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Otevření Hůrky na pozadí výročí mobilizace
V pondělí  22.09.2008  ve  večerních  ho-

dinách proběhl na tvrzi Hůrka po měsíčním 
zkušebním provozu slavnostní akt oficiálního 
otevření tvrze pro veřejnost. 
Celá  večerní  slavnost  proběhla  za  hojné 

účasti občanů z Králík a okolí a také za pří-
tomnosti mnoha významných hostů – hejtma-
na  Pardubického  kraje  Ing.  Ivo  Tomana, 
krajských radních Ing. Mareše, Bc. Macely, 
Ing. Šilara, velitele KVV Pardubice plk. gšt. 

Ing. Domaráka a dalších.
Termín otevření nebyl zvolen náhodně. 23. 

září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobiliza-
ce čs. branné moci a do pevností začaly nastu-
povat  jednotky obránců odhodlaných bránit 
republiku před nacistickým Německem.
Proto otevření v předvečer  tohoto výročí 

má  svoji  symboliku  a  má  vyjádřit  naše 
odhodlání  nezapomenout  na  tyto  události  a 
připomínat je hlavně mladé generaci.

Při této příležitosti byla starostkou města 
a  hejtmanem  PK  za  přítomnosti  několika 
televizních  a  rozhlasových  štábů  odhalena 
pamětní deska všem budovatelům a obráncům 
čs. opevnění z roku 1938.
Lidé,  kteří  byli  přítomni  při  slavnostním 

otevření  měli  možnost  absolvovat  noční 
prohlídku  tvrze  a  zároveň  se  pobavit  po-
slechem  skupiny Petr Brandejs Band,  která 
svým vystoupením vyplnila dobu čekání na 
vstup do tvrze.
Velmi působivý byl záznam vyhlášení mo-

bilizace z roce 1938, po kterém do tvrze přijeli 
členové klubů vojenské historie v dobových 
uniformách a symbolicky obsadili tvrz.
Celý program byl důstojným připomenutím 

výročí mobilizace a zároveň otevřením nejvý-
znamnější pevnostní stavby na Králicku, která 
se jistě stane jedním z nejnavštěvovanějších 
turistických cílů.
Pro králické občany bych chtěl připome-

nout,  že  do  konce  letošního  roku mají  po 
předložení občanského průkazu vstup do tvrze 
zdarma. Využijte  této  příležitosti  shlédnout 
tuto  jedinečnou  stavbu,  patřící mezi  nejza-
chovalejší tvrze v republice.

Čestmír Doubrava, místostarosta

Turistická oblast Králický
Sněžník se představuje

Pohoří masivu Králického Sněžníku  inspi-
rovalo  již  spoustu  známých  osobností  svým 
kouzlem, nedotčenou přírodou, národní hrdostí 
i  duchovní  silou.  Králický  Sněžník  a  jeho 
nejbližší okolí v  sobě  skrývá bohatství, které 
si  uvědomuje  nejenom nastupující  generace, 
ale uvědomovaly si ho  i generace před námi. 
My  jej  začínáme objevovat  a  utvářet. Využít 
tohoto  bohatství  lze  několika  způsoby,  jenž 
odráží různé potřeby jednotlivých skupin lidí. 
Způsobem  je myšlena  relaxace, odpočinek či 
aktivní trávení volného času ve spojení s dalšími 
doplňujícími službami, a to ať již s ubytováním, 
stravováním nebo  s  dopravou. Všechny  tyto 
segmenty  navzájem  se  doplňující,  lze  také 
stručněji nazvat  jako cestovní nebo turistický 
ruch. Výjimečnosti  regionu  si  jsou  vědomi 
představitelé místních samospráv i podnikate-
lé. Pro cílenou a účinnou propagaci turistické 
oblasti je v současném konkurenčním prostředí 
nutné pracovat na utváření a řízení společného 
systému organizace cestovního ruchu a věnovat 
dostatek času a zároveň i finančních prostředků 

na rozvoj jednotlivých aktivit, služeb a v nepo-
slední řadě i na komunikaci mezi jednotlivými 
subjekty jako jsou města, obce a samozřejmě 
i podnikatelé.
Vzniklá organizace pro  „Turistickou oblast 

Králický Sněžník“  (založena v  roce 2007) má 
statut obecně prospěšné společnosti a její název 
zní Králický Sněžník o.  p  s.  Jde o unikátní  a 
jedinečný projekt,  ve  kterém  spojily  své  síly 
město a obce s podnikateli v cestovním ruchu. 
Gestorem  vytvoření  společnosti,  potažmo  i 
značky Turistické oblasti (TO) Králický Sněžník, 
se  stalo město Králíky,  které  bylo  nositelem 
projektu „Partnerství v cestovním ruchu – des-
tinační management Turistické oblasti Králický 
Sněžník“ v letech 2006 až 2007. Město Králíky, 
na jehož bedrech závisí pokračování projektu po 
dobu 5 let, je také vůdčím a aktivním subjektem 
při naplňování podmínek přidělení dotace na již 
zmíněný projekt. Spolu s městem Králíky založi-
ly tuto společnost obce Červená Voda, Mladkov, 
Lichkov a Dolní Morava. K místní samosprávě 
se připojilo dále 26 podnikatelů a 2 neziskové 

organizace. Plánuje se její rozšíření o partnery 
ze Staroměstska a Hanušovicka na české straně 
hranic a také o subjekty na polské straně masivu 
Králického Sněžníku.
Po definování základních pravidel fungování 

společnosti, které jsou zároveň jejím statutem, 
byl vypracován krátkodobý a dlouhodobý plán 
rozvoje TO. Z dlouhodobého plánu se postupně 
vyvinul pilotní projekt nově vzniklé destinace 
pod názvem „Turistická oblast Králický Sněž-
ník – profesionální partner v cestovním ruchu“. 
Projekt řeší komplexní marketingovou podporu 
destinace TO Králický Sněžník a je založen na 
spolupráci veřejné a  soukromé  sféry v oblasti 
cestovního ruchu. Základní vize projektu vychází 
z dlouhodobé strategie rozvoje cestovního ruchu 
Pardubického kraje, kde je Králický Sněžník de-
finován jako jedna z pěti prioritních rozvojových 
turistických oblastí. Králický Sněžník tím patří 

(pokračování na straně 8)
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Cihelna 2008 - ohlédnutí
V minulém  čísle Králického  zpravodaje 

jsme se pouze okrajově zmínili o Cihelně 2008. 
Důvodem byla skutečnost, že redakční uzávěrka 
byla dříve, než byla známa statistika z letošní 
akce. Zároveň přinášíme v tomto čísle krátký 
fotoseriál z  letošního  ročníku.  Jaká  tedy byla 
letošní Cihelna? V pátek na náměstí vystoupily 
celkem čtyři  soubory  včetně mažoretek Dixi 
z Karviné. Nejdále  k  nám  putoval  dudácký 
soubor z polské Częstochowe (236 km). Se sou-
borem BigBand Letohrad vystoupil zpěvák Ri-
chard Adam, což je zatím nejstarší zpěvák, který 
zde v rámci všech ročníků Cihelny vystoupil. 
Dalším prvenstvím jak pro mažoretky tak i pro 
soubor BigBand bylo to, že mažoretky poprvé 
vystoupily  se  swingovým orchestrem. Pokud 
se podíváte na diskusi na webových stránkách 
orchestru (http://bigband.wz.cz), přečtete si, že 
to byl pro mažoretky příjemný zážitek.
V sobotu účinkovali zpěváci z Králík. Hymnu 

ČR zazpíval pan Ladislav Hejtmanský, hymnu 

EU zpívala slečna Petra Fišerová. 
Technické zabezpečení akce:
Městský úřad Králíky
Klub celníků Orlicko - zajištění stravování 

VIP, organizační pomoc
SDH Heřmanice, SDH Králíky, SDH Pro-

střední Lipka - organizační zajištění parkovišt, 
technická pomoc v průběhu obou dnů
Policie ČR, oddělení Králíky - celkové bez-

pečnostní zajištění včetně střežení prostoru před 
akcí, regulace provozu na komunikacích
Bezpečnostní agentura - vstupenky, zajištění 

prostoru
Školní  jídelna Králíky  -  stravování  účin-

kujících
Ozvučení  obou  scén  (páteční  „kulturní“ 

a  sobotní  „bojová“)  probíhalo  v  režii  Petra 
Hegenbartha

Ukázky:
Zásahová  skupina  Policie ČR  -  oddělení 

hlídkové služby Ústí nad Orlicí, Jízdní jednotka 

policie Brno (včetně ukázky drezury policejních 
koní), Zásahová skupina Celní ředitelství Hra-
dec Králové, HZS Králíky, Dopravní zdravotní 
služba Červená Voda, Vězeňská služba - Mírov, 
Kluby vojenské historie - 20 spolků
9 vystavovatelů, cca 15.000 návštěvníků za 

oba dny (včetně VIP hostů, volných vstupenek), 
2.450 automobilů.
V letošním roce jsme bohužel pořádali akci 

bez  účasti  armády. Zde  je  nutné  říci,  že  ona 
neúčast se projevila nejenom na dynamických 
ukázkách, ale hlavně na týlovém zabezpečení 
akce  -  neúčast  vojenské  hudby  (zajišťovala 
i  dopravu  souboru  mažoretek),  zápůjčka 
velkoprostorových  stanů,  příprava  „bojiště“ 
prostřednictvím  těžké vojenské  techniky,  tisk 
plakátů a vstupenek atd. atd.
Jak jsme se s tím vypořádali, mohli posoudit 

všichni návštěvníci. Stany jsme si zapůjčili od 
skautů  a  harcerů  (Červená Voda,  Žamberk, 
Międzylesie), přípravu bojiště zajistili pracovní-
ci měst. úřadu ve spolupráci s místními firmami 
(silové rozvody, úprava terénu atd.), logistiku 
příprav řídil a organizoval místostarosta.

Cihelna 2008, ohlasy a názory přímo z terénu
Hradecký deník – 25. 8. 2008
Zuzana Plodková,
Východní Čechy  -  Šalamounská  předpo-

věď  nejistého  počasí,  kterého  se  pořadatelé 
vzpomínkové akce Cihelna 2008 v Králíkách 
obávali, možná  zajistila  obrovskou diváckou 
účast. Královéhradecko  tam  reprezentovaly 
spolky Východočeský  klub  přátel  vojenské 
techniky, Garda města Hradce Králové a Vo-
jenský historický klub Předměřice.
Patnáct  tisíc  prodaných vstupenek,  nekon-

trolovatelný  „průsak“  neplatících,  více  než 
dvě  stovky  účinkujících,  pořadatelé.  Přesný 
součet  nepřesných  údajů  dá  představu,  kolik 
asi  lidí se o víkendu pohybovalo v Králíkách 
a na loukách přilehlých pěchotnímu srubu K-S 
14 U cihelny. 
Ať platili,  neplatili,  vystupovali,  dívali  se, 

byli převlečeni za vojáky nebo měli civil, všech-
ny spojoval zájem o novodobou historii země. 
Zároveň  ale  přivezli  do  regionu  značný 

kapitál. 
Nepřijeli  se  jenom pobavit  a poučit,  chtěli 

bydlet, jíst, pít, potřebovali hygienický servis.
Vox populi, vox dei aneb Odposlechnuto:
Vojenský  veterán:  „Úžasná  akce. Věděl 

jsem o ní,  jsem tu však poprvé, a jsem nadšen. 
Pořadatelé  dělají  nesmírně  záslužnou věc.  Je 
až  zarážející,  jak málo  se  dnes  lidé  zajímají 
o historii země.“
Pivař: „Všude jen to jejich místní pivo. Moc 

do mě nejede, ale chápu, patří to k akci. Jestliže 
to zdejší pivovar sponzoruje, ať má kšeft. Na 
svou značku si mohu zajít kdekoliv jinde.“
Pořadatel u vstupu do srubu: „Na prohlídku 

můžeme pustit vždy jen skupinu 15 lidí. Letos je 
víc zájemců, ovšem chovají se k nám lépe, mají 
větší trpělivost při čekání. Ani nejde opakovat, 
jakými jmény nás častovali vloni.“
Důstojník ve výslužbě: „Když vidím, kolik 

mladých mužů  –  diváků  tu  je  převlečeno  za 
vojáky, musím  s  úsměvem vzpomínat,  jakou 
nechuť měli kluci k uniformě v době povinné 
vojenské  služby. Ono  to  je  asi  jiné,  když  je 
k tomu nikdo nenutí...“
Divačka: „Záchody tu jsou sice hrozné, ale 

hlavně,  že  jsou. V  pátek  večer  jsme  byli  na 
koncertu na náměstí. Bylo  to příjemné,  jenže 

všude  stánky  s  pivem,  a nikde  záchody. Kde 
je pivo, tam přece toalety musejí být! Bylo to 
potupné, ale chodili jsme zkrátka do slepé uličky 
ke kostelu. Všimla jsem si, že tam chodil celý 
večer skoro každý.“
Konzument: „Dobrý výběr  stánkařů.  Je do 

čeho  se  zakousnout,  klobásy,  párky,  stejky. 
Zaplaťpánbůh jen jeden stánek s vietnamskými 
nudlemi, to je totiž teď všude. Dobré ceny.“
Majitelka  pozemku  v  Prostřední  Lipce: 

„Komerční  akce  pro  nácky.  Jezdí  po  našem 
pozemku, nemohu se procházet po vlastní louce. 
Nepustili mě autem po silnici domů. Tři dny je 
hluk. Náš pejsek je z toho vyděšený.“
Místní obyvatel: „Vy si myslíte, že z toho Krá-

líky něco mají? Ne, leda tak pár soukromníků. A 
vojenský klub, který je evidovaný v Brně.“
Divák: „Překvapila mě akční ukázka zásahu 

vězeňské  služby.  Že  by  konečně  pochopili, 
jakým  způsobem  se  před  laickou  veřejností 
prezentovat?“
Vedoucí  restaurace  k  personálu  (slyšeli  to 

nechtěně i všichni hosté): „V sobotu jsme měli 
nejvyšší tržbu v roce, xx tisíc korun!“ 
A táž osoba k hostům: „Na toalety pustíme 

jen  toho,  kdo  u  nás  konzumuje. Včera  bylo 
na náměstí snad tisíc lidí. Umíte si představit, 
kdyby chtěli chodit k nám? Každý by spláchl a 
vodu platíme my...“
Dítě na otcových  ramenou:  „Už  je konec? 

To je škoda...“

Hradecký deník – 25. 8. 2008
Zuzana Plodková
Lokálka semper viva Východní Čechy - Časy 

se mění, legrace naštěstí zůstává. Texty hradec-
ké skupiny Lokálka nestárnou. V pátek večer 
Hradečáci doslova královsky pobavili publikum 
na „open air“ hudebním programu v Králíkách. 
Byl součástí Akce Cihelna 2008.
„Já jsem kulturní barbar. Jak to, že ty dědky 

neznám?“ otíral si slzy smíchu po prvních lo-
kálkovských evergreenech jeden z posluchačů 
večerního koncertu na králickém náměstí. „Lo-
kálka není žádná kultura, to je sranda!“ dostalo 
se mu  zasvěceného,  byť  trochu  svérázného 
objasnění od jiného návštěvníka.
Hradecká  kapela,  jejíž  datum narození  již 

skoro není slušné prozrazovat, potvrdila svou 
značku kvality. Spolehlivě pobavila přítomné 
všech věkových kategorií. Provizorní amfiteátr 
byl zcela zaplněný.
Kdo znal slova starých „fláků“, notoval s ni-

mi. Kdo měl odvahu a chuť, zatančil si. 
Chlapi  „jeli“  bez  přestávky  skoro  dvě  ho-

diny. Známé melodie  a  chytrý  slovní  humor. 
O kolik  program protáhli  již  ve vlastní  režii, 
vědí jen oni. 
Potlesk, ryk a pískání jako znamení nesou-

hlasu s koncem koncertu jim byl odměnou od 
příjemně naladěných účastníků Cihelny 2008 
i domácích.
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Střípky z Muzea čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“
FINANČNÍ STRÁŽ ČESKOSLOVENSKÁ

(pokračování z minulého čísla zpravodaje)
Uzavřením tzv. Mnichovské dohody se histo-

rie sboru Finanční stráže rokem 1938 neuzavírá. 
Od 1. října 1938 začala německá armáda, dle 
diktátu mocností, obsazovat pohraniční území 
naší vlasti. V Mnichově byl stanoven rozsah čtyř 
ústupových pásem,  která měla  být  vyklizena 
do  7.  října  1938. Rozsah  posledního,  pátého 
pásma, které mělo být odstoupeno později, byl 
ponechán na rozhodnutí mezinárodní komise. 
V rámci pátého pásma přišla nakonec republika 
i o vyloženě české kraje. Hranice mezi  říší a 
zbytkem Československa byly stanoveny tak, 
aby byly pro republiku strategicky, hospodář-
sky i dopravně nevýhodné a to bez ohledu na 
národnostní poměry.
Spolu  s  ostatními  Čechoslováky museli 

z pohraničí ustoupit i příslušníci finanční stráže. 

Odcházeli jako poslední, mnohdy až s přícho-
dem okupantů.
Ani  v  této  době  však  neustaly  přepady  ze 

strany henleinovců. Dne 1. října 1938 se ku-
příkladu bojovalo o celnici v Čížové u Znojma, 
dne 2. října 1938 henleinovci u Nových Hamrů 
nedaleko Vejprt  přepadli  hlídku SOS,  vážně 
zranili dozorce finanční stráže Rudolfa Řeřábka 
a svobodníka Jana Smolku. Přepady a boje mezi 
finanční stráží a německými teroristy pak pokra-
čovaly dál až do úplného rozbití republiky. 
V sobotu dne 2. října 1938 došlo ke stanovení 

„nových hranic“ mezi Československem a Maďar-
skem tzv. Vídeňskou arbitráží. Dne 10. listopadu 
1938 předložili Němci tzv. mezinárodní komisi 
další územní požadavky vůči naší republice, do 
24. listopadu 1938 došlo k okupaci ryze českých 
území na Chodsku, Jilemnicku a Českodubsku.

Dne 3. října 1938 přešlo velení jednotek Stráže 
obrany státu v Čechách a na Moravě zpět pod 
pravomocí ministerstva vnitra a  i když armáda 
později několikrát žádala o znovu podřízení SOS, 
již k tomu nikdy nedošlo. Výnosem ministerstva 
vnitra ze dne 24. listopadu 1938 byla ke dni 26. 
listopadu 1938 na území Čech a Moravy zrušena 
pohotovost Stráže obrany státu.  Tímto dnem se 
vrátili příslušníci četnictva, policie a finanční strá-
že ke své resortní službě a vojenské posily ke svým 
útvarům. Vojáci v záloze, pokud vůbec ještě u SOS 
sloužili, byli propuštěni do civilu. Veškerá služba 
SOS v Čechách a na Moravě byla ukončena.
Kalvárií, kterou prošla finanční stráž v rámci 

jednotek SOS v Čechách a na Moravě v září 
roku 1938, procházeli  jejich druhové na Slo-
vensku a Podkarpatské Rusi od října 1938 do 
konce republiky v březnu 1939.

SEZNAM PADLÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ FS (od léta 1938 do jara 1939)

P.č. Hodnost a
sl. umístění Příjmení a jméno Místo a datum

narození Datum, místo a příčina smrti Pomník

1 vrchní resp.FS
OFS Toruň ANDRAŠKO Karel + 14.03.1939, Toruň, Podkarpatská Rus, 

zavražděn sičovci

2 dozorce FS
OFS Perín BLECHA František

+ 12.11.1938,  nemocnice Prešov, Slo-
vensko, na následky postřelení Maďary 
u Himu

3 dozorce FS
OFS Rusín ČECH František * 21.10.1910, Dobšin-

sko, o. Mor. Krumlov
+ 22.09.1938, Liptáň, zavražděn henlei-
novci při přepadu četnické stanice A

4 vrchní  resp. CÚ Wüns-
chendorf ČEP Václav * 15.08.1894, Chvalo-

vice, okr.Čáslav
+ 23.09.1938, Srbská (pův.  Wünschen-
dorf), zavražděn henleinovci A

5 dozorce FS
OFS Fulštejn DOSTÁL Inocenc * 17.12.1910, Michnov, 

okr. Litovel
22.09.1938, Liptáň,  zavražděn henlei-
novci při přepadu četnické stanice A

6 dozorce  FS OFS Malý 
Kevežď ? HATIAR Mikuláš + 1939, zastřelen při konfliktu s demo-

ralizovaným čs.vojákem

7 respicient FS   OFS Ful-
štejn HOFÍREK Vítězslav * 30.06.191, Židenice, 

okr.Brno-venkov
+ 22.09.1938, Liptáň, zavražděn henlei-
novci při přepadu četnické stanice; A

8 respicient FS OFS Kolo-
nie Alžběta HOREHLEĎ Alois + 25.05.1939, Slovenský stát, zavražděn 

Maďary

9 dozorce FS OFS Sinovír HORT Josef *  1910, Studnice,  okr.
Velké Meziříčí

+  26.11.1938,  Sinevir.Poljana,  Pod-
karp.Rus,  zastřelen  v boji  s  polskými 
teroristy;

10 dozorce FS OFS  Wüns-
chendorf HOŠEK Bohumil

*  17.03.1910,  Horní 
krč,  okr.  Král.Vino-
hrady

+ 24.09.1938, nemocnice Frýdlant, po 
zranění henleinovci 23.09.1938 v Srbské 
(pův.  Wünschendorf)

A

11 dozorce FS OFS Slanec HRDINA Josef +  19.12.1938,  Slabec,  Slovensko,  za-
střelen Maďary

12 respicient  FS OFS  Sa-
loka CHRÁSTECKÝ Jan + 14.03.1939, u Užhorodu, Podkarpat-

ská rus, padl v boji s Maďary

13 pom.dozorce  FS  OFS 
České Hamry JANKA Bohumír * 1911

+  říjen  1938, České Hamry,  zastřelen 
nešťastnou náhodou    dozorcem Přem.
Petrlíčkem

14 dozorce FS OFS Hazlov JOSIEK Rudolf * 02.12.1914, Lužnice, 
okr.Český Těšín

+ 28.09.1938, u Horních Loman, zastře-
len henleinovci při přepadu SOS A

15 respicient FS OFS Hetín KALOUŠEK František

+  18.11.1938,  Perečín.  Podkarpatská 
Rus,  zemřel  na  následky  postřelení 
Maďary  při  přepadu SOS u Gorondy  
15.11.1938

16 dozorce FS OFS Plesná KARÁSEK František * 27.01.1910, Božkov, 
okr.Plzeň

+ 01.10.1938, v Aši, po zranění henlei-
novci u Plesné  30.09.1938

17 dozorce  FS OFS ? KARBAN Jaroslav * 1913, Katovice, okr.
Sušice

+ 24.09.1938, u Vápenné (pův.Zighar-
tice), zastřelen henleinovci při přepadu 
SOS

18 dozorce  FS OFS Dolní 
Dvořiště KLIMEŠ Václav * 30.09.1913, V.Čákov, 

okr.České Budějovice
+ 22.09.1938, u osady Tichá, zastřelen 
henleinovci při přepadu SOS

19 dozorce FS OFS Vejprty KLOUB Josef *  11.07.1913, Hředle, 
okr. Rakovník

+ 22.09.1938, padl v boji s henleinovci 
při přepadu celnice

20 vrchní resp. FS OFS ? KOCOUREK Miroslav +  16.03.1939, Buštyna,  Podkarpatská 
Rus, zastřelen sičovci
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P.č. Hodnost a
sl. umístění Příjmení a jméno Místo a datum

narození Datum, místo a příčina smrti Pomník

21 respicient FS
OFS Perbeník KOMÍNEK Adolf * 12.09.1892. Majetín, 

okr. Olomouc
+ 13.10.1938, Pribeník u Kráĺ.Chlmce, 
zastřelen Maďary při přepadu nádraží

22 dozorce FS
OFS Toruň

KOSŤ Ivan *  1911,  Sinovir,  okr.
Volové

+ 05.11.1938, Toruň, Podkarpatská Rus, 
padl v boji s polskými teroristy

23 dozorce  FS OFS Mol-
dava KOUBEK František *  25.06.1908,  Týnec 

n.Labem, okr.Kolín

+  26.09.1938,  nemocnice Most,  po 
zranění  henleinovci  při  přepadu SOS 
v Moldavě

A

24 dozorce FS OFS ? KOUDELKA František + 18.11.1938, u Užhorodu, Podkarpat-
ská Rus, zastřelen Maďary

25 dozorce  FS OFS Varn-
sdorf VII KOZEL Václav * 24.10.1910, Citoliby, 

okr.Louny
+ 22.09.1938, Dolní Podluží (pův. Dolní 
Grunt), zavražděn henleinovci A

26 dozorce  FS OFS N.Vi-
lémovice MAJZLÍK Stanislav * 1909, Čejkovice, okr.

