě instituce Richard M. Sicha s Dušanem 
Krabcem. Při zvuku slavnostních fanfár od 
skladatele Z. Svobody byla odhalena replika 
pravého pancéřového zvonu na Pěchotním 
srubu, jehož předchůdce byl odstřelen v 50. 

letech minulého století při devastaci této pa-
mátky, která se tolik zapsala do dějin Králicka. 
Replika zvonu byla zhotovena dobrovolníky 
muzea v rekordním čase v měsíci květnu 
tohoto roku.

Na akci, kterou postupně navštívilo stov-
ky zájemců, bylo možné shlédnout zdarma 
nejen expozice muzea v pevnosti, ale také 
doprovodný noční program s ohni a břišními 
tanečnicemi v podání umělecké skupiny Šer-
mířského spolku Šumperk. To vše s vynikající 
hudbou a choreografií. Hostům akce byly také 
zpřístupněny ŘOPÍKY č. 111 a 112.

V Evropském domě, který byl přístupný 
až do 22.00 hodiny, byl promítán pro zájem-
ce film o Králicku. Dále byly zpřístupněny 
všechny části zrekonstruovaného objektu.

U nasvícené pevnosti mohli zase hosté po-
sedět u tradičního grilu a hanušovického piva. 
Někteří zavzpomínali i na časy, kdy byl tento 
objekt u Prostřední Lipky zpustlý a zarostlý 
náletovými dřevinami. Usilovná práce nad-
šenců proměnila pevnost i místo před ní pro 
různá setkání nejen přátel opevnění a turistů, 
ale i sousedů z okolí, kteří si tak zpříjemnili 
i tento výjimečný májový víkend. 
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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)

Základní škola
Králíky

pořádá

humanitární
sbírku ošacení

termín:
8. - 10. 7. 2008

místo sběru:
budova základní školy

v ulici 5. května

Gymnázium, Králíky, Velké náměstí 367
přijme 

učitele aprobace
M – Ch

Nástup možný od 9/2008
Nabízíme výuku ve vybavených odborných učebnách, 

zaměstnanecké výhody...

Kontakty:
Adresa:  Gymnázium Králíky

Velké náměstí 367
Králíky
561 69

tel.: 465 631 306
mail: gymnkral@zamberk.alberon.cz

POHÁDKOVÍ VLÁDCI KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU
Tak jako skoro každé pohoří, má i Krá-

lický Sněžník svou bájnou bytost. Duch 
Sněžníku, Stämmichmann, se vyskytuje 
ve starých německých pověstech a vypráví 
se o něm, že chránil horaly před Švédy 
již ve třicetileté válce. Těžko přeložitelné 
německé jméno bylo počeštěno na Krulišák 
(podle německého názvu Králík - Grulich) 
a vlády nad pohořím se ujal v únoru 2005 
při 9. zimním srazu turistů. Od tohoto 
data jej doprovází jeho věrná družka 
Rozvodnice (podle rozvodí tří moří na 
vrchu Klepý).

Pověsti z okolí Králík
Z knihy Grossmutter erzählt (Lanškroun 

1940) přeložil Jan Hégr

Stämmichmann, horský 
duch Králického Sněžníku

I pohoří Králického Sněžniku má svého 
ducha, Stämmichmanna. Často škádlí una-

vené pocestné, posmívá se jim a provádí 
jim různé taškařice. Přitom však je vždy 
připraven pomoci chudým a dobrým li-
dem, Následující pověst vypráví o tom, 
jak Stämmichmann za dávných časů bránil 
naši vlast.

Na jižních svazích Srázné se nachází 
u Valbeřic příkop, kterému lidé říkali 
„bojový příkop“. Když roku 1642 švéd-
ská vojska vtrhla přes Slezsko do těchto 
končin, zdejší sedláci v krvavé potyčce 
pobili menší oddíl švédských vojáků. Polní 
maršál Torstenson přísahal, že se krvavě 
pomstí. Sestavil jezdecký oddíl a veliteli 
přikázal, aby v tomto kraji vydrancovali a 
pak vypálili všechny vesnice.

Nevyznali se tu dobře, a tak se dostali 
do panství horského ducha. Ten jim vyšel 
naproti v podobě dřevaře. Vyptávali se ho 
na cestu. Dřevař jim ochotně slíbil, že je 
do vesnic zavede. Cestou necestou, jednou 

na hřeben, pak do údolí, vedl Stämmich-
mann nepřátele. Ti začali být nedůvěřiví a 
velitel se ptal dřevaře, kdy již dojdou do 
údolí a na správnou cestu. Stämmichman 
ho uklidňoval a nabádal k trpělivosti. 
Brzy začala cesta klesat do rokle, sevřené 
vysokými skalními stěnami. Schylovalo 
se k večeru. Najednou se setmělo. Ve 
vrcholcích starých, mechem obrostlých 
stromů se ozval temný hukot, do něhož 
dřevo velikánů ještě skřípělo. Vichřice 
se změnila v orkán. Cáry mraků se hnaly 
kolem horských strání. Postava dřevaře 
rostla, až z ní byl obři stín, který vše zahalil 
temnotou. Na vyděšené Švédy se sneslo 
krupobití kamenů. Ve strachu a hrůze se 
zběsile rozjeli - a popadali do hluboké 
rokle. Bloky skal a kmeny stromů se na 
ně řítily s hromovým hlukem, zasypaly je 
a rozdrtily, nezachránil se nikdo. V horách 
však zuřila bouře ještě dlouho do noci tak 
hrozně, že něco podobného ani nejstarší 
lidé nepamatovali.

Když po čase dřevaři přišli ke známé 
rokli, byla celá zasypaná, zbyl zde jen 
mělký příkop - bitevní příkop.

Stämmichmann a vozka
Stämmichman se často projevoval jako 

duch, který rád někoho potrápí. Při své 
zlomyslné škodolibosti se málo staral o to, 
zda jeho žerty postihnou darebáka nebo 
poctivého člověka.

Jeden vozka vezl náklad piva ze Staré-
ho Města pod Sněžníkem po úbočí hory 
Srázné. Když koně namáhavě táhli těžký 
vůz do prudkého kopce, zahalil je náhle 
tmavý mrak. Zvedl se silný vítr a převrátil 
vůz, takže se sudy piva skutálely ze stráně. 
Koně si lehli a třásli se strachem. Vozka se 
zachránil útěkem do nejbližší vesnice, kde 
přenocoval.

Příštího rána se počasí uklidnilo. Vozka 
smutně stoupal na kopec, aby se podíval, 
zda je možno ještě zachránit alespoň koně. 
Jak se ale podivil, když spatřil vůz, plně na-
ložený pivními sudy. Koně byli nakrmeni a 

(pokračování na straně 8)
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Úvod do meteorologie
(pokračování z předchozího čísla)

4 TLAKOVÉ ÚTVARY 
4.1 Tlaková níže 
Tlaková níže, nebo též cyklóna, je oblastí 

s nižším tlakem vzduchu vyjádřená alespoň 
jednou uzavřenou izobarou. Očima laika 
bychom mohli při pohledu z orbitu cyklónu 
připodobnit k velkému atmosférickému víru. 
Charakteristické pro tlakovou níži je to, že 
směrem k jejímu středu klesá atmosférický 
tlak. Díky této skutečnosti dochází k proudění 
vzduchu zvenčí směrem dovnitř cyklóny, tj. 
z oblasti vyššího laku do oblasti s tlakem niž-
ším. Toto proudění však není zcela přímočaré, 
nýbrž vlivem zemské rotace (Coriolisově 
síle) dochází k jeho stáčení a to na severní 
polokouli ve směru proti chodu hodinových 
ručiček, na jižní polokouli opačně (viz obr. 7). 
Uvnitř tlakové níže dochází ke sbíhání těchto 
vzdušných proudů a jejich výstupu kolmo 
k zemskému povrchu. Těmto proudům říkáme 
výstupné a prozradí je mohutná vrstevnatá 
oblačnost, která vzniká vlivem kondenzace 
vodních par obsažených ve vystupujícím 
vzduchu. 

Značení středu tlakových níží na synoptic-
kých mapách se u nás provádí písmenem N, 
v německy mluvících oblastech T a anglicky 
mluvících oblastech L. 

Typický ráz počasí v oblastech, které ovliv-
ňuje svou přítomností tlaková níže je závislé 
zejména na tom, v jakém vývojovém stádiu se 
cyklóna nachází, a kterou svou částí dané úze-
mí ovlivňuje. Poblíž svého středu a v oblastech 
okluze je počasí oblačné s trvalejšími avšak 
ne příliš intenzivními srážkami. V oblasti 
teplého sektoru ráz počasí určuje teplá fronta. 
Bývá zde oblačno s trvalým několikadenním 
mrholením nebo deštěm slabé intenzity a 
bezvětřím či jen slabým větrem. Naopak ve 
studeném sektoru bývá srážek méně (pouze 
na frontě můžeme očekávat výraznější úhrny) 
a někdy se zde vyskytuje za určitých situací 
též silný nárazový vítr. Velkého rozdílu mezi 
teplotami ve dne a v noci příliš není, zvláště 
v teplém sektoru a okluzi. Při letní cyklonální 
situaci dochází k ochlazení, v zimě k oteplení. 
Tradiční vánoční obleva není ničím jiným, než 
oteplení vlivem přílivu teplejšího oceánského 
vzduchu od západu podél přední strany tlakové 
níže se středem nad Británií. 

4.2 Tlaková výše 
Tlaková výše, neboli anticyklóna je tlakový 

útvar v atmosféře, který je vyjádřen alespoň 
jednou uzavřenou izobarou, jako oblast vyššího 
tlaku vzduchu. Směrem do středu tlak stoupá. 
Pro tlakovou výši jsou typické sestupné pohyby 
vzduchu, při nichž se vzduch otepluje a vysušu-
je. Při zemi proudění vzduchu směřuje od středu 
s vysokým tlakem k okrajům s nízkým tlakem 
a opět se při svém pohybu zakřivuje, podobně 
jako v případě cyklóny, a to tedy ve směru po-
hybu hodinových ručiček na severní polokouli, 
na jižní proti opačně (viz obr.). 

Ráz počasí uvnitř tlakové výše určují se-

stupné proudy, které způsobují, že zde převládá 
jasné nebo málo oblačné počasí, beze srážek a se 
slabým větrem nebo bezvětřím. V létě bývá slu-
nečné, suché a teplé počasí, v noci, díky radiač-
nímu vyzařování tepla, nastává poměrně rychlé 
ochlazování přízemní vrstvy a tedy výraznější 
pokles ranních teplot, což vede často ke tvorbě 
rosy a ranních mlh. V zimě bývá chladné jasné 
mrazivé počasí (tzv. suché mrazy), nebo nao-
pak typická inverse s jednotvárným oblačným 
pokryvem oblaku druhu Stratus beze srážek a 
větru. Vždy záleží, podobně jako v předchozí 
kapitole, jakou svou částí dané území tlaková 
výše ovlivňuje.

Na synoptických mapách nalezneme pro 
tlakovou výši označení V, v německy a anglicky 
mluvících oblastech pak H.

Jednotlivé tlakové útvary a smysl jejich rotace na severní resp. jižní polokouli.

zapraženi. Netrpělivě podupávali kopyty a 
řehtali, jakoby svému pánovi na pozdrav. 
Ten byl přešťastný. Zapráskal bičem a po-
kračoval spokojeně dál svou cestou.

Zakletý živý plot z trní
Když se jede do Celného po silnici od 

Žamberka (přes obce Bořitov a Studené), 
je vidět hned u vjezdu do vesnice, vpravo 
od cesty, zbořeniště domu. Křoví a oje-
dinělé břízy vyrůstají z rozpadlých zdí, 
zvlášť se tam ale rozprostírá trnitý živý 
plot. Před lety tu stávala sušárna, která 
dvakrát za sebou vyhořela. Při posledním 
požáru se majitel udusil a zaměstnanci jen 
stěží zachránili své životy. Ha domě spo-

čívalo prokleti, protože zde byl před moha 
a mnoha lety proměněn v onen živý plot 
z trní jeden muž, který tak byl potrestán za 
své zločiny. Keře lidé mnohokrát vykopali, 
ale ty vyrůstaly vždy znovu. Když před 
moha lety živý plot opět vykopali, našli 
na jednom z kořenů stříbrný prsten. Ten 
měl onen zlosyn na prstu, když byl zaklet. 
Protože se na tato místě udály jen samé 
pohromy, sušárnu už víckrát nevystavěli. 
Rozbořené zdi a živý plot z trní ta ale 
jsou dodnes.

Pověst o kostelíku Svaté 
Trojice na Jeřábu

Jeden muzikant hrál kdysi na svatbě, a 

(pokračování ze strany 7)
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tak mohl odejit domu až hodně pozdě v no-
ci. Čekala ho cesta temným lesem. Když 
urazil již kus cesty, překvapil ho mohutný 
medvěd, muzikant rychle vylezl na strom 
a usadil se na jedné z větvi. Protože se 
mu zdálo, že medvěd chce šplhat za ním, 
začal mu hrát na housle jednotlivé kousky. 
Medvěd začal tancovat. Když však muzi-
kantovi praskala jedna struna za druhou, 
medvěd se rozezlil a opět přešel do útoku. 
Naštěstí přišel myslivec, který nebezpečné 
zvíře složil.

Zmučený muzikant slezl ze svého neob-
vyklého sedadla a jako dik za to, že se mu 
nic zlého nestalo, nechal později postavit 
tento kostelík.
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Redemptoristé za Alpami
Po minulém, všeobecném pohledu na Kon-

gregaci Redemptoristů, se v tomto díle podívá-
me na rozvoj řádu za Alpami a na území Česka. 
Vznik kongregace na našem území je úzce spjat 
se sv. Klementem Maria Hofbauerem. 

Světec se narodil 26. prosince 1751 v Taso-
vicích na Moravě. Jak bylo tehdy zvykem, byl 
tentýž den pokřtěn. Nově narozenému chlapci 
dali za patrona sv. Jana Evangelistu, protože 
jeho svátek byl druhý den. Jméno Klement 
přijal Johann Hofbauer později, jako poustevník 
v Tivoli u Říma. Už od dětství Klement chtěl 
zasvětit svůj život Bohu. Ale finanční situace 
jeho rodiny mu nedovolovala studovat, a tak 
si zajistit potřebné vzdělání. Chtěl jít za Božím 
hlasem, ale zdálo se, že všechny dveře, které 
vedly ke kněžství, byly pevně uzavřeny. V této 
situaci viděl Jan jen jedinou cestu, zasvětit se 
Bohu jako poustevník. Boží Prozřetelnost však 
způsobila, že se Klement se svým přítelem 
Tadeášem Hüblem (rodem z Dolní Čermné) 
během jedné ze svých pěších poutí do Říma 
dostal do kostela sv. Juliána, v němž sloužili 
redemptoristé. Ihned se rozhodl a 24. října 1784 
si Klement Hofbauer a Tadeáš Hübl oblékli 
řeholní oděv a už 19. března 1785 složili první 
řeholní sliby. Několik dní nato, pravděpodobně 
29. března 1785 byli v Alatri vysvěceni na kně-
ze. Po svěcení se Klement s Tadeášem vydali 
do kláštera ve Frosinone, kde strávili půl roku, 
aby si doplnili svá teologická studia. V jejich 
hlavách uzrávala odvážná myšlenka - přenést, 
nebo přesněji, rozšířit svou kongregaci za Alpy. 
Generální představený kongregace, P. de Paola, 
který sídlil v Římě, byl nadšen a myšlenka se 
mu velmi líbila. Rozhodl se tedy vyslat je na 
sever, aby tam pracovali pro dobro místních 
lidí a pro rozšíření kongregace. V říjnu 1785, 
dva novokněží bez peněz, bez blíže jasného 
cíle, „táhli“ na sever, do neznáma. Přes poutní 
místo Loreto a Tyrolsko přišli do Vídně, kde se 
pokusili založit nový řeholní dům a pracovat pro 
spásu duší. Politická situace však byla nepřízni-
vá nejen pro ně, ale pro všechny řeholní rodiny. 
Právě vládnoucí císař Josef II. zrušil v této době 
více než 800 klášterů. Kromě toho byly přísně 
zakázané lidové misie, a právě tato činnost je 
stěžejní pro redemptoristy i dnes. V září roku 
1786 opustili Vídeň. Chtěli putovat přes Polsko 
dále na sever. Jejích cílem bylo území dnešního 
Běloruska nebo Stralsund na švédském pobřeží. 
Když šli po vídeňském mostě přes Dunaj, setkal 
se Klement se svým dávným přítelem z Tivoli 
Emanuelem Kunzmannem, který se přidal k 
nim a stal se prvním řeholním bratrem redemp-
toristou za Alpami. Spolu pokračovali v cestě 
přes Tasovice, kde Klement prožil svoje dětství. 
Tam navštívil své příbuzné a hrob své milované 
matky. Po dlouhé a namáhavé čtyřměsíční cestě 
se v únoru 1787 ocitli tři redemptoristé v hlav-
ním městě Polska, ve Varšavě. Tam se Klement 
se spolubratřími zastavil a na prosbu bratrstva 
sv. Benona, papežského nuncia i samotného 
krále Stanislava II. tam zůstal. Bratrstvo sv. 
Benona byl spolek, který bychom dnes nazvali 
charitativním. Staral se o chudé poutníky a 
tuláky, a také o sirotky po emigrantech. Kostel 
tohoto spolku byl zároveň národním kostelem 
varšavských Němců. Klement se spolubratřími 
se usadil v tomto kostele, protože všichni uměli 
dobře německy. Ale to nebyl ten hlavní důvod. 
Redemptoristé byli vždycky tam, kde byli chudí 

a opuštění lidé. Benonité - pod tímto jménem 
byli ve Varšavě známi - se však setkávali i s ne-
návistí, námitkami a odmítáním. Ale i přes to 
se v krátkém čase stal sv. Benon centrem nábo-
ženské výchovy a živým ohniskem duchovního 
života celé Varšavy. Činnost benonitů byla 
neuvěřitelná. Při klášteře byla škola pro chudé 
chlapce a děvčata, latinská škola a škola pro ře-
meslníky pro chlapce i dívky, nepočítáme-li v to 
sirotčinec, který existoval od samého začátku. 
Klement často chodil pro své sirotky žebrat. 
Ne vždy byl dobře přijat. Jednou při takovéto 
příležitosti mu jakýsi člověk pořádně vynadal 
a dokonce mu plivl do tváře. Klement tehdy 
zachoval klid, otřel si tvář a řekl: „To bylo pro 
mě. Teď prosím o něco pro mé sirotky.“ Hrubý 
člověk tím byl tak zaskočen, že beze slova vtiskl 
Klementovi do ruky pěknou sumu. Časy byly 
těžké. Ve Varšavě začal vládnout Napoleon. 
Jeho vláda vyhostila 20. června 1808 varšavské 
benonity. Byli vyvezeni, uvězněni v pevnosti 
Küstrin a potom po dvou propuštěni do svých 
rodných zemí. Hněv lidu se ve Varšavě držel 
dlouho. Můžeme se ptát, proč se to stalo. Jeden 
opat trefil do černého, když o nich prohlásil: 
Příliš jasně pracují proti duchu tohoto světa. 
A to je ten trestný čin, pro nějž jsou vyhnaní a 
pronásledovaní. 

