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Informace o změnách
v dani z nemovitosti

od 1. 1. 2009
Novela zákona o dani z nemovitosti platná od 1. 1. 2009 

umožnila v § 12 obcím ovlivnit rozhodnutím zastupitelstva výši 
této daně použitím tzv. místního koeficientu, kterým se násobí 
celková daňová povinnost (mimo zemědělských pozemků), ve 
výši 2,0 – 5,0. 9. 6. 2009 zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou 
vyhláškou města Králíky č. 1/2008, o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitosti, použití koeficientu 2,0. Pro jeho přijetí 
hlasovalo 8 z 11ti přítomných zastupitelů. Přestože informace o 
nové vyhlášce byla zveřejněna v letním dvojčísle Králického 
zpravodaje na počátku července 2008, většina majitelů nemovi-

Králičtí opět ve Villmaru
Nejvíce účastníků z Králík v dosud třináctileté his-

torii kontaktů s městem Villmar strávilo krásných pět 
dnů s přáteli nejen v Hesensku, ale i ve francouzském 
Alsasku. Na programu letošní partnerské návštěvy 
bylo totiž i město Štrasburk (Strasbourg), kolébka 
Evropské unie a sídlo Evropského parlamentu. Vý-
pravy se zúčastnilo celkem 51 návštěvníků, včetně 
paní starostky s rodinou.

Po dlouhém cestování (770 km) dorazila výprava 
v podvečer 1. máje do Villmaru. Jednotliví účastníci 
spali v hostitelských rodinách, kde se jim dostalo 
výborného servisu. Návštěva byla zahájena v sobotu 
2. 5. slavnostním odhalením pamětního kamene, který 
společně s lípou přátelství věnovalo Villmaru město 
Králíky. Tohoto oficiálního aktu bylo účastno přes 
100 lidí, včetně představitelů Partnerského spolku 
Villmar, města Villmar, zemské vlády Hesenska a 
poslanců Spolkového parlamentu. Na překrásném 
místě při příjezdu do villmarského údolí bude tak 
v příštích letech vítat návštěvníky lípa s kamenem 
připomínajícím partnerství obou měst. Po společném 
občerstvení na faře následovala návštěva Hesenského 
parku. Historický skanzen, obdoba našeho skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm, prezentuje vedle zajímavých staveb i 
způsob života a práce obyvatel Hesenska již od středověku. 

V programu nedělního dopoledne nechyběla návštěva staroby-
lého centra města Limburg s velkým množstvím zachovalých a 
památkově chráněných hrázděných domů. S nemenší pozorností 

se setkaly i prezentační akce automobilek Audi a 
Volkswagen, které přitáhly především pánskou část 
delegace. Odpoledne proběhlo v přátelském posezení 
s přáteli v sále fary. Pro lepší trávení byl program roz-
šířen o návštěvu mramorového lomu Unica, skutečně 
unikátního výtvoru přírody jen několik stovek metrů 
vzdáleného od centra Villmaru.

Asi největším zážitkem pro všechny účastníky 
byla návštěva Štrasburku. Město ležící na hranici 
mezi dvěma dříve znepřátelenými zeměmi, které 
v minulosti náleželo střídavě jiné z nich, se v mo-
derní historii stalo symbolem spojující se Evropy. 
Dvoudenní návštěva krásného města spojená s účastí 
na jednání v Evropském parlamentu, stejně jako be-
seda s poslanci Evropského parlamentu p. Gahlerem 
(Německo) a P. Vlasákem (ČR), byly vyvrcholením 
náročných půlročních organizačních příprav ze strany 
našich přátel v Villmaru. 

Účastníci zájezdu prožili u našich partnerů příjemné 
chvíle. Návštěva ve Villmaru ukázala, že partnerství 
mezi občany měst Villmar a Králíky již dávno není 
formálním svazkem uzavřeným do několika slovních 
formulací v oficiálních dokumentech obou měst, je 

to skutečné prožité přátelství založené na osobních kontaktech 
jednotlivých spolků, rodin, jednotlivců i oficiálních představitelů. 
Naše poděkování patří všem našim přátelům ve Villmaru, kteří nám 
letošní příjemný zážitek zprostředkovali.  Těšíme se na setkání 
v roce 2010 v Králíkách. Organizátor letošního výjezdu - Partnerský 
spolek Králíky - není uzavřenou skupinou a rád ve svých řadách 
uvítá každého, kdo má zájem pracovat pro další rozvoj partnerských 
kontaktů s přáteli nejen ve Villmaru.

Partnerský spolek Králíky 

(pokračování na straně 5)
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Neznámý vandal poškodil nedávno opravenou fasádu soukromého 
bytového domu. Bohužel případy poškozování a ničení jsou stále častější. 
Věříme, že bude pachatel odhalen a uhradí způsobenou škodu. Dříve 
stával na náměstí pranýř, možná by bylo dobré jej vynézt ven z muzea a 
začít opět používat. Text redakce KZ, foto L. Faltusová

Králický majáles - zdroj fotografií Gymnázium Králíky

Hasičská pouť, foto Karel Macháček.
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Králická pevnostní oblast v Brně – na veletrhu IDET
Pevnostní muzea sdružená do obecně prospěšné společnosti Králická 

pevnostní oblast, o. p. s. se prezentovala na dalším letošním mezinárod-
ním veletrhu v Brně. Byl jím jubilejní desátý ročník Mezinárodního 
veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2009. Tento prestižní 
veletrh představil aktuální situaci v oboru armádní techniky, výcviku, 
souvisejících složek i bezpečnost civilního obyvatelstva. Konal se v ro-
ce 10. výročí vstupu České republiky do NATO a 60. výročí založení 
Severoatlantické aliance. 

IDET 2009 zrcadlil současnou komplikovanou světovou bezpečnostní 
situaci – jedno z nových témat představovala civilní bezpečnost. Poprvé 
se v rámci IDETu prezentovaly obory Požární technika a služby a Inte-
grovaný záchranný systém. Mezi vystavovateli se nacházelo: Minister-
stvo vnitra – Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a různé tuzemské 
a zahraniční firmy zabývající se výrobou potřeb pro tuto oblast. 

V moderních pavilonech V, F, G1, G2 a Z se prezentovalo na 350 
firem z 27 zemí světa. Pozvání přijala řada významných představi-
telů zahraničních armád a velitelství NATO. Branami brněnského 
výstaviště prošlo okolo 25 000 lidí, i když je IDET určen jen odborné 
veřejnosti. 

V rámci doprovodného programu se uskutečnila řada akcí, 20. 
výročí oslavil polygon, který navrhla, postavila a provozuje Katedra 
bojových a speciálních vozidel Univerzity obrany v Brně ve spoluprá-
ci s Veletrhy Brno a.s. V bazénu u pavilonu G se představila světová 
rarita – plně funkční flotila lodí všech důležitých zúčastněných stran 2. 
světové války v měřítku 1:100. Škoda jen, že něco takového si nemohly 
prohlédnout děti.

Nedílnou součástí veletrhu byly tradiční ukázky ochrany proti vodě, 
naopak premiéru měla Móda v uniformách, celkem bylo představeno 
43 modelů jako průřez kompletní výstrojí, kterou má profesionální 
voják 21. století k dispozici. Uskutečnila se také řada autogramiád vý-
znamných sportovců, na veletrh přijel diskař Imrich Bugár, mistr světa 
a stříbrný na olympiádě, Tomáš Janků, český reprezentant ve skoku 
vysokém a Martina Sáblíková.

Expozici věnovanou Králické pevnostní oblasti mohli návštěvníci 
zhlédnout v pavilonu V, stánku č. 50., kterému dominovalo 5 plně 
vystrojených a vybavených figurín v životní velikosti – jako ilustrace 
zaměření Vojenského muzea Králíky, akce Cihelna nebo pevnostních 
muzeí. Autorem, realizátorem a obsluhou stánku v jedné osobě byl 
Marek Bartoš. 

K dispozici zde byly informační bannery a řada tištěné propagace 
věnované jak muzeím, tak Králicku. Premiéru zde měly nové propagační 
materiály, vydané v pěti jazykových mutacích, jako informace k akci Ci-
helna. Spolu s propagací Králické pevnostní oblasti, novým reklamním 
materiálem Vojenského muzea Králíky a dělostřeleckých tvrzí Bouda 
a Hůrka tak mohl stánek poskytnout informace nejen Čechům, ale bez 
nadsázky drtivé většině cizinců účastnících se IDETu. I díky tomu se 
podařilo navázat zajímavé kontakty, které v budoucnu mohou přispět 
k rozvoji turistiky celého Králicka. Propagační materiály si odnesly 
stovky návštěvníků i vystavovatelů a my můžeme říct, že se letošní 
ročník IDETu vydařil. 

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.
Foto Marek Bartoš

Místní akční skupina
ORLICKO rozdělí v letech 

2009 – 2013 až 60 000 000 Kč
Místní akční skupina ORLICKO, občanské sdružení se sídlem 

v Žamberku, v jehož čele stojí pětičlenná správní rada, uspělo 
v rámci druhého kola Programu rozvoje venkova se svou žádostí 
o podporu. V letech 2009 – 2013 tak bude v souladu s podmínkami 
programu Leader rozdělovat až 60 000 000 Kč!

V jednotlivých letech 2009 – 2013 bude vyhlašováno celkem 
7 fiche zaměřených do oblasti rozvoje občanské vybavenosti a 
zkvalitňování infrastruktury u obcí, modernizace podniků a rozvoje 
agroturistiky u podnikatelů a rozvoje spolkových aktivit u nezis-
kových organizací. 

Příjem žádostí, školení pro potenciální i podpořené žadatele, 
konzultace, administrativní kontrolu a další aktivity bude zajišťovat 
kancelář MAS ORLICKO v Divišově ulici v Žamberku, která zahájí 
svou činnost na přelomu června a července tohoto roku.

Výběr a doporučení projektů k podpoře provede hodnotící komise 
složená jak z interních, tak externích hodnotitelů (mimo region). 
Veškeré důležité informace najdou zájemci na webových stránkách 
sdružení: mas.orlicko.cz.

Získání dotačních prostředků z Programu Leader představuje 
významnou příležitost pro rozvoj investic v obcích i drobném pod-
nikání v regionu Orlicko. Díky finanční podpoře projektů v rámci 
programu LEADER budou v regionu v období 2009 – 2013 reali-
zovány projekty v celkové hodnotě až 90 000 000 Kč.



Králický zpravodaj 6/2009 - �

Novináři pod Králickým Sněžníkem
Králíky 18. 5. 2009 – Pod Králický Sněžník 

zavítali zástupci českých médií a strávili zde 
zážitky nabitý program. Své putování po oblasti 
zahájili na poutním místě na Hoře Matky Boží 
u Králík (Dolní Hedeč) a nedaleké rozhledně 
Val. Odpoledne bylo věnováno návštěvě 
nejdokonalejšího vojenského pevnostního sys-
tému v Evropě z roku 1938. Byla představena 
nedávno zpřístupněná pevnost Hůrka a rozsáhlé 
Vojenské muzeum Králíky, kde neopakovatelné 
zážitky umocnilo svezení bojovou technikou. 
Večerní posezení s ochutnávkou regionálních 
gastronomických specialit podtrhlo příjem-
nou a přátelskou atmosféru penzionu v Dolní 
Moravě. 

Druhý den jsme společně zavítali na Křížo-
vou horu u Červené Vody, kde jsme vystoupali 
na novou rozhlednu, a znovu pochopili význam 
nového sloganu turistické oblasti „z podzemí 
až k nebesům“. Příjemným zakončením dvou-
denního pobytu novinářů byl čtyřicetiminutový 
sjezd na horských koloběžkách ze Suchého 
vrchu kolem pevnosti Bouda do Těchonína. 

„Jsem přesvědčena, že jsme médiím připra-
vili velice pestrý a zajímavý program, o čemž 
svědčilo jejich zaujetí a nadšení od začátku až 
do konce jejich pobytu u nás“, sdělila za pořa-
datele Zdenka Kroulíková. „Cílem této akce 
bylo informovat prostřednictvím médií veřejnost 
o tom, že jsou u nás stále místa s nedotčenou 
přírodou a zajímavými památkami, které stojí 
za to objevovat. Také jsme chtěli připomenout 
blížící se vojenskou vzpomínkovou akci Cihelna 
2009, která se pravidelně koná v polovině srpna, 
a patří mezi nejvýznamnější akce nejen naší 
oblasti, ale celých východních Čech“, dodala.

Tento presstrip je součástí celého balíku 
aktivit, které realizuje Králická rozvojová 
společnost ve spolupráci s Agenturou pro roz-

voj cestovního ruchu ARC Mikulov v rámci 
projektu financovaného destinační společností 
Králický Sněžník o.p.s. z Regionálního operač-
ního programu NUTS II Severovýchod.

Turistická oblast Králický Sněžník se pre-
zentovala na celé řadě domácích i zahraničních 
veletrhů, představila nové turistické katalogy 
se sloganem „z podzemí až k nebesům“, ale 
chystá se toho ještě daleko více. Připravují se 
další tiskoviny určené speciálně pro vybrané 
cílové skupiny. Plánovaný zářijový famtrip 

pro zástupce polských cestovních kanceláří a 
agentur z oblasti Vratislavi a Opole představí, 
podobně jako nyní novinářům, oblast Králicka. 
Pracuje se také na administraci a naplnění nové-
ho turistického portálu oblasti Králický Sněžník 
- www.kral-sneznik.cz.

Více informací k projektu:
Králická rozvojová s. r. o., adresa: Hluboká 

267, 561 69 Králíky, Zdenka Kroulíková, tel.: 
732748393, e-mail: kroulikova.ed@email.cz, 
www.kral-sneznik.cz

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)

Májové odpoledne se vydařilo
Ti, kteří chtěli příjemně prožít sváteční den 

8. května, si našli cestu do králické restaurace 
U Tomáše. Nutno uvést, že takových nebylo 
vskutku málo. K prasknutí nabité hospodě se 
tísnilo několik desítek občanů. Nezvyklá účast 
milovníků zlatého moku a dobrého tance se tak 
mohla dočkat prvních sta piv jakéhokoliv stupně 
za 10 korun, bohaté tomboly, chytlavých písní 
z repertoáru pana Štěrby a pečeného kolena či 
brilantně ogrilované krkovičky.

Takto bohatou slavnost jim za podpory po-
slance PČR Ing. Miroslava Váni, spol. Hartman 
CZ a dalších sponzorů, připravily místní orga-
nizace ČSSD z Králík a Červené Vody. Lidé se 
nejen dobře bavili, ale dozvěděli se podrobnosti 
o některých připravovaných projektech. Jedním 

z nich je zřízení krajské lékárny v Králíkách. 
„V této lékárně si budou moct lidé vyzvednout 
léky bez manipulačního poplatku a v budoucnu 
i léky za příznivější cenu“, přiblížil projekt Jan 
Králík, předseda MO ČSSD Králíky.

„Zorganizovat takovou akci byla pro nás 
výzva, protože podobných zábav se v našem 
regionu koná stále málo. Lidé se chtějí nejen 
bavit, ale potřebují i někoho, koho jejich pro-
blémy zajímají a chce je řešit. A od toho jsme 
tu my.“, dodává Kamil Minář, předseda MO 
ČSSD Červená Voda.

Všichni přítomní byli pozváni na další akce, 
které místní sociální demokraté ještě plánují.

Tiskové oddělení ČSSD mikroregionu 
Králicko

Třemi muzei
v KPO

Na sobotu 27. 6. připravili pořadatelé 
pro vaše děti ve věku 5–15 let den plný her, 
sportu, soutěží a vědomostních testů. Start 
pro účastníky akce je od 9.00 do 11.00 hodin 
v areálu Muzea opevnění – dělostřelecká 
tvrz Hůrka. Soutěžní stanoviště a disciplíny 
budou pro děti připraveny v prostoru tvrze 
Hůrka, v terénu mezi Hůrkou a Vojenským 
muzeem Králíky, zakončení proběhne v pro-
storu pěchotního srubu K – S 14 U Cihelny 
(cca do 15 hodin). Pro účastníky akce bude 
připraveno drobné občerstvení. Doporu-
čujeme vhodné sportovní oblečení a obuv, 
doprovod „mrňousků“ rodiči, či staršími 
sourozenci možný… 

Pořádají: Společnost přátel čs. opevnění, 
o. p. s., Armyfort, s. r. o., VHK Erika – Brno 
a kolektiv bývalých pracovníků vojenského 
útvaru „Hůrka“.
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Hasičská pouť 2009 v poutním areálu Hora Matky Boží v Králíkách

tostí změnu pravděpodobně zaznamenala 
až po obdržení složenky k úhradě daňové 
povinnosti.