Hodonín
+ 22.09.1938, Noivé Vilémovice, zastře-
len henleinovci při přepadu SOS A

27 respicient CÚ CÚ Brou-
mov MINÁŘ Josef *  16.10.1905, Vitějo-

ves, okr.Polička
+ 27.09.1938, Broumov, postřelen a ubit 
henleinovci při přepadu celnice A

28 dozorce FS OFS Bartošo-
vice v OH NAVRÁTIL Josef * 19.02.1908, Sudkov, 

okr.Zábřeh

+  02.10.1938,  nemocnice  Rychnov 
n.Kn.,  po  postřelení  henleinovcem ve 
Vrchní Orlici 25.09.1938

A

29 dozorce  FS  OFS  Ce-
tviny NOVÁK Jaroslav * 08.04.1910, Bzí, okr.

Týn n.Vltavou

+  30.07.1938,  u  Cetvin,  zastřelen 
nešťastnou  náhodou  na  stráži  pom.
dozorcem M.Salabou

A

30 inspektor  FS OFS Vid-
nava NOVÁK Josef *  1898,  Spojily,  okr.

Pardubice
+ 22.09.1938, Vidnava, zavražděn hen-
leinovci při vyjednávání A

31 dozorce  FS OFS  Švar-
cava OCZKO Josef *  13.07.1913,  Jablun-

kov, okr.Český Těšín
+ 28.09.1938, u Švarcovy, padl v boji při 
přepadu hlídky SOS henleinovci A

32 dozorce  FS OFS  Petří-
kovice OPOČENSKÝ František * 06.09.1910, Jablonec 

.Nisou
+  21.09.1938,  Petřkovice,    zastřelen 
henleinovci při přepadu LO SOS A

33 dozorce  FS OFS Fuch-
sova Huť PAVLIŠTA Josef

*  29.09.1904,  Mer-
klovice,  okr.Rychnov 
n.Kn.

+ 25.09.1938, Čechov,  padl  při  útoku 
henleinovců na polní stráž SOS A

34 dozorce  FS  OFS Vid-
nava POSPÍŠIL František * 1914 + 22.09.1938, Vidnava, zavražděn hen-

leinovci při vyjednávání A

35 dozorce FS OFS Hasel-
bach RÖHRICH Josef * 12.05.1912, Rozhovi-

ce, okr.Chrudim
+ 27.09.1938,  u Černé  řeky,  zastřelen 
henleinovci při přepadu SOS A

36 dozorce FS OFS ? SETNIČKA Karel * 02.04.1908, Opatov +  1939,  Slovenský  štát,  zavražděn 
provokatérem

37 vrchní resp.FS OFS Štun-
dorf SVOBODA Ludvík *  06.04.1899,  Horní 

Heřmanice
+ 22.09.1938, Liptáň, zavražděn henlei-
novci při přepadu četnické stanice A

38 respicient FS OFS Varn-
sdorf VII TEICHMAN Jan *  25.03.1896,  Svíšťa-

ny ?
+  22.09.1938,  Dolní  Podluží  (pův.
Grunt), zavražděn henleinovci A

39 respicient  FS OFS  Po-
povo TYŠER Josef *  1893,  Jindřichův 

Hradec

+ 06.01.1939, u Rozvegova, pod kótou 
127,  Podkarpatská Rus,  padl  v  boji  s 
Maďary

40 dozorce  FS OFS Wüs-
chendorf VOJTA Josef *  27.02.1911,  Chru-

dim

+ 23.09.1938, Srbská  (pův. Wüschen-
dorf),  zavražděn  henleinovci  při  pře-
padu

A

41 respicient FS OFS Silica ZABILKA František
*  28.11.1890,  Chotý-
čany,  okr.České  Bu-
dějovice

+  25.09.1938,  u  Silice,  zastřelen  ne-
šťastnou náhodou  čs.vojínem  Josefem 
Šoffem

42 vrchní resp. FS OFS ? CHALOUPECKÝ ??? Podkarpatská Rus
Ke ztrátám příslušníků FS na Podkarpatské 

Rusi náleží i smrt vrchního respicienta FS Chalou-
peckého, žádné bližší údaje se nepodařilo zjistit.
Při  plnění  služebních  povinností,  zejména 

v politicky  složitém a  nestabilním  roce  1938 
docházelo  k  situacím,  kdy  se  stejnokroj  pří-
slušníka FS zbarvil krví svého nositele. Z his-
torických záznamů a díky úsilí pana Vladimíra 
Pohorského jsou známa jména více než čtyřiceti 
příslušníků FS, kteří přinesli oběť nejvyšší. Na 
tuto skutečnost je stále zapomínáno. 
Ve světle těchto faktů se zrodil nápad na vy-

budování jakéhosi „centrálního“ pietního místa, 
které bude spojeno i s trvalou muzejní expozicí 
zaměřenou na problematiku FS. 
V Muzeu čs.opevnění z let 1935-38, které je 

umístěno v Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ 

v Králíkách ( http://militaryclub.info/cihelna), byla 
pro tento účel vyčleněna místnost v týlovém patře 
srubu – bývalá ubikace mužstva, která je rozsahem 
největší na celém objektu. Patronát nad expozicí 
převzal Spolek celníků ČR a Spolek colníkov 
SR. V expozici bude  umístěna bronzová pamětní 
deska se jmény všech padlých příslušníků FS, kteří 
položili své života od léta 1938 do jara 1939 a 
naplnili slova služebního předpisu SOSu:

„Proto je povinností a ideálem každého 
mravného a čestného příslušníka stráže: mravně 
a čestně žíti, dobře a ukázněně konati službu, 
v boji statečně bojovati a – bude-li tomu chtíti 
osud – také čestně zemřít.“
V prostoru  historického  území,  kde  FS 

Československé  republiky  působila,  to  bude 
první památník věnovaný FS jako celku, který 

bude připomínat velké morální odhodlání jejích 
příslušníků k ochraně a obraně  tehdejší  státní 
hranice svrchovaného Československého státu.
Proto se obracíme nejenom na občany našeho 

města a jeho okolí, ale na všechny zájemce, kteří 
by nám mohli ve sbírkotvorném snažení pomoci, 
ať už fotografií, vzpomínkou, součástkami unifo-
rem a výstroje ze života příslušníků FS aby nám 
poslali krátký dopis na e-mail cihelna.kraliky@
seznam.cz nebo na adresu 561 69 Králíky, Velké 
náměstí  čp. 354, depozitář Muzea K-S 14 „U 
cihelny“.

Zpracoval a napsal: Panuš Jiří 
emeritní celní inspektor

Literatura: Beneš Jaroslav ing., Finanční 
stráž Československá 1918 -1938, str. 85 – 110; 
vydal FORTprint Dvůr Králové 2005.
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Oznámení o době a místě konání voleb
do krajských zastupitelstev

Ve dnech 17.-18. října 2008 se uskuteční 
volby do krajských zastupitelstev. 
Několik tisíc volebních místností se ve dnech 

17.-18. íjna 2008 otevře pro volby do krajských 
samospráv. Volby do krajských zastupitelstev 
proběhnou ve všech krajích s výjimkou hl. m. 
Prahy. Do v pořadí již třetích krajských voleb 
od vzniku vyšších územně samosprávních celků 
v roce 2000 můžete zasáhnout svým hlasem již 
za pár dní. Krajská zastupitelstva jsou volena 
jednou za 4  roky a představují volený samo-
správný orgán. Z členů krajských zastupitelstev 
jsou  následně  voleni  členové  krajských  rad 
–  výkonných  orgánů  samosprávy  -  a  krajští 
hejtmani. Volby se konají celkem ve 13 krajích 
s výjimkou Prahy, kde se volby do zastupitel-
stva uskuteční společně s komunálními volbami 
v  roce  2010. V minulých  krajských  volbách 
byla volební účast kolem 30 % voličů. 

Jak tedy můžete hlasovat v letošních pod-
zimích volbách?

Kdo může volit? Voličem  je  státní  občan 
České  republiky, který alespoň ve druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen 
k trvalému pobytu v obci nebo na území vojen-
ského újezdu v územním obvod kraje.

Kam se bude volit? Do Zastupitelstva Par-
dubického kraje. 

Kdy se konají? Volby do krajských zastu-
pitelstev se konají v pátek 17. října od 14 do 
22 hodin a v sobotu 18.října 2008 od 8 do 
14 hodin 

Kde mám svoji volební místnost? 
volební okrsek č. 1
Sídlem volebního okrsku je Základní škola, 

ulice 5. května 412, Králíky, a to pro voliče 
bydlící  v  ulici: Berlínská  čp.  405,  406,  525, 
526; Dolní čp. 184, 185, 237, 238, 240, 241, 
242, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 389, 511, 512, 513, 514, 
515, 516; Hradecká čp. 195, 197, 198, 201, 202, 
224, 229, 386, 633, 634, 652; Hřbitovní čp. 226, 
227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 390, 
530, 638, 639, 642, 654; Kosmonautů čp. 521, 
522, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 868, 869, 
870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 
880, 881, 882; Luční čp. 235, 373, 436, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 463, 464; Mo-
ravská čp. 418, 421, 481, 647; Na Křižovatce 
čp. 188, 190, 191, 192, 193; Na Mokřinách čp. 
665, 666, 667, 668, 669, 940, 942; Na Příkopě 
čp. 244, 246, 249; Nádražní čp. 395, 476, 477, 
478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 
488,  489,  490,  653,841,  842,  843,  844,  845; 
Pivovarská čp. 158, 160, 161, 163, 261, 382; 
Plynárenská čp. 420, 425, 567, 568, 569, 570, 
573, 580; Pod Dět. domovem čp. 459, 574, 575, 
576; Předměstí čp. 208, 209, 211, 213,   221, 
223, 225; Tkalcovská čp. 183, 187, 655, 656; 
Tovární čp. 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
413, 415, 419, 649, 670; U Zastávky čp. 396, 
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 
408; 5. května čp. 372, 383, 385, 388, 391, 410, 
411, 416, 417, 433, 435, 444, 465, 466, 491, 
518, 519, 523, 524, 571, 572, 577.

volební okrsek č. 2
Sídlem volebního  okrsku  je Gymnázium, 

Velké náměstí 367, Králíky, a  to pro voliče 

bydlící v ulici: Červenovodská čp. 302, 461; 
Dlouhá čp. 278, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 
348, 349, 350, 351, 353; Hluboká čp. 7, 8, 11, 
12, 13, 14, 265, 266, 267, 268, 269; J. Opletala 
čp. 19, 20, 21, 22, 23, 45, 90, 92, 116, 117, 118, 
121, 126, 127, 128, 129, 132, 360, 361; Ke Skal-
ce čp. 1001, 1002, 111; Malé náměstí čp. 322, 
338; Moravská čp. 292; Na Pískách čp. 131, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 
144, 145, 378, 549, 650; Na Skřivánku čp. 149, 
150, 152, 153, 154, 381, 517; Nábřežní čp. 125, 
375; Pivovarská čp. 146, 147, 148, 151; Příční 
čp. 352; Růžová čp. 293, 462; Slunná stráň čp. 
155, 156, 157, 159, 162, 379; Valdštejnova čp. 
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 333, 334, 335, 336, 337, 347, 359, 914; 
V Bytovkách čp. 658, 659, 660, 661, 662, 663, 
664; Velké  náměstí  čp.  1,  2,  3,  4,  5,  6,  272, 
274, 275, 276, 277, 354, 355, 356, 357, 358, 
362, 363, 364, 366; Zahradní čp. 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 33, 34, 468, 469; Ztracená čp. 
9, 10, 631, 632; 17. listopadu čp. 44, 89, 114, 
115, 123, 320, 321, 467.

volební okrsek č. 3
Sídlem volebního okrsku je Městský úřad 

Králíky, Karla Čapka 316, Králíky, zasedací 
místnost II. patro, a  to pro voliče bydlící  v 
ulici: A. Jiráska čp. 450, 554, 555, 556, 557, 
596, 598, 599, 626, 627, 628, 629, 630, 642; 
A. Dvořáka čp. 769, 770, 771, 772, 773, 774, 
775,  776,  777,  779,  780,  781,  782,  783; B. 
Smetany čp. 558, 559, 562, 563, 564, 565, 566; 
Červenovodská čp. 695; F. Palackého čp. 445, 
448, 451, 456, 581, 583, 584, 622; Hedečská 
čp. 73, 93, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 
109, 110, 112, 119, 120; Husova čp. 452, 454, 
455; J. Nerudy čp. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 
606, 607, 608, 609, 610, 611, 614, 615, 616, 
617, 618, 619, 623, 624, 751, 752, 753, 754, 
755, 756, 757, 758,760, 761, 762, 763, 764, 765, 
766, 767, 768, 784; J. Švermy čp. 690, 694, 696, 
697, 698, 699, 700, 701, 714, 715; K Parku čp. 
496; Karla Čapka čp. 305, 306, 307, 308, 309, 
311, 317, 460, 475, 492, 494, 501, 502, 503, 
504, 505, 506, 507, 508, 509, 541, 542, 543, 
550, 560, 746, 747; Leoše Janáčka čp. 804, 805, 
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 
815, 816, 817, 818; Lidická čp. 535, 539, 540; 
Malé náměstí čp. 303, 304; Nové Domovy čp. 
591, 592, 593, 594, 595; Orlická čp. 473, 493, 
495, 497, 498, 499, 500, 531, 532, 533, 534, 
538, 546, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 
748, 749, 750, 759; Polní čp. 43, 46, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 
547, 890, 891, 892, 893; Příkrá čp. 40, 42, 315, 
424; Růžová čp. 470, 471, 472, 474, 693, 645; 
Sadová čp. 318, 319; Sportovní čp. 536, 544, 
545, 675, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 
745; V Aleji čp. 313, 446, 453, 457, 458, 551, 
552, 553, 612, 613, 778; V. Vančury čp. 702, 
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 
712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 
732, 733, 734, 735, 736, 737, 920; Z. Fibicha 
čp. 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 

795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803; Za 
Pilou čp. 95, 96, 100, 101, 105, 108, 122, 671, 
672, 673, 674, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 
826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834; 
17. listopadu čp. 37, 38, 49, 113.

volební okrsek č. 4
Sídlem volebního okrsku je Mateřská škola, 

Červený Potok č.p. 78, a to pro voliče bydlící v 
obci, části obce: Červený Potok  čp. 1, 4, 7, 8, 
9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 36, 
40, 56, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 76, 79, 80, 81, 
82, 83; Horní Hedeč čp. 2, 3.

volební okrsek č. 5
Sídlem volebního okrsku je Klubovna SDH, 

Dolní Boříkovice, a to pro voliče bydlící v části 
obce: Dolní Boříkovice čp. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 43, 50, 56, 58, 59, 60, 
72, 74, 76, 83, 95, 96, 97, 100, 101, 104, 106, 
107,  110,  111,  112,  115,  116,  117,  118,  119, 
120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 132, 136, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 
163, 170, 171, 172, 175, 177, 181, 182, 183, 
186, 187, 188, 189, 190; Horní Boříkovice čp. 
3, 10, 11, 27, 28, 167.

volební okrsek č. 6
Sídlem volebního  okrsku  je Poutní dům, 

Dolní Hedeč č.p. 2, a to pro voliče bydlící v 
ulici, části obce: Hedečská čp. 76, 80, 81, 82, 
84, 85, 86, 87, 88, 91, 94; Dolní Hedeč čp. 3, 
6, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 30, 35, 40, 43, 44, 
45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 73, 74, 78, 85, 89, 91, 100, 101, 112, 
113, 114, 117, 119; Kopeček čp. 1, 2.

volební okrsek č. 7
Sídlem volebního okrsku je Kulturní dům, 

Dolní Lipka č.p. 35, a to pro voliče bydlící v 
obci, části obce: Předměstí čp. 205, 426, 428; 
Dolní Lipka čp. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 
24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

volební okrsek č. 8
Sídlem volebního okrsku je Mateřská škola, 

Prostřední Lipka č.p. 2, a to pro voliče bydlící 
v obci: Prostřední Lipka čp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 
48, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 85, 92, 93, 98, 99, 
105, 113, 116, 117, 119, 125.

volební okrsek č. 9
Sídlem volebního okrsku je Klubovna SDH, 

Horní Lipka, a  to pro voliče bydlící v obci: 
Horní Lipka čp. 2, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 23, 24, 
26, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 47, 52, 56, 65, 68, 
70, 77, 80, 93, 100, 115, 128, 129, 131, 138, 
143, 153.

volební okrsek č. 10
Sídlem  volebního  okrsku  je Rekreační 

zařízení č.p. 102, Heřmanice u Králík, a to 
pro voliče bydlící v obci: Heřmanice čp. 3, 6, 
9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 44, 58, 59, 60, 
61, 63, 67, 70, 73, 83, 99, 100, 101.

Jak se volí?
- Prokázání totožnosti a státního občanství 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 
okrskové volební komisi svou totožnost a státní 

(pokračování na následující straně)
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Oznámení o době a místě konání voleb
do krajských zastupitelstev

občanství České republiky platným občanským 
průkazem  nebo  platným  cestovním  pasem 
České  republiky.  Neprokáže-li  volič  svou 
totožnost  a  státní  občanství České  republiky 
potřebnými  doklady,  nebude mu  hlasování 
umožněno. Po záznamu ve výpisu ze stálého 
seznamu  voličů  pro  volby  do  zastupitelstev 
krajů obdrží volič od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku šedé barvy opatřenou 
úředním razítkem. 

- Hlasovací lístky Hlasovací lístky pro volby 
do zastupitelstva kraje  se  tisknou samostatně 
pro  každou politickou  stranu,  politické  hnutí 
nebo koalici. Na každém hlasovacím lístku je 
uvedeno číslo určené losem. Vzhledem k tomu, 
že politické strany, politická hnutí nebo koalice 
mohou kandidovat pouze v některých krajích, 
nemusí být číselná řada na dodaných hlasova-
cích lístcích úplná. Hlasovací lístky jsou opat-
řeny otiskem razítka krajského úřadu. Hlasovací 
lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 
dny přede dnem voleb, tj. 14.října 2008. V pří-
padě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě 
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny 
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební 
místnosti okrskovou volební komisi o vydání 
nové kompletní sady hlasovacích lístků. 

- Způsob hlasování Po obdržení úřední obál-
ky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič 
do  prostoru  určeného  k  úpravě  hlasovacích 
lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude 
mu  hlasování  umožněno. V  tomto  prostoru 
vloží  volič  do úřední  obálky  jeden hlasovací 

lístek politické strany, politického hnutí nebo 
koalice,  pro niž  se  rozhodl hlasovat. Na hla-
sovacím  lístku může přitom zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uve-
dených na  témže hlasovacím  lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost. Pokud by 
tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, 
k  přednostním hlasům  se  nebude  přihlížet  a 
takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch 
politické strany, politického hnutí nebo koalice. 
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají 
na jeho posuzování vliv. 
Ve  prospěch  politické  strany,  politického 

hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací 
lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, 
změněna nebo dopsána. K takovým úpravám 
se nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou 

na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené 
a které nejsou vloženy do úřední obálky. Po-
škození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá 
vliv na jeho platnost, jsou-li z něj patrné potřeb-
né údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední 
obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění  prostoru určeného pro úpravu 

hlasovacích  lístků  vloží  volič  úřední  obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 

přípustné. S voličem, který nemůže upravit hla-
sovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv  však  člen  okrskové  volební  komise, 

a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do 
úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky. 

- Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může  požádat  ze  závažných,  zejména 
zdravotních,  důvodů obecní  úřad  a  ve  dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost,  a  to  pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. V tako-
vém případě  okrsková  volební  komise  vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Kdy a jak budou oznámeny výsledky 
voleb?
• výsledky zveřejňuje Český statistický úřad 

na svých stránkách www.volby.cz 
•  průběžné  výsledky  jsou  oznamovány po 

uzavření volebních místností, celkové výsledky 
jsou oznámeny o něco později Státní volební 
komisí 

Kde mohu získat další informace?
Další informace můžete získat:
- osobně u odboru vnitřních věcí, Městské-

ho úřadu v Králíkách, na adrese Karla Čapka 
316,  561  69 Králíky,  I.  patro  –  p. Miroslav 
Macháček,  pí  Světlana Vogelová,  pí  Jana 
Panchártková,
- telefonicky na tel. 465 670 871-873
-  případně  elektronicky www.kraliky.cz, 

www.czso.cz/xe/redakce.nsf/i/volby,  www.
volby.cz. 