Po propuštění z Küstrinu se Klement s kle-
rikem Martinem Starkem vydal na cestu do 
Vídně. Došel tam koncem září 1808 a našel 
tam církev oslabenou. Ve svém misionářském 
citu objevil duchovní potřeby velkého hlavního 
města a vyvinul nový typ pastorace. Podí-
vejme se na to nyní blíže. Ihned po příchodu 
Hofbauera zatkli. Později mu jeho starý přítel 
baron Josef von Penckler zařídil místo výpo-
mocného duchovního v kostele minoritů. Tam 
působil čtyři roky. V dubnu 1813 mu svitlo 
nové světlo. Vídeňský arcibiskup Zikmund von 
Hohenwart jmenoval Hofbauera zpovědníkem 
sester voršilek a rektorem jejich kostela. To 
byl okamžik změny pro něj i pro rakouský 
katolicismus. Náš světec měl konečně vlastní 
dům, vlastní kostel, kazatelnu a zpovědnici. 
To mu stačilo, aby rozvinul originální dílo. 
Nejvíc přispěl k obrácení lidí jako zpovědník. 
Ve zpovědnici přebýval celé hodiny, někdy až 
do úplného vyčerpání. Měl dar poznání lidí, 
každého přijímal s laskavostí, vžíval se do jeho 
myšlení a každého bral jako individualitu. Věřil 
v dobro člověka. Téměř každý den navštěvoval 
chudé a přinášel jim obživu a v jeho domě byli 
stálými hosty žebráci, chudí vojáci a studenti, 
které sám obsluhoval. Dokonce i když on sám 
nebyl doma, mohl do jeho domu každý vstoupit. 
Takovýmto způsobem se Klementův dům stal 
pomalu náboženským centrem Vídně s neo-
byčejným misijním nábojem. Preláti i umělci, 
chudí i šlechtici, vojáci i profesoři navštěvovali 
skutečného redemptoristu. Jeho byt se stal 
především místem setkávání mladé inteligen-
ce, univerzitních studentů. Liturgie a hlásání 
Božího slova byly pro něj kromě zpovídání a 
duchovních rozhovorů účelnými prostředky pro 
obnovu víry a reformu života církve. Do kostela 
sv. Voršily přicházelo mnoho lidí, protože se 
tam konaly nejslavnostnější bohoslužby v celé 
Vídni. Velkou Hofbauerovou úlohou bylo vzdě-
lávání uvědomělých laických apoštolů. Jeho 
učňové i kajícníci všude pracovali v jeho duchu. 
A pracovali ve všech oblastech života i ve všech 

vrstvách společnosti. Takto se tedy uskutečňo-
vala pomalá, ale neodvratná proměna v městě 
i za jeho hranicemi. 15. března 1820 nadešel 
pro Klementa den smrti. Zvonilo právě poledne. 
Jeho pohřeb byl manifestací víry a oddanosti 
celé Vídně tomuto knězi. Byl pohřben na „hřbi-
tově romantiků“ v Maria Erzensdorf. Klement 
Maria Hofbauer byl svatořečen papežem Piem 
X. roku 1909. Jeho svátek se slaví ve světě 15. 
března, v České republice 20. května.

Od okamžiku jeho smrti se začalo rozvíjet v 
Rakousku dílo svatého Alfonse. Redemptoristé 
dostali kostel Maria am Gestade a klášter v cen-
tru Vídně. Odtud se pomalu ale nezadržitelně 
šířila Kongregace Redemptoristů po zaalpské 
Evropě a později i po Americe.

Po smrti sv. Klementa se hodně jeho žáků 
stalo redemptoristy, co mělo velký význam 
hlavně v tom, že to byli lidé vynikajícího 
vzdělání a dobrého morálního profilu. Řady 
řeholníků se rozšiřovaly a mezi uchazeči se za-
čali objevovat i rodilí Češi. Historické prameny 
ukazují, že měli dobré jméno, protože někdy 
kolem roku 1826 byl provinciálem jmenován 
P. Leopold Michálek. A později Generální vikář 
pro zaalpské země (P. Passerat) si v roce 1836 
vybírá za svoje poradce také původem české 
redemptoristy, Petráka, Kosmáčka a Smetanu. 
Krušné poměry kolem roku 1848, způsobily, 
že se rozvoj zastavil, či dokonce možná říci, že 
byl velice ohrožen. V roce 1852 se P. Smetana 
obrací na císaře Františka Josefa I. s prosbou 
o právní znovuzavedení Kongregace do rakous-
kých zemí. Tady začíná už konkrétní založení 
redemptoristů v Čechách a na Moravě. Začátek 
je spojen se jménem vynikajícího kněze P. 
Antonína Kukly, který působil v Koclířově a na 
pouti do Mariazell poznal redemptoristy. Pozval 
je na misie, které se uskutečnily v srpnu 1849 a 
měly veliký úspěch. Ještě na podzim téhož roku 
konali redemptoristé 5 dalších misií v diecézi 
Hradec Králové.

V r. 1852 byl položen základní kámen pro 
nový klášter v Koclířově. Stavba pokračovala 
za přispění velkého dobrodince kongregace 
arcivévody Maxmiliána Josefa d´Este. V r. 
1855 se mohli do kláštera stěhovat již první 
kněží české i německé národnosti, takže mohli 
sloužit všem v okolí. Dalším místem byla Praha. 
Už v roce 1856 redemptoristé začali působit u 
kostela na Karlově a měli ve správě blízkou 
věznici na Novém Městě v Resslově ulici. V r. 
1869 se přestěhovali na Nerudovu ulici ke Sv. 
Kajetánu, do bývalého kláštera Tetínů, kde bylo 
později zřízeno vedení provincie. S rostoucí 
misijní činností, bylo potřeba se ohlédnout po 
nových místech, aby bylo pokryto celé území a 
tak vznikají nové kláštery - Červenka u Litovle 
(1860), Svatá Hora u Příbrami (30. 9. 1861), 
Králíky (1863), České Budějovice (1885), 
Filipov (1885), Svitavy (1896). 

V r. 1894 se konala v Římě generální kapitula 
a na ní byl zvolen za představeného celé kongre-
gace P. Matyáš Rauss, redemptorista z Alsaska. 
Rakouskou provincii zastupoval na generální 
kapitule P. František Němec, vynikající člen 
vídeňské provincie. V průběhu kapituly P. Fran-
tišek Němec podrobně informoval P. generála o 
situaci ve vídeňské provincii i vzhledem k ná-
rodnostnímu zastoupení kněží a bratří. Již v r. 
1895 vykonal P. generál vizitaci celé rakouské 

(pokračování na straně 10)
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Redemptoristé za Alpami
provincie a cestou jej jeho český průvodce upo-
zorňoval na to, že ve vlaku obyvatelstvo nemlu-
ví německy, ale většinou česky. Když byli v r. 
1898 nově voleni představení domů, stanovil P. 
generál, aby na Července, Svaté Hoře a v Praze 
rektoři těchto klášterů uměli česky. Protože čeští 
redemptoristé věděli, že P. generál je nakloněn 
tužbám po samostatné provincii, rozhodl se P. 
František Němec spolu s dalšími představenými 
českých domů o svatohorské korunovaci na spo-
lečném postupu. Na podzim r. 1899 začali sbírat 
podpisy českých redemptoristů, a to tak, aby se 
o této akci nedověděli němečtí páteři, kteří by 
mohli zmařit výsledek. Žádost podepsalo 39 
páterů a k tomu P. Pejška a P. Hudeček, lektoři 
ve studentátu v Mautern, se připojili zvláštním 
dopisem. Žádost nese datum 8. 12. 1899. Bylo 
v ní zdůrazněno, že samostatnost českých domů 
sleduje dobro katolíků české národnosti a vůbec 
nechce omezovat věřící Němce. Na konci dub-
na 1901 přišel z Říma dekret o založení nové 
pražské provincie s datem 26.4.1901 tj. podle 
staršího kalendáře na svátek Panny Marie dobré 
rady. Tedy žádost i schválení byly spojeny s ma-
riánskými svátky. Za provinciála byl jmenován 
P. František Němec, konsultoři P. Alois Roller 
a P. Karel Soukeník. Základem nové provincie 
se staly 3 domy: Praha, jako sídlo provinciála a 

noviciátu, Červenka s juvenátem a Svatá Hora 
jako hlavní poutní místo v Čechách.

Brzo po založení pražské provincie začíná 
i vnější rozkvět v podobě nových klášterů. 
V r. 1902 přebírá P. provinciál bývalý klášter 
Paulánů v Obořišti, okr. Příbram. Po stavebních 
úpravách se proměňuje tento dům na teologické 
učiliště pro naše bohoslovce, které slouží naší 
provincii až do r. 1950, kdy byla zastavena 
činnost všech klášterů v celé republice komunis-
tickým režimem. Dalšími novými kláštery jsou 
Brno (24. 1. 1905), Plzeň (1907), Libějovice, 
juvenát (1924), Moravská Ostrava (1927), Stará 
Boleslav (1929), Frýdek (r. 1939).

V dubnu 1950 (v noci z 13. na 14. 4. 1950) 
končí normální řeholní život našich komunit 
v tehdejším Československu, ale i všech řehol-
níků v celé oblasti republiky. Tehdejší režim 
krátce předtím rozhodl (podle sovětského 
vzoru) o likvidaci všech mužských řádů. Na 
jaře 1950 bylo zatčeno 10 nejvýznamnějších 
řeholníků z celé republiky (z našich spolubratří: 
P. Dr. Ivan Mastylak a P. Jan Blesík) a těsně před 
velikonocemi (tj. 10. 4. 1950) byl s nimi insce-
nován monstrproces. Průběh byl vysílán několik 
dní rozhlasem a do výpovědí jednotlivých kněží 
byly vkládány štvavé komentáře, v nichž byli 
tito lidé obviňováni jako největší nepřátelé státu 
a lidu. Nikdo z nich neměl možnost se hájit. Pro-

ces končil na Velký Pátek před velikonocemi a 
necelý týden na to došlo k likvidaci řádů v ČSR. 
Většina souzených řeholníků dostala neúměrně 
vysoké tresty. Např. P. Šilhan, provinciál jesuitů, 
byl odsouzen k trestu smrti, později doživotí,  
náš P. I. Mastylak dostal doživotí a P. Jan Blesík 
15 roků vězení. Tento proces byl bezprostřední 
přípravou na razantní zákrok policie 13.4. Dob-
ře připravená komanda milicionářů a policistů 
uprostřed noci násilím vnikla do klášterů a 
donutila členy vzít si nejnutnější osobní věci a 
nastoupit do připravených autobusů. Řeholníci 
byli ze všech stran sváženi do tzv. centrali-
začních klášterů (Králíky, Osek u Duchcova, 
Želiv, Broumov, Podolínec na Slovensku) a 
tam si museli sami připravit nouzové ubytování 
v přeplněných prostorech. Již za několik dní na 
to byli začleněni na různé práce, ať v objektu 
samém nebo na polích. Všude byli hlídáni do-
zorci a celkový režim byl jako ve vězení, bez 
návštěv a svobodného pohybu. Pošta podléhala 
kontrole dozorců.

Když velení těchto pracovních oddílů 
poznalo marnost svého politického úsilí, byli 
tito „vojáci“ propuštěni k 31. 12. 1953 a donu-
ceni přijmout práci na těžších provozech, jako 
např. stavby, doly, JZD aj. V prvních letech po 
rozpuštění PTP (1954) a po likvidaci Želivi 
v r. 1955 byl kontakt mezi jednotlivými členy 
velmi obtížný, zvl. pokud pracovali v menších 
městech a vzájemně o sobě nevěděli. Při tom 
všude, kde se vytvořila i menší skupina řehol-
níků, byli tito bratři sledováni tajnou policií, 
která je podezřívala ze snahy obnovit řády. 
Tak došlo již za 11 roků po likvidaci klášterů 
k rozsáhlému zatýkání různých skupin. Naši 
provincii to postihlo od června 1961 a tehdy 
bylo zatčeno a uvězněno 23 kněží a bohoslov-
ců. Většina byla propuštěna na amnestii v r. 
1962. Problém našich spolubratří nespočíval 
jen v tísni pobytu v centralizačních klášterech 
nebo v nucené práci, ale také v celkové politic-
ké situaci v tehdejší ČSR. Od r. 1948 do 1953 
(Stalinovy smrti) bylo zatčeno několik tisíc 
lidí označených za nepřátele režimu a posláni 
do uranových a uhelných dolů nebo nejtěžších 
věznic. Dokonce ani špičky KSČ neunikly 
šílenství třídní nenávisti a někteří z nich byli 
odsouzeni k trestu smrti. To všechno vyvoláva-
lo atmosféru strachu a stálého ohrožení. Nikdo 
si nemohl být jist ani životem. Mučedníkem 
za Krista je i náš spolubratr o. Metod Dominik 
Trčka, rodák z Frýdlantu nad Ostravicí, který 
zemřel ve vězení následkem tvrdého zacházení 
v roce 1959 a 4. listopadu 2001 ho papež Jan 
Pavel II vyhlásil za blahoslaveného. Mnozí si 
následky tvrdého zacházení nesli celý život 
či ještě nesou. Teprve r. 1968 přinesl určité 
zmírnění, protože režim si nebyl jistý oporou 
v masách lidí, ale spíše naopak. Existence 
systému se opírala o přítomnost sovětské 
armády na významných místech republiky. 
Po tomhle zmírnění se přeživší spolubratři 
pustili do tvrdé a náročné práce na záchraně 
nesmrtelných duší hlavně na území západních 
Čech, ale také roztroušeni po zbylém území 
republiky. Něžnou revolucí v roce 1989 se 
otevírá možnost řádům, aby obnovily svou 
činnost. I redemptoristé využívají tuto mož-
nost, ale o tom až příště…

otec z Hory Matky Boží

(pokračování ze strany 9)
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Úspěšný biologický rok 2008 na gymnáziu
Školní rok 2007/2008 byl z pohledu přírodovědných soutěží nejú-

spěšnějším rokem v celé novodobé historii gymnázia. Zasloužili se o to 
zejména ti žáci školy, kteří se zúčastnili biologické olympiády. V této 
soutěži obsazujeme, vzhledem k situaci školy, již jen dvě kategorie, 
ale o to úspěšněji. Největšího úspěchu dosáhli „veteráni“ této soutěže 
- Miroslav Ďuriš a Zuzana Blažková, oba žáci oktávy, a to v nejvyšší 
kategorii A (septima a oktáva). Poté, co prošli úkoly školního kola, jeli do 
kola krajského do Svitav, kde Miroslav zvítězil a Zuzana obsadila pěkné 
šesté místo (z celkem pětadvaceti soutěžících). Vítězstvím v krajském 
kole postoupil Miroslav do kola ústředního (celostátního), které proběhlo 
rovněž ve Svitavách. Do celostátního kola se probojovalo celkem 30 nej-
lepších soutěžících ze všech krajů. Miroslav obsadil v tvrdé konkurenci 
29. místo, za což se rozhodně nemusí stydět. Oběma žákům, Miroslavovi 
i Zuzaně, patří velký dík za dlouhodobou reprezentaci školy a šíření jejího 
dobrého jména při biologických soutěžích.

Nicméně i oni mají své zdatné nástupce - žáky soutěžící v kategorii C 
biologické olympiády (tercie a kvarta). Patří k nim zejména čtveřice, která 
reprezentovala školu v okresním kole této soutěže v Lanškrouně. Jsou to 
žáci kvarty Denisa Žeberová, Michaela Malá, Filip Glazar a Kristýna 
Schweidlerová. Poslední jmenovaná, Kristýna, se umístila v okresním 
kole na druhém místě a postoupila do kola krajského. V Chrudimi se sjelo 
12 nejlepších biologů v této kategorii z celého kraje, aby zde změřili míru 
svých znalostí. Kristýna obsadila celkově 11. místo a také jí patří velký 
dík za reprezentaci školy.

Ve stínu úspěchu biologů nezůstali rozhodně ani soutěžící reprezentu-
jící školu v zeměpisné olympiádě. Ze školního kola postoupili do okres-
ního kola celkem tři žáci, opět pouze ve dvou kategoriích. Za kategorii 
C (tercie a kvarta) to byl Jiří Liška a v kategorii D (střední školy) Pavel 
Harnych a Denis Petránek, i tato trojice již snese příměr „veteráni“. 
V okresním kole Pavel zvítězil a reprezentoval školu v Pardubicích v kole 
krajském, kde obsadil pěkné 8. místo.

Za zmínku také stojí zeměpisná vědomostní soutěž Eurorebus, ve 
které se nám sice nedařilo tak jako v minulých letech, ale i zde budeme 
mít v červnu reprezentanta v celostátním kole soutěže jednotlivců. Do 

Miroslav Ďuriš s diplomem a certifikátem o účasti v celostátním kole 
biologické olympiády.

Prahy se kvalifikoval Denis Petránek z kvinty a tímto mu přeji co 
nejlepší umístění.

