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Město podporuje
volnočasové aktivity

Město Králíky získalo grant z rozpočtu Pardubického kraje na 
vybudování turistického okruhu okolo Králík. Projekt „Technické 
zajištění turistického okruhu okolo Králík“ předpokládá údržbu 
letních a zimních tras včetně technikého zajištění údržby fotbalo-
vého hřitě. Projekt zpracoval odbor školství, kultury a tělovýchovy, 
realizace projektu právě probíhá. Za účelem údržby turistických 
okruhů bude zakoupen víceúčelový stroj Gator XUV 850D v pro-
vedení 4x4 a zahradní traktor X300R, který je určen na sekání 
fotbalového hřiště. Víceúčelový stroj je homologován  pro provoz 
na veřejných komunikacích a je používán v letním i zimním období. 
V zimním období bude stroj „oblečen“ do sněžných pásů. Po připo-
jení „stopovače“ bude zajištěna údržba lyžařské stopy. V současné 
době je realizován nákup zařízení a je připravován plán turistických 
cest. V příštím roce proběhne druhá etapa projektu - umístění map 
s vyznačenými okruhy pro letní a zimní turistiku.

CIHELNA 2009
21. - 22. srpna

Páteční kulturní program letos opět proběhne v armádní režii. 
Návštěvníkům se představí posádková hudba Olomouc, mažoretky 
Dixy Z.K. Dolu Darkov-Karviná-Doly. Po vystoupení vojenské 
posádkové hudby je pro návštěvníky připraven společný koncert 
zpěváků Petra Bendeho a Petera Nagyho.

Součástí tohoto programu bude i představení a křest nové požární 
cisterny pořízené pro SDH Králíky.

Informace o programu vojenských ukázek včetně doprovodných 
akcí přinášíme uvnitř tohoto čísla zpravodaje. Na zadní straně je 
otištěn plakát letošní Cihelny. 

Pozvánka do Králík
- přijďte fandit

Ve dnech 20. a 21. 7. 2009 opět přivítáme v Králíkách účastníky 
mezinárodního etapového závodu dvojic na horských kolech, dříve 
známého pod názvem Bikechallenge. Jedná se již o 5. ročník tohoto 
náročného etapového závodu. V letošním roce byl závod pojme-
nován Glacensis Bikechallenge 2009.  Účast v letošním ročníku je 
podle organizátorů „poznamenána“ extrémně dlouhou délkou trvání 
závodu. Pro příští ročník připravují organizátoři možnost zkrácení 
závodu na méně etap. Stále je možné se přihlásit na webových 
stránkách závodu: www.mtbchallenge.cz. Připomínáme, že tento 
závod je zařazen do seriálu závodů na horských kolech – www.
mtbmarathon.com.

V loňském roce jsme zazna-
menali oproti předcházejícímu 
ročníku zvýšenou míru van-
dalismu a poškozování cizího 
majetku. Zejména se jednalo 
o nafukovací reklamy. Věříme, 

že letošní ročník proběhne bez těchto nepříjemností.
Jak popisují vlastní závod sami organizátoři:
Glacenzis Bikechallenge 2009 je určen nejen profesionálním 

jezdcům, ale i lidem, kteří pojmou závod jako příjemně prožitý 
týden s kolem v nádherné přírodě. Našimi prioritami nezůstane 
pouze co nejlépe značená a zabezpečená trasa, ale i zázemí a servis 
všem účastníkům tak, aby jich co nejvíce dojelo do cíle.

V letošním roce chystáme opět pár novinek. Oproti minulým 
ročníkům bude opět mírně změněna trať, aby to jezdcům z minulých 
ročníků nepřipadalo fádní a nudné. Samozřejmě že vyhlášené úseky, 
jako jsou např. průjezd Hitlerovou podzemní továrnou, rozeklaný 
hřeben Sovích hor, obávaný Jánský vrch, nejdelší stoupání na trase 
na Králický Sněžník nebudou chybět. Pro ilustraci se můžete naladit 
na www.shora.cz, kde uvidíte celý závod z ptačího nadhledu.

Letošní ročník vystartujeme z Náchoda. Trať prologu bude 
(pokračování na straně 5)
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Slavnostní vyřazení žáků ZŠ Králíky na radnici

Z aktivit ZŠ praktická Králíky

9. A

9. B
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Slavnostní vyřazení - SOUo Králíky

Aktivity ZŠ Králíky, Moravská 647
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Krásný úspěch
pro Základní školu
Králíky, Moravská

V Praze se 15. května konal 43. ročník přehlídky recitace, hudby a diva-
dla v ruském jazyce, který nese název Puškinův památník. Žáci Základní 
školy Králíky připravili v rámci hodin ruštiny pestré pásmo písniček, slova 
a tance, se kterým se zúčastnili této celostátní přehlídky.

V sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze vystoupili zástupci 
základních a středních škol z celé republiky. Porota i diváci zhlédli celkem 
37 čísel programu. Žáci 9. A naší školy získali od poroty jako jeden ze 
tří kolektivů ocenění za mimořádný přínos festivalu a od diváků sklidili 
velký potlesk. Měli také podporu svých kamarádů ze 7. tříd, kteří je 
jeli do Prahy podpořit a nasbírat zkušenosti, jež by se mohly v příštích 
letech hodit.

Čtenáři mohou na několika fotografiích posoudit, s jakým elánem se 
naši „deváťáci“ vypořádali se svým vystoupením. Nad všemi oceně-
ními stojí pochvala od mladších spolužáků: „Nejvíce se mi líbilo naše 
vystoupení, bylo dobře sehrané, barevné a hlavně Janča byla ve své roli 
výborná. Byla tam i další pěkná vystoupení, ale to naše bylo ze všech 
nejlepší. Celá naše škola může být hrdá.“

Elena Bílá, učitelka ZŠ (fotografie k článku jsou na straně 4)

Pozvánka do Králík - přijďte fandit
úplně nová a zavede vás na Dobrošov (623m), po cestě si budete moci 
prohlédnout opevnění z 2. světové války. Letošní prolog nebude pouze 
výjezdem (5 km) ale i sjezdem (3km), takže si přijdou na své i technicky 
založení jezdci.

1. etapa povede z Náchoda do Duszník Zdrój. Bude poměrně nároč-
ná a povede přes česko-polské Stolové hory (dříve Hejšovina, polsky 
Góry Stołowe). Na trase jsou náročná, místy technická, stoupání a 
hravé sjezdy

2. etapa povede z Dusznik Zdrój do Králík. Po startu začneme ne-
konečným stoupáním na Vrchmezí (1084m, Orlické hory). Dále bude 
trať úplně nová. Z Vrchmezí pojedeme po freeridove trati do Zielence 
a dále po Bystrických horách až k pevnosti Adam. Dál pak sjezdem do 
Mladkova a těžkým výjezdem na Suchý vrch, následuje technický sjezd 
a pak 3 km po rovině pohodový dojezd do Králík

3. etapa se ponese tradičně v horském duchu a budou na ní nejdelší 
stoupání. Podíváte se kousek pod vrchol Králického Sněžníku (1423m) 
na Czernou Horu. Projedete těžké horské kamenité sjezdy. Tuto etapu 
je určitě nutné brát s velkým respektem. Odměnou náročnosti je vyso-
kohorský vzduch, nedotčená příroda, za dobrého počasí viditelnost až 
k Jeseníku, Krkonoším a Orlických horám.

4. etapa je ze začátku hodně technická, takže pro silničáře bude 
prvních 30 km očistec. Dále ale následuje poměrně nenáročná část a 
jedinou zákeřností etapy je nebezpečný závěrečný sjezd po smeklavých 
kamenech do Barda.

5. etapa je nejkratší vzdálenostně, ale rozhodně patří k těm nejtěžším. 
Nejprve pojedete asi 20 km pozvolným stoupáni k pevnostem ve Sriebrné 
Góre. Dále následuje 30 km! dlouhý single trail s těžkými výjezdy a 
sjezdy, který je zakončen již vyhlášeným sjezdem od rozhledny z Velké 
Sowy (1013m). Abyste se dostali do cíle, musíte ještě projet štolami 
podzemní továrny a potom velmi pozvolna sjet do Gluszyce.

6. etapa vede po dvou úplně rozdílných pohořích. První část vede po 
Javořích horách (přezdívané Malé Alpy), samá těžká strmá stoupání a 
sypké prudké sjezdy. Druhá část vede okolím Adršpašsko-teplických 
skal, takže zase samé velké balvany a sypký písek.

7. závěrečná etapa je zprvu až nudně lehká, ale asi na 20. km je těžký 
výjezd na Jánský vrch. Následuje parádní hřebenová pasáž s krásnými 
výhledy na Krkonoše a Jestřebí hory. Z hřebenu se dostanete nejtěžším 
sjezdem závodu. Střední pasáž etapy je spíše odpočinková s výhledy 
na skály, stolovou horu Ostaš. Ke konci musíte podbrodit hlavní silnici 
přes řeku Metuji a vyjet náročné stoupáni pod vrchol Boru. Pak už si 
užít závěrečný sjezdík do cíle a šampaňské.