Informaci za použití zdrojů z www.mvcr.cz 
zpracoval Miroslav Macháček

Gymnázium Králíky
Otevírané kurzy

doplňkové činnosti pro
školní rok 2008/2009
Na základě zjištěného zájmu o kurzy nabízené v doplňkové 

činnosti budou pro školní rok 2008/2009 otevřeny tyto kurzy:
Anglický jazyk pro začátečníky  –  lektor Mgr.  Zdenka 

Kolbová
Anglický jazyk – začátečníci + (jedná se o loňské začátečníky, 

kteří pokračují) - lektor Mgr. Zdenka Kolbová
Anglický jazyk – mírně pokročilí  –  lektor Mgr.  Zdenka 

Kolbová
Německý jazyk – lektor Mgr. Alena Krabcová
Výtvarná dílna – lektor Mgr. Mira Dušková, termín konání 

– každé úterý (mimo svátky) od 16:00 – 17:30.
Hra na el. hudební nástroje – lektor Mgr. Radomír Bílý
Český jazyk pro cizince – lektor Mgr. Marcela Cacková
Všichni  přihlášení  účastníci  budou  kontaktováni  a  budou 

s nimi domluveny další náležitosti ohledně průběhu kurzů tak, 
aby kurzy mohly od měsíce října začít. Pokud by byl ještě nějaký 
další zájemce o otevřené kurzy tak je možné se dodatečně přihlá-
sit 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. písem-
ně  na  adresu  školy: Gymnázium Králíky, Velké  náměstí  367, 
Králíky, 561 69.

Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele
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Gymnázium Králíky - tematický plán pro doplňkovou činnost
Výtvarná dílna - každé úterý (mimo svátky) od 16.00 do 17.30
Na žádost účastníků výtvarné dílny byly v tom-

to  školním  roce do plánu zařazeny především 
lekce se zaměřením na základy kresby a malby. 
V každém měsíci je jedna lekce (2hod) věnována 
pracím s různými materiály. Je možné se přihlásit 
na celé pololetí, pak je předplatné 50,-Kč na 1h, 
tj. do konce ledna 15 lekcí po 2h za 1500,-Kč. 
Nebo pro zájemce jen o jednotlivé lekce se platí 
na místě 70,-Kč 1h  tj. 140,-Kč za 1lekci. Plán 
s obsahem jednotlivých lekcí bude zveřejněn na 
webových stránkách školy, v tisku a také vyvěšen 
v budově gymnázia.

30. 9. - Základy kresby
(potřeby zajistí škola)
- první kroky
- trojrozměrné tvary
-  začátky  kreslení  předmětů  (kruh  a  válec 

v perspektivě) 
- identifikace zdroje světla
- stínování
7. 10. - Základy kresby
-  jednoduchá  perspektiva  (jednoúběžník, 

dvouúběžník)
- vzdušná perspektiva
- pohled z hlediska perspektivy
- nepravidelná perspektiva
- výběr krajiny
14. 10. - Základy kresby
- lidská postava (proporce, různé pozice)
- hlava (proporce, výrazy tváře, detaily-oko, 

ústa, nos, ucho)
- velikost zobrazovaných objektů
21. 10. - Podzimní dekorace a zdobení kvě-

tináčů (dle výběru)
Podzimní dekorace:
- věnce (na vstupní dveře, na stůl, na zeď.),
-  řetězy  a  girlandy  (nad  dveře,  nad  krb, 

apod.) 
- košíky, proutěné misky, květináče, závěsné 

koule
Potřeby:  aranžovací  hmota  (koule,  kužel, 

atd.)- dodá škola, polystyrénový korpus věnečku, 
slámový korpus, drátěný kruh (na základ věnců), 
větvičky na věnec – psí víno, kivi, vinná réva, 
vrbové proutky, tavná pistole – dodá škola, vázací 

drátky – dodá škola, kleště (štípací a kombinač-
ky)- dodá škola, nůž,nůžky (zahradní i obyčejné) 
– dodá škola, různé sušené ozdoby (možno využít 
i umělé) – křížaly z jablek, pomeranče, citrónu, 
sušené květiny,  koření  (celá  skořice,  badyán, 
bobkový list, nové koření aj.), plody – kdoule, 
malá jablíčka, ořechy, různé semeníky, přírodní 
nebo barvená lýka, větvičky břečťanu (částečně 
dodá  škola),  na  „živé dekorace“ –  aranžovací 
hmota, živé květy a různé trávy a listy a větvičky 
keřů, mech, velký talíř nebo mělká miska (aby 
nevyschla aranžovací hmota), květináče – nejlépe 
z pálené hlíny (lze dozdobit nebo nechat přírodní), 
košíky – podle velikosti plnit podzimně – malé 
ozdobné dýně, kdoule, jeřabiny, ořechy, břečťan, 
vřesy, dutá sláma – na řetězy, apod.
Zdobení květináčů – podzimní motivy:
-  zdobení  ubrouskovou  technikou  –  dodá 

škola
- ručně malované květináče (barvy po zaschnu-

tí odolné vodě) – dodá škola
Zdobení  keramických nebo porcelánových 

hrnků, talířů či misek.
4. 11. - Základy kresby
Kreslení předmětů a zátiší:
- model (výběr, uspořádání, vytváření různých 

plánů)
-  kompozice  a  rovnováha  (základní  formy 

kompozice)
-  různé  výtvarné  prostředky  (rychlá  skica 

voskovou  pastelkou,  pastelky  rozmyvatelné 
vodou, sepie)

11. 11. - Základy kresby
Pohled z hlediska perspektivy:  architektura 

– kresba (pohled do ulice)
18. 11. - Základy malby
- barvy (rozdělení, vlastnosti, kontrast, harmo-

nie - uplatnění těchto zkušeností, psychologické 
působení  barev nejen v malbě,  ale  i  v  řešení 
bytových interiérů, v odívání a líčení)
- kompozice
- co je to akvarel, kvaš, tempera, olej
- fixace a konzervování malby
25. 11. - Vánoční dekorace
- adventní věnec

- dekorativní stromek do zádveří nebo košík 
apod.
- vánoční ozdoby a řetězy (vizovické pečivo, 

lidové ozdoby z ořechů apod.,  ručně zdobené 
skleněné ozdoby )
- malé dekorace na vánoční stůl
- vánoční ozdoba z vypalovací hlíny
Potřeby: pálená hlína – práce z plátu, vykra-

jování,  zdobení,(ebeny. Glazurou nebo  ručně 
malované  engobami)- materiál  zajistí  škola, 
větvičky z jehličnanů, břečťanu, suché větvičky, 
suché  plody  (citrusy,  ořechy,  jeřabiny,  atp.), 
kousky  textilu,  stužky  (textilní,  jutové,  atp.), 
vizovické  těsto,  slané  těsto aj.,  samotvrdnoucí 
hmota – vykrajované a ručně malované.

2. 12. - Základy malby (potřeby zajistí 
škola)
- jak malovat vodovými barvami
- jak malovat temperou
9. 12. - Základy malby
Zátiší:
- rozměry a proporce
- barevnost (teplá škála, studená škála)
- malování štětcem na suchý a mokrý povrch
16. 12. - Základy malby
Zátiší: malba    podle  předlohy  (akvarelem 

nebo  temperou)
6. 1. - Základy malby
Krajina: 
- výběr krajiny
- různé techniky jak namalovat strom, oblohu
- malba krajiny pro začátečníky
13. 1. - Základy malby
Krajina  snů –  abstrakce  (využití  získaných 

znalostí o barvách a technikách)
20. 1. - Základy kresby a malby
Architektura:
-  linie  a  lavírování  (využití  znalostí  o  per-

spektivě)
- kresba štětcem podle předlohy
27. 1. - Kašírování
(materiál zajistí škola)
Prostorové  vytváření  z papírové  hmoty  a 

škrobu – dekorativní nádoba
Mgr. Mira Dušková

Dny vzdělávání dospělých Pardubického kraje
Vážení klienti, vážení spoluobčané,
v rámci Dnů vzdělávání dospělých Pardu-

bického kraje jsme pro vás v úterý 7. 10. 2008 
na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí připravili 
Den otevřených dveří. Od 13.30 hodin do 17 
hodin vám budou k dispozici odborní pracov-
níci všech odborů úřadu práce. Poskytneme 
vám  informace o  rekvalifikačních kurzech, 
o všech typech studia 
(střední, nástavbové, vysokoškolské, pre-

zentační, kombinované, dálkové a distanční). 
Odborní pracovníci odboru zprostředkování, 
trhu práce, kontrolního a právního a odboru 
státní sociální podpory vám také zodpoví vaše 
dotazy a poskytnou relevantní informace.
Rozmístění odborných pracovníků během 

Dne otevřených dveří:
Přízemí úřadu práce:
IPS: informace o všech typech a formách 

studia
Velká zasedací místnost: odborní pracov-

níci ITP

1. patro úřadu práce:
Odbor  zprostředkování:  zprostředkování 

zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti
Odbor trhu práce: volná místa, informace 

EURES
2. patro úřadu práce
Oddělní rekvalifikací: informace o rekva-

lifikačních kurzech
Oddělení speciálního poradenství: pracov-

ní rehabilitace, individuální poradenství
Malá zasedací místnost: odbor  státní  so-

ciální podpory
3. patro úřadu práce:
Odbor kontrolní a právní
Těšíme se na vaši návštěvu.

Za kolektiv spolupracovníků
Úřadu práce v Ústí nad Orlicí
Ing. Jindřich Hruška, ředitel.
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Úvod do meteorologie
(pokračování z předchozího čísla)
6.3 Okluzní fronty 
Okluzní fronta, nebo též krátce jen okluze, 

je systém vznikající tehdy, když studená fronta 
dožene  pomaleji  postupující  teplou  frontu  a 
dojde  k  jejich  spojení. V  tomto  okamžiku  je 
teplý sektor tlakové níže uzavřen a teplý vzduch 
zbylý po  tomto sektoru  je vytlačován vzhůru 
a  jakoby  rozmělňován mezi  dvěma oblastmi 
studeného vzduchu. 
Byl-li  studený  vzduch  pronikající  za  stu-

denou  frontou  chladnější  (tou  frontou,  která 
dohání  frontu  teplou),  než  studený  vzduch 
nacházející se před teplou frontou, hovoříme o 
studené okluzi (viz obr.). Tato situace nastává 
ve Střední Evropě  hlavně  v  létě. Byl-li  však 
tento studený vzduch méně chladným než stu-
dený vzduch před teplou frontou, vzniká teplá 
okluze (viz obr.). 
Počasí na okluzních  frontách  je  závislé na 

tom, o jaký typ okluze se jedná. V případě teplé 
okluze se podobá počasí typickému pro teplou 
frontu, v případě studené okluze naopak počasí 
panující při studené frontě. Povětrnostní projevy 
však bývají v obou případech slabší než na teplé 
resp. studené frontě. 

6.4 Stacionární fronty 
Stacionární fronty nejsou co do kvality další 

typem front. Jedná se o teplou či studenou fron-
tu, která setrvává po delší dobu celkem neměně 
na  jednom místě. Tyto  „nepohyblivé“  fronty 
leží obvykle v protáhlé brázdě nízkého tlaku a 
prochází, hlavně ve vyšších hladinách atmosfé-
ry, skoro rovnoběžně s izobarami. Jejich forma 
má v jednotlivých úsecích charakter fronty teplé 
(je-li aktivní teplý vzduch) nebo fronty studené 
(je-li aktivní studený vzduch).

6.5 Zvlněné fronty 
Tyto  fronty  vznikají  na  dlouhých  stude-

ných, zřídka  i  teplých,  frontách, na nichž se 
v  krátkých  úsecích mění  samotný  charakter 
fronty na opačný (např. bývalá studená fronta 
se projevuje jako teplá). Vyskytuje se na nich 
vertikálně  mohutná  vrstevnatá  oblačnost 
s nízko ležící základnou, v létě doprovázená 
bouřkami. Vznikne-li na studené frontě vlna, 

pak se vlastní předpověď počasí stává velmi 
nejistou, neboť projevy této vlny mohou být 
nevýrazné, nebo naopak poměrně dramatické. 
Obvykle je však ale množství srážek na zvl-
něné frontě vyšší než na běžné frontě a doba 
jejich trvání je delší. 
Předpovědět  vznik  vln  je  i  při  dnešních 

matematických  modelech  velmi  obtížné. 
Kromě vlastního charakteru fronty a rozložení 
tlakového  pole  se  na  vzniku  vln  významně 
podílí  také  georeliéf.  Trvají-li  podmínky 
cyklogeneze  (podmínky,  za  kterých  vlna 
vzniká) dostatečně dlouhou dobu, vytvoří se 

Okluzní fronta – studená okluze (podle J. Englanda a H. Ulbrichta, 1980)

Okluzní fronta – teplá okluze (podle J. Englanda a H. Ulbrichta, 1980)

na vrcholu frontální vlny nová cyklóna. 

6.6 Výškové fronty 
Výškové fronty jsou rozhraním dvou vzdu-

chových hmot, které nedosahují až na zemský 
povrch. Toto rozhraní bývá obvykle ve středních 
a horních vrstvách troposféry, čili ve výškách 
nad  3  kilometry. Většinou  jde  o  normální 
frontu, která se přemisťuje nad tenkou vrstvou 
přízemního silně podchlazeného vzduchu. Je-li 
výšková fronta vzdálena od zemského povrchu 
více než 3 km, pak již obvykle z frontální ob-
lačnosti srážky nevypadávají a taková fronta se 
projeví pouze zvětšenou oblačností.

(pokračování příště)

Turistická oblast Králický Sněžník se představuje
spolu  s Českomoravským Pomezím, Orlicko 
– Třebovskem, Podorlickem a Chrudimskem 
mezi  respektované  turistické  oblasti. Během 
projektu bude vydána celá  řada propagačních 
tiskovin  jako  jsou katalogy pro  letní  či  zimní 
dovolenou, pro pobyty  rodin s dětmi, nabídka 
pro školy a firmy, popis aktivní turistiky či pře-
hled ubytovatelů. Dalším, neméně důležitým, 
prostředkem propagace je v současné době inter-
net. Proto je dalším prvkem projektu vytvoření 
Turistického  informačního portálu, který bude 
sledovat moderní  trendy  vyhledávání  služeb 
v cestovním ruchu, hlavně z pohledu potenci-
álních  zákazníků. Zároveň  bude  plnit  funkci 
rezervačního  systému.  Posledním  nástrojem 
marketingové podpory, použitém v našem pro-
jektu, je prezentace na veletrzích, spolupráce s 
médii a cestovními kancelářemi. Celkový objem 

potřebných finančních prostředků činí  cca 5,6 
mil. Kč na období 2008 - 2009.
S tímto projektem jsme se ucházeli o dotaci 

poskytovanou  prostřednictvím Regionu  sou-
držnosti Severovýchod ze strukturálních fondů 
Evropské unie. Regionální rada na svém zasedání 
v červenci letošního roku rozhodla o přidělení do-
tace ve výši 92,5 %, což  reálně znamená bezmála 
5,2 mil. Kč. O zbývající finanční krytí se podělí 
obce s podnikateli, a to v poměru 50:50.
Z  dlouhodobého  hlediska  považujeme  za 

nutné, aby TO Králický Sněžník získala pověst 
moderní,  atraktivní  a  cílevědomé  destinace. 
Máme toho mnoho, co můžeme nabídnout, ale 
musíme to umět prodat. A to se budeme muset 
naučit. Lidé k nám musí přijíždět  s  napjatým 
očekáváním a odjíždět plni  smyslových zážit-
ků. Podělí se o ně s rodinou, kolegy, známými. 
Začnou se k nám vracet, protože budou mít stále 

co objevovat. Stojíme na začátku cesty o jejímž 
cíli máme celkem jasnou představu, ale trasa je 
místy drsná, místy skrytá za různými vzájemný-
mi rozpory, klikatí se, vede občas do kopce a pak 
zase prudce padá do hlubin. Je toho mnoho, co 
pro překonání různých překážek budeme muset 
obětovat, ale výsledek se při dobré vůli všech 
dostaví. Určitě.
Dovolte mi, abych na závěr touto cestou po-

děkoval všem, kteří se na vzniku a prosazování 
této jedinečné myšlenky podíleli. Zejména děkuji 
minulému, ale i současnému vedení města Králí-
ky, starostkám a starostům zúčastněných obcí a 
podnikatelům za jejich obětavý přístup a postoj 
k rozvoji cestovního ruchu celé oblasti pod pro 
nás  bezesporu  nejkrásnější  horou. Králickým 
Sněžníkem.

Petr Vrzal, předseda správní rady,
Králický Sněžník, o. p. s.

(pokračování ze strany 1)
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15. 10. 2008 pomůžete žít ve tmě
Již devátý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka 

letos pořádá Sjednocená organizace nevidomých 
a  slabozrakých. Ve více  než dvě  stě  padesáti 
městech se tak znovu objeví dobrovolníci v bí-
ločerných trikách a budou prodávat originální 
bílou patelku. Výtěžek  sbírky bude použit  na 
speciální výukové programy pro zrakově posti-
žené. Záštitu nad akcí převzala paní hraběnka 
Mathilda Nostitzová.
Patnáctý říjen je od roku 1964, pod názvem 

Den bílé hole, mezinárodním svátkem zrakově 
postižených lidí. Podle údajů Světové zdravot-
nické organizace  žije  na  celém  světě  asi  180 
milionů  lidí  s  vážným zrakovým postižením, 
z toho více než 40 milionů nevidomých.
Člověk, který přišel  o  svůj  zrak,  je více  či 

méně odkázán na solidaritu ostatních. Právě ten-
to den je příležitostí rozhlédnout se kolem sebe a 
projevit účast s nevidomými. Téměř každý z nás 
si někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty 
a strachu při pohybu poslepu –  třeba když na 
schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře „na 
slepou bábu“. Žijí však mezi námi lidé, kteří se 
bez zraku musí obejít 24 hodin denně. I ty nej-
obyčejnější činnosti všedního dne pak vyžadují 
vedle odhodlání, pevné vůle a soustředění také 
jistou dávku speciálních dovedností.
Cílem  projektu  je  pomoci  nevidomým  a 

slabozrakým k maximální samostatnosti a navrá-
cení zpět do běžného života, např. formou výuky 
prostorové orientace  a  samostatného pohybu, 
výuky čtení a psaní Braillova bodového písma, 
doporučením vhodných rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek a nácviku práce s nimi.
SONS a obecně prospěšné společnosti Tyflo-

servis a TyfloCentra spolupracují na poskytování 
komplexní škály služeb pro zrakově postižené 
na celém území České republiky. Jejich služby 
zahrnují výuku speciálních dovedností nezbyt-
ných  pro  zrakově  postižené,  průvodcovské 
a  předčitatelské  služby,  poradenské  služby, 
nácvik ovládání speciálně upravených počítačů 
a  elektronických  pomůcek. Dalšími  projekty 
realizovanými těmito společnostmi jsou podpora 
zaměstnanosti zrakově postižených, komento-
vané kino, výcvik vodicích psů, odstraňování 
architektonických bariér (např. zvukové značení 
přechodů, tramvají, metra nebo speciální dlažba) 
a také celá škála volnočasových a sportovních 
aktivit.

Jak podpořit Bílou pastelku?
• zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků 

v ulicích měst dne 15. října 2008
•  kdykoli  přispěním do  kasiček  v  podobě 

černého vodicího psa v obchodech
• zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 

30 Kč ve formátu DMS PASTELKA na číslo 
87777
• převodem na účet 19-99663399/0800

Děkujeme za vaši podporu.
Sjednocená organizace nevidomých a slabo-

zrakých ČR, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 
221 462 462, sons@sons.cz

www.bilapastelka.cz

Kde Bílá pastelka proběhne?
Hlavní město Praha
Středočeský kraj: Benešov, Brandýs  nad 

Labem,  Český  Brod,  Čáslav,  Čelákovice, 
Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kutná Hora, 
Lysá, Mělník, Mladá Boleslav, Neratovice, 
Nymburk,  Poděbrady,  Příbram,  Rakovník, 
Sedlčany, Slaný.

Jihočeský kraj:  České Budějovice,  Bo-
rovany, Český Krumlov,  Jindřichův   Hradec, 
Lhenice, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, 
Trhové Sviny, Volyně.

Plzeňský kraj: Plzeň, Domažlice, Horažďo-
vice, Klatovy, Kralovice, Planá, Rokycany, Stod, 
Stříbro, Sušice, Tachov.

Karlovarský kraj: Karlovy Vary, Bochov, 
Dalovice, Chodov, Chomutov, Cheb, Jáchymov, 
Kadaň, Klášterec, Kraslice, Kynšperk, Loket, 

Mariánské Lázně, Nejdek, Ostrov  nad Ohří, 
Sokolov, Toužim, Žlutice.

Ústecký kraj:  Ústí nad  Labem,  Děčín, 
Litoměřice, Most,  Rumburk,  Štětí, Teplice, 
Varnsdorf, Žatec.

Liberecký kraj:  Liberec, Cvikov, Česká 
Lípa,  Frýdlant,  Jablonec,  Jilemnice, Mimoň, 
Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod.

Královehradecký kraj: Hradec Králové, 
Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice, 
Dobruška, Dvůr Králové, Hořice v Podkrkono-
ší, Hostinné, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, 
Jaroměř,  Jičín, Kostelec  nad Orlicí, Náchod, 
Nová  Paka, Nové Město  nad Metují, Nový 
Bydžov, Opočno, Police nad Metují, Rychnov 
nad Kněžnou, Smidary, Stěžery, Trutnov, Tře-
bechovice pod Orebem, Úpice, Vrchlabí, Police 
nad Metují.

Pardubický kraj: Pardubice, Česká Třebová, 
Damníkov, Dašice, Dolní Dobrouč, Heřmanův 
Městec, Hlinsko, Holice, Horní  Sloupnice, 
Hrochův Týnec, Choceň, Chrudim, Jablonné nad 
Orlicí, Jevíčko, Králíky, Lanškroun, Lázně Bě-
lohrad, Letohrad, Litomyšl, Moravská Třebová, 
Polička, Přelouč, Skuteč, Svitavy, Třemošnice, 
Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk.

Vysočina: Jihlava, Bystřice nad Perštejnem, 
Havlíčkův Brod, Chotěboř, Moravské Budějovi-
ce, Nové Město na Moravě, Pacov, Polná, Telč, 
Třebíc, Žďár nad Sázavou.

Jihomoravský kraj: Brno, Adamov, Blan-
sko, Boskovice, Břeclav, Bučovice, Černá Hora, 
Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Jedovnice, Kun-
štát, Kyjov, Letovice, Lipovec, Lysice, Mikulov, 
Moravský Krumlov, Rájec –  Jestřebí, Rosice, 
Rousínov, Slavkov, Sloup, Strážnice, Tišnov, 
Velké Opatovice, Znojmo.