Všem, kteří jsou v tomto článku uvedeni a nejen jim, ale i těm, kteří 
se zúčastnili školních kol obou olympiád, tímto děkuji za reprezentaci 
školy a přeji jim, aby zachovali přízeň biologii i zeměpisu ve svém dalším 
studijním životě, i když to už nebude na naší škole…

Mgr. Martin Tyč

Pouť pro chlapy
V sobotu dopoledne, 3. května 2008, přes 

vlezlou zimu a občasný déšť, ožilo okolí kláš-
tera na kralické Hoře Matky Boží, touto dobou 
nevídaným ruchem. Na první pohled nijak 
zvláštní dopoledne, ale přece, jednu změnu by 
kolemjdoucí turista zachytil. V areálu poutního 
místa se už od brzkého rána šťavnatě vznášela 
vůně pečeného prasátka. V tento podmračený 
den putovalo několik desítek chlapů na posvátný 
kopeček nad městem Králíky, aby nasytili svoji 
duši balzámem posvátného ticha, společnou 
modlitbou a dialogem o věcech, které je zajíma-
jí... a později také občerstvili své tělo chutnou 
pečení, vždyť Boží milost počítá s celou lidskou 
přirozeností.

Ve většině kostelů bývá převaha žen. Ženy 
ze své podstaty potřebují řešit spoustu věcí a při 
společných setkáních na otázky a problémy mužů 
nezbývá mnoho času. Možná i proto vznikla 
myšlenka nabídnout mužům „jejich pouť“.

Duchovním programem muže-poutníky 
provázel P. Miloš Kolovratník, vikář z České 
Třebové, který měl pro ně připravenou přednášku 
na téma chlapské spirituality. Jak je důležité žít 
zdravý vnitřní život a setkávat se s Bohem jako 
jeho syn. Tam někde se odehrává, jak připomněl 
P. Miloš, podstatná část poznání sebe sama. 
Z otcovství vnímaného u Boha muž zachytává 
velikost a důležitost svého otcovství, i svoji zod-
povědnost za rodinu – svoji ženu i děti.

Po přednášce byla možnost přistoupit k svá-
tosti smíření. V dnešní době je málo mužů, kteří 
si dokážou chlapsky přiznat pravdu o svých hra-
nicích nebo dokonce tichých selháních. Zpověď 
je kromě jiného také zrcadlem duše, kde člověk 

uzná před Bohem pravdu o sobě, zvláště tu 
temnou, a s vírou přijme odpuštění a smíření od 
Ježíše Krista. 

Po duchovním programu se účastníci poutě 
mohli občerstvit v restauraci Poutního domu. A 
jelikož počasí bylo „kralické“, prostory „Pouťá-
ku“ se rychle naplnily a dobrou náladu přitom 
udržovalo trio muzikantů. 

Po dostatečném odpočinku se chlapi mohli 
zúčastnit přednášky P. Václava Vacka z Letohra-
du, který si pro ně připravil téma: „Co chlapům 
chybí v církvi“. P. Václav kromě jiného poukázal 
na krizi mužů a její kořeny. Po přednášce byl 
pak prostor k diskusi, kde se mohli posluchači 

na dané téma vyjádřit. 
Po celý čas se v prostoru mezi klášterem 

a Poutním domem „otáčelo“ prasátko. Jeden 
nejmenovaný účastník poutě se na pečínku 
„otočil“ osmkrát. A pak ještě – téměř za cenu 
infarktu – vyhrál běh k vyhlídce, zvané „Franta“ 
o flašku slivovice. Další možností měření sil, byl 
„hod sudem pivním“, nebo střelba do flašek ze 
vzduchovky.

I když počasí bylo „ledové“, pouť si nenechalo 
ujít několik desítek „chlapů-poutníků“. Několik 
z nich vyjádřilo přání na adresu organizátorů 
(redemptoristů a Poutního domu), aby se po-
dobná akce uskutečnila i další rok. Bez ohledu 
na počasí. 

P. Josef Michalčík CSsR, redemptoristé
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SPORTOVNÍ DEN NA POUŤÁKU
V sobotu 17. 5. 2008 se uskutečnil už druhý DĚTSKÝ SPOR-

TOVNÍ DEN.
Všechny dlouhodobé i krátkodobé předpovědi ukazovaly na 

déšť a bouřky. Nejhorší to mělo být právě nad naším územím. 
S počasím člověk nic nenadělá, ale jedna možnost přece jen je. 
Začali jsme se modlit a i při dětské mši svaté, která byla před 
samotným začátkem sportovního dne, jsme prosili o dobré počasí. 
A světe div se, po celou dobu sportovního zápolení spadlo u nás 
jen pár kapek, přestože všude jinde v okolí pršelo. Minulo nás 
pět bouřkových mračen.

A tak se kolem čtvrt na tři, za pěkného počasí, rozjel program 
na plný plyn. Na dvanácti stanovištích, které byly rozmístěny 
v areálu Hory Matky Boží kolem Poutního domu, děti sbíraly 
body a razítka za šikovnost. Jedno z nejoblíbenějších stanovišť 
bylo střílení ze vzduchovky, ale také z dětské kuše, rozklepávání 
kutálejícího se hrášku kladívkem, byl zde i stolní „cvrnkací“ 
minigolf, házení na panáka, skákání v pytli, lovení rybiček, opičí 
dráha a další hry a soutěže. Každý měl účastnickou kartičku, které 
se rozdávaly na začátku a na tyto kartičky se psaly body, které 
se při konečném zhodnocení sečetly a podle jejich počtu si děti 
mohly sami vybrat ceny. Rodiče, kteří zpočátku dohlížely na své 
děti, se zanedlouho také zapojili do her, aby zjistili, že zasloužit 
si odměny není tak jednoduché. Některé děti si po projití všech 
stanovišť vyzvedly další kartičku, aby všechna stanoviště mohly 
prosoutěžit znovu a získat další ze spousty cen. 

Děkujeme všem dobrovolným organizátorům z Králík, skaut-
kám z Červené Vody a také paní ředitelce školky z Červeného 
Potoka, která nám zapůjčila některé věci na stanoviště. Podle dětí 
se sportovní den líbil a další podobný je plánován předběžně na 
20. 9. 2008. Všechny děti i rodiče jsou srdečně zváni, budeme 
se těšit.

Organizátoři z Poutního domu a kláštera
Josef Kubiš, Poutní Dům

Kuličkiáda na Pouťáku
Zavzpomínám trochu na svoje dětství. Počítače nebyly, v televizi nic 

moc a většinu času jsme trávili venku po vsi. Hrávali jsme různé hry a 
právě na jaře to byla tradiční hra v kuličky. Většinou jsme měli hliněnky 
a kdo měl skleněnky, byl king. 

A co dnes? Hliněnky nejsou k sehnání, skleněnky horko těžko, děti 
sedí raději u televize nebo u počítačů. Když jsem se šla s dětmi projít po 
rodné vesnici, byla krásná slunná neděle, potkala jsem jen pár dospěláků 
u hospody. Děti nikde. Prý nemají venku co dělat.

Naplánovali jsme v tomto roce, společně s kněžími z kláštera, několik 
dětských akcí. Jednou z nich byla 26. dubna tradiční i netradiční kulič-
kiáda. Na hry s kuličkami se už skoro zapomnělo a málo dnešních dětí 
si je zahrálo. V tento den měly možnost. Připravili jsme celkem osm 
různých her s kuličkami. A to od tradiční „klasiky“ přes méně známou 
„vytloukačku, dobyvatele, vystřelovanou“ a další. Hra v kuličky je sku-
pinová hra, čím více hráčů, tím je zajímavější. Proto nás velmi potěšilo, 
že i přes nepřízeň počasí se sešlo u Poutního domu přes třicet hráčů a 
s vervou se pustili do cvrnkání. Dospělí vzpomínali na své dětství a děti?  
Děti prožily zajímavé, trochu propršené odpoledne. Možná, když bude 
krásná slunná neděle, nebudou sedět doma a budou mít venku co dělat. 
Možná vás naučí hrát kuličky. 

Děkujeme všem, kteří s přípravou i uskutečněním kuličkiády pomá-
hali.

Eva Kubišová, Poutní Dům

To je pro Vás pane H.
Jezdím od rána do večera a od večera do rána. Nedávno mě 

vítr zavál i do kouzelného místečka zvaného Červený Potok na 
Králicku. Unaven po dlouhé cestě jsem konečně uviděl nápis 
Penzion! Říkám si: „Fajn, dáš si oraz“. Zastavím na vyhrazeném 
místě a vtom, kde se vzal, tu se vzal mužík! A hned bylo zle, že 
tu nemám co stát, že tu není místo na parkování, ať jedu zase dál! 
Měl jsem jenom hlad a žízeň, a místa na parkování bylo všude 
plno, bohužel ne pro mne. Je mi to líto, je to opravdu krásná 
hospůdka a rád bych ji všem doporučil, co se týče personálu 
i prostředí. Jen pozor na pana H., číhá a je nekompromisní, i když 
místní už ho berou tak nějak s rezervou. Jen bych Vám chtěl říct 
pane H. buďte tolerantní – může se to stát i Vám!!

J. Steiner, Hradec Králové
17. května 2008 
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Úspěch ZŠ praktické Králíky v grantovém řízení
MŠMT v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání

Velkou radost nám udělaly výsledky grantového řízení Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Získali jsme finanční příspěvek ve výši 
59350,- Kč na projekt „Zdravá škola se zdravou zahradou ve zdravém pro-
středí“. Radost máme o to větší, že jsme byli vybráni z velké konkurence 
škol z celé republiky (přes 800 žádostí). A nač příspěvek použijeme?

Ve 2. pololetí se při vyučování zabýváme odpady – jak je správně třídit, 
seznamujeme se s tím, co se s vytříděným odpadem děje. Chtěli bychom 
nově třídit bioodpad – budou zakoupeny speciální odpadkové koše do tříd, 
kompostéry, drtič větví. Vzniklý kompost použijeme jako hnojivo na naši 
školní zahradu. Zahradu budeme obdělávat novým nářadím – to nynější 
je již nevyhovující. Zhotovíme informační tabule pro veřejnost s údaji, 
co patří do kompostu, co patří do nádob na tříděný odpad, jak se s ním 
dále nakládá. Tabule umístíme u kompostéru, u nádob na tříděný odpad 
před budovou školy. Rovněž založíme hřbitov odpadků, na němž bude 
vysvětleno, jak dlouho se v přírodě rozkládají jednotlivé druhy odpadků. 
Navštívíme výukový program Palety Pardubice, koupíme nové pomůcky 
s tématikou třídění odpadu. Rovněž se přihlásíme do projektu TEREZY 
a budeme usilovat o získání mezinárodního titulu Ekoškola.

Čeká nás spousta práce, vše musíme stihnout do konce školního roku. 
Tak hurá na to!

Mgr. Iva Nesvadbová, koordinátorka EVVO

Evropský dm





ticketportal







Pracovní setkání v Králíkách
Vnímavým kolemjdoucím neušlo, že budova gymnázia byla od 12. 

do 17. května ozdobena vlajkami jiných států. V těchto dnech se v Krá-
líkách uskutečnila pracovní schůzka  multilaterálního projektu Comenius 
- Evropské interkulturní fórum za účasti 15 zástupců škol z Gießenu (Ně-
mecko), La Ville du Bois (Francie), Nova Cluj (Rumunsko) a Budapešti 
(Maďarsko). Dohoda termínů setkání 6 států je velmi náročná a ne vždy 
se podaří sladit data tak, aby vyhovovala všem. Gymnázium ze Serres 
(Řecko) se nemohlo zúčastnit z důvodu maturitních zkoušek.  

Cílem pracovního setkání bylo dopracování tématu o evropském 
malířství, které bylo započato v únoru v La Ville du Bois, a ujasnění si 
konečné podoby internetových stránek projektu. Odkaz najdete na www.
gymnkral.orlicko.cz. 

Akce byla jedinečnou příležitostí pro žáky i jejich rodiče, kdy si mohli 
vyzkoušet své jazykové dovednosti a překonat některé zažité předsudky o 
jiných národech, např. po stránce jazykové vybavenosti (němčina i anglič-
tina) vedli suverénně Rumuni i Maďaři. Bohužel Francouzi, od kterých se 
všeobecně očekává všeobecně vyspělost i vysoká jazyková úroveň, tento 
předpoklad nesplnili. Naši žáci, kteří zase trpí nedostatkem sebevědomí 
vyplývajícím z nezkušenosti a odloučenosti Králík, si v tomto ohledu 
velmi polepšili. Nutno dodat, že po jednom týdnu aktivního používání 
cizího jazyka poskočili o mnoho lekcí.

Zkrátka nepřišla ani čeština. Během jednodenních výletů do Prahy a na 
hrad Bouzov a do jeskyní v Javoříčku měli za úkol naši hostitelé naučit 
své partnery alespoň číst část básně. Nevím proč, ale vyhrála balada 
od J. K. Erbena „Polednice“, snad pro svou dramatičnost. Poslechnout 
si, jak zní recitace výše zmiňované balady maďarskými, německými a 
rumunskými žáky v češtině, bylo velmi zajímavé. Ono naučit se alespoň 
přečíst maďarskou báseň taky není zrovna jednoduché – to si vyzkoušeli 
na oplátku naši žáci. Nácviku správné výslovnosti věnovali nejednu chvíli, 
a tak recitace se stala vtipnou zábavou i u opékání buřtů. Co nejvíce 
zaujalo naše partnery? Obyčejné smrkové šišky kolem Amálky.

Předmětem další schůzky, která proběhne v říjnu v Řecku, bude 
představení vybraných autorů a výběr jedné básně, kterou žáci zpracují 
a představí ostatním podle vlastní fantazie.

Mgr. Alena Krabcová, koordinátorka projektu

Maďarská delegace.

Žáci z Rumunska.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
23. 4.
- RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 

081807580 mezi Městem Králíky a ČR – Ministerstvem obrany.
- RM schvaluje urbanistické, prostorové a dispoziční uspořádání 

projektu pro územní řízení  krytého bazénu v Králíkách.
- RM posoudila dle předem určených kriterii předložené nabídky 

pro zakázku „Odborná externí pomoc při zavádění pořizování územně 
analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností 
Králíky“ a rozhodla , že výše uvedenou službu provede firma Knesl 
a Kynčl s r.o., Brno. Zároveň pověřuje odbor ÚP a SÚ k předložení 
návrhu smlouvy s vybranou firmou a starostku pověřuje podpisem 
smlouvy.

- RM schvaluje upravené rozdělení finančních prostředků dle zásad 
Dotačního a grantového programu a pověřuje starostku města podpisem 
smluv s jednotlivými žadateli. 

- RM souhlasí se zařazením profilu města (balíček Aktiv) na období 
12 měsíců a ukládá OŠKT připravit ve spolupráci s IC prezentaci města 
včetně zajištění aktualizace termínů jednotlivých akcí.

30 .4.
- RM jako vlastník pozemků p.p.č. 1071/1, 1071/22, 1071/28 a 

2080/4 v k.ú. Králíky souhlasí s umístěním stavby – rozšíření veřejného 
osvětlení v prostoru nové okružní křižovatky na uvedených pozemcích, 
jejímž investorem bude společnost A+R s.r.o., Jirny.

- RM schvaluje pronájem 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.

Zároveň ukládá MO upravit v nájemní smlouvě povinnost zajistit 
při konání pouti provoz veřejných WC na náklady nájemce.

- RM schvaluje pronájmu části pozemku p.p.č. 463/2 v k.ú. Dolní 
Hedeč manželům Schwarzovým, Brno a to na dobu neurčitou za 
roční nájemné.

Zároveň ukládá MO upravit v nájemní smlouvě možnost v zimních 
měsících na uvedené části pozemku otáčení a stání rolby a sněžného 
skútru a nástupu lyžařů do stopy.

- RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky ve zjednodušené 
evidenci p.č. (1884/1)GP, (1887)GP, (1895)GP a pozemku p.p.č. 
1883/1 vše v k.ú. Králíky mezi Městem Králíky a společností ZEOS, 
s.r.o., Prostřední Lipka.

- RM jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 71/3 v k.ú. Králíky 
souhlasí dle § 96 odst. 3 stavebního zákona se stavebním záměrem 
– stavby dětského dřevěného domku s pískovištěm na pozemku 
p.p.č. 68/3 v k.ú. Králíky pana Martince, Králíky  a nemá k němu 
připomínky. 

- RM jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2140 v k.ú. Králíky 
souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem 
– úprava jižní strany střechy čp. 471 v Králíkách pana Dvořáčka, 
Králíky a nemá k němu připomínky. 

- RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 24.00 hod., 
a to v souvislosti s pořádáním „Májové zábavy“ dne 1. 5. 2008 na 
otevřeném prostranství u klubovny na fotbalovém hřišti v Králíkách.

- RM schvaluje finanční spoluúčast města do výše Kč 3.500,- při 
realizaci sportovní akce Den rekordů škol 2008 (nákup medailí a 
drobných cen pro oceněné sportovce v jednotlivých disciplínách proti 
skutečně vynaloženým výdajům).

- RM schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení na 
provoz tvrze Hůrka

- RM revokuje svoje usnesení RM/2008/18/219 a souhlasí umístě-
ním výstavního proskleného kontejneru na náměstí ve dnech 9. – 16. 
5. 2008. 

- RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce kontejnerů s firmou EKO-KOM 
a.s., a pověřuje starostku jejím podpisem.  

- RM schvaluje Smlouvu o dodávce díla č. 104/2008 mezi městem 
Králíky a Inženýrskou a projekční kanceláří – Bartoš se sídlem Brno 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

7. 5.
- RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru 

v čp. 363 na Velkém náměstí v Králíkách s panem Kubáněm, Dolní 
Lipka a to dohodou k 30. 6. 2008.

Zároveň RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu nebytového 
prostoru  v souladu s Pravidly pro pronajímání nebytových prostorů 
v majetku Města Králíky.

- RM schvaluje pronájem 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 panu Pinkasovi, Králíky za roční 
nájemné.

- RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opat-
ření číslo 10004,  kterým se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 203 740 Kč. 