O tomto závodě si můžete hodně přečíst, pobavit se na různých fó-
rech, shlédnout hodiny filmů a tisíce fotek, ale nic z toho vám nenahradí 

vlastní zážitky z účasti na závodu. Pro některé je prioritou vyhrát, pro 
jiné poznat neznámé kraje, někdo si chce jen dokázat, že to ujede. Pro 
nás je hlavni, abychom si to všichni užili!

Tolik organizátoři k popisu letošního ročníku.

Organizace závodu u nás:
Většina závodníků bude opět ubytována v ZŠ Moravská, zde bude 

pro závodníky připravena i „mycí linka“ na kola. Stravování závodníků 
zajistí Školní jídelna Králíky. Ubytování doprovodných týmů organi-
zátoři nezajišťují.

Nevyhnutelným „zlem“ je dopravní uzávěra náměstí a některých 
komunikací. Velké náměstí bude uzavřeno od 08:00 hod. dne 20. 7. 
2009 (výstavba dojezdové měříci techniky) do 12:00 hod. následujícího 
dne. Prosíme všechny podnikatele na Velkém náměstí, aby si zajistili 
zásobování buď z ulice V Bytovkách, případně si dohodli dodávky zboží 
(PPL a jiné dodavatelské firmy) náhradním způsobema. Cílem je zajisti 
provoz tak, aby nedošlo k ohrožení dojíždějících závodníků.

Ukončení 1. etapy závodu je v pondělí 20. 7. 2009 na Velkém náměstí 
v Králíkách, závodníci budou dojíždět v průběhu celého odpoledne. 
Vyhodnocení etapy proběhne na náměstí v 18:00 hod. Z důvodu bez-
pečnosti závodníků bude po celou dobu uzavřeno Velké náměstí a po 
určitou dobu částečně omezen průchod části ulice Dlouhá. Na ostatních 
místech průjezdu závodníků bude doprava regulována. Pro návštěvníky 
a závodníky opět připravujeme kulturní večer s vystoupením skupiny 
Monitor Jablonné nad Orlicí. Ve spolupráci s Klubem Na Střelnici, 
oddílem ASPV a ZUŠ Králíky připravujeme vystoupení našich žen a 
dívek. Přijďte tedy fandit a zároveň se pobavit. Občerstvení zajištěno 
ve spolupráci s TJ Jiskra Králíky, o.s.

Start 2. etapy závodu je v úterý 21. 7. v 09:00 hod. na Velkém náměstí. 
Provoz na „neuzavřených“ komunikacích a na určených křižovatkách 
bude před startem a bezprostředně po odstartování regulován jak ze 
strany organizátorů, tak ze strany Policie ČR. Závodníci jsou na startu 
rozděleni do výkonnostních kategorií (podle výsledků z předchozího 
dne). Start této etapy provede paní starostka Jana Ponocná. Přijďte i tento 
den podpořit závodníky na startu této etapy závodu.

Vážení občané, věříme, že pochopíte plánovaná dopravní opatření 
spojená s bezpečností závodníků.  

Mapové podklady a další instrukce naleznete na webových stránkách 
závodu:

www.mtbchallenge.com
www.bikechallenge.pl.

Poznámka redakce: pokud si dobře pročtete popis jednotlivých etap 
zpracovaný organizátory akce, zjistíte, že se jedná o zajímavý námět 
na jednotlivé výlety. Jistě velmi zajímavým místem rodinného výletu 
je podzemní továrna, pro turisty zase méně známé poutavé přírodní 
scenérie pohraničních koutů u nás i v Polsku. V neposlední řadě stojí 
za návštěvu také etapová města.

Velmi zajímavá jsou vydávaná DVD se záznamem celého etapového 
závodu. Na těchto DVD jsou zachyceny nejenom přírodní scenérie, 
etapová města, ale i náročné sjezdy a pády závodníků. Na DVD roč-
níku 2008 je zachycen i kuriózní zásah našich profesionálních hasičů 
ze stanice HZS Králíky. Zásahová jednotka byla přivolána na náměstí 
k vyproštění chlapce, který prostrčil hlavu stojanem na mapy. Díky pří-
tomnosti kamer byla tato událost zachycena a tento zásah byl ze strany 
HZS Pardubického kraje zařazen do kuriózních zásahů.