Zlínský kraj:  Zlín,  Brumov  -  Bylnice, 
Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Fryšták, 
Hluk, Holešov, Hulín, Chropyně, Kelč – Loučka, 
Koryčany, Kroměříž, Luhačovice, Napajedla, 
Ostrožská Nová Ves, Otrokovice, Rožnov pod 
Radhoštěm, Slavičín, Slušovice, Staré Město, 
Uherské Hradiště,  Uherský Brod, Uherský 
ostroh, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, 
Vizovice, Vsetín.

Olomoucký kraj: Olomouc, Bludov, Hrani-
ce, Jeseník, Libina, Lipník, Litovel, Mohelnice, 
Petrov, Postřelmov, Prostějov, Přerov, Rapotín, 
Štemberk,  Šumperk, Uničov, Velké  Losiny, 
Vyškov, Zábřeh.

Moravskoslezský kraj: Ostrava, Bílovec, 
Bohumín,  Frenštát  pod Radhoštěm,  Frýdek-
Místek, Frýdlant, Havířov, Hlučín, Kopřivnice, 
Krnov, Nový Jičín, Opava.
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Žáci ZŠ praktické Králíky učí
sebe i okolí třídit odpad

V dubnu naše škola uspěla v grantovém ří-
zení MŠMT v oblasti environmentální výchovy 
s  projektem „Zdravá“ škola se „zdravou“ 
zahradou ve „zdravém“ prostředí. Cílem 
projektu bylo:

• Dozvědět se, co se děje s odpadem, který 
po nás zbude
• Přemýšlet, co, kam a proč vyhodíme - na-

učit se třídit odpad
• Třídit  bioodpad,  využívat  ho  jako  hno-

jivo  
• Rozšířit osvětu o nakládání s odpady mezi 

občany
• Vybavit školu kompostéry, drtičem větví, 

kvalitním, bezpečným zahradnickým nářadím
• Ekologicky obhospodařovat zahradu (bez 

umělých hnojiv) – vytvořit biozahradu
• Zapojit školu do mezinárodního projektu 

Ekoškola
A  jaké  jsou  výsledky  našeho  již  zrealizo-

vaného projektu? Tématikou odpadů jsme se 
zabývali téměř ve všech vyučovacích hodinách. 
Ve Středisku ekologické výchovy Paleta v Par-
dubicích jsme se učili třídit odpad, seznamovali 
se s důležitostí třídění odpadů při výukových 
hrách. Výsledkem  je  třídění  odpadů  v  celé 
škole na bioodpad, papír, plasty, nebezpečný 
odpad,  sklo,  směsný  odpad,  v  letošním  roce 
přibude elektroodpad. Před budovou školy jsme 
vytvořili hřbitov odpadků, ze kterého zjistíte, 
jak  dlouho  se  jednotlivé  odpadky  v  přírodě 
rozkládají,  pokud  je nepoužijete k  recyklaci. 
Dále byly instalovány dvě informační tabule. 
Na první je popsáno, jak správně třídit a co se 
dále děje s vytříděným odpadem. Druhá tabule 
je u kompostéru a informuje nás o tom, co do 
něj patří (tzv. bioodpad). Školní zahradu jsme 

vybavili novým nářadím. A v neposlední řadě 
jsme  se  zapojili  do mezinárodního  projektu 
Ekoškola (více o projektu na www.ekoskola.
cz). Celý rok nás čeká spousta práce, abychom 
tento prestižní titul získali.

Ekotým ZŠ praktické Králíky

M Ě S T O   K R Á L Í K Y
se sídlem MěÚ Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

VYHLAŠUJE
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

vedoucí odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Králíky
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, orientace v právních normách, samostatnost a flexibilitu, spolehlivost, vysoké
 pracovní nasazení,komunikativnost, znalost uživatelského software Word, Excel, znalost problematiky výhodou.
Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažený věk 18 let, způsobilost k právním
 úkonům a bezúhonnost, ovládá jednací jazyk. 
Nabízíme: možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb.,
 ve znění pozdějších předpisů - 10 PT.
Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul, - datum a místo narození, - státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, - datum a podpis uchazeče, - kontaktní spojení,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících

se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizince obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný

domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém v zdělání,
- prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. 

Předpokládaný termín nástupu: dohodou. Pracovní poměr: na dobu neurčitou.  Místo výkonu práce: Městský úřad Králíky.
Písemné přihlášky zasílejte do 13. 10. 2008 včetně na adresu: Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – vedoucí odboru obecní živnostenský úřad.“
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Syn zachránil
život svému otci
Dne  30.  srpna  2008  se  v  obci Vysoký 

Potok stala vážná nehoda. Při svážení dře-
va se ve stráni převrátil s řidičem traktor a 
přimáčkl ho mezi blatník a volantovou tyč. 
Vše viděl syn řidiče, který běžel pro pomoc 
asi do dva kilometry vzdálené obce. Díky 
včasnému přivolání pomoci byl  jeho otec 
přepraven vrtulníkem do nemocnice, kde se 
podrobil několika operacím a nyní je mimo 
ohrožení  života. Svým  rychlým  jednáním 
zachránil syn otci život.
Hasiči z Králík jeho čin odměnili drobný-

mi dárky, na jejichž zajištění se také podílely 
firmy Zeman, Alena Jirásková a Sdružení 
pro králický karneval.
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Horní Lipka – oprava střešní krytiny kostela
Při opravě střešní konstrukce na kostele v Horní Lipce byla nalezena 

kovová schránka. Schránka byla komisionelně otevřena, obsah zdoku-
mentován a předán do sbírkového fondu městského muzea. Schránka 
obsahovala mimo  jiné  i  ukázky platidel  používaných  na  obsazených 
územích Německem/Rakouskem,  dále  zde  byly  listiny  vztahující  se 
k požáru kostela. Víko schránky bylo signováno jménem Wilh. Műck, 
Spengler (klempíř), Grulich 299 (Králíky 299). Překlad listin provedla 
paní Žaneta Filipová z městského muzea.

Všem dobrodincům!
26. května t.r. byla obec Horní Lipka postižena velkým požárem. Do 

našeho kostela udeřil  blesk a vzápětí  se všechno ocitlo v plamenech. 
Ačkoli ze všech stran přicházela pomoc, díky silnému větru nebylo možné 
mnoho zachránit. Vnitřní zařízení bylo téměř zcela zničeno od padajících 
hořících trámů. Také monstrance a teprve před dvěma lety pořízený nový 
zvon padly za oběť plamenům.
Protože obnova našeho kostela je spojena s vysokými náklady, po-

jistná suma je pouze malá a krom toho se naše obec potýká s finančními 
problémy, obracíme se na všechny přátele a příznivce s velkou prosbou 
o poskytnutí finančního daru. Jakýkoli, i malý příspěvek je vítán.
Všem příznivcům  a  dárcům  již  předem vyslovujeme  vřelé  „Bůh 

zaplať“.
Dary přijímá:
Obecní úřad v Horní Lipce u Králík. (Čechy), Katolický farní úřad 

v Králíkách.

Zpráva o požáru kostela v Horní Lipce 26. května 1923
Kostel v Horní Lipce byl postaven v roce 1818. V roce 1862 uhodil 

blesk do zadní  části  kostela  a poškodil obraz  sv. Anny. Pomoc přišla 
rychle a proto byl požár brzy uhašen. Během světové války musely být 
na  základě  vládního  nařízení  sundány oba  zvony,  které  byly  použity 
k přetavení na děla. V této válce ztratila naše obec 30 silných a zdravých 
mládenců a otců od rodin.
26. května 1923 ve 3 hodiny odpoledne vyhořel kostel následkem úderu 

blesku do základů. Blesk uhodil do věže kostela a lze předpokládat, že 
se pravděpodobně rozdělil na více částí, neboť byly zjištěny škody na 
varhanách a u hlavního vchodu. Rovněž byly zaznamenány trhliny nad 
kazatelnou u postranního oltáře a v sakristii. Během chvíle se celá věž 
i s krovem ocitly v plamenech. Ihned byli svoláni místní hasiči i oby-

vatelstvo, požární stříkačka umístěna u potoka v blízkosti domu čp. 82, 
následně položena asi 200 m dlouhá hadice a uvedena do provozu. 
Protože se v přízemní části kostela drží vlhkost, nacházely se veškeré  

církevní propriety na půdě. Pánové Willibald Becker, hospodář z Horní 
Lipky čp. 33, dále p. Friedrich Harbich, syn hospodáře z Horní Lipky 
čp. 87 a p. Ferdinand Hördler,  kostelník  z Horní Lipky čp. 31  i  přes 
hustý dým pronikli až na půdu, vylomili skříň a zachránili tak většinu 
mešních  rouch  a  některé  drobnosti. Další  pokus  několika  statečných 
hasičů proniknout do kostela znovu zmařil oheň, který se šířil obrovskou 
rychlostí. Vzácné monstrance a mnoho dalších církevních předmětů tak 
spolkly plameny. Nový zvon, který v roce 1921 pořídil úřadující zástupce 
starosty p. Hugo Stumpf z Horní Lipky čp. 82 a který byl dne 6. března 
1921  slavnostně vysvěcen  tehdejším panem  farářem,  nyní  velebným. 
kanovníkem Brüxem, se při pádu z věže pravděpodobně roztříštil a z větší 
části roztavil v ohni. Původně vážil 70 kg a nesl jméno „Sv. Anna“, podle 
svých kmoter Anny Beckerové z Horní Lipky čp. 33 a Anny Rotterové 
z Horní Lipky čp. 19. Byl ulit ve zvonařství p. Hermanna Neumanna 
z Bodenbach a.E./(možná Podmokly-pozn. překl.) a  stál 3 161 korun. 
Peníze pocházely z dobrovolných příspěvků a ze sbírky místního ochot-
nického divadelního souboru.
Místní  hasiči  vynaložili  veškeré  úsilí,  aby  požár  dostali  pod  kon-

trolu.  Podařilo  se  zachránit  varhany,  několik  soch  a  obrazů  svatých. 
Při záchranných pracech došlo ke zranění  hasičů Josefa Kretschmera 
z Horní Lipky čp. 41 a Josefa Waltera z Horní Lipky čp. 68 následkem 
padajících hořících trámů. Zejména první jmenovaný zůstal po několik 
týdnů upoután na lůžko. Zdravotnická služba králických hasičů a p. dr. 
Fritz Frankel poskytli zraněným první pomoc. 
V současné době mají místní hasiči 53 aktivních členů, jejich velitelem 

je revírník p. Ferdinand Rotter. Jejich organizace je velmi dobrá.
Při požáru přijely na pomoc také hasičské sbory z Červeného Potoka, 

Prostřední Lipky a Dolní Moravy, které se  ihned zapojily. Kolem 10. 
hodiny večer se podařilo požár zlikvidovat.
27. května 1923 svolal starosta obce p. Hugo Weigel z Horní Lipky 

čp. 86 schůzi obecního zastupitelstva, které čítá 15 členů. Zastupitelé 
jednomyslně  schválili  co  nejrychlejší  obnovu  kostela,  avšak místo 
původní cibulové věže rozhodli o vybudování věže špičaté. Dále bude 
mít kostel podle předpisu ještě druhý vchod. 31. května 1923 byli oby-
vatelé obce pozváni do hostince pí. Marie Sturmové čp. 44 na lidovou 
schůzi. Všichni  účastníci  se  s  rozhodnutím  zastupitelů  ztotožnili  a 
rovněž souhlasili  s předloženými návrhy králického stavitele p.  ing. 
J. Hübnera (získal zakázku). Každý obyvatel se zavázal k bezplatné 
pomoci při výstavbě.
Náš kostel byl pojištěn na pouhých 8 000 Kč, náklady na jeho obnovu 

se odhadly na 60 000 – 70 000 Kč. Poválečné útrapy, zdražení veškerého 
základního stavebního materiálu a ostatní vysoké náklady zapřičinily, 
že obec nebyla schopna uhradit obnovu kostela z vlastních prostředků. 
Proto se představitelé obce obrátili na pana hraběte Karla Michaela v. 
Althanna a p. knížete Liechtensteina s prosbou o laskavé přispění v této 
věci. Hrabě Althann daroval finanční částku ve výši 1 000 Kč a poskytl 
20% slevu na dřevo ze svého revíru jako stavební materiál. Významné 
příspěvky přišly i z okolních obcí, jedná se o následující dárce: katolický 
spolek v Králíkách, obec Heřmanice, Dolní a Velká Morava, Prostřední a 
Dolní Lipka, Červený Potok, Hedeč, Dolní Boříkovice, Celné, Těchonín, 
Hanušovice, Vysoký Potok, Malá Morava, Čenkovice, Breitenfurth ve 
Slezsku (možná Široký Brod na Jesenicku – pozn. překl.), Březná, Dvůr 
Raškov, Böhmischdorf ve Slezsku (možná Česká Ves na Jesenicku – pozn. 
překl.) a mnoho dalších.
Přípravné  práce  postupovaly  v měsíci  červnu  kvůli  studenému  a 

deštivému počasí (byl to nejstudenější červen za několik desetiletí) jen 
velmi pomalu, 5. července byla dokončena střecha. 
9. července začaly práce na stavbě věže a v neděli 15. července se usku-

teční slavnostní osazení makovice a kříže na jejím vrcholu, které provede 
tesařský polír Josef Plozek z Heřmanic. Kříž zhotovil zámečnický mistr 
p. Josef Katzer z Horní Lipky čp. 125. Slavnostní řeč při té příležitosti 
pronese p. farář Peschke z Králík. Oslavy se účastní obecní zastupitelé, 
40 počestných dam, místní sbor dobrovolných hasičů a školní mládež.
Sepsáno dne 14. července roku 1923: Hugo Stumpfem obecním ta-

jemníkem a místostarostou obce.
Podepsáni: Hugo Weigel  starosta  obce, Willibald Scholz  ob.  rada, 

Valentin Brauner ob. rada, Rudolf Seifert ob. rada, Valentin Stumpf školní 
rada, Ferd. Prause, Karl Demuth, Franz Rotter, Johann Brauner, Franz 
Reiter, Albert Schulz, Franz Simon, Johann Weiß, Brauner Ferdinand
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P O Z V Á N K A
Oblastní pobočka SONS Česká Třebová 
ve spolupráci s Městem Králíky pořádá 

ve čtvrtek 23. října 2008
Výstavu kompenzačních pomůcek

pro zrakově postižené
Pomůcky budou vystaveny 

v  zasedací místnosti MěÚ Králíky, ul. K. Čapka 316,
2. patro od 10.00 do 12.00 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé

Poukázkové systémy v sociálních dávkách
Dne 3. 9. 2008 pověřila Rada města paní sta-

rostku podpisem smlouvy se společností Accor 
Services CZ s. r. o., Praha, o odběru poukázek, 
jejichž prostřednictvím budou vypláceny dávky 
pomoci v hmotné nouzi. Poukázky jsou graficky 
podobné  stravenkovým poukázkám  známým 
pod  označením Ticket  Services,  které  distri-
buuje  totožná  společnost,  jsou však odlišeny 
tak, aby nemohly být zaměněny se stravenka-
mi. Zástupce  společnosti  se  zavázal  vytvořit 
v Králíkách  a  v Červené Vodě  síť  obchodů 
- odběratelů, u nichž budou moci být poukázky 
uplatněny. Odběratelé poukázek budou moci za 
tyto poukázky vydávat veškeré zboží z  jejich 
sortimentu,  vyjma  alkoholických  nápojů  a 
tabákových výrobků. O plnění tohoto pravidla 
se může distributor poukázek přesvědčovat kon-
trolními nákupy. Poukázky jsou distribuovány 
v nominálních hodnotách 30, 50, 100 a 200 Kč 
s platností do konce kalendářního roku. 
Dávky pomoci v hmotné nouzi budou vyplá-

ceny  formou poukázek  jen zčásti  a některým 
klientům.  Poukázky  se  tedy  nebudou  týkat 
všech příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi. 
Klient, kterému bude dávka touto formou vy-
plácena, obdrží dávku pomoci v hmotné nouzi 
ve  formě poukázek  jen  zčásti,  zčásti  formou 
peněžní. Podle ustanovení § 43, odst. 4, zákona 
č.  111/2006 Sb.,  o  pomoci  v  hmotné  nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů, způsob výplaty 
určuje plátce dávky, tzn. Městský úřad Králíky, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 
Před podpisem smlouvy o odběru poukázek 

jsme  ve  spolupráci  se  zástupcem dodavatele 
poukázek  vytipovali některé obchody, v první 
fázi  prodejny  potravin,  případně  potravin  a 
dalšího  sortimentu  v Králíkách  a  v Červené 
Vodě.  Pokud  by  některý  z  obchodníků,  a  to 

i s jiným sortimentem zboží než potravin, měl 
zájem o  zapojení  do  sítě  příjemců poukázek 
pomoci v hmotné nouzi, resp. chtěl se seznámit 
s podmínkami zapojení se do sítě odběratelů, in-
formace poskytne p. Strnad na tlf. 465 670 861. 
V případě zájmu o podrobnější informace bude 
předán kontakt na distributora poukázek.
Ve stadiu diskuse je změna zákona o pomoci 

v hmotné nouzi, podle které by měly být dávky 
pomoci  v  hmotné  nouzi  vypláceny  formou 
poukázek každému z příjemců, a to alespoň ve 
výši 35 % dávky.
Stejná změna by se do budoucna měla do-

tknout i zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, podle které by měl být příspěvek na 

péči vyplácen formou poukázek, které by bylo 
možno  utratit  jen  u  registrovaných  poskyto-
vatelů sociálních služeb (pečovatelská služba, 
domov pro seniory …). Ti, kteří by touto formou 
poskytovaný příspěvek na péči neutratili u re-
gistrovaných poskytovatelů  sociálních  služeb 
(nevrátili by příspěvek zpět do systému soci-
álních služeb), byli by na příspěvku „kráceni“. 
Příspěvek na péči v peněžní hodnotě by byl nižší 
než příspěvek poskytovaný formou poukázek, 
resp. formou kombinovanou – forma poukázek 
a peněžení forma. 
Obecně má forma poukázek v systému so-

ciálních dávek zajistit jejich lepší využitelnost 
a zamezit jejich zneužívání.

Pro úplnost - MěÚ Králíky vyplatil za období leden až srpen roku 2008 na:
dávkách pomoci v hmotné nouzi        1.506.762,-  Kč 
dávkách občanům  těžce zdravotně postiženým      2.155.205,- Kč 
příspěvku na péči          18.013.500,-Kč

Strnad B., odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Přehlídka
škol

Přemýšlíte  pro  jakou  střední  školu  se 
rozhodnout? Váháte  jakou  školu  nebo 
učiliště  si  vybrat? Nevíte  jaké možnosti 
studia vám střední školy nabízí ? Na tyto 
otázky a celou řadu dalších otázek vám dá 
odpověď Přehlídka  středních  odborných 
škol a učilišť, která se koná ve dne 8. 10. 
a 9. 10. 2008 v pěkném prostřední SOŠ a 
SOU technických oborů na Skalce v České 
Třebové. Ve středu 8. 10. můžete Přehlídku 
navštívit od 12 do 17 hodin, ve čtvrtek 9. 
10.  od 8 do 17 hodin. Přítomní  zástupci 
škol  vám  poskytnou  informace  o mož-
nostech  studia,  prohlédnete  si  studijní 
dokumenty škol, seznámíte se s výrobky 
škol. Některé  z  výrobků  si můžete  také 
zakoupit. Na Přehlídce se prezentují školy 
nejen našeho okresu, ale i z okresu  Pardu-
bice, Hradec Králové, Jeseníku a dalších 
regiónů. Odborní  pracovníci  odboru  po-
radenství Úřadu  práce  v Ústí  nad Orlicí 
vám poskytnou  informace o možnostech 
studia v celé ČR a další doplňkové služby 
(testování žáků, apod.).

Úřad práce v Ústí nad Orlicí

KRÁLICKÝ TUZEMÁK
Králický  tuzemák  je  rozhodně  bezpečný! 

Zhruba před měsícem se v některých médiích 
objevila  zpráva  o  tom,  že Králický  tuzemák 
může být škodlivý. S plnou vážnosti a odpověd-
ností mohu prohlásit, že to není pravda. Zprávu 
o možné škodlivosti dále šířila i některá regi-
onální média, aniž by si uvedenou skutečnost 
ověřila u výrobce nebo u mne jako výhradního 
distributora v CZ a SK. Uváděná hodnota 1 880 
miligramu metanolu byla naměřena ve výrobě 
v  lihu,  který  nebyl  určen  k výrobě  lihovin. 
Podle  výsledku  akreditované  laboratoře  byla 
hodnota metanolu  v Králickém  tuzemáku ve 
výši 832 miligramů. Šarže č.413 ve které bylo 
toto množství zjištěno se vůbec do oblasti Králík 
nedostala.  Jenom pro vaši  informaci uvádím, 
že ČSN stanoví povolené množství 800 mili-
gramů a povolené množství pro pálenky činí 
15 000 miligramů v litru absolutního alkoholu. 
Králický tuzemák zakoupíte u všech dobrých 
prodejců.
V  letošním  roce  mám  nejlepší  prodeje 

v historii. Prodávané lihoviny si získávají stále 
nové zákazníky. Pro  letošní vánoční  trh  jsem 
připravil  novou  řadu medovin. Na  příští  rok 
připravuji další příjemné překvapení. Králický 
tuzemák pravidelně doma konzumuji v různých 
podobách a oční pozadí mám v pořádku. Díky 
tomuto testování jsem přišel na nový typ hor-
kého nápoje. Jedná se o „Králický horský čaj“. 

Příprava spočívá v tom, že do velkého čajového 
hrnku nalejete 0,25 L horké vody, vložíte sáček 
ovocného čaje, nalejete 0,05 L Králického tu-
zemáku, přidáte  lžičku  lesního medu, přidáte 
0,02L Králického bylinného likéru PATRIOT a 
to vše dobře zamícháte. Podávejte s láskou!

Tisková zpráva
J. Králík, j.kralik@centrum.cz

GSM: 774 696 111

Flora Olomouc
podzimní akce
9. – 12. 10. FLORA OLOMOUC 2008 

– podzimní etapa
výstava  ovoce,  zeleniny,  školkařských 

výpěstků a podzimní zahradnické trhy
Výstaviště Flora Olomouc.

9. – 12. 10. OLIMA 2008
festival gastronomie a nápojů
Výstaviště Flora Olomouc.