- RM schvaluje přímý příspěvek do výše Kč 5.000,- organizaci 
Muzeum čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ na uspořádání Muzejní 
noci na cihelně za podmínky doložení skutečných nákladů a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí finančních prostředků 
z Dotačního a příspěvkového programu města Králíky.

- RM schvaluje přímý příspěvek do výše Kč 10.000,- organizaci 
Partnerský spolek Králíky, zastoupený paní Marečkovou na uspořá-
dání družebního setkání s obyvateli partnerského města Villmar za 
podmínky doložení skutečných nákladů a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z Dotačního a 
příspěvkového programu města Králíky. 

- RM schvaluje přímý příspěvek do výše Kč 700,- organizaci SDH 
okrsek 24, zastoupený panem Jiřím Bartoníčkem na zajištění cen pro 
soutěž v požárním sportu za podmínky doložení skutečných nákladů 
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí finančních 
prostředků z Dotačního a příspěvkového programu města Králíky.

- RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 1000,-Kč organizaci OSH 
ČMS Ústí nad Orlicí.

- RM schvaluje přímý příspěvek ve výši Kč 1.000,- a věcný dar (6 
ks plast.taška s logem města, 6 ks přívěšek s logem města) organizaci 
CZPPK, zastoupený paní Jiřincovou na uspořádání sportovních her 
tělesně postižených  pověřuje starostku města podpisem smlouvy 
o poskytnutí finančních prostředků z Dotačního a příspěvkového 
programu města Králíky.

- RM schvaluje smlouvu mezi městem Králíky a firmou REDEA 
ŽAMBERK s.r.o. o poradenské činnosti při zpracování žádosti 
o podporu pro realizaci projektu „Revitalizace veřejného prostranství 
v Králíkách“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod a pověřuje starostku jejím podpisem.

14. 5.
- RM schvaluje Mandátní smlouvu na zabezpečení správy nemovi-

tostí, zřízení a provoz Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního 
srubu K-S 14 „U cihelny“, mezi Městem Králíky a Vojensko – histo-
rickým klubem „Erika“,  Brno v předloženém znění.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.00 hodin, 
a to v souvislosti s pořádáním „Koncertu neprofesionálních hudebních 
skupin“ dne 28. června 2008 na travnaté ploše veřejného prostranství 
u Střelnice v Králíkách (v případě deštivého počasí v sále Střelnice). 
Pořadatel vhodnou formou zajistí včasné informování občanů, kteří 
bydlí v bezprostředním okolí konání kulturní akce.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.00 hodin, 
a to v souvislosti s pořádáním kulturní akce „Artex 2008“ dne 19. 
července 2008 na veřejném prostranství Velkého náměstí v Králíkách. 
Pořadatel vhodnou formou zajistí včasné informování občanů, kteří 
bydlí v bezprostředním okolí konání kulturní akce – např. informace 
v místním periodiku.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03.00 
hodin, a to v souvislosti s pořádáním „Venkovní hudební produkce 
s posezením“ dne 24. 5. 2008 na otevřeném prostranství zahrady 
u bowlingu v Králíkách.

- RM schvaluje smlouvu mezi Pardubickým krajem a městem Krá-
líky o poskytnutí grantu na pořízení pískovačky a pověřuje starostku 
města podpisem této smlouvy.

- RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí grantu z prostředků 
Pardubického kraje na akci Artex 2008.

- RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí grantu z prostředků 
Pardubického kraje na akci Bikechallenge 2008.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 5 konaného dne 12. května 2008

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

Z jednání omluveni: Mgr. Jarmila Berková 
členka RM, Ing. Ladislav Dostálek, Arnošt 
Juránek, Ing. Ladislav Tóth člen RM,.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška,sl. Lenka 
Faltusová, Bc. Věra Kubíčková.

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

 4.1. Majetkové operace
 4.2. Strategický plán města Králíky

5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů
Zahájení, prezence, zpráva z jednání 

rady měsa
Jednání zahájila starostka města Jana Ponoc-

ná v 18.00 hod, program jednání byl schválen. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schválení 
MUDr. Rýcová a Mgr. Kubíček.

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

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej bytových jednotek č. 1, č. 2, č. 3 

a č. 4 v čp. 622 v Králíkách ZM/2008/03/038
Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 1. 

3. 2008 zaslal MO nabídky na převod jednotek 
do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. O bytové jednotky 
projevili zájem stávající nájemníci, tj. manželé 
Chudobovi, paní Jirů, manželé Ďurišovi a 
manželé Lukáčovi.

ZM schválilo prodej bytových jednotek 
v bytového domě čp. 622 v k.ú. Králíky, a 
to: - bytovou jednotku č. 1 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 254/1000 na společných částech 
domu a na pozemcích st.p.č. 804, st.p.č. 1093 
a p.p.č. 650/2 manželům Ch., Králíky za 
kupní cenu 207.657,-- Kč; bytovou jednotku 
č. 2 a spoluvlastnický podíl ve výši 248/1000 
na společných částech domu a na pozemcích 
st.p.č. 804, st.p.č. 1093 a p.p.č. 650/2 paní J., 
Králíky za kupní cenu 202.943,- Kč; bytovou 
jednotku č. 3 a spoluvlastnický podíl ve výši 
247/1000 na společných částech domu a na 
pozemcích st.p.č. 804, st.p.č. 1093 a p.p.č. 
650/2 manželům Ď., Králíky za kupní cenu 
201.823,- Kč; bytovou jednotku č. 4 a spo-
luvlastnický podíl ve výši 251/1000 na spo-
lečných částech domu a na pozemcích st.p.č. 
804, st.p.č. 1093 a p.p.č. 650/2 manželům L., 
Králíky za kupní cenu 204.697,- Kč. 

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 65 v k.ú. 
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádal pan J. 
K. z Králík za účelem rozšíření vlastnictví. 

Jedná se o pozemek vedený v KN jako ostatní 
plocha o výměře 193 m2, pozemek žadatel 
nemá v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena 70,- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 14.445,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 65 v 
k.ú. Králíky panu J. K., Králíky za kupní 
cenu 14.445,- Kč. 

4.1.3. Prodej 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 vý-
měře 257 m2, pozemky jsou v KN vedeny jako 
zastavěná plocha a zahrada, pozemky nemají ža-
datelé v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena u st.p. 70,- Kč/m2 a u 
p.p. 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 21.026,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemků st.p.č. 14/2 
a p.p.č. 125/2, 127/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
manželům U., Dolní Boříkovice za kupní cenu 
21.026,- Kč. 

4.1.4. Směna pozemků v k.ú. Králíky   
Obsah: Pan S. a paní P. požádali o směnu po-

zemku p.p.č. 226/9 za pozemek p.p.č. 1902/21 
v k.ú. Králíky ve vlastnictví města. Pozemek ve 
vlastnictví žadatelů je o velikosti 58 m2, je veden 
v KN jako zahrada, pozemek ve vlastnictví 
města je o velikosti 32 m2, je veden v KN jako 
ostatní plocha, pozemek žadatelé nemají v pro-
nájmu. Záměr směny pozemků byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena u pozemku ve vlastnictví 
města je 2.866,- Kč, kupní cena u pozemku ve 
vlastnictví žadatelů je 4.060,- Kč, rozdíl kupní 
ceny ve výši 1.194,- Kč uhradí město.

ZM schválilo směnu pozemku p.p.č. 226/9 
v k.ú. Králíky ve vlastnictví pana S. a paní 
P., oba bytem Králíky za kupní cenu 4.060,- 
Kč za pozemek p.p.č. 1902/21 v k.ú. Králíky 
ve vlastnictví Města Králíky za kupní cenu 
2.866,- Kč, rozdíl kupních cen ve výši 1.194,- 
Kč uhradí Město Králíky. 

4.1.5. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 851/10 
v k.ú. Červený Potok 

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé 
P. z Červeného Potoka za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti, kterou vlastní, a údržby 
účelové komunikace. Jedná se o pozemek o vý-
měře 2090 m2, který je v KN veden jako ostatní 
plocha, a slouží jako účelová komunikace, 
pozemek není v pronájmu. Odbor VTS souhlasí 
s převodem za předpokladu zřízení věcného 
břemene přístupu a příjezdu k přilehlým nemo-
vitostem. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle pro-
jednávaného konceptu ÚPO Králíky o účelovou 
komunikaci, odbor doporučuje zvážit zachování 
přístupu pro stávající vlastníky nemovitostí, 
kteří užívají tuto komunikaci (např. p. Marti-
nec, pí Vašátková, p. Doleček, …). Odbor ŽP 
nedoporučuje prodej, bude znemožněn přístup 
k ostatním nemovitostem. Dle odboru ŠKT 
pozemek není vhodný pro sportovní využití. Dle 
OV je daná parcela přístupovou cestou do areálu 
zemědělského podniku pana Pařízka, tato cesta 
je ve velmi špatném stavu i přes opravy, o které 
se snaží pan Pařízek. V případě prodeje žadateli 
tento již dříve přislíbil větší opravu, která je 

v jeho vlastním zájmu. Také přislíbil zachovat 
stálý přístup k halám, rovněž přístup k rekreační 
chalupě čp. 23. Pokud budou tyto skutečnosti 
smluvně podchyceny nemá OV k prodeji při-
pomínky. RM nedoporučila prodej.

ZM neschválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 851/10 v k.ú. Červený Potok. 

4.1.6. Záměr prodeje pozemků ve zjedno-
dušené evidenci p.č. 944(PK), 945(PK) v k.
ú. Červený Potok a p.č. 1323(PK) v k.ú. Horní 
Lipka 

Obsah: O koupi pozemků požádali manželé 
P. za účelem zemědělského hospodaření a sce-
lení pozemků. Jedná se o pozemky o celkové 
výměře 4765 m2, které jsou v KN vedeny jako 
orná půda. Pozemky nejsou v pronájmu. Odbor 
VTS souhlasí s prodejem. Dle odboru ÚPaSÚ 
se jedná dle projednávaného ÚPO Králíky o ze-
mědělské obdělávané plochy, odbor doporučuje 
zvážit skutečnost, že na k.ú. Červený Potok 
probíhá pozemková úprava. V plánu společných 
zařízení má být návaznost na původní cestu v k.
ú. Horní Lipka, kde se nachází 3 bunkry (řopí-
ky). OV k prodeji pozemků nemá připomínky. 
V případě prodeje pozemků pro zemědělství 
se kupní cena stanovuje znaleckým posudkem. 
RM nedoporučila prodej. 

ZM neschválilo záměr prodeje pozemků 
ve zjednodušené evidenci p.č. 944(PK) a 
945(PK) v k.ú. Červený Potok a pozemku 
ve zjednodušené evidenci p.č. 1323(PK) v k.
ú. Horní Lipka.

4.1.7. Záměr prodej pozemků p.p.č. 177/1, 
177/2, 181/1 a st.p.č. 31 a části p.p.č. 1302/1 
v k.ú. Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemků požádala paní 
R. z Horní Lipky za účelem majetkoprávního 
vypořádání, na pozemku st.p.č. 31 má žadatelka 
od roku 1997 koupený dům čp. 37. Jedná se 
o pozemek pod nemovitostí žadatelky o výměře 
249 m2, který je v KN veden jako zastavěná 
plocha, další pozemky o výměře 2396 m2 jsou 
v KN vedeny jako t.t. porost a dále část pozem-
ku, který je veden v KN jako ostatní plocha. 
Žadatelka má pozemky p.p.č. 181/1 a 1302/1 
v pronájmu k sekání trávy. Odbor VTS s pro-
dejem souhlasí, pozemek p.p.č. 1302/1 oddělit 
GP vzhledem k přístupu k dalším parcelám, GP 
nutno konzultovat s odborem VTS. Dle odboru 
ÚPaSÚ se jedná dle projednávaného konceptu 
ÚPO Králíky o bydlení venkovské, zastavěné 
území obce, dělení pozemků je možné za 
předpokladu, že komunikace není přístupem 
pro jiné vlastníky. Odbor doporučuje zvážit to, 
že se jedná o pozemky na bydlení v zastavěném 
území a probíhá zde pozemková úprava. Odbory 
ŽP a ŠKT nemají připomínky. OV uvádí, že 
o pozemky již delší dobu pečuje žadatelka, 
pozemky p.p.č. 177/1 a 177/2 jsou zcela pod-
máčené, tudíž starost o ně není nejjednodušší, 
navrhuje pozemky prodat levněji. Žadatelka 
požádala o snížení ceny z 50,- Kč/m2 z důvodu, 
že pozemky se nacházejí ve velmi vlhkém a 
bažinaté oblasti, pozemky žadatelka udržuje 
a odvodňuje. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu u st.p. ve výši 70,- Kč/m2 a u p.p. ve 
výši 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
snížení kupní ceny nedoporučila. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
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p.p.č. 177/1, 177/2, 181/1, st.p.č. 31 a části 
p.p.č. 1302/1 v k.ú. Horní Lipka za kupní 
cenu u st.p. ve výši 70,- Kč/m2 a u p.p. ve výši 
50,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.8. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 879 v k.
ú. Červený Potok 

Obsah: Pan A. žádá o koupi pozemku za 
účelem zemědělského hospodaření. Jedná se 
o pozemek o výměře 378 m2, který je v KN 
veden jako ostatní plocha, pozemek žadatel 
nemá v pronájmu. Dle odboru VTS na pozemku 
nejsou zařízení ve vlastnictví města. Dle odboru 
ÚPaSÚ je pozemek dle konceptu ÚPO Králíky 
zařazen do zem. využití, omezení vyplývající 
z ÚPD – Ptačí oblast Králický Sněžník, lokální 
biokoridor LBK 32, záplavové území toku 
Morava, ochranné pásmo vodního zdroje II. 
stupně. Jedná se o prostor uvažované stavby 
poldru (zátopy). Odbory ŽP a ŠKT nemají 
k prodeji připomínky. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 879 v k.ú. Červený Potok za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

4.1.9. Nákup pozemků v k.ú. Králíky  
Obsah: Na základě požadavku odboru VTS 

předkládá MO nákup pozemků v k.ú. Králíky 
od Římskokatolické farnosti Králíky. Jedná se 
o pozemek p.p.č. 252 o výměře 165 m2, který 
je v KN veden jako zahrada, a na pozemku 
se bude realizovat stavba „Revitalizace ve-
řejného prostranství v centru Králík“. A dále 
o pozemek p.p.č. 228/2 o výměře 25 m2, který 
je v KN veden jako zahrada, a na pozemku se 
bude realizovat stavba „Inženýrské sítě pro 
sídliště rodinných domů v lokalitě Skřivánek 
v Králíkách“. Navržená kupní cena pozemků 
je ve výši 13.300,- Kč. RM doporučila nákup 
pozemků.

ZM schválilo nákup pozemků p.p.č. 252 
a 228/2 v k.ú. Králíky od Římskokatolické 
farnosti Králíky, IČ 44468750, Králíky čp. 1 
na Město Králíky za kupní 13.300,- Kč. 

4.1.10. Bezúplatný převod pozemků – loka-
lita Skřivánek v Králíkách – revokace usnesení 
ZM/2008/02/024

Obsah: V souvislosti s nabytím právní moci 
územního rozhodnutí pro stavbu inženýrských 
sítí pro sídliště RD v lokalitě Skřivánek v Králí-
kách a místní komunikace s napojením na státní 
silnici a MK, přeložení VN a výstavba přecho-
dové TS, rozvody telefonních kabelů včetně 
přeložky DOK a rozdělení pozemků na nové 
parcely, požádalo město o bezúplatný převod 
pozemků od Pozemkového fondu ČR. Jedná se 
o pozemky p.p.č. 1900/19, 1900/20, 1900/22, 
1900/23, 1900/24, 1900/25, 1900/26, 1900/27, 
1900/29, 1900/30, 1900/32, 1900/33, 1900/35, 
1900/37, 1900/38, 1900/40, 1900/43, 1900/51, 
447/21, 447/22, 1902/32, 1902/33, 1902/36, 
1902/37, 1902/40, 1902/41, 1902/43, 1902/46, 
1902/47, 1902/48, 1902/51, 1902/52, 1902/55, 
1902/56 a 1902/57 v k.ú. Králíky o celkové 
výměře 26654 m2, pozemky jsou v KN vedeny 
jako orná půda a t.t. porost. Vydané rozhodnutí 
nezakládá nárok na bezúplatný převod. Lze však 
požádat podle ÚPD – zastavitelné území obce. 
Zbývající pozemky budou převedeny v rámci 
pozemkové úpravy.

ZM schvá l i lo  revokac i  usnesen í 
ZM/2008/02/024 ze dne 11.02.2008 a schvaluje 
bezúplatný převod zemědělských pozemků 
p.p.č. 1900/19, 1900/20, 1900/22, 1900/23, 

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

4.1.11. Pravidla pro pronajímání bytů v ma-
jetku města  

Obsah: Na základě usnesení RM ze dne 
27. 2. 2008 předkládá MO návrh na změnu 
Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města 
Králíky: 

a) v Čl. I, odst. 1. je navržena změna hod-
nocení dlužníků města spočívající ve zmírnění 
tvrdosti a dále byl rozšířen výčet žadatelů, 
kteří si nemohou podat žádost o nájem měst-
ského bytu

– tj. o druhy a družky žijící ve společné 
domácnosti s žadateli, kteří již bydlí

b) Čl I, odst. 3. se doplňuje v souladu se 
zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, v platném znění, možnost podání žádosti 
o pronájem levnějšího přiměřeného bytu

– změnou zákona skutečně došlo k nárůstu 
žádostí, jednalo se ale o jednorázovou záleži-
tost, do budoucna se bude jednat jen o ojedinělé 
nové žadatele

– „levnější přiměřený byt“ neznamená auto-
maticky menší byt, město má většinu menších  
bytů v nástavkách (malometrážní byty), kde je 
dvojnásobek nájemného 

– při posuzování žádostí o nájem levnějšího 
přiměřeného bytu se musí brát v úvahu obě 
podmínky, tj. levnější a přiměřený byt (rodinu 
s 3 dětmi nelze přestěhovat do bytu 1+1) 

– z uvedených důvodů a po konzultaci s od-
borem Sociálních věcí a zdravotnictví nelze tedy 
k žádostem o pronájem levnějšího přiměřeného 
bytu přistupovat paušálně, ale individuálně 
případ od případu, proto navrhl MO úpravu 
Čl. II, odst. 3. 

c) Čl. II, odst. 3. – úprava popsána výše a 
dále v odst. 4. byla doplněna věta o podmínku 
úhrady veškerých dluhů žadatele při uzavření 
nájemní smlouvy.