(pokračování ze strany 1)
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Informace pro žadatele o odškodnění
Podle nařízení vlády č. 122/2009 Sb., které 

nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.   
Informace pro žadatele o odškodnění 

studentů vysokých škol, kterým bylo v období 
komunistického režimu z politických důvodů 
znemožněno dokončit studium na vysoké 
škole 

Dne 12. května 2009 bylo vyhlášeno ve 
Sbírce zákonů nařízení vlády č. 122/2009 Sb., 
o odškodnění studentů vysokých škol, kterým 
bylo v období komunistického režimu z politic-
kých důvodů znemožněno dokončit studium na 
vysoké škole, a které nabývá účinnosti dnem 
1. srpna 2009. 

Dle tohoto nařízení vlády má nárok na při-
znání a vyplacení jednorázové peněžní náhrady 
ve výši 100 000 Kč osoba, která: 

1) je rehabilitovaným studentem, tj. 
rozhodnutí o jejím vyloučení bylo zrušeno  
zákonem o mimosoudních rehabilitacích a toto 
zrušení je potvrzeno rehabilitačním dekretem 
příslušné VŠ, kterým bylo rozhodnutí o vylou-

čení ze studia prohlášeno za neplatné, 
2) je státním občanem České republiky, 
3) byla studentem vysoké školy, která měla 

sídlo na území, které je součástí území České 
republiky, a tato osoba 

a) byla vyloučena z řádného studia z poli-
tických důvodů v období od 25. 2. 1948 do 
31. 12. 1956, a 

b) podala žádost o odškodnění nejpozději do 
31. prosince 2011. 

 Žádost se podává Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 
12 Praha 1: 

- do 30. června 2009 odboru vysokých 
škol, 

- od 1. července 2009 sekci legislativy a 
práva, odbor právní. 

Studenti vojenských vysokých škol o od-
škodnění žádají Ministerstvo obrany. 

Součástí žádosti musí být originál nebo 
úředně ověřená kopie dekretu, popřípadě 
jiného osvědčení nebo sdělení prohlašujícího 

žadatelovo vyloučení ze studia na vysoké škole 
za neplatné, vydaného fakultou nebo vysokou 
školou, nebo jiného dokladu prokazujícího, že 
žadatel je rehabilitovaným studentem. 

Žádosti o odškodnění doručené Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy před účinností 
nařízení vlády (tj. před 1. srpnem 2009) jsou 
evidovány a v případě chybějících dokumentů 
budou žadatelé požádáni o jejich doplnění. 
O žádostech bude Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy se zřetelem k datu účinnosti 
nařízení vlády rozhodovat od 1. srpna 2009 ve 
správním řízení.

Muzeum K-S 14 na konferenci
Digitální zpřístupnění kulturního dědictví

Fenomén digitalizace, v dnešní době tolik 
skloňovaný, proniká soustavně - naštěstí - také 
do kulturní sféry. Snahou mnoha institucí jako 
jsou knihovny, archivy a muzea je uchovat v 
digitální formě bohatství, která skrývají jejich 
budovy. Důvody jsou zřejmé - jednak jsou 
takto zdokumentované předměty snadněji 
zpřístupnitelné široké veřejnosti a důležitou 
předností je také to, že odpadá problém opako-
vané manipulace s nimi, která se samozřejmě 
negativně podepisuje na jejich fyzickém stavu. 
S digitalizací se začíná u nejvzácnějších nebo 
nejvíce poškozených dokumentů, pro které je 
jejich kvalitní naskenování na dlouhou dobu 
posledním osvitem. Posléze vznikají propojené 
elektronické sítě, díky nimž se můžeme všichni 
„zblízka“ podívat např. na tzv. Ďáblovu bibli 
nebo Dalimilovu kroniku ze 14. století a mnoho 
dalších děl. 