Zákon o dani z nemovitosti platil 
v nezměněné podobě od roku 1993, přes-
tože ceny ve všech oblastech našeho života 
neustále rostly. Při svém rozhodování mělo 
zastupitelstvo k dispozici rozbor vývoje 
výdajů, které mají přímou vazbu na služby 
poskytované městem v souvislosti s uží-
váním nemovitostí na jeho území (údržba 
komunikací, veřejné osvětlení, péče o veřej-
nou zeleň, atd.). Při rozboru bylo zjištěno, 

Informace o změnách v dani z nemovitosti od 1. 1. 09

Letos poprvé se konala na Hoře Matky 
Boží v Králíkách hasičská pouť. Jinými 
slovy „pouť ke svatému Florianovi“. 
Přípravy byly veliké. Organizátoři akce 
– Hotel Poutní dům, SDH Lichkov a Re-
demptoristé se snažili zajistit co nejkvalit-
nější a nejpestřejší program. 

V sobotu 9. května 2009 se na Horu 
Matky Boží už od ranních hodin sjížděli 
pořadatelé i návštěvníci. Úvodní část, 
která byla duchovní, začínala slavnostním 
průvodem. V čele byl hlavní celebrant 
mše svaté, Mons. Dominik Duka – krá-
lovéhradecký biskup – a jeho doprovod, 
za ním následovali zastupitelé Pardubic-
kého kraje, města Králík, okolních obcí 
a vysocí funkcionáři a zástupci hasičů 
z Pardubického kraje. Průvod uzavíraly 
jednotlivé hasičské sbory v čele s polskou 
hasičskou hudbou a sbory nesoucí dvě 
sochy Sv. Floriana. Bylo vidět hasiče 
ve stejnokrojích, v helmách, s prapory 
a se sekyrkami. Při vstupu průvodu do 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie zněly 
hasičské trubkové fanfáry. Na mši svaté 
v klášterním chrámu stáli jako čestná 
stráž hasiči v uniformách s prapory ve 

dvouřadu.  Mluvilo se nejen o svatém 
Floriánovi  - patronovi hasičů - ale také 
o službě a potřebnosti pomáhat jedni 
druhým, v čemž hasiči zastávají velmi 
důležitou úlohu. Po mši svaté proběhlo 
svěcení obou soch svatého Floriána, pra-
porů a udělování vyznamenání. Venku pak 
následovalo svěcení hasičské techniky, 
kterou si mohli v další části dne návštěv-
níci prohlédnout. 

Co všechno bylo tento den k vidění?  
Lidé si mohli venku v areálu při poslechu 
živé hudby dát pečené prasátko nebo klo-
básku, pivo nebo točenou kofolu a kdo měl 
zájem, mohl se najíst v restauraci Poutního 
domu. Po čase oběda program pokračoval 
ukázkami mladých hasičů, stříkání ze 
džberovek, ukázkou zásahu vyprošťování 
osob z havarovaného auta profesionály a 
speciálním sekerkovým cvičením hasičů 
z Líšnice. Dále bylo možné prohlédnout 
si areál Hory Matky Boží, ambity kláštera 
a celé okolí, s výhledem na třetí nejvyšší 
pohoří – Králický Sněžník, a to nejen ze 
země, ale i z hasičské plošiny, která vyná-
šela zájemce vysoko nad všechny okolní 
stromy. Kdo měl zájem, mohl se přímo od 

hasičů dozvědět něco o technice a vybavení 
jednotlivých hasičských aut. Pro děti byl 
k dispozici po celý den zdarma skákací 
hrad a nechyběly ani stánky s cukrovou 
vatou, perníky a dalšími pouťovými dob-
rotami. Pouť proběhla za krásného slun-
ného počasí a příjemné atmosféry panující 
během celého dne, kterou vytvořili všichni 
zúčastnění hasiči a hlavně něco přes tisíc 
spokojených návštěvníků. 

Poděkování za uskutečnění a spolupráci 
při akci, která se konala pod záštitou rad-
ního  Pardubického kraje Ing. Petra Šilara, 
patří všem radním z Pardubického kraje, 
profesionálním i dobrovolným hasičům 
z okolních měst a obcí našeho kraje a 
také jejich polským kolegům. Dále všem 
pořadatelům, kterými byl Hotel Poutní dům 
- Králíky, sbor dobrovolných hasičů (SDH) 
Lichkov a redemptoristé z Hory Matky 
Boží. Už nyní jste srdečně zváni na další 
poutě, které se budou konat v letošním 
roce na Hoře Matky Boží a stejně tak i na 
příští hasičskou pouť ke Sv. Florianovi 
v roce 2010.

Josef Kubiš
fotografie z pouti na straně 2

že zatímco výdaje z městského rozpočtu na 
udržování infrastruktury každý rok rostly, 
daň z nemovitosti stagnovala a její podíl 
na celkových daňových příjmech klesal. 
Použití koeficientu 2,0 pro zvýšení výnosu 
daně z nemovitosti jsme považovali za 
opatření, které pomůže městskému rozpočtu 
a majitele nemovitostí zatíží minimálně 
– v řádu stokorun. 

Schválená vyhláška je zpracována tak, 
aby došlo ke zvýšení příjmové stránky 
městského rozpočtu a současně zůstává 
na spodní hranici toho, co zákon o dani 
z nemovitosti dovoluje s přihlédnutím k jed-

notlivým skupinám vlastníků nemovitostí.
- V integrovaných obcích je zachován 

snížený koeficient 1,0 pro stavební pozem-
ky, obytné domy a související stavby, byty 
a samostatné nebytové prostory podle § 6 
odst. 2 písm. b) a § 11 odst. 1 písm. a). 

- U samostatných garáží a podnika-
telských staveb není použit koeficient 1,5 
podle § 11 odst. 1 písm.  c) a d). 

- U samostatných garáží nedošlo ke 
zvýšení vzhledem k základní sazbě daně, 
která je 4,- Kč/m2 a od 1. 1. 2009 by se při 
použití koeficientů podle § 11 odst. 3 písm. 
b)  a § 12 zvýšila na 12,- Kč. Schválená výše 
podle vyhlášky je 8,- Kč/m2 

- U staveb pro podnikání bylo zrušeno 
použití koeficientu podle § 11 odst. 3 písm. 
b). K tomuto rozhodnutí nás vedla snaha 
o podporu podnikání ve městě. V případě, 
že bychom tuto změnu neprovedli, byla 
by konečná daň u přízemní stavby pro 
podnikání 30,- Kč/ m2. Do 31.12.2008 bylo 
14,- Kč/ m2, po schválení vyhlášky je daň 
20,- Kč/m2. 

- U staveb pro rekreaci byl použit ještě 
koeficient 1,5 podle § 11 odst. 3 písm. 
b) tzn., že do konce roku 2008 byla daň 
u těchto nemovitostí 3,- Kč/ m2 a od 1. 1. 
2009 je 9,- Kč/ m2.

Jana Ponocná, starostka města Králíky

(pokračování ze strany 1)
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Hasičská pouť ke cti sv. Floriána
Hřejivé jarní počasí přivítalo druhou květnovou neděli na Hoře 

Matky Boží u Králík více než tisíc poutníků, hasičů a dalších hostů 
na 1. ročníku Hasičské pouti ke cti sv. Floriána. 

Na myšlenku uspořádat hasičskou pouť přišel starosta SDH Lichkov 
František Faltus: „Na tuto myšlenku mě přivedla naše spolupráce a 
družba s polskými hasiči a návštěva 16. ročníku hasičské pouti na sv. 
Hostýně. Původní myšlenka byla pouze se této pouti zúčastnit, ale 
nakonec jsme si řekli, že bychom ji mohli zorganizovat tady na Hoře 
Matky Boží – největším poutním místě Pardubického kraje.“

Po jednáních se starostou Lichkova Zdeňkem Brůnou, starostkou 
Králík Janou Ponocnou a hlavně s představiteli kláštera a zástupcem 
poutního domu se začala rýsovat konkrétní podoba programu 1. roč-
níku hasičské pouti. 

Pouť začala slavnostním průvodem, který došel na mši svatou ce-
lebrovanou královéhradeckým biskupem Mons. Dominikem Dukou. 
V čele průvodu šly hasičské sbory s prapory –z Lichkova, Międzylesie, 
Domaszkówa, Písečné, Lukavice, D. Dobroučce a Letohradu-Orlice. 
Za nimi kráčeli pozvaní hosté – paní senátorka Müllerová, radní PK 
Petr Šilar a Miloslav Macela, představitelé obcí v regionu a další hosté. 
Průvod uzavírali uniformovaní hasiči a poutníci.

V rámci duchovního programu pouti po mši svaté byla Mons. Dukou 
posvěcena technika a prapory přítomných hasičských sborů, sochy sv. 
Floriána a byla udělena hasičská vyznamenání.

V odpolední části programu předvedli svoji šikovnost mladí hasiči 
Lichkova a Lukavice. Profesionální hasiči z Králík připravili ukázku 
vyprošťování osob z vraku auta. 

Zajímavé bylo vystoupení hasičů z Líšnice. Předvedli sekyrkové 
cvičení, jehož původ sahá do 30. let minulého století a je jen málo 
sborů, kteří ho ovládají. 

Zájemci o pohled z ptačí perspektivy využili možnost nechat se 
vyzdvihnout na plošině do výšky 27 m a tak si prohlédnout celý areál. 
Zájem o tuto atrakci byl velký a plošina se prakticky nezastavila.

Velmi pěkně zhodnotila pouť paní starostka Jana Ponocná: „Byla 
jsem překvapena množstvím lidí, kteří se 1. ročníku poutě zúčastnili. 
Tento zájem lidí svědčí o tom, že duchovní hodnoty jim nejsou cizí a to je 
v dnešní uspěchané době velmi milé zjištění. Byl to velmi hezký den.“

V závěru chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném prů-
běhu 1. ročníku pouti ke cti sv. Floriána. Ať se již jedná o sponzory, 
pořadatele, hosty či návštěvníky, bez nikoho z nich by pouť neměla tak 
skvělou úroveň. Věřím, že druhý ročník, na jehož přípravě již začínáme 
pracovat, bude stejně úspěšný, jako ten právě minulý. 

Za SDH Lichkov, Lenka Faltusová
Foto: Karel Macháček, další fotografie k článku na straně 2

Občanské sdružení PATRIOT CZ
si Vás dovoluje pozvat

dne 20. června 2009
na 6. ročník akce

„Setkání Králíků v Králíkách“
Program:
9:00 -   9:45 hodin prezentace v Evropském domě
 v Králíkách

10:00 - 10:15 slavnostní zahájení
10:15 - 10:30 vystoupení dětí z MŠ Pivovarská Králíky
10:30 - 11:00 beseda s Petrem Králíkem
11:00 - 12:00 Králický víceboj
12:00 - 12:15 křest Králické horské medoviny 
12:15 - 13:00 ochutnávka medoviny a občerstvení
13:00 - 14:00 společný výstup na klášter
14:00 - 16:00 individuální prohlídka města
16:00 - 20:00 turnaj v bowlingu smíšených družstev
20:00 - 24:00 společenský večer s hudbou

Těšíme se na Vás!
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Majáles v Králíkách
Po několikaleté odmlce proběhla v  sobotu 

23. 5. 2009 na králickém náměstí studentská 
slavnost. Ta byla součástí půlročního projektu, 
který financovala Evropská unie v rámci pro-
gramu Mládež v akci. Prostředky obohacené 
o příspěvky dalších sponzorů umožnily stu-
dentům gymnázia připravit oslavu, za kterou se 
nemuseli stydět. Na slavnosti vystoupili mažo-
retky z Nymburku, kapela AF BRASSBAND 
z Letohradu, studenti z gymnázia Ústí nad 
Orlicí s ukázkou z muzikálu Rebelové, hudební 
skupina Ready Kirken. Úspěch sklidily bývalé 
studentky králického gymnázia – Veronika 
Langhansová  v The Kasperle Band a Adriana 
Kopecká v Take Touch. Klára Široká, která se 
hodlá hudbě v budoucnu věnovat, si pozvala 
na pódium Veroniku Revúsovou. Profesionály 
a poloprofesionály doplnili studenti hudební 
skupiny Strnad Pavel jun. & comp. (pracovní 
název). 

O pestrost programu se postarala taneční 
skupina  ze ZUŠ a hoši s ukázkou pohybových 
dovedností v gymnastice a florbalu. 

Největším lákadlem majálesu byl bezesporu 
koncert Lucie Bílé a Boni Pueri v kostele sv. 

Michaela. Podle odhadů se koncertu zúčastnilo 
ca 2000 lidí, kteří si nenechali ujít neopakova-
telný zážitek. Výtěžek z dobrovolného vstup-
ného – 33.021.- Kč a 5 zlotých bude sloužit na 
opravu kostela – 16.510.- Kč a 5 zlotých, na 
vzdělávací exkurzi studentů – 16.511.- Kč. Foto 
a video z koncertu naleznete na www.luciebila.
com – aktuálně.

Večerní program doplnila ohňová show 
v podání skupiny historického šermu z Dob-
rouče, vystoupení mistra ČR 2008 dorostu 
v kulturistice Víta Sahuly. K poslechu i tanci 
hrála po celý večer skupina BT 2009 ve složení 
Stanislav Jungvirt, Jaroslav Makar a Zdeněk 
Moravec.

Jsme rádi, že školu navštívilo mnoho bý-
valých absolventů, kde si mohli prohlédnout 
vybavení školy i výstavu obrazů Jaroslava 
Šabaty, Zdeňka Moravce a Miry Duškové. 
Na malířském plenéru pod vedením Michala 
Kose tvořili Jan a Tomáš Marešovi, Michaela 
Richtrová, Marie Kandráčová a Aneta Mo-
ravcová. Jejich obrazy budete moci shlédnout 
v budově školy.

Úspěch akce se neobešel bez dalších pro-

středků sponzorů (seřazeno abecedně), kterým 
děkujeme za podporu:

ABC- okna, s.r.o., AESKULAP spol. s r.o., 
AGILE s.r.o., COLLEGIUM s.r.o., Česká pošta 
Králíky, Česká spořitelna Králíky, DOLS a.s. 
Šumperk, ELKO VALENTA, GEORGIA EU 
s.r.o., Holba s.r.o., Hotel Beseda – Miloš Mi-
chalička, Hotel Zlatá labuť – František Šlesingr, 
INCOT spol. s r.o., INTERCOLOR a.s., Isolit 
– Bravo, Jan Daniel, Jaroslav Šabata, Jéel, Jiří 
Beran, JOLLY s.r.o., JUDr. Milan Ježek, Kartá-
čovny spol. s.r.o., Klempířství Zdeněk Moravec 
a syn, Kümpers Textil s.r.o., Květinka – Monika 
Kudláčková, Lukáš Klíma, M+M Hydraulic 
s.r.o.,  Město Králíky, Miroslav Thun – auto-
busová doprava, MITEVA s.r.o., Obec Červená 
Voda, Ondřej Jungvirt a Jiří Durna, Ovoce a 
zelenina – Petr Zezulka, Pekárny Falta s r.o., 
Restaurant Dekl, Stanislav Jungvirt, Stavební 
firma RS – Stanislav Revús, STAVOFIN s.r.o., 
Vysokozdvižné vozíky s.r.o. 

Děkujeme ZŠ Moravská, Králíky za za-
půjčení cvičebního nářadí  a ZUŠ malířských 
stojanů.

Za organizační tým studentů
Mgr. Alena Krabcová,

koordinátorka projektu
fotografie k článku na straně 2 a 30

Informace, které vám přinášíme rádi
Uzávěrka zpravodaje má bohužel pevné ter-

míny. Až po dubnové uzávěrce našeho zpravo-
daje proběhla tiskem a zpravodajstvím zpráva, 
kterou rádi přebíráme do zpravodaje.

V dnešní uspěchané materiální době někteří 
nevnímají problémy druhých. Je potěšující, že 
je mezi námi spousta skromných lidí, kteří se 
svou pomocí nechlubí. Ať už se jedná o podporu 
studia dětí v rozvojových zemí, adopci na dálku, 
dárcovství krve, dárcovství kostní dřeně, finační 
dary na humanitární účely atd. Na konci dubna 
se ve sdělovacích prostředcích objevila reportáž 
ze setkání jednoho konkrétního dárce a příjemce 
kostní dřeně. Toto setkání zprostředkoval MUDr. 
Vladimír Koza, primář hematoonkologického 
oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Setkání dvou 
osob, které by se v životě podle pravidel Nadace 
pro transplatace kostní dřeně nikdy neměly setkat, 
proběhlo v rámci výročního večera této nadace. 
Patronkami nadace jsou Livie Klausová a Jiřina 
Jirásková, takže setkání proběhlo nejenom za 
účasti patronek, ale i kardinála Miroslava Vlka. 

