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NÁVŠTĚVA HEJTMANA PARDUBICKÉHO
KRAJE IVO TOMANA NA KRÁLICKU

V úterý  17.  června  navštívil  hejtman  Ivo 
Toman Králíky a Králicko v rámci svého plánu 
navštívit po zvolení do funkce hejtmana všechna 
„trojková“ města v Pardubickém kraji.
Program pro  hejtmana  připravili  starostka 

Králík  Jana  Ponocná  spolu  s místostarostou 
Čestmírem Doubravou po dohodě  se  starosty 
okolních  obcí  –  Červená Vody, Mladkova, 
Lichkova  a Dolní Moravy. Celý program byl 
poměrně  náročný.  Pan  hejtman přijel  přesně 
v 11:00 a nejprve se setkal se zástupci všech obcí 
na městském úřadě v Králíkách. Po oficiálním 
přivítání předal hejtman Č. Doubravovi pamětní 
list a dárek (láhev hejtmanského vína) pro paní 
starostku,  která  se  z důvodu náhlé  zdravotní 
indispozice nemohla bohužel setkání zúčastnit. 
Poté se rozproudila diskuze, ve které představi-
telé všech obcí mluvili o problémech, které je 
trápí a o dalších plánech na rozvoj. Nejčastěji 
zmiňované problémy se týkaly stavu hlavních 
komunikací, těžkostí při jednání s úřady, situací 
kolem převodu pevností a stavu středního škol-
ství na Králicku. Tato diskuze pokračovala i při 
pracovním obědě v útulném prostředí penzionu 
Dolní Morava ve stejnojmenné obci.
Po  obědě  byly  naplánované  návštěvy krá-

lických  firem  INCOT,  s.  r.  o.  zabývající  se 
výrobou  žakárových  bavlněných  brokátů  a 
AUTOLIV STAKUPRESS,  s.  r.  o.,  která  se 
zabývá strojírenskou výrobou komponentů pro 
automobilový průmysl.
Poté  se hejtman  s  celým doprovodem pře-

sunul do obce Červená Voda, ve které navštívil 

firmy Kartáčovány, s. r. o. vyrábějící všemožné 
druhy kartáčů a INTERCOLOR, a. s., která se 
rovněž zabývá textilní výrobou, resp. barvením 
látek a pletenin.
Ve všech firmách čekalo hejtmana důstojné 

uvítání řediteli či jednateli jednotlivých firem. 
Hejtman  s doprovodem  si mohl  prohlédnout 
jednotlivé provozy a seznámit se s výrobou. Na 
závěr každé návštěvy zbyl i krátký čas na diskuzi 
s představiteli všech firem. Před odjezdem pře-

dal hejtman každé firmě svůj pamětní list.
Z  jiného  soudku  byla  návštěva Domova 

důchodců  sv.  Zdislavy  v Červené Vodě. Na 
hejtmana  čekal  plný  sálek  obyvatel  domova, 
kteří pana hejtmana a pana ředitele Kuběnku při-
vítali dlouhým a upřímným potleskem. Hejtman 
přítomné obyvatele pozdravil a ujistil je podpo-
rou Pardubického kraje jejich domovu, kterou 
potřebuje při dostavbě. Rovněž s nimi diskutoval 
o problémech zdravotnictví v našem kraji.
Ač je to při tak náročném programu s mnoha 

přesuny s podivem, celý program proběhl podle 
předem  daného  časového  harmonogramu  a 
skončil v 18:15 ve firmě INTERCOLOR.
Rád bych poznamenal, že Králíky byly os-

mým „trojkovým“ městem, které pan hejtman 
v rámci svých cest po kraji navštívil a návštěvy 
většiny předchozích měst končily obvykle kolem 
16. hodiny. Toho, že v Králíkách strávil daleko 
víc  času  si  velmi  cením a  svědčí  to  o  zájmu 
hejtmana o Králicko, byť je od Pardubic velmi 
vzdálené. A o tom, že tento zájem není pouze 
deklaratorní  svědčí mj.  i  silničky  po  našich 
obcích Dolní, Prostřední a Horní Lipka a Dolní 
Moravě, které byly v nedávné době krásně zre-
konstruované. Pan hejtman měl a má i v součas-
nosti na starost dopravu a je z velké části právě 
jeho zásluha,  že PK uvolnil  stamiliony korun 
na rekonstrukce silnic. Věřím, že v této politice 
bude pokračovat i nadále.

Čestmír Doubrava
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ELKO VALENTA, člen sítě elektroprodejen

K vybranému chlazení 
pekárna chleba pouze za

Radost
z nákupu

www.elkovalenta-prodejny.cz

Králíky, Velké nám. 4
Tel.: 465 631 233

1 000,-
Platí pouze v červenci 2008

Kč

Bikechallenge 2008 Králíky 28. 7. - 29. 7. 2008
V Králíkách opět  přivítáme účastníky me-

zinárodního závodu na horských kolech (více 
informací na www.bikechallenge.pl).
Organizace závodu: dne 28. 7. 2008 dojezd 

2.etapy do Králík (Duszniki Zdrój - Králíky), 
cíl  na Velkém  náměstí.  Dojezd  závodníků 
předpokládáme  v průběhu  celého  odpoledne 

podle výkonnosti jednotlivých závodníků (cca 
od 13.00 hod.).  Pro návštěvníky  i  závodníky 
bude  připraveno  občerstvení,  od  16.00  hod. 
do 22.00 hod. hraje tradičně skupina Monitor 
z Jablonného nad Orlicí. V 18.00 hod. plánují 
organizátoři  vyhlášení  výsledků  2.  etapy  za 
účasti představitelů města Králíky.

Organizační pokyny:
28. 7. příjezd závodníků do Králík (ul. Karla 

Čapka, Růžová, Červenovodská, V Bytovkách, 
výjezd uličkou k Evropskému domu, vjezd do 
náměstí ulicí Dlouhá, průjezd okolo obchodů 
na náměstí (v protisměru), cíl. 
29. 7. Velké náměstí  hromadný start 3. etapy  

v 10.00 hod.
Organizace  startu:  výjezd  závodníků  ulicí 

Valdštejnova,  ul. K. Čapka, Sadová, V Aleji, 
U Amálky, výjezd lesní cestou ke klášteru. Pro 
zajištění bezpečnosti bude od 09.00 hod. uza-
vřena ulice Valdštejnova a část Malého náměstí. 
Po startu 3.etapy v 10.00 hod. bude průběžně 
regulován průjezd výše uvedenými ulicemi.

Ve dnech 28. 7. 2008 (od 10.00 hod.) do 29. 
7. (do 12 hod.) bude uzavřeno  Velké náměstí 
pro vjezd všech vozidel.
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 MĚSTO KRÁLÍKY; VOJENSKÉ MUZEUM KRÁLÍKY - ARMYFORT s. r. o.; KLUB CELNÍKŮ ORLICKO, VOJENSKO-HISTORICKÝ KLUB ERIKA BRNO VE SPOLUPRÁCI 
S KLUBY VOJENSKÉ HISTORIE A HISTORICKÝMI VOJENSKÝMI JEDNOTKAMI Z CELÉ ČR POŘÁDAJÍ AKCI

POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE ING. IVO TOMANA

PÁTEK: 08.00–13.00 jízda hist. techniky; 14.00–17.00 generálka ukázky; 18.00–23.00 kulturní program (Velké nám. - vstup zdarma)
SOBOTA: 10.00 slavnostní zahájení; 10.30 1. historická ukázka; 12.05–15.30 prezentace Klubu 
celníku Orlicko, historické techniky a firem, prepadení spojenecké kolony, práce vezenské služby, bojové 
cvičení ČSLA; 15.30–17.00 2. historická ukázka NEDĚLE: po celý den možnost návštevy všech muzeí v KPO

 KRÁLÍKY

22. – 23. SRPNA

CIHELNA 2008

PÁTEK 22. 8. 
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 50,- KČ

CELODENNÍ HLAVNÍ PROGRAM 23. 8.
DOSPĚLÍ 100,- KČ; DĚTI A DŮCHODCI 50,- KČ; 
RODINNÉ VSTUPNÉ 220,- KČ

INFORMACE
TEL.: 465 632 466
E-MAIL: MUZEUM@ARMYFORT.COM

HTTP://WWW.AKCECIHELNA.COM

° ˇˇˇ

K 70. VÝROČÍ 

MOBILIZACE 1938

ˇ
Kulturní program pátek 22. 8. na Velkém náměstí: 17.30 hod. dudácký soubor Częstochowa Pipes&Drums, 18.00 hod. 

BigBand Letohrad + mažoretky Dixi v průběhu pochodové části opět vystoupí soubor Częstochowa Pipes&Drums, 19.00 
hod. BigBand Letohrad + host Richard Adam, 20.00 hod. Lokálka Hradec Králové.

Sobota 23. 8. 2008 na Velkém náměstí od 08.30 - 09.30 hod. dudácký soubor Częstochowa Pipes&Drums - přijďte shlédnout 
jedinečnou hudební show v podání souboru, který vystupuje doma i v zahraničí. Více na: http://www.cpd.tanihost.com/
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Co nového v Albertinu v Žamberku?
V současné době je na veřejnosti hodně 

diskutována  problematika  zdravotnictví, 
kolik stojí a kam se ubírá. Poněvadž Al-
bertinum, Odborný léčebný ústav v Žam-
berku, se svým plicním odd., psychiatrií a 
léčebnou dlouhodobě nemocných, labora-
tořemi,  ambulancemi  a  dalšími  provozy, 
je  zdravotnické  zařízení,  chtěl  bych  vás 
informovat o jeho současném stavu. 
Albertinum  léčí  nemocné  z  vašeho 

města, ale také ze široké oblasti přesahující 
rámec  okresu,  dokonce  kraje.  Zatím  se 
v  dohledné  době  o  změně  statutu  tohoto 
zařízení  neuvažuje,  zůstáváme  nadále 
příspěvkovou  organizací  Pardubického 
kraje.  Jako  všude  jinde  ve  zdravotnictví 
se  nás  na  začátku  roku  dotkly  regulační 
poplatky. Vybíráme  je  na  ambulancích 
i na lůžkách. To způsobilo jisté zmenšení 
počtu vyšetřených a ošetřených pojištěnců 
(především  na  ambulancích)  a  tady  lze 
jen souhlasit s tím, že tyto poplatky mají 
opravdu  svůj  regulační  význam. Alberti-
num přesto hospodaří s lehkým přebytkem, 
který  však  pravděpodobně  půjde  zpět 
pojišťovnám  v  rámci  jejich  obvyklých 
finančních  regulací.  Paradoxem  zůstává, 
že  následná  péče,  která  u  nás  na  lůžku 
převažuje,  je  celostátně  podfinancována, 
a  naopak  pojišťovny  vykazují  výrazné 
miliardové přebytky. 
Ani v dnešní době  se neobejdeme bez 

sponzorských příspěvků. Na tomto místě 
bych chtěl poděkovat všem dárcům, kteří 
nás  oslovili  a  stále  oslovují.    Na  konci 
roku jsme se dík darům firem Izolit-Bravo 
Jablonné n/O a Vladimír Šmídl Žamberk 
mohli vypořádat s některými technickými 
problémy fungování provozu. Děkujeme. 
Jistě se najdou i další, kteří nám pomohou. 
Všude ve světě je tato sponzorská činnost 
nadmíru prospěšná. Rovněž v naší zemi již 
tento trend sílí. Navzdory názorům, že se 
občanům zdravotní péče zdražuje, navzdo-
ry tomu, že si občané myslí, že na pojištění 
platí dost. Jsou jiní, kteří chápou proble-
matiku hospodaření, a vědí, že zdravotní 

pojištění již nikde ve světě není schopno 
plně financovat provoz nemocnic. Každý 
peníz,  který  do Albertina  přijde,  slouží 
okamžitě  k  financování  péče  o  pacienty. 
Žádný zisk se zde nerozděluje ve prospěch 
někoho třetího, byť by to byl strategický 
partner. A  že  stále  je  do  čeho  vkládat 
peníze,  není  potřeba  příliš  zdůrazňovat. 
Všechen zdravotnický materiál, přístroje, 
strava pacientů, vytápění, voda, úklid - to 
vše  je  z  peněz  ústavu,  to  nejsou  žádné 
zvlášť pojišťovnou hrazené položky. 
Kvalitní vybavení nemocničního pokoje 

je důležité k hladkému průběhu léčení a ke 
spokojenosti pacientů, je však nákladné a 
na jeho obměnu se nám nedostává dostatek 
peněz. Přitom naším základním léčebným 
prostředkem je nemocniční lůžko. Mnohé 
pamatuje ještě Zápotockého (prezidenta)! 
Nová lůžka jsou však v cenách mezi dva-
ceti až třiceti tisíci. A my jich potřebujeme 
220! Proto  jsme na  letošní  rok připravili 
pro případné sponzory projekt „Polohovací 
lůžko pro  každého nemocného“. S  tímto 
projektem  oslovujeme  případné  dárce. 
Označení nově zakoupeného lůžka logem 
firmy (či jménem dárcovské osoby) bude 

informovat  každého  nemocného,  kdo  je 
dárcem  postele,  na  níž  tráví  neradostné 
dny svého stonání. 
Pro širokou veřejnost můžeme nabídnout 

novinku – sociální  lůžko. To  je novinka, 
která  trochu vybočuje ze zdravotnického 
charakteru zařízení, sociálním službám byl 
však tímto způsobem nabídnut přebytečný 
lůžkový  fond. Na  základě  zákona  o  so-
ciální  péči  jsme  vytvořili  podmínky  pro 
pobyt 20 klientů na  tzv.  sociálním  lůžku 
a  tím  rozšířili  naši  nabídku.   Na  rozdíl 
od zdravotního je toto lůžko pro sociální 
péči  občanů  s  chronickými  nemocemi, 
celkovou  nemohoucností,  špatnou,  nebo 
žádnou  pohyblivostí,  neschopností  péče 
o  sebe  sama a pro  ty, kteří nemají doma 
takové podmínky, které by jim umožnily 
pobyt  za  pomoci  svých  blízkých  a  nebo 
domácí péče (home care). Pobyt na sociál-
ním lůžku je hrazen stejně jako v ústavech 
sociální  péče  -  zčásti  klientem,  zčásti 
sociální  dotací. U  chronicky  nemocných 
se provádí pravidelně lékařské a sesterské 
ošetření, které  je hrazeno ze zdravotního 
pojištění. Výhodou  je  rovněž pohotovost 
lékaře  a  sester  po  celých 24 hodin. Tuto 
nabídku  dáváme  nejen  pacientům,  které 
propouštíme  z  ústavního  léčení,  ale  také 
všem ostatním obyvatelům, kteří například 
čekají  na  přijetí  do  domova  důchodců  a 
péči o svou osobu již doma nezvládají. Na 
sociálním lůžku Albertina pak mohou veli-
ce pohodlně a se vším komfortem počkat 
na přijetí do domova. Žádosti o přijetí na 
naše sociální lůžko vyřizuje sociální sestra 
paní Dagmar Kovalová, tel. 465 677 914, 
kovalova@albertinum-olu.cz. 

Dr.Jiří Jireš, ředitel
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Zajím
á Vás jejich osud?

Životní cyklus vysloužilé pračky

Chraňm
e společně životní prostředí!

Pračka odložená ke kontejnerům
, nebo v horším

 případě do lesa, se stává ohrožením
 životního prostředí. 

Při odevzdání na m
ísto zpětného odběru se z ní naopak díky recyklaci m

ohou vytěžit m
ateriály pro výrobu m

noha
užitečných výrobků a tím

 i šetřit prim
ární suroviny. M

yslete na životní prostředí pro budoucí generace,
až doslouží Vaše dom

ácí elektrospotřebiče.

železné kovy
neželezné kovy

(hliník, m
ěď, atd.)

plasty
sklo

ostatní suroviny

náhrada železné
rudy při výrobě

železných kovů (oceli)

náhrada kvalitních
rud při výrobě
hliníku či m

ědi

plastové díly pro
nové výrobky např.

plotovky, zatravňovací
dlaždice; náhrada ropy

při výrobě nových plastů

náhrada kvalitního
sklářského písku

při výrobě nového skla

další využití

- sběrný dvůr
 - poslední prodejce

- servis

dom
ácnost

recyklační
společnost

Do sběru patří také stará žehlička nebo ventilátor!
Třídit vyřazené elektrospotřebiče se vyplatí 

hned několikrát. Domácnost se bezplatně zbaví 
léta nepoužívaných zařízení, které mohou být 
navíc nebezpečná jak pro životní prostředí, tak 
pro zdraví lidí. 
Stejně  jako  starý  papír,  plastová  láhev  od 

balené vody nebo nápojový karton je potřebné 
odevzdávat i vysloužilá elektrozařízení na místa 
k tomu určená – tedy na místa zpětného odběru, 
kde spotřebiče odeberou zdarma a to bez ohledu 
na to, zda v daném místě máte trvalé bydliště. 
Stačí  udělat  doma generální  úklid  a  hned  se 
objeví  již  několik  let  nepoužívaná  žehlička 
nebo  rozbitý  topinkovač. Mnozí  z  nás mají 
dokonce podobných starých a nepoužívaných 
spotřebičů  tolik,  že  by  s  nimi  klidně  zaplnili 
půl místnosti. Málokdo  přitom ví,  že  jedině 
odborná  recyklace  dokáže  ochránit  životní 
prostředí od škodlivých vlivů, které vyřazené 
elektrospotřebiče mohou lehce způsobit. Stejně 
tak mohou ohrozit i zdraví a bezpečnost malých 
dětí, které při nevhodné a neopatrné manipulaci 
s pozapomenutým spotřebičem např. v lese, na 
louce či na hřišti mohou snadno přijít k úrazu. 
Výhoda recyklace vyřazených spotřebičů pak 
v  neposlední  řadě  spočívá  v  dalším  využití 
recyklovaných materiálů, čímž se ušetří nemalé 
zdroje primárních surovin. 
Od poloviny roku 2005, platí novela zákona o 

odpadech, která stanoví výrobcům elektrických 
a elektronických zařízení povinnost zajistit zpět-
ný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci 
vyřazených elektrozařízení. 
Výrobci velkých a malých domácích spotře-

bičů proto založili společnost ELETKROWIN, 
a.s., jako provozovatele kolektivního systému, 
jehož  prostřednictvím  se  rozhodli  plnit  své 
zákonné povinnosti.  Společnost  se  konkrétně 

specializuje na velké a malé elektrospotřebiče 
a  elektrické  i  elektronické  nástroje.  Jedná  se 
například  o  pračky,  sušičky, myčky  nádobí, 
mrazničky,  chladničky,  sporáky, plotny,  elek-
trická topidla i radiátory, ventilátory, vysavače, 
žehličky, fritovací hrnce, topinkovače, budíky, 
elektrické holicí strojky, pily, vrtačky, zahradní 
sekačky nebo šicí stroje. 
ELEKTROWIN pokrývá sběrnou sítí již více 

než 84 % obyvatel a to prostřednictvím téměř 
500 sběrných dvorů, 1 600 provozoven posled-
ních prodejců a mobilních svozů zajištěných ve 
více než 4 000 obcích ČR.
Jaký  spotřebič  a  kde můžeme  odevzdat 

zdarma?
Vysloužilé domácí elektrospotřebiče, nářadí 

a nástroje může čekat dvojí osud. Buď skončí 
v komunálním odpadu nebo dokonce na černé 
skládce  a  přispějí  tak  k  dalšímu  zamořování 
životního prostředí, nebo se v rámci zpětného 
odběru elektrozařízení dostanou ke specializo-
vané firmě, která zajistí jejich recyklaci a využití 
recyklovaných materiálů ve výrobě. 
Občané  je mohou  zcela  zdarma  odevzdat 

v místech zpětného odběru, která jsou vytvářena 
ve sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních 
svozů či přímo v prodejnách „elektro“ mohou 
„vyměnit starý za nový“ při nákupu moderněj-
šího domácího pomocníka. 
V případě využití  jedné  z výše uvedených 

možností  se  zpětně  odebraný  výrobek  stává 
odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné 
k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou 
specializované recyklační firmy.
„Zpětně  odebírané  elektrozařízení  pochá-

zející z domácností  je  takové elektrozařízení, 
které spotřebitel již nechce nebo nemůže nadále 
používat bez bližšího určení důvodu,“ vysvět-

luje  Ing.  Roman Tvrzník,  generální  ředitel 
společnosti Elektrowin, 
„Stejně  jednoznačně  lze  určit,  že  takovým 

elektrozařízením není výrobek, který již prošel 
jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího využití, 
tedy činností, která je zákonem určena pouze 
osobám  s  příslušnými  oprávněními. Takové 
elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad 
a  pro  zacházení  s  ním nelze  využívat  výhod 
pro zpětný odběr elektrozařízení,“ dodává Ing. 
Roman Tvrzník. Nekompletní spotřebiče jsou 
tedy považovány za odpad a náklady spojené 
s  jejich  recyklací  a  odstraněním  jdou  k  tíži 
obce, následně  se  tedy promítají do poplatku 
za odpady. 
Zpětně  odebraná  elektrozařízení  jsou  pře-

pravena  ze  sběrných míst  ke  zpracování  do 
zpracovatelských  společností,  kde  zajišťují 
jejich odbornou demontáž, recyklaci, případně 
zde  rovněž ekologicky vhodně odstraní  elek-
troodpad. Recyklovatelné materiály se nakonec 
vrací zpět do výroby. U většiny elektrozařízení 
jde  přitom zejména o  železné  kovy  a  plasty. 
Většina velkých spotřebičů je například z více 
než 60 % tvořena právě železnými kovy. 
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, 

odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřa-
zených elektrozařízení ovšem nejsou jen záslu-
hou vybudované sítě sběrných míst, mobilního 
svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. 
Stejně důležité  je neustále zvyšovat  informo-
vanost veřejnosti o fungování tohoto systému. 
Zejména je potřeba dát přesné instrukce, kam 
je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, a také 
za jakých podmínek nebo jakým způsobem je 
systém financován.

