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Blíží se krajské volby. Proč jsou pro nás důležité?
První volby do krajských zastupitelstev se 

konaly v roce 2000. Jejich uskutečnění předchá-
zelo rozhodování o velikosti a územní působ-
nosti jednotlivých krajů a mnozí z nás si ještě 
pamatují, s jakými vášněmi byl tento proces 
spojen. Králicko vždy patřilo „spádově“ k Hrad-
ci Králové a málokdo si dovedl představit, jak 
bude fungovat začlenění okresu Ústí nad Orlicí 
a tím i našeho regionu do  Pardubického kraje. 
Špatná dopravní dostupnost do krajského města 
(autobusem žádná, vlakem s mnoha přestupními 
stanicemi a autem po nekvalitních silnicích), 
nově vznikající úřad bez předchozích zkušeností 
a pro mnohé z nás neznámé prostředí, to vše 
vyvolávalo mezi občany obavy. Jen skutečnost, 
že jsme regionem odkud je daleko do každého 
krajského města, měla pravděpodobně vliv na 
klidnější průběh změny územního uspořádání 
než v Žamberku, kde na toto téma proběhlo 
městské referendum, jehož výsledek zcela jistě 
ovlivnil i Králicko. Těsné nadpoloviční vítězství 
příznivců Pardubického kraje rozhodlo.

Po dvou volebních obdobích můžeme směle 
říci, že začlenění Králicka do Pardubického 
kraje nebylo špatným rozhodnutím. Za osm 
let, po které spadá náš region pod správu Par-
dubického kraje, jsme se z nezajímavé okrajové 
části tehdejšího Východočeského kraje, resp. 
okresu Ústí nad Orlicí, stali plnoprávným 
územím Pardubického kraje, který nejenže nás 
nepřehlíží, ale můžeme říci, že nám věnuje 
minimálně stejnou pozornost jako svým cen-
trálním regionům.

Krajská samospráva rozhodla o poskytnutí 
významných finančních částek na opravu 
komunikací (nově zrekonstruované silnice IV. 
třídy v úsecích České Petroviče – Mladkov, 
Dolní Lipka – Prostřední Lipka – Horní Lipka 
a Červený Potok – Dolní Morava), na opravy 
památek zejména v integrovaných obcích 
(postupná oprava kostele v Červeném Potoce, 
opravy střech kostelů v Prostřední a Horní 
Lipce), příspěvek z rozpočtu kraje na rekon-
strukci Evropského domu, dotace na přípravu 
projektů pro žádosti o podporu z Evropských 
fondů (studie sítě turistických tras a cyklotras 
v Králické pevnostní oblasti, projektová doku-
mentace na rekonstrukci vojenského muzea, 
marketingová studie propagace turistických cílů 
na Králicku, projektová dokumentace na krytý 
bazén), každoroční podpora akce CIHELNA. 
Zásluhou vedení kraje máme šanci na získání 
dotace Ministerstva financí ČR na opravu 
fotbalového stadionu.Významná je i podpora 
rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím 
dotace na projekt „Turistická oblast Králický 

Sněžník – partnerství v cestovním ruchu“, díky 
které se podařilo nastartovat spolupráci obcí, 
podnikatelů a neziskového sektoru v propagaci 
regionu. Dalším důkazem zájmu kraje o rozvoj 
turistického ruchu v regionu je jedno z vyhlá-
šených témat roku 2008 – Králický Sněžník a 
významná byla pro králicko podpora kraje při 
rozhodování o dotacích z Evropských fondů 
v ROP NUTS II Severovýchod, kde jsme byli 
jedním z nejúspěšnějších regionů (rekonstrukce 
Vojenského muzea Králíky, podpora destinač-
ního managementu, dostavba lyžařského areálu 
SKI SNĚŽNÍK, výstavba lyžařského areálu 
Buková Hora, smuteční síň Červená Voda).

Určitě bychom našli více příkladů dobré 
spolupráce s krajskou samosprávou. Nesmíme 
však zapomenout na to, že jsou i věci, které 
se nepodařily. Jedním z příkladů je situace 
ve středním školství, kterou se s ohledem na 

počty dětí stále nedaří vyřešit podle našich 
představ.  Rovněž nemůžeme být spokojeni se 
stavem silnic I. třídy, které jsou důležité nejen 
pro turistický ruch, ale i pro podnikatele. Tato 
oblast není sice zcela v kompetenci kraje, ale 
jeho podpora může pomoci v řešení tak jak se 
to stalo v případě elektrifikace trati na trase 
Letohrad – Miedzylesie.

Jak jsem již uvedla – nové uspořádání krajů 
se pro náš region ukázalo jako velmi přínosné 
a  před blížícími se krajskými volbami můžeme 
krajské samosprávě poděkovat za dosavadní 
spolupráci a vyjádřit naději, že budeme i po 
volbách v nastoupené cestě pokračovat.

My občané se využitím práva volit budeme 
aktivně podílet na složení budoucího krajského 
zastupitelstva. Přeji nám všem, aby volba byla 
šťastná.

Jana Ponocná, starostka města Králíky

Hůrka se otevře pro obyvatele Králík zdarma
Prohlídka tvrze Hůrka, která byla nedávno otevřena ve zkušebním provozu, 

bude pro obyvatele Králík a integrovaných obcí až do konce roku zdarma.
Dohodlo se na tom vedení města s provozovatelem Hůrky, Společností 

přátel čs. opevnění. Podmínkou pro volný vstup bude prokázání trvalého 
bydliště v Králíkách předložením občanského průkazu. Tato akce potrvá od 
1. září do konce roku 2008.

Otevřeno je denně kromě pondělí, další zavírací dny jsou 23. - 26. 12. 
a 31. 12. Vstupy do podzemí jsou v 11, 13 a 15 hodin, časová náročnost 
prohlídky je cca 70 min.

Další informace o tvrzi naleznete na www.boudamuseum.com.
Vedení města a Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.
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Vedle bílého květáku existuje také fialový kvě-
ták, který při vaření zezelená a obsahuje látku, 
která pomáhá předcházet srdečním chorobám. 
Ze zahrádky p. Marušky, Dolní Lipka.

Stavba obchodu Penny Market - příprava in-
jektáže betonových pylonů  Foto I. Pecháček

Bikechallenga 2008 - Králíky průběh závodu 
ve dnech 22. a 23. 8. 2008. Foto: J. Divíšek

Artex 2008 - skupina Laura a její tygři

Artex 2008 - malířská část Foto: J. Kosek

CIHELNA 2008: Mažoretky DIXI, Częstochowa PIPES&DRUMS, slavnostní zahájení. Foto: Jaroslav Vacek 

LETNÍ FOTOGALERIE
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Střípky z Muzea čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“
FINANČNÍ STRÁŽ ČESKOSLOVENSKÁ

Mnozí dnes mají jen mlhavé povědomí 
o finanční stráži a tak málokdo ví o činnosti 
tohoto sboru, který konal náročnou a mnohdy i 
nebezpečnou službu v pohraničí Českosloven-
ska. Již ve své době značná část tehdejších ob-
čanů Československa neměla větší povědomost 
o existenci finanční stráže. 

V roce 1938 se z prostých zaměstnanců 
ministerstva financí, s dnes trochu komicky 
působícími tituly zřízenců a úředníků, stali 
první obránci republiky proti již rozbujelému 
nádoru německého nacismu. Pro ně a vlastně 
celý národ, který si i díky obětem z řad fi-
nančníků uvědomil jejich existenci, nezačala 
II. světová války datem 1. září 1939, ale již 
podzimem 1938.

-------------------------------
V pohraničních oblastech státu bylo září roku 

třicátého osmého plné násilí a krve. V tomto 
období rozpoutali nacisté nejhorší teror proti 
neněmeckému a antifašistickému obyvatelstvu. 
Henleinovští fanatici byli dobře připraveni a 
vyzbrojeni. Navzdory úsilí finanční stráže a 
zadržení mnoha zásilek probíhalo roku 1938 pa-
šování zbraní z Německa ve velkém rozsahu.

V Německu vznikaly jednotky tzv. Sudeto-
německého Freikorpsu - oficiálně vytvářené 
a vyzbrojované od 17. září 1938, teroristické 
a násilnické organizace, jejíž úkolem bylo 
podnikat akce proti pohraničním oblastem 
Československa. Některé pohraniční vsi byly 
téměř vylidněné, většina jejich obyvatel odešla 
do Německa a velká část z nich se zapojila do 
teroristických bojůvek. Zfanatizovaní Němci 
místy dokonce zašli tak daleko, že německy 
mluvící personál v nemocnicích odmítal poskyt-
nout pomoc raněným příslušníkům SOS. Často 
museli být k ošetření raněného donuceni pod 
hrozbou použití zbraní. Zástupci českosloven-
ské státní moci neměli v odlehlejších koutech 
Československa nijak příznivé vyhlídky. Ve 
skutečnosti suverenita Československa začí-
nala za postavením armády – za linií opevnění. 
Směrem k hranicím od této linie začínala země 
nikoho, kde v zářijových dnech roku 1938 byly 
na denním pořádku přepady, boje a násilnosti.

-------------------------------
Důležitým datem se stalo pondělí dne 12. 

září 1938. Toho dne večer promluvil Adolf 
Hitler na sjezdu NSDAP v Norimberku. Jeho 
štvavý projev proti Československu byl signá-
lem pro dlouho připravované povstání v našem 
pohraničí. Na mnoha místech propuklo běsnění 
německých teroristů ještě téže noci. K násil-
nostem a nepokojům ze strany henleinovců 
došlo téměř v šedesáti pohraničních městech 
a obcích. Na třech místech, ve Stříbře, Plané u 
Mariánských lázní a Jáchymově se střetli tero-
risté ještě téže noci s obrněnými jednotkami naší 
armády. Vojáci na násilnosti reagovali dne 12. 
září v noci vyhlášením velitelské pohotovosti 
a zákazu opouštění kasáren.

SOSáci, mezi nimi i příslušníci finanční 
stráže, však zůstali v předpolí, v těsné blízkosti 
státní hranice, v moři fanatické nenávisti čes-
kých Němců odkázáni sami na sebe. Bojovalo 
se v Aši, Plané, Českém Krumlově, Chodově 
u Karlových varů, Novém Zvolání u Vejprt a 
na dalších místech.

Úterý dne 13. září 1938 nepřineslo uklidnění, 

právě naopak, v tento den byli mezi obránci 
první padlí. Dopoledne pokračovaly nepokoje 
v Českém Krumlově a Tachově. Na těžké boje 
došlo v Habartově – okr- Sokolov. Zastřelen byl 
velitel četnické stanice praporčík Jan Koukol, 
postřelen a krumpáčem dobit četník Antonín 
Křepela, těžce zraněn strážmistr Jan Pardus, 
jeho žena mučena, seknuta četnickou šavlí a 
použita jako živý terč před četnickou stanicí. 
Těžce zraněn byl četnický strážmistr Matěj 
Příbek. V dalším boji byli zastřeleni četníci Sta-
nislav Roubal a Vladimír Černý, jejich kolega 
Vavřinec Hyka byl zraněn.

Ani Krajkové – okr. Sokolov se nevyhnuly 
násilnosti s oběťmi na životech. Henleinovci 
zde přepadli četnickou stanici a zmocnili se 
nejen jí, ale i celé obce. Teprve 14. září 1938 
se podařilo Krajkovou od teroristů vyčistit a 
to za pomoci několika lehkých tanků. Boje si 
vyžádaly několik raněných a strážmistr Václav 
Ráž bohužel svému zranění podlehl. Další oběti 
na životech v Krajkové přinesl čtvrtek dne 15. 
září 1938, kdy vojín československé armády 
německé národnosti postupně pod rouškou 
tmy zastřelil pět svých druhů – českých vojáků 
a tři další zranil.

Obětem na životech však neměl být 13. září 
1938 ještě konec. Krátce po poledni přepadli 
němečtí teroristé v Bublavě – severně od Kraslic 
oddělení finanční stráže a celní úřad, poštovní 
úřad a četnickou stanici a následně ovládli 
celou obec. Finančníci, celkem sedm mužů 
pod velením vrchního respicienta Baudyše, 
byli odzbrojeni, ale nakonec jim byl dovolen 
volný odchod z budovy. Finančníci se odebrali 
na místní četnickou stanici a společně s četníky 
čelili rozběsněným henleinovcům. Z Kraslic 
byla SOSákům do Bublavy vyslána posila, 
celkem 25 mužů. V Bublavě se stále bojovalo, 
nejen o celní úřad, ale i na jiných místech. Při 
bojích byl zastřelen četnický strážmistr Jozef 
Falber a zraněni a ztýráni dozorce finanční strá-
že Jozef Nový a četnický strážmistr Bohuslav 
Gazda. V dalších přestřelkách byl zraněn stráž-
mistr Ladislav Šmejkal. Nakonec byli SOSáci 
v Bublavě zajati. K jejich vysvobození vyrazilo 
v noci družstvo SOS ze Stříbrné. U četnické 
stanice v Bublavě se rozpoutal tuhý boj, přičemž 
vrchní strážmistr František Novák a strážmistr 
Josef Brčák padli a respicient finanční stráže 
František Moucha byl zraněn. Boje v Bublavě 
trvaly až do ranních hodin dne 14. září 1938, 
kdy henleinovci odvlekli do Německa 19 čet-
níků, 12 finančníků a 12 našich vojáků. Tito 
zajatci prošli v Německu různými vězeními 
i koncentračním táborem v Sachsenhausenu a 
domů se vrátili až 15. října 1938. Bublava se 
až do záboru pohraničí ocitla v zemi nikoho. 
V Kraslicích sice již 14. září 1938 stál připraven 
silný vojenský oddíl k jejímu osvobození, avšak 
nikdy nedostal povel k útoku. Ministerstvo 
vnitra se obávalo politických důsledků v celé 
akce, neboť by se střílelo na německé území. 
Celnice byly obětovány i s obránci.

V úterý dne 13. září 1938 bylo vyhlášeno 
stanné právo nad třinácti pohraničními okresy a 
v následujících dnech se přidávaly další, takže 
do dne 22. září 1938 bylo pod stanné právo 
postaveno již 22 okresů. 

Od soboty dne 17. září 1938 se oficiálně 

formovaly teroristické jednotky tzv. Sudetoně-
meckého Freikorpsu. K prvním akcím těchto 
skupin proti Československu došlo v noci z 19. 
na 20. září 1938. 

V sobotu dne 17. září 1938 byl na silnici 
k Božímu daru postřelen henleinovci do 
krku dozorce finanční stráže Oldřich Janda. 
Včasným lékařským zásahem se mu podařilo 
zachránit život.

Krátce po půlnoci dne 18. září 1938 přepadli 
henleinovci celní úřad a oddělení finanční 
stráže v Nových Domech u Aše. Při přestřelce 
byli zraněni respicient FS Josef Volf a dozorce 
FS František Pirgl.  V Ruprechticích v okrese 
Broumov postřelil nacista Anton Heusler vrch-
ního respicienta FS Františka Valentu do prsou 
a uprchl přes hranice. Život Františka Valenty 
se podařilo zachránit.

V úterý dne 20. září 1938 se bojovalo 
v Hranicích u Znojma, Loučné u Božího Daru, 
Starostně u Broumova a v Kunštátu (dnes Or-
lické Záhoří) u Rokytnice v OH. V tento den 
probíhaly zuřivé boje také o celní úřad v Habar-
ticích ve frýdlantském výběžku. Při boji s pře-
silou henleinovců byl těžce raněn dozorce FS 
Ladislav Krásný a zraněni další tři dozorci FS. 
Ladislavu Krásnému sice v liberecké nemocnici 
zachránili život, zůstal však již navždy slepý. 
Ve stejný den přepadli henleinovci v Petřkovi-
cích u Trutnova lehký objekt vz. 36 obsazený 
družstvem SOS, které bylo tvořeno finančníky 
a vojáky. Boj nepřežil dozorce finanční stráže 
František Opočenský.

Nacisté přepadli v Krkonoších i celní úřad 
na Pomezních boudách. Celnice vyhořela do 
základů a při její obraně padl četnický strážmistr 
Eduard Šiman, zraněni byli dozorce FS Antonín 
Sebroň a pomocní dozorci FS Jan Světlík, Jan 
Šmejkal a další. Téměř nikdo nevyvázl z hořící 
celnice bez zranění. Nacisté odvlekli do Němec-
ka zraněného dozorce FS Františka Řeřichu, 
zraněného četnického strážmistra Jána Samka 
a umírajícího Eduarda Šimana.

Dne 20. září 1938 vydalo ministerstvo národ-
ní obrany diskutabilní rozkaz, zakazující použít 
armádu k osvobození obsazených budov na 
hranicích – tj. celních úřadů, četnických stanic 
apod. získání budov zpět mělo být věcí přísluš-
ného resortu – ministerstva vnitra či financí.

Ve středu dne 21. září 1938 teroristické 
přepady celních úřadů pokračovaly. Bojovalo 
se o celní úřad ve Valticích u Břeclavi, Svatém 
Kříži u Chebu, Hraničné u Kraslic, Přední Vý-
toni a Nové Vsi u Rokytnice v OH. 

V Českém Heršláku u Vyššího Brodu bylo 
přepadeno družstvo SOS. Při boji byl zraněn 
pomocný dozorce finanční stráže Ladislav 
Krch. V Třeboni u Hlučína henleinovci napadli 
družstvo SOS, při boji byl těžce zraněn dozorce 
FS František Papoušek.

Ve čtvrtek dne 22. září 1938 se prudce 
rozhořelo povstání Němců v téměř celém čes-
koslovenském pohraničí.

Dopoledne 22. září v 10:00 hodin byla vy-
hlášením hesla „Orlík“ nařízena ostraha hranic. 
Tento stav ale netrval dlouho, již v 11: 40 hodin 
byl vydán rozkaz k zaujetí krytu hranic, tedy 
nejvyššího stupně zajištění hranic. Jednotky 
v opevnění a na celém hlavním obranném 

(pokračování na straně 4)
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postavení tím měly dosáhnout plné bojové po-
hotovosti. Okamžikem vyhlášení ostrahy hranic 
přešla Stráž obrany státu pod armádní velení.

Ve čtvrtek dne 22. září 1938 přepadli henlei-
novci úřady v Hnánicích u Znojma, Studánce 
u vyššího Brodu, Vejprtech, Hrádku nad Nisou, 
Královci u Trutnova, Bartošovicích v Orlických 
hrách.

V Cetvinách, obci jižně od Kaplice, zajali 
henleinovci téměř všechny místní finančníky 
a četníky a několik dalších civilistů. Zajatci 
byli odvlečeni do Německa, někteří přitom 
zle ztýráni. Zajatci z Cetvin se vrátili zpět do 
republiky až v polovině října 1938. SOSáci 
z vedlejší obce Tichá vyslali do Cetvin dvou-
člennou hlídku, aby zjistila situaci. Hlídka byla 
napadena henleinovci, přičemž dozorce FS 
Václav Klimeš byl zastřelen a vojenská posila 
SOS četař Karel Boneš těžce raněn. Zraněného 
Boneše henleinovci odvlekli přes Cetviny též 
do Německa.

V Božím Daru bylo za použití lsti zajato a 
odvlečeno do Německa prakticky celé družstvo 
SOS – třináct finančníků a pět vojáků. V Jano-
vičkách u Broumova a v Sudlicích u Opavy 
došlo k přepadení místního oddělení finanční 
stráže. V Kunštátu (dnes Orlické Záhoří) byl 
přepaden celní úřad, těžce zraněn byl dozorce 
FS František Bílek, lehce dozorce FS Jaroslav 
Horký.