23. – 26. 10. BYDLENÍ 2008
výstava  nábytku,  vybavení  interiérů, 

životního  stylu
Výstaviště Flora Olomouc.
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5. ROČNÍK HEŘMANICKÉHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
Další z pořadí vesnických fotbalových turnajů 

se konal dne 13. září 2008 na zapůjčeném hřišti 
v Červeném Potoce. Ostrý severovýchodní vítr 
sice ještě změnu slunečného počasí neznamenal, 
ale v porovnání s předcházejícími dny bylo veli-
ce chladno. Na turnaj se prezentovalo šest druž-
stev a to i přes to, že mezi nimi nebyli tradiční 
účastníci z Horní a Prostřední Lipky. Souboje 
probíhaly ve dvou skupinách, hrací doba byla 2 
x 10 minut a vítězství znamenalo zisk tří bodů, 
remíza bod jeden a prohra žádný.

1. SKUPINA - JEDNOTLIVÉ ZÁPASY 2. SKUPINA - JEDNOTLIVÉ ZÁPASY
Písařov – Dolní Lipka   8:1 Červený Potok – Dolní Morava   2:0
Dolní Lipka – AC Heřmanice „A“   2:2 Dolní Morava – AC Heřmanice „B“   0:2
AC Heřmanice „A“ – Písařov   0:0 AC Heřmanice „B“ – Červený Potok   3:2

1. SKUPINA - POŘADÍ DRUŽSTVO BODY SKÓRE ROZDÍL
   1. Písařov  4  8:1  + 7
   2. AC Heřmanice „A“  2  2:2     0
   3. Dolní Lipka  1  3:10  - 7

2. SKUPINA - POŘADÍ DRUŽSTVO BODY SKÓRE ROZDÍL
   1. AC Heřmanice „B“  6  5:2  + 3
   2. Červený Potok  3  4:3  + 1
   3. Dolní Morava  0  0:4  - 4

O 5.MÍSTO Dolní Lipka – Dolní Morava   2:3

1.SEMIFINÁLE Písařov – Červený Potok   0:2

2.SEMIFINÁLE AC Heřmanice „A“ – AC Heřmanice „B“   1:0

O 3.MÍSTO AC Heřmanice „B“ – Písařov   3:1

FINÁLE Červený Potok – AC Heřmanice „A“   2:1

ZÁVĚREČNÉ POŘADÍ DRUŽSTVO
   1. Červený Potok
   2. AC Heřmanice „A“
   3. AC Heřmanice „B“
   4. Písařov
   5. Dolní Morava
   6. Dolní Lipka

Domácí  tým  tedy  nakonec  předstihl  na 
stupních  vítězů  dva  „domácí“  týmy.  Pro 
první tři družstva byly připraveny diplomy. 
Fotbalové míče získala družstva na prvních 
čtyřech místech. Velmi sympaticky působil 
výkon  klukovského  „mančaftu“  z Dolní 
Lipky, i když jejich umístění v závěrečném 
pořadí  o  tom nevypovídá. Děkujeme všem 
hráčům  za  účast  a  fairplay  sportovní  den, 
Potočákům za hřiště, Petru Markovi za spo-
lupráci  a  Jirkovi Hlavovi  za  rozhodcování. 
Naše poděkování patří také přispěvovatelům 
a partnerům Městskému úřadu Králíky, fir-
mě Max Portman s.r.o. Kroměříž, reklamní 
společnosti Collegium Králíky, Jiřímu Bar-
toníčkovi - farma Oleška Heřmanice a firmě 
Viking outdoor Králíky.
Za pořadatele (Osadní výbor Heřmanice a 

AC Heřmanice) Petr Venzara.
Foto: Justýna a Jiří Švandovi

Z historie i zákulisí
akcí BOUDA/CIHELNA
Dnes už možná ne každý vzpomene na úplné začátky. Tradice bojo-

vých ukázek, nebo chcete-li „připomínek významné historické události - 
září 1938 - v dynamickém provedení“ vznikla počátkem 90. let minulého 
století na Muzeu čs. opevnění - dělostřelecké tvrzi Bouda.
Poprvé se návštěvníci tvrze Bouda mohli setkat s dobově uniformo-

vanými nadšenci - členy různých vojensko-historických klubů a spolků 
- v září roku 1991. Šlo sice jen o několik vojáků (nebylo jich více než 
dvanáct,  z  toho  „Němci“  asi  jen  čtyři),  představujících oživlé  hlídky 
v podzemí i na povrchu tvrze po 53 letech, ohlas návštěvníků na tento 
skromný počin byl však velmi příznivý. Lidé prohlíželi uniformy, malé 
ukázky výstroje a výzbroje. Na vše si mohli sáhnout, vystavené předměty 
si mohli vzít do ruky.
První „bojové“ ukázky proběhly v následujících letech u tvrzového 

pěchotního srubu K - S 24. Přípravě zdejšího velmi skromného „bitevního 
pole“ věnovali pořadatelé především v roce 1993 mnoho úsilí. 
Hlavní  téma  akcí  na  tvrzi Bouda  představovala Mobilizace  na  čs. 

předválečném opevnění v roce 1938. Základní a prvotní myšlenkou 
pořadatele akcí - Společnosti přátel čs. opevnění - bylo oživení mu-
zea, zatraktivnění prohlídky pro návštěvníky a přitažení pozornosti 
zájemců o naši vojenskou historii k jednomu z nejvýznamnějších 
období naší novodobé historie - podzimu roku 1938. Postupně se duch 
akce více zaměřoval na tématiku obrany státu a připomínání význam-
ných výročí z naší novodobé historie (mobilizace 1938, okupace 1939, 
významné bitvy, osvobození republiky 1945, konec II. světové války…) 
Na akcích BOUDA, které získaly značný ohlas, začala od  roku 1993 
spolupracovat i Armáda ČR. Bouda se stala jedním z mála míst, kde se 
ukázek například účastnila skutečná a poslední pevnostní jednotka naší 
armády (ROTO).
Bojová  ukázka  na  tvrzi Bouda  vždy  probíhala  dle  scénáře,  který 

v maximální možné míře akceptoval soudobé názory na boj o pevnostní 
objekty. Díky dobové výstroji a výzbroji vojáků - členů Klubů vojenské 
historie a sběratelů - účinkujících na bojišti a pyrotechnickým imitacím 
zajišťovaným AČR se zde docilovalo neobyčejně silného efektu a diváci 
se ocitali nedaleko věrně provedených bojových scén (doslova v bezpro-
střední blízkosti). Tím byla ukázka na tvrzi Bouda ojedinělá.
Děj ukázky měl přiblížit předpokládaný útok mechanizované polní 

armády proti našemu stálému opevnění ve fázi boje o jednotlivé objekty 
dělostřelecké  tvrze. Šlo o fikci, která však měla připomenout sku-
tečnost, že čs. armáda v roce 1938 byla na střetnutí s nacistickým 
Německem dobře připravena. Scénáře ukázek vycházely z německých 
poznatků získaných při dobývání pevnostních systémů v Belgii a Francii. 
Zkušenosti nezbytné pro úspěšné „západní tažení“ v roce 1940 Wehr-
macht získávala mimo jiné právě na opevnění v okolí Králík, po záboru 
čs. pohraničí a následné okupaci „Druhé republiky“.
I  přes  nepříliš  vhodný  terén  byla  při  ukázkách  u  srubu K  -  S  24 

používána  dobová  štábní  vozidla  a  na  straně  útočníků  se  objevoval 
i kolopásový transportér OT-810 s německou kamufláží. Jakou radost 
tehdy měli pořadatelé i diváci, když se na „bojišti“ hýbaly 3 až 4 kusy 
větší techniky!
Terén kolem srubu K - S 24 - jedná se o vzrostlý lesní porost - však 

musel  zůstat  nedobově  zalesněný. Vždy  v  době  ukázek  také  došlo 
k prudkému ochlazení jinak korektních vztahů mezi muzeem a LČR, také 
myslivci obhospodařující místní honitby doslova skřípali zuby. Hluk a 
spolu s ním značné množství návštěvníků koncentrovaných do jednoho 
víkendu zdejší zvěř rozháněl do širokého okolí. Bylo zřejmé, že možnosti 
zdejšího prostoru byly vyčerpány.

Zdroj: www.akcecihelna.com
Pokračování v příštím čísle zpravodaje 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
27. 8.
- RM v souladu s ustanovením § 16 zákona 

č.  250/2000 Sb.  o  rozpočtových pravidlech 
územních  rozpočtů  schvaluje  interní  roz-
počtové opatření číslo 5-19/2008, na přesun 
finančních  prostředků  v  rámci  schváleného 
rozpočtu na rok 2008. 
- RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 

o  dílo  č.  015/2008  na  stavbu  „Parkoviště 
osobních  vozů  ul.  Plynárenská,  Králíky“ 
s firmou AGILE, spol.  s    r. o., kde se mění 
termín  zhotovení  a  pověřuje  starostku pod-
pisem dodatku.
- RM souhlasí  s užitím městského znaku 

na  propagačním materiálu  cyklistického 
spolku důchodců za účelem propagace města 
Králíky.

3. 9.
- RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 

břemene  č.  1017 C  08/50 mezi městem  a 
Pozemkovým fondem ČR spočívající v právu 
zřídit a provozovat stavbu „veřejný vodovod“ 
na pozemcích p. p. č. 241/2, 242/2, 247, 285/6, 
285/8 a ve zjednodušené evidenci – GP p. č. 
238, 241, 250, 252, 253, 254 a 857 v k. ú. 
Červený Potok pro oprávněné město Králíky, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
za jednorázovou úplatu.
- RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 

břemene  č.  1016 C  08/50 mezi městem  a 
Pozemkovým fondem ČR spočívající v právu 
zřídit a provozovat stavbu „vodovod U Byto-
vek“ na pozemku p. p. č. 530/1 v k. ú. Pro-
střední Lipka pro oprávněné město Králíky, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úplatu.
- RM souhlasí s použitím části pozemku p. 

p. č. 284/6 v k. ú. Králíky v bezprostředním 
okolí bytového domu čp. 659 v ul. V Bytov-
kách  v Králíkách  a  to  za  účelem výstavby 
stavebního  lešení  a  případnému  umístění 
stavební buňky na dobu nezbytně nutnou pro 
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 
659 za podmínky, že po ukončení prací bude 
uveden pozemek do původního stavu.
-  RM  schvaluje  pronájem  nemovitosti 

čp. 109 v k. ú. Dolní Boříkovice – prodejna 
potravin paní Dostálkové, Dolní Boříkovice 
a  to  od  01.11.2008  na  dobu  neurčitou  za 
symbolické nájemné.
- RM schvaluje uzavření písemné obchodní 

smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby 
v hmotné nouzi se společností Accor Services 
CZ, s. r. o., Praha 1 a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

10. 9.
- RM schvaluje změnu odpisového plánu 

pro rok 2008 organizaci ZŠ Králíky, Morav-
ská  647,  okr. Ústí  nad Orlicí  dle  přiložené 
přílohy.
- RM  souhlasí  se  zřízením  regionálního 

informačního  centra  v Evropském  domě 
v Králíkách.

17. 9.
- RM souhlasí s umístěním komunikačního 

kabelu  do  pozemku p.  p.  č.  2203/4  v k.  ú. 

Králíky  společností Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s. za podmínky, že pozemek po 
provedení prací bude uveden do původního 
stavu.
Zároveň RM  schvaluje  zřízení  věcného 

břemene na pozemku p. p. č. 2203/4 v k. ú. 
Králíky  spočívající  v  uložení  podzemního 
vedení  telekomunikačního  kabelu  a  právu 
vstupu na pozemek za účelem provádění oprav 
a údržby zařízení pro oprávněnou Telefónica 
O2 Czech Republic, a. s., věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu.
Do  doby  realizace  stavby  souhlasí  RM 

s uzavřením  smlouvy  o  smlouvě  budoucí 
o zřízení věcného břemene.
- RM  souhlasí  se  změnou  ukončení  ná-

jemního  vztahu  k nebytovému  prostoru 
–  prodejny potravin  v  čp.  109 v k.ú. Dolní 
Boříkovice  s  paní Šverákovou, Dolní Boří-
kovice a to dohodou k 30.09.2008 a zároveň 
s pronájmem nemovitosti čp. 109 v k. ú. Dolní 
Boříkovice paní Dostálové, Dolní Boříkovice 

od 01.10.2008. 
- RM schvaluje dohodu o zajištění organi-

zace pouti a dalších činností dle ustanovení 
ČI.  II  a  IV  schvalované dohody,  a  to  pro 
akci „Michalská pouť“ a pověřuje starostku 
města podpisem dohody s FC Jiskra Králíky 
– Červená Voda, o. s.
- RM schvaluje dohodu o zajištění organi-

zace pouti a dalších činností dle ustanovení 
ČI.  II  a  IV  schvalované dohody,  a  to  pro 
akci „Michalská pouť“ a pověřuje starostku 
města podpisem dohody s TJ Jiskra Králíky, 
o. s.
-  RM  schvaluje  smlouvu mezi městem 

Králíky a firmou SGS Czech Republic, s. r. 
o., K   Hájům 1233/2, Praha 5, o provedení 
prověrky dokumentace systému řízení jakosti 
a auditu pro certifikaci  shody systému jakosti 
s  normou ISO 9001:2000. 
Zároveň RM schvaluje  dohodu o provedení 

práce s  Ing. Tesařem na přípravě dokumenta-
ce směřující k přípravě na certifikaci systému 
managementu města ISO 9001:2000.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 8 konaného dne 8. září 2008

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

Z jednání omluveni:  Ing. Anton  Zima, 
MUDr. Marie Špičková.

Za MěÚ: sl.  Lenka  Faltusová,  Ing. Věra 
Kubíčková.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.2. Zpráva o ukončení projektu

„Turistická oblast Králický Sněžník
 – Partnerství v cestovním ruchu“

4.3. Informace OO Policie ČR
o bezpečnostní situaci v Králíkách

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

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

ná, program jednání byl schválen. Ověřovateli 
zápisu byli navrženi  a  schváleni  Ing. Kubín a 
JUDr. Ježek, Ing. Šašek.

3. Zpráva z jednání rady města
Výběr usnesení  z  jednání  rady města před-

nesl a následnou diskusi řídil místostarosta pan 
Čestmír Doubrava. JUDr. Ježek vznesl dotaz, zda 
se podařilo upravit smlouvu o převodu objektu 
bývalé  celnice  na  hraničním přechodu Dolní 
Lipka. Na dotaz reagovala paní starostka – zatím 
se předávající subjekt (UZSVM) nevyjádřil.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej bytových jednotek č. 841/5, č. 

842/6, č. 842/8 a č. 843/4 v čp. 841, 842, 843 
v Králíkách ZM/2008/03/039.

Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 10. 3. 
2008 zaslal MO nabídky na převod jednotek 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, tj. manželé Š., manželé 
K., paní M. a manželé T.

ZM schválilo prodej bytových jednotek 
v bytového domě čp. 841, 842 a 843 v k.ú. 
Králíky, a to: - bytovou jednotku č. 841/5 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 Š., Králíky čp. 841 za kupní cenu 
141.596 Kč - bytovou jednotku č. 842/6 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. 842 za kupní cenu 
140.175 Kč - bytovou jednotku č. 842/8 a spo-

luvlastnický podíl ve výši 417/10000 na spo-
lečných 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. 842 za kupní cenu 141.596 Kč 
- bytovou jednotku č. 843/4 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 T., Králíky 
čp. 843 za kupní cenu 141.596 Kč 

4.1.2.  Prodej  pozemku  st.p.č.  868  v k.  ú. 
Králíky 

Obsah: O koupi pozemku požádal pan M. S. 
Králíky za účelem sjednocení vlastnictví budovy 
a pozemku. Jedná se o zastavěnou plochu pod ga-
ráží o výměře 27 m2, pozemek není v pronájmu. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 4.136 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku st.p.č. 868 
v k. ú. Králíky panu M. S., Králíky za kupní 
cenu 4.136 Kč. 

4.1.3.  Prodej  pozemku p.p.č.  480/3  v k.ú. 
Králíky

Obsah: O koupi pozemku požádali manželé 
K. z Králík za účelem rozšíření vlastnictví. Jedná 
se o pozemek o výměře 108 m2, který je v KN 
veden jako t.t. porost, pozemek je v  ochranném 
pásmu  vodního  zdroje  2.  stupně.  Pozemek 
žadatelé nemají v pronájmu. Záměr prodeje byl 
schválen a  zveřejněn, kupní  cena 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, tj. 8.312 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 480/3 
v k.ú. Králíky manželům K., Králíky za kupní 
cenu 8.312 Kč. 

4.1.4. Prodej pozemků p.p.č. 546/1 a 2085/6 
v k.ú. Králíky

Obsah: O koupi pozemků požádal pan R. M. 
z Králík za účelem scelení pozemků a vybudo-
vání 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. RM na pozemku p.p.č. 546/1 schvá-
lila zřídit věcné břemeno pro oprávněné město 
Králíky  spočívající  v právu vedení,  opravy  a 
údržby vodovodního řadu a to na dobu neurčitou 
a bezúplatně. Záměr prodeje byl schválen a zve-
řejněn, kupní cena 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 76.239 Kč.

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

4.1.5. Záměr  prodeje  části  pozemku p.p.č. 
1822/50 v k.ú. Králíky ZM/2008/07/103

Obsah: O koupi části pozemku požádal pan 
M. za účelem scelení a oplocení pozemku. Jedná 
se o část pozemku, která navazuje na zahradu ža-
datele, pozemek je veden v KN jako ostatní plo-
cha, pozemek žadatel nemá v pronájmu. Odbor 
VTS k prodeji nemá  námitky, prodej doporučuje. 
Upozorňuje na potřebu získat přilehlý pozemek 
ke stávajícímu chodníku za účelem vybudování 
komunikace. Dle odboru ÚPaSÚ se  jedná dle 
projednávaného konceptu ÚPO Králíky o plochu 
místní komunikace, 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 kanalizace 
ve vlastnictví města. RM doporučila prodej, mi-
nimální kupní cena 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. Zároveň RM pověřila vedoucí od-
borů VTS a MO jednáním s žadatelem o zřízení 
práva odpovídající věcnému břemeni spočívající 
v uložení kanalizace na pozemku žadatele pro 
oprávněné město.
O koupi části pozemku požádal dne 7. 8. 2008 

také pan  J. G.  za účelem scelení pozemku. A 
dále o směnu pozemku za části pozemků p.p.č. 
1841/5  a 1841/8 požádal  také dne 7.  8.  2008 
pan K. M., za účelem majetkového vyrovnání 
po  stavbě komunikace přes pozemky žadatele 
a dále pro místo na odklízení  sněhu a otáčení 
vozidel dodavatele. ZM dne 11. 8. 2008 odložilo 
bod na příští jednání.
Zastupitelům byla promítnuta plánovaná trasa 

místní  komunikace,  paní  starostka  vysvětlila 
zastupitelům záměry města v této lokalitě s tím, 
že prodej zmíněného pozemku by mohl záměry 
města  zkomplikovat. K  tomuto názoru  se při-
pojil ve svém příspěvku také pan Juránek, pan 
Hejtmanský a JUDr. Ježek, který dále upozornil, 
že  na  zmíněném pozemku  došlo  k porušení 
stavebního zákona.

ZM neschválilo záměr prodeje části pozem-
ku p.p.č. 1822/50 v k.ú. Králíky.

4.1.6. Prodej pozemku p.p.č. 1248/2 v k.ú. Hor-
ní Lipka – revokace usnesení ZM/2007/09/182

Obsah: O koupi pozemku požádali manže-
lé U.  z Těrlicka  za  účelem zajištění  přístupu 
k nemovitosti. ZM dne  05.11.2007  schválilo 
prodej  pozemku. Žadatelé  však  i  přes  výzvu 
kupní smlouvu nepodepsali. MO proto navrhuje 
revokaci usnesení.

ZM hlasováním zruši lo  usnesení 
ZM/2007/09/182 ze dne 5. 11. 2007. 

4.2. Zpráva o ukončení projektu „Turis-
tická oblast Králický Sněžník – Partnerství 
v cestovním ruchu“
Na úvod tohoto bodu představila paní starost-

ka předsedu správní rady společnosti Králický  
Sněžník, o. p. s. pana Petra Vrzala a  jednatele 
společnosti Kralická  rozvojová,  s.  r. o. RNDr. 
Antonína Fialu, kteří následně přednesli zprávu 
o dosavadní činnosti společnosti Kralický Sněž-
ník, o. p. s. Dále seznámili zastupitele s plány na 
další období. Poté odpověděli na otázky vznesené 
zastupiteli. Zastupitelé  svým usnesením vzali 
tuto zprávu na vědomí. Dále paní starostka infor-
movala zastupitele, že zástupci města Králíky ve 
správní radě společnosti Králický Sněžník, o. p. 
s. Ing. Tóthovi končí mandát a je nutno delegovat 
zástupce města do tohoto orgánu. Jako zástupce 
města navrhla opět Ing. Ladislava Tótha. 

ZM vzalo na vědomí informaci o ukončení 
projektu „Turistická oblast Králický Sněžník 
- partnerství v cestovním ruchu“. 

ZM schválilo Ing. Ladislava Tótha do funk-
ce člena správní rady společnosti Králický 
Sněžník, o.p.s. jako zástupce města Králíky. 

(pokračování na straně 18)
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4.3. Informace OO Policie ČR o bezpečnostní situaci v Králí-
kách
Náčelník OO PČR npor. Ing. Roman Němec informoval zastupitele 

o  bezpečnostní  situaci  na Králicku. Ve  svém vystoupení  informoval 
o situaci s jakými problémy se policie v Králíkách potýká - jak po strán-
ce personálního složení, tak po stránce vlastní práce. Dále informoval 
o nárůstu trestné činnosti na Králicku za poslední období. Z další diskuse 
vyplynula nutnost užší spolupráce města a policie, hlavně v oblasti pre-
vence a byly vytipovány možnosti spolupráce. 

5. Informace z MěÚ
Žádná informace nezazněla. 
6. Vstupy občanů
Ing. Strnad rovněž vyjádřil svůj názor na zhoršující se situaci v chování, 

hlavně u mládeže.
7. Vstupy zastupitelů
Pan místostarosta  seznámil  zastupitele  s  částečnými  statistickými 

údaji o akci Cihelna. Celou akci hodnotil jako vydařenou jak po stránce 
organizační, tak po stránce finanční. V následné diskuzi zastupitelé deba-
tovali o dalších možnostech zlepšování, aby akce Cihelna byla v dalších 
letech ještě atraktivnější a zajímavější. Pan Juránek se zeptal na termín 
tradiční akce Kulturní setkání Králíky Miedzylesie. Ing. Šašek se dotázal, 
zda by nebylo možné, aby byl bod 4.2. podrobněji v zápise rozepsán. 
Paní  starostka  informovala  zastupitele  o  připravovaných  změnách ve 
zřizovacích listinách organizačních složek města Dům s pečovatelskou 
službou a Kralická pevnostní oblast. Mgr. Kubíček vznesl dotaz,  zda 
město neuvažuje o instalaci měřičů rychlosti v okolí škol. Paní starostka 
odpověděla,  že měřící  zařízení  je  součástí  připravovaného  projektu. 
JUDr. Ježek se dotázal, zda se počítá s výměnou oken v bytovkách. Paní 
starostka odpověděla, že s postupnou výměnou by se mělo začít na jaře 
příštího roku. Na závěr pan místostarosta pozval všechny zastupitele na 
slavností otevření tvrze Hůrka dne 22. 9. 2008 ve 20:00h. 