Další podrobnosti naleznete na internetových 
stránkách www.elektrowin.cz.
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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. 364 na Velkém náměstí v Králíkách

bližší určení: nebytový prostor v 1. poschodí - kancelář o velikosti 28,11 m2, samostatný vchod, vlastní 
sociální zařízení, vytápění je řešeno plynovým radiátorem WAW, celková výměra 41,34 m2

předpis nájemného: minimální výše nájemného 900,- Kč/m2/rok

prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem bytového fondu – Služby města Králíky 
s.r.o., tel. 465 631 320

termín uzavření nájemní smlouvy: 1. 8. 2008                konečný termín přijímání žádostí: 18. 7. 2008

žádosti přijímá Majetkový odbor MěÚ Králíky

podmínky pro podání žádosti o pronájem jsou v příloze tohoto oznámení

Podmínky pro podání žádosti o pronájem:
1. O pronájem nebytových prostorů v majetku města může požádat každý, s výjimkou žadatelů, kteří mají nevy-

pořádané 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)
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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

ZKOUŠELI JSME TO SNAD VŠICHNI, ALE … 
Oklikou – příběh, který se stal. Paní učitelka  jde okolo Střelnice, 

slušně ji pozdraví dvanáctiletý chlapec a obšťastní ji výdechem cigare-
tového dýmu. Energická paní učitelka mimo dobu školního vyučování 
zjistí identitu chlapece. Plna dojmů mne vzápětí potká a o ohroženém 
chlapci informuje. Hned místo navštívím, chlapec se přiznává, okolo nás 
chodí maminky, které si byly vyzvednout děti po zkoušce na Vítání léta 
hudbou, je 16.50 hod. Celkem frekventované místo na kouření v tomhle 
věku. Probíráme situaci. Ví, mimo jiné, koho pozdravil? Neví.
V roce 2005 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č. 379/2005 Sb., 

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zá-
konů, dále jen zákon. Účinnost jeho jednotlivých částí nastala ke třem 
různým datům, a to k 1. 1. 2006, 1. 7. 2006 a 1. 1. 2007. Přijetí zákona 
bylo poměrně medializováno, v podstatné části navázal na předchozí 
právní úpravu, takže nic nového. Zákon stanoví, mimo jiné i níže uve-
dená omezení a povinnosti, které si dovoluji tímto připomenout:

- § 4 zákona  –  prodej  tabákových  výrobků  a  tabákových  potřeb 
pomocí  prodejních  automatů,  u  nichž nelze  vyloučit  prodej  osobám 
mladším  18  let  věku,  je  zakázán. Veškeré  další  formy  prodeje,  při 
kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou zakázány.

- § 6 zákona – prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let 
se zakazuje.

- § 7  – provozovatel je  povinen  na místech  prodeje  tabákových 
výrobků umístit pro kupujícího zjevně viditelný text zákazu prodeje 
tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Text musí být pořízen 
v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě, o ve-
likosti písma nejméně 5 cm.

- § 8 vymezuje prostory, kde je zakázáno kouřit  (veřejná místa 
– např. nástupiště, čekárny, vnější i vnitřní prostory škol a školských 
zařízení, zařízení společného stravování, kina, vnitřní prostory zdravot-
nických zařízení všech typů, budovy územních samosprávných celků 
…). Prostory vyhrazené pro kuřáky musí být provozovatelem označeny 
zjevně viditelným nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“ nebo jiným 
obdobným způsobem. 

- § 9 na místech, kde je podle § 8 zakázáno kouřit, je provozovatel 
povinen umístit u vstupu zjevně viditelný text zákazu kouření, který 
musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém 
podkladě, o velikosti písma nejméně 5 cm, a grafickou značkou zákazu 
kouření, jejich vzhled je stanoven zvláštním právním předpisem – Na-
řízení vlády č. 11/2002 Sb.

- § 14 - provozovatel je povinen na místech prodeje alkoholických 
nápojů umístit pro kupujícího zjevně viditelný  text zákazu prodeje 
osobám mladším 18 let.  Text musí  být  pořízen  v  českém  jazyce 
černými  tiskacími  písmeny  na  bílém  podkladě,  o  velikosti  písma 
nejméně 5 cm.
Dodržování ustanovení zákona provádí obecní policie, Policie ČR, 

obec, Česká  obchodní  inspekce  jde-li  o  alkohol,  Státní  zemědělská 
inspekce, jde-li o tabákové výrobky, orgán ochrany veřejného zdraví 
(hygiena),  jde-li  o  stravovací  služby. Mezi  orgány  projednávající 
porušení zákona patří i obec. Porušení zákona je správním deliktem. 
Podle  zákona  se  ukládají  sankce  provozovatelům,  nikoliv  obsluze. 
Provozovateli – fyzické osobě - může být uložena sankce do 50.000,- 

Kč, provozovateli – právnické osobě – do 500.000,- 
Kč, zákaz činnosti až na dva roky v případě obou 
druhů provozovatelů. Pokutu nelze uložit, byla–li za 
totéž jednání uložena pokuta podle jiných právních 
předpisů. Porušení povinností stanovených zákonem 
fyzickou osobou – např. prodejcem – řeší ustanovení 
§ 30, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
To jsou strohé informace o právní úpravě. Dalším je její každodenní 

naplňování,  které  je  na  jednotlivcích  –  rodičích,  prodejci,  kontrole 
obce, policii, apod.
Cedule a sankce to nevyřeší. Začíná to dostupností alkoholu a cigaret 

dětem. Neměli  bychom dětem dělat  tyto  výrobky  snadno  dostupné. 
Normy (chování) se mění v závislosti na to, co je považováno za ob-
vyklé, co převažuje, co ostatní tolerují. Zpřístupnění alkoholu a cigaret 
dětem je pro ně signál, že je to normální. Fakt není normální zapálit si, 
otevřít si láhev ve dvanácti, třinácti, čtrnácti, patnácti, ..., ještě k tomu 
ve dne a na veřejnosti.
Blíží se prázdniny - období zaslouženého oddechu dětí. Současně se 

zvýší množství jejich volného času, a to může být ve výše uvedeném 
kontextu a v některých případech nebezpečná kombinace. 

Strnad Bohumír, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Úvod do meteorologie
(pokračování z předchozího čísla)

5. OBLAKA 
Oblak – neodborně mrak – je viditelný shluk 

drobounkých vodních kapiček nebo  ledových 
krystalků (popřípadě obojího) v ovzduší. Obla-
ky se skládají z kapiček vody či krystalků ledu 
(případně mohou obsahovat i větší vodní nebo 
ledové částice, popř. částice kouře nebo prachu). 
Viditelnými  se  stávají  pakliže  světlo odrážejí, 
rozptylují či propouštějí. 
Oblaky jsou v neustálém vývoji. Kolem roku 

1840  prohlásil  německý meteorolog H. W. 
Dove, že žádný oblak není stálým útvarem, ale 
že je to neustálý proces, děj. Obdobně sovětský 
meteorolog S.P.Chromov zdůrazňuje, že oblaky 
jsou ve stavu nepřetržitého vzniku a rozpouštění. 
Samotné oblaky, zvláště pak ty kupovité, mají 
krátkou životnost, která vždy závisí jen a pouze 
na dodávce nové vlhkosti. Kupříkladu  indivi-
duální existence kupovitého oblaku trvá jen 10 
až 15 minut. Vodní kapičky v oblaku se rychle 
vypařují  a  jsou  ihned  nahrazovány  novými. 
Oblak je tedy pouze v daný okamžik viditelnou 
částí  celkové hmoty vody, která  se zúčastňuje 
tohoto procesu. 
Oblaky třídíme podle: 
- vzniku a vývoje (např. frontální, nefrontální, 

kupovité, turbulentní) 
- složení (vodní, ledové a smíšené) 
- výšky (nízké, střední, vysoké a s vertikálním 

vývojem) 
- vzhledu (na  jednotlivé druhy dle meziná-

rodního dělení) 
V mírných zeměpisných výškách se oblaky 

vyskytují zhruba do výšky 13 km. Na základě 
úmluvy,  byla  tato  vrstva,  ve  které  se  oblaka 
vyskytují, rozdělena na tři oblačná patra (viz obr. 
8) a oblaky v nich se vyskytující jsou: 

- oblaky vysokého patra 
- oblaky středního patra 
- oblaky nízkého patra 
- oblaky vertikálního vývoje – zasahují do 

více oblačných pater 

Mezinárodní rozdělení oblaků: 
Dle mezinárodní úmluvy rozdělujeme oblaky 

na 10 níže uvedených druhů: 
1. Cirrus - Ci 
Jsou složeny s krystalků ledu a mají podobu 

jednotlivých vzájemně oddělených obláčků v po-
době bílých vláken nebo bílých plošek či úzkých 

Oblačná patra, druhy oblaků a jejich podoby 
(podle W. Bertha, W. Kellera a U. Scharnowa, 1973) 

pruhů. Nezeslabují sluneční ani měsíční světlo. 
2. Cirrocumulus - Cc 
Jsou  složeny  z  ledových  krystalků  a mají 

podobu tenkých, menších nebo větších skupin 
bílých obláčků bez vlastního stínu. Často se jedná 
o malé chomáčky, vlnky nebo čočky. Lidově se 
jim přezdívá „malé beránky“. 

3. Cirrostratus - Cs 
Oblak složený z ledových krystalků. Podobu 

má jako průsvitný bělavý závoj oblaků vláknité-
ho nebo hladkého vzhledu, který úplně nebo čás-
tečně pokrývá oblohu. Nikdy není tak hustý, aby 
zmizely stíny předmětů ozářených Sluncem. 

4. Altocumulus - Ac 
Jsou  to menší nebo větší  skupiny, či vrstvy 

oblaků, bílé šedé nebo obojí barvy mající vlastní 
stín. Říká se jim velké beránky a jsou složeny 
převážně z malých vodních kapiček. 

5. Altostratus - As 
Je to šedavá nebo modravá oblačná plocha, 

s  vláknitou  nebo  žebrovitou  strukturou,  po-
krývající  úplně nebo částečně oblohu. V  jeho 
nejtenčích částech prosvítají obrysy Slunce nebo 
Měsíce jen nezřetelně jako matným sklem. Co 
do složení,  jedná se o smíšený oblak, z něhož 
obvykle nevypadávají srážky, pokud však ano, 
pak jde většinou o trvalé srážky slabé intenzity 
v podobě deště či sněhu. 

6. Nimbostratus - Ns 
Je to typický dešťový oblak v podobě šedé, 

často tmavé a jednotvárné oblačné vrstvy, ze kte-
ré vždy vypadávají víceméně trvalé, stejnoměrné 
a  někdy  i  poměrně  intenzivní  dešťové  nebo 
sněhové srážky. Vrstva těchto oblaků je všude 
tak hustá, že poloha Slunce není nikdy patrná. 
Jedná se o typický oblak teplé fronty. 

7. Stratocumulus - Sc 
Jsou to šedé nebo bělavé oblaky, popřípadě 

obojí barvy, menší či větší skupiny oblaků, které 
téměř vždy mají tmavá místa. Oblak se skládá 
z částí podobných dlaždicím zdánlivé velikosti 
větší  jak 5

o

. Nemá vláknitý vzhled.  Je  složen 
z vodních  kapiček. Mohou  z  něj  vypadávat 
srážky, ale vždy jen slabé intenzity. 

8. Stratus - St 
Šedá  poměrně  jednotvárná  oblačná  vrstva 

s nízkou základnou, často se vyskytuje jen jako 
místní oblak. Je složen z malých vodních kapi-
ček. Srážky z něj většinou nevypadávají, pokud 
však ano, pak jedině v podobě mrholení. 

9. Cumulus - Cu 

Jsou  to  osamocené  kypré,  obvykle  zářivě 
bílé  a  husté  oblaky  s  ostře  ohraničenými ob-
rysy,  vyvíjející  se  směrem vzhůru  v  podobě 
kup, kupolí nebo věží. Jejich rostoucí část má 
často  podobu květáku,  základna  bývá  tmavá 
a  vodorovná. Vertikální  profil  je  následující: 
základna v nízkém patře, vrcholky dosahují až 
do středního patra. Rozlišujeme 3 hlavní stadia 
vývoje oblaku Cumulus: 

1. Cumulus humilis – zploštělý oblak s rov-
nou základnou. Poměr šířky základny ku výšce 
oblaku je cca 2:1. 
2. Cumulus mediocris – poměr šířky základny 

ku výšce oblaku je cca 1:1. 
3. Cumulus  congestus – mohutné  kumuly 

s  tmavými  základnami,  které  se  spojují  do 
větších celků a vytvářejí tak rozmanité hrady či 
řady. Jsou počátečním stadiem pro vznik oblaků 
Cumulonimbus. Z tohoto oblaku již mohou vypa-
dávat srážky a to ve formě slabých přeháněk.

10. Cumulonimbus - Cb 
Synonymem  pro  název  tohoto  oblaku  je 

bouřkový oblak.  Je  to mohutný a hustý oblak 
velmi značného vertikálního rozsahu v podobě 
hor nebo obrovských věží. Část jeho vrcholu je 
obvykle hladká, popř. vláknitá nebo žebrovitá 
a téměř vždy zploštělá rozšiřuje se do podoby 
vějíře, kovadliny nebo širokého chocholu (obr. 
9). Základna leží v nízkém patře (1 až 2 km ale 
i  níže),  vrchol  sahá  do  středního  či  dokonce 
vysokého patra  (u nás průměrně 7  až 9 km). 
Největší Cumulonimby můžeme nalézt  v  tro-
pických oblastech,  kde  jejich vrcholy mohou 
dosahovat až k 20 km (u nás maximálně jen do 
15 až 16 km). Na velikosti oblaku velmi záleží 
intenzita bouřkových projevů (množství, forma 
a  intenzita  srážek,  četnost blesků, doba  trvání 
bouřky apod.). 
Co do složení je smíšeným oblakem. Vytváří 

se  postupným přerůstáním  silně  vyvinutých 
oblaků Cumulus  congestus. Působí  hrozivým 
dojmem. Díky  silným vertikálním výstupným 
proudům, mohou vznikat v tomto oblaku kroupy 
či kusy ledu. Na přední straně silně vyvinutých 
Cumulonimbů  se mohou  ze  základny oblaku 
spouštět rotující kužele vzdušných vírů v jejichž 
nitrech je značně nízký tlak. Díky tomu dochází 
k nasávání okolního vzduchu včetně lehčích a 
mnohdy  i  těžších předmětů vůkol. Dosáhne-li 
kužel země, hovoříme o trombě či tornádu. Vítr 
v těchto vírech dosahuje rychlostí až 120 m/s. 
Dalším jevem, souvisejícím s oblakem Cumu-
lonimbus jsou blesky a hřmění. Jsou to projevy 
přenosu elektrického náboje mezi oblaky navzá-
jem nebo mezi oblaky a zemí, a jsou důkazem 
toho,  jakými obrovskými zásobárnami energie 
Cumulonimby jsou. 

 Profil Cumulonimbu a proudění v něm
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Projekt zvyšování adaptability
občanů se zdravotním postižením

Projekt je zaměřen na dlouhodobě 
nezaměstnané občany se zdravotním 
postižením v kraji Středočeském, Králo-
véhradeckém, Libereckém a Pardubickém. 
Chce motivovat ZP občany k vědomému 
rozhodnutí celoživotně se vzdělávat. Také 
si klade za cíl nalézt a ověřit postupy, 
které umožní zaměstnání zdravotně po-
stižených osob. V neposlední řadě chce 
zlepšit jejich možnosti v uplatnění na trhu 
práce. Zaměstnávání (zaměstnavatelnost) 
ZP spoluobčanů je potřeba průběžně řešit 
s ohledem na hrozící sociální vyloučení.
V  rámci  řady  informačních brožurek o 

projektu vyšla 3. publikace nazvaná Ově-
řovací kurzy. Jak název napovídá, obsahuje 
nejrůznější informace o vzdělávacích kur-
zech, které se v loňském roce uskutečnily 
v 8 městech zúčastněných krajů.
Brožura má  20  stran  a  je  rozdělená 

do 6 kapitol. Čtenář  se v nich dozví,  co 
bylo  náplní  jednotlivých  kurzů  (rozvoj 

osobnosti,  informační  technologie,  pod-
nikání, angličtina), kde a kdy se konaly a 
kolik se jich zúčastnilo handicapovaných. 
Nejvíce však čtenáře zřejmě zaujme 4. a 
5. kapitola.
Ve  4.  kapitole  jsou  kurzy  popisovány 

z  pohledu  lektorů.  Najdeme  tam  řadu 
postřehů. Lektoři se kupříkladu shodli na 
tom, jak důležité je vybrat pro kurzy vhod-
né prostředí, v němž budou mít postižení 
potřebné  zázemí  a  pohodlí  a  kam  také 
nebudou muset denně dojíždět. V kapitole 
jsou popsány i další výhody pobytových 
kurzů. Například to, že když spolu handi-
capovaní v kurzu tráví celé dny, spřátelí se 
a při výuce se jim lépe pracuje. Kapitola se 
zabývá také rozdíly mezi handicapovaný-
mi, kteří kurzy absolvovali. Jak se lektoři 
zmínili, zajímavě se například lišil přístup 
„náctiletých“ a o generaci starších účast-
níků. Zatímco mladší brali kurzy spíš jako 
zpestření školní docházky, dříve narození 

měli opravdovou snahu se něčemu naučit. 
V této kapitole je také popsáno to, co kurzy 
handicapovaným daly. Kromě nových zna-
lostí tkvěl přínos podle lektorů především 
v tom, že účastníci udělali velký pokrok 
v  oblasti  vyjadřování,  sebeprezentace  a 
získali větší sebevědomí.
Pátá  kapitola  naproti  tomu  vypovídá 

o  názorech  samotných  absolventů.  Ob-
sahuje tři rozhovory s účastníky různého 
věku, handicapu  i místa bydliště. Z  roz-
hovorů  vyplývá,  že  kurzy  pro  ně  byly 
přínosem, že jim pomohly získat znalosti 
a  chuť  do  dalšího  náročného  usilování 
o zaměstnání i v ambicích podnikat (kurz 
podnikání). Velmi ocenili také skutečnost, 
že na kurzech poznali mnoho přátel, kteří 
mají podobné problémy a starosti. Uvádě-
jí, že jsou s nimi v kontaktu i nadále a už 
se necítí „odtržení od světa“.
Publikace  je  doplněna  fotografiemi 

z kurzů ve Výtvarném centru Sněženka ve 
Smržovce a libereckém Koloseu. Doplňuje 
ji brožurka Ověřovací kurzy – technická 
část.  Brožury  lze  získat  kupříkladu Vý-
tvarném centru Sněženka nebo u nositele 
projektu, firmy S-comp.
Kromě řady brožur vznikly také infor-

mační audio a video materiály. Je v nich 
vysvětlen smysl projektu, o svých zkuše-
nostech  a  pocitech  tam  hovoří  účastníci 
vzdělávacích kurzů i jejich lektoři. Upra-
vený  audio materiál  zazněl  ve  vysílání 
Českého rozhlasu.
Projekt, který odstartoval v roce 2005, 

k poslednímu červnu končí.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Projekt  financuje  Evropská  unie  a 

MPSV. Nositelem  projektu  je  firma  S-
COMP.
Tiskovou  zprávu  zpracovalo  občan-

ské  sdružení Unikátní  Projekty,  partner 
projektu.
S-comp: RNDr. Karel Vyhnal a Ing. Eva 

Hokovská 226205470
Za obč. s. Unikátní projekty zpracovala 

Alena Šejblová 483 382 042

INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY
Často se v občanské poradně setkáváme 

s problémy zadlužených občanů, kteří ne-
jsou schopni své dluhy platit.  Dluhy jsou 
potom vymáhány exekutory.
Nahromadění dluhů v některých přípa-

dech  souvisí  se  závislostmi  na  alkoholu, 
drogách a hazardních hrách. Negativními 
důsledky  těchto  závislostí  jsou  krachy 

v  podnikání,  ztrá-
ta  bydlení,  bezdo-
movectví,  rozpady 
manželství a rodin. 
S  tím  souvisí  čas-
tá  trestná  činnost, 
zpronevěry,  kráde-
že,  podvody,  ne-
placení  výživného, 
později se připojuje 

násilná trestná majetková činnost.
Na internetových stránkách  www.her-

nizakon.cz je možné se zapojit do časově 
omezené  (květen - červenec) řízené dis-
kuse k problematice her a loterií. Dále je 
možné se na stránkách www.stophazardu.
cz připojit k iniciativě a petici „Za regulaci 
hazardu v České republice“.

(více viz. přiložený dokument)
Jedním z cílů občanských poraden 

je  působit  na  chod 
veřejné  správy  a 
samosprávy ve pro-
spěch občanů. Nyní 
tak  činíme  a  žádá-
me vás, abyste zvá-
žili  nebezpečnost 
hazardních  her  a 

jejich nezbytnost ve vašem městě. Žádáme 
vás, abyste se připojili k petici „Za regulaci 
hazardu v ČR“.

Za Občanskou poradnu Ústí nad Orlicí
Marcela Náhlíková

Upozorňuji všechny 
šiřitele nepravdivých 
zpráv, že se nestěhuji z 
Králík a ani nepřenechá-
vám svoji ordinaci svým 
kolegům. V úmyslu jsem 
to nikdy neměla a ani 
nemám.

Eva Rýcová, MUDr.
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Poutní dům
Dolní Hedeč 2
561 69 Králíky

Tel: (+420)465 631 178
Mobil:        605 912 840
e-mail: info@poutnidum.cz

Klášter redemptoristů
Kopeček 1 
561 69 Králíky

Tel: (+420)465 631 744
Mobil:        604 713 135
e-mail: kraliky@cssr.cz

Hora Matky Boží - Králíky
www.kraliky-klaster.cz www.poutnidum.cz

HLAVNÍ POUŤ

SLAVNOST NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

V neděli 17. 8. 2008
Program:

  9:30   Růženec
10:00   Hlavní mše svatá, kterou celebruje

Mons. Dominik Duka 

Po mši svaté průvod s milostným obrazem
Panny Marie

Celodenní program zajištěn

SRDEČNĚ ZVOU REDEMPTORISTÉ A
POUTNÍ DŮM

Sbor STUDÁNKA Základní umělecké školy
v Bystřici nad Pernštejnem (1997-2008)
Sbormistr Mgr. Inka Pospíšilová, Ph.D.
Klavírní doprovod Mgr. Olga Pospíšilová, Ph.D.
Dětský  pěvecký  sbor  STUDÁNKA  při  ZUŠ  v  Bystřici  nad 

Pernštejnem vznikl v roce 1997, zpívá tedy již jedenáctým rokem. 
V repertoáru má téměř 200 skladeb, od gregorlánského chorálu až 
k současným autorům. Fungují zde vlastně v rámci jednoho tělesa 
sbory tři - přípravné sbory PRAMEN a PRAMÍNEK, nejstarší zpěváci 
a zpěvačky se později postupně zařazují do sboru STUDÁNKA. Sou-
časná sbormistryně Inka Pospíšilová stála u zrodu DPS Studánka. Za 
tu dobu se sbor pod jejím vedením úspěšně zúčastnil mnoha přehlídek 
a uspořádal desítky koncertů. Tak jako všechna umělecká činnost, není 
působení DPS ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem bez problémů - zejména 
v oblasti finanční. Díky všem, kteří mají pochopení pro mladé zpěváky 
a zpěvačky, překonává sbor obvyklé nepohody a vychovává budoucí 
opory dospělých pěveckých sborů, rozvíjí schopnosti a dovednosti 
svých členů.
Dovoluji si Vás tímto pozvat do Šanova, kde 16. srpna 2008 v míst-

ním kostelíku v podvečerním čase v 18.18 hod. tento dětský sbor zazpí-
vá. Přejí všem návštěvníkům koncertu pěkný umělecký zážitek.