Prudké boje probíhaly též v hraničních 
výběžcích. Na Ašsku a Chebsku byl stav od 
22. září 1938 zcela neudržitelný. Velké části 
státního území obsadily jednotky Freikorpsu 
podporované prapory SS a československým 
silám se zde již nepodařilo obnovit suverenitu 
a to hlavně díky váhání a obavám centrálních 
úřadů v Praze. Situaci musely zachraňovat 
silné vojenské oddíly podporované obrněnými 
vozidly. U Starého Hrozňatova na Chebsku byli 
těžce postřeleni dozorci finanční stráže Josef 
Kučera a Oldřich Janda. Oběma se podařilo 
v nemocnici zachránit život. Prudké boje pro-
bíhaly též v prostoru Kraslic, Pomezí nad Ohří 
a Františkových Lázní. Do bojů byly zasazeny 
armádní jednotky podpořené tanky, na německé 
straně bojovali na našem území i příslušníci 
říšskoněmeckého četnictva a oddílů SS. Na 
československé tanky bylo dokonce z němec-
kého území stříleno protitankovými zbraněmi, 
přičemž jeden tank byl zasažen. Tyto urputné 
boje si vyžádaly ztráty na životech mezi našimi 
vojáky, četníky, policisty i finanční stráží. Těžce 
zraněný dozorce finanční stráže Rudolf Josiek 
zemřel při převozu do nemocnice.

Boje probíhaly též ve šluknovském výběžku. 
Henleinovcům s podařilo obsadit celý Varn-
sdorf, zajmout kompletní četnický pohotovostní 
oddíl a několik družstev SOS. Vzbouřenci se 
zmocnili též místní pobočky Národní banky 
i s její hotovostí. Z města se podařilo uniknout 
jen jednotlivcům. Družstva SOS č.76 z celního 
úřadu Varnsdorf VII a č.77, což bylo četnické 
družstvo z Varnsdorfu VI, si odpoledne 22. 
října 1938 probíjela cestu na Novou Huť, na 
hlavní obranné postavení naší armády.  Při 
tomto bojem naplněném ústupu z obsazeného 
Varnsdorfu byli v Dolním Podluží zákeřně za-
vražděni dozorce finanční stráže Václav Kozel 

a respicient Jan Teichman, těžce zraněn byl 
dozorce Miroslav Bernard.

Henleinovci se ve čtvrtek 22. září 1938 
zmocnili celního úřadu v Horní Světlé v Lu-
žických horách, který však SOSáci z oddělení 
finanční stráže v Dolní Světlé v nočních hodi-
nách dobyli zpět.

V podvečer 22. září 1938 podnikli SOSáci 
z Nové Huti výpad do předpolí. Vyčistili od 
povstalců osadu Lesné a zmocnili se zde skla-
diště zbraní. U Jiřetína pod Jedlovou se střetli 
s příslušníky SA a SS.

Večer 22. září 1938 byl v rukou henleinovců 
celý šluknovský výběžek. Liberecký prapor 
SOS zde ztratil 307 mužů – 129 finančníků, 21 
četníků a 157 vojenských posil.

Časně ráno 23. září 1938 byly podniknuty 
ve šluknovském výběžku odvetné akce. Proti 
povstalcům, podporovaným jednotkami SS a 
SA, nastoupili příslušníci III. praporu pěšího 
pluku 42 a I. Praporu pěšího pluku 47 s podpo-
rou tanků a obrněných vozidel. Postupně byly 
osvobozeny obce Chřibská, krásná Lípa i Varn-
sdorf. Šluknovský výběžek se tak proměnil 
v regulérní bojiště. Vzhledem k vyhlášení vše-
obecné mobilizace ve 22:30 hodin večer se již 
postup československých jednotek na Rumburk 
a Šluknov nekonal a armáda se stáhla na hlavní 
obranné postavení. Dne 24. září 1938 se proto 
henleinovci opět zmocnili celého výběžku.

Velice napjatá situace panovala 22. září 
1938 též v broumovském výběžku. Henleinovci 
napadli celní úřad v obci Libná, přičemž byl 
postřelen, zajat a odvlečen do Německa velitel 
místního družstva SOS vrchní respicient FS Ro-
bert Jokl. SOSáci museli před přesilou vzbou-
řenců vyklidit obce Zdoňov a Horní Adržbach  a 
stáhli se do osady Krčmov, kde došlo k dalšímu 
boji s henleinovci. Ještě 22. září 1938 přijela do 
tohoto prostoru 9. rota pěšího pluku 48, které se 
spolu s družstvy SOS podařilo opanovat praktic-
ky celý výběžek. Teroristé utekli do Německa, 
nebo se schovali ve zdejším skalním městě a 
nadále přepadávali československé oddíly. Boje 
o celnici ve Zdoňově, osadu Libnou a další 
místa probíhaly s přestávkami až prakticky do 
konce září 1938.

Nacionálnímu šílenství Němců z obou stran 
hranice se nevyhnula ani Vidnava s celým javor-
nickým výběžkem. Dne 22. září 1938 obsadili 
henleinovci město. U místní pošty byli davem 
ubiti inspektor finanční stráže Josef Novák a 
dozorce František Pospíšil. SOSáci spolu s dal-
šími Čechy město vyklidili a improvizovaným 
obrněným vlakem ustupovali směrem k Velké 
Kraši. Zde henleinovci vlak napadli, při boji 
bylo zraněno několik příslušníků FS i četnic-
tva. Bojovalo se také ve zbytku javornického 
výběžku. Družstvo SOS v Nových Vilémovicích 
bylo napadeno již 21. září 1938 a při přestřelce 
padl dozorce FS Stanislav Majzlík. K přepadům 
družstev SOS došlo i ve Zlatých Horách a 
Travné, přičemž na obou místech došlo k zajetí 
SOSáků a jejich odvlečení do Německa. Henlei-
novci přepadli i družstvo SOS v Mikulovicích, 
kterému velel vrchní respicient FS František 
Zeman. Henleinovcům se podařilo finančníky 
zajmout, těm se však nakonec podařilo uprch-
nout. V Červené Vodě napadli němečtí teroristé 
příslušníky finanční stráže, které zle ztýrali, ale 

nevzali je do zajetí.
Tragické události čtvrtka dne 22. září 1938 

ještě neskončily. Ke krvavé lázni došlo v Lip-
táni, obci severně od Města Albrechtic, kde se 
strhl boj mezi SOSáky a henleinovci. Zavraždě-
ni byli vrchní respicient finanční stráže Ludvík 
Svoboda, dozorci finanční stráže František 
Čech, Vítězslav Hofírek a Inocenc Dostál. Spolu 
s nimi zahynul velitel místní četnické stanice 
vrchní strážmistr Rudolf Mokrý a strážmistr 
Vilém Leher. Ti ze SOSáků, kteří přežili boj 
s henleinovci byli následně ubiti na zahradě 
četnické stanice šavlemi.

V pátek dne 23. září 1938 došlo k napadení 
finanční stráže v Romavě u Slavonic. Teroristé 
ostřelovali budovu dvěma kulomety z území 
říše. Palbu kulometů navedl světelným zname-
ním zrádce a později zběh, respicient finanční 
stráže německé národnosti Alois König.

I v Bočanově u Broumova se nad ránem 
v pátek dne 23. září bojovalo o zdejší celní úřad, 
kde se bránili finančníci společně s místními 
četníky. Dva četníci byli při boji zraněni, z toho 
jeden těžce.

Ve stejný den zavraždili dva němečtí mla-
díci při kontrole dokumentů na celním úřadě 
v Srbské ve frýdlantském výběžku vrchního 
respicienta Václava Čepa a těžce zranili dozor-
ce finanční stráže Bohumila Hoška. Dozorce 
následkům zranění v nemocnici podlehl. Útěk 
obou výrostků po spáchání vraždy kryla z ně-
meckého území kulometná palba, která smrtelně 
zranila dozorce FS Josefa Vojtu a lehce zranila 
dozorce Uhra a Novotného.

V pátek dne 23. září 1938 ve 22:30 hodin 
nařídil prezident republiky všeobecnou mobili-
zaci československé branné moci. Povoláni byli 
záložníci do věku 40 let. Zdálo se, že Českoslo-
vensko se nedá, že se postaví německé zlovůli 
na odpor. Byla to bohužel jen iluze několika 
málo následujících dnů.

V neděli dne 25. září 1938 přepadli teroristé 
sudetoněmeckého Freikorpsu celnici v Přední 
Výtoni. Finančníkům se ale podařilo beze 
ztrát ustoupit. Na Čerchově u Domažlic padl 
při přestřelce s henleinovci dozorce FS Josef 
Pavlišta, těžce zraněn byl pomocný dozorce 
Karel Smola. Smola byl střelen do břicha, ale 
přesto za pomoci svých druhů došel do 3 km 
vzdálené pece, odkud byl odvezen do nemoc-
nice v Domažlicích, kde mu na poslední chvíli 
zachránili život. 

Téhož dne byla ve Vrchní Orlici (u Bartošo-
vic v Orlických horách) ze zálohy přepadena 
hlídka SOS – dozorce finanční stráže Josef 
Navrátil a Vojín Bárta. Finančník byl těžce 
zraněn do zad a svému zranění dne 2. října 
1938 podlehl.

V pondělí dne 26. září 1938 se opět bojovalo 
o celní úřad v Hnánicích u Znojma a dále o cel-
nici v obci Pohraničí u Chomutova. V Moldavě 
na Teplicku došlo k přepadení hlídky SOS, při-
čemž byl ze zálohy postřelen dozorce finanční 
stráže František Koubek, který svému zranění 
bohužel podlehl. V Šonově na Broumovsku ve 
východních Čechách došlo k přepadení družstva 
SOS pod vedením vrchního respicienta FS 
Jindřicha Reimana. SOSáci se účinně bránili, 
a tak na jejich straně, na rozdíl od útočníků, 

(pokračování ze strany 3)

(pokračování na straně 5)
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nebyla žádné ztráty.
V úterý dne 27. září 1938 v Černé Řece 

u Domažlic byl při přestřelce s henleinovci 
zastřelen velitel hlídky SOS dozorce finanční 
stráže Josef Röhrich. V Broumově, severně od 
Tachova, byl přepaden celní úřad, oddělení FS a 
polní stanoviště SOS. Při boji byl zraněn vrchní 
respicient Josef Kopfstein a respicient FS Josef 
Minář, kterého henleinovci dobili na silnici před 
celnicí pažbami pušek. V tento den se bojovalo 
i o celnici v Mníšku u Litvínova. V Černé Vodě 
u Žacléře byl v hostinci postřelen do břicha 
mladými henleinovci respicient finanční stráže 
Eduard Novotný, jeho život se podařilo lékařům 
v žacléřské nemocnici zachránit.

Ve středu 28. září 1938 byl přepaden hraniční 
přechod ve Švarcově, západně od Horšovského 
Týna. Při boji s teroristy zde byl postřelen 
pomocný dozorce finančí stráže Josef Oczko, 
který v zajetí svému zranění podlehl a zraněni 
byli respicient František Kantek a dozorce 
František Hora.

Při boji nedaleko Brandova u Litvínova byl 
těžce zraněn dozorce finanční stráže Bohumil 
Dlesk a vojín František Illés, vojenská posila 
SOS.

Ve čtvrtek dne 29. září 1938 přepadli v obci 
Pohraničí u Chomutova teroristé sudetoněmec-
kého Freikorpsu za podpory SS a německé ar-
mády hlídku SOS pod velením dozorce finanční 
stráže Jiřího Vecky. Rozhořel se zde ostrý boj. 
SOSákům přišla na pomoc armáda včetně tří 

tanků a společnými silami se podařilo zahnat 
útočníky za hranice. Z polské strany došlo k pře-
padení celnice v Českém Těšíně, střepinami byli 
lehce zraněni vrchní respicient finanční stráže 
Motl a policejní strážmistr Dvorský.

Ve čtvrtek dne 29. září 1938 byla v Mnicho-
vě zahájena neblaze známá mezinárodní konfe-
rence. Téhož dne hlavní velitel československé 
branné moci generál Ludvík Krejčí dospěl 
k názoru, že mobilizace se zdařila, armáda je 
schopná klást účinný odpor a bránit republiku.  
Toto stanovisko sdělil Ludvík Krejčí prezidentu 
republiky s tím, aby nebylo přistoupeno na 
územní ústupky takového rozsahu, které by 
ohrozily obranyschopnost státu.

V pátek dne 30. září 1938 přistoupila čes-
koslovenská vláda na tzv. mnichovský diktát. 
Národ byl šokován. Vojáci, SOSáci i další 
Čechoslováci se dozvěděli hroznou pravdu a 
pevné odhodlání k obraně vlasti vystřídalo 
nepopsatelné zoufalství.

V Šatově u Znojma museli finančníci z tam-
ního oddělení, pod velením vrchního respicienta 
Ledrpucha, ustoupit pod přesilou henleinovců. 
Přitom byl několikrát zraněn dozorce finanční 
stráže František Karásek. V otevřeném terénu 
nemohl být nesen dál, a tak ho jeho druhové, na 
jeho vlastní žádost, ukryli do lesního příkopu. Po 
získání posil zahájili finančníci bojovou akci na 
jeho záchranu. Dozorce Karáska však mezitím 
objevili henleinovci a dopravili do Ašské nemoc-
nice, kde však bohužel následující den zemřel.

Dokončení v příštím čísle zpravodaje.

FINANČNÍ STRÁŽ ČESKOSLOVENSKÁ

Pouť na Hoře Matky Boží
Už od nepaměti se v polovině srpna schází 

na Horu Maky Boží v Králíkách poutníci, aby 
slavili svátek patronky tohoto místa, Pannu 
Marii Nanebevzatou. Ani letos to nebylo jinak. 
Už v sobotu si stánkaři zajistili své místo špa-
gátem v naději, že deštivé počasí se v neděli 
umoudří a někdo přijde. Když jsme se ráno pro-
budili, bylo vidět, že Panna Maria nás vyslyšela 
a bude den bez deště. Pomalu se začali scházet 
a sjíždět poutníci a poutní kostel se zaplňoval. 
Od 9 hod. se začalo zpovídat, aby se poutníci 
mohli s čistým srdcem přiblížit k oltáři. Od 
9.30 se už plný kostel, začal modlit sv. růže-
nec. To už tady byl otec biskup Mon.Dominik 
Duka,OP, královehradecký sídelný biskup, 
který se spolu s dalšími kněžími a ministranty 
připravoval v zákristii na mši svatou. Úderem 
10 hodiny, za zpěvu poutníků s varhanním 
doprovodem p. Alexandra Ostrodického, se 
procesí vydává ze zákristie k oltáři.  P. Josef 
Michalčík, CSsR, rektor poutního kostela na 
začátku mše svaté přivítal o. biskupa, kněze 
a všechny poutníky, kteří v hojnem počtu 
přišli na slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 
V liturgii slova se k nám Bůh přimlouval texty 
Knihy Zjevení, 1. listem sv. Pavla Korintským 
a evangeliem sv. Lukáše. Na tyto texty otec 
biskup navázal ve své homilii. Poukázal na 
dvě veliké poutní místa jako Fatima a Lurdy, 
které byly v posledním období v centru zájmu 
z důvodu výročí zjevení. Poukázal taky na 
nebezpečí, které hrozí člověku v současnosti, 
na různé překážky, které stojí na cestě k Bohu. 
Vzpomněl i olympiádu v Pekingu s tím, že 
tak jak se propaguje tato sportovní událost, 
je třeba si uvědomit, že i svátek Nanebevzetí 
Panny Marie slaví bez reklamy přibližně dvě 
miliardy křesťanů. Ke konci mše svaté se 
seřadil průvod s milostným obrazem Panny 
Marie Králické a vydal se nejprve nádvořím 

poutníků, poté přes schody ke vchodu do kos-
tela, kde bylo slavnostní požehnání obrazem 
a zakončení hlavní mše svaté. Během průvodu 
doprovázela liturgický zpěv  dechová hudba 
Mistrovanka. Program poutě pokračoval ve 
13. hodin přednáškou P. Antona Vernovského 
CSsR o redemptoristech, která byla zakončená 
posvěcením náboženských předmětů. V 15. ho-
din byla další mše svatá, na které se také sešlo 
hojné množství poutníku. Mše svatá byla zpes-
třena gregoriánským chorálem zboru Convivia, 
které měla v těch dnech na Hoře Matky Boží 

seminář církevní hudby. Kromě duchovního 
programu byla také možnost zaposlouchat 
se do zvuků už vzpomínané dechovky Mi-
strovanka, či posílit se kouskem pečeného 
prasete, které bylo již od rána připravováno 
a svou vůni lákalo návštěvníky. Odpolední 
sluníčko se umoudřilo a přilákalo na Horu 
nejenom poutníky, ale také turisty z Německa 
či Polska. Nakonec můžeme zkonstatovat 
jedinou věc a to, že se pouť vydařila a každý, 
kdo přišel načerpat sílu na Horu Matky Boží 
odešel posilněn. A my se už těšíme na příští 
rok, kdy nás čeká diecézní pouť.

otec z Hory Matky Boží

(pokračování ze strany 4)
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Doplňková činnost na Gymnáziu v Králíkách
V nabídce kurzů budeme pokračovat i ve 

školním roce 2008/2009. Kurz anglického 
jazyka bude pokračovat automaticky, s tím, že 
jeho účastníci budou „povýšeni“, tak jak rostou 
jejich znalosti, ale bude otevřen i nový kurz pro 
nové začátečníky. Nabídka dalších kurzů je 
uvedena v tabulce pod textem, je sice poněkud 
menší než tomu bylo loňský rok, ale to vyplývá 
ze zjištěného zájmu o kurzy.

Kurzy budou opět probíhat v budově gym-
názia od měsíce října a budou organizovány 
v délce dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut) 
jednou týdně. Jejich začátek bude v odpoledních 
hodinách po skončení vyučování, zpravidla po 
15. hodině, ještě pozdější začátek po 17., event. 
okolo 18. hodiny by neměl být problémem. 
Lektoři jsou z řad pedagogů zdejšího gym-
názia. Cena zůstává 50,-Kč/osobu za jednu 
vyučovací hodinu. Minimální počet pro ote-
vření kurzu je 5 účastníků. Maximální počet 
účastníků v jednom kurzu je 15.

Do kurzů je možné se přihlásit buď 
osobně v budově školy na Velkém náměstí 

v Králíkách, v kanceláři u paní Jaroslavy 
Jungvirtové, nebo prostřednictvím emailu 
na adresu: jungvirtova.gykra@centrum.cz, 
event. písemně na adresu školy: Gymnázium 
Králíky, Velké náměstí 367, Králíky, 561 
69. Přihlásit se výše uvedenými způsoby 
bude možné do pátku 12. září 2008, poté 

bude zveřejněn seznam kurzů, které budou 
otevřeny tak, aby se v průběhu měsíce října 
mohly naplno rozeběhnout. Do přihlášky 
uvádějte Vaše jméno a příjmení, kontakt 
na Vás a název kurzu, o který máte zájem. 
Vaše přihlášky budou po podání brány jako 
závazné.

Nabídka kurzů:

Lektor Kurz

Mgr. R. Bílý

- Ruský jazyk - pro začátečníky i pokročilé, vč. přípravy k
   maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ z tohoto předmětu
- Český jazyk pro cizince
- Hra na elektronické hudební nástroje - pro začátečníky

Mgr. M. Dušková - Výtvarná dílna

Mgr. Z. Kolbová - Jazykový kurz - anglický jazyk
   začátečníci a mírně pokročilí

Mgr. A. Krabcová - Jazykové kurzy - německý jazyk - začátečníci,
   mírně pokročilí a pokročilí

Věříme, že se i tato nabídka setká s Vaším zájmem, stejně jako vloni.
Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele školy

         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 D A T
Pozemková parcela číslo: 385/1 a 2074/38

Stavební parcela: xxx  Stavba: xxx  Budova: xxx
Obec: Králíky   Katastrální území: Králíky

Bližší určení: pozemek určený
k zastavění v ulici Karla Čapka

účel prodeje - stavba rodinného domu
minimální kupní cena: 200 Kč/m2 + náklady 

spojené s převodem
Při prodeji bude použita tzv. obálková metoda.
Omezení vyplývající z ÚPD: Městská památková 

zóna - zástavba za podmínek stanovených
orgánem Státní památkové péče.

Konečný termín přijímání žádostí: 30. 9. 2008 - 
žádosti přijímá Majetkový odbor MěÚ Králíky.