Praha měla to štěstí, že 26. května hostila 
v rámci předsednictví České republiky v Evrop-
ské unii mezinárodní konferenci, zabývající 
se tématem digitalizace. Pracovníci Muzea 
čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu 
K-S 14 „U cihelny“ se jí zúčastnili za účelem 

poučení se o moderních metodách uchovávání 
kulturního dědictví. Program byl celodenní a 
opravdu zajímavý. Projekt Evropské digitální 
knihovny Europeana představila jeho ředitelka 
Jill Cousins, před obědem jsme se seznámili 
s projektem digitalizace litevského kulturního 
dědictví, který byl financován z grantů Evropské 
unie. Po obědě dostali slovo Gérald Grunberg 
s prezentací týkající se projektu Gallica Národní 
knihovny Francie a Christa Müller ze Střediska 
digitalizace Národní knihovny Rakouska, kde 
byly digitalizovány po jednotlivých ročnících 
noviny středoevropské provenience od 19. 
století. Následující prezentaci s názvem „Bibli-
oteca Digital Hispanica“: most mezi Evropou 
a Latinskou Amerikou přednesla ředitelka 
Národní knihovny Španělska Milagros del Cor-
ral-Beltrán a po přestávce přišla řada na český 
projekt Manuscriptorium – digitální knihovnu 
starých tisků a rukopisů, který představil Adolf 
Knoll. I tento projekt má celoevropský význam 
a zapojuje se do něj mnoho evropských institucí. 
Celou konferenci zakončil generální ředitel Krá-
lovské knihovny – Národní knihovny Švédska 
Gunnar Sahlin, který přítomným ukázal, jak 

probíhala digitalizace již zmíněné Ďáblovy bible 
(Codex Gigas), což byla vzhledem k jejím roz-
měrům opravdu náročná akce. Celá konference 
byla zakončena slavnostním večerním rautem 
v barokních prostorách Národní knihovny ČR 
v Klementinu, kde měli účastníci možnost pro-
diskutovat své připomínky a otázky s řečníky i 
s ostatními zájemci. 

Přestože se téma konference vztahovalo pri-
márně k uchování listinných a knižních fondů, 
odnesli si Králičtí mnoho cenných poznatků 
a inspirace pro další práci v muzejnictví. Za 
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ se zúčastnili ředitel 
Ing. R. M. Sicha a za muzejní knihovnu a archiv 
Bc. L. Žáková a M. Neterdová.

Dobrovolníci Muzea K-S 14 „U cihelny“ 
směřují svoji činnost k zapsání sbírek, které 
Muzeum spravuje, do systému Centrální evi-
dence sbírek (CES), což je unikátní elektronický 
katalog sbírek muzeí a galerií celé republiky 
zřízený Ministerstvem kultury ČR. V ideálním 
případě obsahuje kromě základních informací 
o sbírkových předmětech také jejich fotografie 
a každý zájemce si jej může najít na internetu. 
Povinnost mít sbírky zapsané v CESu mají pouze 
muzea zřizovaná státem nebo jinou samostatnou 
správní jednotkou, ostatní muzea této možnosti 
využít mohou, ale nemusejí. CES je podobně 
jako evropské digitální knihovny síť propoju-
jící muzea a galerie na celorepublikové úrovni 
a umožňující uživateli a badateli si rychle a 
pohodlně zjistit, co ve kterém muzeu může najít. 
Této sítě mohou využívat také muzea, jejichž 
pracovníci snadno „od stolu“ zjistí, kde si mohou 
vypůjčit které exponáty na výstavy. 

Muzeum K-S 14 „U cihelny“, jehož exponáty 
putují v rámci České republiky po různých 
výstavách, započalo s digitalizací sbírek úspěšně 
již v loňském roce u militárií, stejnokrojů a fale-
ristických památek. Díky dotaci Pardubického 
kraje v letošním roce umožní detailní pořízení 
fotozáznamů včetně tzv. markantů u jednotli-
vých sbírkových předmětů lepší orientaci pro 
odborníky a snadné vyhledávání.

Bc. Lucie Žáková, dokumentaristka Muzea
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

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.

Na tradiční Setkání Králíků
dopadla finanční krize

Finanční problémy se v dnešní době 
netýkají jen podniků, ale i kulturních akcí. 
Své o tom ví pořadatelské sdružení Patriot 
CZ, které letos pořádalo již šestý ročník 
oblíbené recesistické akce, na kterou svo-
lává všechny občany jménem Králík/ová 
do východočeského podhorského města 
Králíky.

„O letošní účast jsem měl skutečně oba-
vy, ale tak katastroficky nízkou účast jsem 
nečekal“, posteskl si Jan Králík, který je 
duchovním otcem této akce. V předešlých 
ročnících se vždy účastnilo více jak pět 
desítek jeho jmenovců, letos jich však 
přijelo pouhých šest.

„Letošní program byl bohatý stejně jako 
v minulých ročnících, dokonce jsme zajis-
tili odpolední a večerní program s hudbou, 
ale pravda je, že se nám mnoho Králíků 
dopředu odhlašovalo z různých důvodů. 
Nikdo Vám do telefonu neřekne, že je to 
kvůli penězům.“, dodal Králík.