Marie Podalová

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

SPORTOVNÍ DEN
NA

 POUŤÁKU
Pro koho: Pro všechny děti (i pro ty velké)
Kdy: V sobotu 20. 9. 2008 ve 14:30 hod.
Kde: POUTNÍ DŮM A OKOLÍ

VE 13.30 DĚTSKÁ MŠE SVATÁ V KOSTELE

SRDEČNĚ ZVOU REDEMPTORISTÉ A POUTNÍ DŮM

Slet Chroustů
Tradiční slet příznivců motorového paraglidingu s názvem 

„Slet Chroustů“ se koná pod záštitou hejtmana Pardubického 
kraje v termínu 25. - 26. července 2008 na polním letišti Červený 
Potok. Letecká soutěž pro piloty, bohatý doprovodný program: 
projekce filmů s leteckou tematikou, ukázky možností motorové-
ho paraglidingu, seskok parašutistů. V sobotu večer s hudbou a 
tancem, vystoupení skupiny historického šermu Lucrezia. Akci 
pořádá Spolek přátel vzduchoplavby Letohrad.
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Výzva k podání nabídek na projekt 
„Využití a provoz Evropského domu Králíky“
Dne  25.  6.  2008  schválila  Rada Města 

Králíky na svém jednání pod číslem jednacím 
RM/2008/28/341  návrh  na  vyhlášení  výzvy 
k podání nabídek na projekt „Využití a provoz 
Evropského domu Králíky“. Rada Města Králíky 
zároveň uložila odboru školství, kultury a tělo-
výchovy zajistit nezbytné právní kroky spojené 
s vyhlášením veřejné výzvy na zajištění provozu 
Evropského domu Králíky. 
Město Králíky, zastoupené vedoucím odboru 

školství, kultury  a tělovýchovy, vyhlašuje výzvu 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu  (v  souladu  s  §  12  odst.  3  zákona  č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, dále jen „zákon“). Vlastní text výzvy je 
uveden dále.

Obsah
  Úvod
1.  Zadavatel a název projektu
2.  Zadání – obsah nabídky
3.  Místo realizace
4.  Součinnost zadavatele
5.  Podání nabídek
6.  Termíny
7.  Hodnocení nabídek
8.  Kvalifikace uchazečů
9.  Ostatní

Úvod
Z analýzy situace v celém regionu Králicka 

a Kladské  kotliny  vyplývá,  že  jeho  sociálně 
ekonomický  rozvoj  lze úspěšně  realizovat  jen 
podporou cestovního  ruchu, přičemž obsahem 
pojmu cestovní  ruch není pouze  rekreační  tu-
ristika, ale také – a v tomto případě především 
– turistika obchodní a odborná.
Město Králíky jako investor realizovalo v le-

tech 2006-2007 záchranu a rekonstrukci domu 
čp. 353 v ul. Dlouhá,  jehož název „Evropský 
dům“ vznikl historicky v době, kdy byly  for-
mulovány požadavky pro dotaci z evropských 
strukturálních fondů. Výchozí úvahou pro žádost 
o financování  z EU  a  tedy  i  podmínkou  pro 
vyplacení  těchto prostředků  je využití budovy 
pro  veřejně  prospěšné  účely,  především  pro 
podporu  ekonomického  a  sociálního  rozvoje 
králického regionu. 
Město Králíky  proto  vyhlašuje  soutěž  na 

využití a provoz tohoto objektu s tím, že forma 
vztahu s provozovatelem  je dána zkušenostmi 
z ročního provozu Evropského domu  na základě 
nájemní smlouvy.

1. Zadavatel a název projektu
Zadavatel: Město Králíky, IČ 00279072
Městský úřad Králíky, Velké náměstí čp. 5, 

561 69 Králíky.
Název projektu: Využití a provoz Evropského 

domu Králíky.

2. Zadání – obsah nabídky
Vypracovat a předložit projekt na využití bu-

dovy s číslem popisným 353 na st.p.č. 213 s ná-
zvem „Evropský dům“ s těmito podmínkami: 

2.1 Projekt musí respektovat podmínky vyme-
zené investorovi při udělení dotace:  trvání pro-
jektu nejméně 5 let, objekt ve vlastnictví města, 
na objektu umístěna pamětní deska a informace 
o  účasti  prostředků EU,  charakter  činností  a 

poskytovaných  služeb v  souladu  se  záměrem 
uchování duchovního dědictví regionu.

2.2 Projekt může obsahovat  různé  aktivity, 
včetně nadregionálních, které nejsou neslučitelné 
se  základním posláním objektu.  Jde například 
o  podnikatelské  aktivity  v oblasti  vzdělání, 
reklamy,  stáží  a  výměn,  konferencí  a  výstav, 
vydavatelství, poradenství a jiné.

2.3 Projekt musí kromě aktivit  navržených 
navrhovatelem obsahovat také 

a) destinační management pro region Králicko 
v oblastech cestovního ruchu a podnikatelských 
aktivit s přímou vazbou na společnost Králický 
Sněžník, o.p.s., 

b) provozování informačního centra a veřej-
ného internetu,

c) pronájem nebytových prostor – kanceláří 
nadacím a subjektům zabývajícím se činnostmi 
naplňujícími hlavní cíle Evropského domu

d) využití přednáškového sálu a galerie.
2.4  Projekt musí  obsahovat  ekonomickou 

část:
a) náklady a výnosy (počáteční i provozní),
b)  způsob financování  (počáteční  i  dlouho-

dobý).
2.5 Projekt musí obsahovat obchodní a pro-

vozní část:
a)  způsob  provozování  aktivit  (personál, 

organizace atd.),
b) zajištění péče o pronajatý majetek.

3. Místo realizace 
3.1  Evropský  dům  čp.  353  v ul. Dlouhá 

v Králíkách. Jde o památkově chráněný objekt 
v centru města, na kterém v současnosti probíhají 
opravy po zřícení  střechy a  celkové zanedba-
nosti. Opravy se týkají interiéru i exteriéru, ale 
v maximálně možné míře zachovávají původní 
dispoziční řešení. 
Dispozice: 
1. n.p. - 2 kanceláře, 2 pokoje, soc. zařízení
podl. plocha celkem 191,70 m2

2.  n.p.  -  foyer,  přednáškový  sál,  sociální 
zařízení
podl. plocha celkem 202,70 m2 
3. n.p. - galerie
podl. plocha celkem   59,80 m2

3.2  Interiérové  úpravy  jsou možné,  budou 
však realizovány jen pro vítězný projekt a  jen 
takové,  které  nenaruší  limity  stanovené  pro 
tento  památkový objekt  a  budou dlouhodobě 
akceptovatelné.

4. Součinnost zadavatele
4.1  Zadavatel  umožní  uchazeči  prohlídku 

objektu, případně poskytne kopii půdorysů. 
4.2 Uchazeč má právo na podání vysvětlení 

k zadávací dokumentaci, které je možné poskyt-
nout telefonicky či prostřednictvím e-mailu. 
kontaktní osoby:
Jana Ponocná tel.: +420 465 670 702
mailto: j.ponocna@orlicko.cz
Bc. Jan Divíšek tel.: +420 465 670 721
mailto: j.divisek@orlicko.cz
Bc. Věra Kubíčková: tel. +420465670 741,
mailto: v.kubickova@orlicko.cz
5. Podání nabídek
5.1 Uchazeč podá nabídku v písemné formě, 

osobně nebo doporučenou poštou na adresu za-
davatele:  Město Králíky,  Městský úřad, Velké 

náměstí č.p.5, 561 69 Králíky
5.2 Nabídka musí  být  podána  v uzavřené 

obálce opatřené přelepkami a razítky uchazeče 
a  se  zřetelným nápisem  „NABÍDKA  - ED“, 
NEOTVÍRAT. 

5.3 Uvnitř  obálky bude nabídka v  jediném 
výtisku v nesmazatelné formě – tj. veškeré části 
nabídky včetně příloh budou tvořit jeden nero-
zebíratelný a přelepený celek a jednotlivé strany 
nabídky budou očíslovány vzestupně od č. 1 a 
zabezpečeny proti manipulaci sešitím. 

5.4 Nabídka musí být podepsána statutárním 
zástupcem.

5.5 Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem 
je považováno převzetí podatelnou zadavatele. 
Obálky, které budou převzaty po uplynutí lhůty, 
nebudou otevírány a budou bezodkladně vráceny 
žadateli.

5.6 Doručené obálky budou zadavatelem evi-
dovány a budou jim přidělena evidenční čísla.

6. Termíny
6.1 Předložení nabídky
do 21. 07. 2008 do 12.00 hod.
6.2 Žádost o dodatečné informaced
do 14. 07. 2008 do 15.00 hod.
Odpovědi  budou  zpracovány  neprodleně 

s ohledem na  jejich  složitost,  ale  informace 
budou podány  jen  takové, které má zadavatel 
k dispozici a které nejsou nepublikovatelné.

6.3 Otevírání obálek
21. 07. 2008 v 15.00 hod. v budově Městského 

úřadu – kancelář tajemníka.
Při otevírání obálek bude posouzena a proto-

kolována  formální úplnost nabídek. Formálně 
neúplné nabídky budou vyřazeny a uchazeč o 
tom bude informován.

6.4 Oznámení o výsledku do 28. 07. 2008. 
Současně bude vítěz soutěže vyzván k jednání 
o smlouvě.

7. Hodnocení nabídek
7.1 Hodnotící komisí bude Rada města Králí-

ky. Ta vyhodnotí nabídky, které nebyly vyřazeny 
pro pozdní podání nebo formální neúplnost.

7.2  Kritéria  pro  posouzení  nejvhodnější 
nabídky:

a) Ekonomické  parametry  –  váha  35 %. 
Hodnotí  se  bilance  a finanční  výhodnost  pro 
zadavatele.

b) Rozsah a způsob využití objektu – váha 
35 %. Hodnotí se šíře poskytovaných služeb a 
činností, jejich komplexnost, zapojení projektu 
do  širšího  kontextu  rozvoje  celého  regionu 
Králicka, míra nadregionálního a přeshraničního 
využití, atd.

c) Další parametry – váha 30 %.  Hodnotí se 
profil  a  reference žadatele,  návrhy  spolupráce 
nebo  aktivit  nad  rámec  projektu,  originalita, 
dlouhodobost, atd.

d) Zachování podmínek pro udělení dotace 
– nemá váhu,  je  však  nezbytnou podmínkou 
hodnocení.

7.3 Komise stanoví pořadí podle součtu vah 
jednotlivých kritérií. V případě, že se na prvním 
nebo druhém místě umístí dvě stejně hodnocené 
nabídky, komise má právo požádat o doplňující 
údaje nebo rozhodnout o druhém kole pouze pro 
tyto uchazeče. Do něho postoupí dvě (tři) nejlepší 

(pokračování na následující straně)
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Výzva k podání nabídek na projekt 
„Využití a provoz Evropského domu Králíky“
nabídky s tím, že je budou moci žadatelé upravit 
nebo doplnit pro vylepšení své pozice. 

8. Kvalifikace uchazečů
8.1 Uchazečem se rozumí ten, který ve stano-

vené době podá (pouze) jednu nabídku.
8.2 Uchazečem může být kterákoliv osoba 

oprávněná k podnikání, bez ohledu na bydliště 
nebo sídlo.

8.3 Uchazeč prokazuje, že:
a)  je  oprávněn k podnikání  – předložením 

výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, 
má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních 
právních předpisů, ne starší 90 dnů ke dni podání 
nabídky. Oprávnění k podnikání musí doložit ve 
stejnopise nebo v úředně ověřené kopii,

b) není v likvidaci  - splnění prokazuje pro-
hlášením,

c)  v uplynulých 3  letech proti  němu nebyl 
prohlášen konkurs nebo nebyl konkurs zrušen 
pro  nedostatek majetku  –  splnění  prokazuje 
prohlášením,

d) nemá v evidenci daní daňové nedoplatky 
– splnění prokazuje prohlášením

e) fyzická soba nebyla pravomocně odsouzena 
pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení 
trestného činu, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání;  jde-li  o  právnickou 
osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, nebo 
statutárním orgánem pověřený zástupce – splnění 
prokazuje prohlášením,

f)  fyzická ani právnická osoba nemá dluhy 

vůči Městu Králíky –  splnění  prokazuje  pro-
hlášením

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném 
a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku 
na  státní  politiku  zaměstnanosti,  s výjimkou 
povolených  splátek  –  splnění  prokazuje  pro-
hlášením,

9. Ostatní
9.1 S vítězem bude zahájeno jednání o znění 

smlouvy podle výsledku hodnocení nabídek.  
V  případě,  že  toto  jednání  bude  neúspěšné, 
může být jednáno s dalším uchazečem v po-
řadí.

9.2 Délka smluvního vztahu bude po vzá-
jemném  jednání  upravena  tak,  aby  odrážela 
ekonomickou návratnost uvedenou ve vítězné 
nabídce.  Zadavatel  však  do  smlouvy  vsune 
výpovědní lhůtu pro případ, že se v průběhu 
provozu ukáže, že projekt podle deklarovaných 
parametrů není životaschopný.

9.3 Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení 
soutěže kdykoliv bez udání důvodů.

Vyřizuje: Bc. Jan Divíšek

Úspěšné soutěžní
klání žáků

hudebního oboru
ZUŠ Králíky

Pro  školní  rok  2007-2008  vyhlásilo 
Ministerstvo  školství, mládeže  a  tělový-
chovy  ČR  soutěž  hudebního  oboru  ve 
hře na: klavír, kytaru, smyčcové nástroje, 
akordeon.
Školního kola  se  zúčastnilo 37  žáků a 

nejlepší  z  nich  reprezentovali  naši  školu 
v dalších kolech, s jejichž výsledky se rádi 
pochlubíme.

Výsledky okresního kola:
Okresní kolo ve hře na klavír, které se 

uskutečnilo ve Vysokém Mýtě,  26.února, 
dopadlo pro naši školu s těmito výsledky: 
Tomáš Fabián - 3. místo (ze třídy S. Bar-
tikové), Michala Pešková - 3. místo  (ze 
třídy S. Bartikové), Jan Mach - 1. místo 
s postupem (ze třídy O. Zajacové).
Smyčcové  nástroje měly  okresní  kolo 

v Lanškrouně  13.  března,  a  naše  jediná 
soutěžící  ve  hře  na  housle Kamila Ta-
hadlová získala  2.  místo  (ze  třídy  K. 
Dominikusové).
Kytara okresní kolo v Žamberku 2. dub-

na: Lucie Nesvadbová - 1. místo s postu-
pem, Klára Široká - 1. místo s postupem, 
Andrea Hošpesová  - 3. místo, Kytarové 
duo L. Nesvadbová + K. Široká - 1. místo 
s postupem  (všechny ze třídy J. Hrdové).

Výsledky krajského kola:
Klavír  –  Pardubice  17.  března  -  Jan 

Mach (2. místo).
Kytara – Pardubice 16. dubna  - Lucie 

Nesvadbová (1. místo s postupem), Klára 
Široká (1. místo  s  postupem). Kytarové 
duo  - L. Nesvadbová + K. Široká  (2. 
místo).

Výsledky ústředního kola:
Kytara  – Nové  Strašecí  30.  5.  -  1.  6. 

- Lucie Nesvadbová (2. místo),  Klára 
Široká (3. místo).
Vedení školy ještě  jednou všem soutě-

žícím a jejich pedagogům blahopřeje a žá-
kům přeje hodně zdaru v dalším studiu.

Za ZUŠ  Olga Zajacová
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Nalezení psi – hledáme nové chovatele

Pes č.1
- pes, kříženec německého ovčáka, výška 50 cm
- odchycen v Červené Vodě – část Bílá Voda dne 10.6.2008
- černý, hnědé pálení s bílou náprsenkou 
- stáří 1-2 roky 

Pes č.2
- pes, kříženec labradora , výška 60 cm 
- odchycen v Červené Vodě dne 9.6.2008
- černý s bílou náprsenkou
- stáří 8-10 let

Pokud budete mít o nějakého psa zájem, ozvěte se, prosím, na tel.č. 731 151 953. Děkuji. Ing. Blümel Vilém, Obecní úřad Červená Voda

Z pátého setkání Králíků v Králíkách
Králíky - Už páté setkání Králíků v Králíkách 

se uskutečnilo v sobotu.
Od 9 hodin probíhala prezence příchozích, 

které  vítali  dva maskoti  letošního  jubilejního 
setkání. O hodinu  později  předseda  sdružení 
Jan Králík všechny účastníky přivítal v Evrop-
ském domě, kde se uskutečnila beseda s letošní 
celebritou Evou Králíkovou, vedoucí skupiny 
pro odvykání kouření při 1. Lékařské  fakultě 
UK. Eva Králíková velice  netradiční  formou 
hovořila o problematice závislosti na tabáku a 
předala konkrétní rady, jak zjistit, kolik dehtu 
a  jiných  látek  kuřákům v  plicích  zůstává  po 
vykouření jedné cigarety.
Velký úspěch měl výlet do pivovaru v Ha-

nušovicích,  který  byl  spojen  s  ochutnávkou 
piva. Králíci  však  v  konzumaci museli  být 
opatrní, protože je po návratu do Králík čekal 
Králický šestiboj.  Jednotlivá družstva musela 
mít muže,  ženu,  dítě,  seniora  a  návštěvníka 
akce.  Jednotliví  soutěžící  vedli  urputné boje. 
Začalo  se  tradiční  disciplínou  pod  názvem 
„Strouhání králické mrkve, aneb Ostrouhej si 
Králíčku svoji mrkvičku“. Vzhledem k tomu, 
že  na  letošní  ročník  přijeli  i  občané  jménem 
Králíček, tak označení této disciplíny je velmi 
příznačné. Králický  šestiboj  vrcholil  střelbou 
na brankáře v hokejové brance, kde rozhodo-
val  každý  získaný bod o  konečném umístění 
družstev. Hlavním rozhodčím byl Josef Kváč, 
trenér Jarmily Kratochvílové, který se své role 
zhostil velice odpovědně.
V průběhu Králického  šestiboje  probíhalo 

měření  tlaku  a  soutěž  o  nejnatlakovanějšího 
Králíka. Markéta Tauberová,  která měření 
tlaku  prováděla  a  poskytovala  odborné  rady, 
předala  cenu  nejnatlakovanějšímu Králíkovi, 
který si ale nepřál být v  tisku  jmenován. Byl 
mu naměřen skutečně vysoký tlak. Králickou 
loterii vyhlašovala předsedkyně loterijní komise 
Jana Pernicová a společně s Evou Králíkovou 
předávaly  ceny  výhercům. Hlavní  cenou byl 

DVD přehrávač. Nejstarší Králík  společně  s 
Josefem Kváčem  slavnostně  pokřtil  bylinný 
likér Patriot.
Nejstarším Králíkem byl účastník z Letohra-

du (nar. 1935), nejmladším pak Mireček Králík 
z Paseky (nar. 2003). Cenu za nejvzdálenějšího 
Králíka si odnesla již tradičně rodina Králíků 
z Břeclavi.  „Přijel  jsem  z Babic  u Říčan  už 
popáté. Moc se mi tu líbí a jsem rád, že se zase 
po roce můžu setkat se svými Králíky. Ovšem 

klobásy mám rád teplejší,“ dodal jeden z účast-
níků. Akce se zúčastnila i řada místních, kteří se 
dobře bavili, zejména při sledování urputných 
bojů v Králickém šestiboji. Letošního ročníku 
se  zúčastnilo  jedenapadesát  občanů  jménem 
Králík a Králíček. K příjemné atmosféře hrála 
skupina Protektor,  sobotním odpolednem od 
mikrofonu provázel Jan Králík z pořádajícího 
sdružení Patriot CZ. 

Zdroj: orlicky.denik.cz

V minulých číslech Králického zpravodaje 
jsme zveřejňovali  aktuální  zprávy obvodního 
oddělení  Policie  ČR. Tyto  informace  byly 
operativně  zveřejňovány  na webové  stránce 
provozované místním oddělením na  „webu“ 
ministerstva vnitra ČR. Zprávy byly vydávány 
operativně a měly pro redakci KZ určitou vy-
povídající hodnotu. V průběhu měsíce června 
došlo  k  reorganizaci  systému  zveřejňování 
informací včetně migrace na  jiný web.  Infor-
mace nyní poskytuje tisková mluvčí okresního 
oddělení  hromadně  za  celý  region. Z  tohoto 
důvodu nebude redakce Králického zpravodaje 
do  odvolání  připravovat  sloupek  informací 
z místního oddělení Policie ČR.