Vyznačování hranic Ptačí oblasti Králický Sněžník
V současné době probíhá v krajině Králicka instalace dřevěných zeleně 

natřených sloupků se stříškou. Je na nich připevněno zákonem stanovené 
značení s nápisem „Ptačí oblast Králický Sněžník“ a informační textová 
cedule formátu A3 o ptačí oblasti. Toto tabulové značení bude  realizováno 
na přístupových místech  do  ptačí oblasti u silničních komunikací, polních 
a lesních cest. Sloupek bude umístěn vždy tak, aby nevadil pohybu a ne-
komplikoval případnou údržbu pozemku a přístup na pozemky. Realizaci 
značení bude provádět z pověření Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, Mys-
livecké sdružení Souš – Hubertka, o. s., se sídlem v Malé Moravě. 

Způsob značení ptačích oblastí stanovuje vyhláška MŽP č. 60/2008 Sb., 
o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Hlavním cílem ochrany ptačích oblastí je zachovat příznivý stav 

stanovišť pro předmět ochrany, kterým je chřástal polní, a zabránit 
možným destrukcím nejcennějších lokalit. Ptačí oblast Králický Sněžník 
má celkovou rozlohu 30 192 ha, z toho na území Pardubického kraje leží 
11 739 ha (větší část se rozkládá na území kraje Olomouckého - mapu 
ptačí oblasti naleznete na zadní straně obálky tohoto čísla zpravodaje). 
Tato oblast byla vymezena nařízením vlády č. 685/2004 Sb. ze dne 8. 
12. 2004. Chřástal polní je štíhlý pták, velký asi jako drobnější koroptev. 
Z afrických zimovišť k nám přilétá koncem dubna, přes léto vyvede mladé 
a koncem září se opět vrací na zimoviště. Ke svému životu vyžaduje úkryt 
ve vysoké trávě, vyhledává nepravidelně obdělávané nebo dlouhodobě 
nekosené louky a úhory. Důležitá je pro něho přítomnost mokřadů, 
pramenišť a drobných struktur v krajině, jako jsou např. kamenné snosy 
a keřové lemy, které po kosení luk poskytují chřástalovi vhodné úkryty. 
V období toku můžeme samce slyšet svým drnčivým a nezaměnitelným 
„reprép“ opakovaně a vytrvale po celou noc až do svítání.
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eská spole nost                       M stské muzeum                   Správa CHKO
pro ochranu netopýr Králíky Jeseníky

                                    po ádají

EEvvrrooppsskkoouu nnoocc pprroo nneettooppýýrryy
ij te se seznámit se životem tajemných no ních tvor ,

jediných aktivn  létajících savc

              Uskute ní se v pátek  5. zá í od 18,30 hod

v  prostorách m stského muzea Králíky
V sérii p ednášek  a besed  se m žete dozv t

podrobnosti o zp sobu života  netopýr  žijících ve sv , v R,
a na území  Jeseník

K vid ní bude promítání, fotografie, plakáty a knihy.
i p íznivých podmínkách bude možno shlédnout živé  netopýry, (ukázky

odchytu do nárazových sítí),
            m žete si poslechnout hlasy netopýr evedené do slyšitelné
                                formy pomocí ultrazvukového detektoru.

Pro d ti jsou p ipraveny kvízy a sout že, kde si ov í své
poznatky a budou moci získat netopý í obrázky  a leporela

Vstup volný
(p edpokládané ukon ení dle zájmu a po así mezi 21 a  22 hod, p ípadn  individuální rozchod)

Králický Lískovec
(2. ročník) – 20. 9. 2008
Závod je zařazen do poháru
FRÍÍ ISCAREX CUP 2008, 

Orlická běžecká liga mládeže
Místo konání: Králíky (okres Ústí nad Orlicí), vrch Lískovec 

Místo startu: areál koupaliště (vedle fotbalového stadionu)

Pořadatel: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, o.s.

Adresa organizátora: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, 
Beřich Novotný, Dolní 247, 561 69 Králíky, telefon 737 754 
286; mail: skiklub.kraliky@centrum.cz

Přihlášky: písemně (telefonicky) na adrese organizátora (B. 
Novotný), mailem nebo při prezentaci
Prezentace: 08:30 hod. – 09:30 hod., do hlavního závodu max. 
30 min. před startem

Startovné: dospělé kategorie

Start: čas prvního startu:10.00, čas hlavního závodu:11.30

Trať: délka hlavního závodu: 8 km, další tratě:100 m, 400 m, 
800 m,  1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 8 km
Kategorie: dle podmínek Orlické běžecké ligy mládeže a 
poháru Fríí Iscarex
Popis terénu tratě: Krátké tratě do 1 km - mírný terén okraj 
města; ostatní tratě v lesním terénu vrchu Lískovec. Mapa 
trasy závodu bude zveřejněna v místě startu a na www.kraliky.
cz (sekce sport)
Věcné ceny v hodnotě: 5.000,-. Finanční ceny v hodnotě: 
2.000,-. Popis cen: hračky, sportovní potřeby, parfumerie, 
kartáčnické zboží.

Poznámky: Občerstvení - čaj - po doběhu všichni závodníci; 
tatranka - dětské kategorie při zápisu. Parkování osobních 
automobilů dle pokynů pořadatele.

Závod je zařazen do dotačního programu
města Králíky pro rok 2008

KLUB MAMINEK POŘÁDÁ 
BURZU podzimních a zimních věcí pro děti

1�. a 15.října přijímáme věci k prodeji
16. října prodej věcí
17. října vracení neprodaných věcí
Přesné informace o burze vyjdou v příštím Králicku,

nebo je uvidíte na plakátech ve městě.

Sportovní svátek pro vyznavače pohybu – závody v běhu do vrchu
V letošním roce je měsíc září mimořádně vstřícný pro milovníky pohybu. V krátkém časovém rozpětí v našem regionu proběhne několik závodů 

v běhu do vrchu.
- 6. 9. 2008 Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu Dolní Morava
- 7. 9. 2008 Cena firmy Iscarex, Dolní Morava – Králický Sněžník
- 20. 9. 2008 Králický Lískovec – 2. ročník 
Podrobné informace ke všem závodům lze nalézt na www.iscarex.cz, www.kralicky-sneznik.info a na www.wmmr2008.com (stránky s pokyny 

pro účastníky mistrovství světa).
Z důvodu nedostatku místa uvádíme pouze některé dílčí informace týkající se jednotlivých závodů.
Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu Dolní Morava 6. 9. 2008:
- pro diváky i závodníky mistrovství světa je připravena bezplatná doprava autobusem na trase: Vysoké Mýto - Litomyšl 

(Ústí nad Orlicí) - Česká Třebová - Lanškroun - Králíky - Dolní Morava. Jízdní řád autobusové dopravy je zveřejněn na 
http://sport.iscarex.cz

- pro diváky i závodníky jsou připraveny doprovodné programy (zájezdy na zajímavá místa regionu, kulturní program 
přímo v Areálu Snů), bližší informace na www.kralicky-sneznik.info

- pro závodníky mistrovského jsou připraveny dvě trati trať kategorie muži/ženy věk 35 – 50 let (červená),  trať kategorie  
muži/ženy 55 – 80 let (modrá); cíl Slamník

- parametry trati hlavní kategorie mistrovského závodu: celková vzdálenost: 11,3 km; vzdálenost stoupání: 7,8 km; vzdálenost 
klesání: 2,8 km; minimální výška: 608 m.n.m; maximální výška: 1.254 m.n.m; celkové stoupání: 810 m; celkové klesání: 180 
m – závěrečný výstup na Slamník je přímo vražedný, tuto trať bylo možné vyzkoušet  na závodech dne 15. 6. 2008, Závodu 
se zúčastnilo celkem 146 běžců, pouze jeden nedokončil. Vítězi na trati dlouhé 11,3 km se stali Michal Horáček z Iscarexu 
Česká Třebová v čase 52 minut a 32 vteřin a Michaela Mertová z Atletiky Albrechtice v čase 1 hodina a 34 vteřin. Tohoto závodu se zúčastnili i junioři 
z lyžařského oddílu TJ Jiskra Králíky, o.s.

Cena firmy Iscarex, Dolní Morava – Králický Sněžník 7. 9. 2008:
Přihlášky od 09.00 – 10.30 v Areálu Snů Dolní Morava, start v 11.00 hodin. Hlavní závod v délce 

13 km bude odstartován před budovou obecního úřadu, lidový běh a juniorky v délce 5 km u Tvarož-
ných děr (odvoz autobusem od sportovního areálu v Dolní Moravě v 10.15 hodin). Převýšení: 963 m 
(juniorky a lidový běh 520 m). Cíl - vrchol Králického Sněžníku.

Králický Lískovec 20. 9. 2008: Základní informace jsou zveřejněny níže. 
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Úvod do meteorologie
(pokračování z předchozího čísla)

6. ATMOSFÉRICKÉ FRONTY 
Slovo fronta bývá spojeno s představou 

bitevní linie, která odděluje dvě nepřátelské 
armády, které zpravidla nezůstávají dlouho 

na jednom místě – přesouvají se ve směru 
tlaku silnější armády. Hovoříme-li však o 
atmosférických frontách, pak nemáme na 
mysli, že by proti sobě stály dvě bojující 
armády, nýbrž dvě vzduchové hmoty různých 
fyzikálních vlastností (teplý a studený vzduch). 
Pro pochopení pojmu vzduchová hmota je 
nutno předeslat, že jednotlivé vzduchové 
hmoty jsou skutečně ohraničené oblasti, které 
se v místě vzájemného styku (podél frontální 
plochy) promíchávají jen nepatrně. Mezi obě-
ma hmotami se udržuje zřetelné přechodové 
pásmo, které představuje poměrně tenká vrstva 
vzduchu mající tloušťku většinou jen několik 
set metrů a délku stovek kilometrů. Existence 
frontální plochy je časově vymezena po tak 
dlouhou dobu, dokud jsou mezi jednotlivými 
vzduchovými hmotami teplotní kontrasty. 
Frontální plocha je vůči zemskému povrchu 
nakloněná v poměrně ostrém úhlu (jen 10´až 
1°) a protíná zemský povrch v tzv. frontální 
čáře. Jelikož je její sklon vůči povrchu takto 
malý, mohou se povětrnostní jevy vázané na 
fronty vyskytovat i ve velkých vzdálenostech 
před frontální čarou nebo za ní. 

Podmínky pro vznik atmosférických front 
existují v atmosféře neustále, a to v důsledku 
existence různých vzduchových hmot a přesunu 
těchto hmot z jedné oblasti do druhé. Fronty 
neustále vznikají, zesilují se, přemísťují se 
z jedné oblasti do druhé, slábnou a zanikají. Po-
hyb atmosférických front, podobně jako pohyb 
vzduchových hmot, usměrňuje velkoprostorová 
cirkulace atmosféry (systém převládajících 
vzdušných proudů, které způsobují výměnu 
vzduchu mezi pólem a rovníkem), která je 
podmíněna teplotními rozdíly, rotací Země a 
nestejnorodým povrchem. 

Atmosférické fronty jsou úzce spjaty s tla-
kovými nížemi (cyklónami). Na přední stranu 
tlakové níže se váže teplá fronta a na její zadní 
stranu fronta studená. Takový komplex front se 
nazývá frontální systém. 

Při přechodu front nad daným územím se 
mění hodnoty jednotlivých meteorologických 
prvků (např. pokrytí oblohy oblaky, druh a výš-
ka oblaků, teplota a vlhkost vzduchu) někdy až 
skokově a náhle, což je důsledkem toho, že nad 
dané území pronikla vzduchová hmota zcela 

odlišných fyzikálních vlastností. Přechod front 
doprovází zvětšená oblačnost a vypadávání 
srážek, jejichž charakter se může měnit. 

6.1 Teplá fronta 
Teplá fronta (viz obr. 10) je úzké rozhraní 

mezi studeným a teplým vzduchem, kde 
dominantní roli hraje teplá vzduchová hmota 
směřující ke studené. Teplý vzduch je lehčí, 
vykluzuje po těžším studeném vzduchu a na-
souvá se nad něj. V souvislosti s výstupnými 
proudy dochází ke kondenzaci vodní páry, takže 
se vytváří mohutný systém typické vrstevnaté 
oblačnosti, která sahá až stovky kilometrů 
před frontální čáru. Srážky, které zde vznikají 
kondenzací vodní páry, mají trvalý charakter a 
jejich intenzita je poměrně stálá. Šířka srážko-
vého pásma bývá 300 až 400 km a nachází se 
před frontální čarou. 

Prvním příznakem blížící se teplé fronty jsou 
oblaky vysokého patra, které postupně zatahu-
jící oblohu (Cirrus a Cirrostratus). Oblačnost 

postupně houstne a snižuje se jejich základna. 
Přichází Altostratus a nakonec i mohutný deš-
ťový oblak Nimbostratus. 

6.2 Studená fronta 
Studená fronta je úzké rozhraní mezi masou 

teplého a studeného vzduchu. Postupuje za 
teplou frontou rychlostí až o polovinu vyšší a 
uzavírá teplý sektor tlakové níže. Na studené 
frontě proniká těžší studený vzduch při zemi ve 
tvaru klínu, nebo jakéhosi jazyku, do teplého 
vzduchu a to tak, že se pod něj podsouvá. Teplý 
vzduch je nucen vystupovat podél frontální 
plochy vzhůru, což vede k jeho ochlazování a 
kondenzaci vodní páry v něm obsažené, což má 
za následek tvorbu oblaků a vznik srážek. 

Přechod studené fronty se projevuje převážně 
výskytem kupovité oblačnosti s přeháňkami 
a v létě s bouřkami. V zimě nastává přechod 
kapalných srážek v tuhé. Po přechodu studené 
fronty dochází k citelnému ochlazení. Nejsou 
vyjímkou rozdíly teplot 10°C a více. 

Studené fronty rozlišujeme podle rychlosti 
postupu na prvního a druhého druhu. Studené 
fronty prvního druhu (viz obr. 11) postupují po-
malu. Výstupné proudění vytlačovaného teplého 
vzduchu probíhá po celé výšce frontální plochy. 

Srážkové pásmo, které je široké cca 200 km, se 
zde nachází až za čárou fronty a je spjato zejména 
s vrstevnatou oblačností Nimbostratu či Altostra-
tu. Studené fronty druhého druhu (viz obr. 12) 
postupují rychleji (až 70 km/h) a mají výrazně 
užší srážkové pásmo (zhruba jen 100 km), které 
se nachází před frontální čarou. Pro tyto fronty, 
které jsou četnější než studené fronty prvního 
druhu, jsou pro ně typické mohutně vyvinuté 
oblaky druhu Cumulonimbus, silné lijáky, in-
tenzívní bouřky a prudké nárazy větru dosahující 
až rychlosti 30 m/s (přes 100 km/h). Blížící se 
fronta se začíná projevovat vytvářením vysoké 
hradby kupovitých oblaků a obloha někdy začíná 
nabývat hrozivě šedivého vzhledu. 

(pokračování příště)

Studená fronta 1. druhu (podle K. Pejmla, 1971) 

Studená fronta 2. druhu (podle K. Pejmla, 1971)

Teplá fronta v řezu (podle K. Pejmla, 1971)
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AUTOBAZAR
KRÁLÍKY

- Příjem vozidel do prodeje
- Výkup vozidel za hotové
- Leasing – splátkový prodej
- Vozidlo protiúčtem

POJIŠŤOVNA
- Nejlevnější povinné ručení na 

Vaše vozidlo ČPP, GENERALI

ODTAHOVÁ SLUŽBA
- Autonehody, přeprava vozidel
- Možnost i přepravy růz. materiálu

Provozovatel: Jindřich Springer
Tel.:  603 526 426

NOVÁ
PRODEJNA

AUTODÍLŮ V KRÁLÍKÁCH

NEJLEVNĚJŠÍ AUTODÍLY
Díly na vozidla Škoda a veškeré zahraniční vozy

----------------------------------------------------------
- Autobaterie - Výfuky
- Brzdy - Filtry
- Pneumatiky - Autoskla
- Elektrosoučásti - Stěrače
- Karosářské díly - Oleje
-  Autodoplňky
Prodejna je v areálu autobazaru proti 

benzinové pumpě.
Provozovatel:  Ivo Krejsa tel.:  604 69 33 08

KLUB MAMINEK
OPĚT NABÍZÍ

„VÝLET ZA NÁKUPY“
P O J E D E M E  D O  I K E I  A 
PŘILEHLÉHO NÁKUPNÍHO 
CENTRA V PRAZE NA ČERNÉM 
MOSTĚ.

VÝLET SE USKUTEČNÍ
V SOBOTU 18. ŘÍJNA.

POKUD MÁTE ZÁJEM VYRAZIT S 
NÁMI ,ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFO NA 

TEL.739 000 278 (BRŮNOVÁ).

Oficiální otevření tvrze Hůrka
Město Králíky a Společnost přátel čs. opevnění vás zvou na slavnostní oficiální otevření tvrze Hůrka.

Slavnostní akt za účasti hejtmana Pardubického kraje Ing. Ivo Tomana a dalších významných hostů se usku-
teční při příležitosti 70. výročí všeobecné mobilizace v roce 1938 ve večerních hodinách 22. září 2008.

Bližší informace naleznete na www.kraliky.cz a na letácích ve svých schránkách. 

VI. ročník
AMATÉRSKÝCH MUŠKAŘSKÝCH

PSTRUHOVÝCH ZÁVODŮ
*************

Český rybářský svaz
místní organizace KRÁLÍKY

pořádá v sobotu dne 13. 9. 2008
na revíru Tichá Orlice 8

amatérské muškařské pstruhové závody
Písemné přihlášky zasílejte na adresu:

Český rybářský svaz
místní organizace

56169 Králíky
E-mail ivos.kylar@seznam.cz
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Informace z Oblastní
charity Ústí nad Orlicí

Často se na občanskou poradnu obracejí 
klienti, kteří mají problémy se zadlužováním. 
Abyste se do dluhů nedostali, odpovězte si na 
následující otázky:
•	 Skutečně	 potřebujete	 da-

nou	 věc	 či	 službu,	 kvůli	 které	 se	
zadlužujete? 

•	Odpovídá	zboží	či	služba	Vaším	
skutečným	 potřebám?	 Využijete	
všechny	funkce	i	velikost? 
•	Jste	si	vědom/a	i	výše	dodateč-

ných	nákladů,	např.	koupě	opotře-
bovatelného	příslušenství.	
•	 Spočítali	jste	veškeré	energetic-

ké	náklady? 
•	Upřímně	-	nekupujete	si	zboží	či	

službu	jen	proto,	abyste	ukázal/a,	že	
na	zboží	nebo	službu	máte?	
•	Bude	Vám	výrobek	nebo	služba	

sloužit	i	po	uhrazení	poslední	splát-
ky? 
•	Nenašel/nenašla	jste	žádný	lev-

nější	 výrobek	na	 trhu,	 který	Vám	
přinese	stejný	užitek,	jen	není	tolik	
propagovaný? 
•	Zeptal/a	 jste	 se	Vašich	nejbliž-

ších,	zda	by	Vám	nepůjčili	bezúroč-
ně? 
•	Myslíte	si,	že	ti,	kteří	Vám	půj-

čují,	budou	k	Vám	stejně	vstřícní	a	
chápaví,	až	nebudete	moci	splácet? 

•	Nevadí	Vám,	 že	 je	 do	
ceny	 výrobku	 zahrnuta	 i	
značka,	vzhled	a	reklama?	
•	Zeptali	jste	se	na	půjč-

ku	i	prodejce	a	v	bankách	ve	Vašem	
okolí.	 Srovnali	 jste	 si	 podmínky	
půjčky? 
•	Neručíte	 někomu	 z	 Vašich	

blízkých,	 aniž	 byste	 velmi	 dobře	
znali	 jeho/její	 současnou	 finanční	
situaci? 
•	Nehrozí	Vám	nebo	Vaším	blíz-

kým	 po	 dobu	 splátek	 zdravotní	
problémy?	Nenachází	se	Váš	zaměst-
navatel	ve	finančních	těžkostech? 
•	Bude	možné	v	případě	nenadále	

zvýšených	výdajů	převést	některé	
Vaše	platby	do	doby,	kdy	 již	nebu-
dete	splácet	půjčku? 