Asi málokdo před několika lety zaregistroval 
to, že Bára Hubálková nenastoupila  do první 
třídy základní školy, že má povolen individuální 
vzdělávací plán. Za těmito strohými termíny se 
skrýval jeden lidský osud – zhoubná leukémie. 
Málokdo tuší, čím si  malá dívka procházela, jak 
na dětský organismus působila chemoterapie, co 
vše si asi dětský organismus musel vytrpět. a jak 

Poznámka: videozáznam a reportáž  jsou umístěny take na internetu:
http://zpravy.idnes.cz/darovanim-kostni-drene-zachranil-divce-zivot-poznali-se-po-peti-letech-1ma-/domaci.asp?c=A090425_052903_domaci_ban

vše působilo na psychiku malého dítěte.
Ohromným štěstím je to, že léčba dopadla 

úspěšně. V televizní reportáži mohli všichni 
vidět, že jedenáctiletá Bára má širší rozhled 
než její vrstevníci, že vidí život trochu jinak – v 

mnohem širších souvislostech. Přejeme králické 
školačce aby mohla dohnat všechno to, o co byla 
zhoubnou nemocí připravena a přejeme jí hodně 
životních úspěchů.

Redakce KZ

ČD Králíky - změna telefonního čísla
V měsíci květnu 2009 bylo provedeno 

opětovné přečíslování telefonních linek u 
Českých drah.

Stanice Králíky má nyní přiděleno 
nové číslo pro volání z pevné linky: 972 
328 251.

Dříve uvedené číslo služebního mobil-
ního telefonu zůstává v platnosti.

Provozní doba osobní pokladny žst. 
Králíky:

Pondělí - Sobota: 05.25 - 08.55
 10.17 - 12.00
 12.30 - 16.20

 
Neděle:  07.57 - 08.55

 10.17 - 12.00
 12.30 - 17.50

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 2., 17. a 18. 

června 2009 bude uza-
vřen městský úřad. Důvo-
dem je vypnutí el. prou-
du ze strany dodavatele.
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Informační centrum při Městském
muzeu v Králíkách opět mezi nejlepšími

Ve středu 6. května 2009 se v Chrudimi 
v hotelu Bohemia uskutečnilo setkání 
informačních center Pardubického kraje. 
Jednání organizovala Destinační spo-
lečnost Východní Čechy a zúčastnili se 
ho rovněž radní pro cestovní ruch JUDr. 
Miroslav Stejskal, Ing. Veronika Kovářová 
z oddělení regionálního rozvoje a cestov-
ního ruchu krajského úřadu Pardubického 
kraje, Ing. Blanka Ježková z Regionální 
rozvojové agentury Pardubického kraje a 
další. Zástupci informačních center se se-
známili s novými projekty, které připravuje 

agentura Czechtourism, jejímž hlavním 
zaměřením je podpora a propagace domá-
cího cestovního ruchu, dále s novinkami 
z činnosti Destinační společnosti Východní 
Čechy a s výsledky průzkumu návštěvnosti 
v Pardubickém kraji. Na závěr se usku-
tečnilo slavnostní předávání certifikátu 
těm informačním centrům, které splnily 
podmínky pro jeho získání. Mezi nimi 
nechybělo ani informační centrum při 
Městském muzeu v Králíkách, které cer-
tifikát získalo již podruhé a jehož činnost 
patří k těm nejlépe hodnoceným.

Muzejní noc NA CIHELNĚ
v Králíkách III. ročník

Již třetí ročník muzejní noci v Králí-
kách připravuje v rámci Festivalu muzej-
ních nocí ČR Muzeum čs. opevnění z let 
1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihel-
ny“ Králíky ve spolupráci s Evropským 
a Poutním domem. Dne 20. června 2009 
tak odstartuje kromě prohlídek zdarma 
bohatý kulturní program. 

Muzejní noc v Králíkách je tradiční 
příležitostí setkání příznivců pevnosti 
K-S 14 a nejen vojenské historie z růz-
ných koutů ČR. Mimo jiné bude k vidění 
přímo před pevností vystoupení kapely 

„RADOSŤ“, umění břišních tanečnic a 
plivačů ohňů v podání umělecké skupiny 
„Šumperští šermíři“. Chybět by letos 
neměly ani mažoretky. Tradičně bude za-
jištěno oblíbené grilování a občerstvení. 
Součástí nočních prohlídek pevnosti K-S 
14 budou i noční prohlídky Evropského 
domu v Králíkách a kláštera Redempto-
ristů na nedaleké Hoře matky Boží. Zá-
štitu nad akcí převzal radní Pardubického 
kraje Bc. Miloslav MACELA.

Bližší informace naleznete na
http://militaryclub.info/cihelna 

Turistické infocentrum
oblasti

Králický Sněžník
Evropský dům – Králíky

Tel.: 465 323 150
Email: evropskydum@email.cz

www.kral-sneznik.cz

Služby: 
Veřejný internet, před-
prodej - Ticketportal, informace 
o turistické oblasti Králický 
Sněžník, pronájem sálu.

Truhlářství
Skala

rozšiřuje činnost
o sklenářské práce:

- zasklívání oken
- dveřní skla
- zrcadla aj.

Karla Čapka 560, Králíky
kontakt: 603 545 966

skala.truhlarstvi@seznam.cz
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Ekologické akce s finanční podporou
na ZŠ praktické Králíky

místo pH dusitany (NO2) dusičnany (NO3)

nad pozemkem
školy 7,1 0,2 25

pod Besedou 7,1 0,1 30

Tesla 7,4 0,1 10

nad Vebinem 7,1 0,1 20

u Vebinu 7,4 0,1 10

Základní škola praktická byla v roce 2009 úspěšná ve dvou granto-
vých řízeních se zaměřením na ekologickou výchovu. Pardubický kraj 
podpořil již tradiční akci Ekologický týden finančním příspěvkem ve 
výši 15000,- Kč, MŠMT pak projekt Putování proti proudu času, 
jehož součástí je celoškolní projekt Cestička do školy.

Ekologický týden proběhl na naší škole již poosmé. Název akcí 
je každým rokem stejný, mění se pouze jejich obsah. Výjimku tvoří 
Hledání pokladu skřítka Ekolíka, kdy žáci se svými učiteli čistí od 
odpadků místa v Králíkách (každoročně alej, Amálku, okolí hřiště, 
Střelnice, cestu okolo elektrárny k myslivecké chatě, cesty k Cihelně, 
břehy Králického potoka od školních pozemků k Vebinu, okolí kos-
tela). Odměnou za vyčištění je nalezení sladkého pokladu. Na akci 
s námi spolupracují Služby města Králíky, které nám poskytují pytle 
a zajišťují jejich svoz. V letošním roce jsme sebrali celkem 11 plných 
pytlů odpadků. Uličkou hrůzy byla cesta vedoucí z Velkého náměstí 
směrem ke křižovatce – na této nedlouhé trase jsme nasbírali celý 
pytel odpadků! A jaké jsou ohlasy lidí na naše počínání? Někteří nás 
chválí, někteří nám již dopředu říkají: „Už abyste zas vyrazili, tam a 
tam je to hrozné, lidi jsou prostě čuňata“, někteří se nám posmívají, 
mají výsměšné průpovídky (mrzí nás, že vycházejí z úst dospělých 
lidí, kteří by měli jít dětem příkladem…).

Mezi další akce patří Den řemesel - i s rodiči (v letošním roce 
jsme pekli chléb a staročeské koláče, vyráběli píšťalky, věšáčky, 
šperky, smaltované magnety, prostírání, zkoušeli voskovou batiku a 
ubrouskovou techniku), Jarní stezka Ferdy mravence (mezi dětmi 
nejúspěšnější akce zaměřená na spolupráci celé skupiny a pomoci 
mladšímu). Na výukové programy jsme pozvali lektorky z ekolo-
gického střediska z Kosteleckých Horek. Mladší žáci se vžili do role 
afrických dětí, postavili si africké chaloupky, zatančili si africké tance 
a seznámili se s tím, jak žijí děti v Africe. Starší žáci se pak pomocí 
her a činností zamýšleli nad vlivem mobilů na náš každodenní život. 
Opět jsme zkoumali vodu Králického potoka, zaměřili jsme se na Ph, 
obsah dusičnanů, dusitanů. A jaký byl výsledek?

A kam jsme jeli na ekovýlet? Do Transformu Lázně Bohdaneč, kde 
jsme se dozvěděli, co všechno se dá z vytříděných plastů udělat, pak 
navštívili lázně a muzeum v Hradci Králové. Čeká nás ještě návštěva 
obřího akvária. 

Projekt podpořený MŠMT Putování proti proudu času se skládá 
ze dvou částí. Ta první probíhá na naší škole již od března pod názvem 
Cestička do školy. Děti ve věkově smíšených skupinách pod vedením 
učitelů a ve spolupráci s Městským muzeem Králíky pátrají po historii 

budov, kolem nichž chodí do školy. Seznamují se nejen s historií domů, 
malují je, ale vymýšlejí též pověsti, nacvičují dramatizaci. Slavnostní 
prezentace proběhla 26. 5. v budově naší školy. Z výstupů bude vy-
tištěn kalendář, který dostanou všichni rodiče našich žáků, přátelé a 
partneři školy, významné osoby. Kalendář vytiskne (se sponzorským 
příspěvkem) reklamní firma Collegium s. r. o. Druhá část projektu čeká 
na naše děti na závěr školního roku. Navštíví střediska experimentální 
archeologie ve Všestarech a Uhřínově, absolvují týdenní ekovýchovný 
pobyt v ekologickém středisku SEVER Horní Maršov. 

Touto cestou děkujeme za podporu, pomoc a spolupráci: Ža-
netě Filipové, Lukáši Královi (Městské muzeum Králíky), Viktoru 
Vavrušovi (Collegium s. r. o.), Josefu Pinkasovi (autodoprava), dále 
pak Ivaně Marečkové, Radce Strnadové, Jarmile Venzarové (Měst-
ská knihovna Králíky), Zdeňce Kyllarové (Pekárny Falta), Nadaci 
Nadaných a Kvidovi Štěpánkovi, všem dalším aktivním partnerům 
a přátelům školy.

Žáci a zaměstnanci ZŠ praktické Králíky 
Mgr. Iva Nesvadbová, koordinátorka EVVO, 
Mgr. Jiří Švanda, koordinátor Zdravé školy
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Střepy a střípky z činnosti Muzea „U CIHELNY“
OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2008 na K-S 14

Počátkem roku 2009 se sešla skupina pra-
covníků Muzea čs. opevnění z let 1935-38, 
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky. 
Aby vyhodnotila svoji loňskou činnost 
(2008) a připravila se na rok letošní (2009). 
Pro jich tým byl „osmičkový rok“ náročný, 
ale úspěšný.

Sezónu tradičně zahájila akce Muzejní 
noc „Na cihelně“, která se konala v rámci 
celorepublikového Festivalu muzejních 
nocí. „Muzejní cihelníci“ tím odstartovali 
druhý ročník tak v noci 24. května 2008 
měli návštěvníci možnost prohlédnout si 
interiéry nejen objektu K-S 14 „U cihelny”, 
ale také objektů lehkého opevnění ŘOP č. 
111 a 112 zdarma. Novinkou byla možnost 
prohlídek Evropského domu v Dlouhé ulici 
v Králíkách. Stejně jako v roce 2007 předve-
dl své ohnivé taneční vystoupení Šermířský 
spolek Šumperk.

Loňská Muzejní noc byla navíc ozvlášt-
něna slavnostním aktem – odhalením věrné 
repliky pancéřového zvonu na pravém křídle 
objektu, jehož originál byl odstřelen v 50. 
letech n. p. Kovošrot. Dílo je výsledkem 
spolupráce muzejních dobrovolníků dob-
rovolníků, kteří se v Muzeu angažují. Zvon 
byl po dlouhých přípravných pracích zho-
toven během května minulého roku a co se 
týče tvaru a rozměrů, splňuje nejnáročnější 
požadavky odborníků, neboť byl vytvořen 
přesně podle původních plánů.

Od června do srpna se podařilo zajistit 
každodenní provoz Muzea, a o letních prázd-
ninách byly v provozu také lehké objekty 
ŘOP č. 111 a 112. Za tuto dobu využily 
možnosti navštívit Muzeum tisíce turistů. 
Mnoho zájemců o vojenskou historii sem 
však zavítalo tradičně v rámci Akce Cihelna, 
jejíž desátý ročník se uskutečnil v polovině 
srpna. Jedna z nevýznamnějších akcí na úze-
mí ČR, které se zabývají tzv. „living history“ 
II. světové války a událostmi s ní spojenými, 
byla věnována 70. výročí mobilizace a věčná 

otázka „Měli jsme se bránit?“ byla také v 
roce 2008 jejím tématem. Členové klubů 
vojenské historie ukázali obě verze průběhu 
událostí, tedy i tu „co by, kdyby“. Přestože 
se tentokrát musela akce obejít bez účasti 
Armády ČR, našli zde návštěvníci, kterých 

byly opět tisíce, vše, na co byli zvyklí z 
předchozích ročníků – posezení u pivečka 
s dobově uniformovanými vojáky, kteří 
každou chvíli odbíhali na historické ukáz-
ky, strhující přehlídku techniky, dobový 
vojenský tábor, ukázky činnosti Policie ČR 
a Celní správy ČR a nechyběla také mož-
nost nakoupit výstrojní součásti uniforem 
různých armád u stánků v hledišti bojiště. 
Samozřejmostí byla také možnost navštívit 
některé objekty Králické pevnostní oblasti. 

Symbolické ukončení sezóny znamenala 
pro Muzeum K-S 14 „U cihelny“ účast na 
mezinárodním veletrhu pevnostních muzeí 
Fort Expo 2008 na tvrzi Dobrošov u Ná-
choda. Tato tradiční akci byla využita ke 

zviditelnění Muzea za hranicemi králického 
regionu. Jejich dobrovolníci vytvořili malou 
expozici umístěnou v dělostřeleckém objek-
tu tvrze, rozdávali návštěvníkům informační 
materiály a promítali fotografie, týkající se 
činnosti Muzea. Prezentace byla vytvořena 

ve spolupráci s Králickou rozvojovou, o. p. 
s., která zde propagovala také další památky, 
přírodní zajímavosti i možnosti sportovního 
vyžití na Králicku. Na činnosti Králické 
rozvojové, o.p.s. a Králické pevnostní 
oblasti, o.p.s. se Muzeum podílí od doby 
jejich vzniku, (je aktivní ve správních radách 
obou společností) čímž se mj. snaží přispívat 
k rozvoji turistického ruchu v regionu. 

Při vší této činnosti stihli pracovníci 
Muzea sledovat také dění kolem sebe a 
účastnit se regionálních aktivit. V dubnu 
2008 bylo přijato pozvání na vyhodnocení 
čtvrtého ročníku soutěže Lanškroun his-
torický; k zvyšování odborných znalostí 
přispěla účast na semináři Společnosti pro 
technologie ochrany památek (STOP) v Ná-
rodním muzeu v Praze, jehož tématem byla 
pohraniční betonová opevnění.

V listopadu 2008 bylo dosaženo vytvoření 
turistické známky č. 1639 s názvem Muze-
um čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub 
K-S 14 „U cihelny“ Králíky.

Dovršením výstavy o četaři Arnoštu Hra-
dovi v podzemí objektu, která byla otevřena 
v listopadu roku 2007, bylo sepsání knihy 
o jeho osudu, která výstavu doplňuje. Kniha 
vyšla jako publikace Muzea v prosinci 2008 
a v nedávných dnech měla svůj křest.

Ani na poli moderního zpracování ka-
talogizace sbírek jsme nezůstali pozadu 
a zpracovali 800 katalogových položek 
studijních exponátů (v dubnu 2009 bylo 
dosaženo přírůstkového čísla 1000), prostor 
zůstal i na vypracování databáze knihovního 
a pomocného archivního fondu Muzea.

napsal: Panuš
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Nejsem schopen splácet své dluhy - co dělat?
Co dělat, když se ocitnete v prodlení s placením?

Nejdůležitější je začít co nejdříve jednat. 
Jestliže máte pocit, že se dluhy dostávají 
mimo vaši kontrolu, není dobré nedělat 
nic a myslet si, že se situace sama zlepší. 
Nezlepší. 

Co byste měli udělat?
1. Vypracujte si seznam věřitelů a ak-

tuální výši dluhů - zjistěte si, komu a jaké 
částky vlastně dlužíte, a jakou část dluhu 
jste již úspěšně splatili.