Bezpečnost na silnici
V nedávné době byly v denním tisku a na 

internetu  publikovány  informace meziná-
rodního  sdružení  společnosti  EuroRAP  (na 
zpracování  se  podílel  i Automotoklub ČR  a 
firma CityPlan) týkající se šetření jak vysoce 
jsou rizikové komunikace v ČR. Při pracování 
mapy  rizikových silnici porovnávali  zpraco-
vatelé hustotu provozu v závislosti na počtu 
tragických dopravních nehod. Studie se neza-
bývala kvalitou povrchu komunikace. Výzkum 
vychází ze statistik nehod z let 2003 až 2005. 
Mapa  zahrnuje  všechny  tuzemské  dálnice, 
rychlostní silnice a silnice prvních tříd - celkem 

je  to 6876 kilometrů komunikací. Z analýzy 
vyplynulo, že 60 % silnici v ČR je zařazeno do 
vysoce rizikových (označeny černou barvou). 
Mapa prozrazuje, že mezi vysoce nebezpečné 
komunikace patří většinou všechny silnice od 
hraničních přechodů do nitra republiky. Bohu-
žel jako smutný  a alarmující fakt se ukázalo, že 
v našem regionu obce s rozšířenou působností 
jsou do sítě nejvíce rizikových silnic zařazeny 
všechny úseky silnic I třídy (I/11 – Suchý Vrch, 
Červená Voda po hranice regionu, I/43 – státní 
hranice – Králíky – Červená Voda).
 Z  důvodu bezpečnosti  na  těchto  komuni-

kacích  (včetně  „zkratky“ přes Boříkovice)  je 
podle našeho názoru vhodné zvýšit kontrolní 
a preventivní aktivity všech zainteresovaných 
orgánů a organizací.
Mapa nebezpečných silnic:
http://domaci.ihned.cz/c1-25458740-ev-

ropska-studie-cesko-ma-nebezpecne-silnice-
podivejte-se-kde

P.S.: základní pravidlo provozu je také přednost 
zprava, bohužel v Králíkách na Velkém náměstí 
ten kdo vyjíždí na komunikaci od městského úřadu 
přednost většinou nedostane. Obdobně je na tom 
i ten, kdo vyjíždí od na křižovatce pod náměstím 
z ulice Pivovarská - řidiči, kteří sjíždí z náměstí 
většinou také nedávají přednost zprava.....

S využitím internetu redakce KZ

Bezpečnost silničního provozu v regionu
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Výpis z jednání Rady města Králíky
21. 5.
- RM  schvaluje  Smlouvu  o  uživatelské  podpoře  k  informačnímu 

systému „Pečovatelská služba“ mezi Městem Králíky a panem Zajícem 
z Liberce a pověřuje starostku jejím podpisem.
- RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování ze SROP 

– podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – „Turistická 
oblast Králický Sněžník – partnerství v cestovním ruchu“ mezi Městem 
Králíky a Pardubickým krajem a pověřuje starostku jeho podpisem.
- RM ukládá  odboru VTS  zajistit  soutěž malého  rozsahu  na  akci 

– „Oprava místních komunikací v Králíkách“. Výzva k předložení na-
bídky bude zaslána firmám: STRABAG, a. s., Rychnov nad Kněžnou, 
SKANSKA DS a. s., Litomyšl, Chládek a Tintěra, Pardubice. Zároveň 
RM schvaluje kritérium pro hodnocení soutěže – 80% cenová nabídka, 
15% termín, 5% záruka. 
- RM ukládá odboru VTS zajistit soutěž malého rozsahu na stavbu 

– „Parkoviště osobních vozů ul. Plynárenská, Králíky“. Výzva k před-
ložení nabídky bude zaslána: STRABAG, a. s., Rychnov nad Kněžnou, 
STAVOFIN, s. r. o., Králíky, Agile spol. s r. o , Vysoké Mýto. Zároveň 
RM schvaluje kritérium pro hodnocení soutěže – 80% cenová nabídka, 
15% termín, 5% záruka. 
- RM souhlasí s podáním dovolání k Nejvyššímu soudu. 

28. 5.
- RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 497/1 v k.

ú. Dolní Lipka spočívající v uložení kanalizačního vedení a práva vstupu 
na pozemek za účelem oprav a údržby pro oprávněné Kubešových, Praha 
10 a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč. 
-  RM  schvaluje  záměr  pronájmu  pozemku  p.p.č.  2072/22  v  k.ú. 

Králíky za účelem užívání zahrady, za roční nájemné ve výši 895 Kč a 
ukládá záměr pronájmu zveřejnit.
- RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 527 v k.ú. Králíky 

za účelem údržby pozemku a sekání trávy, za roční nájemné ve výši 274 
Kč a ukládá záměr pronájmu zveřejnit.
- RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Dolní Hedeč za 

kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá předložit 
na jednání ZM záměr prodeje pozemku.
- RM přijímá nabídku Společnosti  přátel  čs.  opevnění,  o.  p.  s.  na 

využití a provoz vojenské tvrze Hůrka a pověřuje starostku a místosta-
rostu  jednáním o smlouvě mezi městem Králíky a Společností přátel 
čs. opevnění, o. p. s.
-  RM    souhlasí  s  prodloužením  hodiny  nočního  klidu  na  03:00 

hodin, a to v souvislosti s pořádáním akce „Živá hudby s posezením“ 
dne 14.06.2008 na otevřeném prostranství zahrady u bowlingu v Krá-
líkách.
- RM doporučuje ZM schválit návrh obecně závazné vyhlášky města 

Králíky stanovující koeficient pro výpočet daně z nemovitostí a ukládá 
odboru VV ve spolupráci s finančním a majetkovým odborem, předložit 
návrh vyhlášky na nejbližším jednání ZM Králíky.

4. 6.
- RM  schvaluje  záměr  výpůjčky  nemovitosti  –  stodoly  na  st.p.č. 

232 v k.ú. Prostřední Lipka za účelem skladování sena a ukládá záměr 
zveřejnit.
- RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření KÚ 
číslo 68, 69,72 a interní rozpočtové opatření číslo 2, kterými se  zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 684 000 Kč.
- RM posoudila  dle  předem  stanoveného  kritéria  ekonomické  vý-

hodnosti  předložené  nabídky na  akci    „Oprava místních  komunikací 
v Králíkách“ a rozhodla, že výše uvedenou akci provede firma STRA-
BAG a.s.. Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení smlouvy o dílo 
s vybranou firmou.
- RM posoudila  předložené nabídky na  stavbu  „Renovace  střechy 

kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Prostřední Lipce“ a dle 
předem    stanoveného  kritéria  ekonomické  výhodnosti  vybrala  firmu 
Hořínek, Králíky. Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení návrhu 
smlouvy s vybranou firmou.
- RM schvaluje objednávku a nákup do 200 ks model „řopík -VZ 37“ 

z položky rozpočtu „Cihelna 2008“ a 100 ks  „slon“, úhrada této položky 
bude provedena z položky propagace.
- RM schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2008 organizaci ZŠ 

Králíky, Moravská 647, okr. Ústí nad Orlicí dle přílohy č. 3.

- RM souhlasí pro školní rok 2008/2009 s přijetím výše uvedených 
dětí do MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.
- RM bere na vědomí inspekční zprávu a ukládá vedoucímu školní 

jídelny realizovat nápravná opatření do 31.08. 2008.
- RM schvaluje čerpání investičního fondu PO ZŠ Králíky, 5. květ-

na 412, okr. Ústí nad Orlicí ve výši 90.824 Kč na nákup dvou sestav 
školního nábytku.

11.6.
- Město Králíky  jako  vlastník  sousedního  pozemku  p.  p.  č.  71/2 

v k. ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem – stavby zahradního domku o velikosti 24,5 m2 na 
pozemku p. p. č. 82/1 v k. ú. Králíky pana Martince, Králíky a nemá 
k němu připomínky.
- Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 1527/2 

v k. ú. Dolní Boříkovice souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem – výkopové práce za účelem odvodnění 
domu čp. 151 na pozemku p. p. č. 688 v k. ú. Dolní Boříkovice paní 
Dostálové, Vysoké Mýto a nemá k němu připomínky.
- Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 1105 v k.ú. 

Prostřední Lipka souhlasí s výjimkou z požárně nebezpečného prostoru 
u stavebního záměru – stavební úpravy domu čp. 61 v k.ú. Prostřední 
Lipka pana Štaigla, Králíky a nemá k němu připomínky.
- RM  schvaluje  zřízení  věcného  břemene  spočívající  v  umístění, 

zřízení a provozování stavby – zemní kabelové vedení VN, zemní ka-
belové vedení NN, DTS na pozemcích p. p. č. p. p. č. 1900/14, 1900/6, 
1900/17, 1899, 2204, 2072/8, 201/3, 1902/22, 225/2, 207/1, 1902/21, 
223/1, 225/1, 226/6, 2072/26, 235, 1900/16 a pozemku ve zjednodušené 
evidenci p. č. 2204GP vše v k. ú. Králíky pro oprávněnou společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za 
jednorázovou finanční náhradu.
Do doby realizace stavby souhlasí RM s uzavřením smlouvy o uza-

vření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
- RM  schvaluje  zřízení  věcného  břemene  spočívající  v  umístění, 

zřízení a provozování stavby – zemní kabelové vedení NN, přípojková 
skříň na pozemcích p. p. č. 2204, 1900/1, 1900/14, 1900/6, 1900/15, 
1902/16, 1900/16, 1899, 1902/17, 447/16 a pozemku ve zjednodušené 
evidenci p. č. 2204GP vše v k. ú. Králíky pro oprávněnou společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
za jednorázovou finanční náhradu.
Do doby realizace stavby souhlasí RM s uzavřením smlouvy o uza-

vření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
- RM schvaluje prodloužení záměru pronájmu nebytového prostoru 

v čp. 363 na Velkém náměstí v Králíkách o dalších 30 dnů a ukládá 
MO zveřejnit  záměr pronájmu v  souladu  s Pravidly pro pronajímání 
nebytových prostorů v majetku města Králíky.
- RM  schvaluje  záměr  pronájmu  nebytového  prostoru  ve  2  n.  p. 

v čp. 364 na Velkém náměstí v Králíkách a ukládá MO zveřejnit záměr 
pronájmu v souladu s Pravidly pro pronajímání nebytových prostorů 
v majetku města Králíky.
- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 841/RD/067/2008 uzavřenou s fir-

mou STRABAG, a. s., Rychnov nad Kněžnou, na kompletní dodávku 
stavby „Oprava místních komunikací v Králíkách“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem.  
- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 1/2008 uzavřenou s firmou HO-

ŘÍNEK, 561 69 Králíky na stavbu „Renovace střechy kostela Neposk-
vrněného Početí Panny Marie v Prostřední Lipce“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem.  
- RM posoudila předložené nabídky na stavbu „Parkoviště osobních 

vozů ul. Plynárenská v Králíkách“ a dle předem  stanoveného kritéria 
vybrala firmu AGILE, spol. s  r. o., Ústí nad Orlicí. Zároveň pověřuje 
odbor VTS k předložení návrhu smlouvy s vybranou firmou.
- RM posoudila předložené cenové nabídky na stavbu: „Stavební úpra-

vy páteřní pěší komunikace v areálu hřbitova v Králíkách“ a rozhodla , 
aby stavbu provedla firma VOTAVA CZ, s. r. o., Skuteč. Zároveň pověřuje  
odbor VTS k předložení návrhu smlouvy s vybranou firmou.
- RM Králíky schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na 

služby spojené s odstraňováním odpadu s  firmou EKOLA České Lib-
chavy, s. r. o. a pověřuje starostku jejím podpisem. 
- RM schvaluje příspěvek občanskému sdružení Sdružení pro Heřma-

nice, o. s., zastoupeným panem Švandou, ve výši Kč 3.000,- na pořízení 
informační tabule o obci Heřmanice u Králík.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 6 konaného dne 9. června 2008

Přítomní členové zastupitelstva města: Jana 
Ponocná, starostka; Čestmír Doubrava, místosta-
rosta; Mgr. Jarmila Berková, členka RM; MUDr. 
Eva Rýcová, členka RM; Ing. Ladislav Dostálek; 
Pavel Kalianko; Mgr. Vlastimil Kubíček; Ing. Vác-
lav Kubín (omluven z části jednání); JUDr. Milan 
Ježek; Ing. Josef Šašek; MUDr. Marie Špičková.

Z jednání omluveni: Ing. Ladislav Tóth, člen 
RM; Vladimír Hejtmanský, Arnošt Juránek; Ing. 
Anton Zima.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl. Lenka Fal-
tusová, Bc. Věra Kubíčková, p. Macháček.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.2. Obecně závazná vyhláška

o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti

5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů
Jednání ZM zahájila  starostka města v 18.00 

hod., program jednání byl schválen , ověřovateli 
zápisu byli určeni Ing. Dostálek, Mgr. Berková.

3. Zpráva z jednání rady města
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl 

a následnou diskusi řídil místostarosta. 
V diskusi  vystoupil  JUDr.  Ježek  s žádostí 

o podrobnější vysvětlení inspekční zprávy ze ŠJ a 
vysvětlení pronájmu bytu manželům Tomanovým 
bez ohledu na bodový systém. Dotazy zodpověděla 
paní starostka a pan místostarosta. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemků p. p. č. 546/1 a 2085/6 

v k. ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemků požádal pan R. M. 

z Králík  za účelem scelení pozemků.  Jedná  se 
o pozemky o celkové výměře 1355 m2, pozemky 
jsou v KN vedeny jako t. t. porost a ostatní plocha. 
Pozemky nejsou v pronájmu, pozemek p. p.  č. 
546/1  je zařazen do honitby. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 50 Kč/m2 plus ná-
klady spojené s převodem, tj. 76.239 Kč. 

ZM/2008/06/088: ZM schvaluje prodej 
pozemků p. p. č. 546/1 a 2085/6 v k. ú. Králíky 
panu R. M., Králíky za kupní cenu 76.239 Kč. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín se již 
účastnil hlasování)

4.1.2. Prodej nebytové jednotky č. 148/101 v čp. 
148 v Králíkách ZM/2008/04/062

Obsah:  Na  základě  usnesení  ZM  ze  dne 
14.04.2008 zaslal MO nabídku na převod jednotky 
do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. O nebytovou  jednotku pro-
jevil zájem stávající nájemník.
K prodeji se zároveň vyjádřil a předložil nabíd-

ku pan J. O. Vzhledem k umístění dotčeného neby-
tového prostoru není vhodné tam provozovat jinou 
činnost,  než  spojenou  s běžným užíváním  jako 
příslušenství k bytu. Dále jsou uživatelé přilehlých 
bytů obtěžováni hlukem a zejména zápachem z po-
nechaného běžícího motoru nákladního vozidla 
při  jeho výjezdu a vjezdu do garáže. Vzhledem 
k tomu, že současný nájemce zde nevlastní byt, 

vznikne problém s úklidem společných prostor. 
Navrhovatel  nabízí městu odkoupení nebytové 
jednotky za 120.000 Kč. 
MO nezjistil,  že by  správce bytového  fondu 

nebo MěÚ  řešily v minulosti  stížnosti  spojené 
s užíváním předmětného nebytového prostoru. 
Dle pravidel pro nakládání s nemovitým majet-

kem kupní cenu stanovilo ZM ve výši 85.136 Kč a 
dále dle pravidel má stávající nájemce přednostní 
nabídku (3 měsíce). Pan M. nabídku přijal.
V diskusi dal  JUDr.  Ježek na zváženou,  zda 

v případě prodeje nebytových prostor postupovat 
striktně dle pravidel pro nakládání s nemovitým 
majetkem. Změnu usnesení nenavrhl. 

ZM schválilo prodej nebytové jednotky č. 
148/101 v bytového domě čp. 148 v ul. Pivovar-
ská a spoluvlastnický podíl ve výši 379/10000 na 
společných částech domu a na pozemku st. p. č. 
258/1 vše v k .ú. Králíky panu V. M., Králíky za 
kupní cenu 85.136 Kč. 

4.1.3. Záměr prodeje pozemku p  .p. č. 460/1 
v k. ú. Dolní Hedeč

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé U. 
za účelem zabezpečení přístupu k domu čp. 101 
v k. ú. Dolní Hedeč. Jedná se o pozemek o výměře 
500 m2, který je v KN veden jako ostatní plocha, 
pozemek není v pronájmu. Odbor VTS souhlasí 
s prodejem. Dle odboru ÚPaSÚ je dle konceptu 
ÚPO Králíky pozemek zařazen do 3  funkčních 
ploch – občanské vybavení, místní  komunika-
ce  a  území  pro  rekreaci,  omezení  vyplývající 
z ÚPD – Ptačí  oblast,  ochrana vodního  zdroje 
pro VaK Jablonné nad Orlicí. Odbor doporučuje 
zvážit prodej jen přístupu a nebo celého pozemku 
s ohledem na využití dle ÚPO. Odbory ŽP a ŠKT 
nemají připomínky, předmětný pozemek neslouží 
k nástupu do lyžařské stopy. Žadatelé v zimním 
období poskytují  zázemí  lyžařskému oddílu při 
pořádání memoriálu S. Hernycha. RM doporu-
čila prodej za kupní cenu 50 Kč/m2 plus náklady 
spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku p. 
p. č. 460/1 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 
50 Kč/m2 plus náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr zveřejnit. 

4.1.4. Záměr prodeje pozemků st. p. č. 1078 a 
p. p. č. 1182/1 v k. ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemků požádalo Společen-
ství vlastníků jednotek pro dům čp. 570 za účelem 
údržby okolí domu čp. 570 a relaxace. Jedná se 
o pozemek pod stavbou garáže o výměře 16 m2, na 
kterou je vydán demoliční výměr, a žadatel nabízí 
demolici provést. A dále o pozemek o výměře 1897 
m2, který je v KN veden jako zahrada, pozemky 
jsou zatíženy ochranným pásmem vodního zdroje 
2. stupně. Pozemek mají ve společném nájmu pan 
A., paní J., paní N., paní T., manželé K., paní N. 
a paní R.. Společenství zároveň požádalo o odlo-
žení vlastní koupě o 1 rok, a to z důvodu zajištění 
finančních prostředků.
Dle odboru VTS přes pozemek vede kanalizační 

sběrač, který bude nutno zásadně rekonstruovat, do 
doby rekonstrukce prodej nedoporučuje. Odbory 
ŽP a ŠKT nemají připomínky. Dle odboru ÚPaSÚ 
se  jedná dle  konceptu ÚPO Králíky o bydlení 
městské  rodinné a ¼ bydlení městské  sídlištní. 
Omezení vyplývající  z ÚPD – ochranné pásmo 
drah, ochranné pásmo elektrického vedení. Odbor 
doporučuje s ohledem na opakované žádosti spra-
vedlivě rozdělit mezi oba žadatele nebo prověřit 
možnost novostavby RD s ohledem na ochranné 

pásmo dráhy. MO doporučuje, aby si společenství 
nejdříve vlastnicky vyřešilo pozemek p. p. č. 2277, 
který bezprostředně navazuje na nemovitost čp. 
570. Minimální kupní cena dle pravidel 150 Kč/m2. 
RM nedoporučila prodej pozemků  s odkladem 
prodej pozemků o jeden rok.   

ZM neschválilo záměr prodeje pozemků st. 
p. č. 1078 a p. p. č. 1182/1 v k .ú. Králíky s od-
kladem prodeje pozemků o jeden rok. 

4.2. Obecně závazná vyhláška o stanovení 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Odbor vnitřních věcí ve spolupráci s odborem 

finančním a majetkovým předkládá zastupitelstvu 
města návrh vyhlášky o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí. 
Odůvodnění: Platná právní úprava zákona o da-

ni z nemovitostí umožňuje obcím upravit zákonem 
stanovené výše koeficientů,  kterými  se  násobí 
sazba daně z nemovitosti tak, že obec je oprávněna 
příslušný koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo 
o jednu až tři kategorie snížit.

1. Na základě § 6 odst. 4) písm. b) zákona o dani 
z nemovitostí může obec pro jednotlivé části obce 
koeficient, který je pro ni stanoven v ustanovení 
písmene a),  zvýšit obecně závaznou vyhláškou 
o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie 
podle členění koeficientů  (viz  integrované obce 
- snížení z 1,4 na 1,0).

2. Podle § 12 zákona o dani z nemovitostí je 
obec zmocněna obecně závaznou vyhláškou pro 
všechny nemovitosti na území celé obce stanovit 
jeden místní  koeficient  ve výši  2,  3,  4  nebo 5 
(OZV počítá s koeficientem 2). Tímto koeficien-
tem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za 
jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných 
nebytových prostorů a za byty, popřípadě  jejich 
soubory. Využití koeficientu je plně v kompetenci 
obce. Obec na svém území může stanovit pouze 
jeden koeficient stejný pro všechny nemovitosti, 
které jsou předmětem zdanění.

3. Pokud se obec rozhodne nová zákonná zmoc-
nění využít již pro rok 2009, musí vydat příslušnou 
OZV tak, aby nabyla platnosti nejpozději 1. srpna 
2008 a účinnosti nejpozději 1. ledna 2009. 
K  tomuto bodu paní  starostka podala  bližší 

vysvětlení a přednesla důvody, které vedly RM 
k doporučení přijmout tuto OZV v předloženém 
znění. V diskusi JUDr. Ježek upozornil na nepřes-
nost v čl. 4, spočívající v chybně uvedeném datu. 
Tato chyba byla odstraněna. 

ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
města Králíky č. 1/2008, o stanovení koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitostí. 

5. Informace z MěÚ
Nezazněla žádná informace.

6. Vstupy občanů
Nezazněla žádná informace.

07. Vstupy zastupitelů
Ing. Dostálek  se dotázal,  zda  jsou dostupné 

informace  o  výsledku  rozdělení  finančních 
prostředků z grantového programu města. Tyto 
informace  jsou k dispozici u vedoucího OŠKT. 
MUDr. Rýcová se otázala, jak postupovat v přípa-
dě neustálého rušení nočního klidu. JUDr. Ježek 
se otázal Mgr. Kubíčka na situaci kolem spojování 
základních škol,  zda  již má přesnější  informace 
o rozmístění tříd. Mgr. Kubíček vysvětlil kroky, 
které v tomto směru podniká. 