Kontakt	na	občanskou	poradnu:
17. listopadu 69, 562 01 Ú stí  nad Orlicí 

(sídlíme vedle úřadu práce v budově Oblastní 
charity Ústí nad Orlicí, v 1. patře nad knihku-
pectvím Flétna.), telefon: 465 520 520, e-mail: 
poradna@orlicko.cz 

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad (budova 
charity naproti lékárně u vlakového nádra-
ží), telefon: 465621281, E-mail: poradna@
orlicko.cz 

Seznam občanských poraden v ČR: www.
obcanskeporadny.cz

Králický
tuzemák

Králický tuzemák a Vodka jemná firmy 
LIHO Blanice mohou být zdraví nebez-
pečné, zjistila potravinářská inspekce.

Testy v nich totiž objevily až trojná-
sobně zvýšené množství nebezpečného 
metanolu. Zatímco normy povolují 500 
miligramů této látky na litr alkoholu, ve 
zkoumaných vzorcích ho bylo až 1880 
miligramů. Metanol přitom může způsobit 
křeče, poruchy vidění a při silné intoxika-
ci dokonce oslepnutí.

Podle upozornění inspekce by se proto 
lidé měli rozhodně vyhnout Kralickému 
tuzemáku šarže L12551413 a Vodce jem-
né 37,5% šarže L49151313.

Firma ale neměla v pořádku všechnu 
dokumentaci, proto si nemůžeme být jis-
ti, že se metanol nevyskytuje i v dalších 
výrobcích, upozorňuje mluvčí Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
Martina Šmídtová. Lidé by proto měli 
být opatrní při nákupu všech lihovin této 
firmy. I zákaznící, kteří si koupili čistý 
konzumní líh, mohou mít doma zdravotně 
závadné pití.

Firma LIHO Blanice se zatím k případu 
nevyjadřuje. Podle inspekce bude muset 
stáhnout zboží asi za 15 milionů korun.

Zdroj: http://tn.nova.cz

Stalo se – postřehy
V letním období se v našem regionu uskuteč-

nily různé kulturní, sportovní a společenské akce. 
Většině akcí přálo počasí. Bohužel jsou mezi 
námi jedinci, kteří  svým jednáním přispívají k to-
mu, že v organizátorech těchto akcí místo pocitu 
dobře odvedené práce zůstane rozčarování. 

Bikechallenge 2008 – pohodový pondělní 
večer  se ráno jakoby šlehnutím proutku změ-
nil v „nepříjemné“ ráno. Parta mladých lidí 
v  ranních hodinách i přes několikeré upomínání  
poničila nafukovací reklamní zařízení organizá-
torů akce.  Další velmi nepříjemnou zkušeností 
pro některé zahraniční závodníky  ubytované 
v hotelu Zlatá Labuť byl noční pokus o krádež 
jejich jízdních kol.

Cihelna 2008 – poničené dopravní značení, 
zapálený box na sběrný papír u hotelu Beseda 
(viz. přiložené fotografie). Letos bohužel došlo 
i k tomu, že byly později otevřeny veřejné 
toalety, chyba nebyla na straně organizátorů 
akce. Organizátoři objednali otevření a bez-
platné používání veřejných toalet pro účastníky 
pátečního kulturního večera. Pro příští ročník 
zvažujeme další možnosti zajištění toalet pro 
návštěvníky této akce.

Na druhou stranu je příjemné zjištění, že 
mezi námi jsou spoluobčané, kteří neváhají 
bezprostředně pomoci lidem v nouzi. Letošnímu 
ročníku Králického triatlonu sice počasí nepřálo, 
nepřízeň počasí ale byla vyvážena pohotovým 
zásahem „rodinného družstva závodníků“ 
– Karla a Karla Ferancových (otce a syna), kteří 
poskytli první pomoc hned dvěma plavcům, které 

postihla svalová křeč v plavecké části triatlonu. 
Po ukončení závodu byla oběma závodníkům 
udělena pořadateli cena FairPlay včetně osobního 
poděkování paní starostky, která se spolu s pa-
nem místostarostou zúčastnila vyhlášení výsled-

ků letošního ročníku Králického triatlonu.
Koncem měsíce srpna nás všechny zastihla 

nepříjemná zpráva – zemřel dlouholetý před-
seda sportovní organizace TJ Jiskra Králíky, 
fotbalový činovník a bývalý hráč pan Jaroslav 
Dušánek. Čest jeho památce.

Za redakci KZ Jan Divíšek, foto: J. Vacek
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Podzimní FLORA OLOMOUC 2008
Barvy a vůně čtyř ročních období

Špičkovou produkci domácích i zahraničních pěstitelů ovoce, 
zeleniny a školkařských výpěstků představí podzimní zahradnická 
výstava FLORA OLOMOUC 2008. Největší akce svého druhu v ČR 
se uskuteční ve dnech 9. – 12. října na Výstavišti Flora Olomouc. 

V hlavní expozici s názvem „Čtyři roční období“ se pod záštitou 
Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech a Moravy představí nej-
lepší domácí producenti ovoce a zeleniny. Součástí výstavy bude už 
tradičně podzimní soutěž floristů v aranžování květin a velká společná 
expozice Českého zahrádkářského svazu s přehlídkou krajových odrůd 
ovoce, různých druhů zelenin, včelařskými produkty i zahrádkářskou a 
mykologickou poradnou a prodejem skvělých moravských vín a burčáku. 
Návštěvníci jistě ocení i  novinky ve výstavní  nabídce podzimní Flory 
- expozici asijských zelenin a v rámci houbařské poradny i velmi užiteč-
nou výstavku smrtelně jedovatých hub. Těšit se mohou také na nabídku 
ovocných a okrasných školkařských výpěstků.

Přehlídku ovocnářských a zelinářských výpěstků doplní festival gast-
ronomie a nápojů OLIMA s oblíbenou soutěží o nejlepší ovocný destilát 
Flora košt a ochutnávkami nejlepších domácích pálenek.

Zahrádkáři, chalupáři a kutilové určitě ocení prodejní zahradnické trhy 
s pestrým sortimentem květin, ovoce, zeleniny, okrasných, ovocných 
dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb v pavilonu H a 
na venkovních plochách výstaviště. Volné chvíle si mohou návštěvníci 
zpestřit spoustou dobré muziky i návštěva sbírkových skleníků a botanické 
zahrady výstaviště Flora, které jim budou otevřeny zdarma. 

A na závěr dobrá zpráva pro všechny, kteří se už v předstihu rozhod-
nou pro návštěvu podzimní Flory Olomouc: při hromadné objednávce 
minimálně 20 vstupenek do 25. 9. platí 

15 procentní sleva. Vstupné pro žáky a studenty v doprovodu pedagoga 
v  počtu nejméně 10 osob je 15 korun.

Běžné vstupné (80,- Kč plnoplátci, 60,- Kč studenti, důchodci, 20,- 
Kč děti od 6 do 15 let, 10 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 4 děti), 
zdarma - děti do 10 let v doprovodu rodičů, na průkaz ZTP a ZTP-P

Další informace na www.flora-ol.cz 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
18. 6.
- RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp. 363 na Velkém 

náměstí v Králíkách paní Kubáňové, Dolní Lipka za účelem prodeje 
dárkového zboží a to na dobu neurčitou a za roční nájemné.

- RM bere na vědomí úpravu cen ve školní jídelně dle vyhl. 
107/2005 Sb..

- RM schvaluje bezplatný pronájem části náměstí pro zajištění 
akce Jesus break včetně bezplatného odběru el. proudu pro zajištění 
provozu kulturní scény pod podmínkou zajištění vhodné propagace 
města v rámci akce. 

- RM schvaluje bezplatné ubytování závodníků v prostorách ZŠ 
z důvodu zajištění akce Bikechallenge 2008

RM schvaluje pro zajištění akce Bikechallenge 2008 tyto uzávěry 
komunikací: 

- Velké náměstí dne 28. 7. 2008 od 10:00 hod. do 29. 7. 2008 do 
12:00 hod.

- ulice Valdštejnova a část Malého náměstí dne 29. 7. 2008 od 
09:00 hod. do 10:15 hod. a ukládá příslušným odborům projednat 
tuto záležitost s orgány Policie ČR.

25. 6.
- RM schvaluje výpůjčku nemovitosti – stodoly na st. p. č. 232 

v k. ú. Prostřední Lipka za účelem skladování sena Mysliveckému 
sdružení Pod Klapáčem, se sídlem Králíky a to na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

- RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru 
– prodejna potravin v nemovitosti čp. 109 v k. ú. Dolní Boříkovice 
s paní Šverákovou, Dolní Boříkovice a to dohodou k 31. 10. 2008.

Zároveň RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti čp. 
109 v k. ú. Dolní Boříkovice za účelem zachování prodejny potravin 
za symbolické nájemné ve výši 10 Kč/měsíc. 

- Město Králíky jako účastník správního řízení o odstranění stav-
by – výměna oken jednodílných za dvoudílná okna u ubytovny čp. 
818 v Králíkách - nesouhlasí s provedenou výměnou jednodílných 
oken za dvoudílná, kterou provedl pan Granát, Králíky v rozporu se 
stavebním povolením. 

- RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků p. p. č. 651/2, 395, 393/3 
a 2285 v k. ú. Králíky – tenisové kurty a 1 ks sanitárního ISO kon-
tejneru za účelem provozování sportovních aktivit TJ Jiskra Králíky 
a ukládá MO záměr zveřejnit.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 015/2008 uzavřenou s firmou AGI-
LE, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, na stavbu „Parkoviště osobních vozů 
ul. Plynárenská v Králíkách“ a pověřuje starostku jejím podpisem.  

- RM posoudila předložené nabídky na stavbu „Renovace hlavní 
věže kostela svaté Anny v Horní Lipce“ a dle předem stanoveného 
kritéria ekonomické výhodnosti vybrala firmu Václav MAREŠ, Krá-
líky. Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení smlouvy.

- RM souhlasí s podáním žádosti o udělení grantu na opravu za 
podmínky, že žádost nezakládá finanční spoluúčast města a zároveň 
RM souhlasí s opravou Kalvárie za podmínek stanovených odborem 
školství, kultury a tělovýchovy.

- RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o financování ze SROP 
– podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – Tu-
ristická  oblast Králický Sněžník –  partnerství v  cestovním ruchu 
mezi městem Králíky a Pardubickým krajem a pověřuje starostku 
jeho podpisem.

- RM schvaluje návrh smlouvy mezi městem  Králíky a firmou 
ČEZ Distribuce, a.,s., Děčín, o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy. 

- RM schvaluje znění výzvy k  podání nabídek na projekt „Využití 
a provoz Evropského domu Králíky“ a ukládá vedoucímu OŠKT 
zajistit zveřejnění výzvy.

2. 7. 2008
- RM, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 
schvaluje rozpočtové opatření číslo 10010, 10011, 10015, 141 a 
148, kterým se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 447.120 Kč.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03:00 hodin, 
a to v souvislosti s pořádáním kulturní akce „Hudební festival“ 16. 8. 

2008 na otevřeném prostranství zahrady u bowlingu v Králíkách.
- RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku 

a věcné prostředky“, která je uzavírána mezi Pardubickým krajem a 
městem Králíky a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

- RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v po-
žární ochraně na výdaje JSDH Králíky pro rok 2008 – akceschopnost 
jednotek“, která je uzavírána mezi Pardubickým krajem a městem 
Králíky a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

- RM schvaluje podpis dodatku č. 1 smlouvy číslo: CS/2007/7206 
o poskytování Hlasového řešení se společností Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s.

- RM schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace v celkové výši 522.000 Kč z rozpočtu města Králíky Kongre-
gaci Nejsvětějšího Vykupitele – Pražské provincii, Příbram, a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace v celkové výši 210.000 Kč z rozpočtu města Králíky panu 
Šlesingrovi, Králíky, a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje zařazení inzerce města do katalogu Eurobeds 
vydávaným KČT v rozsahu formátu A4 s podmínkou přiznání slevy 
a pověřuje vedoucího OŠKT podpisem objednávky. RM zároveň 
ukládá odboru OŠKT připravit změnu projekce města včetně zajištění 
autorských práv k fotografiím.

- RM schvaluje zařazení inzerce města do katalogu TRAVEL (letní 
vydání) vydávaným MF Dnes, a. s. v rozsahu formátu ½ A4 s pod-
mínkou přiznání slevy Kč 2000,- oproti původně nabízené ceně. RM 
zároveň ukládá odboru OŠKT připravit projekci města včetně zajištění 
autorských práv k fotografiím.

- RM schvaluje projekt 4. kulturní setkání příhraničí Międzylesie 
– Králíky 2008

- RM pověřuje odbory OŠKT a VTS realizací opravy železného 
kříže na hřbitově.

- RM pověřuje odbory OŠKT a VTS realizací opravy podesty pod 
železným křížem na místním hřbitově.

9. 7.
- RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu v plné výši 

pro rok 2009, a to v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 
214/2008 Sb.:

Aktuální měsíční nájemné za 
byt v Kč za 1 m2

Jednos t ranně  zvýšené 
měsíční nájemné za daný byt 
v Kč za 1 m2

21,53 28,20
18,6� 26,25
15,59 (snížená kvalita) 22,78
13,17 (snížená kvalita) 20,93

Zároveň RM ukládá MO a správci bytového fondu společnosti 
Služby města Králíky, s. r. o., Králíky 462, zvýšené měsíční nájemné 
z bytů uplatnit.

- RM schvaluje Mandátní smlouvu č. 4600/2008 na zabezpečení 
správy nemovitostí pevnosti Hůrka, zřízení a provozu Muzea opevnění 
– dělostřelecké tvrze Hůrka mezi městem Králíky a Společností přátel 
československého opevnění, o. p. s., , Brno, v předloženém znění. 

- RM schvaluje záměr výpůjčky sportovního areálu – fotbalového 
hřiště v Králíkách, tj. pozemků p. p. č. 653/2, st .p. č. 790/2, budovy 
bez čp/ev na st. p. č. 790/1 a 790/2 – šatny, budovy bez čp./ev na st. p. 
č. 789 – klubovna, stavby fotbalového stadionu na p. p. č. 653/2 vše 
v k. ú. Králíky za účelem provozování sportovních aktivit FC Jiskra 
Králíky – Červená Voda a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit.

- RM schvaluje záměr výpůjčky sportovního areálu – fotbalového 
hřiště v Dolních Boříkovicích, tj. pozemků p. p. č. 1405/3, 1401/13, 
1382/3, 1388/4, 1571, st. p. č. 190, 302, 284, budovy bez čp/ev na st. 
p. č. 284, 301 a 302 – šatny a klubovna, stavby sportovního areálu 
Dolní Boříkovice na p. p. č. 1405/3 vše v k. ú. Dolní Boříkovice za 
účelem provozování sportovních aktivit sdružení SOKOL Boříkovice 
a ukládá MO záměr zveřejnit.

(pokračování na následující straně)



Králický zpravodaj 9/2008 - 13

Výpis z jednání Rady města Králíky
Zároveň RM pověřuje vedoucí MO jed-

náním o podmínkách užívání tohoto spor-
tovního areálu se zástupci sdružení SOKOL 
Boříkovice. 

- RM v souladu s ustanovením § 16 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů v platném znění, 
schvaluje interní rozpočtové opatření číslo 
3-17/2008/ a 4-18/2008, kterým se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku  442.730 Kč.

- RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o přenechání majetku do užívání č. 
61114/2007 mezi městem Králíky a Minister-
stvem práce a sociálních věcí, se sídlem Praha 
2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 03:00 hodin, a to v souvis-
losti s pořádáním kulturní akce „Letní parket 
Králíky“ 2. 8. 2008 na otevřeném prostranství 
zahrady u bowlingu v Králíkách.

- RM schvaluje podpis Dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo na zpracování územního plánu 
města Králíky. Rada města pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.

- RM schvaluje smlouvu s firmou VČP 
Net, s. r. o., Hradec Králové, o připojení k 
distribuční soustavě číslo: 310050000208 
pro odběratele město Králíky – krytý bazén 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM posoudila a schválila zadávací doku-
mentaci a návrh smlouvy o dílo veřejné za-
kázky: „Technická vybavenost Na Skřivánku 
Králíky – I. etapa“. Pověřuje odbor VTS, aby 
zorganizoval na výše uvedenou stavbu veřej-
nou soutěž dle zákona č. 137/2006 Sb. 

- RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 2008-26 
s firmou SEVEN, s. r. o., Lanškroun, na akci: 
„Stavební úpravy sociálního zařízení v budo-
vě ZŠ v ul. 5. května, čp. 412 v Králíkách“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

16. 7.
- RM schvaluje záměr prodeje pánského 

horského jízdního kola nezjištěné značky za 
minimální kupní cenu 500 Kč a ukládá MO 
záměr prodeje zveřejnit.

- RM schvaluje výpůjčku pozemků p. p. č. 
651/2, 395, 393/3 a 2285 v k. ú. Králíky – te-
nisové kurty a 1 ks sanitárního ISO kontejneru 
sdružení TJ Jiskra Králíky, o. s., Králíky, za 
účelem provozování sportovních aktivit.

- RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 841/RD/067/2008 s firmou STRA-
BAG, a. s., Rychnov nad Kněžnou, a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 1/2008 
uzavřenou s firmou Václav Mareš, Králíky, na 
stavbu „Renovace hlavní věže kostela svaté 
Anny v Horní Lipce“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem.  

-- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 12 08 
uzavřenou mezi firmou VOTAVA CZ, s. r. o., 
Skuteč, a městem Králíky na stavbu: „Staveb-
ní úpravy páteřní pěší komunikace v areálu 
hřbitova v Králíkách“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem. 

- RM schvaluje smlouvu o spolupráci při 

prodeji vstupenek na akci Cihelna 2008 mezi 
městem Králíky a firmou IRSnet, s. r. o., Pra-
ha, a pověřuje starostku jejím podpisem.

23. 7.
- RM schvaluje smlouvu o spolupráci při 

aktualizaci a správě digitálních mapových 
podkladů města Králíky uzavřenou mezi 
městem Králíky a společnostmi Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., RWE 
Distribuční služby, s. r. o., ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín, a Telefónika O2 Czech Repub-
lic, a. s.. Praha a smlouvu o dílo na správu 
digitální technické mapy uzavřenou mezi  
městem Králíky a společnostmi Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., RWE 
Distribuční služby, s. r. o., ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín, a Telefónika O2 Czech Republic, 
a. s. jako objednateli a firmou GEOVAP, spol. 
s r. o. jako dodavatelem a pověřuje starostku 
jejich podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene č. 0911080204 
mezi městem Králíky a Povodí Labe, státní 
podnik, Hradec Králové, na stavbu: „Napouš-
tění požární nádrže v Prostřední Lipce“ a po-
věřuje starostku města podpisem smlouvy 

- RM bere na vědomí návrh smlouvy 
o odběru poukázek pomoci v HN, vyjadřuje 
podporu jejich zavedení a pověřuje vedoucí-
ho OSVZ k dalšímu jednání s firmou Accor 
Services CR s. r. o., Praha. 

- RM pověřuje OŠKT zajistit výběr do-
davatele na rekonstrukci pomníku na Horní 
Lipce a ukládá vedoucímu odboru zajistit 
předání podkladů na Sdružení obcí Orlicko 
k podepsání smlouvy o dílo.

- RM schvaluje přímý příspěvek SDH Krá-
líky na úhradu režijních nákladů spojených 
s organizací 7. ročníku Hasičského dne do 
výše Kč 500,-- podle doložených výdajů.

- RM schvaluje přímý příspěvek na konání 
21. ročníku tradičního Králického triatlonu ve 
výši Kč 1.500,-- proti doloženým výdajům.

- RM schvaluje grant ve výši Kč 25.000,-- 
na akci Artex2008 a pověřuje starostku města 
podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu mezi 
městem Králíky a Pardubickým krajem.

- RM jako hodnotící komise přijímá nabíd-
ku na projekt „Využití a provoz Evropského 
domu Králíky“ firmy Králická rozvojová, 
s. r. o., Králíky, a pověřuje starostku města 
jednáním o smlouvě mezi městem Králíky 
a firmou Králická rozvojová, s. r. o., a jejím 
podpisem.

- RM bere na vědomí informaci o stavu 
požární techniky JSDH Králíky, zařazené do 
JPO II a souhlasí s podáním žádosti o poskyt-
nutí účelové dotace za účelem nákupu CAS 
s realizací v roce 2009.