Stejně jako v minulých ročnících, i le-
tos Králíci strouhali mrkvičku, soutěžili 
v Králickém šestiboji a nově pili brčkem 
pivo. Nejstarším návštěvníkem byla Marie 
Králíková (73) z malé obce na Rychnovsku. 

S největší živou hmotností byl Jan Králík 
z Babic u Prahy, kterému bylo naměřeno 
115 kg. 

Vzhledem k tomu, že po loňském ročníku 
byl starými mobilními telefony doslova 
zavalen sběrný dvůr v Králíkách, z letošního 
ročníku byla soutěž hodu s mobilním telefo-
nem na přesnost nahrazena soutěží vzájem-
ným zavazováním králičích tkaniček.

Letošního ročníku se poprvé v jeho 
historii nezúčastnila žádná celebrita. Byl 
pozván prap. Petr Králík, vyznamenaný pre-
zidentem republiky za statečnost (za svoji 
misi v Afghánistánu). Sdružení Patriot CZ 
se nepodařilo prolomit hradby utajení, které 
obklopují ministerstvo obrany. „Minis-
terstvo obrany nám bohužel neposkytlo 
přímé spojení na Petra Králíka, protože je 
příslušníkem speciální jednotky Vojenské 
policie SOG“, řekl Jan Králík.

Pořadatelé se letošní malou účastí 
nenechají rozhodně odradit a již nyní 
připravují sedmý ročník, jehož součástí 
by měla být presentace některých malých 
českých pivovarů.

Martin Kadrman, tiskový mluvčí
+420 737 939 104

Putování proti proudu času
Ve dnech 15. 6. – 19. 6. naše škola navázala 

na projekt Cestička do školy a realizovala 
druhou část projektu (obě části byly podpořeny 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy v rámci rozvojového programu Podpora 
environmentálního vzdělávání výchovy a osvě-
ty (EVVO) ve školách v roce 2009). 

V pondělí jsme navštívili Centrum experi-
mentální archeologie ve Všestarech, ve kte-
rém se děti seznámily se životem v pravěku, 
vyzkoušely si štípání dřeva pomocí kamenných, 
bronzových seker, kopání holí a mnoho dalších 
činností. Následoval čtyřdenní pobyt ve stře-
disku ekologické výchovy SEVER v Horním 
Maršově. Tam pro nás byly připraveny nejrůz-
nější aktivity pod vedením zkušených lektorů 

– stará řemesla, povídání o zvířátkách – o jejich 
ochraně, o péči o hospodářská zvířata (vyzkou-
šeli jsme si podojit kozu), zkoumali jsme půdní 
breberky, seznamovali se se životem v lese 
a na louce, vyzkoušeli si, jak krteček ke kal-
hotkám přišel, vnímali přírodu všemi smysly, 
seznámili se s indiánskou kulturou, zamýšleli 
se nad globálními problémy (a vyzkoušeli jsme 
si hračky poháněné solární energií), toulali se 
krkonošskou minulostí. Součástí programu byl 
i výlet – mladší žáci se vydali do Rýchor, starší 
žáci si vyšlápli na Sněžku (a ušli neuvěřitel-
ných 20 km). Na závěr skupinky žáků sehrály 
divadlo, ve kterém se odrážely vzpomínky na 
prožité programy (vítězily zážitky z dojení koz 
a výšlapu na Sněžku). Každý den se nesl v přá-

telském duchu, pohodovou atmosféru dotvářelo 
každodenní společné zpívání – největší úspěch 
slavily písničky „Když náladu máš…“, „Otec 
Abrahám“. Páteční den byl věnován návštěvě 
středověké vesnice ve Středisku experimentální 
archeologie v Uhřínově. Zaujalo nás velice pou-
tavé vyprávění pana Dragouna o životě lidí ve 
středověku, vyzkoušeli jsme si rozdělat oheň, 
vystřelit z luku, někteří z nás se oblékli dle stře-
dověké módy, umleli jsme si obilí mezi kameny 
– ze vzniklé mouky jsme si upekli chutné placky 
ve venkovní peci. Ani se nám nechtělo domů. A 
jaké jsou ohlasy na naše putování? Co se nám 
líbilo? Nač budeme vzpomínat?