Starostka ukončila jednání v 17:50 hod.
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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
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
12. 07. So  MUDr. Milota  Lanškroun  Svobody 356  465 322 787
13. 07. Ne  MUDr. Milota  Lanškroun  Svobody 356  465 322 787
19. 07. So  MUDr. Nováková  Lanškroun  Svobody 356  465 322 787
20. 07. Ne  MUDr. Nováková  Lanškroun  Svobody 356  465 322 787
26. 07. So  MUDr. Strnadová  Jablonné n. O.  Na Dílech 622  465 642 765
27. 07. Ne  MUDr. Strnadová  Jablonné n. O.  Na Dílech 622  465 642 765
02. 08. So  MUDr. Vítková  Červená Voda  č.p. 333 (Moviom)  465 626 460
03. 08. Ne  MUDr. Vítková  Červená Voda  č.p. 333 (Moviom)  465 626 460
09. 08. So  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
10. 08. Ne  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
16. 08. So  MUDr. Šrámek  Letohrad  U Dvora 815  465 621 551
17. 08. Ne  MUDr. Šrámek  Letohrad  U Dvora 815  465 621 551
23. 08. So  MUDr. Ulman  Tatenice  č.p. 268  465 381 212
24. 08. Ne  MUDr. Ulman  Tatenice  č.p. 268  465 381 212
30. 08. So  MUDr. Vacková  Lanškrou  Hradební 227  465 322 348
31. 08. Ne  MUDr. Vacková  Lanškrou  Hradební 227  465 322 348

Velké finále pro
cestovatele časem

Ve středu 25. červ-
na  ve  14:00  hodin 
vypuklo  v dětském 
oddělení   Městské 
knihovny  v Králí-
kách velké finále pro 

všechny cestovatele časem – účastníky sou-
těže „Cesta do historie aneb Nebloudíte 
v českých dějinách?“  
Dvacet sedm děvčat 

a  chlapců  si  zahrálo 
netradiční  „Člověče, 
nezlob  se“.  Každý 
soutěžící dostal jenom 
jednu figurku  – PET 
láhev označenou jeho 
jménem- a vyrazil na 
poslední soutěžní cestu, která byla opět ve 
znamení otázek z české historie. Na první tři 
v cíli čekaly pěkné odměny, ale s prázdnou 
neodešel nikdo.
Děti s knihovnicemi strávily pěkné před-

prázdninové odpoledne. 
Už  teď můžeme  slíbit,  že  v  příštím 

školním roce na děti bude zase čekat další 
zajímavá soutěž.

Ivana Marečková

OPRAVA
STŘECHY

DOKONČENA
Jak  jste  si možná  všimli,  byla  dokončena 

druhá etapa generální opravy střechy budovy 
městské knihovny směrem do ulice V Bytov-
kách. Tak  jako  vloni  opravu  provedla  firma 
Moravec a syn z Králík. Naštěstí počasí celkem 
přálo a do knihovny během oprav ani „nekáp-
lo“- DĚKUJEME!

Ivana Marečková

PŮJČOVNÍ DOBA
V ČERVENCI A SRPNU

Vážení čtenáři, během  letních  školních prázdnin  je upravena půjčovní doba  jen v oddělení 
pro mládež. 

Půjčovat budeme takto:

 Oddělení pro dospělé Čítárna Oddělení dětské
Pondělí 13:30 - 17:30 13:30 - 17:30 zavřeno
Úterý zavřeno zavřeno 8:00 - 12:00

Čtvrtek 9:00 - 12:00
13:30 - 17:30

9:00 - 12:00
13:30 - 17:30 zavřeno

Celá knihovna bude uzavřena v době DOVOLENÉ od 28. července do 8. srpna.
Přejeme všem čtenářům hezké prázdniny a dovolenou a nezapomeňte si na cesty přibalit hezkou 

knížku z naší knihovny.
V červenci a srpnu nebudeme „pronásledovat“ čtenáře, kteří přetáhnou výpůjční lhůtu. Upomínky 

začneme rozesílat zase až v září.
Ivana Marečková



Králický zpravodaj 7 - 8/2008 - 18

Společenská kronika

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Rubriku ÚMRTÍ dočasně nezveřejňujeme z důvodu kolize se zák. č. 101/2000 Sb.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v měsíci červenci oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

89 let  - Josef Šafář
88 let  - Eliška Matějová
84 let  - Karel Saska
83 let  - Anežka Holubcová,
  - Libuše Všetečková
82 let  - Julia Muchová
80 let  - Hana Moláčková
78 let  - Jaroslav Egner
77. let  - Vlasta Sršňová
75 let  - Maria Skoková,
  - Alena Kellnerová,
  - Jindřich Valenta
74 let  - Anna Coufalíková,

74 let  - Libuše Maixnerová,
  - Marie Matyášová
73 let  - Zdeněk Berka,
  - Miluška Vencová,
  - Edeltrud Schwarzerová
72 let  - Alena Grusová,
  - Růžena Straková,
  - Helena Panušková
71 let  - Emilie Gubková,
  - Zdeněk Pecník,
  - Marie Slaninová,
  - Ludmila Faltusová
70 let  - Jaroslav Tobiška,
  - Františka Dufková

Marcel Netušil – Leona Látalová
Darjuš Planka – Markéta Prušková

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Jan Keprta – Tereza Jungvirtová
Lukáš Bitnar – Marie Matoulková

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v měsíci srpnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

85 let  - Věra Dušková
84 let  - Marta Rapantová
79 let  - Božena Janušíková
78 let  - Marie Pospíšilová,
  - Editha Krejčová
77 let  - Bořivoj Barvínek,
  - Anna Jarmarová
76 let  - Hubert Kouba,
  - Vladimír Friml,
  - Štefan Kolínek,
  - Věra Sekyrová
74 let  - Marie Krejčová,

74 let  - Anežka Taláčková,
  - Josef Prokop
73. let  - Věra Krejčová,
  - Danuška Frydrychová
72 let  - Jiřina Exlerová,
  - Václav Doleček
71 let  - Václav Dostálek
70 let  - Jarmila Ulrichová,
  - Marie Hudáková,
  - Naděžda Ryšavá,
  - Zdenka Kalousková,
  - Jiřina Jírovcová

Vzpomínka na ústřední kolo soutěže
ZUŠ ve hře na kytaru

Nikdy nezapomeneme na to, co jsme prožily 
v Novém Strašecí na soutěži, a na tento zážitek 
budeme dlouho vzpomínat. 
Bylo o nás velmi dobře a mile postaráno. 

Konkurence byla veliká, ale my jsme si z toho 
nic nedělaly, seznámily se s ostatními soutě-
žícími a vzájemně si fandili. Společnost nám 
dělal  i  náš  plyšový medvídek Otakar. Užily 
jsme  si  páteční  večer  v  baru  (samozřejmě 
s paní učitelkou), večerním focením u našeho 
chlapeckého internátu, kde jsme byly ubyto-
vány,  prohlížením  starých  fotek,  vznikla  tu 
i  řada nových hlášek. V  sobotu nás nadchly 
dva koncerty – koncert vítězů soutěže a koncert 

Pražského kytarového kvarteta. Ty tři dny jsme 
si užily přesně tak, jak jsme chtěly, a nenechaly 
jsme si je ničím zkazit. 
Našeho úspěchu bychom nedosáhly, kdyby 

s námi nebyli důležití lidé – naši rodiče, pan 
Bergman, pan Hrda a učitelé z králické, ústecké 
a pardubické ZUŠ, kteří nás od začátku pod-
porovali. Nejvíce  bychom  chtěly  poděkovat 
paní učitelce Julii Hrdové  za to, že se nám po 
celou dobu plně věnovala a vydržela to s námi. 
Také paní ředitelce Mgr. Olze Zajacové za to, 
že nám ve všem vyšla vstříc, věřila nám, plně 
nás podporovala a fandila nám.

Lucie Nesvadbová a Klára Široká

Řádková
inzerce

Hledám  byt  2+1 k pronájmu v Králíkách. 
Prosím  nabídněte.  tel.:  724834232, misshu-
gen@seznam.cz.

Hledém jakoukoli brigádu na měsíc červenec 
a srpen. Jsem student, dokážu si poradit se vším. 
Tel.: 732140641, cihlis@seznam.cz.

Hledám pronájem 3+1 v Králíkach. Prosím 
nabídněte.  tel.:  737433320,  luckavidrm@
seznam.cz.

Prodám byt 3+1 do OV v Králíkách, výměra 
75 m2, cena 990.000,- Kč. Tel.: 737 328 660. 
E-mail: byt.prodej@atlas.cz.

Provádím  zednické  a  obkladačské  práce. 
Volejte 736 735 303.

Prodám ŘD v Králíkách, 3+1 se zahradou s 
ovoc.stromy, možnost půdní vestavby. Tel. 739 
947 540, cena 2.100.000,- Kč.

Vážení rodiče, 
pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v měsíčníku Králický zpra-

vodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, s rodným listem dítěte.
Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

NABÍZÍME
ZAJÍMAVÉ

KNIHY
ZADARMO

Malí i velcí čtenáři,
chcete-li zadarmo získat některé 
z knih, které jsme vyřadili z fon-
du naší knihovny nebo nám je 
věnovali dárci, navštivte budovu 
naší městské knihovny a vyber-
te si ze zajímavé nabídky.

Dne 30. 6. 2008 proběhlo neformální setkání 
paní starostky Jany Ponocné s Mgr. Jiřím Stejs-
kalem,  ředitelem ZŠ Králíky, Moravská. Pan 
ředitel požádal k 30. 6. 2008 o uvolnění z funkce 
ředitele školy. Paní starostka poděkovala Mgr. 
Jiřímu Stejskalovi za zásluhy o rozvoj školství 
v Králíkách. Setkání se zůčastnil za město Krá-
líky také místostarosta pan Čestmír Doubrava. 
Za státní správu  se zúčastnil vedoucí odboru 
školství, kultury a tělovýchovy, za ZŠ Králíky, 
5.května  Mgr. Vlastimil Kubíček a vedoucí ŠJ 
pan Zdeněk Večeř. Přejeme „emeritnímu“ ředi-
teli Mgr. Jiřímu Stejskalovi hodně zdraví, elánu 
a osobního štěstí v nové životní roli.

Za redakci KZ Jan Divíšek
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Program na ČERVENEC
pátek   4.   IRON MAN   zač. v 17:00 hod
Další komiksový hrdina našel cestu na plátna kin: bezstarostný suk-

ničkář Tony Stark je nejšťastnější ve své výzkumné laboratoři, když ho 
však uvězní mezinárodní teroristé, sestrojí si kovový létající oblek a stane 
se z něj nezištný ochránce spravedlnosti.

pátek   4.   AŽ NA KREV   zač. ve 20:00 hod
Oscarový snímek scénáristy a režiséra P. T. Andersona líčí život tvrdého 

selfmademana Daniela Plainviewa,  který  se  ze  zlatokopa vypracoval 
na  vlivného  petrolejáře,  zároveň  však  podléhá  postupnému  rozkladu 
osobnosti, v níž stále více převažuje nenávist k lidem.

sobota   5.   27 ŠATŮ   zač. ve 20:00 hod
Hrdinka romantické komedie od dětství miluje svatby a domnívá se, že 

bude-li svatební den dokonalý, bude takové i manželství - proto je Jane 
nepostradatelnou pomocnicí při mnoha svatbách svých přítelkyň. Novinář 
Kevin si naopak myslí, že za každou svatbou je jen kšeft a družičky mají 
schválně ošklivé šaty, aby nevěsta vedle nich vynikla...

pátek   11.   V BRUGGÁCH   zač. ve 20:00 hod
V černé kriminální komedii se “na dovolené” v půvabném vlámském 

městě Bruggách ocitají dva zabijáci, které sem uklidil jejich šéf po zpac-
kané akci. Docela chmurné vyprávění o osamělosti a vykořeněnosti je 
odlehčeno humornými až groteskními situacemi.

NÁŠ VŮDCE
sobota 12.
zač. ve 20:00 hod
Německé  drama  je  inspi-

rováno  skutečnou  událostí 
z  kalifornské  střední  školy, 
kde  experiment  s  výukou vedl 
k násilnostem. Učitel přesvědčí 
třídu, aby týdenní projekt o au-
tokracii  vyzkoušela  v  praxi  a 
vytvoří  autoritářskou  skupinu 
Vlna, která  se ovšem brzy vy-
mkne kontrole.

pátek   18.   U MĚ DOBRÝ   zač. ve 20:00 hod
Režisér Jan Hřebejk a scenárista Petr Jarchovský se vrátili ke knihám 

Petra Šabacha  (především „Jak potopit Austrálii“) a natočili  čistý žá-
nrový snímek neboli komedii bez přívlastků. Příhody několika postav 
na pražském libeňském ostrově ze začátku devadesátých  let v podání 
předních českých herců.

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVENEC 2008

sobota   19.   ARTEX 2008   zač. v 15:30  hod
Hudební  festival  na Velkém náměstí  v Králíkách,  účinkují: NOU 

ENTRY, MOTHER´S ANGELS, GRAY FUSE, MONROE, FISH 
FINGERS, PLEASE THE TREES, LAURA A JEJÍ TYGŘI, AIR-
FARE. Hudební  program  je  obohacen dalšími  aktivitami,  především 
výtvarnou dílnou, která začne na Velkém náměstí  již ve 13:00 hodin, 
hudební část startuje v 15:30 hodin. Mezi jednotlivými hudebními sku-
pinami  se  představí  zpěvačka Adriana Kopecká  a  beatboxer BeatJay, 
dále  budou mít  diváci možnost  vidět módní  přehlídku, malování  na 
tělo a po setmění pak performery El´Destructos a jejich ohňovou show. 
Vstupné dobrovolné.
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Širokoúhlé kino
Klubu Na Střelnici Králíky

Program na SRPEN
pátek   15.   SPEED RACER   zač. ve 20:00 hod
Po trilogii Matrix nabízí bratři Wachovští divákům dějově jednodušší, 

technicky a vizuálně však neméně převratný snímek. Talentovaný automo-
bilový pilot Speed Racer soutěží v závodech se zvláštními pravidly a musí 
se vyrovnat i s nekalou konkurencí a manipulací ze strany soupeřů.

sobota   16.   SEX VE MĚSTĚ   zač. ve 20:00 hod
Pokračování příběhů čtyř hlavních postav – Carrie, Samathy, Charlotte 

a Mirandy – o tom, jak prožívají své životy na Manhattanu čtyři roky po 
skončení úspěšného seriálu. Trojice čtyřicátnic a jedna padesátnice (co se 
neúspěšně tváří jako třicátnice) si stále užívá peněz, sexu a života...

úterý   19.   HORTON   zač. v 17:00 hod
Slon Horton se chová jako slon v porcelánu, ale je to dobrák s laskavým 

srdcem, proto se snaží zachránit pidičlovíčky Kdovíky, které náhodou 
objeví v malém smítku. Rodinný snímek od tvůrců Doby ledové je vy-
právěn s humorem, často ve verších a s českým dabingem.

čtvrtek   21.   MONGOL - ČINGISCHÁN   zač. ve 20:00 hod
Ruský film režiséra Sergeje Bodrova přináší velkolepý příběh mladíka 

Temüdžina, který po zákeřné smrti otce živoří jako psanec, postupně však 
začne porážet nepřátele a sjednocuje mongolské kmeny, aby do dějin 
vstoupil coby zakladatel mocné říše.

úterý   26.   KUNG-FU PANDA   zač. ve 17:00 hod
Na scénu nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný 

pandí chlapík jménem Po, který musí v akcí a vtipem nabitém filmu ujít 
neuvěřitelnou cestu, během níž se z uťápnutého prodavače nudlových 
polévek stane legendární Dračí bojovník.

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
pátek   29.   zač. ve 20:00 hod
Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové 

historie se vrací na stříbrné plátno. Za doprovodu typických fanfár Joh-
na Williamse, v charakteristickém klobouku a s bičem. Indiana Jones, 
univerzitní profesor, který objevil legendární Archu úmluvy, zachránil 
posvátné Sankarové kameny a nalezl Svatý grál. V novém dobrodružství 
bude pátrat po další slavné relikvii - záhadné Křišťálové lebce.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky



Králický zpravodaj 7 - 8/2008 - 21

KRÁLICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Několik  různých  pořadatelů  připravuje 

na  léto hudební  akce, které  zpestří  pobyt ná-
vštěvníkům našeho města  a  jistě  také  pobaví 
spoluobčany.
♫   V sobotu 19. července  ožije  králické 

náměstí dalším ročníkem hudebního a výtvar-
ného  festivalu ARTEX. Tato akce  je  známá 
především jako výtvarný a sochařský plenér, 
v minulosti pracovalo v Králíkách již několik 
desítek  českých  i  zahraničních  sochařů  a 
malířů. Výsledky jejich práce zdobí město na 
mnoha místech. Letos  se koná hudební pro-
gram obohacený dalšími aktivitami, především 
výtvarnou dílnou, která začne na Velkém ná-
městí již ve 13:00 hodin, hudební část startuje 
v 15:30 hodin. Mezi jednotlivými hudebními 
skupinami  se  představí  zpěvačka Adriana 
Kopecká a beatboxer BeatJay, dále budou mít 
diváci možnost  shlédnout módní  přehlídku, 
malování na tělo a po setmění pak El´Destruc-
tos  a  jejich  ohňovou  show. Účinkují: NOU 
ENTRY, GRAY FUSE, MOTHER´s ANGELS, 
MONROE, FISH FINGERS, PLEASE THE 
TREES, LAURA A JEJÍ TYGŘI, AIRFARE. 
Více na www.strelnice.cz
♫   V polovině  prázdnin,  konkrétně 28. a 

29. července přivítáme na králickém náměstí 
účastníky  třetího  ročníku mezinárodního  zá-
vodu na horských kolech Bikechallenge 2008. 
V pondělí 28. 7. v průběhu celého odpoledne 
budou dojíždět účastníci do cíle 2. etapy. Pro 

příjemnou pohodu odpoledne a večer zahraje 
hudební  skupina Monitor  z  Jablonného  nad 
Orlicí. Ve středu 29. 7. v 10.00 hod. starostka 
města  Jana  Ponocná  odstartuje  další  etapu 
závodu. Více  na www.bikechallenge.pl  nebo 
na www.kraliky.cz
♫    Po mnoha  jednotlivých  koncertech  ve 

svém hudebním klubu Kamikaze pořádá David 
Souček 1. ročník akce s názvem MazecFest, a 
to v sobotu 16. srpna od 14:00 hodin. Účinkují: 
Pargnamol,  SWAMP, Nou Entry, DRAGON, 
Rádio Jerevan, WOODOO, Sepultura Revival, 
Paragraf 219, SIBET. Více na www.bowling-
kraliky.cz
♫   V pátek 22. srpna  v  18:00  začne  na 

náměstí  další  ročník  vojenské  vzpomínkové 
akce 
Cihelna  2008  kulturním  programem,  ve 

kterém uvidíme a uslyšíme Big Band Letohrad, 
mažoretky Dixi  Stonava,  dudáckou  kapelu 
Pipes&Drums z polského města Częstochowa 
a skupinu Lokálka z Hradce Králové. Více na 
www.kraliky.cz
♫  Poslední prázdninová sobota 30. srpna 

bude ve  znamení  prvního  ročníku  putovního 
festivalu Jam Rock Óčko.  Pořadatel  Libor 
Palata slibuje „pořádný nášup rockové muziky“, 
hrát by se mělo od 13:00 do 02:00 hodin, festival 
se uskuteční „na bojišti“, tedy na louce za Vo-
jenským muzeem směrem na Prostřední Lipku, 
kde probíhají ukázky při akci Cihelna. Line-up 

festivalu bude znám na začátku července, více 
na www.jamrock.cz
♫  V září se chystají dvě větší hudební pro-

dukce:   5. až 7. 9. hip-hopový festival Jesus 
Break, který pořádá Jednota bratrská Králíky 
ve spolupráci s Klubem Na Střelnici (hip-hop, 
beatbox, break dance atd., více na www.jbkra-
liky.estranky.cz) a koncert skupiny Katapult na 
Střelnici (27.9., pořádá Sdružení pro Králický 
karneval). Katapult v  tradičním složení z dů-
vodu nemoci Jiřího „Dědka“ Šindeláře končí. 
Koncertní  šňůra  skupiny má proto  příznačný 
název „Poslední turné 2008. Na rozloučenou!“ 
Více na www.katapult.cz a na www.kralickyk-
arneval.estranky.cz
♫  A na konec něco ze sportu: Mistrovství 

světa veteránů v běhu do vrchu 6. 9. a následně 
7. 9. tradiční Běh na Králický Sněžník - Cena 
firmy Iscarex. Součástí akce je doprovodný kul-
turní program v obci Dolní Morava (Areál snů) 
-  vystoupí  např.  skupina  historického  šermu 
LUCREZIA,  létající  chlapci  Flyingboys,hu-
dební skupina Bulldock z Lanškrouna (skupina 
složila hymnu mistrovství světa), travesti show 
skupiny HANKY PANKY. Zbytek účinkujících 
zatím organizátoři tají, jisté je, že scéna se bude 
sestávat ze tří pódií.