2. Zjistěte stav svého dluhu - tyto infor-
mace se pokuste zjistit buď prostudováním 
dopisů, popř. upomínek, které vám věřitel 
posílal, anebo zkontaktujte přímo věřitele 
(nejlépe písemně) a požádejte jej o sdělení 
současné výše dluhu.

3. Sepište si seznam svých příjmů a 
výdajů - tento seznam by měl obsahovat 
veškeré příjmy  rodiny od všech zdrojů 
a všechny výdaje (včetně uvedení účelu 
těchto výdajů).

4. Posuďte své výdaje a zvažte, zda by 
je nešlo snížit 

- Můžete utrácet méně za jídlo, zábavu 
či cigarety?

- Koupili jste si na úvěr něco, co by bylo 
možné vrátit?

- Skutečně potřebujete mobilní telefon? 
A pokud ano, máte ten pro vás nejvýhod-
nější tarif?

- Neutrácíte víc než je nutné za oble-
čení?

- Opravdu musíte jezdit do práce au-
tem?

5. Snažte se zvýšit svůj příjem –zvažte 
možnost přivýdělku brigádou. Zjistěte, zda 
pobíráte všechny sociální dávky, na které 
máte nárok? Nevlastníte něco, co by bylo 
možné prodat? Výtěžek z dobrovolného 
prodeje bývá podstatně vyšší, než cena, 
dosažená v rámci nuceného prodeje při 
exekuci.

Nemohly by vám dospělé děti či jiní 
členové domácnosti začít přispívat (popř. 
přispívat vyšší částkou) na výdaje na 
domácnost?

6. Předložte věřitelům plán, jak hodláte 
dluh splácet - Můžete požádat o rozložení 
splátek na delší časové období, čímž dojde 
ke snížení výše splátek

Co byste naopak dělat neměli!
1. Nepůjčujte si další peníze, abyste 

splatili svůj původní dluh - tahle varianta 
může vypadat lákavě, ovšem může vás 
snadno dostat do mnohem horší situace.

2. Neignorujte dopisy či žádosti o za-
placení.

3. Neslibujte splátky, které nejste 
schopni zaplatit -  pokud nebudete schopni 
plnit splátky dle dohody, u věřitelů tím 
ztratíte jakoukoli důvěryhodnost.

4. Neignorujte své dluhy - je lepší za-

platit i malou částku než nic.
5. Jestliže máte dluh na kreditní kartě 

či v obchodě, přestaňte jejich služeb uží-
vat a jen splácejte své závazky.

Pokud si sami se svým problémem ne-
víte rady, anebo potřebujete věc zkonzul-
tovat s nezúčastněnou třetí osobou, můžete 
se obrátit na některou z organizací, které 
nabízejí bezplatné poradenství, např. na 
občanské poradny na internetové adrese 
http://dluhy.obcanskeporadny.cz/kam-
pro-radu , anebo sdružení SPES www.
pomocsdluhy.cz , jež se specializuje na po-
moc lidem, kteří se 
ocitli v potížích se 
splácením dluhů.
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Poslání Linky důvěry
Ústí nad Orlicí

Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, 
potřebuje poradit nebo pomoci. Nemá se na 
koho obrátit, ocitne se sám nebo své blízké a 
kamarády nechce svými problémy obtěžovat. 
V takových situacích nám můžete zavolat na 
linku důvěry Ústí nad Orlicí na telefonní číslo: 
465 52 42 52.

Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje 
v nepřetržitém provozu telefonickou krizovou 
pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké nebo jinak obtížné situaci a nemohou 
nebo nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Pracovník linky 
důvěry poskytuje pomoc v hledání řešení pro klienta, podává kontakt na 
další organizace či odborníky, někdy jenom naslouchá, snaží se pochopit, 
zklidnit a podpořit klienta v nalezeném řešení daného problému. Tato 
služba je anonymní, za cenu vašeho telefonního tarifu a pracovníci linky 
důvěry zachovávají naprostou mlčenlivost. 

Více informací naleznete na www.linkaduveryuo.cz 
Mgr. Lucie Motlová

vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

O Z N Á M E N Í
Obec Malá Morava nabízí k pronájmu volný byt v Malé 
Moravě, místní část  Podlesí č. p.135.
Předmětem pronájmu je nemovitost - byt umístěný v č.p. 135 
v obci Malá Morava, místní část Podlesí. Jedná se o pronájem 
bytu velikost 3+1, celková plocha 59 m2, kvalita standard, příze-
mí. Byt je v dobrém stavu s ústředním topením, elektrický kotel. 
Měsíční nájemné za vybavení bytu činí cca 240,-Kč.

Měsíční holé nájemné:
(bez záloh na služby a nájemného za vybavení)
cca: 990,- Kč
Prohlídka bytu a bližší informace po dohodě s p. Kubaníkem 
na tel. 607 825 601

Podmínky pronájmu
Podmínkou je uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 
– 1 rok (po uplynutí této doby, kdy bude zjištěno, že ná-
jemce řádně platí nájem za byt dle nájemní smlouvy, bude 
smlouva prodloužena). 

Podmínky podání žádosti
- věk minimálně 18 let
- žadatel není a nebyl v posledních třech letech dlužníkem 
obce.

Náležitosti žádosti
- jméno, příjmení a přesná adresa trvalého bydliště žadatele, 
datum narození, telefon
- počet členů rodiny žijících se žadatelem ve společné domác-
nosti, včetně nezletilých dětí
- informace o zaměstnání a měsíčním příjmu členů domác-
nosti
- údaj o bytových poměrech žadatele za období předchozích 
dvou let
- údaj o tom, zda je žadatel majitelem či spolumajitelem bytu 
či domu s byty.
V případě zájmu zašlete žádost, včetně všech náležitostí na výše 
uvedenou adresu obce nejpozději do 21. 5. 2009.
Obec Malá Morava
Obecní úřad Malá Morava, Vysoký Potok 2,

788 33 Hanušovice

Základní škola praktická získala
mezinárodní titul EKOŠKOLA
Naše škola navázala na ekologické aktivity a úspěchy z minu-

lých let a přihlásila se do mezinárodního programu Ekoškola (Eco 
– Schools, www.ekoskola.cz), který u nás organizuje ekologické 
hnutí Tereza. Jeho podstatou jsou ekologické aktivity v životě školy 
i mimo ni, které navrhují a realizují sami žáci ve spolupráci s učiteli, 
provozními zaměstnanci, partnery školy, rodiči. A jak u nás probíhal 
„ekoškolní“ rok?

Nejdříve jsme založili ekotým. V něm byli zástupci žáků ze všech 
tříd, učitelé, vychovatelka, paní uklízečka i pan školník. Scházel se 
přibližně dvakrát měsíčně, aby splnil metodiku sedmi kroků, která 
je společná pro všechny školy a všechny země, které se programu 
účastní. Založení ekotýmu byl 1. krok. Dalšími kroky bylo zpracovat 
analýzu ekologického stavu školy v oblastech Odpady, Prostředí školy, 
Energie, Voda. Na analýze se podíleli všichni žáci i zaměstnanci školy, 
dále rodiče žáků. Na základě vyhodnocení analýzy jsme si sestavili 
plán činnosti, který jsme pravidelně vyhodnocovali, doplňovali, vložili 
jsme ekologickou výchovu do vyučování. Zaměřili jsme se hlavně na 
témata Odpady a Prostředí školy, další dvě témata byla pouze okrajo-
vá. Vytvořili jsme si ekokodex, což jsou (nejen) ekologická pravidla, 
která jsou závazná pro všechny, kteří navštěvují naši školu. O činnosti 
ekoškoly jsme pravidelně informovali ve školním časopise Školní 
bravíčko, které je distribuováno do Městské knihovny Králíky. Dále 
hned u vchodových dveří je nástěnka s vyvěšenou analýzou, plánem 
činnosti, aktualitami, naším ekokodexem. Po splnění všech těchto úko-
lů jsme podali žádost o udělení titulu a čekali na aditorskou návštěvu. 
Ta proběhla 11. 5. A byla úspěšná. Paní auditorky vše zkontrolovaly, 
prověřily, vyptávaly se všech ve škole na různé věci, aby zjistily, zda 
je naše zpráva pravdivá. A pak už následovalo netrpělivé čekání, zda 

nám bude titul udělen.
Mezi nejzdařilejší akce našeho 

plánu určitě patřilo vymalování 
šaten dle návrhů žáků – malovali 
samozřejmě rovněž žáci. Dále 
pak vytvoření orientačních tabulí 
ve škole, označení tříd pomocí 
keramických rukou žáků, kterou si žák bude přenášet s sebou do 
různých tříd a po ukončení 9. ročníku mu zůstane na památku. Spo-
lupracovali jsme rovněž s mateřskými školami z Králík a Prostřední 
Lipky, které pro nás sbíraly vysloužilé elektrospotřebiče a baterie, 
jež jsme odesílali do Asekolu a Ekobatu prostřednictvím celostátní 
soutěže Recyklohraní. V této soutěži jsme každý měsíc plnili úkol. 
Uspěli jsme s vyrobením nádoby na zpětný odběr baterií a s košem 
snů - Recyklonožkou – nádobou na tříděný odpad. Tato nádoba bude 
vystavena v Hradci Králové na celostátní konferenci Odpady a obce 
2009, která proběhne ve dnech 10. – 11. 6.

A kdy proběhne slavnostní vyhlášení a předání titulu, vlajky? 24. 
června 2009 v prostorách Senátu Parlamentu ČR za účasti vzácných 
hostů z MŠMT, MŽP a partnerů programu. Převzít titul pojedou dva 
nejaktivnější žáci z ekotýmu s pedagogickým doprovodem. Už se 
moc těšíme.

Ekotým ZŠ praktické Králíky 
(T. Halbrštát, D. Klimešová, P. Chaloupecký, M. Loufek, J. Malá, K. 

Loufková, K. Muchová, A. Vyšohlídová, M. Doubínková, J. Juránková, 
A. Uhlíř, Z. Kleeová, J. Švanda, I. Nesvadbová)
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Informace pro
podnikatele

Město Králíky
se stalo od 1. 5. 2009

plátcem DPH. 

Sídliště V Bytovkách změní tvář
Po výměně oken v bytovkách, která urči-

tě přispěla k většímu komfortu bydlení pro 
všechny obyvatele těchto bytových domů se 
na tomto sídlišti chystá další investice.

Na podrobnosti jsem se zeptala místosta-
rosty města Čestmíra Doubravy.

Pane místostarosto, co nového se chystá 

na sídlišti v ulici V Bytovkách?
V měsíci květnu jsme obdrželi rozhodnutí 

z Ministerstva pro místní rozvoj o přiznání 
dotace na 2. etapu regenerace panelového 
sídliště ulice V Bytovkách. Tato etapa hlavně 
spočívá ve vybudování parkovišť za domy čp. 
664, 662 a v části Růžové ulici, která je nyní 

pouze provizorně uzavřena. Dotace, která 
pokrývá 50% nákladů, je ve výši více jak 3,8 
mil. korun. Stejnou částku musí nalézt město 
ve svém rozpočtu.

To je jistě velmi potěšitelná zpráva.
Určitě máte pravdu, ale my jsme tuto 

zprávu s trochou nadsázky označili termínem 
„skvělá katastrofická zpráva“. 

Skvělá proto, že město již několik let žádá 
o tuto dotaci, ale až nyní jsme byli úspěšní. 
Přiznání dotace lze tedy opravdu označit za 
úspěch a skvělou zprávu. 2. etapa regenerace 
by měla vyřešit dopravní problémy v ulici 
V Bytovkách a problém s nedostatkem par-
kovacích míst.

Za „katastrofickou“ jsme ji označili proto, 
že zajistit letos v rozpočtu peníze na dofi-
nancování se nám jevilo jako velmi obtížné, 
až skoro nemožné, vzhledem k výraznému 
propadu daňových příjmů. 

Jakým způsobem budete tuto situaci 
řešit? Dá se to vůbec vyřešit?

Nejjednodušší způsob by mohl být odmít-
nutí této dotace. Toto by ale bylo opravdu 
až nejkrajnější řešení, které jsme si s paní 
starostkou vůbec nechtěli připustit. Naše 
šance, že bychom dotaci dostali někdy v bu-
doucnu, kdy by finanční situace mohla být již 
příznivější, by značně klesla. Proto jsme se 
s paní starostkou okamžitě rozjeli do Prahy 
na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde jsme 
jednali o tom, jak situaci vyřešit. Nakonec 
se vše podařilo, dohodli jsme se na posu-
nutí termínu dokončení a tím i financování 
do poloviny příštího roku. To znamená, že 
nároky na městský rozpočet budou rozloženy 
do dvou let.

Je tedy již zpracovaný harmonogram 
realizace 2. etapy regenerace panelového 
sídliště?

Přesný harmonogram ještě znám není. 
Předpokládáme, že tato etapa bude dokon-
čena do poloviny příštího roku. V současné 
době připravujeme výběrové řízení na firmu, 
která bude stavbu realizovat. Příprava výbě-
rového řízení, jeho vyhlášení a vyhodnocení 
si vyžádá několik týdnů, v každém případě, 
pokud nenastane nějaká neočekávaná situace, 
by stavba měla začít ještě letos.

Bude součástí této etapy také zateplení 
bytovek?

Ne, na zateplení se získaná dotace nevzta-
huje. Přesto předpokládáme, že po výměně 
oken bude následovat i zateplení budov. Ale 
v tomto roce již na takovou investici nemá-
me finanční prostředky. Věřím, že se nám je 
povede najít v příštím roce.

pro Králický zpravodaj
Lenka Faltusová
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Policie ČR
Obvodní oddělení
Králíky informuje

Oznámení o uzávěře silnice
Králíky – Červená Voda
Redakce KZ obdržela předběžnou informaci 

o připravované úplné uzávěrce silnice č. I/43 
v úseku Dolní Orlice - Červená Voda v termínu 
od 1. 6. 2009 částečná uzávěra a od 1. 7. 2009 
úplná uzávěra do odvolání (předpokládaná 
doba uzávěry bude do konce září). Objízdná 
trasa pro veškerou dopravu bude vedena přes 
Dolní Boříkovce. Bližší informace ze strany 
kompetentních orgánů budou uřesněny po 
uzávěrce zpravodaje.

Začátek května – pálení čarodějnic
Lichkov – poškození vlakové soupravy připravené k odjezdu. 

Neznámý pachatel/pachatelé v soupravě vysadil patery vnitřní dveře 
a na podlahu vagónu vystříkal práškový hasící přístroj. Na zařízení 
vznikla škoda minimálně ve výši Kč 3.500,--.

Vlaková souprava byla poškozena ještě v závěru měsíce, kdy 
neznámý pachatel/pachatelé pomaloval vlakovou soupravu. Případ 
byl zadokumentován, policie ve věci provádí šetření.

Červená Voda – konflikt mezi návštěvníkem a pořadatelem akce 
oslavy pálení čarodějnic.

Pozor na doklady a osobní údaje
Nic netušící místní občan po telefonátu z peněžního ústavu zjistil, 

že jeho jménem neznámý pachatel uzavřel bankovní úvěr na vyšší 
částku než 100.000 tis. Kč, který musí poškozený hradit. Policie nyní 
případ dokumentuje, bohužel řešení vzniklého dluhu je věcí poškoze-
ného. Otázkou v tomto případě zůstává jak bankovní domy kontrolují 
osobní doklady ve smyslu ztotožnění s osobou žadatele o úvěr.

Opět upozorňujeme seniory, kteří se stále opakovaně stávají terčem 
různých podvodníků. Zejména se jedná o předstírání neexistující 
dopravní nehody, lékařskou pomoc, pomoc blízkému členu rodiny. 
Prosíme proto všechny občany – všímejte si svého okolí a v případě 
pohybu neznámých osob buď bezprostředně varujte potencionální 
oběť, případně kontaktujte nejbližší oddělení Policie.

Policie v průběhu ve spolupráci s Dopravním inspektorátem pro-
vedla několik měření rychlosti na exponovaných místech (Boříkovce, 
Červený Potok, Králíky, Červená Voda). Bohužel výsledky kontrolní 
činnosti jsou alarmující – dokumentujeme neustálé překračování 

rychlosti, v některých případech se jedná o vel-
mi riskantní, agresivní  způsob jízdy - například 
v jednom případě byla v obci naměřena rychlost 
95 km/hod.

V polovině měsíce došlo k vážné dopravní 
nehodě na silnici č. 43 na výjezdu z Králík 
směrem na Dolní Orlici. Do předjíždějících se 
vozidel narazil rychle jedoucí motocyklista, který musel být letecky 
transportován do nemocničního zařízení.