Stávající pravidla v žádném případě nebrání 
nájemcům možnost směnit byty. Úpravu práv 
nájemců při vzájemné výměně bytu upravuje 
OZ v § 715 – se souhlasem pronajímatelů se 
mohou nájemci dohodnout o výměně bytu. 
Tzn., že dohoda o výměně bytu je dvoustranným 
nebo vícestranným právním úkonem, musí být 
písemná a subjektem dohody musí být vždy 
nájemce. Město jako pronajímatel dává pouze 
souhlas s výměnou. Tiskopisy dohody o výměně 
bytů jsou k dispozici na MO.

ZM schválilo Pravidla pro pronajímání 
bytů v majetku Města Králíky v předlože-
ném znění s účinností od 1. 6. 2008 a ukládá 
pravidla zveřejnit. 

4.1.12. Bezúplatný převod objektu cel-
nice na hraničním přechodu Dolní Lipka 
ZM/2007/09/197

Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 5. 11. 
2007 zahájilo město jednání s ÚZSVM o bez-
úplatném převodu areálu hraničního přechodu 
Dolní Lipka. Majetek je na základě rozhodnutí 
ze dne 24. 4. 2008 pro stát nepotřebný a je 
možné ho převést na město. ÚZSVM předložil 
rámcově zpracovanou smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitostí, tj. pozemků st.p.č. 67 

o výměře 2108 m2 a p.p.č. 439/2, 439/6, 439/10 
a 439/11 o celkové výměře 2783 m2 a budovy 
čp. 9 – objekt bydlení na st.p.č. 67 vše v k.
ú. Dolní Lipka. Součástí smlouvy je zároveň 
závazek města, že nemovitosti nepřevede na 
třetí osobu po dobu 10 let ode dne nabytí vlast-
nického práva, dále závazek zaplacení hodnoty 
převáděných nemovitostí do státního rozpočtu 
v případě porušení předchozího závazku, dále 
v případě znovuzavedení ochrany státních 
hranic umožní bezplatně užívat nemovitosti 
ČR – Ministerstvu vnitra a dále provést na 
vlastní náklady úpravy nezbytné ke splnění 
podmínek Shengenského hraničního kodexu, a 
to v rozsahu a podle projektu společnosti Ag-
rostav, a.s., Ústí nad Orlicí. Dle sdělení ředitele 
odboru Odloučeného pracoviště ÚZSVM Ústí 
nad Orlicí MUDr. Ivana Týčeho bourací práce 
provede Úřad, v současné době je těsně před 
vyhlášením poptávkového řízení a překážka 
musí být odstraněna do 31. 8. 2008 z prostředků 
Úřadu (uvedená podmínka převzetí, dokončení 
a provedení se týká přechodů na komunika-
cích II. a III. třídy, kde budou odstraněny až 
příští rok). RM byla pravidelně informována o 
vzájemném jednání mezi městem a ÚZSVM a 
o podmínkách převodu.

ZM potvrzuje zájem o bezúplatný převod 
nemovitosti čp. 9 na st.p.č. 67 a st.p.č. 67, 
p.p.č. 439/2, 439/6, 439/10 a 439/11 vše v k.ú. 
Dolní Lipka, které tvoří areál hraničního 
přechodu Dolní Lipka od ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových na 
Město Králíky. 

4.2. Strategický plán města Králíky
Paní starostka promítla zastupitelům úvodní 

prezentaci ke strategickému plánu města Králí-
ky. Seznámila zastupitele s důvody vypracování 
tohoto plánu, poděkovala těm zastupitelům, 
kteří se aktivně zapojili do tvorby a představila 
Ing. Luďka Tesaře z firmy Regionservis, s. r. o.  
který tento plán zpracovával. V následné dis-
kusi se k tomuto dokumentu vyjádřilo několik 
zastupitelů. Nebyly vzneseny žádné návrhy na 
změny či doplnění.

ZM schválilo Strategický plán rozvoje 
města Králíky. 

5. Informace z MěÚ
Nezazněla žádná informace.

6. Vstupy občanů
Pan Bartoníček se zeptal, kdy bude strategic-

ký plán zveřejněn. Paní starostka odpověděla, že 
v horizontu dvou týdnů. Dále se ke strategické-
mu plánu vyjádřil Ing. Pavel Strnad. 

7. Vstupy zastupitelů
Paní starostka informovala o dotaci z Pk ve 

výši 200 000,- Kč na opravu kostelů v Horní 
Lipce a Prostřední Lipce. Dále informovala 
o negativní změně podmínek přidělování dotací 
na výstavbu pečovatelského domu. Důsledkem 
těchto změn je výstavba pečovatelského domu 
v současné době nad možnostmi města a proto 
byla plánovaná výstavba odložena.

V další části informovala o změnách v dani 
z nemovitostí s tím, že by se touto otázkou ZM 
mělo v nejbližší době zabývat.

Zastupitelé dále diskutovali o potřebě či nepo-
třebě vyhlášky rušení nočního klidu o víkendech 
a o podmínkách prodeje městských bytů. 

Starostka ukončila jednání v 19:58 hod. 
Výpis z jednání ZM redakčně upraven
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Ekologický týden na ZŠ praktické Králíky
V letošním školním roce se konal již posed-

mé. Na programu jsou pravidelně opakující se 
akce, které jsou rozvrženy do jednoho týdne. Na 
realizaci nám přispělo Město Králíky (3000,- Kč 
na nákup pokladu a ochranných pomůcek) a 
Pardubický kraj (10000,- Kč na výukový pro-
gram a pobyt ve středisku ekologické výchovy 
v Oucmanicích). A jaké akce na nás čekaly 
v jednotlivých dnech?

V pátek 2. 5. již tradiční Hledání pokladu 
skřítka Ekolíka. Skřítek Ekolík poslal dětem 
dopis s prosbou, aby mu pomohly vyčistit okolí 
chaloupky od odpadků, které tam odhodili lidé, 
kteří nejsou k přírodě ohleduplní. Díky dětem 
naší školy byly od odpadků vyčištěny turisticky 
atraktivní místa Králík (alej ke klášteru, okolí 
Amálky, cesta k vodárně a myslivecké chatě, 
okolí hřiště, cesta k vojenskému muzeu a jeho 
okolí, okolí kostela, břehy Hedečského potoka). 
Likvidovali jsme pravidelné „černé“ skládky 
– u kostela, za hřištěm. Celkem jsme nasbírali 
15 pytlů odpadků, jejichž svoz zajistily Služby 
Města Králíky.

Žáci 8. a 9. ročníku čistili nejen břehy 
Hedečského potoka, ale zároveň prováděli 
jeho průzkum. Napočítali celkem  80 ryb, 
jednu kačenu s  kačerem, jednu plavající myš 
(počítáno od školních pozemků naší školy po 
Vebin). Zároveň odebrali vzorky vody v potoce 
a provedli její rozbor:

VZOREK PH DUSIČNANY ZÁPACH
U školního pozemku 6,8 120 Mírný

Přítok od Tesly 7,1 80 Žádný
Vebin 6,8 160 Žádný

Pitná voda z vodovodu 6,5 40 Žádný

A jaké byly reakce dětí bezprostředně po 
skončení akce?

„Cítil jsem se špatně. Tolik lidí dělá u nás 
tolik odpadků a skla. Nejvíce odpadků bylo u 
kostela a v příkopě.“ J. N.

„Viděli jsme ryby, kačeny a hodně odpadků. 
Taky mě to nebavilo.“ P. S.

„Bylo to hrozné. Nevím, proč ti lidé to vy-
hazují, jako kdyby nemohli ty odpadky vyhodit 
do popelnic.“ D. K.

„Dalo by se říci, že je to hrůza.“ M. L.
„Bylo to strašné a děsivé, když jsem to viděl, 

tak mi z toho bylo špatně. Tolik odpadků na 
jednom místě!“ J. V.

„Bylo to otřesné, že musím sbírat odpadky, 
které jsem neudělal. Nelíbí se mi, že lidé dělají 
větší bordel než dřív.“ P. CH.

„No, je to hrozné, jak se lidé chovají k pří-
rodě. Hlavně ty řeky! Pro ty živočichy, co žijí 
v řekách, ty odpadky, no prostě humus, jak se ti 
lidé chovají. Měli by být tak laskaví a odpadky 
vyhazovat do popelnic.“ D. K.

Další akcí byl Den řemesel. Žáci se předem 
rozepsali do dvou dílen, které v průběhu dne 
absolvovali. Žáci prvního stupně si mohli vybrat 
ze staročeské kuchyně, šití hraček, malování na 
kameny, žáci druhého stupně si vybírali z těchto 
dílen: keramická, odlévání cínových vojáčků, 
drátkování, drhání náramků. Na tuto i předchozí 
akci byli přizváni rodiče.

PODĚKOVÁNÍ

Středa patřila Jarní stezce Ferdy mravence. 
Tato akce je mezi žáky velmi oblíbená. Jsou 
rozlosováni do věkově smíšených skupin a 
musí navštívit jednotlivá stanoviště, na nich 
splnit úkoly, při nichž je vyžadována spolupráce 
všech. A jaká stanoviště na skupiny čekala le-
tos? Kamenožrout, Chůze po laně, Příšera, Had 
leze dírou, Přechod přes řeku, Řezání dřeva, 
Chůze poslepu s navigací, Pavučina, Prohazo-
vání míčku, Bomba, Metrová síť, Zvířátkové 
pexexo, První pomoc.

Zbývající dva dny (výlet a ekologický výu-
kový program) bude realizován ve dnech 22.  
– 23. 9. ve středisku ekologické výchovy Paleta 
Oucmanice. Již teď se všichni těšíme.

Na závěr ohlasy dětí (anonymní anketa):
„Líbilo se mi úplně všechno.“ „Líbilo se 

mi, že jsme byli venku.“ Líbilo se mi, jak jsme 
byli rozděleni do skupin a hráli hry.“ „Líbilo se 
mi všechno, hlavně jak jsme venku hráli hry.“ 
„Líbilo se mi, jak jsem dostal sladkosti.“ „Líbilo 
se mi, že jsme se neučili.“ „Líbilo se mi, jak 
jsme sbírali odpadky a jak jsme lezli po lanech.“ 
„Líbilo se mi, že jsme byli ve skupinách.“

Mgr. Iva Nesvadbová,
koordinátorka EVVO

Děkujeme všem rodičům našich žáků, 
přátelům, příznivcům, organizacím a 
sponzorům (zvláště Pekárnám FALTA a 
Autodopravě HANÁK) naší školy za ce-
loroční spolupráci. Bez jejich vstřícnosti, 
ochoty a pomoci by naše celoroční činnost 
nebyla tak pestrá, rozmanitá, nepodařily by 
se nám zrealizovat naplánované akce. Za 
připomenutí stojí zejména:

• pravidelné měsíční návštěvy žáků 
v Městské knihovně Králíky

• keramické dílny pro rodiče, Klub 
maminek

• podzimní, vánoční a velikonoční vý-
stavy žákovských prací v čítárně Městské 
knihovny Králíky

• stánek s podzimními výrobky žáků na 
králickém náměstí, taneční vystoupení žáků 
(příhraniční spolupráce)

• Ekoráj (pobyt žáků ve Středisku ekolo-
gické výchovy v Sedmihorkách, příspěvek 
10000,- Kč – grantové řízení Pardubického 
kraje)

• Moje oblíbené zvíře – žákovský pro-
jekt, prezentace v tělocvičně školy, paní 
Malátková – ukázka výcviku chrtů, projekt 
Bodlinka (pečovali jsme o mládě ježka 
v zimních měsících)

• slavnostní otevření projektu Bezpečná 
oáza aneb Sviť sluníčko, sviť – využití 
sluneční energie (příspěvek 70000,- Kč 

– grantové řízení ŠUŽ, příspěvek od Města 
Králíky 9500,- Kč)

• týdenní pobyt žáků ve Středisku ekolo-
gické výchovy SEVER Rýchory (příspěvek 
100000,- Kč – grantové řízení MŠMT 
v oblasti ekologické výchovy)

• pořádání okresního florbalového turnaje 
pro žáky praktických škol (2. místo)

• vánoční zpívánky pod stromečkem na 
náměstí, u seniorů v pečovatelském domě

• mikulášská a vánoční besídka (prezen-
tace před rodiči)

• soutěž Animalfestu (Pardubice) – zhoto-
vení zvířátkového pexesa (1. místo)

• Valentýnská pošta pro žáky
• soutěž Pardubického kraje LOGO NA-

TURA (2. místo D. Klimešová, 3. místo J. 
Novák a 3. místo R. Mucha)

• výstava žákovských prací v choceň-
ském muzeu (výtvarná práce – 2. místo 
V. Hoško, prostorové práce všech žáků 
– 1. místo)

• projekt Velikonoce u našich sousedů 
(prezentace před rodiči)

• Den Země
• Ekologický týden (přizvání rodičů, 

příspěvek od Města Králíky 3000,- Kč, 
10000,- Kč – grantové řízení Pardubického 
kraje, spolupráce s ČSOP Ústí nad Orlicí)

• Zdravá škola se zdravou zahradou ve 
zdravém prostředí (probíhající projekt, pří-

spěvek 59350,- Kč – grantové řízení MŠMT 
v oblasti ekologické výchovy)

• Den v přírodě – výstup na Králický 
Sněžník

• Ve zdravém těle zdravý duch (probíhají-
cí projekt, příspěvek 15000,- Kč – grantové 
řízení MŠMT v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů)

• beseda s pracovníky pedagogicko-psy-
chologické poradny

• Zdravá výživa – výjezd žáků do Středis-
ka ekologické výchovy v Oucmanicích

• Smyslové vnímání přírody (závěreč-
né rozloučení žáků 9. ročníku s žáky 1. 
stupně)

Po celý rok jsme naplňovali program 
projektu Zdravá škola, plnili celoroční 
plán prevence sociálně patologických jevů, 
ekologické výchovy. Vydávali jsme  školní 
časopis Školní bravíčko, který je ke zhléd-
nutí v Městské knihovně Králíky a na našich 
webových stránkách www.zspkraliky.cz.

Přejeme si, aby vzájemná spolupráce 
pokračovala i v příštím školním roce. Tě-
šíme se na ni.

Žáci a pracovníci ZŠ praktické Králíky
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Zveme Vás k zápisu a prohlídce
sloučených mateřských škol

Vážení rodiče, ráda bych Vám představila 
spojené školky Červený Potok a Prostřední 
Lipka.  Pro ověření vhodnosti prostředí obou 
mateřských škol pro zdravý vývoj vašich dětí 
jsme připravili ve spolupráci se zaměstnanci 
obou školek v měsících červnu až srpnu tzv. 
den otevřených dveří pro rodiče a děti. Základní 
společnou vizí pracovníků obou školek a vedení 
města je provozem „venkovských“ MŠ přispívat 
k naplňování optimálních podmínek pro udrži-
telný rozvoj venkova a vytváření sounáležitosti 
dětí s obcí, ve které žijí.

Drahoslava Kholová, ředitelka spojených MŠ 
Červený Potok a Prostřední Lipka

Představení spojených MŠ
Mateřská škola Červený Potok se nachází 

v obci Červený Potok a  je umístěna v patrové 
budově s velkou zahradou při státní komunikaci 
vedoucí z Králík do Hanušovic. Je postavena 
v klidném vesnickém prostředí – blízkost lesíků 
a fotbalového hřiště nám umožňuje celoroční 
pobyt venku i mimo areál MŠ. Součástí mateřské 
školy je školní zahrada, kterou děti využívají 
k oblíbeným pohybovým aktivitám.

Se vznikem právní subjektivity v roce 2003 
je činnost MŠ i nadále sledována a podpo-
rována MÚ Králíky a odborem školství - Bc. 
J. Divíškem a paní M. Podolskou tak, aby 
měla potřebné zabezpečení ke své činnosti a 
byla přínosem pro děti z Červeného Potoka, 
Dolní Moravy a jejich občany, ale případně 
i z Králík. Od 1. 1. 2008 je zde sídlo ředitelství 
spojených MŠ.

VIZE MŠ: CHCEME, ABY DÍTĚ, KTERÉ 
OPOUŠTÍ NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU 
UMĚLO PROJEVOVAT JEDNODUCHOU 
LIDSKOU LASKAVOST A POZORNOST, 
ABY SE UMĚLO VCÍTIT DO DRUHÉHO, 
SPOLUPRACOVAT, POMÁHAT DRUHÝM A 
KONAT NÁHODNÉ DOBRÉ SKUTKY. 

- mít takovou školu, která je zdravým místem 
pro děti a jejich rodiče

- mít takovou školu, která povzbuzuje k učení 
a děti se v ní seznamují se vším, co je pro jejich 
život potřebné a užitečné

Co nabízíme?
* za pomocí odborné logopedky paní M. 

Záleské se u dětí odstraňují vady řeči
* dramatický kroužek pod vedením paní uči-

telky Mgr. A. Janočkové z Dolní Moravy, která 
má dlouholeté zkušenosti s vedením divadelního 
kroužku na ZUŠ v Králíkách, kde často s dětmi 
veřejně vystupovala

* hudebně - pohybový kroužek pod odbor-
ným vedením slečny P. Fišerové, studentky 5. 
ročníku konzervatoře v Pardubicích. Vzhledem 
k tomu, že Petra Fišerová současně studuje 
pedagogickou fakultu s aprobací anglický jazyk, 
budeme mít možnost otevřít v příštím školním 
roce 2008/09 v naší MŠ i kroužek anglického 
jazyka.

* metoda dobrého startu – příprava na školu 
nejen pro děti s odloženou školní docházkou, ale 
i ty, které mají zájem o přípravu do 1. třídy ZŠ

* plavecký a lyžařský výcvik
* pro děti pořádáme zajímavé a poučné 

výlety…

Navštívit nás můžete kdykoliv během 
měsíců června až srpna 2008. 