- RM schvaluje znění výzvy na adminis-
traci žádosti o dotaci na projekt „Kanalizace 
a ČOV aglomerace Králíky“ a ukládá mís-
tostarostovi aby v součinnosti s odborem VTS 
zajistil její zveřejnění obvyklým způsobem.

28. 7.
- RM schvaluje znění výzvy k předlo-

žení nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Rekonstrukce fotbalového hřiště 
v Králíkách“ a ukládá místostarostovi aby 
v součinnosti s odborem VTS zajistil její 
zveřejnění obvyklým způsobem.

30.07.2008
- RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 

st. p. č. 534/1 v k. ú. Králíky za účelem zřízení 
zahrady za roční nájemné 2,50 Kč/m2/rok a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

- RM schvaluje opětovně 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 Pra-
vidly pro pronajímání nebytových prostorů 
v majetku města Králíky.

- RM schvaluje pronájem nemovitosti čp. 
353 na st. p. č. 213 v ul. Dlouhá v obci a k. ú. 
Králíky (Evropský dům Králíky) společnosti 
Králická rozvojová s. r. o., Králíky, za stej-
ných smluvních podmínek jako dosud, za roč-
ní nájemné a na dobu určitou do 31.12.2012 
s účinností od 01.08.2008.

- RM schvaluje výpůjčku sportovního 
areálu – fotbalového hřiště v Králíkách, tj. 
pozemků p. p. č. 653/2, st .p. č. 790/2, budovy 
bez čp/ev na st. p. č. 790/1 a 790/2 – šatny, 
budovy bez čp./ev na st. p. č. 789 – klubovna, 
stavby fotbalového stadionu na p. p. č. 653/2 
vše v k. ú. Králíky za účelem provozování 
sportovních aktivit FC Jiskra Králíky – Čer-
vená Voda. Zároveň RM schvaluje znění 
smlouvy o výpůjčce č. 4281/2008.

- RM schvaluje podpis smlouvy o výpůjčce 
2008 - 75.

- RM schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku 2 500 Kč na fotbalový turnaj „O pohár 
starostky města Králíky“.

6. 8.
- RM schvaluje uzavření písemné smlou-

vy o zpracování souší a kůrovcového dříví 
v porostu 775Bb3a s panem Vernerem, bytem 
Červená Voda.

- RM přijímá nabídku firmy IPI, v. o. s. 
Žďár nad Sázavou na administraci projektu 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ a 
pověřuje starostku města jednáním o smlouvě 
a jejím podpisem.

- RM schvaluje dohodu o zajištění parko-
vání, vybírání poplatků, prodeji vstupenek a 
plnění dalších úkolů v souladu s ČI. II schva-
lované dohody, pro akci „CIHELNA 2008 
Králíky“ a pověřuje starostku města podpisem 
dohody s SDH Prostřední Lipka.

- RM schvaluje dohodu o zajištění parko-
vání, vybírání poplatků, prodeji vstupenek 
a plnění dalších úkolů v souladu s ČI. II 
schvalované dohody, pro akci „CIHELNA 
2008 Králíky „ a pověřuje starostku města 
podpisem dohody s SDH Králíky.

- RM schvaluje dohodu o zajištění parko-
vání, vybírání poplatků, prodeji vstupenek 
a plnění dalších úkolů v souladu s ČI. II 
schvalované dohody, pro akci „CIHELNA 
2008 Králíky „ a pověřuje starostku města 
podpisem dohody s SDH Heřmanice.

- RM schvaluje dohodu o zajištění pořa-

(pokračování z předchozí strany)

(pokračování na následující straně)
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SRDE  VÁS ZVEME NA

SPORTOVNÍ DEN
NA

 POU ÁKU
Pro koho: Pro všechny ti (i pro ty velké)
Kdy:  V sobotu 20.9.2008 ve 14:30 hod.
Kde: POUTNÍ D M A OKOLÍ

VE 13.30 D TSKÁ MŠE SVATÁ V KOSTELE

SRDE  ZVOU REDEMPTORISTÉ A POUTNÍ D M

Evropský dům Králíky
Infocentrum – veřejný internet – konferenční sál – ubytování

Nabídka jazykových kurzů:
• Kurzy německého jazyka (začátečníci, věční začátečníci, pokročilí) - lektor: D. Krabec
• Kurz anglického jazyka (začátečníci, věční začátečníci) - lektor:  P. Bergman 
• Kurz ruského jazyka (začátečníci, pokročilí) - lektor: R. Bílý
• Kurz španělštiny (začátečníci) – lektor: v jednání
25 vyučovacích lekcí (1 lekce = 2 x �5 min), 1 x týdně, max. 10 účastníků v kurzu. 

Začátek kurzů: říjen 2008, předpokládané ukončení konec dubna 2009. Přihlášky do 
konce září 2008.

Počítač není nepřítel - kurzy pro začátečníky
• Základy práce s internetem, el. poštou a textovým editorem - lektor M. Hejkrlík
1x týdně, 10 lekcí, není nutno mít vlastní počítač, vhodné pro všechny, kteří se ještě 

nesetkali s počítači (dříve narození), začátek listopad 2008.

Přihlášky na kurzy: D. Krabec
Evropský dům po- pá 9.00 – 13.00, 1�.00 – 17.00, tel. �65 323 150
evropskydum@email.cz, www.evropskydum.kraliky.cz

Už jste navštívili nový turistický portál?
www.kralicky-sneznik

datelské služby na pozemcích vyhrazených 
k parkování, vybírání poplatků za parkovací 
místo a místních poplatků za užívání veřej-
ného prostranství, pro kulturní akci pouť 
na Hoře Matky Boží u Králík 17.08.2008 
a pověřuje starostku podpisem dohody se 
Sokolem Boříkovice.

- RM schvaluje podíl města Králíky na 
vydání nové dvoustranné mapy Plán města 
- Králíky/Červená Voda a pověřuje OŠKT 
zajistit aktualizovaný textový podklad včetně 
obrazové přílohy pro potřeby zpracovatele.

- RM schvaluje výši poplatků za provoz 
tenisového hřiště ve výpůjčce TJ Jiskra 
Králíky, o. s. dle přílohy a ukládá vedoucímu 
OŠKT průběžně provádět kontrolu evidence 
vybíraných příspěvků.

- RM schvaluje nákup tryskací jednotky 
ABS 140 a pověřuje vedoucího OŠKT rea-
lizací grantu.

13. 8.
- RM schvaluje zřízení věcného břemene 

Výpis z jednání Rady města Králíky
spočívající v uložení vedení vodovodu a 
dále práva vstupu za účelem zajištění pro-
vozu, oprav a údržby vodovodního potrubí 
na pozemcích p. p. č. 2158/2, 3048, 3063 
a 3065 vše v k. ú. Králíky pro oprávněnou 
společnost Vodovody a kanalizace, a. s., 
Jablonné nad Orlicí a jím pověřeným osobám, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a úplatně.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozo-
vání zařízení distribuční soustavy, tj. zemní 
kabelové vedení VN 22 kV na pozemku p. 
p. č. 1071/1 v k. ú. Králíky pro oprávněnou 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a jím 
pověřeným osobám, věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a úplatně.

 Do doby realizace akce RM 
schvaluje uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 20081163 
s firmou OHGS, s. r. o. Ústí nad Orlicí, ve 
věci: zdroj vody pro krytý bazén kralicko na 
p. p. č. 758 k. ú. Králíky a pověřuje starostku 

jejím podpisem.
- RM souhlasí s přesunem zeminy uložené 

v prostoru za koupalištěm do prostoru stave-
niště diskontní prodejny Penny Market. 

- RM souhlasí s výřezem 28 ks náletových 
dřevin (javor, jasan, jíva a bez) na st. p. č.  
153/1 a 154/1 v k. ú. Králíky.  

- RM přijímá nabídku firmy Philipp Spor-
tovní trávníky, a. s., Praha realizaci projektu 
„Rekonstrukce fotbalového hřiště“ a pověřuje 
starostku města jednáním o smlouvě.

- RM schvaluje mandátní smlouvu se 
společností IPI, v. o. s. Žďár nad Sázavou na 
administraci projektu „Kanalizace a ČOV 
aglomerace Králíky“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

- RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí do-
tace Pardubického kraje v oblasti památkové 
péče pro rok 2008 – nezapsané památky a 
havárie ev. č. 2008/03216 (provedení nátěru 
střešní krytiny na kostele Neposkvrněného 
početí Panny Marie v Prostřední Lipce) a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí do-
tace Pardubického kraje v oblasti památkové 
péče pro rok 2008 – nezapsané památky a 
havárie ev. č. 2008/03217 (oprava klem-
pířských a tesařských prvků kostela Svaté 
Anny v Horní Lipce) a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

- RM souhlasí se smlouvou o ostraze č. 
082008 mezi městem Králíky a firmou CZ-
Marshall, s. r. o., Kolín, a pověřuje starostku 
města jejím podpisem.

20. 8.
- RM schvaluje výpůjčku sportovního 

areálu – fotbalového hřiště v Dolních Boří-
kovicích, tj. pozemků p. p. č. 1405/3, 1382/3, 
1388/4, 1571, část pozemku p. p. č. 1401/2 
(nově označena jako p. p. č. 1401/13) a st. p. 
č. 190, 302, 284 o celkové výměře 12 412 m2, 
dále budovu bez čp/ev na st. p. č. 284, 301 a 
302 - kabiny v k. ú. Dolní Boříkovice a stavbu 
sportovního areálu Dolní Boříkovice vše v k.
ú. Dolní Boříkovice za účelem provozování 
sportovních aktivit sdružení SOKOL Boří-
kovice, Boříkovice. Zároveň RM schvaluje 
znění smlouvy o výpůjčce č. 5393/2008.

- RM  souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 24:00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním hudebního festivalu „Jesus break 
Králíky“ 6. 9. 2008 na otevřeném prostranství 
zahrady u bowlingu v Králíkách.

- RM souhlasí s odstraněním zděného 
plotu u bývalého hřbitova v Pivovarské ulici 
v Králíkách. 

- RM schvaluje smlouvu č. 18/2008 s fir-
mou PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY, a. 
s., Praha 10. Předmětem smlouvy je prove-
dení díla: „Rekonstrukce fotbalového hřiště“ 
v Králíkách. Zároveň RM pověřuje starostku  
podpisem výše uvedené smlouvy.

- RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Odborná externí pomoc při 
zavádění územně analytických podkladů 
správního území obce s rozšířenou působností 
Králíky“ a zároveň pověřuje starostku města 
podpisem dodatku smlouvy.

(pokračování z předchozí strany)
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 7 konaného dne 11. srpna 2008

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

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

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Kanalizace a ČOV

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

1. Zahájení a prezence
Jednání zahájila starostka města Jana Po-

nocná, program jednání byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schvá-

leni p. Kalianko, Ing. Šašek.

3. zpráva z jednání rady měsa
Výběr usnesení z jednání rady města před-

nesl a následnou diskusi řídil místostarosta 
pan Čestmír Doubrava – nebyla přijata žádná 
usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej bytových jednotek č. 841/1, 

č. 841/3, č. 841/4, č. 841/6, č. 841/7, č. 841/8, 
č. 842/2, č. 842/3, č. 842/4, č. 842/5, č. 
842/7, č. 843/1, č. 843/2, č. 843/3 a č. 843/6, 
č. 843/8 v čp. 841, 842, 843 v Králíkách 
ZM/2008/03/039

Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 
10.03.2008 zaslal MO nabídky na převod jed-
notek do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v bytovém domě 
čp. 841 až 843 v Králíkách. O bytové jednotky 
projevili zájem stávající nájemníci.

ZM schválilo prodej bytových jednotek 
v bytového domě čp. 841, 842 a 843 v k.ú. 
Králíky, a to: - bytovou jednotku č. 841/1 
a spoluvlastnický podíl ve výši 417/10000 
na společných částech domu a na pozem-
cích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 a st.p.č. 
1362/3 manželům P., Králíky čp. 841 za 
kupní cenu 141.596 Kč - bytovou jednotku 
č. 841/3 a spoluvlastnický podíl ve výši 
415/10000 na společných částech domu a 
na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 paní  M., Králíky čp. 841 za 
kupní cenu 140.175 Kč - bytovou jednotku 
č. 841/4 a spoluvlastnický podíl ve výši 
417/10000 na společných částech domu a 

na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 manželům M., Králíky čp. 
841 za kupní cenu 141.596 Kč - bytovou 
jednotku č. 841/6 a spoluvlastnický podíl 
ve výši 417/10000 na společných částech 
domu a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 
1362/2 a st.p.č. 1362/3 paní F., Králíky čp. 
841 za kupní cenu 141.596 Kč - bytovou 
jednotku č. 841/7 a spoluvlastnický podíl 
ve výši 417/10000 na společných částech 
domu a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 
1362/2 a st.p.č. 1362/3 paní K., Králíky čp. 
841 za kupní cenu 141.596 Kč - bytovou 
jednotku č. 841/8 a spoluvlastnický podíl ve 
výši 417/10000 na společných částech domu 
a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 manželům H., Králíky čp. 
841 za kupní cenu 141.596 Kč - bytovou 
jednotku č. 842/2 a spoluvlastnický podíl ve 
výši 417/10000 na společných částech domu 
a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 manželům B., Králíky čp. 
842 za kupní cenu 141.596 Kč - bytovou 
jednotku č. 842/3 a spoluvlastnický podíl ve 
výši 417/10000 na společných částech domu 
a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 manželům M., Králíky čp. 
842 za kupní cenu 141.596 Kč - bytovou 
jednotku č. 842/4 a spoluvlastnický podíl ve 
výši 417/10000 na společných částech domu 
a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 manželům  M., Králíky čp. 
842 za kupní cenu 141.596 Kč - bytovou 
jednotku č. 842/5 a spoluvlastnický podíl 
ve výši 417/10000 na společných částech 
domu a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 
1362/2 a st.p.č. 1362/3 manželům F., Králíky 
čp. 842 za kupní cenu 141.596 Kč - bytovou 
jednotku č. 842/7 a spoluvlastnický podíl ve 
výši 417/10000 na společných částech domu 
a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 paní H., Králíky čp. 842 za 
kupní cenu 141.596 Kč - bytovou jednotku 
č. 843/1 a spoluvlastnický podíl ve výši 
417/10000 na společných částech domu a 
na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 panu U., Králíky čp. 843 za 
kupní cenu 141.596 Kč - bytovou jednotku 
č. 843/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 
415/10000 na společných částech domu a 
na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 manželům Ř., Králíky čp. 
843 za kupní cenu 140.175 Kč - bytovou 
jednotku č. 843/3 a spoluvlastnický podíl ve 
výši 417/10000 na společných částech domu 
a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 manželům Ž., Králíky čp. 
843 za kupní cenu 141.596 Kč - bytovou 
jednotku č. 843/6 a spoluvlastnický podíl ve 
výši 415/10000 na společných částech domu 
a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 manželům K., Králíky čp. 
843 za kupní cenu 140.175 Kč - bytovou 
jednotku č. 843/8 a spoluvlastnický podíl ve 
výši 417/10000 na společných částech domu 
a na pozemcích st.p.č. 1362/1, st.p.č. 1362/2 
a st.p.č. 1362/3 manželům L., Králíky čp. 
843 za kupní cenu 141.596 Kč.

4.1.2. Prodej pozemků st.p.č. 1013 a p.p.č. 

1822/10 v k.ú. Králíky
Obsah: O koupi pozemků požádala spo-

lečnost GIMIA a.s., Králíky 105. Jedná se 
o pozemek pod nemovitostí, kterou společnost 
vlastní, a o zahradu u nemovitosti. Pozemky 
jsou v KN vedeny jako zastavěná plocha 
o výměře 289 m2 a trvalý travní porost o vý-
měře 519 m2. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena u st.p. 130 Kč a u p.p. 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
81.136 Kč.

Zároveň RM schválila pozemek p.p.č. 
1822/10 zatížit věcným břemenem spočíva-
jícím v uložení podzemního vedení kanali-
začního řadu a práva vstupu na pozemek za 
účelem provozu, údržby a oprav zařízení pro 
oprávněné Město Králíky, věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.

ZM schválilo prodej pozemků st.p.č. 1013 
a p.p.č. 1822/10 v k.ú. Králíky společnosti 
GIMIA a.s., IČ 25994026, se sídlem Králíky, 
Za Pilou 105, za kupní cenu 81.136 Kč.

4.1.3. Prodej pozemku p.p.č. 2074/37 v k.
ú. Králíky 

Obsah: O koupi pozemku požádali souro-
zenci P. z Králík za účelem zajištění přístupu 
a vjezdu do zahrady a k nemovitosti čp. 321, 
kterou vlastní. Jedná se o pozemek o výměře 
50 m2, pozemek je v KN veden jako ostatní 
plocha, pozemek má dlouhodobě v pronájmu 
matka žadatelů. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené převodem, tj. 9.744 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
2074/37 v k.ú. Králíky a to ideální 1/2 
paní  P., Králíky za kupní cenu 4.872 Kč a 
ideální 1/2 panu P., Králíky za kupní cenu 
4.872 Kč.

4.1.4. Prodej pozemku p .p. č. 460/1 v k. 
ú. Dolní Hedeč

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé 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. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn,  kupní cena 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 26.292 Kč.

Pozemek je zatížen věcným břemenem 
ochrany vodního zdroje pro oprávněnou a.s. 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí.  

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
460/1 v k. ú. Dolní Hedeč manželům U., 
Dolní Hedeč za kupní cenu 26.292 Kč.

4.1.5. Prodej pozemku p.p.č. 879 v k.ú. 
Červený Potok 

Obsah: O prodej pozemku požádal pan A. 
za účelem zemědělského hospodaření. Jedná 
se o pozemek o výměře 378 m2, který je v KN 
veden jako ostatní plocha, pozemek žadatel 
nemá v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena ve výši znaleckého 
posudku (5.240 Kč) + náklady spojené s pře-
vodem, tj. 6.588 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 879 
v k.ú. Červený Potok panu A., Šumperk za 
kupní cenu 6.588 Kč.
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4.1.6. Prodej pozemků st.p.č. 31 a p.p.č. 
177/2 v k.ú. Horní Lipka

Obsah: O koupi pozemků požádala paní 
R. za účelem majetkoprávního vypořádání, 
na pozemku st.p.č. 31 má žadatelka od roku 
1997 koupený dům čp. 37. Jedná se o pozemek 
pod nemovitostí žadatelky o výměře 249 m2, 
který je v KN veden jako zastavěná plocha, 
a další pozemek je o výměře 500 m2, který je 
veden v KN jako t.t.porost. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena u st.p. 
70 Kč a u p.p. 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 44.259 Kč.

ZM schválilo prodej pozemků st.p.č. 31 
a p.p.č. 177/2 v k.ú. Horní Lipka paní R., 
Horní Lipka za kupní cenu 44.259 Kč.

4.1.7. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 868 
v k. ú. Králíky 

Obsah: O koupi pozemku požádal pan S. 
za účelem sjednocení vlastnictví budovy a 
pozemku. Jedná se o zastavěnou plochu pod 
garáží o výměře 27 m2, pozemek není v pro-
nájmu. Odbory VTS, ŽP a ŠKT nemají připo-
mínky. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná o stávající 
stavbu, dle ÚPD se jedná o pomocné objekty 
– garáže. Minimální kupní cena dle pravidel 
je 130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
RM doporučila prodej. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
st.p.č. 868 v k. ú. Králíky za kupní cenu 
130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

4.1.8. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
1293/1 v k. ú. Dolní Boříkovice 

Obsah: O koupi části pozemku požádali 
manželé R. z Králík za účelem scelení pozem-
ku. Jedná se o část, kterou žadatelé užívají a 
mají ji v pronájmu. Pozemek je v KN veden 
jako t. t. porost, jeho celková výměra je 1551 
m2. Dle odboru VTS vede přes pozemek 
hlavní vodovodní řad, doporučuje zřídit věcné 
břemeno, prodej doporučuje. Odbory ŽP a 
ŠKT nemají připomínky. Dle odboru ÚPaSÚ 
se jedná dle konceptu ÚPO Králíky o byd-
lení venkovské, omezení vyplývající z ÚPD 
– Přírodní park Buková hora – Suchý Vrch. 
Minimální kupní cena dle pravidel je 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem. RM doporučila 
prodej a zároveň schválila pozemek zatížit 
věcným břemenem spočívajícím v právu ulo-
žení podzemního vedení vodovodního řadu a 
práva vstupu na pozemek za účelem údržby a 
oprav zařízení pro oprávněné Město Králíky a 
jím pověřené osoby, věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně.