Starostka ukončila jednání v 19:52 hod.

(pokračování ze strany 17)

Výpis ze zasedání Zastupitelstva
města č. 8 konaného dne 8. září 2008

Setkání partnerských měst 
Králíky - Międzylesie 2008
Dne 11. 10. 2008 se uskuteční tradiční kulturní akce partnerských 

měst Králíky  a Międzylesie.  Letošní  ročník  se  koná  v  partnerském 
městě Międzylesie v prostorách szkoły podstawowe (základní školy). 
Slavnostní  zahájení  za  účasti  starostů  partnerských měst  proběhne 
v 10:00 hodin.
Stejně jako v minulém období budou široké veřejnosti představeny 

lokální umělecká tělesa, vystoupí děti ze základních škol a mateřských 
škol z obou partnerských měst. Již tradicí jsou ukázky umělecké tvorby. 
Součástí  jsou i ukázky výrobních postupů - paličkování, drátkování, 
malířských technik atd. Město Králíky představí inovovaný informační 
stánek se zaměřením na  turistiku a volnočasové nabídky. Partnerské 
město představí amatérské hudební soubory z města a okolí, z našeho 
regionu se představí děti z mateřských škol, taneční ukázky převedou 
posluchači tanečního oboru ZUŠ Králíky. V průběhu kulturního setkání 
vystoupí v několika vstupech se  svým programem pěvecký kroužek 
seniorů  z Králík. V  jednotlivých  stáncích  budou  pro  návštěvníky 
připraveny  expozice  škol,  dále  zde  budou    vystavovat  své  výrobky 
drobní podnikatelé - řemeslná výroba, potravinářské výrobky, výrobci 
keramiky, zpracovatelé medu, umělecká tvorba.
Sportovní  soutěže  proběhnou  na  sportovním  areálu  při  základní 

škole, v průběhu dne bude sehráno exhibiční volejbalové utkání mezi 
partnerskými městy. Reprezentaci města zajišťují jednotlivé školy všech 
zřizovatelů, sportovní oddíly při TJ Jiskra Králíky, o.s., klub seniorů.
Srdečně  zveme  obyvatele  našeho města  k  návštěvě  partnerského 

města Międzylesie. Pro návštěvníky bude připravena bezplatná autobu-
sová doprava do místa konání a zpět, případně je možné využít vlastní 
dopravu s možností návštěvy dalších turistických cílů.
Odjezdy autobusů pro účastníky budou organizovány od 08.00 hod., 

odjezdy autobusů pro návštěvníky budou organizovány od 09.30 hod.
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU prostřednictvím 

Euroregionu Glacensis.

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,
pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony celé sbírky,

větší množství i pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.

Informace na tel.: 724 229 292

PROGRAM KLUBU MAMINEK
KRÁLÍKY - ŘÍJEN

Ve čtvrtek 16. 10. OD 16.00 začíná cvičeníčko pro 
děti a jejich rodiče. Cvičení bude trvat hodinu a cvičit 
budeme v malé tělocvičně u družiny v ZŠ Moravská 
pravidelně každý čtvrtek.

--------------------------------------------------
14. 10. - 16. 10. proběhne v prostorách klubu maminek 
(ZŠ Moravská nad jídelnou) tradiční burza podzimních 
a zimních věcí pro děti

Úterý - výběr 10.00-12.00 14.00-16.00
středa - výběr   14.00-16.00
čtvrtek - prodej   10.00-15.30
pátek - vrácení   14.00-16.00

Věci k prodeji přijímáme pouze čisté a v zachovalém 
stavu. Klub maminek si nárokuje zisk 10% z ceny 
prodaného zboží.

--------------------------------------------------
V sobotu 18.10. vyrážíme na nákupy do obchodního 
domu IKEA a přilehlého nákupního centra Černý most.
odjezd 6.30 z autobusového nádraží v Králíkách, návrat 
mezi 17.00-18.00. Cena za osobu 220 Kč. V případě 
zájmu se přihlašte na tel.739 000 278.

--------------------------------------------------
V pátek 30. 10. vás zveme na 3. HALLOWEENSKÝ 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Naše cesta za světýlky 
začíná v 17.00 u ZŠ Moravská a skončí na náměstí. 
Zúčastnit se mohou jen děti v doprovodu dospělé osoby! 
Lampiony, strašidelné převleky jsou samozřejmostí, 
svíčku vezmete prosím s sebou navíc. K pochodu 
zahraje muzika a na konci čeká děti malé překvapení. 
Těšíme se na vás.

--------------------------------------------------
Kromě těchto akcí můžete za námi do klubu 
maminek přijít každou středu od 9.00 do 11.30. 
V klubu je spousta hraček pro děti (houpačka, 
kuchyňka,bazén s kuličkami...) a pro maminky 
jednou za měsíc program.

--------------------------------------------------
Zpráva pro ty z vás, které by ste chtěly vyzkoušet 
práci s hlínou, další kurz keramiky pod vedením Jany 
Juránkové  v základní škole praktické, začne v  druhé 
polovině října. Bližší info na tel.739000278.
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THE ACTION – BESIP Tour 2008
Skutečný  příběh  o  skutečných  lidech  se 

skutečnými zážitky.
Dne 25.  9.  2008  se  zúčastnili  v  kulturním 

domě v Šumperku studenti králického gymná-
zia představení THE ACTION – BESIP Tour 
2008. Jedná se o preventivní představení, které 
pomocí multimediálních  prostředků  líčí,  jak 
může noc strávená na diskotéce vyústit ve smrt 
nebo  trvalou  invaliditu  při  dopravní  nehodě. 

V  představení  vystupují  kromě malých  lidí 
(i zdravotně postižených při dopravní nehodě) 
všechny  složky  integrovaného  záchranného 
systému – policie, hasiči, zdravotníci. Vyprá-
vějí skutečné příběhy své pomoci účastníkům 
dopravní  nehody.    Průběh  této multimediální 
show nabízí silný emotivní prožitek. Seznamuje 
s  reálnými dopady dopravní nehody na oběť, 
ale také na další osoby v jejím okolí – rodiče, 
kamarády. 
Premiéra přestavení se uskutečnila již před 

čtyřmi roky a od této doby přestavení navští-
vilo více jak 65 000 studentů v celé republice. 
Jedná  se  o  představení,  které má  svůj  vznik 
v Holandsku a do České republiky ho dovezla 
ve spolupráci s Ministerstvem dopravy agentura 
Euronet.CZ. Přestavení je zdarma a je určeno 
zejména  studentům  středních  škol  a  žákům 
devátých tříd základních škol. V případě volné 
kapacity sálu ho mohou shlédnout i ostatní. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat zástupci 

ředitele Gymnázia v Králíkách za to, že reago-
val na naší nabídku a umožnil všem studentům 
gymnázia shlédnout toto přestavení.
Více se můžete dozvědět na www.theaction.

cz. nebo www.theaction.eu
za OVV L. Hejkrlík

Týden o přírodě a ekologické aktivity pro děti 
Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP,  její 

Ekocentrum uspořádaly,  v  rámci projektu 
„Deset dní ekologických aktivit pro školní 
děti o prázdninách v Králíkách“:
Týden  proběhl  v Králíkách  pro  děti 

z Králík, Červené Vody a okolí od 14. 7. 
– do 18. 7. 2008.
Přihlásilo se 9 dětí a každý den si velmi 

užily. Po vzájemném seznámení se  (s vy-
užitím  her)  se  děti  dozvěděly  předběžný 
program každého dne,  kde byly  zařazeny 
ekologické hry a jednoduchá cvičení. 
Co vše děti mohly dělat a zažít?:
Pozorovaly  chování  hospodářských 

zvířat, mluvili jsme o jejich využití lidmi 
a vztahu lidí k nim - v jakých podmínkách 
by měla žít a co jim může škodit. Navští-
vily kravín a odchovnu mladého dobytka. 
Děti pozorovaly zvířata a kreslily je (vo-
dovkami,  pastelkami,  temperami).  Byly 
u  dojení  krav  a  nechtělo  se  jim  odejít. 
V učebně shlédly krátké animované filmy 
Meatrix.
Další den děti strávily hodně času u koní, 

svezly se na koni Satyr. Hlavní téma bylo 
- co potřebuje kůň. Děti opět tvořily krásné 
obrázky – měly dobrou inspiraci – živé koně 
přímo před sebou. 
Ve  středu  poznávaly  rostliny,  stromy, 

vytvářely  palety  z  barev  přírody,  kreslily 
klášter  nebo pozorovaly  život  na  louce  a 
mravence. 
Následující  den  jsme  využili  horšího 

počasí a pekli jsme z bio mouky celozrnné a 
bio chlebíčky (bez těch všech dochucovadel, 
pekařských přísad,  barviv,  zkvalitňovačů, 
zvýrazňovačů,...  a  pod.  )  .  Povídali  jsme 
si    o  potřebách  zvířat  (domácích  a  spo-
lečenských)  a  potřebách  svých,  témata: 
„Kdybys  byl.......,  potřeboval/a  bys:....“, 
Víme,  jak  žije  káně? Nebo  jak  žijí  čápi? 
Děti  připravily  vůňový koktejl,  a  využily 
možnosti odpočinku v kuličkovém bazénu 
v ZŠ Praktická. 
Poslední den jsme byli ve sběrném dvoře 

v Králíkách, v lese poznávali stromy, tvořili 

domečky pro lesní skřítky a zvířátka, zasta-
vili se u studánky u Amálky. 
Děti chtěly pokračovat i další týden, což 

ale nebylo možné, proto věříme, že se opět 
shledáme o letních prázdninách 2009.

Za zdárný průběh týdne velmi děku-
jeme ZŠ Praktická v Králíkách, která 
nám umožnila využít její prostory včetně 
kuchyně, krásné zelené přírodní oázy 
s jezírkem a hracími prvky před ško-
lou (jediná možnost pro děti školního 
věku v Králíkách) a také kuličkového 
bazénu.

Projekt byl podpořen Pardubickým 
krajem.

Dita Michaličková, Veronika Amchová 
Společnost pro zvířata

www.spolecnostprozvirata.cz
odkaz Ekovýchova

Pro děti, které mají zájem nadále po-
kračovat, je k dispozici kroužek o přírodě 
a zvířatech při ZŠ Červená Voda. Vede D. 
Michaličková a kol. ze Společnosti pro 
zvířata – z. o. ČSOP (tel. 603 179 558 nebo 
s.pro.zvirata@ecn.cz)
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Králicko má
mou podporu
Králíky a Králicko jsem za svého několikamě-

síčního působení ve funkci hejtmana navštívil ně-
kolikrát a tak mohu říct, že znám poměrně dobře 
problémy, které Vás, občany Králík, trápí. A to 
i díky úzkým a přátelským kontaktům s vedením 
Vašeho krásného města.
Králíky mají  velký potenciál  k  rozvoji  tu-

ristiky a cestovního ruchu. Já i mí kolegové si 
toho jsme dobře vědomi a proto jsme podpořili 
v posledním roce poskytnutí více než milionové 
dotace na zpracování projektů sloužících k roz-
voji cestovního  ruchu – krytý bazén, Králická 
pevnostní  oblast. Rovněž  obrovská  investice 
Pardubického kraje v  řádu  stovek milionů do 
modernizace krajských  silnic na Králicku při-
spěla nejen k rozvoji cestovního ruchu, ale i ke 
zlepšení života občanů hlavně v menších obcích 
v regionu.
Před několika měsíci se mi rovněž podařilo 

vyjednat na ministerstvu financí dotaci 2 mil. 
korun pro Vaše město na  rekonstrukci plochy 
fotbalového hřiště, která má začít v nejbližších 
dnech.
Není mým cílem vyjmenovávat všechny dota-

ce, investice či jiné formy podpory. Zmíním však 
ještě schválení dotace 600 tisíc korun z krajského 
rozpočtu na pokrytí nákladů na zprovoznění jedi-
nečné tvrze Hůrka, jejíhož slavnostního otevření 
jsem se osobně zúčastnil. Mohu říct, že celá tvrz 
a rovněž i program při slavnostním otevření ve 
mně zanechaly hluboký dojem a uvědomil jsem 
si, jak velký význam může Hůrka mít nejen pro 
Králíky, ale i pro celý Pardubický kraj.
Jsem si vědom, že stále je co řešit. Věřím však, 

že dostanu-li šanci pokračovat ve funkci hejtma-
na, společně s vedením města se nám podaří dále 
zlepšovat podmínky života na Králicku.

Děkuji Vám za Vaší podporu.
Ing. Ivo Toman, hejtman Pardubického kraje 

Cestujeme do školy
Prázdniny  skončily  a  spousta  školáků  od  1.  září  dojíždí  do  zá-

kladních a středních škol. Zanedlouho poté vyjedou za povinnostmi 
i vysokoškoláci. 

Kdo má nárok na žákovské jízdné a kdy?
Nárok na žákovské jízdné mají: 
- žáci ve věku 6 až 15 let, kteří navštěvují v rámci povinné školní 

docházky základní školu, a to na území ČR nebo v zahraničí 
- žáci a studenti ve věku 15 až 26 let všech škol, kteří plní povinnou 

školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání 
ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo 
prezenční formě studia. 
Žáci  a  studenti  do  26  let mohou  využívat  výhod  žákovského 

jízdného od 1. září do 30. června, studenti vysokých škol pak do 31. 
října daného akademického roku. Slevu nelze uplatnit v červenci a 
srpnu.

Pro jaké cesty vlakem se žákovské jízdné poskytuje?
Žákovské jízdné se poskytuje pouze pro 2. třídu, a to k dojíždění: 

Ze stanice v ČR místně nebo časově nejbližší místu trvalého bydliště 
žáka nebo místu internátu nebo koleje, do stanice místně nebo časově 
nejbližší sídlu školy nebo místu internátu nebo koleje, a to směrem 
nejkratším  nebo  časově  nejvýhodnějším  (případně  pro  část  tohoto 
úseku při použití více dopravců) a zpět. 

Jak získat žákovský průkaz? 
U pokladní přepážky je možno zakoupit tiskopis v hodnotě 1,-- Kč, 

který vyplní částečně žák (zákonný zástupce) a zbytek údajů potvrdí 
škola. Podmínky pro vyplnění naleznou zájemci na www.cd.cz/zaci 

nebo  jim  je  sdělí  zaměstnanci pokladních přepážek Českých drah. 
Vyplněný tiskopis následně u pokladní přepážky za 50 Kč pracovnice 
ČD potvrdí na základě předložení osobního dokladu vydaného orgá-
nem státní správy (občanský průkaz nebo pas; žáci do 15 let předloží 
například rodný list). 

Jakou slevu na žákovský průkaz ČD poskytují?
Žáci ve věku 6 až 15 let získají slevu 65 procent na jednosměrné 

jízdenky, žáci a studenti ve věku 15 až 26 let získají slevu 55 procent 
na jednosměrné jízdenky. Za zvýhodněné ceny je možné zakupovat 
také zpáteční a týdenní (sedmidenní) jízdenky.

Zdroj: www.cd.cz
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MŠ Pivovarská slaví 100. výročí
Už  je  to  100  let  kdy  byla  poprvé  budova 

v  Pivovarské  ulici  čp.  423  využita  pro  naše 
nejmenší. Tehdy v  roce 1908 zde byl  zřízen 
dětský útulek a od té doby slouží dětem.
Zveme  vás  7.  11.  na  oslavu  našich  naro-

zenin. Od rána budeme mít „Den otevřených 
dveří“.
Máte možnost  prohlédnout  si  budovu  a 

posoudit  tak,  co  se  změnilo  a  co  zůstalo  při 
starém. 
V 10:30h k nám přijede i kouzelník. V 18:00h 

pokračuje oslava v Evropském domě vystoupe-
ním našich dětí i absoloventů naší MŠ, projekcí 
z historie, odhalením pamětní desky a malým 
občerstvením.

Srdečně vás zve kolektiv MŠ Pivovarská

BŘICHO–
DRUHÝ MOZEK
Trpíte únavou, nespavostí a nějakým kilem 

navíc? Máte  cukrovku  nebo  stavy  deprese?  
Francouzský dietolog a fyzioterapeut s pětatři-
cetiletou odbornou praxí Pierre Pallardy napsal 
na  základě  svých  zkušeností  knihu Zdravé 
břicho – klíč k vitalitě,  která  otevírá  široké 
veřejnosti nové možnosti samoléčby. Kniha vy-
daná v nakladatelství Ikar v krátké době zmizela 
z pultů knihkupectví v celé republice – vy si ji 
můžete půjčit u nás v knihovně.
Uznávaní  vědci  potvrdili  to,  co  Pallardy 

v knize popisuje – že všechny potíže vycházejí 
z břicha a že bez souladu břicha s mozkem nelze 
dosáhnout uzdravení.
Léčebná metoda má 7 kroků: břišní dýchání, 

pravidelná a pomalu konzumovaná strava, výběr 
vhodných potravin,  rekreační  sport, mozková 
gymnastika, automasáže a břišní meditace.

Ivana Marečková

Týden knihoven 2008 
Sekce veřejných knihoven Svazu knihov-

níků a informačních pracovníků vyhlašuje 
již 12. ročník celostátní akce Týden kniho-
ven, který proběhne od 6. do 12. října.
Letošní  motto Knihovny – rodinné 

stříbro opět dává dostatečný prostor, aby 
knihovny nejrůznějšími způsoby připomně-
ly všeobecně známou věc, kterou si však ne 
všichni zcela uvědomují, že bez knihoven 
to  ani  v  digitálním  věku  nebude možné, 
a proto  se musíme o naše  rodinné  stříbro 
náležitě starat.
Městská knihovna v Králíkách se k Týdnu 

knihoven několika akcemi připojuje také:
Na  pátek  10.  října  jsou  připravena  tři 

představení Divadla  jednoho  herce  Jana 
Havla. Za zvídavými dětmi z mateřských 
škol a prvňáčky přijede s novým pořadem 
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY.
Ve spolupráci s králickým Klubem ma-

minek ve středu 8. října vypukne ve všech 
prostorách knihovny setkání KNIHOVNA 
PRO CELOU RODINU.
V říjnu bude také vyhlášena nová soutěž 

pro dětské čtenáře KNIHOVNICKÝ A-Z 
KVIZ. 

Přijďte nás navštívit a přesvědčit se, 
že máme co nabídnout malým i velkým 
čtenářům!

Ivana Marečková

Sportovní odpoledne
Svazu tělesně

postižených v Králíkách
Místní organizace uspořádala pro své členy 

dne 5. září 2008 v areálu Amálky sportovní 
odpoledne. Dopoledne to vypadalo, že akci 
odvoláme, protože počasí nám moc nepřálo, 
ale  odpoledne  se  udělalo  krásně  a  sešlo  se 
nás  jedenadvacet.  Žen  bylo  deset  a mužů 
jedenáct.
Soutěžilo  se  ve  střelbě  ze  vzduchovky, 

hodu  granátem,  šipkách,  plechovkách, 
kroužkách a odhadu vzdálenosti. Na prvních 
místech  se  umístily  pani Altmanová  a  pan 
Wotawa.
Celé sportovky proběhly v pohodě, bylo 

i  občerstvení  a účastníci byli  velmi  spoko-
jení.
Chtěli  bychom poděkovat MěÚ v Králí-

kách za zapůjčení chaty Amálka a hlavně na-
šemu sponzorovi ELKO Valenta za hodnotné 
ceny, které nám věnoval pro vítěze.
Moc mu za to děkujeme a jsme rádi, že nám 

každoročně na sportovní hry přispívá.
Za STP  Mannl a Altmann

Foto: Ruda Altmann

PODĚKOVÁNÍ
Organizátoři  4.  ročníku  akce 

„Rally pohoda“, jež se uskutečnila 
za překrásného počasí dne 6. září 
2008,  děkují  všem  sponzorům 
a  spolupořadetelům,  kteří  se  na 
jejím  zabezpečení  podíleli  a  při-
spěli  tak  ke  zdárnému  průběhu 
celé akce a ke spokojenosti všech 
zúčastněných  automobilových 
posádek.

Za organizátory akce
Mgr. Jiří Souček

Mgr. Hana Moravcová
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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 říjnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
89 let  - Emilie Pecháčková
84 let  - František Andrlík
80 let  - Anna Černá,
  - Jiřina Havlíčková
77 let  - Vilma Vrbická,
 - Bohumír Švéda
74 let  - Miroslav Musílek,
 - Marie Scholzová,

74 let  - Marie Pirklová
73 let  - Jaroslava Hečková,
  - Ludmila Kalousková
71 let  - Petr Ludvík
70 let  - Eva Nováková,
 - Jarmila Pauková,
 - Marie Petrášová,
  - Jindřiška Kuběnková

Radek Kaplan – Marcela Maťašovská                Vít Koupil – Lucie Filípková
František Maceják – Markéta Bednaříková

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

Jana Skalická, Zdeněk Štork

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
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
11. 10. So  MUDr. Beranová  Jablonné n. O.  U koupaliště 149  465 642 267
12. 10. Ne  MUDr. Beranová  Jablonné n. O.  U koupaliště 149  465 642 267
18. 10. So  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 567  465 324 829
19. 10. Ne  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 567  465 324 829
25. 10. So  MUDr. Dunglová  Letohrad  budova žel. stanice  972 324 447
26. 10. Ne  MUDr. Dunglová  Letohrad  budova žel. stanice  972 324 447
28. 10. Út  MUDr. Filipová  Lanškroun  Strážní 151  465 325 212
01. 11. So  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
02. 11. Ne  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
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 seznamu. Znovu zdůrazňujeme, 
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 
běžných ordinačních hodinách.

Vzpomínka
Dne 28. října to bude 10 let co nás opustil 

pan Josef Kudlík.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Řádková
inzerce

Nabízím pronájem bytu 3+1  na Malé 
Moravě. Nájem 2.500 Kč + inkaso (2.000 Kč). 
Volný od 10. - 11. 2008. Prostorný byt, nové 
okna. Tel. 602 779 995.

Pronajmu byt 3+1,  zrekonstruovaný,  63 
m2,  na  klidném místě,  avšak  blízko  centra, 
dostupnost  ČD,  obchodů,  školky,  školy,.
možnost pozdějšího odkoupení do OV. Tel.: 
723434713,739330844,  e-mail:  slunickooo-
ooo@seznam.cz.