Můžete si s prohlédnout celý areál MŠ, 
všichni zaměstnanci vám rádi odpoví na vaše 
případné dotazy.

„…Laskavost a zájem o druhého nejsou 
součástí genetického kódu, musíme se o je-
jich růst starat a pokud se nepěstují, vytrácí 
se …“

L. E. Shapiro, Emoční inteligence dítěte
Těšíme se na Vás

kolektiv MŠ v Červeném Potoce

Mateřská škola Prostřední Lipka
Máte rádi klidné a venkovské prostředí? Pak 

tedy neváhejte a přijďte se za námi do mateřské 
školy podívat. Seznámíte se s prostředím MŠ, 
pedagogickými pracovnicemi, děti budou mít 
možnost pohrát si s hračkami a seznámit se 
s budoucími kamarády.

Co nabízíme?
• od 2. 5. 2008 pracuje na MŠ pedagogický 

asistent Mgr. E. Valentová, i ostatní rodiče 
mají možnost nahlédnout do individuálního 
vzdělávacího programu postiženého dítěte 
(srdečně zveme)

• výuka logopedie
• pohádky s maňáskem - děti se seznamují 

s děním ve školce „Musíme si pomáhat“ pod 
vedením K. Brůnové 

• paní učitelky děkují všem maminkám za 
jejich pomoc a ochotu při všech společných 
akcích v MŠ

Navštívit nás můžete kdykoliv během měsí-
ce června 2008, kdy proběhne vlastní zápis do 
naší jednotřídní mateřské školy.

Rodičům rádi zodpovíme případné dotazy 
a seznámíme je s režimem a organizací života 
v MŠ.

kolektiv MŠ Prostřední Lipka

Z tohoto mráčku nezaprší
Blížící se konec školního roku je tra-

dičně spojen s cyklistickým kurzem pro 
deváťáky obou základních škol. Místem 
pobytu se stejně jako vloni stala od 19. 
do 23. 5. Severomoravská chata. Odtud 
jsme denně vyjížděli na různá turisticky či 
kulturně zajímavá místa. Všichni účastníci 
byli rozděleni do družstev, které si sami 
pojmenovali a pro která vymysleli bojové 
pokřiky k zahánění dešťových mraků. A 
tak se nám na kolech proháněli šprýmaři, 
zlomené šípy, žluťásci a šmiklisti.  Po-
křiky bohužel moc účinné nebyly. Pouze 
jeden den jsme nezmokli. Ale i přesto jsme 
navštívili rodiště otce Franze Schuberta 
– vesničku Vysoká, která, jak jsme poznali 
na vlastní kůži, leží opravdu vysoko.  Na 
předposlední den jsme si naplánovali výlet 
na Nový Hrad u Hanušovic. Hrady, jak je 
známo, se stavěly také na kopcích, takže 
jsme museli vydat hodně sil, abychom se 
k hradu dostali.  Zde nás čekala odměna 
- krásný labyrint a poklad. Zpáteční cesta 

patřila mezi nejnáročnější, které jsme ab-
solvovali. Při závěrečném dvoukilometro-
vém stoupání z Podlesí na Severomorav-
skou chatu jsme si někteří doslova sáhli 
na dno svých sil. Děti se však velmi rychle 
zregenerovaly a využily první večer bez 
deště k hraní  fotbalu a přehazované. 
Poslední večer jsme strávili u ohýnku a 
opékali buřty. Labužníci z deváté třídy 
ještě vyudili klobásky (mimochodem byly 
skvělé). V pátek dopoledne jsme se vraceli 
do Králík. Během pěti dní všichni cyklisté 
ujeli od 105 – 120km, což byl v takovém 
počasí velmi kvalitní výkon. Po celou 
dobu kurzu se nám vyhýbaly defekty 
na kolech a vážnější zranění nás také 
nepostihla. Tak jediné, co naši mechanici 
museli řešit, bylo velmi časté seřizování 
brzd. Pro nás učitele bylo velmi příjemné, 
když po dojezdu do Králík slyšeli z úst 
některých účastníků „Já bych jel(a) zpátky 
na Severku“.

Za obě ZŠ Iveta Kubíčková
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Český den proti rakovině trochu jinak
Jako už každý rok, tak 

i letos jsem se já a moji 
spolužáci z kvarty i jiní 
studenti Králického gym-
názia rozhodli pomoci při 
každoroční mezinárodní 
charitativní akci Český den 
proti rakovině, letos zaměře-
ným na rakovinu děložního 
čípku a rakovinu varlat. 
Ovšem, už několik týdnů 
před tím, jsme věděli, že v ten den tu s námi 
budou i naši hosté z Německa, Francie, Ru-
munka a Maďarska. Paní učitelka Krabcová 
tedy rozhodla, že budou s námi chodit prodávat 
kytičky. Z počátku všechno probíhalo stejně 
jako v minulých letech. V knihovně jsme si 
rozdělili město na jednotlivé části, kde jsme 
se měli v našich skupinkách zdržovat, od paní 
knihovnice jsme obdrželi všechno potřebné a 
už jsme spěchali ven, do obchodů v podloubí, 
kde naše skupinka měla prodávat. Šlo to rychle, 
kytičky šly na odbyt a našlo se velice málo lidí, 
kteří odmítli pomoci lidem postiženým touto 
nemocí. Naši kamarádi nám pomáhali jenom 
podávat kytičky a letáčky apod. Ovšem poté, co 
jsme na náměstí před radnicí uviděli skupinku 
Němců, dostali jsme nápad a vyslali jsme za 
nimi Němku Vanessu, což se později ukázalo 
jako velmi dobré, protože z většího množství 
kytiček, které nám ještě zbývaly prodat, jich 
opravdu moc nezbylo. Poté, co jsme udali i po-
slední kytičky, jsme se odebrali do knihovny, 
odevzdali výdělek a trochu se občerstvili. Pak 
už nezbylo nic jiného, než přenechat tuto činnost 
jiným ročníkům a jít do školy. Myslím, že pro 
naše přátele i pro nás to byl jistě neobvyklý 
zážitek a že se jim to líbilo. 

Bára Kožnarová

KUP KVÍTEK JAK SLUNÍČKO
POMOZ ASPOŇ MALIČKO

Ať se děje, co se děje, nedá se žít bez naděje!
Těmito optimistickými slogany oslovoval 

organizátor letošní sbírky Českého dne proti 
rakovině Liga proti rakovině Praha dárce po celé 
České republice, kteří se rozhodli ve středu 14. 
května věnovat příspěvek na boj proti rakovině 
a pomoc onkologickým pacientům.

V celém regionu Králicka probíhala sbírka 
známá víc pod svým původním jménem KVĚ-
TINOVÝ DEN letos už podesáté.

Stejně jako v minulých letech se na prodeji 
kvítků měsíčku lékařského podíleli studenti 
králického gymnázia (59)  a žáci „žluté školy“ 
(18). 

Jak letošní sbírkový den probíhal, hezky za-
chytila  ve svém článku i na fotografii studentka 
gymnázia Bára Kožnarová. 

Prodejem 1350 kytiček se podařilo  pro Ligu 
proti rakovině získat

28552,- Kč!
Z toho:
Boříkovice 867,--; Červený Potok 800,--;  

Dolní Lipka 1171,50; Dolní Morava 1320,--; 
Heřmanice 550,--; Horní Lipka 560,--; Lichkov 
1928,--; Mladkov 2038,50; Prostřední Lipka  
630,--; Králíky 18687,--.

V Červené Vodě pořádali sbírku stejně jako 
vloni samostatně a vybrali 17225,50 Kč.

CELKEM SE V CELÉM REGIONU 
KRÁLICKA VYBRALO 45777,50 Kč !!

Za uplynulých deset roků, kdy sbírku orga-
nizujeme, jsme získali celkem úctyhodných 
352020,- Kč!

Naše poděkování patří všem, kteří se na 
prodeji kytiček podíleli: 

BOŘÍKOVICE
Sabina Ludvíková, Kristýna Myšková a 

Dominika Urbanová
DOLNÍ LIPKA
Karel Pulčík a Tereza Žižková
DOLNÍ MORAVA
Radka Adamcová a Nikola Sedláčková

HEŘMANICE
Petr Mezulián a Bartoloměj Venzara
HORNÍ LIPKA
Jakub Málek a Zdeněk Záleský
KRÁLÍKY
Lukáš Babic, Anna Bílá, Jan Bittner, Radim 

Bittner, Tereza Coufalová, Radim Dostál,  Len-
ka Faltová, Stanislav Faltus, Martin Fedorčák, 
Eva Filipová, Filip Glazar, Marika Goliánová, 
Lucie Halaničová, Lenka Horáková, Michaela 
Jirásková, Marek Jireš,  Matouš Kainek, Marie 
Kandráčová, Miroslava Kandráčová, Bára Ko-
pecká, Monika Kozová, Bára Kožnarová, Pavel 
Krejčí, Markéta Kročilová, Petr Macošek, An-
drea Mačalíková, Ondřej Mach, Nikola Málko-
vá, Pavla Mertová,  Jan Němec, Václav Nosek, 
Aneta Novotná, Martin Opravil, Klára Pávková, 
Denis Petránek,  Petr  Pohanka, Václav Pospíšil, 
Pavlína Pospíšilová, Karolína Prokopcová,  
Martin Rek,  Lucie Revúsová, Michaela 
Richtrová, Lukáš Sedlák, Veronika Sedláková, 
Tereza Skácelová, Veronika Smrčková, Kris-
týna Sonntágová, Pavel Strnad,  Klára Široká, 
Vendula Švédová, Dagmar Ulrichová, Dominik 
Unzeitig, Jan Urban, Markéta Urbanová, Lucie 
Valentová, Michal Vavruška, David Vostrčil, 
Jitka Vrbická a Denisa Žeberová 

LICHKOV
Blanka Kyralová a Barbora Plajerová
MLADKOV
Kristýna Faltusová a Marika Vyšohlídová 
PROSTŘEDNÍ LIPKA
Viktor Artner a Jan Nepraš

Poděkování patří i těm, kteří se na pohodě 
prodávajících už tradičně podílejí – Pekárna 
pana Falty, Školní jídelna Králíky a Zelenina 
pana Zezulky.

Věříme, že sbírku i v příštím roce bude pro-
vázet přízeň dobrých lidí i sluníčka.

Za organizátora sbírky
Ivana Marečková

Velké finále
pro

cestovatele
časem

Všechny cestova-
tele časem, kteří se 
vrátili v květnu z ná-
ročné výpravy do čes-
ké historie a získali 
od února do května 
v soutěži „Cesta do 
historie aneb Ne-
bloudíte v českých dějinách?“ 200 bodů, 
zveme na finále této čtenářské soutěže. 
V dětském oddělení Městské knihovny 
v Králíkách finálové boje vypuknou ve 
středu 25. června ve 14:00 hodin. Soutě-
žící se můžou těšit na napínavý souboj plný 

neobvyklých úkolů., 
otázek a hádanek a na 
hezké odměny.

Na shledanou se 
s vámi těší pracovnice 
městské knihovny
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15 let spolupráce MŠ Moravská a MŠ Miedzylesie
Setkání se uskutečnilo 15. 5. 08 v Králíkách.
Program pro 25 hostů byl zahájen prohlídkou 

školky. Následovalo slavnostní přijetí na radnici 
s vystoupením dětí z obou partnerských školek a 
zápisem do kroniky města, později jsme byli také 
seznámeni s historií Pěchotního srubu  K-S 14 
„U cihelny“. Na závěr jsme navštívili Evropský 
dům, kde děti svými společnými výrobky zpes-
třily prostředí pro neformální besedu s výměnou 
zkušeností v oblasti předškolního školství mezi 
zástupci MŠ Moravská, MŠ Taušlova Letohrad, 
MŠ Klubíčko Ústí nad Orlicí, ČŠI, KrÚ Par-
dubického kraje, zřizovatelů a odborů školství. 
Z polské strany se účastnili zástupci MŠ Mied-
zylesie, MŠ Domaskow, MŠ Bystryca Klodzka, 
jejich zřizovatelé, metodici a školní inspekce.

Setkání bylo zdařilé a rozcházeli jsme se 
s příslibem dále rozvíjet jak aktivní spolupráci 
s dětmi obou školek, tak i pokračovat v setkáních 
pedagogů a pedagogické veřejnosti za účelem 
vzájemného prohlubování česko-polské před-
školní výchovy.

MŠ Moravská

CO NOVÉHO V MŠ PIVOVARSKÁ?
Máme za sebou konec školního roku a je 

tedy čas na celkové hodnocení. Snažíme se ne-
jen o zlepšení prostředí pro naše nejmenší, ale 
také o jejich bohaté vyžití ve všech oblastech. 
Prohlubujeme spolupráci se všemi složkami: 
městskou knihovnou, policií, stomatologií, 
pedagogickou poradnou atd. Svědčí o tom 
akce pořádané v poslední době. 

LYŽAŘSKÝ A PLAVECKÝ VÝCVIK
Hned v měsíci lednu jezdili školáci na 

lyžařský výcvik. Pro nedostatek sněhu byl 
neustále odkládán, až se nakonec ,,křížil“ 
s výcvikem plaveckým, ale i to se zvládlo. 
Takže v příští sezóně můžete na svahu potkat 
lyžaře a v bazénu plavce z naši MŠ.

KARNEVAL
V únoru jsme pořádali kloboukový karne-

val, kterým nás již tradičně prováděla skupina 
WABANK. Ještě jednou chceme touto cestou 
poděkovat panu Večeřovi za půjčení jídelny 
a rodičům za to, že pomohli dětem s pře-
krásnými maskami, které, jak jinak, zdobil 
naparáděný klobouk. 

VESELÝ DUBEN
Tento měsíc byl opravdu veselý. Měli 

jsme papírový týden, veselý týden, týden 
s panenkou Jablenkou a zajíčkem Trávníč-
kem a Jarníčkův úklid. Svátek Země jsme 
oslavili otvíráním studánek při pěším výletě 
na Amálku. Zde jsme se s dětmi seznámili 
se základními zásadami ochrany životního 

prostředí, základními přírodními jevy a tak 
jsme splnili očekávané cíle enviromentální 
výchovy  ( Studánka věčné vody) a programu 
„Zdraví 21“. 

FÁBULKA MÁ NAROZENINY
Stromek vysazený na naší zahradě a 

pojmenovaný Fábulka, měl již třetí naroze-
niny. Oslavili jsme je písničkami a dortem 
z odpadového materiálu. Náměty na výrobky 
čerpáme z Ekoateliéru Jitky Horové.

ZDRAVÝ ZOUBEK. 
I konec dubna jsme prožili ve znamení zdra-

ví. V úterý 24. 4. nás navštívila v MŠ MUDr. 
Špičková na besedě Zdravý zoubek. Děti ji při-
vítaly zpěvem a básničkou. Zde se dozvěděly, 
proč je důležité si zoubky čistit a také jak. Za 
odměnu jim paní doktorka zahrála a zazpívala 
písničku, kterou, jak nám prozradila, učí již 
svoje vnoučátka. Děkujeme MUDr. Marii 
Špičkové za její čas i za dárky. Motivovala nás 
tak ke správné péči o svůj chrup.

SPORTOVNÍ HRY.
Poslední dubnový den jsme na naší za-

hradě uspořádali 1. sportovní hry MŠ Par-
dubického kraje. Děti bojovaly se zápalem 
v pěti disciplínách a většina rodičů přišla 
povzbudit své malé sportovce. Výsledky 
můžete shlédnout na nástěnce v MŠ. Součás-
tí je i výtvarná soutěž na téma ,,Zvířátko, 
můj kamarád sportovec“. Té jsme se také 
zúčastnili.

VYCHÁZKA S POLICIÍ
6. května k nám zavítali příslušníci policie 

ČR, prošli s námi okolí MŠ a pomohli nám 
zmapovat riziková místa ve městě. Navrho-
váním řešení uvědomili tak děti o nebezpečí, 
které jim v daném úseku hrozí. I jim děkujeme 
za chvíli, kterou si pro bezpečnost vašich dětí 
udělali. Tímto jsme splnili 9. cíl projektu Bez-
pečná cesta do školy. 

VÝLET DO DINOPARKU 
21. 5. jsme byly na školním výletě v  DI-

NOPARKU a ZOOPARKU ve Vyškově, ale 
tentokrát nám počasí nepřálo. Přesto si děti 
přinesly domů spoustu neopakovatelných 
zážitků a tyto pak překrásně namalovaly a 
ozdobily naší školu. 

ZPÍVÁNKY
Zveme vás 25. června v 16.00. na Střelnici 

na přehlídku celoroční práce.
ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Přijďte k nám 25. 6. v 15:30 na naši školní 

zahradu na slavnostní vyřazování školáků a 
zakončení školního roku. 

Informace o dění na naši MŠ můžete shléd-
nout na vývěsce p. Falty naproti KB nebo na 
stránkách naší školy www.skolka-pivovrska.
wz.cz

HURÁ NA PRÁZDNINY! Blíží se prázd-
niny a tak přejeme všem školákům krásné a 
slunečné prázdniny a ostatním pěknou dovo-
lenou. Těšíme se na nový školní rok.

Kolektiv MŠ Pivovarská



Králický zpravodaj 6/2008 - 21

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 červnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
93 let - Anna Langrová
87 let - Anna Šabatová
79 let - Milada Urbanová
78 let - Marie Pražáková
77 let - Marie Špinlerová,
 - Gerhard Schweidler,
 - Anna Mikulášová
75 let - Miroslav Nosakovský,
 - Anna Skulová

74 let - Zbyněk Mareš,
 - Zdenka Fečková
73 let - Eva Jirásková,
 - Marie Švorcová
71 let - Hana Pavlová
70 let - Eva Miltáková,
 - Naděžda Kosková,
 - Jaroslav Feltl

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Ladislav Nejedlý, Miroslav Fečko, Stanislav Ryšavý, Milan Pražák, Jan Dostál, Lubomír David

Jaroslav Martinec- Gabriela Krejsová
Stanislav Mrštík – Iveta Ročeňová

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
07. 06. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
08. 06. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
14. 06. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
15. 06. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
21. 06. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
22. 06. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
28. 06. So MUDr. Krčálová Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
29. 06. Ne MUDr. Krčálová Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
05. 07. So MUDr. Mareš Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 613 103
06. 07. Ne MUDr. Mareš Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 613 103

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“
Vít Linhart, Filip Stránský, Lukáš Kejla, Jan Kejla, Ondřej Strnad, Aneta Morávková

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Martin Steffan – Iva Časarová
Miloslav Koníček – Táňa Švédová

Řádková inzerce
Pronajmu byt 3+1 v Králíkách, tel. 776 

201 201.
Prodám byt 2+1 v Králíkách, 57 m2 , v osob-

ním vlastnictví, ul. V Aleji, u domu zahrada. 
Cena 800.000,-. Tel. 774281376.