ZM schválilo záměr prodeje části pozem-
ku p. p. č. 1293/1 v k. ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zve-
řejnit.

4.1.9. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
1822/50 v k.ú. Králíky 

Obsah: O koupi části pozemku požádal pan 
M. za účelem scelení a oplocení pozemku. 
Jedná se o část pozemku, která navazuje na 
zahradu žadatele, pozemek je veden v KN jako 
ostatní plocha, pozemek žadatel nemá v pro-
nájmu. Odbor VTS k prodeji nemá  námitky, 
prodej doporučuje. Upozorňuje na potřebu 
získat přilehlý pozemek ke stávajícímu chod-
níku za účelem vybudování komunikace. Dle 
odboru ÚPaSÚ se jedná dle projednávaného 
konceptu ÚPO Králíky o plochu místní ko-

munikace, prodej doporučuje. Odbor ŽP nemá 
připomínky a prodej doporučuje. 

Žadatel žádá o prodej pozemku již poně-
kolikáté z důvodu potřeby oplocení pozemku, 
na vlastnické hranici pozemku není oplocení 
možné, přes pozemek žadatele vede kanaliza-
ce ve vlastnictví města. RM doporučila prodej, 
minimální kupní cena 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Zároveň RM pověřila ve-
doucí odborů VTS a MO jednáním s žadatelem 
o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni 
spočívající v uložení kanalizace na pozemku 
žadatele pro oprávněné město.

ZM odložilo bod na příští jednání ZM.

4.1.10. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
385/1 a p.p.č. 2074/38 v k.ú. Králíky  

Obsah: Na základě usnesení RM ze dne 16. 
4. 2008 zadal MO ve spolupráci s odborem 
VTS GP na oddělení pozemků v ul. Karla 
Čapka pro plánovanou zástavbu RD. Jedná 
se o pozemky o výměře 602 m2, které jsou 
v KN vedeny jako zahrada a ostatní plocha. 
Pozemek p.p.č. 385/1 mají v pronájmu manže-
lé K. za účelem užívání zahrady. Odbor VTS 
s výstavbou souhlasí, dle zpracované studie 
byl vypracován GP na oddělení pozemků. Dle 
odboru ÚPaSÚ se jedná dle projednávaného 
konceptu ÚPO Králíky o bydlení městské ro-
dinné, omezení vyplývající z ÚPD – Městská 
památková zóna, ochranné pásmo vodního 
zdroje 2. stupně. Dělení pozemků je možné 
za předpokladu vzniku přístupných pozemků, 
případnou novostavbu nutno schválit odbo-
rem ŠKT – památková zóna. Dle odboru ŽP 
bude-li stavba realizována v uliční čáře, nemá 
připomínky. Odbor ŠKT s výstavbou souhlasí, 
pozemek se nachází v MPZ, doporučení je 
proluku zastavět za podmínek stanovených or-
gánem státní památkové péče. RM doporučila 
prodej za minimální kupní cenu 200 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 385/1 a p.p.č. 2074/38 v k.ú. Králíky 
k výstavbě rodinného domu za minimální 
kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zve-
řejnit. Zároveň ZM schvaluje použití tzv. 
obálkové metody.

4.1.11. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 73/2 
v k. ú. Prostřední Lipka

Obsah: O koupi pozemku požádal pan Š. za 
účelem vybudování parkoviště pro osobní vo-
zidla. Jedná se o veřejné prostranství o výměře 
200 m2, pozemek je v KN veden jako ostatní 
plocha, pozemek není v pronájmu. Dle odboru 
VTS je část pozemku využívána jako cesta ke 
kostelu, dále je využívána jako prostranství při 
akcích občanů, prodej doporučuje. V případě 
prodeje je nutné vytýčit stávající cestu a 
smluvně zajistit možnost využívání parkoviš-
tě. Dle odboru ÚPaSÚ je plocha dle konceptu 
ÚPO Králíky vedena jako místní komunikace, 
omezení vyplývající z ÚPD – Ptačí oblast a 
Přírodní park Králický Sněžník. Odbor do-
poručuje zvážit, že na navazujícím pozemku  
p.p.č. 73/1 je plocha sportoviště, cesta je 
využívána jako přístup k pozemkům a kostelu 
se hřbitovem. Dle odboru ŠKT je nutné při 
případném prodeji řešit přístupovou komu-
nikaci ke kostelu a hřbitovu a zajistit přístup 
na sportoviště pro veřejnost. Odbor ŽP nemá 
připomínky. OV s prodejem a vybudováním 
parkoviště souhlasí za předpokladu rozšíření 
stávající komunikace, zajištění přístupu na 

přilehlé sportoviště na pozemku p.p.č. 73/1 a  
možnosti nadále parkovat na pozemku občany 
obce a SDH. Minimální kupní cena dle pravi-
del je 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
RM nedoporučila prodej pozemku.

ZM neschválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 73/2 v k. ú. Prostřední Lipka.

4.1.12. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
1820/14 v k.ú. Králíky 

Obsah: O koupi části pozemku požádal 
pan S. za účelem zastřešení vchodu (zídka 
o rozměrech 1x0,3 m). Jedná se o pozemek, 
který obklopuje bytový dům čp. 402, pozemek 
je veden v KN jako ostatní plocha - zeleň, po-
zemek žadatel nemá v pronájmu. Dle odboru 
VTS se jedná o přístavbu domu, který vlastní 
více osob, pozemek bude mít charakter sta-
vební, prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ 
se jedná dle projednávaného konceptu ÚPO 
Králíky o plochu bydlení městské sídlištní, 
omezení vyplývající z ÚPD – ochranné pásmo 
dráhy. Na přístavbu je nutné územní rozhod-
nutí a stavební povolení, doložení projektové 
dokumentace, doporučuje zvážení, že se jedná 
o objekt s více vlastníky. Odbor ŽP nemá ná-
mitek. Odbor ŠKT nemá připomínky, dojde ke 
sjednocení vizuálního pohledu se sousedním 
domem. RM doporučila prodej.

ZM schválilo záměr prodeje části pozem-
ku p.p.č. 1820/14 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

4.1.13. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
480/3 v k.ú. Králíky  

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé 
K. za účelem rozšíření vlastnictví. Jedná se 
o pozemek o výměře 108 m2, který je v KN 
veden jako t.t. porost. Pozemek žadatelé 
nemají v pronájmu. Odbor VTS s prodejem 
souhlasí bez připomínek. Dle odboru ÚPaSÚ 
se jedná dle projednávaného konceptu ÚPO 
Králíky o bydlení městské sídlištní,  omezení 
vyplývající z ÚPD – Ptačí oblast Králíky, 
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně. 
Odbory ŽP a ŠKT nemají připomínky, prodej 
doporučují. RM doporučila prodej.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 480/3 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit.

4.1.14. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
661/1 v k.ú. Králíky 

Obsah: O koupi části pozemku požádali 
manželé S. za účelem zřízení zahrady. Jedná 
se o část pozemku, která navazuje na pozemek, 
který žadatel užívá, pozemek je začleněn do 
honitby. Pozemek je veden v KN jako t.t. 
porost o celkové výměře 21 989 m2, pozemek 
je zatížen věcným břemenem pro oprávněné 
Telefónica O2 a VČP Net. Dle odboru VTS na 
pozemku nejsou zařízení města. Dle odboru 
ÚPaSÚ se jedná dle projednávaného koncep-
tu ÚPO Králíky o plochu pro tělovýchovu 
a sportovní zařízení, omezení vyplývající 
z ÚPD – ochranné pásmo elektrického vedení, 
vodovodu, STL plynovodu, vodního zdroje 
2. stupně. Odbor doporučuje zvážit budoucí 
využití plánované plochy pro sport a TV a 
umístění staveb a zařízení. Odbor ŽP nemá 
námitek. Odbor ŠKT prodej nedoporučuje, 
pozemek řešit až po schválení nového ÚP 
– plocha pro sportovní aktivity. RM nedopo-
ručila prodej. 
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ZM neschválilo záměr prodeje části po-
zemku p.p.č. 661/1 v k.ú. Králíky.

4.1.15. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
546/1 a 2085/6 v k.ú. Králíky – revokace 
usnesení ZM/2008/06/088

Obsah: Vzhledem k opravě GP při od-
dělování pozemků předkládá MO návrh na 
revokaci usnesení ZM ze dne 09.06.2008 
z důvodu právní jistoty správnosti označení 
pozemků při schvalovacích procesech (změ-
na označení pozemku). ZM schválilo prodej 
těchto pozemků, o které si požádal pan R. 
M. z Králík za účelem scelení pozemků a 
vybudování vlastního přístupu k nemovitosti 
a rozšíření vlastnictví. Pozemky jsou o výměře 
1355 m2, pozemky jsou vedeny v KN jako t.t. 
porost a ostatní plocha. Pozemek p.p.č. 546/1 
je zařazen do honitby. Dle vyjádření odboru 
VTS přes  pozemek vede hlavní vodovod, 
nelze stavět stavby. Odbor VTS prodej dopo-
ručuje. Dle odboru ÚPaSÚ je ÚPD schválena 
– louka, nezpevněné plochy, dle projednáva-
ného konceptu ÚPO Králíky – plocha TTP, 
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, na 
pozemku vede vodovod, pásmo kolem 8 m. 
Do doby schválení ÚAP nejsou známa pří-
padná omezení. Odbor ŽP nemá připomínky. 
RM na pozemku p.p.č. 546/1 schválila zřídit 
věcné břemeno pro oprávněné Město Králíky 
spočívající v právu vedení, opravy a údržby 
vodovodního řadu a to na dobu neurčitou a 
bezúplatně.

Z důvodu přečíslování pozemků při opravě 
GP předkládá MO opětovně projednání zámě-
ru prodeje pozemků.

ZM schvá l i l o  revokac i  usnesen í 
ZM/2008/06/088 ze dne 09.06.2008 a 
schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 
546/1 a 2085/6 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit.

4.1.16. Udělení výjimky splatnosti kupní 
ceny  

Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 
12. 5. 2008 zaslal MO návrh kupní smlouvy 
na prodej bytové jednotky č. 3 v čp. 622 
v Králíkách k podpisu oprávněnému nájemci. 
Oprávněný nájemce dne 23. 6. 2008 požádal 
o udělení výjimky při uzavření kupní smlou-
vy. Po předložení smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě má žadatel možnost od svého zaměst-
navatele Škoda auto, a.s., čerpat na koupi bytu 
bezúročnou půjčku ve výši 125.000 Kč. Částku 
však převede společnost na účet města až po 
registraci kupní smlouvy. Žadatel navrhuje, 
že při podpisu kupní smlouvy uhradí částku 
76.823 Kč a na zbývajících 125.000 Kč doloží 
závaznou smlouvu o půjčce od zaměstnavatele. 
Ten potom po registraci kupní smlouvy pře-
vede přímo na účet města zbytek kupní ceny 
nejpozději do jednoho měsíce po registraci 
kupní smlouvy. FO k navrhovanému postupu 
nemá připomínky. RM doporučila udělení 
výjimky splatnosti kupní ceny.

ZM schválilo udělení výjimky při zapla-
cení kupní ceny za prodej bytové jednotky 
č. 3 v čp. 622 v Králíkách manželům D., 
Králíky a to tak, že část kupní ceny ve 
výši 76.823 Kč bude uhrazena při podpisu 
kupní smlouvy a zbývající částka ve výši 
125.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 
jednoho měsíce po vkladu kupní smlouvy 
u KÚ pro PK, Katastrálního pracoviště 
Ústí nad Orlicí.

4.1.17. Smlouva na bezúplatný převod 
nemovitých věcí na hraničním přechodu 
Dolní Lipka ZM/2008/05/084 

Obsah: ÚZSVM zaslal městu návrh 
smlouvy o bezúplatném převodu nemo-
vitostí hraničního přechodu Dolní Lipka. 
Jedná se o nemovitost čp. 9 na st.p.č. 
67, st.p.č. 67 o výměře 2108 m2, p.p.č. 
439/6 o výměře 789 m2, p.p.č. 439/10 o 
výměře 280 m2 a p.p.č. 439/11 o výměře 
215 m2 vše v k.ú. Dolní Lipka. Součástí 
smlouvy je závazek města, že uvedené 
nemovitosti nepřevede na třetí osobu po 
dobu 10 let, že dokončí na vlastní náklad 
úpravy nezbytné ke splnění podmínek 
Schengenského hraničního kodexu a to 
podle projektu společnosti Agrostav, a. 
s., a dále v případě, že bude znova za-
vedena ochrana státních hranic, umožní 
město bezplatně užívat tyto nemovitosti 
ČR-Ministerstvu vnitra. Součástí převodu 
není pozemek p.p.č. 439/2 v k. ú. Dolní 
Lipka – zahrada, který byl zapsán na LV 
Pozemkového fondu ČR.

Zároveň ÚZSVM zaslal městu smlouvu 
o bezúplatném převodu movitých věcí, 
které se nacházejí v objektu čp. 9 v k. ú. 
Dolní Lipka. Jedná se o movitý majetek 
v účetní hodnotě 477.220,50 Kč. Součástí 
smlouvy je stejný závazek města. Dále 
v souvislosti s bezúplatným převodem 
nemovitostí hraničního přechodu Dolní 
Lipka navrhuje ÚZSVM do doby pře-
vodu ošetřit užívání nemovitostí formou 
výpůjčky. V současné době probíhají 
demoliční práce k odstranění zastřešení 
celniště, předpokládaný termín ukončení 
prací je konec srpna 2008. Nevhodněj-
ší termín pro převzetí do výpůjčky je 
01.09.2008. Uzavřená smlouvy o vý-
půjčce bude jasně deklarovat opravdový 
zájem města o nemovitosti, což by urych-
lilo vydání schvalovací doložky MF ČR 
k převodu do majetku města. RM schválila 
výpůjčku s odkladem do doby schválení 
převodu ZM.

ZM schválilo bezúplatný převod ne-
movitostí čp. 9 na st.p.č. 67, st.p.č. 67, 
p.p.č. 439/6, 439/10 a 439/11 vše v k. ú. 
Dolní Lipka, které tvoří areál hraničního 
přechodu od ČR – Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových na 
Město Králíky a to včetně podmínek 
uvedených v čl. V. předložené smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí čj. 

UZSVM/HUO/3222/2008-HUOM. Záro-
veň ZM ukládá MO projednat možnost 
změny čl. V. odst. 4.

4.1.18. Majetkoprávní vypořádání po-
zemku pod stavbou 

Obsah: RM v souvislosti s majetko-
právním vypořádáním pozemků a staveb 
Základní školy praktické schválila zru-
šení čísla popisného 376 v k.ú. Králíky, 
doporučila požádat o převod pozemku 
st.p.č. 438/1 v k. ú. Králíky od PF ČR a 
dále doporučila vykoupit pozemek p. p. 
č. 438/3 v k.ú. Králíky od fyzické osoby. 
Navržený postup byl projednán s odborem 
ÚPaSÚ a ŠKT.

Výsledkem by měla být budova s čp. 
130 na st.p.č. 398/1 a 398/2 v k. ú. Krá-
líky. Dostupná stavební dokumentace se 
vztahuje právě k jednomu čp. 130.

Pozemek st.p.č. 438/1 v k.ú. Králíky o 
velikosti 50 m2 je ve vlastnictví ČR – PF 
ČR, pozemek p.p.č. 438/3 o velikosti 1 m2 
je ve vlastnictví pana A. Š..

ZM schválilo požádat Pozemkový 
fond ČR o bezúplatný převod pozemku 
st.p.č. 438/1 v k. ú. Králíky a to dle § 5 
odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Dále ZM 
schvaluje úplatný převod pozemku 
p.p.č. 438/3 v k. ú. Králíky od pana A. 
Š., Králíky na město Králíky za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou.

4.2. Kanalizace a ČOV aglomerace 
Králíky

ZM projednalo návrh řešení kanalizace 
a ČOV aglomerace Králíky přepojením 
splaškových vod na stokovou síť města 
v maximální možné míře a pověřuje ve-
dení města učinit nezbytné kroky nutné k 
realizaci projektu.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti 

kontrolního výboru za 1. pol. 2008.
ZM schválilo předložený plán práce 

KV na 2. pol. 2008.

Starostka ukončila jednání ve 20:45 hod. 
Výpis zpracovala redakce KZ
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Nesnesitelná přitažlivost internetu
Internet v posledních letech výrazně 

zasahuje do života většiny z nás. Použí-
vá ho téměř 55 procent české populace. 
U mladých do dvaceti let je to více než 
90 procent, mezi lidmi do třiceti let na-
jdeme 80 procent uživatelů. Vyplývá to 
z výzkumu Davida Šmahela a jeho kolegů 
z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodi-
ny Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně.

Část výzkumu se zaměřila na to, které 
činnosti jsou pro uživatele nejvíce riziko-
vé, pokud jde o vznik závislosti. Výsledky 
odborníky poněkud překvapily. Na první 
příčce se umístilo stahování a sledování 
videí a poslech hudby. O druhé místo se 
dělí hraní on-line her spolu s komunikací 
prostřednictvím internetových diskus-
ních fór. Následuje chatování přes ICQ 
a podobné aplikace a překvapivě také 
vyhledávání psaných i kreslených vtipů 
a dalších forem humoru.

O něco níže se na pomyslném žebříčku 
umístilo prohlížení erotických webových 
stránek, ale odborníci nevylučují, že 
vzhledem k tomu, že výzkum probíhal 
formou osobních rozhovorů, respondenti 
na tuto otázku neodpovídali pravdivě.

Z mnoha věcí, které se dají na interne-
tu provádět, považují odborníci za nejvíce 
návykové hraní on-line her, komunikaci a 
vyhledávání erotických témat, následuje 
nakupování přes internet.

Jeden z dotazníků na výzkum závis-
losti na internetu si můžete vyzkoušet 
na stránkách on-line poradny Centra 
adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF 
a VFN UK v Praze na adrese:
www.ambulance.poradna.adiktologie.cz

V souvislosti s informacemi, které 
jsem pro čtenáře vybrala z Lidových 
novin z 2. srpna 2008, mě napadlo, že 
bych mohla doporučit lidem, kteří pro-
sedí u počítače mnoho hodin (někdy až 
zbytečně), jednu užitečnou knihu z fondu 
Městské knihovny v Králíkách – Psaní 
na počítači pro samouky od autorů Ja-
roslava Zaviačiče, Petry Zaviačičové a 
Heleny Matouškové.

V úvodu autoři píšou:
„Také jste už někdy viděli skupinu 

kopáčů, z nichž jeden či dva pracují a 
ostatní „jen odpočívají“?A napadlo vás, 

že si stejně počíná každý, kdo při psaní 
na počítači nechá většinu svých prstů 
„jen odpočívat?

Ne nadarmo se psaní na klávesnici 
říká „psaní naslepo“. Kdo je neovládá, 
musí klávesnici sledovat očima, poté hla-
vu zvedne a zjistí, co se vlastně ukázalo 
na obrazovce, opět se skloní a loví další 
písmenka. Neustálé pohyby hlavou jsou 
možná dobrým cvičením krční páteře, 
oči ovšem zbytečně namáhají a pracovní 
výkon je mizerný nejen ztrátou času, 
ale i myšlenek, na které při zpracování 
jednotlivě vyhledávaných písmen prostě 
nezbývá kapacita, a musejí se proto neu-
stále obnovovat.“

Ideální by bylo, kdyby se psát naslepo 
postupně učily už děti v základní škole!

S pomoci knihy Psaní na počítači pro 
samouky se můžete naučit psát všema 
deseti doma. Je to obvykle jen otázkou 
několika desítek hodin poctivého cvičení 
podle speciální metodiky, která byla 
prověřena už na tisících žáků.