Koupím strojnické tabulky  1.a2.díl  za 
dobrou cenu novější vydání. Tel.: 737451923, 
e-mail: bukajha@seznam.cz.

Prodám pěkný byt 2+1 v OV (CP 58m2) 
v Králikách, který je možné využít i jako re-
kreační apartmán. Nachází se v 1.NP zděného 
dvoupatrového  omu. Dispoz.  bytu:  chodba, 
koupelna, WC, kuchyň, pokoj, ložnice. Volný 
ihned. Tel.: 603818834, e-mail: skorepova@
vany-pro-seniory.cz

Sháním byt 2+1 k pronájmu.  Prosím 
nabídněte.  Předem děkuji. Tel.:  724834232, 
e-mail: matysektrnka@seznam.cz.

Prodám mikrovlnou troubu (mechanická) 
fungl nová + záruční list, nepoužitá. Zn. ne-
vhodný dárek. Cena: 899,-. Tel.: 737451923, 
e-mail: bukajha@seznam.cz.

Nabídněte práci na doma. Znalost práce 
na PC (vyplňování, nadepisování, korespon-
dence),  také  ruční  psaní.  Znalost  polského 
jazyka,  řidičský  pr.  sk. B,  bydliště Králíky. 
Tel.:  737451923,  e-mail: MiluskaSmisek@
seznam.cz.

Prodám byt 2+1  caa  58m2  v  přízemí 
v  centru Králík  ul. Hluboká  7. Byt  po  čás-
tečné  rekonstrukci. Vlastní  plynové  topení, 
kuchyňská linka, sporák + digestoř, koberce 
rok staré. Cena 700000 Kč .Tel.: 739067715, 
e-mail: pitrr.tom@seznam.cz.

Hledáme ke koupi statek či dům na samo-
tě, možno také samostatný pozemek, s kous-
kem lesa, prosím kontaktujte tel.: 607720030, 
e-mail: katarina23@centrum.cz.

Prodám digitální fotoaparát  zn. Olym-
pus C-170, nepoškozený, 100%stav. Zdarma 
pam.  karta  o  kapacitě  128MB  a  pouzdro. 
Cena  1800.-Kč. Bližší  info  emailem. Tel.: 
605771660, bartan@mujmail.cz.

Pronajmu garáž   u  hřbitova.  Tel. : 
777757003,  e-mail:  vaclavek.lukas@email.
cz.

Sháním pronájem bytu 2+1 v Králíkách. 
Prosím nabídněte. Tel.:  724834232,  e-mail: 
matysektrnka@seznam.cz.
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Program na ŘÍJEN
pátek   3.   WANTED   zač. ve 20:00 hod
Převážně  v České  republice  se  natáčel  akční  thriller  s  hvězdným 

obsazením (Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman). Snímek 
sází na velmi dynamický styl a zvláštní atmosféru, na efektní honičky, 
kolize a souboje bizarními zbraněmi.

úterý   7.   NEUVĚŘITELNÝ HULK   zač. v 17:00 hod
Volné pokračování úspěšného filmu o mladém vědci, který doplácí na 

genetický experiment, jemuž ho v dětství podrobil nezodpovědný otec. Ve 
chvílích vzteku a ohrožení se mění v nezvladatelné zelené monstrum, a tak 
hlavní boj svádí sám se sebou ve snaze stát se normálním člověkem.

MUMIE:
HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
pátek   10.   zač. ve 20:00 hod
V pokračování  dobrodružného 

velkofilmu se rodina O´Connello-
vých chystá probudit z tisíciletého 
spánku prvního čínského císaře, což 
se  ukáže  jako poněkud nešťastný 
nápad. Obklopuje  ho  totiž  10  ti-
síc  příslušníků  slavné  terakotové 
armády. Neopatrnost a zbrklost mladého Alexe spustí řetězec událostí, 
na jehož konci bude obživlá mumie Dračího císaře, která má jediný cíl 
– ovládnout celý svět.

úterý   14.   ZAPOMENUTÝ OSTROV   zač. v 17:00 hod
Jedenáctiletá dívka Nim žije na opuštěném ostrově jen se svým otcem, 

zvířecími kamarády a oblíbenou knížkou hrdinného spisovatele Alexe 
Rovera. Když se otec nevrátí z mořské výpravy, napíše Nim Alexovi a 

žádá ho o pomoc. Ovšem ze statečného dobrodruha se vyklube neurotická 
postarší spisovatelka, která se bojí lidí a nevychází z bytu!

pátek   17.   AKTA X: CHCI UVĚŘIT   zač. ve 20:00 hod
Agenti FBI Mulder a Scullyová se podruhé v celovečerním snímku 

setkávají nad případem, jenž zcela naruší jejich životy. Oba musí použít 
všech svých zkušeností při práci s velmi nedůvěryhodným médiem, jež 
se samo nabídlo jako pomoc při hledání ztracené agentky.

MÁJ
úterý   21.   zač. ve 20:00 hod
Známý kameraman a  režisér F. 

A. Brabec přichází po Kytici s další 
filmovou  adaptací  české  klasiky, 
tentokrát rozsáhlé básnické skladby 
Karla Hynka Máchy Máj. Vrcholné 
dílo českého romantismu se dočkalo 
rozporuplně přijatého zfilmování. 

BATHORY
pátek   24.   zač. ve 20:00 hod
Byla Erzsébet (Alžběta) Bátho-

ryová  největší  vražedkyní  všech 
dob?  Nebo  ženou,  která  se  pro 
své bohatství  a  šarm  stala  terčem 
politicko-mocenských  hrátek? Koprodukční  evropský  a  velmi  drahý 
snímek Juraje Jakubiska (stál 350 milionů korun) je pestrým obrazem 
života uherské šlechty na přelomu 16.a 17. století, kdy Evropa válčila 
s Turkem a doba přála intrikám. 
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pátek   31.   MAMMA MIA!   zač. ve 20:00 hod
Velká muzikálová  show  s  vynikající Meryl  Streepovou  a Piercem 

Brosnanem v hlavních rolích. Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, 
jedna  potrhlá matka,  tři  potenciální  otcové  a  nezapomenutelné  písně 
akupiny ABBA. Dívka Sophie se rozhodne před sňatkem zjistit totož-
nost svého otce a tři vážné kandidáty pozve na svatbu. A protože matka 
Donna nemá o příjezdu  tří  připomínek hříchů mládí  ani ponětí,  bude  
veselo i bez svatby.

Klub Na Střelnici Králíky
ŘÍJEN 2008

pátek   3.   ČERT & KÁČA   zač. v 8:30 a v 10:00 hod
Divadelní pohádka pro předškolní děti, první  stupeň ZŠ a všechny 

příchozí maminky s dětmi v podání Divadla DUHA. Vstupné 25,- Kč.
sobota   4.   PRACHY? PRACHY!   zač. v 19:30 hod
Králická derniéra úspěšné divadelní komedie je generálkou na účast 

divadelního  souboru TYL v národním kole  ve Vysokém nad  Jizerou. 
Vstupné 50,- Kč. 

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
neděle   5.   zač. v 17:00 hod
Tradiční koncert v rámci Orlicko-kladského festivalu se koná ve var-

hanním salonku Městského muzea, účinkuje Jiřina Dvořáková-Marešová. 
JIŘINA DVOŘÁKOVÁ - MAREŠOVÁ vystudovala hru na varhany na 
Konzervatoři v Praze, pokračuje na Akademii múzických umění v Praze 
pod vedením J.Tůmy. Účastní se významných kurzů doma i v zahraničí. 
V roce 2004 se stala finalistkou mezinárodní improvizační soutěže v ra-
kouském Schläglu, r.2006 semifinalistkou mezinárodní soutěže Pražské 
jaro. Věnuje se i vlastní tvorbě. Zabývá se také interpretací staré hudby: 
je členkou ansámblu starých nástrojů Harmonia delectabilis.  Vstupné 
50,- Kč.

sobota   11.   ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME   zač. v 19:30 hod
Mezinárodní festival české a slovenské dramatické tvorby – OSDO 

Ústí nad Orlicí.
„Co děláte v sobotu večer?“ - „Spáchám sebevraždu.“ - „A v pátek 

večer?“
Woody Allen a jeho pocta kultovnímu filmu Casablanca v překladu 

Dany Hábové aneb jedna z nejlepších Woodyho komedií – už tato krát-
ká charakteristika stačí poučeným divákům jako pozvánka do divadla. 
Vytříbený scénář plný úžasně živých dialogů, věrných situací a poctivé 
romantiky – kolik diváků–mužů se pozná v hlavní postavě?
„Dělal jsem svíčkovou v papiňáku.“ –„Jaké to bylo?“ –„Nevím, ještě 

pořád je to na stropě.“
Manželkou opuštěný, bezradný a neodolatelně neobratný, zvolna sbírá 

sebevědomí, aby ulovil ženskou. Pomůže mu přátelská výpomoc manžel-
ského páru – Dicka a Lindy? Ohromí hlavní hrdina už konečně nějakou? 
Jeho filmový idol Humphrey Bogart to s ženskýma tak válí… Kotě sem, 
kotě tam, mlč, kotě, odcházím, kotě… Ach, mít tak jeho šarm, jako měl on 
v Casablance! Copak je to ksakru tak těžké? Tak dobrá! Pojď sem, kotě. 
A ty to zahraj znovu, Same… Mohl by to být začátek pěkného přátelství 
králického diváka s kvalitním divadlem. Vstupné 60,- Kč.

středa   15.   KAPUSTNICA   zač. v 19:30 hod
Mezinárodní festival české a slovenské dramatické tvorby - Divadlo 

Commedia Poprad.

Slavná knižní předloha  francouzského  spisovatele  „Zelňačka“ byla 
mnohokrát  zfilmována  (např.  s Louisem de Funesem)  i převedena na 
divadelní jeviště. V překladu a režii Vlado Benka hrají  Dušan Kubaň, 
Vlado Benko a Michal Novák. - Dva staří kamarádi a sousedé si vymýšlejí  
různé zábavy a hlouposti, aby přebili samotu, prázdnotu a strach ze smrti. 
Do jejich zaběhaného rytmu vstoupí nový prvek: ekonomická expanze. 
Mají kvůli supermarketu přijít o své domy a zbytek života prožít v do-
mově důchodců?  A tu přichází host, návštěvník z planety Oxo a nabídne 
jim šanci dožít své dny kdesi daleko… Divadlo COMMEDIA Poprad 
uvádí inscenaci, kde tečou potokem slzy smíchu  - vždy je příjemnější 
se životem prosmát, než proplakat. Fotografie a další údaje o souboru 
najdete na www.commedia.sk. Vstupné 60,- Kč.

sobota   18.   VINOBRANÍ   zač. ve 20:00 hod
Taneční zábavu s tradičním programem pořádá Sdružení pro Králický 

karneval, vstupné 60,- Kč.
čtvrtek   23.   října - JAK PŘEŽÍT V RUSKU
Cestopisná  přednáška  svérázného  olomouckého  cestovatele Alana 

Černohouse se koná v malém sále, vstupné 30,- Kč.

pátek   24.   PLES V OPERETĚ   zač. v 16:00 hod
Zábavný hudební pořad je složen ze slavných operetních písní a me-

lodií. Účinkují sólisté Národního divadlo moravskoslezského v Ostravě 
a Slezského divadla v Opavě. Vstupné 40,- Kč.

GABRIELA DEMETEROVÁ
úterý 28. zač. v 19:00 hod
Slavnostní koncert k výročí zalo-

žení samostatného čs. státu se usku-
teční ve velkém sále Domu kultury 
v Šumperku,  přihlášky  k  zájezdu 
podávejte do 24.10. na tel. 603 849 
460 nebo e-mail střelnice@strelni-
ce.cz,  kde  také  zájemci  dostanou 
veškeré další informace.

středa   29.   TANEČNÍ PRO DOSPLĚLÉ   zač. v 19:00 hod
První lekce tanečního kurzu pro začátečníky i pokročilé pod vedením 

taneční mistrové Ivy Musilové, pět lekcí a závěrečný věneček, kurzovné 
pro pár činí 600,- Kč, přihlášky a další informace na tel.č. 603 849 460 
nebo střelnice@strelnice.cz.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Základní umělecká
škola v Králíkách

pořádá koncert

„Můj první koncertík“
Koncert se koná ve středu
22. 10. 2008 v 17.30 hodin.
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Seznam kulturních a sportovních akcí v 
blízkém okolí na měsíc ŘÍJEN

1. 10
Rolling Stones
Letohrad, 19:30, Dům kultury. Dokumentátní film „Shine A Light“ je 

pohled režiséra Martina Scorseseho na největší rock‘n‘rollovou kapelu, 
na legendární Rolling Stones, kteří jsou spolu přes 45 let a stále fungují. 
Scorsese sestavil velice silný režijní tým z osob, z nichž mnoho obdrželo 
Oscary za svoji práci, a natáčel Stouny v Beacon Theater v New Yorku 
po dobu dvou dní, aby zachytil jejich syrovou sílu a přinesl divákům 
tento  filmově/hudební  zážitek.  108 min.,  přístupné,  dokumentární, 
hudební, vstupné 70,- Kč.

Akta X
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - sci-fi 

thriller. Širokoúhlý, titulky, 105 min., od 12 let, 65,- Kč.

2. 10.
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Hanušovice Kino Mír, Hlavní 137, 17:30 a 19:45. Film USA, 112 

minut,  širokoúhlý,  české  znění, mládeži  přístupno,  vstupné  35,-  a 
40,- Kč.

3. 10.
Travesti show
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Královny noci Os-

trava. Jedna z nejznámějších travesti skupin v ČR přijíždí opět s novým 
programem, v němž dostanou slovo i podobu přední české i zahraniční 
zpěvačky. Vstupné 160,- Kč.

4. 10.
Jak šlo vejce na vandr
Letohrad, 11:00, Dům kultury. Zvídavé vejce a kamarádi zvířátka 

se rozhodnou jít na výlet. V hustém lese je přepadnou loupežníci, kteří 
je chtějí sníst, ale statečná zvířátka a chytré vejce na ně vyzrají. Hrají 
a zpívají herci divadla Koňmo z Vícemil. Prodej vstupenek pouze na 
místě. Dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč.

Vall-I
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - rodin-

ný, animovaný. VALL-I je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu 
lidstvo ponechalo, aby ji vyčistil. Po sedmi letech, kdy je mu jediným 
společníkem šváb Hal, se cítí trochu osamělý. Ale jen do té doby, než 
na Zemi přistane robotice EVA. Širokoúhlý, česky, 103 min., přístupný, 
70,- Kč.

4. ročník výstavy Výtvarný Žamberk 2008
Žamberk, 15:00, Městské muzeum, ČSA. Současná výtvarná tvorba 

regionálních autorů. Představí se například T. Čečetka, L. Kosohorský, 
M. Krátká, J. Krosch, Z. Mitvalská, M. Novotná a hosté A. Sypěnová, 
B. Malý, studenti FaVu Brno a T. Prausová - keramika. Prodejní výstava 
potrvá do 22. 10. 2008.

5. 10.
Vall-I
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - rodinný, 

animovaný. Širokoúhlý, česky, 103 min., přístupný, 70,- Kč.

6. 10.
Nejkrásnější hádanka
Žamberk,  8:30  a  10:30, Divišovo  divadlo, Nádražní  39.  Filmová 

pohádka Zdeňka Trošky. Vstupné 35,- Kč.

7. 10.
Bathory
Letohrad, 19:30, Dům kultury. 140 min., přístupné od 12 let, drama, 

historický, vstupné 65,- Kč.
Nejkrásnější hádanka
Žamberk, 10:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Filmová pohádka 

Zdeňka Trošky. Vstupné 35,- Kč.

8. 10.
Beseda se spisovatelem Milanem Duškem
Žamberk, 17:00, Městská knihovna, Nádražní. Beseda bude doplněna 

výstavkou autorových děl a četbou úryvků z jeho knih.
Temný rytíř
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - akční, 

mysteriozní. Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. Tem-
ný hrdina chce zúčtovat s organizovaným zločinem v Gothamu. Kromě 
mafie proti němu stojí nevypočitatelný zločinec a zákeřný mistr chaosu 
Joker (tragický zesnulý Heath Ledger v jedné ze svých posledních rolí). 
Širokoúhlý, titulky, 152 min., od 12 let, 70,- Kč.

Kung fu Panda
Letohrad, 17:00, Dům kultury. V líhni animovaných talentů studia 

Dream Works se zrodil nový hrdina, který dokáže skvěle konkurovat 
jeho dosavadnímu tahounovi Shrekovi. Zatímco zelený zlobr se konečně 
usadil, na svénu nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikov-
ný pandí chlapík jménem Po. Ten musí v akci a vtipem nabitém příběhu 
ujít neuvěřitelnou cestu během níž se z uťápnutého prodavače nudlových 
polévek stane legendární Dračí bojovník. Vstupné 65,- Kč.

9. 10.
Náš vůdce
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film Německo - 

drama. Současné Německo. Učitel gymnázia Rainer Wenger se v rámci 
projektu „státní  forma“ uchýlí k pokusu, při kterém chce studentům 
zhmotnit počátek diktatury. Experiment má ale ničivé následky a na-
prosto se vymyká jakékoliv kontrole. Titulky 101 min., od 12 let, FK 
35,- Kč, ostatní 45,- Kč.

10. 10.
AKTA X: CHCI UVĚŘIT
Hanušovice Kino Mír, Hlavní 137, 17:30 a 19:45. Film USA, 105 

minut,  širokoúhlý,  doporučená přístupnost  od 12  let,  vstupné 35,-  a 
40,- Kč.

Vinobraní
Žamberk,  18:00,  pivovar Žamberk.  Přijďte  posedět  s  cimbálovou 

muzikou a burčákem.

11. 10.
Noc na Karlštejně - Orličánek
Letohrad,  19:30, Dům kultury. Orličánek  tuto  hru  nastudoval  již 

v loňském roce, je téměř k nerozeznání s filmovým zpracováním a nyní 
si  ji můžeme všichni opět připomenout. Nenechte  si ujít  jedinečnou 
příležitost  zatoulat  se do doby Karla  IV. Těšíme se na vás. Vstupné 
50,- Kč.

Kung fu Panda
Letohrad, 19:30, Dům kultury. Vstupné 65,- Kč.
Koncert
Žamberk,  17:00,  Divišovo  divadlo,  Nádražní  39.  Komise  pro 

zahraniční  styky města Žamberka. Společný koncert dechovky ZUŠ 
Petra Ebena Žamberk,  krojované  dechovky  a mužského  pěveckého 
sboru města Senftengerg pořádaný k 10. výročí podepsání partnerské 
smlouvy.

12. 10.
Kung Fu Panda
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádražní 39. Film USA - ani-
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movaný, širokoúhlý, česky 92 min., přístupný, 
65,- Kč.

Vysvěcení nově opravené Kaple sv. 
Vojtěcha
Žamberk,  16:00, Kaple  sv. Vojtěcha.  Za 

přítomnosti mons. Dominika Duky, králove-
hradeckého  biskupa,  a  představitelů města. 
Pořádá Římskokatolická  farnost  -  děkanství 
Žamberk a Město Žamberk.

13. 10.
Mumie: Hrob Dračího císaře
Jablonné nad Orlicí,  19:30,  kino  -  sál, A. 

Hanuše. Film Německo/Kanada/USA. 
Přednáška „Planety jiných sluncí“
Žamberk, 16:00, Městské muzeum - výstav-

ní sál. Pořádá MěM ve spolupráci s astrono-
mických ústavem UK v Praze. Přednáší Mgr. 
Marie Hrudková.

15. 10.
Akta X: Chci uvěřit
Letohrad, 19:30, Dům kultury. 105 minut, 

přístupné od 12 let, thriller, mysteriózní, dra-
ma, vstupné 65,- Kč.

Yosemitský sen
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní  39.  Cestopisná  přednáška  Pavla Nováka 
z Letohradu  provázena  prezentací  fotografií 
a videa. Čtyřdenní výstup na El Capitan, nej-
větší žulový masiv světa, vysoký více než 900 
metrů, který je kolébkou bigwallového lezení. 
Tyrolský  traverz  na  Lost Arrov.  Přiblížení 
krás přírody Yosemitského národního parku. 
Vstupné 20,- Kč.

18. 10.
Baby box
Letohrad, 19:00, Dům kultury. Vraťme se 

na dvě hodiny do krajiny dětství, do říše fan-
tazie, kde je možné vše. Kde kapesník může 
být  oponou  a  plyšový medvídek  vášnivým 
partnerem. Hraje, tančí a zpívá originální po-
hybové divadlo Veselé skoky z Prahy. Prodej 
vstupenek pouze na místě: dospělí 100,- Kč, 
děti, důchodci 50,- Kč.

Máj
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film ČR - poetický. 76 min, česky, od 
12 let, 65,- Kč.

Kyšperská noc
Letohrad,  12:00,  cvičiště  ZKO Letohrad, 

závody ve sportovní kynologii.

19. 10.
Máj
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film ČR - poetický. 76 min, česky, od 
12 let, 65,- Kč.

Honění kohouta
Letohrad,  13:45,  Kunčice  Pod  břehem. 

Tradiční akce.
Východečeský pohár v agility
Letohrad, 09:00, cvičiště ZKO Letohrad od 

9:00 - 16:00 hod. Parkurové závody psů.

20. 10.
Ten třetí
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní  39. Klicperovo  divadlo Hradec Králové. 
Česká  premiéra  současného  francouzského 
autora Floriana Zellera. Žijeme všední život, 

vše jde tak nějak normálně, dokud se neobjeví 
„ten  třetí“. Komedie  o  lásce  oscilující mezi 
smíchem  a  vážnějšími  situacemi...Skvělé 
herecké výkony: Pavla Tomicová (kadeřnice 
Simča z „Ulice“), Filip Richtemoc, Jiří Zaple-
tal. Vstupné 160,- Kč.

22. 10.
Vall-I
Letohrad, 17:00, Dům kultury, Družstevní 

597. 103 min., přístupné/animovaný, rodinný, 
dabing, vstupné 70,- Kč.

Seznamte se s Davem
Letohrad, 19:30, Dům kultury, Družstevní 

597.  Posádka miniaturních mimozemšťanů 
ovládá vesmírnou loď, ale ne ledajakou. Tato 
loď má lidskou podobu, vlastně vypadá přesně 
jako člověk. Dokonce má také jméno, jmenuje 
se Dave. Pomocí této vesmírné lodi se pokouší 
zachránit  svou  planetu.  Jakoby  toho  nebylo 
málo, vyskytne se další problém - jejich loď 
se  zamiluje  do  lidské  bytosti. A  oheň  je  na 
střeše.  91 minut,  přístupné/komedie,  sci-fi, 
vstupné: 60,- Kč.