Všem kolegům pořadatelům přeji pěkné 
počasí a mnoho spokojených diváků.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Festival CocaCola Jam Rock Óčko v Králíkách - Cihelně

JAM_ROCK_INZERCE_210x147_NEW_PRI1   1 20.6.2008   16:22:57

Druhý díl vydařeného festivalu CocaCola 
Jam Rock Óčko proběhne 30.srpna v Králí-
kách  - Cihelně. Vystoupí zde velmi kvalitní 
skupiny,  které  potěší  příznivce  hned  něko-
lika žánrů! Začneme v 11hod a konec bude 
v 01.30v  neděli.  Hrát  se  bude  na  jednom 
pódiu, takže nikdo nepřijde o nic a pokud ho 
zrovna neosloví dotyčná kapela, může využít 
čas k návštěvě různých stánků. První kapely 
budou více o pohodě - BRATRSTVO KOČIČÍ 
PRACKY  z Letohradu  vystoupí  patrně  ve 
svých kostýmech a opravdu stojí zato. Po nich 
si zahraje punk - folková formace Hadry z těla, 
která zároveň připomene skupinu Divokej Bill, 
aby po té celá scéna přitvrdila nástupem zná-

mé skupiny ŠKWOR. Od 16hod shlédneme 
dnes již legendu ARAKAIN, za nimiž uzavře 
rock-metalové  odpoledne KOMUNÁLNÍ 
ODPAD. Předěl mezi žánry tvoří televizní All 
X, po nichž nastoupí velmi talentovaná kapela 
MOTHERS ANGELS
- Matčni Andílci,  kteří  dokáží  na  pódiu 

vydat neuvěřitelné množství energie. Znát je 
můžete také z televize, v současnosti připravují 
svou desku, která bude proti dřívějším zvyk-
lostem, převážně v češtině. EASTPARK
- neuvěřitelný objev české hudební scény, 

který vystoupí se svým frontmanem Pavlem 
Bohatým  a  jeho  -  slovy Michala  Pavlíčka 
- světovým chraplákem v jednom z hlavních 

časů.  Populární  skladba  Inside  slavná  na 
Slovensku  a  známá  u  nás  z  reklam  je  jen 
malou částečkou jejich skvělého alba, které se 
prodává s velkým úspěchem a to i v dobách 
kdy  se  většina muziky  stahuje  z  netu.  Po 
EASTPARKu vystoupí PETR BENDE, který 
je již známou hvězdou - mimochodem  připo-
míná trochu hudebněživotní storry M.Žbirky 
- totiž muzikanta, který bude mít svoje četné 
posluchače i za třicet let, protože má vkus a 
nepodléhá momentálním módním vlnám. Taky 
se nechce zalíbit za každou cenu. Za Petrem 
Bendem ukončí  sobotu  známí CLOU,  kteří 
zahrají po delší odmlce. Jejich koncerty jsou 
známé tím, že překypují energií a jsou naživo 
výrazně  tvrdší, než v  rádiu.  Jejich hity  také 
dávno známe. Patří mezi to nejpříjemnější co 
se u nás dá na pódiích slyšet. Neděli otevře a 
festival JamRock ukončí defacto místní kapela 
BULLDOCK, která má své příznivce a určitě 
nezůstane osamocena.
Celý  areál  bude  po  dohodě  s  městem 

postaven v lokalitě známé jako Cihelna, kde 
probíhají jedny z nejznámějších vojenskohis-
torických přehlídek voj.
Klubů u nás. Cihelna je krásná také nebýva-

lým výhledem, který spojuje rovnou tři pohoří 
- Orlické Hory, Kralický Sněžník a Jeseníky.
Diváci si užijí taktéž mnoha různých stánků 

od Gambrinusu počínaje  přes  všudypřítom-
nou CocaColu  generálního  partnera  až  po 
čajovnu, kavárnu,  ale  třebas  i prodej  triček, 
paruk apod.
JamRock Králíky-Cihelna  by  tak mohl 

být příjemnou tečkou za obdobím prázdnin. 
Těšíme  se  na  všechny  příznivce  pohodové 
zábavy a muziky.
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Úspěch DS Tyl Králíky
Anglický  spisovatel  Ray Cooney  napsal 

divadelní  hru Prachy? Prachy! Popisuje  zají-
mavé situace a vztahy lidí, které se odvíjejí od 
náhodného  nálezu  kufříku  s  částkou  735000 
liber( na naše peníze v přepočtu dnešního kurzu 
necelých 32 milionů Kč). Kdo by nechtěl tuto 
částku vlasnit! Otázkou je, zda si  jí ponechat 
nebo  vrátit majiteli.  I  toto  dilema  je  ve  hře 
obsaženo.
Králickému publiku jsme hru Prachy? Pra-

chy! prezentovali na podzim 2007 a to celkem 
4x. Chtěl bych občanům i studentům gymnázia 
a SOUZ poděkovat za hojnou účast a podporu 
divadelního souboru.
Vystoupení  v Králíkách  odstartovala  naše 

„  turné“  s  tímto  představením  v  roce  2008. 
Postupně jsme hru sehráli v Starém Městě pod 
Sněžíkem, Kunvaldě,  Žamberku,  Bludově, 
Červené Vodě a Jablonném nad Orlicí. Všechna 
představení  byla  přípravou na Krajskou pře-
hlídku divadelních souborů „Sněhový Brněnec 
2008“ konanou 25. - 27. 4. 08 v Lidovém domě 
v Brněnci. Je to postupová přehlídka na Krako-
nošův podzim ve Vysokém nad Jizerou, kde se 
představují vítězové a nominované soubory z 
několika krajských kol. Našemu souboru byla 
určena sobota 26. 4. 08 od 17,30 hodin. Před 
námi již vystupovaly soubory z Brněnce (Ma-
ryša), Klášterece nad Orlicí (Ostrov dynamit) a 
Makova (Láska divy tvoří). Představení souboru 
z Makova jsme viděli, protože jsme do Brněnce 
přijeli již ve 12,00 hod. díky rychlé, bezpečné 
a plynulé  jízdě  řidiče autobusu pana M. Čer-
nohouse. Před představením byli herci přijati 
na radnicí starostou. Nervozita ale stoupala z 
důvodu krátkého časového termínu na postavení 
scény. Přesto se vše zdařilo a mohli jsme v 17,30 
hod. začít. Velikým překvapením pro všechny 
členy souboru bylo úplně zaplněné hlediště (asi 
odhadem 250 lidí, víc se tam ani nevejde), jejich 
fantastické  reakce  na  dění  na  jevišti  formou 
častého  smíchu  a  potlesku  během některých 
komických  situací.  I  toto  pomohlo hercům k 
vynikajícímu výkonu. Po ukončení představení 
jsme usedli před porotu, ve které byli:
Prof. Mgr.  F. Laurin,  profesor  na DAMU, 

bývalý  ředitel Realistického  divadla, Národ-
ního divadla, Divadla na Vinohradech, herec, 
režisér
Ing. D.Zakopal,  herec,  režisér,  lektor  dra-

matického  oboru  na  knzervatoři  v Ostravě, 
člen  odborné  rady ARTAMA pro  amatérské 
divadlo
Mgr. A. Gregar,  dlouholetý  režisér neprof. 

divadelních  souborů,  předseda VSVD(volné 
sdružení východočeských divadelníků), herec 

Klicperova divadla HK.
Porota byla složena z odborníků, kteří diva-

dlu určitě rozumějí, dokáží pochválit, poradit, 
ale také nemají daleko ke kritice.( Jako soubor 
jsme se   nimi  již setkali). Tak jsme čekali na 
kritickám slova , ale všichni byli hrou, dyna-
mikou provedení, hlasovým projevem, výkony 
herců i scénou nadšeni. Kritika nezazněla žádná. 
O  to více nám potom chutnala večeře  (dodal 
pořadatel)  a odjížděli  jsme večer do Králík  s 
pocitem dobře odvedené práce. Opět nás bez-
pečně dopravil řidič M. Černohous.
Druhý  den  ještě  vystupovaly  soubory 

Chvaletice (Jetelová kronika) a Dolní Dobrouč 
(Zelňačka).
V  15,00  hod.  bylo  celkové  zhodnocení 

přehlídky a vyhlášení výsledků. Za náš soubor 
byl přítomen D. Kohút, R. Turoň a D. Felgr. 
Náš soubor byl doporučen programové radě k 
výběru na KDP  (krajská divadelní přehlídka) ve 
Vysokém nad Jizerou. Rada toto doporučení 13. 
6. 08 přijala. Přímý postup na tuto soutěž získal 
domácí soubor Vojan Brněnec se hrou Maryša. 
Pro náš soubor dále získali ocenění poroty za 
herecké výkony D. Kohút, I. Musilová, M. Čer-
nohous, H.Stará, za režii a scénu Z.Němeček. 
Celý soubor získal cenu za inscenaci. V anketě 
diváka jsme dostali známku 1,16, pouze domácí 
měli lepší 1,01. Úspěch tedy veliký a nyní nás 
čeká  vystoupení  na  přehlídce Krakonošův 
podzim ve Vysokém nad Jizerou, která se koná 
v říjnu letošního roku.
Tohoto ocenění  jsme se vlastně dočkali po 

mnoha letech prezentování různých divadelních 
her na krajských přehlídkách. Počátek se datuje 
rokem 2000. To jsme se předvedli králickému 
publiku  hrou  Sluha  dvou  pánů  a  na  žádnou 
přehlídku jsme se nepřihlásili.
Rok 2001 hra Dva na koni, jeden na oslu 

- Dolany

Rok 2002 hra Revizor  - Jaroměř
Rok 2003 hra Naši furianti  - Miletín
Rok 2004 hra Hráči - Ústí nad Orlicí
Rok 2005 hra Brouk v hlavě  - Brněnec
Rok 2008 hra Prachy?Prachy!   - Brněnec
Pravidelně jsme dostávali ocenění za herecké 

výkony  a  to  hlavně D.Kohút, M.Černohous, 
I.Musilová, H.Stará,  J.Skalický  a  také  celý 
soubor za hru Hráči, se kterou nám postup unikl 
jen o pověstný chloupek. Také V. Hejtmanský 
obdržel  za  dlouholetou práci  v  kultuře  a  pro 
divadlo Zlatý odznak J. K. Tyla.
Chtěl bych poděkovat všem členům souboru 

za  dobrou  propagaci města Králíky  na  diva-
delních prknech,  protože DS Tyl Králíky má 
dlouholetou  tradici. Byl  založen v  roce 1945 

a do dnešního dne sehrál více jak 60 různých 
divadelních  her. Takové  ocenění,  jaké  jsme 
získali letos, však nikdy neobdržel a o to více 
si toho vážíme. 
Dík patří všem hercům, čtveřici protagonis-

tů D. Kohútovi, I. Musilové, M. Černohousovi 
a H.  Staré  za  perfektně  sehrané manželské 
páry, M. Kosovi a L. Opravilové za předvedené 
výkony v rolích seržantů rozdílných povah, L. 
Hejtmanskému, který jako řidič taxi předvede 
nečekaný závěr hry, Z. Hanákovi za předvedení 
padoucha pátrajícího po kufříku s penězi, který 
chce na závěr hry všechny zastřelit. Toto jsou 
herci, které jste viděli na jevišti, ale jsou zde 
i další, bez nichž by hra nebyla proveditelná. 
J. Hejtmanská jako inspicient ovládá zvonění, 
telefon, hudbu a připomíná hercům nástup na 
jeviště (p. Werich nazval tuto funkci bidelník). 
J. Hofmanová a D. Výprachtická sedí za kuli-
sami a snaží se herci nahodit text, který právě 
zapomněl  při  tzv.  hereckém  okénku. Věřte, 
že to bývá dosti často. R. Matoulkové, která 
se stará o šminky a herce před představením 
líčí. Kulisákům P. Mačátovi, D.  Felgrovi,  J. 
Zerzánovi ml., R. Turoňovi  alias Borisovi  a  
L. Beňovi alias Kůrovci za precizní a rychlou 
práci.  Jejich výrok na herce  zní  „Když vám 
nepostavíme scénu, nemůžete přece hrát“. A 
je to pravda, protože i bez těchto profesí hrát 
nelze. Při přípravě a podpoře divadla pomáhala 
s  kulisami K. Uhlířová,  dřevo  dodala  firma 
Pila Laczko,  textil firma Intercolor B. Voda, 
květiny Květinka Monika, dále MÚ Králíky, 
Autodoprava  Pinkas,  firma Mačát montáže 
satelitních systémů a zabezpečovacích zaříze-
ní, V. Suchomel, Drogerie TETA, p. Koubek, 
hospoda Pasát - p. Michal Souček. Také bych 
chtěl  poděkova  P.  Strnadovi  za  technickou 
pdporu a propagaci této divadelní hry.
Tak nám všichni milovníci divadla v  říjnu 

držte palce. Možná v září sehrajeme ještě jednou 
divadlo v Králíkách.

rejža
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Seznam kulturních a sportovních akcí v 
blízkém okolí na měsíce ČERVENEC a SRPEN

1. 7.
Litické šermování
Hrad Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00. Dobová šermířská a divadelní 

představení skupiny Armagedon. Akce doprovázená ukázkami historických 
řemesel, středověké kuchyně, zbrojnice i práva útrpného. Tel: 465 30 627, 
http://sweb.cz/hrad.litice/.

2. 7.
Clona
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39, Žamberk. Film USA 

- horor. Překvapivě silný příběh o strachu uvnitř každého z nás a utrpení, 
které  jsme na sebe schopni přivolat. Mladí novomanželé po nepříjemné 
autonehodě, kdy oběť záhadně zmizela, cítí neustále nepříjemné mrazení 
v zádech. Česky, 84 min., od 12 let, 60,- Kč.

Litické šermování
Hrad Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00. Dobová šermířská a divadelní 

představení skupiny Armagedon. Akce doprovázená ukázkami historických 
řemesel, středověké kuchyně, zbrojnice i práva útrpného. Tel: 465 30 627, 
http://sweb.cz/hrad.litice/.

3. 7.
U mě dobrý
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše, Jablonné nad Orlicí. 

Film ČR, 102 min., přístupný od 12 let.
Litické šermování
Hrad Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00. Dobová šermířská a divadelní 

představení skupiny Armagedon. Akce doprovázená ukázkami historických 
řemesel, středověké kuchyně, zbrojnice i práva útrpného. Tel: 465 30 627, 
http://sweb.cz/hrad.litice/.

4. 7.
Litické šermování
Hrad Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00. Dobová šermířská a divadelní 

představení skupiny Armagedon. Akce doprovázená ukázkami historických 
řemesel, středověké kuchyně, zbrojnice i práva útrpného. Tel: 465 30 627, 
http://sweb.cz/hrad.litice/.

5. 7.
U mě dobrý
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39, Žamberk. Film ČR 

- komedie, širokoúhlý, česky, 102 min., od 12 let, 70,- Kč.
I. Westernový den radia OK s pivem Primátor
Potštejn, 14:00, Vochtánka. Velká show kovbojů a  indiánů. Nenechte 

si ujít ukázky kovbojského a indiánského umění našich nejlepších jezdců 
rodea. Westernová show, která je plná napění a bitek mezi kovboji a indiány. 
V průběhu dne si můžete zastřílet z luku a vyrýžovat hroudu zlata. Host: 
Jan Honza Lušovský, kreslíř. Westernová show, kterou v České Republice 
uvidíte pouze u nás!!!
20:00 hodin slavnostní country bál tradičně hraje MAKADAM
22:00 hodin VELKÁ NOČNÍ SHOW - koně v ohni a následné vystoupení 

AKADY a jeho hostů. Westernovým dnem Vás bude provázet Míťa Šana.
Litické šermování
Hrad Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00. Dobová šermířská a divadelní 

představení skupiny Armagedon. Akce doprovázená ukázkami historických 
řemesel, středověké kuchyně, zbrojnice i práva útrpného. Tel: 465 30 627, 
http://sweb.cz/hrad.litice/.

O pohár města Žamberka
Žamberk, 09:30, u Sokolovny. Časovka jednotlivců 11,5 km, start prv-

ního záv. v 9:30 hod. Start Žamberk u Sokolovny, Kunvald ( u Kampeličky 
obrátka), Draha - cíl
Okruhy městem: start a cíl ul. Nádražní (u Velorexu), délka okruhu 3,9 

km. Vyhlášení výsledků jednotlivých etap a celkové pořadí na 1., 2., 3., místě 
bude provedeno na Masarykově nám. v neděli 6.7. ve 14:00hod.
Ředitel závodu: Václav Janoušek, tel.: 605 263 642, 465 613 120, email: 

janousek.va@seznam.cz
6. 7.
U mě dobrý
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film ČR - komedie, 

širokoúhlý, česky, 102 min., od 12 let, 70,- Kč.

Litické šermování
Hrad Litice nad Orlicí, od 09:00 do 17:00. Dobová šermířská a divadelní 

představení skupiny Armagedon. Akce doprovázená ukázkami historických 
řemesel, středověké kuchyně, zbrojnice i práva útrpného. Tel: 465 30 627, 
http://sweb.cz/hrad.litice/.

O pohár města Žamberka
Žamberk, 09:30, Masarykovo náměstí. Horská etapa start v 9.30 hod. na 

Masarykově nám., Kunvald, Rokytnice v O.h., Nebeská Rybná, Zdobnice, 
Luisino údolí  (horská prémie) Deštné, Šerlich  (horská prémie), Orlické 
Záhoří, Neratov, Bartošovice, Mezivrší, H. Rokytnice, Hanička,Bartošovice, 
Zaječiny (horská prémie), Kunvald, Žamberk (Mas. náměstí) - cíl. Závodí 
se dle pravidel Moravského Poháru, závod se  jede za plného silničního 
provozu. Účastníci jsou povinni po projetí cílem projet cílovým koridorem 
a odhlásit se ze závodu, pokud tak neučiní, nebudou uvedeni ve výsledkové 
listině a na reklamace se nebude brát zřetel. Ochranná cyklistická přilba 
povinná! Vyhlášení výsledků jednotlivých etap a celkové pořadí na 1., 2., 
3., místě bude provedeno na Masarykově nám. v neděli 6.7. ve 14:00hod. 
Ředitel závodu: Václav Janoušek, tel.: 605 263 642, 465 613 120, email: 
janousek.va@seznam.cz.

9. 7.
Tajemství prstenu
Žamberk,  20:00, Divišovo divadlo, Nádražní  39. Film VB, Kanada 

- drama,  romantický. Stále krásná Ethel u hrobu  svého muže, veterána 
II. světové války, vzpomíná na uplynulý život. Chucka nikdy doopravdy 
nemilovala, její srdce patřilo Teddymu, vojákovi, jehož osud zůstal obestřen 
tajemstvím..Po více než padesáti letech za Ethel přijíždí mladík s prstenem, 
na kterém je vyryto její jméno...Natočeno podle skutečné události. Titulky, 
117 min., od 12 let, 60,- Kč.

10. 7.
Kuličky
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanuše. Film ČR. Chtěli by, 

aby zůstala taková. Chtěly by ho změnit k lepšímu. Kuličky jsou povídkový 
film o tom, jak ženy manipulují s muži. O drobných vydíráních, o pláči, 
o slzách, o schopnosti  se obětovat pro vysněný cíl, o sexu ve službách, 
o tom jak využít empatie. Povídky o ženách různého věku a životního stylu 
dohromady složí příběh celého lidského života, který byl díky manipulaci 
s druhými prožit podle plánu a zároveň ze stejného důvodu promarněn. 75 
min., přístupný od 12 let.

12. 7.
Cesty Matěje Kopeckého aneb Veselá Bída
Potštejn, 10:00, Zámek Potštejn. 2. ročník loutkového festiválku.
Program: 10:00 hod. O zakleté princezně, 11:30 hod. O kohoutkovi a 

slepičce, 13:30 hod. Pražský pouťový orchestr, 14:00 hod. O červené kar-
kulce, 14:30 Pražský pouťový orchestr, 15:00 Perníková chaloupka, 15:45 
Pražský pouťový orchestrů, 16:15 Jak šel Honza do světa.
Den si můžete zpříjemnit prohlídkou zámku, potěšit se výstavou kreseb 

Kašparů a Kašpárků od známých osobností a samozřejmě nebudou chybět 
pouťouvé dobroty.

Winx Club - Výprava do ztraceného království
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film Itálie - animovaný, 

dobordružný. Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví mágové Magické 
dimenze obětovali, aby porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou mladé 
dívky Bloom, víly dračího plemene. Doprovázena svými kamarádkami z 
Winx Clubu musí Bloom čelit té největší výzvě: vstoupit do hlubin temné 
dimenze a bojovat proti zlu. Širokoúhlý česky 89 min. přístpuný 65,- Kč.

Posezení ve špici na Ostrově
Letohrad, 15:00, Ostrov na Orlici. Zábavná akce pro děti a dospělé.
Pivní slavnosti
Žamberk, 14:00, Sportovní areál Pod Černým lesem. Pořádá fotbalový 

oddíl 1.FC Žamberk. K tanci a poslechu hraje Bladex. Občerstvení zajiš-
těno.

Ledříčkovy slavnosti
Bartošovice v Orl. horách, 10:00, Vrchní Orlice. PROGRAM: 10.00 Pocta 

Josefu Navrátilovi u pomníku na Vrchní Orlici, 13.00 Slavnostní zahájení, 
13.30 Přepadení celnice (ukázka historické události v obci), 16.00 Program 
pro děti i dospělé, 20.00 Taneční zábava. DOPROVODNÉ AKCE: - jarmark 
s ukázkou řemesel, - prohlídka kostela, výstava fotografií z historie obce, 
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-  soutěže pro děti,  -  občerstvení  po  celý  den. 
Obec Bartošovice v Orlických horách Vás tímto 
srdečně  zve.  Za  přispění Královéhradeckého 
kraje. www.bartosovice.eu

13. 7.
Winx Club - Výprava do ztraceného krá-

lovství
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film Itálie - animovaný, dobordružný. Před 
šestnácti  lety  se  nejmocnější  bojoví mágové 
Magické dimenze obětovali,  aby porazili Zlo. 
Nyní  je  osud království  v  rukou mladé dívky 
Bloom,  víly  dračího  plemene. Doprovázena 
svými kamarádkami z Winx Clubu musí Bloom 
čelit té největší výzvě: vstoupit do hlubin temné 
dimenze a bojovat proti zlu. Širokoúhlý, česky, 
89 min., přístpuný, 65,- Kč.

16. 7.
Kuličky
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39.  Film ČR  -  komedie,  75 min.,  od  12  let, 
70,- Kč.

17. 7.
Iron Man
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanu-

še. Film USA, 125 min., přístupný od 12 let.
2. ročník turnaje v minigolfu
Žamberk, 18:00, Sportovní areál Pod Černým 

lesem. Po loňském úspěšném turnaji vás zveme na 
další minigolfové klání, sraz účastníků v 18 hodin 
před recepcí ve sportovním areálu Pod Černým 
lesem v Žamberku, vstup zdarma, soutěžit bude-
me o hodnotné ceny. 

19. 7.
Speed Racer
Žamberk, 17:00 a 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - akční, sportovní, rodinný, 
širokoúhlý, česky, 135 min., přístupný, 70,- Kč.

23. 7.
...a bude hůř
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR - generační. Undergroundový film 
Petra Nikolaeva podle románu Petra Pelce (pů-
vodně určený jen do klubů a hospod). Generační 
snímek o hledání životních hodnot a jistot, o střetu 
s policií a měšťáky, to vše v době „husákovské 
dusivé vaty“. Černobílý, česky, 86 min., od 15 
let, 70,- Kč.

24. 7.
Karamazovi
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film ČR, Polsko - drama, širokoúhlý, česky, 
113 min., přístupný, 70,- Kč.

Letopisy Narnie: Princ Kaspian
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Hanu-

še. Film VB/USA. Skříň je pryč, Bílá čarodějnice 
je mrtvá  a Aslana přes  tisíc  let  nikdo neviděl. 
Letopisy Narnie: Princ Kaspian  je druhým po-
kračováním  ságy,  která  započala  v  roce  2005 
uvedením obrovsky úspěšného filmu Letopisy 
Narnie: Lev,  čarodějnice  a  skříň. V  tomto no-
vém filmu se ale sourozenci Pevensieovi - Peter, 
Zuzana,Edmund a Lucie - vracejí do velmi od-
lišné země, než jakou na konci jejich minulého 
dobrodružství  opustili. Zemi  vládne  železnou 
rukou zlý král Miraz a narnijská bájná stvoření a 
mluvící zvířata se ukrývají. Sourozenci, povolaní 
zpět z válkou sužované Anglie, se musejí pokusit 
o záchranu mírumilovných narnijských obyvatel 
a pomoci zpátky na trůn jeho náležitému dědici, 
mladému princi Kaspianovi. 147 min., vstupné: 
69+1Kč, přístupný.