Pevnou vůli a hodně úspěchů přeje
Ivana Marečková

Základní škola praktická Králíky „Škola plná života“
Máš problémy s učením? Bojíš se chodit do školy?

Máme pro Tebe řešení – přijď mezi nás…
KDO JSME?
- Jsme škola, která poskytuje základní vzdělání žákům s výukovými 

obtížemi
- Jsme škola, která je od června 2007 zařazena do prestižní sítě 

škol Zdravá škola
- Jsme Ekologickou školou Pardubického kraje 1. stupně

CO NABÍZÍME?
- Třídy s nižším počtem žáků (8 – 10)
- Moderní výuku (práce s interaktivní tabulí, PC, dataprojektory)
- Prožití školního úspěchu
- Individuální přístup k žákům (učitel se věnuje každému žákovi)
- Přípravu na budoucí povolání, rozvoj manuální zručnosti (práce 

v dílnách pro práci se dřevem, kovem, keramikou, v dílně šití a aran-
žování, na pozemku, v kuchyňce)

- Logopedii dětem s vadnou výslovností, keramickou dílnu všem
- Volnočasové aktivity - kroužky
- Školní družinu bez poplatku
- Spoustu akcí v průběhu školního roku (Ekologický týden, Den 

v přírodě, Smyslové vnímání přírody, Olympiáda, besedy s odborníky, 

lanové centrum, rafty, karneval, vánoční besíd-
ka, čarodějnice, …)

- Pomoc žákům při obtížích (výchovný 
poradce, preventista sociálně patologických 
jevů)

- Akce, kterých se mohou zúčastnit i rodiče 
(keramické dílny, aranžování, akce žáků s rodi-
či – čarodějnice, den řemesel, hledání pokladu 
skřítka Ekolíka, besídky, prezentace projektů, …)

CO DĚLÁME?
- Pravidelně se účastníme grantových řízení a získáváme např. 

finanční příspěvek pro žáky na různé akce, výlety
- Vydáváme školní časopis „Školní bravíčko“
- Prezentujeme se na výstavách v Městské knihovně Králíky
- Účastníme se sportovních akcí  (turnaj v kopané, vybíjené, atletika, 

pořádáme okresní turnaj ve florbale)
- Prezentujeme se na kulturních akcích (vystoupení pod vánočním 

stromečkem, na Střelnici, na Akademii, …)
- Jsme velmi úspěšní ve výtvarných, prostorových soutěžích Par-

dubického kraje
- Připravíme žáky pro studium na střední škole (učební obory) 

– např. SOU Dolní Lipka, SOU a OU Žamberk, SOU a OU Zá-
břeh, …

PORADÍME
- Jak zvládat výukové problémy Vašeho dítěte

ZAJISTÍME 
- Radu odborníků
- Nápravu vadné výslovnosti
- Psychickou pohodu Vašeho dítěte

Líbí se ti naše nabídka? Přijď k nám s rodiči pro další informace 
(i v době vyučování).

www.zspkraliky.cz
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Společenská kronika

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

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
89 let - Anton Frolo
86 let - Milada Venclová
82 let - Jindřiška Matoulková
81 let - Marie Černá,
 - Zděnka Procyková
80 let - Kristína Haradzinová,
 - Marie Kubíčková
78 let - Rozálie Frolová
77. let - Marie Koubová,
 - Božena Braunová
76 let - Zdeněk Kylar,
 - Jiří Koch,
 - Drahoslav Urban

75 let - Vlasta Pechanová,
 - Marie Kudlíková
74 let - Anna Maixnerová,
 - Jaroslav Wágner
73 let - Helena Schweidlerová,
 - Jaromír Slanina,
 - Karel Zbořil
72 let - Jaroslava Vacková,
 - František Kubíček
71 let - Josef Sedláček
70 let - Stanislava Loufková,
 - Františka Krejčová

Radomír Ceh – Margita Vašková
Michal Moravec – Miroslava Kalousová

Jan Jureček – Hana Bednaříková
Jiří Červák – Kristína Machová

Pavel Pecháček – Tereza Kovářová

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

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

Aleš Rychtera – Ilona Saláková
Antonín Doubínek – Helena Fedorčáková

Ivo Krobot – Hana Nevoránková
Martin Hubálek – Radka Sedláčková

Miroslav Kain, Jiří Kalous, Jiří Pospíšil, Andrej Servanský,
Naděžda Ryšavá, Matylda Klohnová, Dobroslava Míková

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-
ka 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
06. 09. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
07. 09. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
13. 09. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
14. 09. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
20. 09. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
21. 09. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
27. 09. So MUDr. Vojtková Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 821
28. 09. Ne MUDr. Vojtková Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 821
04. 10. So MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
05. 10. Ne MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech kraje):
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin 
navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci.
Pokud má službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou 
Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv.
Tato služba je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v se-
znamu. Znovu zdůrazňuji, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den 
slouží pouze jediný lékař pro celé území.
Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento případ do státní správou organizované 
pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami 
dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice 
v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních.
Máte pochopitelně možnost počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, 
nebo jako bolestivý pacient požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běž-
ných ordinačních hodinách.

Řádková
inzerce

Prodám garáž v Králíkách - lokalita Dolní 
ulice (bez elektřiny). Tel. 724426956

Hledám podnájem 3+1 do 5000,- Kč. Spě-
chá!!! Tel.: 737622159, petr@seznam.cz.

Hledám pronájem bytu 2+1 v Králíkách, 
prosím nabídněte. Tel.: 737433320, luckavi-
drm@seznam.cz.

Prodám žehličku na vlasy Hyundai HC206 (4 
nástavce), nepoužitá, nevhodný dar, 100%stav, 
cena 300,- Kč. Tel.: 605771660, bartan@
mujmail.cz.

Hledám pronájem bytu 2+1, prosím nabídně-
te, předem děkuji za nabídky. Tel.: 739557705, 
sindi.j@seznam.cz.

Prodám hřebečka nar. 10. 10. 2007, belgik, 
fuks, tažný. Cena dohodou. Tel.: 465632149, 
jirka.vonz@seznam. 

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

Na základě sdělení Ministerstva vnitra, 
odboru správních činností, bude ve dnech 
od 4. 9. 2008 do 8. 9. 2008 omezen provoz 
centrálních správních evidencí na našem 
úřadě, týkající se evidence obyvatel, ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů.

Z tohoto důvodu může být problém s 
nabíráním žádostí o vydání občanského 
průkazu, cestovního dokladu, zaevidování 
změny místa trvalého pobytu, výdej dat 
z informačního systému, zápis dítěte do 
cestovního dokladu rodiče. 

Děkujeme za pochopení.

Občanská
demokratická

strana
si Vás dovoluje pozvat

na svou předvolební akci

KŘÍŽEM KRÁŽEM
NAŠÍM KRAJEM

v Králíkách na Velkém náměstí
v neděli 21. září 2008

od 1�:00 hod.

Atrakce pro děti:
skákací hrad, soutěže, odměny

Kapela Lotus a pivo zdarma
pro dospělé

Na setkání s Vámi se těší
kandidáti ODS do Zastupitelstva

Pardubického kraje
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Program na ZÁŘÍ
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
úterý   2.   zač. v 17:00 hod
Druhý díl úspěšné adaptace knižní předlohy C. S. Lewise těsně nava-

zuje na předchozí příběh. Ve fantas-kní říši Narnii vládne zlý Miraz, který 
pronásleduje právoplatného dědice trůnu prince Kaspiana. Čtyři souro-
zenci musí uvěřit v návrat mystického lva Aslana a sjednotit roztříštěné 
hloučky kouzelných bytostí, aby ožila naděje na záchranu.

pátek   5.   DOSTAŇTE AGENTA SMARTA   zač. ve 20:00 hod
Maxwell Smart je analytikem (a tedy spíše úředníkem) supertajné 

špionážní organizace a dlouho touží být nasazen do skutečné akce po boku 
půvabné agentky 99. Shodou náhod k tomu opravdu dojde a Maxwell 
způsobí mnoho drobných katastrof, než jedné velké skutečně zabrání.

CLONA   
úterý 9. zač. ve 20:00 hod
Americký remake slavné-

ho thajského snímku vypráví 
o svatební cestě novomanže-
lů Bena a Jane do Japonska. 
Moderní dynamický horor 
má takřka detektivní záplet-
ku, tajemnou atmosféru, ros-
toucí napětí, okamžiky hrůzy 
i momenty překvapení.

pátek  12.   FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ   zač. ve 20:00 hod
Populární herec Josef Polášek (“Takové to domácí žvýkání”) 

v hlavní roli hořké komedie představuje tragikomickou a trochu 
mužsky ješitnou postavu lékaře-psychiatra, jež se poprvé v ži-
votě učí platit za své chyby, když kvůli záletům přijde o práci 
i manželku.

úterý   16.   HRANICE SMRTI   zač. ve 20:00 hod
Parta mladých lupičů má namířeno s pytlem peněz do Holand-

ska. Na noc se zastaví v motelu, kde je pravidlem hosty likvidovat 
i konzumovat a večer se tak změní v jatka. Snímek francouzského 
režiséra Xaviera Gense je označován jako brutální thriller, který 
předčí i populární Hostely.

pátek   19.   KULIČKY   zač. ve 20:00 hod
Skromný celovečerní debut Olgy Dabrowské je složen z prologu 

a tří povídek a skládá obraz promarněného lidského života, který 
začíná dětskou hrou a končí stářím a smrtí. Hlavním tématem je 
ženská sebeláska a umění manipulace, přičemž režisérka dokazuje, 
že ví, o čem mluví, resp. točí.
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sobota   20.   TEMNÝ RYTÍŘ   zač. ve 20:00 hod
Další díl batmanovské série představuje temného hrdinu ve složi-

té a nejednoznačné situaci mezi dobrem a zlem. V ulicích Gotham 
City řádí nevypočitatelný zločinec Joker, který mezi obyvateli šíří 
strach a zmatek. Podle diváků i kritiků patří herecký výkon před-
časně zesnulého Heatha Ledgera a celý snímek k tomu nejlepšímu 
v posledních letech.

úterý   23.   MEJDAN V LAS VEGAS   zač. ve 20:00 hod
Romantická komedie se navzdory názvu téměř celá odehrává 

v New Yorku, ovšem až poté, co se ve městě hazardu probudí dva 
zcela rozdílní mladí lidé jako manželé! Ambiciózní Joy a poho-
dářský Jack totiž spolu náhodně prohýřili noc a stačili se (mimo 
jiné) i sezdat.

pátek   26.   OKO BERE   zač. ve 20:00 hod
Ben Campbell potřebuje získat peníze na studium na Harvardu, 

přidá se tedy ke skupince spolužáků, kteří pod vedením svého 
profesora matematiky každý víkend vyhrávají velké peníze v blac-
kjacku. Snímek byl natočen podle skutečného příběhu a zároveň 
bestselleru Bena Mezricha.

úterý   30.   VALL-I   zač. v 17:00 hod
VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač – Imunizátor) 

je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vy-
čistil. Je příšerně zvědavý, do všeho strká nos, ale je také trochu osamělý. 
Romantický VALL-I sní o tom, že se jednoho dne setká s někým dalším. To 
se mu nakonec splní, když se setká s robotkou jménem EVA (Environmen-
tálně Vyhledávací Autosonda), která na Zemi přistane. Animovaný rodinný 
snímek s českým dabingem od tvůrců filmů Hledá se Nemá a Ratatouille 
může v divácké přízni směle konkurovat nejlepším hraným filmům.

Klub Na Střelnici Králíky
ZÁŘÍ 2008

JESUS BREAK
pátek - neděle 5. - 7.   zač. ve 20:00 hod
Hudební a taneční festival – beatbox, hiphop, graffiti, break, rap. Pořádá 

Jednota bratrská Králíky ve spolupráci s Klubem Na Střelnici, více informa-
cí na www.mladezkraliky.estranky.cz. Hlavní program se uskuteční v sobo-
tu 6.9. od 20:00 v Kamikaze Bowling Clubu. Vstupné dobrovolné.

sobota   13.   SLOVANSKÉ NEBE   zač. ve 20.00 hod
Jací byli staří Slované? Jak žili? Čím přispěli do pokladnice evropské 

kultury? Z dávných dob se vynořuje mnoho otázek. Autor divadelní hry 
Josef Toman se při hledání odpovědi inspiroval historickými prameny a 
čerpal z dobových zápisů. Výsledkem jeho putování minulostí je literární 
fikce, pokus o dobovou rekonstrukci, vzrušující pohled do dávné minulosti 
Slovanů. Zůstává ovšem otázka: máme stále ten ráj na Zemi? Odpovědět 
se pokusí divadelní spolek DIVIŠ Žamberk v režii Ivany Šrámkové. 
Vstupné 50,- Kč.

sobota   27.   KATAPULT   zač. ve 20.00 hod
Pořádá Sdružení pro Králický karneval, info na www.kralickykarneval.

estranky.cz. Vstupné 220,- Kč.

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
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PODĚKOVÁNÍ
Letošní ročník hudebního a výtvarného festivalu ARTEX se 

vydařil – doufám, že stejného názoru byli i návštěvníci. Velmi 
děkuji všem sponzorům: ELKO Valenta, Kámen Ostroměř, Ra-
dek Kalous - ELcab, Michael Hudetz – Domácí potřeby C.P.D., 
Česká spořitelna, Proplast Ústí n.O., Drogerie TETA, Pavel Haupt 
– úprava zeleně, Incot Králíky, Autoliv Králíky, M+M Hydraulic 
Praha, Becher Bar Králíky. Díky těmto příspěvkům se daří udržet 
ARTEX jako městskou slavnost, tedy na náměstí a bez vstupného, 
resp. se vstupným dobrovolným. 

Dále děkuji hotelu Beseda za mnohaletou podporu festivalu, 
všichni muzikanti chválí večeře i zázemí hotelu. Za technickou 
pomoc a vstřícný přístup patří dík firmě SMK Králíky. Děkuji také 
Krajskému úřadu v Pardubicích a Městu Králíky (především Bc. 
Janu Divíškovi) za úspěšné grantové řízení a  kolegům z Městské-
ho muzea za pomoc a zázemí při akci samotné. Velké poděkování 
patří Mgr. Michalu Kosovi za organizaci výtvarné části a následné 
dražby obrazů – prodalo se celkem 17 maleb za celkovou částku 
8.000,- Kč, po zaplacení rámů byl veškerý výtěžek rozdělen mezi 
malující účastníky podle dosažené ceny při dražbě. 

Kromě hudebních skupin se publiku představila zpěvačka 
Adriana Kopecká, její vystoupení bohužel poznamenal déšť a 
krátké přerušení programu. Na módní přehlídku pod vedením 
Lucie Ulrychové a Ivy Musilové (díky!) se naštěstí vyčasilo a 
počasí vydrželo až do posledních nočních produkcí hudebních 
i ohňových.

Poslední poděkování míří za všemi spolupracovníky a za spo-
luobčany, kteří bydlí na náměstí a tolerovali zvýšený hluk.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici

Divadelní soubor TYL Králíky byl nominovaný
na Národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou

„Divadelní soubor TYL Králíky uvedl moderní frašku Raye 
Cooneyho Prachy? Prachy! s nevšedním nasazením a přesným 
smyslem pro zvolený žánr. Inscenace je budována v přesných 
situacích, jednání postav připomíná běh plný překážek, odboček 
i zákrutů, herci předvedli postavy v komediálních situacích uvě-
řitelně a s nezbytnou mírou komediální nadsázky, navíc velmi 
zvládnutými stylovými prostředky. Ohlas v hledišti a salvy 
smíchu svědčí o nadprůměrnosti inscenace, stylově celistvé a 
vkusné. DS TYL Králíky získal řadu hereckých ocenění i cenu 
za inscenaci a doporučení na Národní přehlídku ve Vysokém 
nad Jizerou.“

Takto příjemně se rozepsal předseda divadelní poroty Dušan 
Zakopal o výkonu našich herců na Sněhovém Brněnci, soutěžní 
přehlídce, která TYL poprvé poslala na národní přehlídku. Srdeč-
ně Vás zveme na králické rozloučení s úspěšnou hrou v sobotu 
4. října 2008 v 19:30 hodin v sále Střelnice, bude to zároveň 
generálka na zmíněné národní kolo (Vysoké n.J., 16.10.2008). 
Děkujeme všem za podporu, poslední „Zlomte vaz“ nám můžete 
říci u číše vína po představení. Těšíme se na Vás!

Za DS TYL Pavel Strnad

Za všechny současné i bývalé členy TJ Jiskra Králíky vyslovuje hlu-
bokou a upřímnou soustrast výkonný výbor TJ. Děkujeme za obětavou 
práci ve prospěch rozvoje sportu v Králíkách.
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Program kina Hanušovcie - září
Pátek   12. 9.   DOSTAŇTE AGENTA SMARTA   1730 a 1945

Zachraňuje svět a užívá si to… Akční komedie. USA 110 minut. Hrají: 
Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Alan Arkin, Terence 
Stamp. Doporučená přístupnost od 12 let. Vstupné: I 35,-   II 40,-.

Pátek   19. 9.   BATHORY   1715 a 1945

Vzkříšení čachtické legendy. Historický velkofilm Juraje Jakubiska 
a současně nejdražší filmový projekt střední Evropy přivádí k životu 
krvavou legendu. ČR 140 minut. Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans 
Matheson, Karel Roden, Deana Jakubisková - Horvátová. Širokoúhlý film. 
Doporučená přístupnost od 15 let. Vstupné: I 35,-   II 40,-.

Středa   24. 9.   KUNG FU PANDA   1600 a 1800

Připravte se na něco pandastického. Animovaný film. USA 92 minut. 
Širokoúhlý film, české znění, mládeži přístupno. Vstupné: I 30,-   II 35,-.

Pátek   26. 9.   HANCOCK   1730 a 1945   vstupné: I 35-   II 40,-
Existují hrdinové. Existují superhrdinové. A pak je tu Hancock. Akční 

komedie. USA 92 minut. Hrají: W. Smith, Ch. Theron, Jason Bateman, Ed-
die Marsan. Širokoúhlý film, české znění, mládeži nevhodný do 12 let.

Baskytarista Jiří „Dědek“ Šindelář už dlouhou dobu trpí nemocí 
CHOPN /chronické onemocnění plicní nedostatečnosti/. Z tohoto dů-
vodu již nemůže absolvovat tradičních 80 koncertů ročně. Proto jsme 
se rozhodli, že v roce 2008 absolvujeme „Poslední turné 2008. Na 
rozloučenou!“

Turné se uskuteční od března do prosince. Bude obsahovat měsíčně 
cca  4 – 5  koncertů ve stylu „bez napětí“. Vystoupení chceme realizovat 
v komorním prostředí divadel a kulturních domů s kapacitou  do 1000 
návštěvníků. Výjimečně také ve vybraném venkovním prostředí excelent-
ních letních amfiteátrů s větší kapacitou.

Katapult se tak, pokud to ještě jde, chce důstojně rozloučit se svými 
fanoušky a poděkovat jim za jejich přízeň během svého více než 33letém 
působení na české rockové scéně.

Zdroj: Katapult Records, Olda Říha
Koncert skupiny se uskuteční v Králíkách dne 27. 9. 2008 v sále 

kulturního domu Klub Na Střelnici, pořadatelem akce je Sdružení pro 
králický karneval. Pro návštěvníky jsme připravili předprodej vstupenek 
u paní Dariny Kubešové, Velké náměstí 355 (prodejna Quelle).

Srdečně zveme všechny příznivce rockové hudby na známé písničky  
této legendární české rockové kapely.

Za Sdružení pro králický karneval Jan Divíšek

21. ročník KRÁLICKÉHO TRIATLONU

Datum konání: 9. 8. 2008. Soutěžní výbor: ředitel závodu Pavel Vacek, 
velitel tratí František Krátký, hlavní rozhodčí Jiřina Klímová. Disciplíny: 
plavání 400m, kolo 20km , běh 5km. Teplota vzduchu: 21°C. Teplota 
vody: 19°C. Měření: ruční. Počasí: zataženo.