Péťa: Líbily se mi ovečky a kozy, jak jsou 
roztomilé, zpívání písničky 7 synů, jak jsme 
spali na pokoji s klukama, jak jsme hráli hry

Denisa: Líbily se mi kozy, jak jsme zpívali, 
jak jsme cestovali časem, divadlo

Katka: Líbilo se mi, jak jsme šli na Rýchory a 
u toho hráli hry, jak jsme šli dolů a zmokli jsme, 
pak hra na indiány, jak jsem hrála na buben a 
tancovala indiánský tanec, srandovní byly kozy, 
jak jsme je mohli dojit, a zpívání

Kristýna: Líbilo se mi, jak jsme šli na 
Sněžku, jak jsme dojili kozy, jak jsme dělali 
svíčky

Tonda: Pěkné bylo krmení a dojení koz, 
výšlap na Sněžku, zkoumání brouků, dobré 
obědy, divadlo

David: Zajímavé bylo povídání o životě, 
výlet či chůze na Sněžku, povídání o odpadu, 
příběh o vyhynulých zvířatech, chov koz, 
hudební kostel

Dana: Líbily se mi všechny hry, jak jsme si 
každé ráno zazpívali, celý týden byl moc hezký, 
budu na vás vzpomínat, na celou školu, jsem 
ráda za to, co jsem tady prožila

Kristína: Líbilo se mi, jak jsme zpívali 
v kroužku, jak jsme chodili ven

Kuba: Nejvíc budu vzpomínat na Sněžku, na 
legraci a kámoše

Petr: Líbila se mi Sněžka, jak jsme zpívali 
v kostele, budu vzpomínat na všechno

Michal L.: Budu vzpomínat na řemesla a 
divadlo

Láďa: Budu vzpomínat na všechno, nejvíc 
na Sněžku, divadlo, jak jsme dělali s těmi ko-
rálky, jak jsme chodili do lesa, jak jsme hráli 
hru o žetony

Patrik K.: Líbilo se mi úplně všechno, 
ale nejvíc Sněžka, řemesla a divadlo. Budu 
vzpomínat na dobrou náladu, která celý týden 
panovala mezi učiteli a žáky.

Žáci a učitelé ZŠ praktické Králíky
(fotografie k článku jsou na straně 3)
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
nemovitost: čp. 363 na Velkém náměstí v Králíkách

nebytový prostor: prodejna „Suvenýr“
popis umístění: v přízemí s hlavním vchodem z Velkého 

náměstí
bližší určení: provozovna o velikosti 14,8 m2, sklad o veli-

kosti 8,2 m2, vytápění - plynové topidlo WAW
minimální měsíční nájemné: 960 Kč/m2/rok

splatnost nájemného k 5. dni příslušného měsíce
omezení vyplývající z ÚPD: Městská památková zóna
prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 

Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320
termín uzavření nájemní smlouvy: od 1. 9. 2009

konečný termín přijímání žádostí: 7. 7. 09 do 14:00 hod
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 30 

dnů od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo podat své 
připomínky a nabídky.
Podmínky pro podání žádosti o pronájem

1. O pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města 
může požádat každý. Pokud podá žádost žadatel, který je 
veden v seznamu dlužníků města, a dluh ke dni podání žádosti 
není uhrazen, RM k žádosti nepřihlíží. 

2. Žádost o pronájem nebytového prostoru se nepodává na 
předepsaném formuláři.

3. Žádost o pronájem nebytového prostoru musí obsahovat:
a) identifikační údaje fyzické osoby (RČ a trvalý pobyt), podnika-

jící fyzické osoby nebo právnické osoby (IČ a sídlo podnikání)
b) specifikaci předmětu nájmu dle zadané nabídky
c) předmět a účel nájmu, předmět podnikání
d) prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Králíky žádné 

nevypořádané závazky
e) souhlas se stanovenými nájemními podmínkami
f) nabídku nájemného (minimálně ve výši stanovené RM)
g) souhlas se zpracováním, uchováním a zveřejněním osob-

ních údajů (platí pouze pro fyzické osoby)
4. Je-li zájemců o nájem nebytového prostoru více, bude 

zájemce, s nímž bude uzavřena nájemní smlouva, vybrán 
na jednání RM s přihlédnutím k nabízené výši nájemného a 
k předmětu a účelu nájmu.