Prodám byt 2+1(58m2) v OV, přízemí cih-
lového domu. Po částečné reknstrukci. Plynové 
ústřední topení. Byt téměř v centru - ul. Hlubo-
ká. Cena 700tis. Kč. Tel.: 739067715.

Prodám motocykl MZ-150 r.v. 1989 ve 
slušném stavu, nová baterie, najeto 14000km, 
málo jetá cena 8.000,- Kč, stříbrná barva. Tel.: 
739138715, M.Mauta@seznam.cz.

Sháním byt 2+1 k pronájmu v Králíkách. 
Prosím nabídněte. Tel.: 724834232, matysek-
trnka@seznam.cz.

Hledám pronájem bytu v Králíkách, Červené 
Vodě a okolí. Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
606366517, bytvkralikachaokoli@seznam.cz.

Prodám zděnou garáž v Králíkách, cena 90 
000,- Kč. Mobil 603301404.

English camp 2008
Jednota bratrská pořádá již 5. ročník En-

glish campu. Jedná se o letní tábor s výukou 
angličtiny. 

Program: 10 dní nabitých angličtinou, 
zábavou a sportem. Výlet na Safari do Dvora 
Králové,  návštěvy koupaliště, promítání fil-
mů, diskotéka... Výuka angličtiny zábavnou 
formou - konverzace s rodilými mluvčími 
z USA, videoprojekce, hudba, stolní hry, 
soutěže.

Místo konání: Mostek u Dvora Králové.
Cena 2 500,- Kč. 
Termín: 10. - 20. července 2008
Tábor je určen pro mládež ve věku 13-

20 let.
Více na www.jbuo.cz nebo tel. 732 380 

283.

Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat 

poctivému nálezci panu Ladisla-
vu Czazárovi z Králík za vrácení 
peněženky se všemi doklady.

František Pavelka
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Program na ČERVEN
úterý   3.   SKAFANDR A MOTÝL   zač. ve 20.00 hod
Podle autobiografického bestselleru Jeana Baubyho natočil režisér 

Julian Schnabel působivý snímek o síle lidské vůle a osvobozující před-
stavivosti muže, který je po těžké nehodě schopen hýbat pouze levým 
očním víčkem. Takto postižen začíná “psát” svůj životní příběh.

pátek   6.   O ŽIVOT   zač. ve 20.00 hod
Po šesti letech od dramatu Perníková věž se Milan Šteindler vrátil k re-

žii a natočil “ujetou” komedii s vděčným tématem domnělého a nechtě-
ného těhotenství s Vojtou Kotkem a Dorotou Nvotovou v hl. rolích.

úterý   10.   ÚHEL POHLEDU   zač. ve 20.00 hod
V akčním thrilleru sledujeme atentát na prezidenta Spojených států 

očima osmi různých lidí - agentů tajné služby, amerického turisty, který 
se domnívá, že střelce zachytil svou kamerou, producentky zpravodajství 
a dalších svědků. Jak se postupně doplňují jednotlivé části skládačky, 
začínají se odhalovat děsivé souvislosti.

pátek   13.   VENKOVSKÝ UČITEL   zač. ve 20.00 hod
Na venkovskou devítiletku přichází z pražského gymnázia třicátník Petr 

(Pavel Liška), aby zde našel klid, nicméně se opět nešťastně zamiluje a zá-
roveň zklame city svého okolí. Třetí celovečerní snímek Bohdana Slámy je 
v kontextu současné české kinematografie opět nadprůměrným titulem.

úterý   17.   TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA   zač. ve 20.00 hod
Debutující režisér Patrik Hartl se velmi volně inspiroval humoristickým 

románem Fan Vavřincové a ze slavné stejnojmenné televizní sitcomové série 
si vlastně vypůjčil pouze název a některé charakteristiky hlavních postav.

úterý   24.   KARAMAZOVI   zač. ve 20.00 hod
Na začátku projektu režiséra Petra Zelenky a producenta Čestmíra 

Kopeckého byl záměr převést na plátno legendární představení Dosto-
jevského Bratrů Karamazových v podání herců pražského Dejvického 
divadla. Režisér však představení zasadil do filmového rámce a vyslal 
divadelní soubor na fiktivní festival do Nové huti u Krakova. Vznikl tak 
jeden z nejlepších českých snímků posledních mnoha let. 

pátek   27.   BOBULE   zač. ve 20.00 hod
Letní komedie o podvodníčkovi Honzovi, který „nevěděl kudy kam, a 

tak se musel vrátit na začátek“, tedy na moravský venkov a na vinohrad 
svého dědy, kde najde snad i lásku, především však sílu přijmout zodpo-
vědnost za své činy. 
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Klub Na Střelnici Králíky
ČERVEN 2008

pondělí   16.   zač. v 8.30  a v 10.00 hod   MEMENTO
Divadelní zpracování známé knihy Radka Johna s tématem drogové 

závislosti. Vstupné 25,- Kč.

čtvrtek   19. a pátek 20.   zač. v 18.30 hod
TANČÍME PRO RADOST 2008
Vystoupení všech ročníků tanečního oboru ZUŠ z Králík a Červené 

Vody. Vstupné 40,- Kč.

sobota   21.   zač. v 19.00 hod    VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
Tradiční koncert žáků a učitelů ZUŠ Králíky a dalších hostů (Proč Ne 

Kvintet ad.). Vstupné dobrovolné.

středa   25.   zač. v 16.00 hod   ZPÍVÁNKY
Pěvecké a taneční vystoupení dětí z Mateřské školy Pivovarská na 

závěr školního roku. Vstupné dobrovolné.

sobota   28.   zač. ve 14.00 hod   PASAT.KRALIKY.COM
Hudební festival na travnaté ploše u Střelnice, účinkují Günter Ca-

pital, Beztíže, Nou Entry, Life Song Chlor (gospelový sbor z USA), 
Noise Wave, Divná párty, Dolly Bus Band, Ř-Gř, Hangover, E.O.P.M.. 
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.

Reprezentanti ZUŠ Králíky
v krajském kole soutěží
Krajská kola soutěží ZUŠ podle jednotlivých oborů:
Hra na kytaru
  1. místo Lucie Nesvadbová (2. kategorie)
  s postupem do celostátního kola
  1. místo Klára Široká (3. kategorie)
  s postupem do celostátního kola
Vítězky postupují do celostátního kola, které proběhne ve dnech 30. 

5. - 1. 6. v Novém Strašecím. Děvčata zároveň soutěžila i v kategorii 
Komorní skladba, kytarové duo (Nesvadbová, Široká) se umístilo na 2. 
místě v kategorii I. Postup děvčat je i velkým úspěchem učitelky Julie 
Hrdové.

Hra na klavír  2. místo Jan Mach (9. kategorie)

Základní umělecká škola v Králíkách
Vás srdečně zve na

závěrečný koncert školního roku

Zpívá a hraje celá rodina
středa 25. 6. 2008

začátek v 17:�0 hodin v sále ZUŠ

ZÁPIS DO ZUŠ
Základní umělecká škola v Králíkách pořádá

zápis nových  žáků do ZUŠ pro školní rok 2008-2009.
V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, violoncello, 

kytaru, akordeon, zobcovou flétnu (z tohoto nástroje lze přejít na příčnou 
flétnu, klarinet, trubku, pozoun a lesní roh) a  sólový a sborový zpěv. 

Na odloučeném pracovišti v Červené Vodě probíhá v hudebním 
oboru pouze výuka hry na klavír a zobcovou flétnu.

K zápisu zveme i zájemce o obor taneční, výtvarný a literárně-dra-
matický (z toho obor literárně-dramatický je otevřen jen v Králíkách).

Zápis do uvedených oborů se koná v Králíkách v pátek 13. června 
2008 od 15.00 do 17.00 hodin v ředitelně školy.

Na odloučeném pracovišti v Červené Vodě se zápis koná ve středu 
11. června 2008 v době od 16.00 do 17.00 hodin v tanečním sále.

Bližší informace, případně domluvu náhradního termínu zápisu, lze 
získat na telefonním čísle 465 631 242, nebo na e-mailové adrese: zus.
kraliky@tiscali.cz.

Těšíme se, že nabídku k výuce Vašich dětí v uměleckých oborech 
plně využijete.

Mgr. Olga Zajacová, ředitelka školy
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Seznam kulturních a sportovních akcí v 
blízkém okolí na měsíc ČERVEN

1. 6.
Setkání v poušti
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Co je silnější, láska, boj 

nebo pohádka? To řeší hlavní postavy hry, vše je podbarveno orientálními 
rytmy. Můžete se těšit na tři sólové tanečnice, pět tanečních skupin a na malé 
překvapení na závěr. Vstupné 70,- Kč.

2. 6.
Pletení z pedigu
Žamberk, 17:00, Rodinné centrum Pohoda. Přibližná doba trvání jsou 

3 hodiny, s sebou si vezměte štípací kleště, ostatní materiál je v ceně kur-
zu, kurzovné je 100,- Kč, počet míst je omezen, proto se hlaste osobně v 
RC, telefonicky na čísle 465 614 555 nebo emailem na adrese centrum@
pohoda.org.

4. 6.
Sweeney Tod: Ďábelský holič z Fleet Street
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - thriller. 

Pochmurná atmosféra Londýna devatenáctého století. Příběh nespravedlivě 
odsouzeného člověka posedlého pomstou vůči celému světu. Johnny Deep 
jako pomstychtivý holič - podřezávač, který těly mrtvých zásobuje pekařku 
výborných masových bochánků. Titulky, 117 min., od 15 let, 70,- Kč.

5. 6.
Dopravní soutěž
Žamberk, 15:30, dopravní hřiště. Pro děti do 12 let, na dopravním hřišti 

Žamberk ( u Penny marketu), startovné 20,-Kč, jsou připraveny různé disci-
plíny pro odstrkovadla, tříkolky, kola, koloběžky, kolečkové brusle - každý 
závodník si musí přivézt své vlastní.

6. 6.
BOBULE
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, Hlavní 137. Film ČR 90 minut. 

Hrají: K. Hádek, L. Langmajer, V. Postránecký, T. Matonoha, L. Benešová, T. 
Voříšková a další. Mládeži přístupno, vstupné 35 a 40. Objednávky vstupenek 
ÚT – ČT v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, tel. 583 231 091.

XIV. Jablonský Medvídek
Jablonné nad Orlicí, 19:30.
6.6. - 7.6.2008 - folk a country festival.Vystoupí Marien, Petra Šany Štan-

cová, AG Flek, Epy de Mye, Bokomara, Vlasta redl a další. V sobotu před den 
soutěže, výtvarné dílny, ukázka dravých ptáků, jízda na koni. Více informací 
na www.medvidek.inu.cz, pořádá O. S. Kamarádi Jablonné nad Orlicí.

JAM ROCK ÓČKO ŽAMBERK
Žamberk, 15:00, Areál nad letištěm. Jam Rock Žamberk pořádaný 

vydavatelstvím LP Records, dceřinnou firmou Výběr Media s.r.o. ve spolu-
práci s TV Óčko a iDnes proběhne ve dnech 6. a 7.června 2008 v krásném 
přírodním areálu podorlického města Žamberk. Celý areál pojme až 30 
000 posluchačů. 

Hlavní stage nabídne to nejlepší z české pop-rockové scény, vedlejší pak 
převážně v pátek žánr SKA a v sobotu dá příležitost mladým talentovaným 
kapelám. 

Více na www.jamrock.cz
Předprodej vstupenek v Informačním středisku Žamberk, Kostelní 446, 

tel.: 465 612 946, email: info@orlicko.cz
Kocianovo kvarteto
Letohrad, 20:00, kostel-Letohrad - Orlice.

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu 2008, který se koná 6. - 15. 
června.

7. 6.
XIV. Jablonský Medvídek
Jablonné nad Orlicí, 19:30
6.6. - 7.6.2008 - folk a country festival.Vystoupí Marien, Petra Šany Štan-

cová, AG Flek, Epy de Mye, Bokomara, Vlasta redl a další. V sobotu před den 
soutěže, výtvarné dílny, ukázka dravých ptáků, jízda na koni. Více informací 
na www.medvidek.inu.cz, pořádá O. S. Kamarádi Jablonné nad Orlicí.

JAM ROCK ÓČKO ŽAMBERK
Žamberk, 15:00, Areál nad letištěm.
Jam Rock Žamberk pořádaný vydavatelstvím LP Records, dceřinnou 

firmou Výběr Media s.r.o. ve spolupráci s TV Óčko a iDnes proběhne ve 
dnech 6. a 7.června 2008 v krásném přírodním areálu podorlického města 
Žamberk. Celý areál pojme až 30 000 posluchačů. 

Hlavní stage nabídne to nejlepší z české pop-rockové scény, vedlejší pak 
převážně v pátek žánr SKA a v sobotu dá příležitost mladým talentovaným 
kapelám. 

Více na www.jamrock.cz
Předprodej vstupenek v Informačním středisku Žamberk, Kostelní 446, 

tel.: 465 612 946, email: info@orlicko.cz.
Nabucco
Letohrad, 19:30, Zámecká terasa. Zahajovací operní galapředstavení. 

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu 2008, který se koná 6. - 15. 
června.

Mariánské první soboty
Pozvaný host: Mons. Josef Kajnek. Více na www.kraliky-klaster.cz.

8. 6.
Bobule aneb Nevinně o víně
Žamberk, 17:00 a 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Česky 98 min., 

přístupný, 70,- Kč.

9. 6.
Bobule
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. Film ČR, 90 min., 

přístupný.
Výstava železničních modelů
Letohrad, 19:30, železniční stanice ČD. 9. 6. - 15. 6. 2008, Po - Pá 9 - 17 

hod., So a Ne 10 - 17 hod.

10. 6.
Koncertík zobcových fléten
Žamberk, 13:00, Středisko sociálních služeb. Vstup zdarma.

11. 6.
Lovci draků
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film Francie, Německo, 

Lucembursko - animovaný, dobrodružný. Ztracení poutníci a novopečení 
cestovatelé, vítejte na palubě! Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí 

Putování za písničkou
na Křížovou horu
21. června 2008 v amfiteátru rozhledny

na Křížové hoře u Červené Vody 

VYSTOUPÍ:

Wabi Daněk a Miloš Dvořáček,
Stráníci, Ořešák, Pidilidi, Kapky.

Více o hudební části i o doprovodných akcích
na www.kapky.com - odkaz Putování.
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číhá za každým rohem, na setkání s draky, kteří 
mohou být větší než ostrov, nebo malinkatí jako 
květák. Česky 80 min., přístupný 60,- Kč.

Koncert komorní hudby
Žamberk, 17:00, Kaple Panny Marie Bolestné. 

Vstupné dobrovolné.

12. 6.
Karamazovi
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanu-

še. Film ČR, Polsko, 100 min., přístupný.
Ztracená dovolená
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - dokumentární. Český cestovatel 
objevil ve Švédsku kufr, v němž byly pouze ne-
gativy. Z těch vzniklo 756 fotografií neznámých 
turistů z Asie, čímž začal detektivní esej - pátrání 
po tajemných Asiatech a po možné povaze člově-
ka. Fotografie ožívají a vracejí se na místa svého 
vzniku. Česky 85 min., přístupný, pro členy FK 
35 Kč, ostatní 45,- Kč.

13. 6.
VENKOVSKÝ UČITEL
Hanušovice, 19:45, kino Mír, Hlavní 137. Film 

ČR 98 minut. Hrají: Hrají: P. Liška, Z. Bydžovská, 
L.Šedivý, Z. Kronerová a další. Mládeži nepří-
stupno do 15 let, vstupné 35 a 40. Objednávky 
vstupenek ÚT – ČT v prodejně Ing. Grabovský, 
Hlavní 137, tel. 583 231 091.

Varhanní koncert
Jablonné nad Orlicí, 20:00, Kostel sv. Bartolo-

měje. Carlo Tunesi (Itálie) - varhany, Podorlický 
dětský pěvecký sbor. Koncert je součástí Meziná-
rodního hudebního festivalu v Letohradě.

Závěrečný koncert
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Vstupné 50,- Kč, důchodci sleva.

14. 6.
II. ročník dětského dne
Letohrad, 09:00, před hasičskou zbrojnicí.
Exkurze do botanické zahrady
Žamberk, 07:45, Botanická zahrada Hradec 

Králové. Návštěva zahrady při Farmaceutické 
fakultě, zaměřeno na léčivé rostliny, ukázka zpra-
cování bylin, odborný výklad. Sraz na vlakovém 
nádraží v Žamberku, odjezd vladku 7:45 hod.

Letní taneční festival
Žamberk, 14:00, u kapličky Pod Suticí. Vstup-

né dobrovolné.
Hranice smrti
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film Francie, Švýcarsko - horor. Filmový 
masakr, krutá podívaná jen pro silné žaludky, 
téměř dvě hodiny napětí a strachu...Parta zlodějů 
na útěku narazí na podivínského chlapíka a na jeho 
rodinu se sklony ke kanibalismu. Boj na život a 
na smrt začíná. Širokoúhlý titulky 108 min. od 
18 let 65,- Kč.

Okrsková soutěž v požárním sportu
Jablonné nad Orlicí, 08:00, fotbalový stadion. 

Občerstvení zajjštěno. Pořádá SDH.
II.český pohár v letním biatlonu
Letohrad, 09:00, Areál biatlonu „Šedivský 

lom“, Letohrad. 14. 6. 2008 13 - 15 hod. a 15.6. 
2008 10 - 12 hod.