V první části měsíce jsme řešili případ odložené peněženky, kte-
rou roztržitý návštěvník našeho regionu ponechal na odpočívadle. 
Neznámý poberta nález neodevzdal, čímž se dopustil trestného činu 
zatajení věci.

Další případ se týkal vloupání do skladu pečiva u místní prodejny. 
Policie později řešila opět vloupání do skladu, kdy pachatel odcizil dvě 
pivní přepravky. Všímavostí policejního nováčka při silniční kontrole 
bylo zjištěno, že v kontrolovaném osobním automobilu se nachází 
přepravky, které odpovídají popisu zcizených přepravek. 

Policie v součinnosti s jinými útvary Policie ČR v rámci územ-
ního obvodu celého regionu Ústí nad Orlicí provedla kontrolu 
restauračních zařízení se zaměřením na konzumaci alkoholu mla-
distvími. Na akci se podílelo celkem 16 zásahových vozidel, zjištění 
bohužel nejsou moc příznivá. Smutným faktem je zvýšený počet 
podnapilých dívek.

Policie řešila poškozování městského majetku a rušení veřejného 
pořádku. Výsledkem zábavy party mladých výtečníků byla poškozená 
lampa veřejného osvětlení, převrácený kontejner.

Policie vyřešila víkendové střílení na střelnici zřízené pro výcvik 
příslušníků celní správy. Již delší dobu upozorňovali občané, že 
dochází k porušování režimu střelnice a střílí se i o víkendu. Celní 
správa opakovaně vydávala prohlášení, že výcvik probíhá pouze 
v pracovní dny. Výsledkem akce byla zajištěna nelegálně držená zbraň 
(pozůstatek 2. svět. války) a výslech aktérů střelby /případ bude řešen 
jako nedovolené ozbrojování/.

V závěru měsíce policisté navštívili žáky základní školy v Červené 
Vodě. Tématem besedy se žáky prvního stupně ZŠ byla nejenom 
dopravní problematika, ale seznámení dětí s tím, jak se zachovat 
v případech, kdy je osloví neznámá dospělá osoba a „zkouší“ jejich 
důvěřivost. Policisté dětem předvedli automobilní techniku – služební 
vozidlo se základní výbavou, kterou ve vozidle vozí.

Policie ČR
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Výpis z jednání Rady města Králíky
28. 4.
- RM schvaluje vybrané nájemné za 

pronájem movitých věcí na základě nájemní 
smlouvy mezi městem Králíky a MUDr. 
Špičkou poskytovat každoročně Nadační-
mu fondu měst a obcí pro zdraví a záchranu 
života Červená Voda, formou příspěvku.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 
5/2009 s firmou JUNEK JAROSLAV, 
LANŠKROUN, která bude provádět tyto 
činnosti: spolupracovat při vyhledávání 
rizik na pracovištích a jejich hodnocení dle 
významnosti investorem stavby a zároveň 
dle zákona č. 309/2006 Sb. provádět funkci 
koordinátora na stavbě „Technická vyba-
venost Na Skřivánku, Králíky – I. etapa“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem.  

- RM schvaluje prodloužení termínu 
k podání nabídky na poskytnutí úvěru na 
průběžné financování projektu Vojenské 
muzeum Králíky do 19. 6. 2009 a pověřuje 
starostku rozesláním této informace těmto 
osloveným bankám:

Česká spořitelna, a. s., Svitavy
Komerční banka, a. s., Ústí nad Orlicí
Československá obchodní banka, a. s., 

Ústí nad Orlicí
GE Money Bank, a. s., Ústí nad Orlicí
- RM přijímá nabídku firmy THT, s. r. o., 

Polička, na vybavení a nákup cisternové au-
tomobilové stříkačky a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy.

- RM schvaluje upravené znění zadá-
vací dokumentace na zakázku „Vojenské 
muzeum Králíky – generální dodavatel 
stavby“.

- RM vzhledem k tomu, že usnesením 
zastupitelstva města č. ZM/2007/10/225 
rozhodlo zastupitelstvo města o zřízení 
gymnázia při základní škole a nikoliv 
o převzetí, ukládá starostce města zařadit 
do programu jednání zastupitelstva města 
bod, ve kterém bude znovu otázka gymná-
zia projednána.

6. 5.
- RM schvaluje rozpočtová opatření 

číslo 10007, 10008 a 10010 přidělená 
městu Králíky rozhodnutím Krajského 
úřadu Pardubického kraje a resortních 
ministerstev, kterými se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
420.100 Kč. 

- RM schvaluje dohodu o zajištění pořa-
datelské služby na pozemcích vyhrazených 
k parkování, vybírání poplatků za parko-
vací místo a místních poplatku za užívání 
veřejného prostranství, pro kulturní akci 
„Pouť hasičů ke cti sv. Floriána“ na Hoře 
Matky Boží u Králík, konané dne 9. 5. 2009 
a pověřuje starostku podpisem dohody 
s SDH Králíky.

- RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné 
podpory v oblasti grantů a příspěvků pro 
rok 2009 podle provedené korekce a vy-
hlašuje 2. kolo pro nerozdělené prostředky 
s termínem uzávěrky k 31. 8. 2009.

13. 5.
- RM schvaluje ukončení nájemního 

vztahu k pozemkům p. p. č. 544/10, 544/11, 
554/2, 1109/4, 544/4, 554/1, 547/1, 541, 
1109/3 a st. p. č. 232 v k. ú. Prostřední Lipka 
s Mysliveckým sdružením Pod Klapáčem, 
Králíky, a to dohodou k 15. 5. 2009. 

- RM schvaluje pronájem nebytových pro-
stor na dobu nezbytně nutnou pro přípravu a 
konání voleb do Evropského parlamentu ve 
dnech 5. 6. 2009 až 7. 6. 2009 takto:

● Kopeckých, Králíky, Rekreační zařízení 
Heřmanice - 3.000 Kč

● Gymnázium Králíky, Králíky - 3.000 
Kč

● pan a paní Sotonovi, Orličky, Penzion 
„Kačenka“, Dolní Hedeč - 3.000 Kč.

Zároveň RM schvaluje dohodu o náhradě 
účelně vynaložených nákladů s konáním 
voleb do Evropského parlamentu ve dnech 
5. 6. 2009 až 7. 6. 2009 takto:

● Základní škola Králíky, Králíky Základ-
ní škola, Králíky - 3.000 Kč

● Mateřská škola, Červený Potok, Králí-
ky, MŠ Červený Potok - 3.000 Kč

● MŠ Prostřední Lipka - 3.000 Kč
● Sbor dobrovolných hasičů Dolní Boří-

kovice - 3.000 Kč.
- RM schvaluje zřízení věcného břemene 

v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace 
Králíky“ s ČR – Zemědělskou vodohos-
podářskou správou Brno, na pozemcích 
p. p. č. 1578/1 v k. ú. Dolní Boříkovice a 
p. p. č. 119/3, 150/3, 160/3, 1204/4 v k. ú. 
Heřmanice u Králík pro oprávněné město 
Králíky. RM zároveň schvaluje do doby 
realizace stavby uzavřít s vlastníkem po-
zemků smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

- RM schvaluje zřízení věcných břemen 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace 
Králíky“ s jednotlivými vlastníky pozemků 
v k. ú. Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, 
Dolní Lipka, Horní Lipka, Prostřední Lip-
ka, Červený Potok, Heřmanice u Králík a 
Králíky dle seznamu organizací a občanů 
pro oprávněné město Králíky. RM zároveň 
schvaluje do doby realizace stavby uzavřít 
s jednotlivými vlastníky pozemků smlouvy 
o uzavření budoucích smluv o zřízení věc-
ného břemene. 

- RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo s firmou EVČ, s. r. o., Pardubice, název 
stavby: „Kanalizace a ČOV aglomerace Krá-
líky“, kde se mění způsob financování a výše 
konečné ceny. RM zároveň pověřuje starost-
ku podpisem výše uvedeného dodatku. 

- RM souhlasí s užitím znaku města Krá-
líky panem Součkem při propagaci letního 
rockového koncertu „Mazecfest“.

20. 5.
- RM nedoporučuje zvýšení kupní ceny 

u b.j. v bytovém domě čp. 489 v ul. Nádražní 
v Králíkách o výši inflace za rok 2008 na 

částku 2.137 Kč/m2 podlahové plochy bytu a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

- RM schvaluje nájemní smlouvu č. 116 
N 09/50 na pronájem pozemku p. p. č. 634/4 
v k. ú. Prostřední Lipka mezi městem Krá-
líky a Pozemkovým fondem ČR, ÚP Ústí 
nad Orlicí.

- RM souhlasí s umístěním nové distri-
buční trafostanice 22kV/04 kV na pozemku 
p. p. č. 177 v k. ú. Dolní Hedeč společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., a bere na vědomí, že 
souhlas bude sloužit jako předběžný podklad 
pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na dotčené 
nemovitosti. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene bude předmětem nového 
schvalovacího řízení.

- RM doporučuje prodej pozemků p. p. č. 
1841/9, 1841/10 a 1841/11 v k. ú. Králíky za 
minimální kupní cenu 200 Kč/m2, zveřejnění 
záměru prodeje pozemků na dobu min. 30 
dnů a v případě, že o koupi pozemků projeví 
zájem více než jedna osoba, uplatnit tzv. 
„obálkovou metodu“.

Zároveň ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemků.

- RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy 
o výpůjčce č. 4281/2008 ze dne 31. 7. 2008 
mezi městem Králíky a FC Jiskra Králíky 
– Červená Voda, o. s., upravující údržbu 
hrací plochy na fotbalovém hřišti.

- RM/2009/20/289: RM schvaluje dodatek 
č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 5393/2008 ze dne 
28. 8. 2008 mezi městem Králíky a SOKO-
LEM Boříkovice, o. s., upravující údržbu 
hrací plochy na fotbalovém hřišti.

- RM schvaluje zřízení věcných břemen 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace 
Králíky“ s jednotlivými vlastníky pozemků 
v k. ú. Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, 
Dolní Lipka, Horní Lipka, Prostřední Lip-
ka, Červený Potok, Heřmanice u Králík a 
Králíky dle seznamu organizací a občanů 
pro oprávněné město Králíky. RM zároveň 
schvaluje do doby realizace stavby uzavřít 
s jednotlivými vlastníky pozemků smlouvy 
o uzavření budoucích smluv o zřízení věc-
ného břemene. 

- RM schvaluje smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
číslo IZ-12-2000090/VB/1 s firmou ČEZ 
Distribuce, a. s.. Předmětem smlouvy je 
umístění kabelového vedení NN (stavba 
Králíky, V Aleji, Klášterní – kNN, vdNN) a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

- RM schvaluje příjem grantu ve výši 
Kč 20.000,-- na akci Artex 2009 a pově-
řuje starostku města podpisem Smlouvy o 
poskytnutí grantu mezi městem Králíky a 
Pardubickým krajem.

- RM schvaluje úplnou uzavírku místní 
komunikace na Velkém náměstí z důvodu 
zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní 
akce „Králický majáles“ dne 23. 5. 2009 
v době od 10,00 do 24,00 hodin.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 4 konaného dne 11. května 2009

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

Z části jednání omluven Ing. Václav Kubín. 
Z jednání omluveni: Ing. Ladislav Tóth – člen 
RM, Arnošt Juránek.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl. Lenka 
Faltusová, pí Marie Pecháčková Ing. Věra 
Kubíčková, Bc. Jan Divíšek.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Závěrečný účet města Králíky

za rok 2008
4.3. Informace o převodu gymnázia

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

1. - 3. Zahájení a prezence, určení ověřo-
vatelů a zpráva z jednání RM

Jednání ZM zahájila starostka města při-
vítáním přítomných členů a občanů. Program 
jednání byl schválen. Ověřovatelé minulého 
zápisu nevznesli připomínky, ověřovateli tohoto 
zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Václav 
Kubín a Ing. Ladislav Dostálek.

Výběr usnesení z jednání rady města přednesl 
místostarosta města pan Čestmír Doubrava. 
Informace k některým bodům doplnila starostka 
města, která zároveň zodpověděla dotaz JUDr. 
Ježka týkající se způsobu financování výměny 
oken v bytovkách.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemků p. p. č. 26/4 a st. p. č. 

142 v k. ú. Heřmanice u Králík
Obsah: O prodej pozemků požádal pan H. 

z Prahy za účelem rozšíření dopravní a technic-
ké obslužnosti rekreačního domu č.e. 5 a k němu 
přilehlých pozemků. Jedná se o pozemky o 
výměře 239 m2, které jsou v KN vedeny jako t. t. 
porost a zastavěná plocha - zbořeniště. Pozemky 
nejsou pronajaty. Před prodejem byla zaměřena 
stávající cesta. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena u st.p. 50 Kč/m2, u p. 
p. 30 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 17.332 Kč.

ZM schválilo prodej pozemků p. p. č. 26/4 
a st. p. č. 142 v k. ú. Heřmanice u Králík panu 
H., Praha  za kupní cenu 17.332 Kč. 

4.1.2. Prodej pozemku p. p. č. 171/3 v k. 
ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé 
G. za účelem scelení pozemků. Jedná se o po-
zemek o výměře 455 m2, který je v KN veden 

jako zahrada, pozemek je oplocen, žadatelé 
pozemek nemají v pronájmu. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem + bezdůvodné 
obohacení za užívání nemovitosti za poslední 3 
roky ve výši 3.412 Kč, tj. 36.872 Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p. p. č. 
171/3 v k. ú. Králíky manželům G., Králíky 
za kupní cenu 36.872 Kč. 

4.1.3. Prodej pozemku p. p. č. 536/9 v k. ú. 
Prostřední Lipka

Obsah: O prodej pozemku požádala společ-
nost ZEOS, s.r.o., za účelem zajištění přístupu 
k nemovitosti, údržby a zásobování. Jedná se o 
pozemek o výměře 188 m2, který je v KN veden 
jako t.t. porost, pozemek obklopuje nemovitost 
na st. p. č. 197 v k. ú. Prostřední Lipka, pozemek 
není v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 10.209 Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p. p. č. 536/9 
v k. ú. Prostřední Lipka společnosti ZEOS, 
s.r.o., IČ 48150754, Prostřední Lipka 126 za 
kupní cenu 10.209 Kč. 

4.1.4. Prodej pozemků p. p. č. 732/1, 732/3, 
733, 734 a 743/1 v k. ú. Dolní Hedeč 

Obsah: O prodej pozemků požádala paní K. 
za účelem scelení zemědělsky užívaných po-
zemků. Jedná se o pozemky o výměře 3162 m2, 
pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní plocha 
– ostatní komunikace. Pozemky, kromě p. p. č. 
732/3, jsou součástí honitby Hedva Králíky. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena u p. p. č. 732/3 ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, u ostatních pozemků ve 
výši znaleckého posudku, tj. 43.817 Kč.

ZM schválilo prodej pozemků p. p. č. 
732/1, 732/3, 733, 734 a 743/1 v k. ú. Dolní 
Hedeč paní K., Dolní Hedeč, Králíky za 
kupní cenu 43.817 Kč. 

4.1.5. Prodej bytu č. 246/5 v ul. Na Příkopě 
v Králíkách

Obsah: Město Králíky již několik let na-
bízí k prodeji poslední bytovou jednotku č. 
5 v bytovém domě čp. 246 v ul. Na Příkopě 
v Králíkách za kupní cenu 66.999 Kč. Byt je 
obsazen nájemníkem.

Dne 2. 2. 2009 požádal o prodej bytové 
jednotky pan M. z Dolní Dobrouče, který na-
bídl kupní cenu 56.000 Kč. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 56.000 Kč.

Ing. Zima - zda kupující je seznámen s tím, 
že byt je obsazen nájemníkem, Ing. Kubíčková 
upřesnila, že kupující byl seznámen se všemi 
okolnostmi prodeje.

ZM schválilo prodej obsazené bytové 
jednotky č. 5 v čp. 246 v ul. Na Příkopě a 
spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 
na pozemku st. p. č. 106 a společných částech 
domu vše v k. ú. Králíky panu M., Dolní 
Dobrouč za kupní cenu 56.000 Kč. 

4.1.6. Prodej pozemků st. p. č. 72 a p. p. č. 
367 v k. ú. Dolní Hedeč 

Obsah: O prodej pozemků požádala spo-
lečnost AGROFRUKT, a. s., Dolní Ředice za 

účelem zajištění vstupu na pozemek p. p. č. 
372/1. Jedná se o pozemky o výměře – st. p. 180 
m2, p. p. 496 m2, pozemky jsou v KN vedeny 
jako zastavěná plocha – zbořeniště a t. t. porost. 
Pozemek p. p. č. 367 má v pronájmu pan Vrábel 
za účelem zřízení zahrádky, nájemce byl o zá-
měru města pozemek prodat informován. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
u st.p.č. 70 Kč/m2 a u p.p. 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 39.073 Kč. 