Mumie: Hrob Dračího císaře
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film USA, Kanada, Německo - dobro-
družný, fantasy. Širokoúhlý, titulky, 111 min., 
od 12 let, 65,- Kč.

23. 10.
Aquierre, hněv boží
Žamberk,  19:30,  Divišovo  divadlo,  Ná-

dražní 39. Film záp. Německo, Peru, Mexiko 
- dobrodružný, drama. Příběh expedice kon-
kvistadora Gonzala  Pizzara,  který  v  letech 
1560 - 1561 vedl hrstku mužů do peruánského 
deštného prasela, přitahován příběhy o zmize-
lém městě. Nedílnou součástí filmu je hudba 
(tíživá, církevní i světská) a tvář Klause Kin-
ského. Titulky, 110 min., pro členy FK 35,- Kč, 
ostatní 45,- Kč.

Mamma Mia!
Jablonné nad Orlicí,  19:30,  kino  -  sál, A. 

Hanuše. Film VB/USA/Německo.

24. 10.
TEMNÝ RYTÍŘ
Hanušovice Kino Mír, Hlavní  137,  17:00 

a  19:30.  Film USA,  152 minut,  širokoúhlý, 
doporučená  přístupnost  od  12  let,  vstupné 
35,- a 40,- Kč.

Výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu
Žamberk,  18:00,  Divišovo  divadlo,  Ná-

dražní  39.  Program  k  90.  výročí  vzniku 
samostatného  československého  státu.  18 
hod.  -  vernisáž  výstavy  dobových materiálů 
doplněna  soutěžními  pracemi  žáků  základ-
ních a středních škol, 18.30 hod. - promítání 
dokumentáního snímku. Vstupné dobrovolné, 
drobné občerstvení zajištěno.

25. 10.
Zapomenutý ostrov
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film USA - rodinný, dobrodružný. Širo-
koúhlý, česky, 96min., přístupný 60,- Kč.

26. 10.
Zapomenutý ostrov
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní 39. Film USA - rodinný, dobrodružný. Širo-
koúhlý, česky, 96min., přístupný 60,- Kč.

27. 10.
Blue Star
Žamberk, 18:00, Divišovo divadlo, Nádraž-

ní  39. Agentura  Butterfly Hradec Králové. 
Koncert  k  90.  výročí  vzniku  samostatného 
československého  státu.  Královehradecký 
orchestr ve stylovém oblečení taneční a swin-
govou  hudbou  navodí  atmosféru  evokující 
období první republiky.

Drátkované šperky
Žamberk, 17:00, Rodinné centrum Pohoda. 

Cena kurzu je 60,- Kč. Počet míst je omezen, 
proto se hlaste osobně v RC, telefonicky na 
čísle 465 614 555, nebo emailem na adrese 
centrum@pohoda.org.

29. 10.
Mamma mia!
Žamberk,  20:00,  Divišovo  divadlo,  Ná-

dražní 39.  Film USA - muzikál. Širokoúhlý, 
titulky, 108 min., přístupný, 65,- Kč.

30. 10.
Tobruk
Jablonné nad Orlicí, 20:00, kino -  sál, A. 

Hanuše. Film ČR. Druhá světová válka, pod-
zim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého 
města Tobruku  v  severoafrické  Libyi  jsou 
odveleni vojáci 11. východního českosloven-
ského praporu. Mezi nimi je i mladý voják Jiří 
Pospíchal. jeho naivní a idealistické představy 
o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány 
s nesnesitelným peklem africké pouště, deno-
denním ohrožením života a všudypřítomnou 
smrtí. To vše si u něj vybírá svoji krutou daň, 
kterou umí vyměřit jen válka. Válečné drama 
Tobruk je druhým celovečerním filmem reži-
séra a producenta Václava Marhoula. Ten jej 
s cílem zvýšení autenticity příběhu záměrně 
obsadil méně známými herci. Snímek se na-
táčel přímov africké poušti.

Zapomenutý ostrov
Jablonné nad Orlicí, 18:00, kino -  sál, A. 

Hanuše. Film USA/VB.

31. 10.
VALL 1
Hanušovice Kino Mír, Hlavní 137, 16:00 

a  18:00.  Film USA,  103 minut,  širokoúhlý, 
české znění, mládeži přístupno, vstupné 30,- 
a 35,- Kč.

Výstavy
Žamberk – Městské muzeum
25. 10. 2008 – 26. 11. 2008
„Naši prezidenti“
10  prezidentů  na  poštovních  známkách, 

obálkách a dalších materiálech z filatelistic-
kých  sbírek. Výstava  se  koná  u  příležitosti 
oslav 90. výročí vzniku ČSF 28.10. Vernisáž 
začíná dne 28. 10. 2008 v 15 hodin.

Jablonné nad Orlicí – Kulturní a infor-
mační centrum čp. 30
Fotografie  2003  –  2008 Miroslav Mar-

tinec
Výstava potrvá do 1. 11. 2008
Letohrad – Zámek
„Kyšperk a Letohrad očima výtvarníků“
9. 10. 2008 – 19. 10. 2008
Letohrad – Zámek a muzeum
„Od kroje k uniformě“
27. 10. 2008 – 16. 11. 2008
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Hip hop v Králíkách
Jednota bratrská Králíky a Klub Na Střelnici pořádaly v Králíkách  

o víkendu od 5. do 7. září 2008 hip-hopový festival Jesus break. Tento 
festival se minulých pět ročníků konal v Ústí nad Orlicí. 
V pátek 5.září večer  proběhl v Sokolovně příjezd a registrace účast-

níků a večer od 20 h bylo úvodní setkání, na kterém se představili tito 
účinkující festivalu: Mehmed (rap), G.O.D. (hip-hop) a brejkaři 3nec (čti 
Třinec) City Breakers. Dále se představili registrovaní návštěvníci festi-
valu: dvacetičlenná skupina z Liberce, asi deset účastníků z Mladkova, 
skupina z Hradce Králové, z Ústí nad Orlicí, z Rychnova nad Kněžnou, 
také asi patnáct teenagerů z Králík a další jednotlivci. Přespolní účastníci 
přespávali v tělocvičnách ZŠ.
V  sobotu  6.  září  se  k  vystupujícím přidali  brejkaři  z Deep Skillz 

Crew. Na  prosluněném  králickém  náměstí  proběhla  od  10:30  a  od 
14:00 vystoupení brejkařů, raperů a hip-hoperů, které skvěle moderoval 
Mehmed a JCS (Vojta) z G.O.D. Ve skupině brejkařů Deep Skillz Crew 
dokonce brejkovala i dvě děvčata! Odpoledne bylo zpestřeno vystoupe-
ním několika brejkařů z Výchovného ústavu Králíky. Velký úspěch měla 
soutěž v beat boxu (napodobování hudby ústy do mikrofonu), kde tito 
nesmělí  romští  kluci  za  povzbuzování  nadšeného publika  excelovali! 
Škoda, že nemohli být s námi na večerním hlavním představení. V jiné 
části Králík, v klubovně uvnitř budovy Bowling Stock Králíky, mezitím 
celé odpoledne pilně pracoval sprejer  Petr (R.I.P.), který na zdi vytvořil 
graffiti k tématu festivalu. 
Sobotní hlavní večer se konal od 20 hodin v Bowling Stock Králíky 

na letním parketu. Kromě výše popsaných vystupujících vystoupila také 
hip-hopová formace 2ako1 z Bratislavy. Obrovský úspěch večer měla 
dvě vystoupení brejkařů,  která nenechala nikoho chladným.
V neděli  7.  září  byl  festival  zakončen neformální  bohoslužbou pro 

mládež, kde účinkovala mládežnická rocková skupina z Liberce, slovo měl 
věřící brejkař Přemek z 3nec City Breakers a 3 písně zahrálo trio G.O.D.
Festival shlédlo přes  100 spokojených diváků na vystoupeních v so-

botu dopoledne a odpoledne a kolem 150 diváků v sobotu večer. Více 
fotografií  z  festivalu můžete  vidět  na  internetových  stránkách www.
jbkraliky.estranky.cz .
Děkujeme sponzorům, že se  festival Jesus break mohl v Králíkách 

konat: Město Králíky, Pardubický kraj, Program Evropské unie Mládež 
v akci.

za pořadatele festivalu Petr Appl

Přednášky v Městském
muzeu Králíky

Společnost přátel přírodě blízkého lesa, Správa CHKO Jeseníky 
a Městské muzeum Králíky  za finanční  podpory Pardubického 
kraje si Vás dovolují pozvat na cyklus  listopadových přednášek 
v Městském muzeu Králíky:
6. 11. 2008 - RNDr. Petr Rybář  - Haka maorského rangera 

- z cesty Expedice Kiwi 2007 na Nový Zéland
13. 11. 2008 - Mgr.Jana Škrabalová - Pohledy do vesmíru 
20. 11. 2008 - RNDr. Vladimír Lemberk - Madagaskar - podivu-

hodná Lemurie. Přednáška byla oceněna Cenou magazinu Koktejl 
za rok 2006 na Mezinárodním setkání cestovatelů „Cesty 2006“.
27. 11. 2088 - Zuzana Růžičková a spol. - Králický Sněžník 

je stejně nejhezčí.
Jednotný začátek všech přednášek v 18 hod. ve varhanním sa-

lónku Městského muzea Králíky. Vstup volný.
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Králický Lískovec - 2. ročník
Mateřinky
Anežka Hurtová  (Brno)  1:00, Michaela 

Gregorová (Lanškroun) 1:00, Ilona Mihulková  
(AC Choceň)  1:00,  Bedřich  Frydrych  (AC 
Choceň)  1:00,  Jan  Šimůnek  (Iscarex Česká 
Třebová) 1:00.

Předžákyně - 200 m
1. Martina Hanušová – 2001  (AC Choceň) 

1:43, 2. Eliška Střihavková – 2002 (AC Choceň) 
1:54, 3. Eliška Frydrychová – 2001 (AC Choceň) 
1:56, 4. Michaela Novotná – 2001  (TJ  Jiskra 
Králíky) 2:24.

Předžáci - 200 m
1. Aleš Moravec – 2001 (TJ Jiskra Králíky) 

1:36, 2. Filip Gregora – 2002 (Lanškroun) 1:37, 
3. Kryštof Kubíček – 2001 (TJ Jiskra Králíky) 
1:53, 4. Štěpán Škůrek – 2002 (Pastviny) 2:00, 
5. Jakub Hurt – 2001 (Brno) 2:02, 6. Jaroslav 
Coural – 2002 (Jiskra Vír) 2:15.

Žákyně nejmladší I. - 500 m
1. Viktorie Mihulková – 1999 (AC Choceň) 

4:05, 2. Monika Gregorová – 2000 (Lanškroun) 
4:10,  3. Tereza Ducháčková  –  1999  (Iscarex 
Česká Třebová) 4:12, 4. Dominika Smoláková 
– 2000 (BK Vysoké Mýto) 4:17, 5. Tereza La-
kotová – 2000 (AC Choceň) 6:41.

Žákyně nejmladší I. - 500 m
1. Tomáš Mikyska  –  2000  (SK Žamberk) 

3:43, 2. Petr Večeř – 1999 (TJ Jiskra Králíky) 
3:47,  3.  František Kristl  –  1999  (Orel Dolní 
Dobrouč)  4:02,  4.  Jindřich Střihavka –  2000 
(AC Choceň) 4:03, 5. Roman Švéda – 1999 (TJ 
Jiskra Králíky) 4:20, 6. Matěj Hejkrlík – 2000 
(TJ Jiskra Králíky) 4:40.

Žákyně nejmladší II. - 900 m
1. Michaela Stránská – 1997 (Iscarex Česká 

Třebová) 4:37, 2. Petra Čerenková – 1998 (Orel 
Rtyně v Podkrkonoší) 4:40, 3. Veronika Hanu-
šová – 1997  (AC Choceň) 5:09, 4. Alexandra 

Smoláková – 1998 (BK Vysoké Mýto) 5:28, 5. 
Lucie Dvořáčková – 1998 (AC Choceň) 5:30, 6. 
Daniela Pártlová – 1998 (AC Choceň) 5:33.

Žáci nejmladší II. - 1200 m
1. Vojtěch Vondra  –  1998  (Iscarex Česká 

Třebová) 6:39, 2. Vojtěch Mlynář – 1998 (Orel 
Dolní Dobrouč) 6:40, 3. Jakub Gregora – 1998 
(Lanškroun) 7:10.

Žákyně mladší - 1200 m
1.  Simona Couralová  –  1996  (Jiskra Vír) 

6:45, 2. Denisa Čerenková – 1996 (Orel Rtyně 
v Podkrkonoší) 7:06, 3. Kristýna Dvořáčková 
– 1996 (AC Choceň) 8:50.

Žáci mladší - 2000 m
1. Jan Friš – 1995 (Ski-klub Česká Třebová) 

10:27, 2. Antonín Lakota – 1995 (AC Choceň) 
10:46, 3. Milan Večeř – 1996 (TJ Jiskra Králíky) 
10:57, 4. Petr Kubelka – 1995 (ABK BRAVO 
Jab. n. O.) 11:05, 5. Jakub Frydrych – 1995 (AC 
Choceň) 15:07.

Žákyně starší - 2000 m
1. Bára Kožnarová – 1993 (TJ Jiskra Králíky) 

12:16, 2. Valerie Smoláková – 1993 (BK Vysoké 
Mýto) 15:45, 3. Aneta Novotná – 1994 (TJ Jiskra 
Králíky) 16:04.

Žáci starší - 3000 m
1. Tomáš Kubelka – 1993  (Jiskra Ústí  nad 

Orlicí) 14:47, 2. Petr Smolák – 1994 (BK Vysoké 
Mýto) 15:06, 3. Jan Divíšek – 1993 (TJ Jiskra 
Králíky) 15:20, 4. Libor Sion – 1994 (Atletika 
Polička) 15:29.

Dorostenci - 4000 m
1. Stanislav Krejčí – 1991  (Jiskra Ústí nad 

Orlicí) 18:09, 2. Jakub Halanič – 1992 (TJ Jiskra 
Králíky) 19:21.

Junioři - 5000 m
1. Josef Vaníček – 1989 (ABK BRAVO Jab. 

N. O.) 21:43, 2. Marek Živný – 1990 (Letohrad) 
23:59, 3. David Hejzlar – 1989 (ABK BRAVO 

Jab. N. O.) 24:04.
Ženy A - 5000 m
1. Michaela Mertová –  1976  (Atletika Al-

brechtice) 23:08, 2. Denisa Barnetová – 1973 
(KUS Jablonné nad Orlicí) 23:21, 3. Anna Krátká 
– 1969 (TJ Svitavy) 24:18, 4. Lenka Dušková 
– 1980 (Iscarex Česká Třebová) 25:51, 5. Pavla 
Šimůnková  –  1977  (Iscarex Česká Třebová) 
26:54, 6. Petra Stříhavková – 1979 (AC Choceň) 
36:20, 7. Markéta Hejkrlíková – 1985 (TJ Jiskra 
Králíky) 36:25.

Ženy B - 5000 m
1. Denisa Barnetová – 1973 (KUS Jablonné 

nad Orlicí)  23:21,  2.  Jana Matyášová – 1965 
(Dolní Dobrouč) 27:13, 3. Eva Jirásková – 1964 
(Iscarex Česká Třebová) 36:24.

Muži A - 8000 m
1. Lukáš Razým – 1979 (Iscarex Česká Tře-

bová) 28:29, 2. Miroslav Bětík – 1972  (KVS 
Pozlovice)  29:51,  3. Roman Bodgaz  –  1979 
(MIEDZYGORZE) 29:59, 4. Josef Šutera – 1979 
(Atletika  Polička)  30:41,  5.  Luboš Marhold 
– 1977 (Choceň) 36:57.

Muži B - 8000 m
1. Stanislav Krejčí – 1963 (ASPV Těchonín) 

31:42,  2. Bedřich Ducháček –  1959  (Iscarex 
Česká Třebová) 35:09, 3. Josef Krátký – 1965 
(KP BKV Mělník) 46:54.

Muži C - 8000 m
1.  Jaromír Šrámek – 1958  (KUS Šumperk) 

31:56, 2. Jan Razým – 1957 (Iscarex Česká Tře-
bová) 32:48, 3. Václav Cejnar – 1951 (SKP-Hra-
dec Králové) 33:02, 4. Miroslav Štyndl – 1957 
(Atletika Polička) 34:14, 5. Miroslav Červ – 1950 
(Atletika Polička)  36:47,  6. Vojtěch Krňávek 
– 1954 (Iscarex Česká Třebová) 41:50.

Muži D - 8000 m
1. Rudolf Ehrig – 1948 (Iscarex Česká Tře-

bová) 36:07, 2. Jiří Marek – 1943 (Orel Vysoké 
Mýto) 36:50, 3. Ota Sadílek – 1946  (Atletika 
Albrechtice) 38:08, 5. Jindřich Bielčik – 1940 
(Lichkov) 40:35, 6. František Sedláček – 1940 
(Sokol Rychnov n. Kn.) 40:49.
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

i na okolních hřbitovech.
Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

Tradice Hubertovy jízdy dorazila i do Králík

Hubertova  jízda.  Pod  tímto  pojmem  si 
v  dnešní  době mohou  i  samotní  koňáci 
představit  cokoliv.  Původním  záměrem 
byla  oslava  patrona  lovců,  tedy  svatého 
Huberta nebo-li závěr lovecké sezony. Dříve 
se jednalo o opravdové hony na lišku, kdy 
jezdci na koních jeli trasou, kterou jim svým 
štěkotem napovídali jejich speciálně cvičení 
psi, kteří stopovali skutečnou lišku. Svátek 
Huberta je až 3. listopadu, ale jelikož již lety 
pozměněná tradice se stala tradicí spíše příz-

nivců jezdeckého sportu a vlastně i takovou 
společenskou událostí z řad nejezdců, tak se 
datum posouvá blíže ke konci jezdecké sezó-
ny a hlavně k lepšímu počasí. V našem kraji 
je to vzhledem ke klimatickým podmínkám 
a  pro  pohodu přihlížejících  diváků,  nejen 
jich,  ale  i  jezdců na  koních o  něco dříve.  
Nicméně počasí se nám stále nedaří porou-
čet a tak nezbylo než předem naplánované 
datum dodržet a ustát vskutku ne příliš létu 
důstojný poslední  víkend. Vítr  a  poměrně 
vytrvalý  byť  slabší  déšť  bylo  to  poslední 
s čím bychom se chtěli potýkat.
Zdejší  JK  (jezdecký  klub)  Králicko 

uspořádal  oslavu  tohoto  svátku  na  20. 
září  a  i  přes  nepřízeň  počasí  se  sešlo  15 
jezdeckých  dvojic  a  k  tomu  i  3  kočí  se 
svými svěřenci.
Nejprve se jezdci se svými koňmi vydali 

na pomyslný hon na lišku, tedy na svižnější 
vyjížďku  do  nejbližšího  okolí,  kde  byly 
připraveny  skoky  z  přírodních materiálů. 
Po návratu z vyjížďky byl před diváky před-
staven závěr letošního honu, který spočíval 
v  symbolickém  ulovení  lišky.  Liščí  ocas 
byl při této Hubertově jízdě ukryt v některé 
z  krabic,  které  byly  rozmístěny  na  ploše, 
kde se později odehrávalo další dění tohoto 

dne. Tím šťastným nálezcem liščího ocasu 
byla  Renata  Štieberová  se  svým  koněm 
Bobešem a tak prohlášena za krále (vlastně 
královnu) honu. Následovaly soutěže v jízdě 
přes překážky,  tedy parkuru, kde zvítězila 
jezdkyně Zuzana Vašátková  se  zkušeným 
koněm z domácícho klubu Satyrem. Jízdu 
zručnosti jezdců ovládla Kristýna Kminia-
ková s islandskou klisnou Aradis. Divácky 
byla velmi zajímavá soutěž v tahu, při které 
soutěžili  koně,  převážně  pracující  v  lese 
při těžbě dřeva. Tam s nejrychlejším časem 
překonal dráhu Tomáš Tahal z Mlýnického 
Dvora se svou klisnou Karin. Ti také zvítězili 
i v soutěži poslední jezdecké, kde hrála hlav-
ní roli rychlost a poslušnost koně. Diváckou 
anketu  o  nejsympatičtější  dvojici  jezdec 
- kůň vyhrála Markéta Kubínová s domácím 
běloušem Satyrem  a  hlasující  diváci  byli 
v losování odměněni domácím vysavačem 
jako hlavní výhrou a mnoha dalšími cenami 
pro ostatní hlasující zejména díky firmě Elko 
Valenta z Králík.
Zásluhu na možnosti uspořádání takovéto 

akce mají i další firmy z Králík a okolí. Za 
pohotový komentář vděčíme Pavlu Strnado-
vi. Příští rok opět naviděnou!

JK Králicko

Králická
časovka

Šestý ročník Kralické časovky, který se 
jel 31. 8. 2008 za překrásného počasí, měl 
několik  „nej“.  Bylo  nejvíce  závodníků, 
celkem 136, z toho 20 příchozích a z nich 
6 z Králík. Byl překonán rekord tratě, který 
je nyní 20,57min. a drží ho závodník Kamil 
Mráz z oddílu Silný team Uničov z Morav-
ského poháru.  V ženách drží rekord Pavla 
Nováková z Ostravy  s  časem 25,08min., 
také z Moravského poháru.
A  v  kategorii  příchozích  se  neztratili 

ani králičtí. V kategorii A se umístil na 3. 
místě Václav Brůna. V  juniorech obhájil 
1. místo  Jakub  Fabián  a  2. místo David 
Vostrčil. V  ženách  skončila  na  2. místě 
Tereza Coufalová.
Všem ještě jednou gratulujeme. I diváků 

se  letos  přišlo  podívat  více,  jak  na  start, 
tak do cíle.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem 

sponzorům, kteří nám jsou již několik let 
věrni  a  hlavně  bez  nich  bychom  závod 
nemohli pořádat. Dále našim kamarádům, 
kteří  nám  pomáhají  organizačně. Všem 
moc  děkujeme  a  doufáme,  že  v  příštím 
ročníku nám všichni zůstanou věrni.

Za přátele cyklistiky Kalousek Jiří a 
Zdeněk Panchártek.
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Panoramatický pohled ze Suchého Vrchu
na pohoří Králického Sněžníku

Ilustrační foto k článku „Turistická oblast Králický Sněžník se představuje“ ze strany 1. Foto: Pardubický kraj
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Letecký pohled města pořízený při akci Bikechallenge 2008 dne 29. 7. Foto: Libor Jenka, www.shora.cz