25. 7.
Orlická Brána 2008 - 25. 7. - 26. 7.
Žamberk,  15:00, Okolí Tyršovy  rozhledny 

a  kaple Rozálka. Mezinárodní multikulturní 
festival  hudby,  divadla,  výstav,  performace  a 
workshopů. Po oba víkendové večery  (hlavní 
program festivalu) vystoupí na hlavním hudebním 
podiu několik profesionálních kapel včetně velice 
prestižních zahraničních hostů. V kapli sv. Rozálie 
dostanou prostor alternativní umělci, v Infomag.
cz stanu rozezní tanenčí party a v parku se na MF 
Dnes stage představí  řada divadelních souborů. 
Myslíme samozřejmě i na děti, které budou mít 
na akci vstup úplně zdarma a bude pro ně připra-
ven „dětský festival Hitrádia Magic - od divadel 
přes workshopy a hry až po cukrárnu“. Vystoupí: 
Boney M (UK, Jam.), Monkey Business, Muzikál 
Hair v hvězdné sestavě, Hurt (Polsko), -123 min., 
Dub L.F.O. (Izrael), United Flavour, Fast Food Or-
chestra, Sto zvířat, Garage a Tony Ducháček, Psí 
vojáci, N.V.Ú., Neon - streetdance show, Skandall, 
Gray Fuse, Bratrstvo kočičí pracky, Divadlo Kvelb 
- čtyřmetrové hořící loutky - super audiovizuální 
zážitek, Černá rodinka, Oboroh, Manželé Havlovi, 
Pro klika, Gardenzitty, Divadlo z pytlíčku - Ham 
Ham velký hlad já mám, O drakovi, Hospoda na 
mýtince, Blaník, Komedianti na káře - pohybová 
pouliční férie Kdo z koho, Metamorphosis famfu-
lare - punková pantomima, a mnoho dalších. Dále: 
workshopy, poulíční divadýlka, módní přehlídka 
second hand, kadeřnická show, výstay, žonglová-
ní, rozhledna, fireshow, světelná show, performace 
v parku, piercing a tatoo studio, kadeřnický salon, 
ethno a sportovní oblečení, second hand, fotbálky, 
vonné tyčinky, stanové městečko, cukrárna, kavár-
na, čajovna, trafika. V rámci festivalu bude uspo-
řádáno několik doprovodných pořadů od 23. do 
27. července 2008. Úplný program naleznete ve 3. 
tiskové zprávě festivalu a na speciálních plakátech 
s programem festivalu začátkem července 2008. 
Předprodej vstupenek za 250,- Kč byl již zahájen 
v kanceláři a na pokladně Divišova divadla, v klu-
bu Uhelna (Divadelní kavárně) v IC Žamberk a 
na www.orlickábrana.cz - zde naleznete zároveń 
další  informace. Vstupné: předprodej 250,  -Kč, 
na místě  360,- Kč, pouze divadla 50,- Kč, děti 
do 12 let zdarma

Anenská pouť
Rokytnice v Orl. horách, 09:00, náměstí, 25. 

- 27. 7. 2008.
26. 7.
Komedie Jeden a jedna jsou tři
Letohrad, 21:00, Orlovna, Orlice, sál TJ Orel.
Country festival radia OK s koncertem
Potštejn, 14:00, Vochtánka. Country  festival 

radia OK s koncertem Tomáše Linky a Přímé 
linky. 14:00 slavnostní zahájení. Čeká Vás osm 
hodin  výborné  country. Hrají: MAKADAM, 
WEJVRAT, DO KLOBOUKU, BESSONI, FC 
SEŠLOST.

28. 7.
Oko bere
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. Ha-

nuše. Film USA. Volně podle skutečných událostí 
natočil Robert Luketic drama skupiny studentů 
bostonské MIT, kteří pod vedením svého neor-
todoxního profesora přišli na to, jak využít svých 
matematických schopností a přijít si v Las Vegas 
na velké peníze. 123 min., přístupný od 12 let.

30. 7.
Horton
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 

39. Film USA - rodinný, animovaný. Česky, 85 
min., přístupný, 65,- Kč.

31. 7.
Horton
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino - sál, A. Ha-

nuše. Film USA, 85 min., přístupný.
Dlouhodobé akce a výstavy
Jablonné nad Orlicí
Výstava: Vejrovské inspirace – Marie 

Šmoková
Výstava obrazů a keramiky.
Výstava potrvá do 31.8.2008.
Výstava - Žamberk
Sobota 21. června – 31. srpna
Městské muzeum Žamberk
NASEDNĚTE A JEDEME…
Výstava u příležitosti Svátků dřeva z muzejních 

sbírek a ze sbírek východočeských muzeí i sou-
kromých zapůjčitelů.

Výstava „Kašpárci“, zámek Potštejn
Výstava potrvá od 8.7. – 27. 7.2008
Výstava kresbiček od známých osobností ze 

sbírky Oldřicha Vrzala.
1. 8.
IRON MAN
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, Hlavní 

137. Film USA 125 minut. Mládeži přístupno, 
vstupné  35  a  40. Objednávky  vstupenek ÚT 
– ČT v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, tel. 
583 231 091.

8. 8.
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠ-

ŤÁLOVÉ LEBKY
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, Hlavní 

137. Film USA 123 minut. Mládeži přístupno, 
vstupné  35  a  40. Objednávky  vstupenek ÚT 
– ČT v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, tel. 
583 231 091.

13. 8.
LETOPISY NARNIE PRINC KASPIAN
Hanušovice, 16:00 a 18:00, kino Mír, Hlavní 

137. Film USA 144 minut. Všechno, co jste dosud 
znali,  se  navždy  změnilo. Mládeži  přístupno, 
vstupné  35  a  40. Objednávky  vstupenek ÚT 
– ČT v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, tel. 
583 231 091.

22. 8.
OKO BERE
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, Hlavní 

137. Film USA 124 minut. Mládeži do 12 let ne-
vhodný, vstupné 35 a 40. Objednávky vstupenek 
ÚT – ČT v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, 
tel. 583 231 091.

27. dětský filmový festival (Hanušovice)
25. 8. LOVCI DRAKŮ - Film  Francie, 

Německo, Lucembursko, 80 minut, animovaný, 
dobrodružný, od 16:00, vstupné 11 Kč.

26. 8. Horton - Film USA, 85 minut, animo-
vaný, od 16:00, vstupné 11 Kč.

27. 8. VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO 
KRÁLOVSTVÍ - Film Itálie, 89 minut, animo-
vaný, od 16:00, vstupné 11 Kč.

28. 8. SPEED RACER - Film USA, 134 mi-
nut, animovaný, akční, od 16:00, vstupné 15 Kč.
Objednávky vstupenek na všechna představení 

ÚT – ČT v prodejně Ing. Grabovský, Hlavní 137, 
tel. 583 231 091.

29. 8.
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Hanušovice, 17:30 a 19:45, kino Mír, Hlavní 

137. Film ČR 81 minut. Když už nevíte koho pod-
vádět, zbývá podvádět snad jen sám sebe. Mládeži 
do 12 let nevhodný, vstupné 35 a 40. Objednávky 
vstupenek ÚT – ČT v prodejně Ing. Grabovský, 
Hlavní 137, tel. 583 231 091.
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pro mladé od 10 do 100 roků
12 km sjezd převážně po horských cestách 
doprava cyklistů a jejich kol např. na Šerlich, Ramzovou (skupiny do 6 osob)

pro mladé od 10 do 100 roků
12 km sjezd převážně po horských cestách 
doprava cyklistů a jejich kol např. na Šerlich, Ramzovou (skupiny do 6 osob)

Cyklozávod
Okolo Králík
Dne  14.  6.  2008  se  uskutečnil  2.  ročník 

cyklistického  závodu Okolo Králík  v  rámci 
Moravského poháru za účasti 108 závodníků. 
Děkujeme Městu Králíky  a  sponzorům  za 
podporu při pořádání tohoto závodu. Dne 31. 8. 
2008 se bude konat 5. ročník Králické časovky 
v rámci Moravského poháru. Tohoto závodu se 
mohou zúčastnit i místní.

Těšíme se na hojnou účast.
Pořadatelé 

Amatérský Králický pětiboj - 1. ročník
Králíky - 27. 6. 2008, Sportovní areál při ZŠ Moravská, začátek 17.30 hod.

Ženy:

Poř. Příjmení a jméno Ročník
Běh - 100 m Skok do dálky Vrh koulí - 4 kg Skok do výšky Běh - 1500 m Body 

celkemčas/sec. body cm body cm body cm body čas/min body

1 Kubínová Markéta 1989 14,7 ��� ��0 ��� ��8 �1� 1�0 �0� 7:06 1�� 1821

2 Hejkrlíková Markéta 1985 1� �28 �1� 1�0 �77 2�7 11� 2�� 7:07 1�1 118�

Muži do 40 let:

Poř. Příjmení a jméno Ročník
Běh - 100 m Skok do dálky Vrh koulí - 4 kg Skok do výšky Běh - 1500 m Body 

celkemčas/sec. body cm body cm body cm body čas/min body

1 Makar Jaroslav 1977 12,1 �8� ��8 �77 11�7 ��0 1�0 2�0 5:57 27� 217�

2 Hlava Jakub 1989 12,4 ��1 ��8 ��7 108� ��� 1�0 �17 5:53 2�� 21��

3 Halanič Jakub 1992 12,9 ��� ��1 �10 802 ��7 1�� 28� 5:07 �20 1�2�

� Khol Pavel 1�81 13,7 �21 ��� �0� 11�8 �87 1�� ��2 6:18 1�2 17�8

� Divíšek Jan 1��� 13,6 ��� ��1 27� �70 2�0 1�� ��2 5:13 �87 17�8

� Chromek Miroslav 1�7� 12,9 ��� �7� ��� 8�� �22 12� 218 6:30 1�� 1�7�

7 Paulus David 1�87 13,2 ��� ��� 278 �0� �2� 1�� 28� 6:29 1�8 1���

8 Krejčí Josef 1�78 14,1 2�� �21 2�0 100� �8� 1�0 2�0 6:09 22� 1�7�

� Hlava Jiří 1�70 14,4 228 �7� 1�8 �7� �71 120 188 7:12 �8 110�

10 Vacek Jaroslav 1�7� 14,4 228 �7� 1�� 78� ��7 12� 218 6:59 7� 10��

Muži nad 40 let:

Poř. Příjmení a jméno Ročník
Běh - 100 m Skok do dálky Vrh koulí - 4 kg Skok do výšky Běh - 1500 m Body 

celkemčas/sec. body cm body cm body cm body čas/min body

1 Křivohlávek Jan 1966 13,6 ��� ��7 �21 ��2 ��� 1�� 28� 5:29 ��� 1788

2 Hlava Karel 1963 13,1 �12 �71 �28 ��� ��� 1�� 28� 6:33 1�� 1��2

3 Durna Jiří 1967 14,5 21� �1� 2�0 �27 ��2 120 188 6:28 1�1 12��

� Hájek Petr 1��0 16,1 �� ��� 1�� ��0 ��� 11� 1�� 7:08 �� 8�8

Nejstarším  účastníkem  atletického 
pětiboje  byl  Petr Hájek,  nejmladším  Jan 
Divíšek ml. Věříme, že v příštím ročníku 
přijde více odvážlivců, kteří si budou chtít 
ověřit  svoji  fyzickou  kondici  případně 
alespoň fandit.
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Fotbalové „béčko“ postoupilo do třetí okresní třídy
Žamberk - Králíky 3:2 (1:2)
Do okresního derby vstoupili lépe hosté. Již v 6. min. posadil Jaroslav 

Makar trestný kop na hlavu Šoky a domácí utrpěli první šok - 0:1. O deset 
minut později posoudil rozhodčí souboj ve vápně jako nedovolený a Ježek 
ukázal, že penalty kopat umí - 0:2. Domácí se snažili nepříznivý stav kori-
govat, ale v šancích byli na štíru s koncovkou. Jak na věc, předvedl ve 30. 
min. Jaroslav Makar, který hlavou přizvedl Kosův centr do levého horního 
rohu 1:2. Do druhého poločasu provedli domácí dvě změny v sestavě a 
usadili se na polovině hostí. Vyrovnání zařídil v 64. min. Veselý, jehož 
nepříliš povedená střela prošla klubkem hráčů až do sítě. Vítěznou tečku 
za celou sezonou pak napsal v 77. min. Pavelka, který si nejprve narazil 
míč o tyč a uspěl až na druhý pokus. Jiří Suchánek, trenér Žamberka: 
„Do utkání jsme vstoupili laxně a bojovní hosté rychle trestali. Sice jsme 
přidali, ale zase nevycházela koncovka a měli jsme štěstí, že nás hosté 
vrátili do hry vlastním gólem. Po obrátce hostům docházely síly a nám 
se podařilo otočit zápas. Musím poděkovat hráčům, že se před našimi 
fanoušky  rozloučili  z  uplynulou  sezonou  vítězstvím.“ Roman Starý, 
trenér Králík: „Okopírovali jsme hru našich reprezentantů. Domácí to 
ani za stavu 2:0 pro nás nevzdali a pomohl jim náš nešťastný vlastní gól. 
Potom se naše hra sesypala. Je ale závěr sezony, kdy hráči těžko hledají 
motivaci a navíc nám chybělo několik fotbalistů ze základního kádru.“ 
Fakta – branky: Šoka, Ježek z penalty. ŽK: 2:3. Diváků: 150.

Králíky - Staré Hradiště 2:1 (1:1)
Souboj nováčků 1. A třídy začal opatrně ve středu hracího pole. Jako 

první udeřili v 9. minutě hosté z Hradiště, když prudkou střelu středo-
polaře Pavel Kalianko nezkrotil a nabídl tak Tesnerovi dárek v podobě 
prázdné branky, který útočník Hradiště s přehledem přijmul - 0-1. Od-
pověď však na sebe nenechala dlouho čekat. v 15 minutě utkání zatáhl 
míč po pravé straně Jaroslav Makar, křížným pasem našel nabíhajícího 
Romana Starého, který krásnou hlavičkou přeloboval gólmana hostí Tuč-
ka a „angličanem“ vyrovnal skóre na poločasových 1-1. Druhý poločas 
začali lépe hosté. Kombinační hrou Králické borce přehrávali, avšak jejich 
snaha končila na hranici šestnáctky. Domácí pozorně bránili a spoléhali 
na rychlonohé útočníky Kubu Hlavu a Pavla Musila. Hosté však v obraně 
také nezaháleli a domácí útočníky nehodlali pouštět na dostřel vlastní 
branky. Udeřilo až v 82. minutě, kdy míč po ose Jaroslav Makar - Jirka 
Šmolík - Pavel Musil doputoval na hranici šestnáctky, kde si naběhl na 
přihrávku David Paulus  a  nechytatelnou  bombou  levačkou pod víko 
propálil vše co mu stálo v cestě. Stanovil tak konečný účet zajímavého 
zápasu na 2:1 pro domácí fotbalisty. Ti se rozloučili s domácími fanouš-
ky v premiérovém ročníku 1. A třídy vítězstvím. Příští týden zajíždějí 
naši hráči na horkou půdu do Žamberka, kde se dá očekávat bouřlivá 
atmosféra. Fakta – branky: 15. Starý, 82. Paulus ŽK: 1:4. Diváků: 150. 
Sestava: Kalianko  -  Ježek,  Jiří Makar, Khol,  Jaroslav Makar  - Krejčí 
(Šoka), Paulus, Starý, Šmolík - Hlava (Chromek), Musil.

Králíky - Choceň B 0:2 (0:1)
Králíky  začaly  aktivně.  Svou  „tutovku“  ale  „zazdil“  Pavel Musil.

Choceň měla ideální příležitost jít do vedení ve 26. min., kdy byla proti 
Králíkům nařízena penalta za ruku Jiřího Makara. Nedvěd ji však nepro-
měnil. Kalianko míč vyrazil na roh. Při něm si ale Nedvěd chuť spravil 
a hosté vedli 1:0. Ve druhém poločase našel Šabata Nedvěda, pro něhož 
nebyl problém vstřelit druhou branku. Králiky měly další dvě šance v 
podání Pavla Musila a Jirky Šmolíka, ale bez gólového efektu. Dvě další 
příležitosti domácích v podání Míry Chromka a Pepy Krejčího vychytal 
výtečný Jadrný v brance Chocně. 

Litomyšl - Králíky  0:2 (0:2)
Králíky předvedly v Litomyšli velmi taktický výkon: nejprve jejich 

nebezpečná zbraň,  tedy dlouhý aut a důrazná dorážka, poté z penalty 
potrestaný faul Novotného na unikajícího Jakuba Hlavu po předchozí 
hrubce domácí obrany. Stejný hráč musel v zápětí odstoupit z utkání po 
hrubém faulu domácího stopera a byl vystřídán Miroslavem Chromkem. 
Králíky spoléhaly na rychlé protiútoky v podání dvojice Musil - Chromek. 
Maximem snažení Litomyšle byla Benkova táhlá střela z 20 metrů do 
tyče a v 70. minutě neuznaný gól pro postavení hráče mimo hru. Domácí 
se snažili až do posledního hvizdu, ale stále více upadali do herní křeče a 
se zhuštěnou obranou si už nedokázali poradit. Fakta – branky: 8. Musil, 
11. Ježek (PK). ŽK 3:5, diváků: 120.

Králíky - Morašice 1:0 (1:0)
O jedinou branku zápasu se postaral v prvním poločase Pavel Musil. 

Ten mohl přidat i druhou přesnou trefu na začátku druhého poločasu, ale 
po faulu na Jakuba Hlavu a následném vyloučení hostujícího Štěpána, 
neproměnil pokutový kop. Míč poslal po sešívaném vzoru pouze do tyče. 
Jakub Hlava se pak nechal zbytečně vyloučit a domácí se o výsledek 

museli obávat až do konce. Fakta – branka: Musil. ŽK: 3:4. ČK: Jakub 
Hlava - Štěpán. Diváků: 200. Sestava: Kalianko - Halanič, Makar Jiří, 
Khol, Ježek - Paulus (Hlava Jiří), Starý, Makar Jaroslav, Krejčí (Hinkel-
mann) - Musil (Šmolík), Hlava Jakub.

SK Chrudim - Králíky 2:0 (0:0)
První půle byla vyrovnaná s mírnou převahou domácích. Za zmínku 

stojí šance Lištvána na straně Chrudimi a šance Krejčího na straně opačné. 
Králíky hráli pozorně v obraně a hrozili z rychlých brejků. Druhou půlku 
se  domácí  snažili  strhnout  vedení  na  svou  stranu,  avšak  jejich  snaha 
končila před hranicí šestnáctky dobře bránících Králických fotbalistů. 
V 61. min. Tesař mířil hlavou k tyči, ale gólman Kalianko chytil. V 73. 
min. už však proměnil Tesař přímý kop 1:0. V 75. min.Vágner proměnil 
střelou z šestnáctky svou šanci a uklidnil domácí 2:0. Domácí tak zvítězili 
a připsali si tři body. Fakta –ŽK: 3:1. Diváků: 130. Sestava: Kalianko 
- Jaroslav Makar, Jiří Makar, Khol (Šoka), Ježek - Paulus, Starý, Krejčí, 
Hinkelmann (Chromek) - Hlava (Šmolík), Musil.

Semanín - Králíky  1:1 (0:1)
Týmy si prohodily pořadatelství, takže Králíky hrály sice doma, ale 

přitom venku. Hrál se fotbal nevalné úrovně. Do vedení šly jako první 
Králíky, kdy z nacvičeného signálu po přímém kopu se kapitán Musil 
ocitl sám před domácí brankou a nezaváhal 0-1. Vedení posadilo Králíky 
na koně a do konce poločasu se již nic nezměnilo. Druhý poločas se hrál 
v duchu prvního a byl plný nepřesností. Semanínu se nakonec podařilo 
vyrovnat po závaru ve vápně Králík, kdy R. Špatenka dorážel míč do 
prázdné branky. Poslední minuty  tohoto utkání  se odehrály ve  středu 
pole a dospělo ke spravedlivé remíze. Fakta – branky: Musil. ŽK: 2:3. 
Diváků: 100. Sestava: Kalianko - Halanič (Chromek), Makar Jiří, Khol, 
Ježek  - Hinkelmann, Starý, Makar  Jaroslav, Krejčí  (Paulus)  - Musil, 
Hlava Kuba (Hlava Jiří). 
  1.  FC Titanic Srch  26  19  3    4  67:25  60
  2.  Sokol Staré Hradiště  26  16  2    8  52:30  50
  3.  1. FC Žamberk  26  13  2  11  50:42  41
  4.  FK Jiskra Heřmanův Městec  26  12  5    9  37:30  41
  5.  Sokol Moravany  26  11  5  10  43:43  38
  6.  SK Chrudim  26  11  3  12  46:39  36
  7.  Jiskra Litomyšl  26  11  3  12  47:43  36
  8.  Sokol Dolní Újezd  26  10  6  10  33:40  36
  9. Jiskra Králíky 26 11 3 12 36:55 36
10.  Valy  26    9  6  11  52:47  33
11.  Semanín  26    9  5  12  29:45  32
12.  FK Agria Choceň B  26    7  8  11  30:44  29
13.  Sokol Moravice  26    6  8  12  26:44  26
14.  Sokol Rosice n.L.  26    7  1  18  32:53  22

Brandýs nad Orlicí B - Králíky B 2:3 (0:1)
Domácí by si za předvedený výkon zasloužili alespoň bod. Po první půlce 

vedli hosté díky brance Zezulky. Ve druhém poločase vyrovnal Zhorela. Ná-
sledně dostal do vedení Králíky Petránek, ale Fogl opět stav srovnal. Když 
domácí dvakrát zatřásli brankovou konstrukcí, vstřelil vítěznou branku hostí 
Jireš. Fakta – branky: Zezulka, Petránek, Jireš. Diváci: 50.