Ing. Zima se zeptal, jakým způsobem bude 
při prodeji řešen současný nájemní vztah k po-
zemku. Ing. Kubíčková vysvětlila, že nájemní 
vztah přechází současně s prodejem pozemku. 

ZM schválilo prodej pozemků st. p. č. 72 
a p. p. č. 367 v k. ú. Dolní Hedeč společnosti 
AGROFRUCT, a. s., IČ 47468181, Dolní 
Ředice za kupní cenu 39.073 Kč. 

4.1.7. Prodej pozemků st. p. č. 156/2, p. p. 
č. 345/4, 347, 357/1, 1211/1 a pozemků ve 
zjednodušené evidenci p. č. 354/1, 355, 356, 
357/1, 366/1, 367/1, 371 (GP) vše v k.ú. Heř-
manice u Králík

Obsah: O prodej pozemků požádal pan B. 
za účelem zemědělského hospodaření. Jedná 
se o pozemky o výměře 58.378 m2, stavební 
pozemek má výměru 17 m2, pozemky jsou v KN 
vedeny jako zastavěná plocha, t.t. porost a orná 
půda. Kromě pozemků st. p. č. 156/2 a p. p. č. 
345/4 má ostatní pozemky žadatel v pronájmu. 
Pozemek p. p. č. 345/4 je zatížen věcným 
břemenem – vodovodní přípojka pro žadatele. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem + bezdůvodné obohacení 
za užívání nemovitosti za poslední 3 roky ve 
výši 204 Kč, tj. 240.356 Kč. 

JUDr. Ježek požádal pana B. o upřesnění, 
za jakým účelem kupuje zemědělskou půdu. 
Pan B. odpověděl, že za účelem zemědělského 
hospodaření. 

ZM schválilo prodej pozemků st. p. č. 
156/2, p. p. č. 345/4, 347, 357/1, 1211/1 a po-
zemků ve zjednodušené evidenci p. č. 354/1, 
355, 356, 357/1, 366/1, 367/1, 371 (GP) vše v 
k. ú. Heřmanice u Králík panu B., Heřmanice  
za kupní cenu 240.356 Kč. 

4.1.8. Prodej pozemku p. p. č. 297/6 v k.ú. 
Dolní Lipka 

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé 
J. za účelem scelení pozemků, které přiléhají 
k nemovitosti čp. 7, kterou vlastní. Jedná se 
o pozemek o výměře 1892 m2, pozemek je 
veden v KN jako t. t. porost. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 10 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, tj. 26.774 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p. p. č. 297/6 
v k. ú. Dolní Lipka manželům J., Dolní Lipka  
za kupní cenu 26.774 Kč. 

4.1.9. Prodej pozemků ve zjednodušené 
evidenci p. č. 295, 297/1, 510/1, 286/4, 286/5, 
287/1, 293, 294 (GP), p. č. 510/2 (PK) a pozem-
ku p. p. č. 274/1 vše v k. ú. Dolní Lipka

Obsah: O prodej pozemků požádala společ-
nost ZEOS, s. r. o., za účelem zemědělského 
hospodaření. Jedná se o pozemky o celkové 
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výměře 78.227 m2, pozemky jsou vedeny 
v KN jako t. t. porost a orná půda. Pozemky 
společnost dlouhodobě užívá, měla je v pro-
nájmu od PF ČR. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena ve výši znaleckého 
posudku + náklady spojené s převodem, tj. 
260.817 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p. p. č. 
274/1 a pozemků ve zjednodušené evidenci 
p. č. 295, 297/1, 510/1, 286/4, 286/5, 287/1, 
293, 294 (GP), p. č. 510/2 (PK) vše v k. ú. 
Dolní Lipka společnosti ZEOS, s.r.o., IČ 
48150754, Prostřední lipka 126 za kupní 
cenu 260.817 Kč. 

4.1.10. Úplatný převod pozemků p.p.č. 
1388/1 a 1388/5 v k.ú. Dolní Boříkovice 
ZM/2008/01/011

Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 
14.01.2008 požádalo město o úplatný převod 
pozemků. Jedná se o pozemky ve vlastnictví PF 
ČR, které navazují na nemovitost ve vlastnictví 
města – sportovní kabiny u fotbalového hřiště 
v Dolních Boříkovicích. Jedná se o pozemky 
o výměře 1313 m2, které jsou v KN vedeny jako 
t. t. porost. PF ČR předložil ke schválení kupní 
smlouvu, kupní cena pozemků je 58.160 Kč. 
RM doporučila nákup pozemků za uvedenou 
kupní cenu.

ZM schválilo úplatný převod pozemků 
p.p.č. 1388/1 a 1388/5 v k.ú. Dolní Boříko-
vice od ČR – Pozemkového fondu na město 
Králíky za kupní cenu 58.160 Kč. 

4.1.11. Nákup pozemku p. p. č. 1869/1 v k. 
ú. Králíky

Obsah: Pan Š. nabídl městu pozemek o vý-
měře 6.030 m2, který je dle ÚPSÚ Králíky 
určený k zástavbě, k pozemku náleží i část pro 
případnou komunikaci a sousední pozemek 
p.p.č. 126/1 je ve vlastnictví města. Nabízí 
prodej za kupní cenu 150 Kč/m2. 

Odbor VTS doporučuje vykoupit pouze 
část pozemku na případný chodník z továr-
ních domků. Dle odboru ÚPaSÚ je dle ÚPSÚ 
území pro bydlení městského typu smíšené a 
návrhová plocha pro místní komunikaci. Dle 
projednávaného návrhu ÚPO Králíky je území 
omezeno ochr. pásmem drah (60 m), podél 
tělesa dráhy v šíři cca 30 m je plocha sídelní 
zeleně a izolační zeleně, jižní část pozemku 
je zařazena do plochy bydlení městského 
rodinného typu, dále je území pro bydlení 
omezeno podmínkou k územnímu řízení 
zpracovat hlukovou studii. Dělení pozemku je 
možné za předpokladu řešení odpovídajícího 
přístupu (v šíři dané ČSN) k záměru budoucí 
výstavby. MO navrhuje v případě nákupu části 
pozemku pro případnou komunikaci kupní 
cenu 70 Kč/m2, nákup je možné realizovat až 
v následujícím roce, v rozpočtu 2009 se s tímto 
nákupem nepočítá.

RM nedoporučila nákup pozemku.  
ZM neschválilo nákup pozemku p. p. č. 

1869/1 v k. ú. Králíky. 

4.1.12. Prodloužení lhůty k podpisu kupní 
smlouvy ZM/2008/09/0129 

Obsah: Pan S. požádal o prodloužení lhůty 
k podpisu kupní smlouvy o další 3 měsíce z fi-
nančních důvodů (ztráta zaměstnání u družky). 
ZM dne 10. 11. 2008 schválilo prodej pozemku 
p. p. č. 1820/52 v k. ú. Králíky za kupní cenu 
6.196 Kč. MO 2x vyzval kupujícího k podpisu 
kupní smlouvy, po druhé výzvě kupující požá-

dal o prodloužení lhůty.
Dle pravidel pro nakládání s nemovitým ma-

jetkem nebude-li převod realizován do 3 měsíců 
ode dne schválení prodeje, podá MO návrh na 
revokaci usnesení, spočívající ve zrušení anebo 
v odůvodněných případech v prodloužení doby 
splnění. RM doporučila prodloužení lhůty.

JUDr. Ježek vznesl dotaz, zda se jedná již 
o druhou tříměsíční lhůtu a požádal o upřesnění 
osoby žadatele.

ZM v souladu s pravidly pro nakládání 
s nemovitým majetkem města schválilo 
prodloužení doby podpisu kupní smlouvy na 
prodej pozemku p.p.č. 1820/52 v k.ú. Králíky 
mezi městem Králíky a panem S., Králíky 
o další tři měsíce. 

4.2. Závěrečný účet města Králíky za 
rok 2008

Obsah: Finanční odbor předložil k projed-
nání, v souladu s ustanoveními § 17 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a § 43 a § 84 zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvu města 
k projednání a schválení návrh závěrečného 
účtu města Králíky za rok 2008.Návrh závěreč-
ného účtu byl před jeho projednáváním po dobu 
15 dnů od 23. 4. 2009 do 11. 5. 2009 zveřejněn 
na úřední desce městského úřadu a na webových 
stránkách města a byl dne 28. 4. 2009 předložen 
k projednání finančnímu výboru. Rada města na 
svém zasedání číslo 16 dne 22. 4. 2009 návrh 
závěrečného účtu 2008 projednala a usnesením 
číslo RM/2009/16/246 vzala na vědomí.

Ing. Zima se zeptal, co je příčinou výrazného 
rozdílu v kapitálových výdajích mezi lety 2007 
a 2008. Vedoucí FO vysvětlila, že rozdíl byl 
způsoben investicí do rekonstrukce Evropského 
domu, která proběhla v letech 2006 až 2007. 
Ing. Dostálek za finanční výbor prohlásil, že 
návrh závěrečného účtu byl FV projednán a 
ten neměl připomínek. JUDr. Ježek se zeptal 
na situaci kolem zástavy č.p. 5. Dle informace 
paní starostky je podáno dovolání k Nejvyšší-
mu soudu ohledně platnosti zástavy a zároveň 
se čeká na vyčíslení skutečné částky, kterou 
by město mělo plnit. Výši tohoto plnění musí 
věřitel prokázat, což doposud neučinil. Dále 
se JUDr. Ježek zeptal, co je příčinou schodku 
v hospodaření PO Klub Na Střelnici. Paní 
starostka vysvětlila, že ztráta bude pokryta 
použitím části přebytku z roku 2007. 

ZM schválilo celoroční hospodaření města 
Králíky a závěrečný účet města za rok 2008 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2008 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením bez 
výhrad. 

4.3. Informace o převodu gymnázia
Paní starostka shrnula dosavadní kroky, 

které město podniklo ve spolupráci s krajem 
v posledním roce. Jejich výsledkem byl návrh 
dohody o převodu zřizovatelských funkcí 
Gymnázia Králíky z Pardubického kraje na 
město. Zmínila rovněž problémy, které vznikly 
při plnění některých bodů této dohody. Pan 
místostarosta informoval zastupitele o jed-
náních z posledního měsíce, která proběhla 
nejen na kraji, ale i na ministerstvu školství a 
shrnul možnosti, které město v současné době 
má. Tyto možnosti jsou dvě – podepsat dohodu 
o převodu zřizovatelských funkcí, přestože 
nebyly ze strany kraje splněny některé předem 

dohodnuté podmínky. Druhou možností je ne-
podepsání této dohody s tím, že město by šlo 
vlastní cestou vedoucí ke zřízení školy podle 
školského zákona. Zároveň upozornil na kladné 
i záporné stránky či rizika u jednotlivých mož-
ností. Ing. Zima ve svém diskusním příspěvku 
zdůraznil nutnost zachování gymnázia s tím, 
že s postupem kraje nesouhlasí a považuje jej 
za špatný avšak v zájmu zachování gymnázia 
je třeba dohodu s krajem přijmout. Mgr. Ku-
bíček ve svém příspěvku upozornil na kritický 
nedostatek dětí a na to, že ačkoliv město jasně 
deklarovalo svůj záměr gymnázium udržet, 
přesto studenti gymnázia odcházejí do jiných 
škol. Podle současné situace to vypadá, že 
gymnázium bude mít v září pouze 65 studen-
tů, což je pod hranicí ekonomické únosnosti. 
V další diskusi zastupitelé rokovali o situaci 
na gymnáziu. Žádné nové usnesení nebylo na-
vrženo a byla odsouhlasena varianta počítající 
s podpisem dohody o převzetí zřizovatelských 
funkcí s Pardubickým krajem. 

ZM schválilo „Dohodu o převodu činností, 
majetku a práv a povinností s převáděnými 
činnostmi souvisejících“ mezi městem Krá-
líky a Pardubickým krajem. 

V další části se zastupitelé dohodli na novém 
názvu budoucí školy „Gymnázium a základní 
škola Králíky“, schválili změnu zřizovací lis-
tiny včetně zřízení školního klubu.

ZM zřizuje při stávající základní škole 
školní klub a schvaluje předložené úplné 
znění zřizovací listiny příspěvkové organi-
zace z důvodu rozšíření ředitelství základní 
školy o druh školy poskytující střední (gym-
naziální) vzdělání s názvem „Gymnázium a 
základní škola Králíky“ a ukládá vedoucímu 
odboru školství podat žádost o provedení 
změn ve školském rejstříku včetně provedení 
změn v evidencích ČSÚ a jiných orgánů stát-
ní správy v součinnosti s odborem školství 
krajského úřadu. 

5. Informace z MěÚ
Žádná informace nezazněla. 

6. Vstupy občanů
V tomto bodě vystoupili zástupci petičního 

výboru pan Kraus a pan Kyllar se svojí stížností 
na provozování střelnice na Dolní Hedeči. Se 
svým postojem seznámil zastupitele rovněž 
zástupce Klubu celníků Orlicko Mgr. Šesták. 
V průběhu diskuse byly nastíněny kroky, které 
by mohly vést ke zlepšení situace. V další 
části vystoupila Mgr. Krabcová s informací 
o blížícím se Králickém majálesu pořádaném 
studenty gymnázia, na který pozvala všechny 
zastupitele. 

7. Vstupy zastupitelů
Ing. Zima se vrátil k diskusi ohledně petice 

proti střelnici na Hedeči a navrhl usnesení, které 
bylo následně přijato. 

ZM vyslechlo zástupce petičního výboru z 
Dolní Hedeče a zástupce Klubu celníků Or-
licko ve věci střelnice a vítá vstřícné jednání 
Klubu celníků Orlicko vedoucí ke zlepšení 
situace a větší informovanosti občanů. 

Dále paní starostka informovala o návštěvě 
v partnerském městě Villmar.

Starostka ukončila jednání v 21:02 hod. 
Výpis z jednání zastupitelstva města Králíky 

pořídila redakce KZ
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ NA KRÁLICKU
Kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko

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

organizátor letošní sbírky  Liga proti rakovi-
ně Praha dárce po celé České republice, kteří 
se rozhodli ve středu 13. května věnovat 
příspěvek na boj proti rakovině a pomoc 
onkologickým pacientům.

V celém regionu Králicka probíhala 
sbírka známá víc pod svým původním 
jménem KVĚTINOVÝ DEN  letos už 
pojedenácté.

Stejně jako v minulých letech se na 
prodeji kvítků měsíčku lékařského podíleli 
studenti králického gymnázia (56) a žáci 
Základní školy Moravská (19). 

Prodejem 1315 kytiček se podařilo pro 
Ligu proti rakovině získat 26986,- Kč!

Z toho:
Boříkovice 1278,-- ,Červený Potok 

817,--,  Dolní Lipka 804,--, Dolní Morava 
850,--, Heřmanice 440,--, Lichkov 2215,--, 

Mladkov 1813,--, Prostřední Lipka 570,--, 
Králíky 18199,--.

V Červené Vodě pořádali sbírku stejně 
jako vloni samostatně a vybrali 15260,- Kč.

CELKEM SE V CELÉM 
REGIONU KRÁLICKA 
VYBRALO 42246,- Kč!!

Za uplynulých jedenáct roků, kdy sbírku 
organizujeme, jsme získali celkem úctyhod-
ných 394 266,- Kč !

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

KRÁLÍKY
Lukáš Babic, Anna Bílá, Jan Bittner, 

Radim Bittner, Jakub Fabián, Lenka Fal-

tová, Stanislav Faltus, Martin Fedorčák, 
Eva Filipová, Marika Goliánová, Dani-
el Halanič, Lucie Halaničová, Zuzana 
Hegerová, Lenka Horáková, Michaela 
Jirásková, Marek Jireš, Matouš Kainek, 
Marie Kandráčová, Miroslava Kandráčová, 
Barbora Kožnarová, Pavel Krejčí, Lenka 
Le qui, Petr Macošek, Andrea Mačalíko-
vá, Ondřej Mach, Pavlína Mertová, Aneta 
Moravcová, Jan Němec, Petr Němeček, 
Václav Nosek, Aneta Novotná, Martin 
Opravil, Klára Pávková, Denis Petránek, 
Petr Pohanka, Václav Pospíšil, Pavlína 
Pospíšilová, Karolina Prokopcová, Martin 
Rek, Lucie Révusová, Michaela Richtrová, 
Lukáš Sedlák, Veronika Sedláková, Tereza 
Skácelová, Veronika Smrčková, Pavel Str-
nad, Klára Široká, Vendula Švédová, Jitka 
Temňáková, Dagmar Ulrichová, Dominik 
Unzeitig, Jan Urban, Markéta Urbanová, 
Michal Vavruša, Barbora Venclová, Jitka 
Vrbická.