15. 6.
Hranice smrti
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film Francie, Švýcarsko - horor. Širokoúhlý 

titulky 108 min. od 18 let 65,- Kč.
Královehradecký sbor Jitro
Letohrad, 15:00, kostel sv. Václava, zámecké 

arkády, 1. část v kostele sv. Václava, 2. část v zá-
meckých arkádách.

Závěrečný koncert
Letohrad, 15:00, kostel sv. Václava, Leto-

hrad.

18. 6.
Skafandr a motýl
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film Francie, USA - psychologický, životopis-
ný, titulky, 112 min., od 15 let, 60,- Kč.

V rytmu tance
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Taneční vystoupení žáků tanečního 
oboru ZUŠ.

19. 6.
EMA 2008 - Life in the street
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Velkolepá hudební show taneční skupiny 
NEON a jejích hostů. Vstupné 50,- Kč, důchodci 
sleva.

Beseda s klinickou logopedkou
Žamberk, 17:00, Rodinné centrum Pohoda. 

Beseda s klinickou logopedkou Mgr. Kateřinou 
Fritzlovou na téma „Řečový vývoj dítětě“ - včasné 
zahájeí logopedické péče, kdy navštívit logopeda, 
vstupné 35,- Kč.

Běh naděje
Žamberk, 14:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Prostranství před Divošovým divadlem, 14:00 
- 16:00 hod. prezence + doprovodný program, 
16:00 hod. start závodu.

V rytmu tance
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Taneční vystoupení žáků tanečního 
oboru ZUŠ.

20. 6.
Víkendové duchovní obnovy
20. 6. - 22. 6. Téma: „Mluv Pane...“. Exerci-

tátor: host. Program: Duchovní cvičení začínají 
uvedený první datum v 18:00 hod. večeří, kde 
se upřesní další program. Informace ohledně 
jídla a bydlení na www.poutnidum.cz. Klášter 
redemptoristů, Kopeček 1, Králíky 561 69, 
tel:465 631 744, e-mail: kraliky@cssr.cz, www.
kraliky-klaster.cz.

Galakoncert
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. Ha-

nuše. Sbor Jabloňka a Dětský pěvecký podorlický 
sbor (PDPS).

Svátky dřeva
Žamberk, od 09:00 do 16:00, nádvoří zámku. 

VII. ROCNÍK SVÁTKU DREVA – „Od kočárku 
k automobilu“. Koláři, kočárníci, zhotovitelé saní 
a karosáři. Tradiční akce ve spolupráci se SŠ ORS 
Žamberk s bohatým výstavním a doprovodným 
programem, Spolek přátel historie YORE Brno 
(autoveteráni). Více na www.zamberk.cz, www.
svatky-dreva.webzdarma.cz.

EMA 2008 - Life in the street
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. DDM Animo Žamberk. Velkolepá hudební 
show taneční skupiny NEON a jejích hostů. 
Vstupné 50,- Kč, důchodci sleva.

21. 6.
Blbec k večeři

Letohrad, 21:00, zámecká terasa. Komedie.
Ztracený poklad templářských rytířů 2
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film Německo - rodinný, dobrodružný. 
Rok 1361, vojska krále Valdemara se přibližují 
k hradbám města Visby. Mladá dívka odmítá 
prozradit indicii vedoucí k objevení pokladu a je 
zaživa zazděna ve věži..O sedm století později 
se čtrnáctiletá Katrin s přáteli vydává po starých 
stopách, aby našla ukrytý poklad. Titulky, 78 min., 
přístupný, 60,- Kč.

Putování za písničkou
Červená Voda, 14:00, Křížová hora. Hudební 

program začíná v 17 hod. Wabi Daněk a Miloš 
Dvořáček, Stráníci, Ořešák, Pidilidi, Kapky. 
Vstupenky v předprodeji za 100 Kč, na místě za 
150 Kč. Předprodej: Podatelna OÚ Červená Voda, 
Kapky. Děti do 140 cm a držitelé ZTP vstup zdar-
ma. Doprovodný program: Pohádková cesta - start 
od lipové aleje od 14 do 15 hod. Divadlo - 15:30 
na jevišti u rozhledny. Stánkový prodej a ukázky 
řemesel. Noc her - v pátek 20. 6. se uskuteční 
Noc her. Rozhlednu provozuje a festival pořádá 
Obec Červená Voda, podatelna@cervenavoda.
cz. Organizací folkového odpoledne je pověřena 
skupina Kapky.

KONCERT DECHOVKY ZUŠ PETRA 
EBENA

Žamberk, 15:00, zámecké nádvoří.
Svátky dřeva
Žamberk, od 10:00 do 17:00, nádvoří zámku. 

VII. ROCNÍK SVÁTKU DREVA – „Od kočárku 
k automobilu“. Koláři, kočárníci, zhotovitelé saní 
a karosáři. Tradiční akce ve spolupráci se SŠ ORS 
Žamberk s bohatým výstavním a doprovodným 
programem, Spolek přátel historie YORE Brno 
(autoveteráni). Více na www.zamberk.cz, www.
svatky-dreva.webzdarma.cz.

Střelecký pohár
Letohrad, 09:00, letohradská bažantnice. Sou-

těž ve střelbě z loveckých brokových zbraní.

22. 6.
Ztracený poklad templářských rytířů 2
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film Německo - rodinný, dobrodružný. Titul-
ky, 78 min., přístupný, 60,- Kč.

Svátky dřeva
Žamberk, od 9:00 do 16:00, nádvoří zámku. 

VII. ROCNÍK SVÁTKU DREVA – „Od kočárku 
k automobilu“. Koláři, kočárníci, zhotovitelé saní 
a karosáři. Tradiční akce ve spolupráci se SŠ ORS 
Žamberk s bohatým výstavním a doprovodným 
programem, Spolek přátel historie YORE Brno 
(autoveteráni). Více na www.zamberk.cz, www.
svatky-dreva.webzdarma.cz.

Výstava paličkovaných krajek
Letohrad, 15:00, zasedací místnost zámek, 

22. 6. - 13. 7.

23. 6.
U MĚ DOBRÝ
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, Hlavní 

137. Film ČR 102 minut. Hrají: . Polívka, J. 
Schmitzer, L. Vlasáková, J. Somr. Mládeži do 
12 let nevhodný, vstupné 35 a 40. Objednávky 
vstupenek ÚT – ČT v prodejně Ing. Grabovský, 
Hlavní 137, tel. 583 231 091.

25. 6.
Jumper
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - dobrodružný, sci-fi. Čtrnáctiletý 
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David má schopnost teleportovat se kamkoliv se mu zachce. Patřičně toho 
využívá, jeho cesty vedou do bankovních trezorů, na ta nejluxusnější místa...
V patách mu je agent Cox, jehož cílem je Davida i ostatní Jumpery zabít. 
Příběh je prošpikován akčními scénami a vizuálními efekty mimořádné 
kvality. Širokoúhlý, titulky, 88 min., 65,- Kč.

Výlet na kole do čajovny
Žamberk, 17:00, Letohrad - čajovna. Výlet na kole do čajovny MC v Le-

tohradě. Sraz účastnic (účastníků) před brankou do zámeckého parku u DDM 
Animo v 17 hodin, návštěva čajovny při mateřském centru Letohrad, možnost 
dopravy do Letohradu autobusem v 17:25 hodin ze Žamberka, nebo vlastní 
dopravou. Čajovna se nachází v Letohradě v Taušlově ulici.

26. 6.
Inland Empire
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA, PL, Francie 

- mysteriozní, drama. Herečka Nikky Grace se připravuje na největší roli 
svého života. Zjišťuje, že se její život začíná podobat fiktivnímu filmu, 
který právě točí. Navíc je tento film remakem polského snímku, který kvůli 
nevyslovené tragédii nebyl nikdy dokončen. Titulky, 172 min., od 15 let, 
pro FK 35,- Kč, ostatní 45,- Kč.

Hraje, zpívá a tančí celá rodina
Jablonné nad Orlicí, 17:00, kino - sál, A. Hanuše. Vystoupení žáků místní 

ZUŠ společně se svými rodiči nebo příbuznými.

28. 6.
Taková normální rodinka
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Česky, 90 min., pří-

stupný, 70,- Kč.
Letecký den
Žamberk, 14:00, žamberské letiště. Program bude rozsahem zhruba půl 

dne. Zajištěna účast akrobatického speciálu Su-26, předvedení zásahu po-
žárního letadla, několika vrtulníků, akrobacii na kluzáku a mnoho dalších. 
Občerstvení zajištěno. Pořadatel: Aeroklub Žamberk.

Vejrovské inspirace
Jablonné nad Orlicí, 18:00, Kulturní a informační centrum, Marie 

Šmoková.
Dětské bike závody
Letohrad, 09:00, areál koupaliště.
29. 6.
Taková normální rodinka
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Česky, 90 min., pří-

stupný, 70,- Kč.
30. 6.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, Hlavní 137. Film ČR 90 minut. Hrají: 

. Hrají: E. Holubová, J. Dulava, J. Mádl, I. Chýlková, M. Labuda. Mládeži 
přístupno, vstupné 35 a 40. Objednávky vstupenek ÚT – ČT v prodejně Ing. 
Grabovský, Hlavní 137, tel. 583 231 091.

Smutek paní Šnajderové - ČR
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. Děj filmu se odehrává 

v roce 1961, kdy partička studentů FAMU natáčí v Českém Šternberku 
absolvenstký film o továrně na motorky. Konfrontace bohémství a vníma-
vosti mladých filmařů s českým venkovem, setkání s celou škálou postav 
tvoří jednu dějovou vrstvu příběhu. Další pak představuje osobní drama 
albánského studenta Lekeho, pocházejícího ze země zcela izolované od 
zbytku Evropy, rozpolceného pocitem sounáležitostii se svou vlastní rodi-
nou, zejména vazbou na matku, a okouzlením životním stylem, erotickou 
nevázaností a bezstarostností české „zlaté mládeže“. Hrdinovo milostné 
vzplanutí ke zralé ženě, manželce policejního šéfa, je další nosnou rovinou 
vyprávění, jehož epilog nás přenese do současnosti. Tehdy se Leke Seriani 
vrací do Čech už jako renomovaný albánský filmař a vydává se po stopách 
svých vzpomínek i osudové lásky. 110 min., přístupný.

5. 7.
Mariánské první soboty
Pozvaný host: P. Pavel Hájek. Více na www.kraliky-klaster.cz.
Dlouhodobé akce a výstavy
Žamberk na pohlednicích
Výběr ze starých i nových pohlednic Žamberka si můžete prohlédnout ve 

výstavním sále muzea od 22. 5. do 15.6.2008 v Městském muzeu. Výstava 
je doplněna videoprogramem  p. Petra Kalouse „Žamberk“.¨

Otevřeno: Út-Pá 9 – 12 hod.  13 – 16 hod., 
  So-Ne 14-17 hod.
Vstupné 15,- Kč, děti 10,- Kč
www.zamberk.cz/muzeum

Výstava – Jablonné nad Orlicí
Od reálu po abstrakci – Ing. Josef Krsek
V Kulturním a informačním centru čp. 30
Výstava potrvá do 15. 6. 2008
Výstava – Jablonné nad Orlicí
Vejrovské inspirace – Marie Šmoková
V Kulturním a informačním centru čp. 30
Výstava potrvá do 31. 8. 2008
Vernisáž v 18 hodin dne 28. 6. 2008
Výstava - Žamberk
Sobota 21. června – 31. srpna
Městské muzeum Žamberk
NASEDNĚTE A JEDEME…
Výstava u příležitosti Svátků dřeva z muzejních sbírek a ze sbírek výcho-

dočeských muzeí i soukromých zapůjčitelů.
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Pro děti o prázdninách nabízíme: 
Týden aktivit o přírodě a ekologii
- pro děti od 7 let
- od Po 1�. 7. - do Pá 18. 7. 
- vždy od 9 hod. -  přibližně do 1� hod.
- místo konání Králíky a okolí
- cena �0,- Kč/den

Pořádá: 
Ekocentrum Společnosti pro zvířata – z. o. ČSOP

Přihlášení a informace:
D. Michaličková, V. Amchová - tel. 60� 179 558

s.pro.zvirata@ecn.cz – do předmětu uveďte:
Týden pro děti

informace na: www.spolecnostprozvirata.cz,
odkaz Ekovýchova
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Okresní finále v atletickém
čtyřboji staršího žactva

Dne 6. května proběhlo v Ústí nad Orlicí okresní finále staršího 
a mladšího žactva v atletickém čtyřboji, do kterého postoupilo 
vždy 7 nejlepších škol v každé kategorii dle dosažených vý-
sledků. Gymnázium Králíky obsadilo už jen kategorii staršího 
žatva ale s úspěchem. Družstvo žáků (Opravil M., Pohanka P., 
Glazar F., Krejčí P., Babic L.) skončilo na 3. místě, děvčata 
(Kožnarová B.,Kopecká B., Ulrichová D., Málková N., Mača-
líková A.) byla pátá.

V soutěži jednotlivců si nejlépe vedl Martin Opravil, který 
s celkovým počtem bodů  1674 obsadil 2. místo. Jeho výkony: 
běh na  60 m – 7,5 s, skok daleký - 517 cm (2. místo), vrh koulí 
– 10,84 m (1. místo) a běh na 1 000 m -3:29,4.

Klub přátel cyklistiky
pořádá dne 1�. 6. 2008

2. ročník cyklistického závodu
„Okolo Králík“

Závod se jede v rámci Moravského poháru 
(silniční cyklistika). Trasa závodu: Králíky 
- Červený Potok - Zlatý Potok - Horní Orlice 
- Hedeč - Králíky.
Start v 10.00 hod. na autobusovém nádraží.
Délka trati je podle kategorií (od 57 do 76 km), 

startuje 6 kategorií.

Tomáš Hlava juniorským mistrem ČR
Mistrovství Čech 18. 5. Jaroměř - junioři - nad 77 kg
1. Tomáš Hlava (TJ Lanškroun), 2. Jiří Vacek (Kentoya Fitness 

Praha), 3. Jakub Caha (Pro Life Fitness Telč), 4. Marek Schwarz 
(Fit People Jihlava), 5. Jan Kittner (Bizon Gym Underground Hr. 
Králové), 6. Marek Joska (Rambárna Vlašim), 7. Michal Kičák 
(Fitness club Jařest ), 8. Josef Kadeřabek (Rami Fitness Nymburk), 
9. Ladislav Landkamer (Pro Life Fitness Telč), 10. Tomáš Matula 
(Pro Life Fitness Telč).

Mistrovství České republiky 24. 5. Kunovice - junioři - nad 77 kg

1. Tomáš Hlava (TJ Lanškroun), 2. Jiří Vacek (Kentoya fitness 
Praha), 3. Patrik Jablonski (TJ Kovona Karviná), 4. Martin Blažek 
(Gym Blue Sun Brno), 5. Jakub Caha (Profive Fitness Telč), 6. 
Marek Joska (Rambárna Vlašim), 7. Marek Schwarz (Fit People 
Jihlava), 8. David Polok (Fitness studio Návsí), 9. Jan Kittner (Bi-
zon Underground H. Kr.). V rámci mistrovství se stal Tomáš Hlava 
i absolutním vítězem všech kategorií a byl nominován na ME.

Tomáš Hlava předvede úspěšnou sestavu z mistrovství ČR na 
krátké exhibici dne 9. 6. 2008 v 19.00 hod. v Evropském domě. Tomáš Hlava na Mistrovství Čech s číslem 39 uprostřed.

Úspěšného mistra ČR přijme starostka města dopoledne k předání 
pamětního listu.

Policie České republiky 
Obvodní oddělení 
Králíky informuje

V dnešní době je nákup prostřednictvím 
„Internetu“ velmi rozšířenou službou. Nákup 
přes virtuální síť je skvělá věc – jednak šetří 
čas a peníze, jednak lze vybírat zboží v mnohem 
větším sortimentu. Celá operace je založena na 
důvěře nakupujícího, že za objednané a zaplace-
né zboží obdrží ze strany poskytovatele plnění. 
Proto internetových obchodů přibývá jak houby 
po dešti.  Bohužel ne všichni prodejci (nejenom 
internetoví) jsou poctiví a solidní. Pro některé 
je dnešní rozmach elektronických služeb spíše 
prostředkem k obohacení. Jeden takový ne-
poctivý prodejce nabízel své virtuální služby 
prostřednictvím Internetu od nás z Králík. 
Králická policie v současné době dokumentuje 
trestnou činnost jednoho prodejce. Místní občan 
prostřednictvím internetu nabízel k prodeji 
zboží, které bylo výrazně pod běžnou nákupní 
cenou. Za toto zboží, které neexistovalo, vybíral 
zálohy a zboží pak plátci zálohy neodeslal. Při 
dotazování zákazníků na dodávku zboží se 
různě vymlouval, až přestal zcela komunikovat 
s poškozenými. Toto jednání je kvalifikováno, 
jako trestný čin podvodu a vzhledem k množství 
poškozených z celé ČR, bude mít tento případ 
dohru u soudu.

I. ročník králického pětiboje amatérů
(skok daleký, skok vysoký, koule, 100 metrů, 1500 metrů)

Věkové kategorie: do �0 let a nad �0 let (muži a ženy)
Termín: pátek 27. 6. 2008 od 17.�0 hodin
Místo: sportovní areál Králíky
Organizátor:  TJ Jiskra Králíky, oddíl ledního hokeje
Informace a přihlášky: Hlava Jiří, tel: 72�2��12�,
  email: hlava.ji@seznam .cz
Startovné: 100,- Kč (majitelé permanentky 50,- Kč)
Časový plán pětiboje: 18.00 hodin 100 metrů
  18.�0 – 19.15 hodin skok daleký
  19.�0 – 20.15 hodin koule
  20.�0 – 21.�0 hodin skok vysoký
  22.00 hodin 1500 metrů
   (za umělého osvětlení)
Pravidla: podle tabulek lehké atletiky
Startovné: 100,- Kč ( majitelé permanentky 50,- Kč )

Počet závodníků bude omezen (max. 30).
Více na:  http://www.sportarealkraliky.estranky.cz
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Fotogalerie ze Dne rekordů škol (3. ročník)
Výsledky a krátké zhodnocení akce přineseme v příštím čísle zpravodaje. Závody se konaly 26. a 27. 5. 2008
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