Albrechtice B - Králíky B 3:4 (2:1)
Vyrovnaný zápas měl šťastný konec pro mužstvo hostí. Fakta – branky: 

Záleský 3, Zezulka. ŽK: 3:3. Diváků: 100.
Králíky B - Zálší 4:2 (3:2)
Zápas začali lépe hosté a jen díky brankáři Laimerovi (návrat po se-

dmnácti měs. trestu) domácí nekapitulovali. Přece jen to však byli hosté, 
kdo šel do vedení. Králíky však rychle odpověděly a do poločasu skóre 
otočily ve svůj prospěch. Druhý poločas už přinesl minimum šancí. Na 
konečných 4:2 pro domácí skóroval z pokutového kopu Jiří Durna (nej-
starší a nejzkušenější hráč jinak velmi mladého mužstva domácích). Fakta 
– branky: Zezulka, Šmolík, Jireš, Durna (z pen.). ŽK: 1:1. Diváků: 45.
1. Jiskra Králíky B 20 17 2 1 81:20 53
2.  Sokol Rudoltice  20  15  2  3  63:18  47
3.  FK Z.O.D. Zálší  20  14  1  5  91:34  43
4.  Tatran Lichkov  20  12  2  6  41:36  38
5.  Sokol Helvíkovice  20  12  1  7  61:38  37
6.  Spartak Brandýs n.Orlicí B  20  6  4  10  46:38  22
7.  Sokol Klášterec nad Orlicí  20  5  4  11  28:53  19
8.  Sokol Verměřovice B  20  4  4  12  25:47  16
9.  Sokol Tatenice B  20  4  4  12  15:55  16
10.  Albrechtice u Lanškrouna B  20  2  6  12  25:60  12
11.  Sport Mladkov  20  3  2  15  14:91  11
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Výsledky 3. ročníku Dne rekordů škol
I. kategorie chlapci HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM
1. Slanina Mirek (ročník 1998) ZŠ Moravská Králíky - 30 m, 2. Diviš 

Matěj (1998) ZŠ Štíty - 29,6 m, 3. Borovička Erik (1999) ZŠ Moravská 
Králíky  - 27 m, 4. Purker  Jakub  (1999) ZŠ Štíty  -  24,6 m, 5. Džuga 
Ondřej (1999) ZŠ praktická Králíky - 24,2 m, 6. Břečka Tomáš (1999) 
ZŠ Moravská Králíky - 21,2 m.

I. kategorie dívky HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM
1. Sacherová Simona (1999) Horní Heřmanice - 19,2 m, 2. Joštová 

Kristýna (1998) ZŠ Lichkov - 18,1 m, 3. Drlíková Klára (1999) ZŠ Štíty 
- 18 m, 4. Chládková Ivana (1998) ZŠ Štíty - 17,9 m, 5. Kubíčková Te-
reza (2000) ZŠ Moravská Králíky - 17,2 m, 6. Kulaxidisová Dominika 
(1998) ZŠ Lichkov - 17 m.

I. kategorie dívky BĚH 300 m
1. Joštová Kristýna (1998) ZŠ Lichkov - 1:00, 2. Michaličková Sandra 

(1999) ZŠ Moravská Králíky - 01:00,5, 3. Vogelová Kateřina (1999) ZŠ 
Moravská Králíky - 01:00,6, 4. Chládková Ivana (1998) ZŠ Štíty - 01:00,7, 
5. -6. Kulaxidisová Dominika (1998) ZŠ Lichkov - 1:01, 5. – 6. Sobota 
Katarzyna (1999) Miedzylesie 1:01.

I. kategorie chlapci BĚH 300 m
1. Večeř Petr (1999) ZŠ Moravská Králíky - 0:56, 2. Filip Michal (1999) 

ZŠ Lichkov - 0:58, 3. Hoško Jakub (1999) ZŠ 5. května Králíky - 0:58, 
4. Korotusz Patryk (1999) Miedzylesie - 0:59, 5. Slanina Filip (2000) ZŠ 
Moravská Králíky - 1:02, 6. Diviš Matěj (1998) ZŠ Štíty - 1:04.

I. kategorie dívky BĚH 50 m
1.  Joštová Kristýna  (1998) ZŠ Lichkov  -  8,8,  2. Chládková  Ivana 

(1998) ZŠ Štíty - 8,8, 3. Králová Andrea (1999) ZŠ Moravská Králíky 
- 8,9, 4. Sobota Katarzyna  (1999) Miedzylesie – 9, 5. – 6. Kyllarová 
Eliška (1999) ZŠ Moravská Králíky - 9,7, 5. – 6. Madry Veronika (1999) 
Miedzylesie - 9,7.

I. kategorie chlapci BĚH 50 m
1. Kurasz Filip (1999) Miedzylesie - 8,4, 2. Borovička Erik (1999) 

ZŠ Moravská Králíky - 8,4, 3. Filip Michal (1999) ZŠ Lichkov - 8,4, 
4.  Pospíšil Martin  (1999) ZŠ Moravská Králíky  -  8,7,  5. Korotusz 
Patryk (1999) Miedzylesie - 8,8, 6. Džuga Ondřej (1999) ZŠ praktická 
Králíky 8,9.

II. kategorie dívky SKOK DALEKÝ
1. Voráčková Lucie (1996) ZŠ Štíty - 3,31, 2. Jasinska Sara, Miedzy-

lesie - 3,3, 3. Kolínová Miriam (1996) ZŠ Štíty - 3,23, 4. Malá Kateřina 
(1997) ZŠ 5. května Králíky - 3,2, 5. Ježková Eva (1996) ZŠ Moravská 
Králíky - 3,18, 6. Tomášková Martina (1996) ZŠ Štíty - 3,02.

II. kategorie chlapci SKOK DALEKÝ
1. Pietraszuk Kacper (1996) Miedzylesie - 4,31, 2. Pokratka Mateusz 

(1996) Miedzylesie - 4,02, 3. Starý Lukáš (1996) ZŠ Moravská Králíky 
- 3,63, 4. Všetička David (1996) ZŠ Štíty - 3,61, 5. Hoško Vratislav (1997) 
ZŠ praktická Králíky - 3,52, 6. Nykel Šimon (1997) ZŠ Štíty - 3,44.

II. kategorie dívky HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM
1. Beranová Jana (1997) ZŠ Horní Heřmanice - 34,2, 2. Skotáková 

Kamila (1997) ZŠ Moravská Králíky - 33,5, 3. Saňáková Natálie (1998) 
ZŠ Moravská Králíky - 31,6, 4. Jarmarová Jarmila (1996) ZŠ Moravská 
Králíky 28,8, 5. Vyšohlídová Aneta (1997) ZŠ 5.května Králíky – 26, 6. 
Sobolová Romana (1996) ZŠ Moravská Králíky - 24,1.

II. kategorie chlapci HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM
1. Starý Lukáš (1996) ZŠ Moravská Králíky – 53, 2. Pokratka Mateusz 

(1996) Miedzylesie - 46,4, 3. Hoško Vratislav (1997) ZŠ praktická Králíky 
- 41,2, 4. Garnek Jiří (1997) ZŠ Moravská Králíky - 39,6, 5. Dus Mariusz 
(1996) Miedzylesie - 38,4, 6. Faltus Martin (1998) ZŠ Lichkov - 36,1.

II. kategorie dívky BĚH 300 m
1. Sobolová Romana (1997) ZŠ Moravská Králíky - 0:54, 2. Ježková 

Eva (1996) ZŠ Moravská Králíky - 0:55, 3. Vyšohlídová Aneta (1997) 
ZŠ 5. května Králíky - 0:56, 4. Wrobel Magda, Miedzylesie - 0:59, 5. 
Voráčková Lucie  (1996) ZŠ Štíny  -  1:00,  6. Veselá  Jitka  (1997) ZŠ 
Moravská Králíky - 1:04.

II. kategorie chlapci BĚH 300 m
1. Pokratka Mateusz (1996) Miedzylesie - 0:53, 2. Večeř Milan (1996) 

ZŠ Moravská Králíky - 0:55, 3. Ježek Martin (1996) ZŠ Moravská Králíky 
- 0:58, 4. – 5. Žebera Karel (1997) ZŠ 5.května Králíky - 0:59, 4. – 5. 
Vyšohlíd Tomáš (1996) ZŠ Lichkov - 0:59, 6. Hoško Vratislav (1997) 
ZŠ praktická Králíky - 1:00.

II. kategorie dívky BĚH 50 m

1. Jasinska Sara, Miedzylesie - 7,2, 2. Sobolová Romana (1996) ZŠ 
Moravská Králíky – 8, 3. Weglarz Ola, Miedzylesie - 8,2, 4. Voráčková 
Lucie (1996) ZŠ Štíty - 8,5.

II. kategorie chlapci BĚH 50 m
1. Pokratka Mateusz (1996) Miedzylesie - 7,7, 2. Pietraszuk Kacper 

(1996) Miedzylesie - 7,8, 3. Starý Lukáš (1996) ZŠ Moravská Králíky 
- 7,9, 4. – 5. Večeř Milan  (1996) ZŠ Moravská Králíky  - 8,2, 4. – 5. 
Senastianick Adrian (1997) Miedzylesie - 8,2, 6. – 7. Hoško Vratislav 
(1997) ZŠ  praktická Králíky  8,3,  6.  –  7. Oczkowski Daman  (1997) 
Miedzylesie - 8,3.

III. kategorie dívky SKOK DALEKÝ
1. Coufalová Karolína  (1995) ZŠ Moravská Králíky  - 4,02, 2. Ne-

svadbová Lucie (1995) ZŠ Moravská Králíky - 3,78, 3. Nováková Petra 
(1995) ZŠ Červená Voda - 3,72, 4. Joštová Veronika (1995) ZŠ Moravská 
Králíky - 3,51, 5. Vagnerová Tereza (1995) ZŠ 5. května Králíky - 3,26, 
6. Divišová Michaela (1995) ZŠ Štíty - 3,22.

III. kategorie chlapci SKOK DALEKÝ
1. Plosza Michal (1995) ZŠ Červená Voda - 4,25, 2. Souček Tadeáš, 

ZŠ Moravská Králíky - 4,06, 3. Garnek Petr, ZŠ Moravská Králíky – 4, 
4. Krejčí Miloš (1996) ZŠ 5. května Králíky - 3,82, 5. Vogel Jiří (1995) 
ZŠ Štíty - 3,77, 6. – 7. Tejkl Tomáš (1994) ZŠ Štíty - 3,66, 6. – 7. Remiáš 
Roman (1996) ZŠ 5.května Králíky - 3,66.

III. kategorie dívky HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM
1. Coufalová Karolína (1995) ZŠ Moravská Králíky – 49, 2. Brůnová 

Lucie (1996) ZŠ Moravská Králíky - 36,5, 3. Vylítová Eliška (1995) ZŠ 
Moravská Králíky - 34,8, 4. Šebestová Silvie (1994) ZŠ Štíty - 33,1, 5. 
Kozlowska Magda, Miedzylesie – 30, 6. Kubitová Marcela (1994) ZŠ 
Červená Voda - 29,8.

III. kategorie chlapci VRH KOULÍ
1. Dušek Jakub, ZŠ Moravská Králíky - 9,12, 2. Horváth Vladimír 

(1996) ZŠ 5. května Králíky - 8,78, 3. Malík Lukáš (1995) ZŠ Štíty - 8,3, 
4. Málek Jan, ZŠ Moravská Králíky - 7,87, 5. Vogel Jiří (1995) ZŠ Štíty 
- 7,32, 6. Holubec Roman, ZŠ Moravská Králíky - 7,25.

III. kategorie dívky BĚH 600 m 
1. Tosiak Asia, Miedzylesie  -  2:01,  2. Brůnová Lucie  (1996) ZŠ 

Moravská Králíky - 2:05, 3. Kubíčková Vendula (1995) ZŠ Moravská 
Králíky - 2:06, 4. Koczergo Paulina, Miedzylesie - 2:15, 5. Macanová 
Veronika  (1995) ZŠ Moravská Králíky  -  2:17,  6. Divišová Michaela 
(1995) ZŠ Štíty - 2:27.

III. kategorie chlapci BĚH 800 m 
1. Kalousek Jiří (1995) ZŠ Červená Voda - 2:38, 2. Zach Pavel (1995) 

ZŠ Červená Voda - 2:40, 3. Václavek Petr (1996) ZŠ 5. května Králíky 
- 2:42, 4. Stejskal Jakub, ZŠ Moravská Králíky - 2:53, 5. Malík Lukáš 
(1995) ZŠ Štíty - 2:54, 6. Tejkl Tomáš (1994) ZŠ Štíty - 2:56.

III. kategorie dívky BĚH 60 m
1. Faltusová Tereza (1995) ZŠ Moravská Králíky - 8,6, 2. Coufalová 

Karolína (1995) ZŠ Moravská Králíky - 8,8, 3. Tosiak Joanna, Miedzylesie 
- 8,9, 4. Vylítová Eliška (1995) ZŠ Moravská Králíky - 9,2, 5. Nesvadbová 
Lucie (1995) ZŠ Moravská Králíky - 9,4, 6. Nováková Petra (1995) ZŠ 
Červená Voda - 9,5.

III. kategorie chlapci BĚH 60 m
1. Zach Pavel (1995) ZŠ Červená Voda - 8,3, 2. Holubec Roman, ZŠ 

Moravská Králíky - 8,3, 3. Filip Zdeněk, ZŠ Moravská Králíky - 8,6, 
4. – 5. Václavek Petr (1996) ZŠ 5. května Králíky - 8,7, 4. – 5. Bittner 
Patrik, ZŠ Moravská Králíky - 8,7, 6. Plosza Michal (1995) ZŠ Červená 
Voda - 8,8.

IV. kategorie dívky SKOK DALEKÝ
1. Jadzia Andryszak, Miedzylesie - 4,28, 2. Kasjana Karkulka, Mied-

zylesie - 4,17, 3. Podobská Nikoleta (1993) ZŠ 5. května Králíky - 4,06, 
4. Jílková Markéta (1993) ZŠ Moravská Králíky - 3,72, 5. Halaničová 
Lucie (1994) Gymnasium Králíky - 3,68, 6. Kubečková Veronika (1993) 
Gymnasium Králíky - 3,67.

IV. kategorie chlapci SKOK DALEKÝ
1. Opravil Martin (1992) Gymnasium Králíky - 5,51, 2. Kobak Alan, 

Miedzylesie  -  5,1,  3.  Skiczny David, Miedzylesie  -  5,04,  4.  Farský 
Jakub (1992) DDŠ - 4,98, 5. Novotný Jiří (1992) DDŠ - 4,96, 6. Rakaš 
Roman, ZŠ 5. května Králíky  - 4,84, Duna Marek  (1992) DDŠ  - 5,4 
(mimo soutěž).

(pokračování na straně 29)
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IV. kategorie dívky VRH KOULÍ
1. Málková (1993) Gymnasium Králíky - 8,2, 2. Kubečková Veronika 

(1993) Gymnasium Králíky - 7,5, 3. Kožnarová Bára (1993) Gymnasium 
Králíky - 7,43, 4. Klimešová Eliška (1994) ZŠ Moravská Králíky - 7,12, 
5. – 6. Uhlířová Martina (1994) ZŠ Moravská Králíky - 6,7, 5. – 6. Mar-
tincová Jaroslava (1993) ZŠ 5.května Králíky - 6,7.

IV. kategorie chlapci VRH KOULÍ
1. Opravil Martin (1992) Gymnasium Králíky - 12,38, 2. Farský Jakub 

(1992) DDŠ - 11,99, 3. Čisár Ludoví (1993) DDŠ - 10,76, 4. Pohanka Petr 
(1992) Gymnasium Králíky - 10,68, 5. Paleta Filip (1994) DDŠ - 10,54, 
6. Krejčí Pavel (1993) Gymnasium Králíky - 10,25, Peřina Patrik (1992) 
DDŠ - 10,68 (mimo soutěž).

IV. kategorie dívky BĚH 800 m 
1. Kožnarová Bára (1993) Gymnasium Králíky - 2:45, 2. Halaničová 

Lucie (1994) Gymnasium Králíky - 2:55, 3. Mačalíková Andrea (1993) 
Gymnasium Králíky - 2:59, 4. Kiefer Ola, Miedzylesie - 3:00, 5. Revúsová 
Veronika (1993) ZŠ Moravská Králíky - 3:03, 6. Kupcová Nela (1993) 
ZŠ 5. května Králíky - 3:07.

IV. kategorie chlapci BĚH 1500 m 
1. Halanič Jakub (1992) ZŠ Moravská Králíky - 5:00, 2. Žerníček Josef 

(1994) ZŠ Štíty - 5:07, 3. Divíšek Jan (1993) ZŠ Moravská Králíky - 5:09, 
4. Soloducha Michal  (1993) Miedzylesie  - 5:16, 5. Kminiak Petr, ZŠ 
5.května Králíky - 5:17, 6. Dulik Adrian (1992) Miedzylesie - 5:23.

Výsledky 3. ročníku Dne rekordů škol
(pokračování ze strany 28) IV. kategorie dívky BĚH 60 m

1. Andryszak  Jadzia, Miedzylesie  -  8,7,  2. Ulrichová Dáša  (1992) 
Gymnasium Králíky  -  8,7,  3. Kožnarová Bára  (1993) Gymnasium 
Králíky - 9,2.

IV. kategorie chlapci BĚH 60 m
1. Opravil Martin (1992) Gymnasium Králíky - 7,3, 2. Krejčí Pavel 

(1993) Gymnasium Králíky - 7,7, 3. Novotný Jiří (1992) DDŠ - 7,9, 4. 
Glazar Filip (1992) Gymnasium Králíky - 8,1.

6. ročník rybářských závodů v lovu
kaprovitých ryb na plavanou pro děti do 15 let

Dne 3. 5. 2008 uspořádala místní organizace Českého rybářského 
svazu Králíky na rybníku v Králíkách 6. ročník  rybářských závodů pro 
děti do 15 let. Soutěžilo se v lovu ryb jednotlivců na plavanou za účasti 
11 dětí z  místních organizací ČRS - Králík , Těchonína, Štítů a Uherské-
ho Brodu. Vítězem se stal domácí závodník Moravec Miroslav z místní 
organizace ČRS Králíky a ziskem 48 bodů si odnesl hlavní cenu.
Mimo hlavní ceny, kterou věnovala organizace MO ČRS Králíky, 

byly rozdány z bohaté tomboly další ceny dle vlastního výběru a to 
pro všechny zúčastněné závodníky.

Pořadí závodníků do 3 místa 
1. Miroslav Moravec MO ČRS Králíky 48 b., 2. Lukáš Lohynský  MO 
ČRS Králíky 12 b., 3. Kamil Kalousek  MO ČRS Těchonín 12 b.
Závod proběhl za slunečného ale větrného počasí a zde se projevila 

zkušenost a znalost starších závodníků v lovu na plavanou. 
Za organizaci Kylar Ivo 

jednatel organizace MO ČRS KrálíkyČekání na zlatou rybku

Tomáš HLAVA třetí na ME v Budapešti
OD JEDNORUČNÍCH ČINEK K EVROPSKÉ MEDAILI
Tomáš začíná posilovat v deváté třídě a to když si koupí u paní Fečkové pár jednoročních činek a hrazdu do dveří. Sám si sestaví trénink, počty 

opakování i četnost v týdnu. Po skončení ZŠ odchází do truhlářského učiliště v České Třebové. Rozhodovalo hlavně to, že na internátě byla skvěle 
vybavená posilovna. Začíná cvičit pravidelně, ale stále si sám plánuje trénink. Po vyučení nastupuje na nástavbové studium při SOUs v Králíkách. 
Na podzim 2006 se shodou náhod dostává pod profesionálního trenéra Martina Dajče do jeho fitka v Lanškrouně. Začíná se připravovat na své 
první závody a to mistrovství Čech v České Třebové. Za pět měsíců pod vedení zkušeného trenéra získává v roce 2007 stříbrnou medaili a postup 
na mistrovství republiky, kterého se však, na radu trenéra, neúčastní.
Vše si vynahradí v letošním roce. Vyhrává MČ v Jaroměři i MČR v Kunovicích. Dostává se do českého reprezentačního týmu, s kterým hned po 

závodech odjíždí na desetidenní soustředění do Bolatic, kde se reprezentace připravuje na ME v Budapešti.
8. června 2008 na ME získává v kategorii nad 75 kg bronzovou medaili a česká reprezentace skončí v bodování národů na prvním místě.
Závěrem děkujeme sponzorům: městu Králíky, Sdružení pro kralický karneval a MD fines Lanškroun.
Junioři - kulturistika nad 75 kg 

p. st.č. jméno nar. Stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 72 Al Ahmed Abder Naser Mohamed 1��0 Bulgaria � 8 1� 2� 
2. 71 Viorel Marasoiu 1�87 Romania 10 � 1� 2� 
�. �8 Tomáš Hlava 1�88 Czech Republic 1� 18 �2 �0 
�. �� Hunor Nagy 1�87 Romania 20 1� �� �2 
�. 70 Bernard v.d. Velden 1�88 Netherlands 2� 2� �0 7� 
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Měsíc červen přinesl mimo velmi zajímavých aktivit ZUŠ tak další 
kulturní, společenské a sportovní události v našem regionu.:
10. 6. exhibice kulturisty Tomáše Hlavy v Evropském domě - mistr 

ČR a 3. místo na ME v kategorii junioři nad 77 kg (foto č. 8, 9); 
14. 6. veřejná sbírka pořádaná Sdružením Pro Heřmanice o.s. - vy-

stoupení souboru Helius (foto č.1), vystoupení souboru Proč Ne Kvintet 
a křest jejich prvního CD, kmotři J. Ponocná, J. Pecháček (foto č. 2); 
26. 6. a 27. 6. slavnostní vyřazení žáků 9. tříd ZŠ Moravská a ZŠ 

5.května na radnici (foto 3);
27. 6. sportovní areál areál při ZŠ - 1. ročník Králického pětiboje 

(foto č. 5, 6, 7);
28. 6. vystoupení vynikajícího amatérského křesťanského pěvec-

kého gospelového souboru LIFE SONG z Houstonu, USA v rámci 
festivalu PASAT.KRALIKY.COM

Foto: č. 1, 2 J. Stodůlka, č. 3, 7 J. Kosek, č. 4 J. Pecháček, č. 5, 6, 8 
J. Divíšek, č. 9 J. Hlava.
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