BOŘÍKOVICE
Kristyna Myšková, Dominika Urba-

nová

ČERVENÝ POTOK
Richard Marek,  Lenka Theimerová

DOLNÍ LIPKA
Karel Gulčík, Aneta Marešová, Tereza 

Žižková

DOLNÍ MORAVA
Nikola Sedláčková, Jan Temiak

HEŘMANICE
Bartoloměj Venzara, Mikuláš Venzara

LICHKOV 
Sabina Hubálková, Blanka Kyralová, 

Barbora Plajerová

MLADKOV
Jesica Applová, Veronika Kapacová, 

Marika Vyšohlídová

PROSTŘEDNÍ LIPKA
Viktor Artner, Jan Nepraš

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

Věříme, že sbírku i v příštím roce bude 
provázet přízeň dobrých lidí i sluníčka).

Za organizátora sbírky
Ivana Marečková

NEPŘEHLÉDNĚTE DŮLEŽITOU
INFORMACI Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

V úterý 2. června a ve čtvrtek 18. června nebude-
me v knihovně půjčovat, protože provoz půjčoven 
je plně závislý na dodávce elektrického proudu. Ta 
bude v uvedených dnech v době od 7.00 do 18.00 
hodin přerušena.

Děkujeme vám za pochopení.
Ivana Marečková



Králický zpravodaj 6/2009 - 19

Mateřská škola Prostřední Lipka
Loučení se zimou
Děti se rozloučily se zimou lidovou tradicí, vynášením 

Smrtky (Moreny) do potoka a písní ,,Smrt nese ze vsi…“. 
Smrtku si děti vyrobily ze starých šatů, nazdobily slámou 
a poté pyšně nesly vesnicí až k potoku, kde pozorovaly, jak 
studená voda Morenu odnáší.

Svatba ve školce
Z pěkného a ohleduplného chování mezi chlapci a děvčaty 

se v naší školce zrodila první láska. Svůj slib o věrnosti si 
před kamarády slíbili a prstýnky vyměnili Viktorka Hyky-
šová a Míša Starý. Rodičům děkujeme za svatební kostými 
a cukroví. 

Velikonoční výstavka
Od 10. 4. do 20. 4. proběhla velikonoční výstavka dětských 

prací v místní prodejně Zeos Prostřední Lipka. Tato výstava 
byla uskutečněna ve spolupráci s rodiči a občany obce, kteří 
svými hlasy vybrali nejzajímavější velikonoční výrobek. Nej-
více hlasů získala Karinka Špontáková a její výrobek ,,Zajíček 
v košíku s pomlázkou“. Všechny děti byly pochváleny a od-
měněny velikonoční loutkou. Děkujeme rodičům, občanům 
Prostřední Lipky a prodejně Zeos za vyčleněné prostory pro 
naše výrobky.

Za mateřskou školu učitelky MŠ.
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DESET DNÍ EKOLOGICKÝCH AKTIVIT
Pro školní děti z Králicka a Červené Vody o prázdninách

kdy, místo:
- první týden 29. 6. – 3. 7., v Červené 

Vodě, zázemí poskytne ZŠ
- druhý týden  6. 7. – 10. 7. v Králíkách, 

zázemí poskytne ZŠ Praktická
čas: přibližně od 8.30 – 9.00 do 16.00, 

podle autobusů. Děti z Králík se mohou 
účastnit týdne v Červené Vodě a naopak, 
na děti počkáme na zastávce. 

Činnost bude probíhat přednostně venku 
s ohledem na počasí, s kombinací aktivit fy-
zických a duševních, odpočinek se vystřídá 
se vzděláváním hlavně formou her. Nápľn 
bude opět zaměřena na ekologii, přírodu, 
zvířata a dobré vztahy mezi sebou.  

Cílem je smysluplně naplnit část volného 
času dětí o letních prázdninách. Jedná se 
o denní aktivity, děti nemusí trávit noci a 
víkend mimo domov. 

Zkusíme si: 
- hru na včely, povíme si jak včely vytváří 

med, navštívíme včelaře; 
- hru na mravence a odborník nám poví o 

jejich životě (a užitečnosti či škodlivost); 
- povědět, co potřebuji, kdybych byl třeba 

pes, kůň, lev nebo ještěrka; 
- poznávat rostliny, stromy, zvířata; v lese 

tvořit obydlí pro lesní bytosti;

- kreslit - malovat přírodu, zvířata, kra-
jinu – kreslení, batikování, možná přijde 
opravdový malíř; 

- ručně vyrobit svůj papír; vytvořit skřít-
ky a víly apod. z ovčí vlny; 

- střílet z luku a pokud to vyjde, odborník 
na bojová umění nás s nimi seznámí;

- zahrát na indiány, povíme si a zkusíme 
si jejich původní způsob života a zvyky;

Strávíme půl dne u koní; u krav a telá-
tek – podíváme se na dojení; dále u ovcí 
a jehňat;

Povíme si:
- jaké čistící prostředky používat doma, 

abychom nepřispívali k znečištění vod a 
přírody (domácí ekologie) – pokud bude 
zájem povíme si o kosmetice, jaké odpady 
lidstvo vytváří a jak je třídit a dále použít, 
navštívíme sběrný dvůr v KR, popř. i pro 
Č. V. ; 

- o zdravém stravování – potřeba vlákni-
ny, vitamíny a minerál. látky v zelenině, 
obilovinách, ovoci, bílkoviny v luštěninách; 
co nejméně sladkostí, které vznikly průmys-
lově, biopotraviny;

- s odborníkem na silniční provoz o 
silničním provozu a o problematice užití 
vozidel mimo silnice; o složení a škodlivosti 
výfukových plynů;

- s odbornicí o zdravotních relaxačních 
masážích vhodných i pro děti, včetně 
předvedení;

- s mistrem v hře na kytaru o tomto 
hudebním nástroji, jaké dřevo se používá 
apod. 

Připravíme nenáročné obědy podle 
zdravé výživy. 

Děti vyslechnou legendy, pohádky; bude 
se zpívat a kdo bude chtít i tančit.

Uděláme si krátké výlety na Horu 
Matky Boží – klášter, na Křížovou Horu, 
případně k prameni Tiché Orlice na Jeřábu. 
A celodenní výlety: 1) na dobře vedenou 

ekologickou farmu u Starého Města pod 
Sn.- pravděpodobně s chovem koz nebo 
koní a dobytka; 2) do stanice pro handicapo-
vané živočichy v České Třebové; 3) možná 
i třetí výlet – buď Zemská brána nebo park 
a zookoutek zámku v Častolovicích. 

Program bude upřesněn pro přihlášené 
a bude na jednotlivé dny plánován hlavně 
s ohledem na počasí a zájem dětí. 

Aktivita je určena spíše dětem na 1. 
stupni ZŠ, po dohodě i starší. 

Pro další informace a přihlášení kon-
taktujte: D. Michaličkovou – dita.m@
tiscali.cz, 603 179 558; nebo osobně 18. 
6. ve čtvrtek – od 16.00 – 16.30 v Evrop-
ském domě. 

Pořádá Ekocentrum Společnosti pro 
zvířata – z. o. ČSOP: D. M, J. Horáková, 
V. Amchová. 

Michelská 5, Praha 4, pobočka Červená 
Voda.

Cena za 10 dní: 600 Kč, včetně obědů 
a výletů. 

Informace z minulého roku naleznete na 
www.spolecnostprozvirata.cz, odkaz Eko-
výchova, odkaz Týden o přírodě.

Projekt podpořil Pardubický kraj

Informace pro majitele domů v MPZ
Zelená úsporám
odstranění diskriminace majitelů 

domů umístěných v městské památ-
kové zóně

 
V rámci nedávno vyhlášeného progra-

mu Zelená úsporám budou mít majitelé 
nemovitostí ležících v městské památ-
kové zóně možnost požádat o státní pří-
spěvek na obnovu stávajících dřevěných 
oken tak, aby tato okna vyhovovala 
podmínkám zateplení. V původně vyhlá-
šených zásadách programu tato možnost 
nebyla a majitelé nemovitostí ležících 
v památkových zónách, případně těch, 
které jsou prohlášeny za kulturní památku 
byli ze strany státu opominuti. Na základě 

jednání zástupců ministerstva životního 
prostředí a památkářů bylo rozhodnuto 
upřesnit podmínky programu tak, aby 
se možnost úspory energií týkala také 
památkově chráněných objektů a objektů 
nacházejících se v městských památko-
vých zónách. Bližší informace k připravo-
vaným změnám zatím nejsou známy, po 
získání upřesňujících informací podáme 
další informaci.

 
Základní informaci o připravované 

změně programu jsme čerpali z denního 
tisku, konkrétně z deníku MF Dnes, 
datum vydání 26. 5. 2009, Pardubická 
příloha – Zateplit chce každý, úředníci 
neporadí.

„….Program Zelená úsporám se změní 
i ve prospěch vlastníků památkových 
budov. Už budou moci provést určité 
úpravy, na které dosud stát peníze nechtěl 
dát. Třeba nebudou smět vyměnit okna za 
plastová, ale dostanou dotaci na obnovu 
původních…“

Více informací k programu a k mož-
nosti získání státní dotace na opravu/vý-
měnu/repasaci dřevěných oken u objektů 
ležících v MPZ naleznete na www.zele-
nausporam.cz, případně na kontaktních 
místech Státního fondu životního pro-
středí nebo na kontaktní telefonní lince 
800 260 500

Jan Divíšek, vedoucí odboru školství,
kultury a tělovýchovy
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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 červnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
88 let - Anna Šabatová
81 let - Marie Vlasáková
80 let - Milada Urbanová
79 let - Marie Pražáková
78 let - Marie Špinlerová,
 - Gerhard Schweidler,
 - Anna Mikulášová
76 let - Miroslav Nosakovský,
 - Anna Skulová
75 let - Zdenka Fečková

74 let - Eva Jirásková,
 - Marie Švorcová
72 let - Hana Pavlová
71 let - Eva Miltáková,
 - Naděžda Kosková,
 - Jaroslav Feltl
70 let - Josef Řehák,
 - Jan Rupprich,
 - Jiří Ryba,
 - Jaroslav Kacálek

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

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-
ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 

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

den lékař/ka obec místo telefon
06. 06. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
07. 06. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
13. 06. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
14. 06. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
20. 06. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
21. 06. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
27. 06. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
28. 06. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
04. 07. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
05. 07. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
06. 07. Po MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
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, ne-
spadá 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.

MAN�ELSTVÍ                 „Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“

Vojtěch Kubita – Petra Valentová                         Petr Kadlec – Ida Kohoutková
Josef Jurek – Markéta Kleiblová

Petr Möller

Zlatá svatba
Teodor Kulaxidis – Ludmila Kulaxidisová

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Prodám zachovalý dětský kočár Deltim. 
(4-kombinace + pláštěnka). Tel.: 774177066, 
e-mail: davdd.v@seznam.cz.

Pronajmu zařízený byt 2+1 s příslušenstvím 
a terasou v rodinném domku se zahradou 
v Králíkách. Tel.: 608802345, e-mail: rseda@
centrum.cz.

Sháním brigádu na léto, měsíc červenec-sr-
pen. Jsem 17-letý studen středního odborného 
učiliště, jsem schopen jakékoli práce, stavebnic-
tví, obrábění kovu, sváření (el. obloukem, pla-
menem), opravářství, práce v hospodě-restau-
raci a jiné. Prosím o zaslání případné nabídky 
na e-mail cihlis@seznam.cz, nebo telefonicky 
na číslo- 732 140 641. Děkuji.

Vyměním místopisné pohlednice Králík, 
Králického Sněžníku a dalších míst Orlic-
kých hor od roku1900 do roku1960, případně 
koupím. Tel.: 737868700, e-mail: honza.kr@
seznam.cz.

Zlatý retrívr, prodám štěnátka bez pp, 
otec s pp, předci šampioni, doložím. K odběru 
koncem května, s kupní smlouvou, papání do 
začátku + rady na DVD. Cena 4000 kč. Tel.: 
605122425, e-mail: zlatacek1@centrum.cz.

Dobrý den, hledám brigádu od června 
2009 do srpna. Letos ukončené gymnaziální 
vzdělání s maturitou. Tel.: 777333330, e-mail: 
fribinka@seznam.cz.

Prodám zděný byt 2+1 v Červené Vodě. Byt 
je v OV, volný ihned k nastěhování. Výměra je 
70m2 včetně sklepu. K bytu náleží také 40m2 
půdního prostoru, který je možno předělat na 
podkrovní pokoj. Tel.: 731490455, e-mail: lfisa.
m@seznam.cz.

Koupím v lokalitě Králíky chatu nebo menší 
pozemek cca 1000 m2. Tel.: 603191750, e-mail: 
m.matlochova@seznam.cz.

Pronajmu byt v Králíkách 2+kk, volný k 1. 
6. 2009 vybaven kuchyňskou linkou, sporá-
kem. Slušné jednání. Tel.: 776285490, e-mail: 
mmaarrttinn@seznam.cz.

Prodám garáž za hřitovem - cena dohodou. 
Tel.: 731414883, 608022768.

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Potřebujete peníze a nechtějí Vám v 

bance půjčit? Zkuste to s námi!
Půjčujeme: zaměstnancům, důchod-
cům, ženám na MD, živnostníkům.
Zaměstnancům a důchodcům půjčujeme 
od 10 do 160 tis. Kč. Podnikatelům není 
výše úvěru omezena.

Vyřízení úvěru zdarma!
Volejte: 737 274 003
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Program na ČERVEN
úterý   2.   MILK
zač. ve 20:00 hod
Životopisné drama líčí kariéru 

Harveyho Milka, který byl jako 
první otevřeně homosexuální 
politik zvolen do zastupitelské-
ho sboru, konkrétně na radnici 
v San Franciscu. Sean Penn 
ztvárnil kontroverzního politika 
tak dobře, že si vysloužil Oscara 
za herecký výkon.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 
let; titulky; 120 min.

pátek   5.   MILIONÁŘ Z CHATRČE   zač. ve 20:00 hod
Snímek je ukázkou globalizace ve filmařské praxi – natočili jej britští 

filmaři v indické Bombaji a zápletka se točí okolo celosvětově známé 
soutěže Chcete být milionářem? Osmnáctiletý Džamal má šanci vyhrát 
rekordní částku, musí však čelit nařčení z podvodu.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

úterý   9.   PÁTEK TŘINÁCTÉHO   zač. ve 20:00 hod
Nově natočený první díl nejen pro fanoušky hororové série. Země 

v okolí letního tábora Crystal Lake je nasáklá krví. Deset dílů kultovní-
ho hororu Pátek třináctého si vybralo svou daň v podobě životů mnoha 
teenagerů, kteří byli v nesprávný čas na nesprávném místě.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; 95 min.

pátek   12.   SEDM ŽIVOTŮ   zač. ve 20:00 hod
V současnosti nejpopulárnější americký herec Will Smith nato-

čil psychologický snímek o sebeobětování hlavního hrdiny, který 
vyvine maximální úsilí, aby odčinil vlastní vinu. Vytipuje si sedm 
vesměs smrtelně nemocných lidí a obětuje se pro jejich záchranu.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 120 min.

MONSTRA VS. VETŘELCI
úterý   16.   zač. v 17:00 hod
Animovaná komedie je zábavnou a lehkou parodií na žánr sci-fi a 

katastrofických filmů. Hlavní hrdinka Susan se stane monstrem poté, 
co na ni spadne meteorit. Naštěstí ale svoji sílu využije k zastavení 
vetřelce Galaxara, který chce zničit Zemi.

Vstupné 50,-; přístupný; česká verze; ŠUP; 90 min.

úterý   23.   EL PASO   zač. ve 20:00 hod
Romská matka se po smrti manžela pouští do boje s úřady 

o opatrovnictví svých sedmi dětí. Nový český film režiséra Zdeňka 
Tyce je inspirován skutečným příběhem a tvůrce se po úspěšných 
Smradech znovu vrací k probematice začlenění Romů do většinové 
společnosti.