Z výsledkové listiny
Kategorie MUŽI-A - rok narození 1969 až 1990
1. Kořínek Tomáš (Vysoké Mýto), 0:57:24, 2. Glaser Václav (Fort 

SMC Ústí nad Orlicí), 0:58:15, 3. Šebek Michal (Fort SMC Ústí nad 
Orlicí) 1:00:36, 15. Bielčík Petr (Lichkov) 1:07:24, 18. Šponar Martin 
(Sokol Bořikovice) 1:13:19, 20. Brůna Václav (Restaurace Zatáčka 
Králíky) 1:14:55, 26. Illichman Petr (Restaurace Zatáčka Králíky) 
1:19:40,  35. Koukol Petr (Pohoda Vraclav) 1:28:19, 34. Feranec Karel 
(Restaurace Zatáčka Králíky) 1:31:27, 35. Feranec Tomáš (Restaurace 
Zatáčka Králíky) 1:41:52.

Kategorie MUŽI-B - rok narození 1959 až 1968
1. Krejčí Jaromír (SKI club Pastviny) 1:03:59, 2. Liška Pavel (TK 

Ústí nad Orlicí) 1:06:03, 3. Novotný Luděk (SK Žamberk) 1:06:31, 8. 
Paulus Miloslav (CTC Králíky) 1:12:20, 15. Gábler Radek (Restaurace 
Zatáčka Králíky) 1:28:30.

Kategorie MUŽI-C - rok narození 1949 až 1958
1. Krsek Jaroslav (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:02:48, 2. Šebek Jin-

dřich (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:05:52, 3. Roháček Vladimír (Fort 
SMC Ústí nad Orlicí) 1:08:00, 6. Feranec Karel (Restaurace Zatáčka 
Králíky 1:39:24.

Kategorie MUŽI-D - rok narození 1948 a starší
1. Koblížek Jindřich (SK Žamberk) 1:12:13, 2. Ambrož Karel (Kříža-

nov) 1:21:35, 3. Novotný Jiří (KB OEZ Letohrad) 1:22:38.
Kategorie ŽENY-A -rok narození 1974 až 1990
1. Lišková Kateřina (TK Ústí nad Orlicí) 1:15:21, 2. Hovadová Petra 

(Slatina nad Zdobicí) 1:30:50.
Kategorie ŽENY-B -rok narození 1973 a starší
1. Lišková Růžena (TK Ústí nad Orlicí) 1:19:58, 2. Jeníčková Hana 

(Horolezecký klub Ústí n. Orlicí) 1:24:34.
Kategorie MUŽI-DOROST - ročník 1991 a mladší
1. Záleský Milan (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 0:59:09, 2. Divíšek Jan 

(TJ Jiskra Králíky) 1:16:17.
Kategorie ŽENY-DOROST - ročník 1991 a mladší
1. Diblíková-Kašpárková Magdalena (Ústí nad Orlicí) 1:24:34.
Závod nedokončili:
1 Rentka Jakub (dorost) ….. Králíky
27 Richter Lukáš (muži A) ….FBK Orlicko-Třebovsko
Sponzoři 21. ročníku: Město Králíky, Milták a Vacek topenářství, 

Kartáčovny Červená Voda.
Věcné ceny darovali: Papírnictví A. Krátká, Zelenina Petr a Alena 

Zezulkovi.
Pořadatelé vám všem děkují za účast!
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RALLY POHODA
Hostinec V Zatáčce pořádá v měsíci září již 

�. ročník Rally Pohoda, která je cíleně zamě-
řena na rodiny s dětmi.

Zveme všechny na zábavný výlet spojený s 
plněním nenáročných úkolů, soutěží. Prožijte 
s rodinou pohodovou sobotu a prodlužte tak 
dětem školní prázdniny. Začátek školního roku 
oslavíme hrou a příjemnou zábavou. 

V sobotu 6. září začíná prezentace účast-
níků v 09:00 hod. v hostinci V Zatáčce. Start 
rally je v 10:00 hod.
Požadujeme dobrou náladu a plnou nádrž.

OLYMPIÁDA V PRAZE
Vážení čtenáři, dne 12. 8. vyšel v deníku Metro zajímavý „oddecho-

vý“ sloupek zabývající se aktuálním tématem - Olympiádou. Protože 
nás toto zábavné čtení příjemně pobavilo, přinášíme vám tento článek 
v nezměnné podobě.

Tisíce dobrovolníků, kteří mají na hlavách trikolórové čepičky ve 
tvaru pivní zátky. Houfy rumunských, bulharských, olašských a kdoví-
jakých kapsářských gangů v pohotovosti. Na každém rohu velká cedule 
„Zimmer frei“...

Tušíte správně – olympijské hry v roce 2024 hostí Praha. Na Národním 
stadionu na Letné právě začíná zahajovací ceremoniál. 

Kvůli výstavbě Národního stadionu se musel rozbourat nedávno do-
končený tunel pod Stromovkou i právě dokončená Národní knihovna.

Leoš Mareš dostává dobře mířeným slovním špílcem na předsedu 
MOV publikum do varu. 

Slavnosti sportu mohou začít. Bratři Cabani si pro diváky připravili 
velkolepou šou. Jsou tam sice zase nahatý holky, ale co - ti amíci to s tím 
svým harášmentem budou muset skousnout.

A už se na ploše objevuje dvojka oblíbených sporťáků – známých 
z velmi vtipných scének z pořadu Guinnessovy rekordy – ukazují výjevy 
z hysterie našeho národa... Jan Žižka a Karel IV. Vojta legračně křiví ústa 
– právě se jako napil vína. Program pokračuje – jeřáb vytahuje do výšky 
postavu v kápi. Bubny víří – kápě letí dolů... a Daniel Landa začíná zpívat 
Olympijskou hymnu, kterou přesně dle požadavků organizátorů (Míšo, 
šoupněte tam ČEZ a Kokakolu) složil Michal David.

Poté, co si lidé otřou slzy, nastupuje s přivítacím projevem prezident 
České republiky – Dana Morávková (ve volbách těsně porazila Michaelu 
Maláčovou).

Ale to už jdeme do finále! Uprostřed stadionu se odsouvá podlaha a 
vzhůru vyjíždí obrovský plechový Švejk – je snad 100 metrů vysoký 
(vyjel právě z bývalého tunelu). Ve zdvihnuté paži třímá půllitr. 

A na stadion doráží olympijský oheň! Kteří sportovci budou těmi 
posledními štafetáři? 

Jistě – AMFORA! Salava – Ringo Čech – Vágner – Suchánek... je to 
nádherné. Náhlovský předává...komu?!? ... je to zatím tajemství.... ANO 
– Roman Skamene!

A už je nabíjen do děla, které ho vzápětí i s ohněm v ruce vystřeluje 
směrem k natažené Švejkově ruce! A Roman přistává přesně v půllitru 
– oheň krásně zaplane a Hry jsou zahájeny! 

Jak já se těším!
Jakub Kohák (www.metropoint.cz, sekce Bohemia)

FIRMA
Alena Jirásková
Velké letní slevy kol model 2008
- provádíme servis jízdních kol včetně posezónní údržby
- výroba klíčů FAB  - autoklíče

Značkové sportovní oblečení NORD-BLANC
Firma: Alena Jirásková, Malé náměstí 338,

tel. 465 631 236, mobil 602 137 867
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Od srpna všichni cyklisté do 18 let povinně s přilbou
22. srpna vstoupďla v platnost novelizace 

silničního zákona, která přináší zásadní změ-
ny. Nově například platí povinnost používat 
cyklistickou helmu pro všechny cyklisty do 18 
let; bez ohledu na povrch silnice, kde cyklista 
jede – tedy jak na běžné silnici, tak i na polní 
či lesní cestě i cyklostezce.

Mladistvému cyklistovi bez helmy hrozí 
pokuta na místě do výše 2 000 korun, ve správ-
ním řízení dokonce až 2 500 korun. Pokud je 
dítě mladší 15 let, jsou za chybějící helmu 
odpovědni rodiče.

Na hlavě nemusejí mít helmu jen děti, které 
jsou na kole převáženy v sedačce. Netřeba asi 
dodávat, že i když je helma povinná ze zákona 
jen pro mladší 18 let, že ji lze jen doporučit 
všem cyklistům bez ohledu na věk!

Inovovaný zákon zároveň odstraňuje tolik 
kritizovaný postih cyklisty, který přivodí 
zranění sám sobě. Napříště už bude trestán 
„jen“ za ublížení na zdraví jinému účastníkovi 
silničního provozu.

Úplnou novinkou je možnost, že nemusí 
být potrestán řidič, který se dopustí přestupku 
a při nehodě zraní osobu jemu blízkou, pokud 
si to postižený nebude přát (podobně jako 
v trestním řízení).

Hodně malé děti do 10 let smějí na silnici či 
místní komunikaci jet na jízdním kole pouze 
pod dohledem osoby starší 15 let. Neplatí 
to pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce 
a v  obytné a pěší zóně. Na jednomístném 
jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou. 
Pokud je ale kolo vybaveno pomocným seda-
dlem pro přepravu dítěte a pevnými oporami 
pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu 
mladší 7 let.

Desatero bezpečné jízdy na kole
Při jejich dodržování se sníží velké nebezpečí 

zranitelnosti cyklistů na silnici.
1. Jezděte co nejvíce u pravého okraje silnice 

a stále sledujte pozorně provoz okolo sebe. 
V hustém provozu jděte s jízdním kolem raději 
po chodníku.

2. Při každé změně směru jízdy dejte včas a 
zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva 
se nezapomeňte ohlédnout. Své úmysly dávejte 
najevo včas a tak, aby je ostatní řidiči i chodci 
jednoznačně pochopili.

3. Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na 
jednom jízdním kole. Nevozte předměty, které 
by mohly někoho zranit.

4. Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas 
rozsvítit světla.

5. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům 
provozu. Nezdržujte provoz zbytečně pomalou 

jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům.
6. Na „zebře“ i při odbočování vpravo nebo 

vlevo dejte přednost přecházejícím chodcům.
7. Respektujte pokyny policistů, světelných 

signálů a dopravních značek.
8. Při jízdě si chraňte hlavu před zraněním 

cyklistickou přilbou (povinnost ze zákona pro 
osoby mladší 18 let).

9. Před jízdou a během ní nikdy nepijte 
alkohol.

10. Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo včet-
ně jeho výbavy, před jízdou vždy zkontrolujte 
technický stav kola i výbavy.

Zdroj: Ochrana obyvatel
Autor: Kateřina Kašparová - 

www.katastrofy.com

LIPECKÝ POHÁR
V sobotu 26.července 2008 od 10.oo 

hod. uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 
v Prostřední Lipce tradiční 7. ročník sou-
těže o Lipecký pohár. Oproti klasickým 
pravidlům ČTIV je tato soutěž rozšířena 
o prvek nasátí vody ze zdroje 1m níže od 
stroje, nástřik mechanických terčů, uza-
vření útočných proudů, prodloužení o 1 díl 
hadic s proudnicí a sražení terčů. Poté ob-
sluha 1. a 2. proudu odběhne na improvizo-
vanou základnu, na upoutaný rozdělovač 
připojí po jedné hadici C s proudnicí, 
hadici rozvine, odloží a doběhne do cíle, 
kde se měří výsledný čas. Pořadatelé jsou 
přesvědčeni, že takto pojatá soutěž lépe 
imituje skutečnou situaci při požárním 
zásahu než klasická CTIV. Soutěž proběhla 
dvoukolově a započítán byl lepší dosažený 
čas. Při nesplnění některého z úkolů bylo 
soutěžní družstvo diskvalifikováno a proto 
byla dána možnost nápravy v druhém kole 
soutěže.
Výsledky:

Muži
1. Prostřední Lipka
2. Mlýnický Dvůr
3. Červená Voda

4. Líšnice
5. Lichkov

Ženy
1. Líšnice
2. Lichkov

Na závěr soutěže byly soutěžní kolektivy 
odměněny hodnotnými cenami, které předa-
li představitelé města Králíky paní Ponocná 
a pan Doubrava.

Pozváno bylo a svoji účast přislíbilo 12 
kolektivů z okolí a dostavilo se pouze 7. 
Je doba dovolených a i jiné sbory dobro-
volných hasičů v okolí pořádají podobné 
soutěže. Tak se například stalo, že družstvo 
z Mlýnického Dvora odjelo hned po odcvi-
čení na další soutěž v okolí Štítů a v Pro-
střední Lipce ponechalo náhradníka, aby 
v závěrečném hodnocení převzal trofej.

Organisace soutěže:
Velitel soutěže: Trampota Josef
Startér a hlavní rozhod.: Bartoníček Jiří
Časomíra: Linhart Jaroslav, Kobza Jiří
Počasí se vydařilo i když v pátek večer 

silně pršelo. Dobrého občerstvení bylo 
dostatek a přišlo i dost diváků a příznivců 
hasičů.

Tréninkový kemp boxlakrosařů
V sobotu 16. 8. a v neděli 19. 8. proběhnul na sportovním areálu společný tréninkový kemp 

hráčů boxlakrosu.
Zúčastnili se ho hráči ze Šumperka, Kroměříže a Pardubic. Každý den si společně dvakrát za-

trénovali pod vedením zkušených trenérů z Pardubic a na závěr každého dne si zahráli modelové 
utkání. Kdo vyhrál, nebylo důležité, ale i přes nepříznivé počasí byli nakonec všichni spokojeni.  
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XV. sraz historických vozidel v Červené Vodě 4. - 6. 7. 2008
Již od roku 1981 pořádá Veteran car club 

Červená Voda sraz historických vozidel. První 
dva ročníky se konaly po roce, od roku 1982 je 
tento sraz pořádán jednou za dva roky. Letošní 
ročník byl tedy již patnáctý. Sjelo se celkem 18 
motocyklů a 38 automobilů různých značek a 
z různých koutů naší republiky.

Oficiální zahájení proběhlo tradičně na 
prostranství u Obecního úřadu v Červené 
Vodě. Od 8 hodin si mohli diváci prohlédnout 
vystavené automobily i motocykly, následovala 
jízda zručnosti a start do I. etapy. Vzhledem 
k tomu, že vozidla mají nejen různé stáří, ale 
i obsah atd., nesoutěží se v rychlosti. Jde více 
o šikovnost, pohotovost a trošku i znalosti 
členů posádek těchto krásných strojů a hlavně 
se většina účastníků chce projet ve svých ve-
teránech, prohlédnout si hezkou krajinu, setkat 
se s ostatními veteránisty a samozřejmě se tak 
trošku pochlubit svým klenotem na 4 (nebo 2) 
kolech. Trasa “závodu” měla 2 etapy a účast-
níky čekalo celkem 6 PK (průjezdních kontrol) 
s všelijakými úkoly. V šipkovém itineráři, který 
již tradičně určuje, kudy vede trasa závodu, bylo 
zaznamenáno také 6 SK (samoobslužných kont-
rol), což byly v podstatě otázky, na něž soutěžící 
nalezli odpověď většinou v místě zastávky, 
stačilo jen se rozhlédnout nebo popřemýšlet nad 
nabízenými možnostmi odpovědí. 

První etapa vedla z Červené Vody přes Štíty, 
Jedlí, Svébohov, Rovensko, Postřelmov, Bludov 
a po 38 km měla svůj cíl v Šumperku. Zde byla 
kromě přestávky na oběd naplánována a uspořá-
dána výstava na pěší zóně společně se zároveň 
probíhající výstavou a srazem anglických spor-
tovních vozů. Město Šumperk společně s naším 
klubem na základě divácké ankety ohodnotilo 
nejhezčí historický automobil, motocykl a 
dobový kostým.

Automobil: Tatra 11, r.v. 1925 - pana Pavla 
Schwaba z Nemile.

Motocykl: ČZ 250, r.v. 1938 - pana Petra 
Doležela z Mostkova (okr. Ostrava). 

Dobový kostým: 4letá Kristýnka Filipová 
z Letohradu.

Po výstavě a obědě absolvovala vozidla a 
jejich posádky 52,6 km dlouhou II.etapu 

ze Šumperka přes Hrabenov, Rudu nad 
Moravou, Raškov, Hanušovice, Králíky, Čer-
venou Vodu do cíle v Herolticíh. Ubytovací 
a rekreační areál  - “Heroltická s.r.o.”- byl od 
pátku naší základnou pro přihlášení a ubytová-
ní vzdálenějších účastníků i sobotní počítání 
výsledků. V Kulturním domě v Herolticích 
nám personál hospůdky připravil společnou 
večeři, po které následovalo vyhlášní výsledků 
a volná zábava.

Počasí nám letos docela přálo, přestože po 
obědě zapršelo, byli podle odezvy účastníci se 
srazem spokojeni  a vrtochy jinak letního počasí 
brali s nadhledem. Díky štědrosti sponzorů 
jsme kromě kategorií auta do r.v. 1945, auta 
r.v. 1946 - 1970, motocykly, klubový jezdec a 
dámská posádka (v posledních letech čím dál 
početnější kategorie) mohli rozdělit spoustu 
dalších cen.

Přehled výsledků:
Automobil do r.v. 1945
1. místo Landsman Josef, Mercedes Benz 

260, r.v. 1936, Hradec Králové, 2. místo Je-
delský Petr, Mercedes Benz 230, r.v. 1938, 
Zábřeh, 3. místo Kopecký Karel, Tatra 12, r.v. 
1930, Líšnice.

Automobil r.v. 1946 - 1970
1. místo Vencl Petr, Škoda Felicie, r.v. 1964, 

Dlouhá Třebová
2. místo Surovík Miroslav, Wartburg 311, 

r.v. 1961, Javorník
3. místo Krobot Jaroslav, Triumph MK2, 

r.v. 1964, Zábřeh

Motocykl
1.místo Doležel Petr, ČZ 250, r.v. 1938, 

Mostkov (okr. Ostrava)
2. místo Knittel Vratislav, BMW R61, r.v. 

1939, Pardubice
3. místo Liška Zdeněk, Indian Scout 101, 

r.v. 1938, Pardubice

Dámská posádka (dámy soutěžily nejen 
v autech, ale i na motocyklech!)

1. místo Lišková Aneta, Jawa Viliers 175, 
r.v. 1934, Pardubice

2. místo Knittelová Aneta, ČZ 175 Stan-
dard, r.v. 1938, Pardubice

3. místo Lišková Michaela ČZ 175 Stan-
dard, r.v. 1938, Pardubice

Klubový jezdec (vozidlo člena klubu, řídí člen 
sám nebo jím pověřená osoba)

1. místo Krutta Marek , Tatra 57 A Sport, 
r.v. 1936 

2. místo Seidl Jiří, Tatra 75, r.v. 1937
3. místo Dvořáček Martin, Fiat 500L, 

r.v. 1969
Klubový smolař Jan Morong, Jawa 250 

Pérák, r.v. 1949
Nejvzdálenější účastník Morava Milan, 

Škoda 995 Popular - Liduška, r.v. 1939, 
Žirovnice 

(do Č.Vody 210km)
Nejstarší automobil Tatra 11, r.v. 1923, Ivo 

Fichtner, Rapotín
Nejstarší motocykl   Indian Scout, r.v. 1927 

Petr Koupil , Vilémov
Nejstarší účastník  (řidič) Bulíček Jiří, 80 

let, Tatra 75, r.v. 1934, Hradec Králové
Největší smolař   Březina Jaroslav, ČZ 125, 

r.v. 1951, Čenkovice
Nejodvážnější účastník babička z posádky 

č.64, která i ve svém pokročilém věku (přes 
80 let) absolvovala se svou rodinou jako 
spolujezdec celou trasu závodu ve voze Praga 
Piccolo, r.v. 1929 (majitel a řidič pan Valnoha 
ze Zábřeha).

Chtěli bychom velice poděkovat všem našim 
sponzorům a zároveň obci Červená Voda, měs-
tům Králíky, Šumperk a Štíty, kteří nás podpořili 
a umožnili nám tuto akci uspořádat a doufáme, 
že se nám tato spolupráce bude dařit v příštím 
roce, kdy náš klub oslaví 30.výročí od založení. 
Velké poděkování patří i firmě KORADO Česká 
Třebová

Za VCC ČV Mgr. Magda Dvořáčková 

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)
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