Vstupné 55,-; přístupný; 95 min.
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pátek   26.   NORMAL   zač. ve 20:00 hod
Thriller na motivy skutečných událostí přivedl po čase na plátna 

kin Milana Kňažka a Dagmar Havlovou. Na přelomu 20. a 30. let 
minulého století působil v Německu sadistický masový vrah Peter 
Kürten, přezdívaný “Vampýr z Düsseldorfu”. Snímek začíná ve 
chvíli, kdy se Kürten dobrovolně vydá do rukou policie a mladý 
advokát se chystá na jeho obhajobu.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; 90 min 

úterý 30. POHÁDKY NA DOBROU NOC  zač. v 17:00 hod
Rodinná komedie o fantastické proměně večerní pohádky v ran-

ní realitu. Strýc Skeeter (Adam Sandler) vypráví dětem zvláštní 
příběhy, ve kterých je on hlavním hrdinou, musí ale dávat pozor 
– druhý den se ocitá ve skutečných a prekérních situacích, které 
si vymyslel.

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; ŠUP; 100 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVEN 2009

INKA RYBÁŘOVÁ:
LÉTO NA ČESNEKU
neděle 7.  zač. v 15:00 hod
Parádní letní hudební šou pro děti 

i rodiče – písničky, tanec, soutěže, 
hudba. Vstupné 40,- Kč, vstupenky 
k dispozici na místě před předsta-
vením.

TANČÍME PRO RADOST
čtvrtek 18. a pátek 19.   zač. v 18:30 hod
Komponovaný pořad všech ročníků tanečního oboru ZUŠ 

z Králík a Červené Vody, vstupné 40,- Kč, předprodej v kanceláři 
Střelnice od 8.6., rezervace na tel.603 849 460.

neděle 21.   VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU   zač. v 19:00 hod
Tradiční koncert žáků a učitelů ZUŠ a dalších hostů ve vestibulu 

Střelnice, vstupné dobrovolné.

úterý 23. ZPÍVÁNKY MŠ PIVOVARSKÁ  zač. v 16:00 hod
Každoroční rozloučení se školním rokem prostřednictvím pís-

niček, tanečků a scének nejen pro rodiče dětí z MŠ Pivovarská, 
vstupné dobrovolné.

čtvrtek 25.   D-JAZZ KROMĚŘÍŽ   zač. v 19:30 hod
Koncert studentského big bandu pod vedením Herberta No-

votného, rodáka z Králík a hudebníka známého z účinkování se 
skupinou Classic Kroměříž. Swingový orchestr D-JAZZ vznikl 
na Soukromé základní umělecké škole D-MUSIC v roce 2006 a 
od začátku svého působení vyplnil svým stylem hudby mezeru na 
kroměřížské hudební scéně. Velký úspěch mají především vánoční 
a školní koncerty, orchestr jich ročně absolvuje několik desítek! 
Muzikanti z D-Jazzu dvakrát do roka vyráží na soustředění a dá se 
říci, že Králíky se jim staly druhým domovem, kam se všichni rádi 
vracejí. Vstupné 50,- Kč.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

TANEČNÍ 2009
Klub Na Střelnici zve dospívající mládež na 
„Kurz taneční a společenské výchovy“ 
pod vedením Ivy Musilové & comp. Délka 
kurzu: 12 týdnů (osm řádných lekcí, country 
lekce, disco lekce, večerní prodloužená a 
závěrečný věneček). Lekce budou probíhat 
vždy v sobotu od 13:00 hodin, první lekce se 
uskuteční v sobotu 19. září ve 13:00 hodin. 
Cena kurzu: 700,- Kč, splatná na první lekci. 
Podmínkou k účasti je dosažení věku 15ti let 
a společenský oděv! Přihlášky se přijímají 
na emailové adrese strelnice@strelnice.cz

nebo telefonicky č. 603 849 460.

Tančíme pro radost 2009
Jako každý rok pořádá i letos taneční obor ZUŠ Králíky a Červená Voda 

závěrečný taneční pořad s názvem ,,Tančíme pro radost 2009“. Představí 
se Vám žáci všech oborů a především letošní absolventky I. a II. cyklu. 
Jeviště KD Střelnice bude patřit tanečnicím i tanečníkům ve dnech 18. 
a 19. června vždy od 18.30 hodin. 

Absolventky I. cyklu z ročníku p. učitelky Ivy Musilové: Barbora Jílková, 
Dorota Holubcová, Marika Golianová, Eva Filipová, Lenka Faltová, Mar-
tina Musilová, Lucie Nesvadbová, Iveta Kubíčková, Jaroslava Martincová, 
Michaela Jirásková, Veronika Revúsová, Nikola Sedláčková, Klára Široká, 
Nikola Štorková, Martina Uhlířová, Nikola Trlicová, Adéla Vidrmová.

Absolventky II. cyklu z ročníku Soni Kaliankové: Klára Kalianková, 
Radka Hnátnická. 

Na Vaši návštěvu se těší všichni žáci i učitelky TO ZUŠ
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ZÁPIS DO ZUŠ
Základní umělecká škola v Králíkách pořádá zápis nových  žáků pro 

školní rok 2009-2010.
V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, violoncello, 

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

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

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

Zápis do uvedených oborů se koná v Králíkách, v pátek 12. června 
2009, v době od 15.00 do 17.00 hodin v ředitelně školy.

Na odloučeném pracovišti v Červené Vodě se zápis koná v úterý, 
9. června 2009, v době od 16.00 do 17.00 hodin v tanečním sále na 
ZŠ Červená Voda.

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

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

Mgr. Olga Zajacová, ředitelka školy

Mezinárodní úspěch
ZUŠ Králíky

Ve dnech 19. - 22. 5. 2009 proběhla v Dolnom Kubíně  na 
Slovensku mezinárodní soutěž mladých kytaristů. Zúčastnili 
se jí hráči ze Slovenska, České republiky a Polska.

Českou republiku jely reprezentovat kytarové králické 
víly Lucie Nesvadbová a Klára Široká společně s jejich 
dvorní učitelkou Julií Hrdovou.

Měla to být pro ně další velká zkušenost a zároveň čerpání 
nových poznatků. Nikdo netušil jaký důležitý krok dělají.

Ve velké konkurenci Lucie Nesvadbová získala 1. místo 
a stala se nakonec absolutní vítězkou soutěže v kategorii 
ZUŠ. Klára Široká obsadila úžasné 4. místo.Moc jim k je-
jich krásnému muzikantskému výkonu gratulujeme!

V přištím vydání se této expedici budeme podrobněji 
věnovat.

Za SRPDŠ David Hrda
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Veteran Car Club Červená Voda slaví 30 let
Někdo se ohlédne za krásnou ženou, novým autem, ale i za starým 

krásným automobilem či motocyklem - veteránem, který přesto (nebo 
právě proto), že byl vyroben před několika desítkami let vypadá stále 
dobře a stejně tak i jezdí. To však vyžaduje láskyplnou péči majitelů, 
kteří nedopustili, aby tato vozidla skončila ve starém železe. Pečují 
o ně a hlavně se snaží uvádět je do původního stavu. Tím vznikl před 
lety nápad sdružovat se v různých klubech. Na začátku to byly většinou 
Veteran Car Cluby při ZO Svazarmu.

Veteran Car Club Červená Voda byl založen na přelomu let 1978 - 
1979, kdy se dalo dohromady asi pět nadšenců (někteří začínali ve VCC 
Šumperk), kteří fandili historickým vozidlům a několik jich vlastnili. 
Vozidla tehdy čekala na vlastní renovaci, což znamená nejen asi 2000 
hodin práce (podle stavu vozidla), ale i shánění součástek a dokumentace 
například na různých burzách. Původnost součástek, kvalitní a pečlivá 
renovace jsou ta nejdůležitější měřítka mezi veteránisty a samozřejmě 
při tzv. testacích hist. vozidel.

Snad každý sběratel a majitel něčeho krásného se rád pochlubí. 
Majitelé veteránů mají tuto možnost na různých výstavách, srazech 
apod. První akce VCC ČV - výstava klubových vozidel- se konala 
při příležitosti pouti v Červené Vodě 28. 9. 1979. Bylo vystaveno 11 
vozidel (i vůz Praga před renovací) a 1 motocykl (2 motocykly se 
tehdy účastnily závodu Sprint na čtvrt míle v Letohradě). V letošním 
roce plánujeme dne 20. 9. 2009 rovněž v rámci pouti v Červené Vodě 
- výstavu vozidel členů a přátel VCC  ČV. První burza náhradních dílů 
se na koupališti v Č. Vodě konala 6. 9. 1980. Později se členové roz-
hodli pořádat burzu vždy první sobotu v květnu (letos 2. 5.) a poslední 
sobotu v srpnu (letos 29. 8.). Po získání zkušeností v různých soutěžích 
historických vozidel nejen u nás, ale i v zahraničí (Maďarsku, Polsku, 
Německu) uspořádal VCC ČV ve dnech 19. - 20. 6. 1981 vlastní I. sraz 
historických vozidel. Akce proběhla při příležitosti 500. výročí založení 
obce Č. Voda. Startovalo zde 39 automobilů a 24 motocyklů. Od roku 

1982 se pak sraz pořádá každé dva roky (vždy v sudém roce). Začíná 
jízdou zručnosti a soutěžní jízda je rozdělena do dvou etap a doplněna 
průjezdními kontrolami, kde účastníci plní různé prvky týkající se zruč-
nosti a znalostí z automobilové historie apod. Za dobu trvání soutěže 
se jel v roce 2008 již XV. ročník. 

VCC ČV tedy pořádá tradiční jarní a podzimní burzy, sraz hist.vo-
zidel, putovní výstavy (dva “neputovní” ročníky 2003 a 2004 proběhly 
v Králíkách, v letech 2005 a 2007 putovala po městech Štíty, Letohrad, 
Králíky, Ústí nad Orlicí a Lanškroun, v letošním roce proběhne 4. - 5. 
července v České Třebové, Lanškrouně a Králíkách). Společně s dalšími 
dvěma kluby (S.K.A.M. Olomouc a Veteranklubem Severního Pomo-
raví) se podílí na organizaci Veteranpikniku v Olšanech u Šumperka. 
Na programu je setkání s  dalšími majiteli veteránů, dobrý oběd, trocha 
sportu, posezení a povídání při hudbě (hud.doprovod zajišťují nadaní 
dobrovolníci z řad účastníků). Členové klubu se účastní i dalších akcí 
(srazů, výstav, ...) pořádaných jinými kluby, různých slavností apod. 
Měli také možnost společně se podívat na výstavy nebo do muzeí hist. 
vozidel a techniky v Německu, Francii, ve Vídni a samozřejmě i v České 
republice. Vozidla členů VCC ČV se objevila i v různých tuzemských 
i zahraničních filmech a též ve známém a úspěšném seriálu “Četnické 
humoresky”.

Nyní máme 27 členů (z Č. Vody, ale i z Králík, Žamberka, Rudy 
nad Moravou, Třebovice). V posledních letech přibylo několik nových 
mladých členů většinou z řad dnes již dospělých dětí dlouholetých 
(i těch zákládajících) členů klubu. Důležitá je i podpora a trpělivost 
manželek majitelů veteránů (některé jsou rovněž členkami klubu). 
Renovace a údržba hist. vozidel i organizace srazů, výstav apod. je 
časově i finančně náročná práce, která nás však těší a rádi se setkáváme 
s přáteli a obdivovateli veteránů. 30. výročí činnosti VCC ČV je pro 
nás zároveň výzvou pokračovat dál (i přes různé překážky) v úspěšné 
činnosti tohoto klubu.

Za VCC ČV Mgr. Magda Dvořáčková, Václav Černohous
a předseda klubu Miloslav Ohlídal

Historické automobily na 1. srazu historických vozidel 1981v 
Červené Vodě

Historické motocykly na 1. srazu HV 1981 v Č. Vodě

Automobil Maurer Union, r.v. 1902, v Pastvinách - cíl I.etapy 1.srazu 
HV 1981 v Červené Vodě
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Veteran Korzo putovní výstava historických vozidel
O prvním červencovém víkendu 4. - 5. 

7. 2009 si můžete na náměstích České 
Třebové, Lanškrouna a Králík prohléd-
nout historické automobily a motocykly. 
Vystavovat je budou majitelé veteránů 
z různých koutů republiky a členové pořá-
dajícího Veteran Car Clubu Červená Voda, 
který letos slaví 30. výročí činnosti. 

Účastníci výstavy jsou většinou v do-
bových kostýmech a v každém městě 
bude na základě divácké ankety vyhlášen 
nejhezčí automobil, motocykl a dobový 

kostým. Pro účastníky je připraven do-
provodný program. Na závěr akce pro-
běhne v Králíkách vyhlášení absolutních 
vítězů jednotlivých kategorií a některých 
zvláštních cen.

Myšlenka uspořádat putovní výstavu 
hist. vozidel vznikla v řadách členů klubu 
v letech 2003 - 2004. V červenci 2003 
se konala slavnostní jízda historických 
motocyklů Böhmerland - Čechie na trase 
Horní Počernice - Králíky. Členové VCC 
ČV se na žádost organizátorů připojili 

výstavou hist. vozidel na náměstí v Krá-
líkách. V roce 2004 se akce opakovala a 
členové VCC ČV se rozhodli uspořádat 
tuto výstavu jako putovní a pozvat i ma-
jitele veteránů z jiných klubů. S velkou 
podporou sponzorů i samotných měst a 
obce Červená Voda se v letech 2005 a 
2007 putovní výstava pořádala ve městech 
Králíky, Štíty, Letohrad, Ústí nad Orlicí, 
Lanškroun a v Červené Vodě.

V letošním roce pořádáme Veteran 
Korzo - putovní výstavu historických 
vozidel v sobotu 4. 7. od 10h do 13.30h 
na Starém náměstí v České Třebové, od 
14.30h do 16.30h na náměstí J. M. Marků 
v Lanškrouně a v neděli 5. 7. od 11h do 
14h na Velkém náměstí v Králíkách. Ma-
jitelé hist. vozidel budou mít v Králíkách 
možnost navštívit jeden z objektů čs. 
opevnění a Městské muzeum. Přijeďte se 
zúčastnit, pokud jste majitelem historic-
kého vozidla vyrobeného do r. 1945 nebo 
v letech 1946 - 1970 a přijďte se podívat 
na auta a motocykly, kterými jezdili tře-
ba vaši dědečkové a babičky či dokonce 
pradědečkové a prababičky. 

Věříme, že naše akce bude zajímavou 
podívanou a vítaným zpestřením začát-
ku prázdnin. Děkujeme městům Česká 
Třebová, Lanškroun, Králíky, Štíty, obci 
Červená Voda a všem sponzorům za jejich 
podporu při organizování této akce.

Za VCC ČV Mgr. Magda Dvořáčková  
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Okolo Králík
13. 6. 2009 pořádá sdružení 

„Přátelé cyklistiky“ cyklistické zá-
vody s názvem Okolo Králík.

Jedná se o 4. ročník cyklistic-
kého závodu, závod je zařazen 
v rámci seriálu Moravského po-
háru

Délka závodu podle kategorií od 
57 do 76 km.

Start: 10.00 hod z autobusového 
nádraží.

Prezentace od 08.00 do 09:45 
hod. na místě v den konání zá-
vodů

Organizátor Jiří Kalousek

Plán výletů odboru KČT Jiskra Králíky na rok 2009
7. 6. Svatá Trojice
14. 6. Bludov – Háj – U Kostelíčka – Ruda nad Moravou
21. 6. Horní Lipová – Lví hora – Smrk – Paprsek 
28. 6. Štíty – Lázek – Crhov – Štíty
5. 7. Polsko – Igliczna
12. 7. Jeseník – Čertovy kameny – Zlatý chlum
26. 7. Mladkov – Suchý vrch – Králíky
16. 8. Branná – Volská louka – Pasák – Branná
23. 8. Křížová hora
30. 8. Borůvková hora
6. 9. Orlické hory
13. 9. Vlaské – Žleb – Vysoká – Podlesí

20. 9. Šumperk – Městské skály 
27. 9. Bystřické hory
4. 10. Jeseníky
11. 10. Studenské skály
24. 10. Králický Sněžník

Srdečně zveme všechny 
příznivce pěší turistiky. 
Jednotlivé výlety budou 
publikovány ve vývěsní 
skříňce KČT na náměstí. 
Změna programu vyhra-
zena.
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Foto: pracovník informačního centra při Městském muzeu v Králíkách 
Lukáš Král přebírá certifikát TIC z rukou ředitelky Destinační společnosti 
Východní Čechy Aleny Horákové, BA (Hons).

Plochy, které se budou opravovat v rámci druhé etapy regenerace panelového sídliště ulice V Bytovkách. Foto: Lenka Faltusová

Králický majáles - The Kasperle Band

Ekologický týden
ZŠ praktická Králíky

Fotogalerie z květnových akcí
Foto č. 1 - návštěva partnerského města Villmar a sídla 

Evropského parlamentu ve Štrasburku. Foto č. 2 - výsadba 
lípy (daru města Králíky) v partnerském městě Villmar.
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