5. Žádá-li zájemce o pronájem o sjednání podmínek proná-
jmu odlišných od těchto pravidel, předloží majetkový odbor věc 
k rozhodnutí RM, a to společně s předcházejícím vyjádřením 
odboru VTS, odboru ÚPaSÚ, je-li nebytový prostor v MPZ tak 
také odbor ŠKT, a správce bytového fondu.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O D A T
pozemková parcela číslo: 1841/9, 1841/10, 1841/11

obec: Králíky        katastrální území: Králíky
velikost bytu: 2 + 1         plocha bytu: 44,68 m2

bližší určení: pozemky určené k zástavbě
rodinnými domy v ulici Na Mokřinách

minimální kupní cena: 200,- Kč/m2

v případě více zájemců bude uplatněna
tzv. „obálková metoda

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

HURÁ NA PRÁZDNINY!
A už je to tady! Zase se učíme píseň „Když na lukách kvetou kop-

retiny, těšíme se všichni na prázdniny, po roce už tady budou zas…“ 
Druhé pololetí uteklo jako voda a je tu konec školního roku.

Máme za sebou lyžařský a plavecký výcvik, sportovní hry, naro-
zeniny Fábulky, otvírání studánek, vycházku k čističce odpadních 
vod v rámci ekologické výchovy, besedu s policií, výlet do ZOO.

V době vydání tohoto čísla také vystoupení v ED pro Králíky 
v Králíkách, 23. Zpívánky, Zahradní slavnost a další vítání občánků. 
Doufáme, že ze všech těchto akcí si děti odnesou spoustu krásných 
zážitků a že na chvíle strávené v naší MŠ nikdy nezapomenou. 
Přejeme našim školákům hodně úspěchů do života a ve škole 
samé jedničky. 

Krásné a slunečné prázdniny přeje MŠ Pivovarská
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Středoškolské studium v Králíkách
Informace pro rodiče a studenty nastupující do 1. ročníku středních škol

Od 1. 7. 2009 nastala podstatná změna 
v organizaci středoškolského studia na 
gymnáziu v Králíkách. Město Králíky 
převzalo zřizovatelskou funkci k místnímu 
gymnáziu. V rámci této změny vzniká 
v našem městě jedna škola, která zajišťuje 
základní a středoškolské vzdělání v celém 
rozsahu.  Rozhodnutím zastupitelstva města 
byl přijat nový název školy „Gymnázium 
a základní škola Králíky“. Celý proces 
převodu gymnázia je složitější v tom, že 
současné gymnázium prochází transformací 
studijního oboru - došlo ke změně studijního 
programu z 8-letého gymnázia na 4-leté 
gymnázium. Protože stávající studenti na 
gymnáziu dokončují studium podle osnov 

pro 8-leté gymnázium, nebylo možné pro 
školní rok 2009/2010 vypisovat přijímací 
řízení a není tedy letos otevírán první ročník. 
Klasické přijímací řízení pro 1. ročník 4-le-
tého gymnázia bude ředitel školy vypisovat 
pro školní rok 2010/2011. 

Od měsíce září 2009 ale bude možné 
přestoupit v rámci středoškolského studia 
na naše gymnázium do třídy stávajících 
studentů. Podmínky přestupu stanoví ředitel 
školy. Tato informace může být zajímavá 
pro rodiče a studenty nastupující do prvních 
ročníků středních škol – studium v místě 
bydliště.

Bc. Jan Divíšek, odbor školství,
kultury a tělovýchovy MěÚ Králíky

Slavnostní předání
titulu Ekoškola

24. červen byl pro naši školu šťastný 
den. Do Prahy byli vysláni naši zástupci 
(T. Halbrštát, D. Klimešová, A. Vyšohlí-
dová, I. Nesvadbová včetně zástupkyně 
našeho zřizovatele Pardubického kraje 
Mgr. a Ing. Vlasty Novotné, která nám 
předala pozdravy od našeho hejtmana Mgr. 
Radka Martínka a radní Ing. Jany Pernico-
vé), aby v prostorách Senátu Parlamentu 
ČR převzali mezinárodní titul Ekoškola. 
Slavnostního vyhlášení se zúčastnila řada 
významných osob – zástupci MŠMT, 
MŽP, senátu, partnerů projektu včetně 
hlavního koordinátora projektu – sdružení 
TEREZA.

Po předání titulu, vlajky a drobných 
dárků jsme si prohlédli Valdštejnský palác, 
shlédli krásy Prahy z paluby parníku. Teď 
nás čeká další perná práce, poněvadž titul 
musíme za dva roky opět obhájit.

Ekotým ZŠ praktické Králíky
(fotografie k článku je na straně 3)

PRÁVA SPOTŘEBITELE 
Často se na občanskou poradnu obracejí klienti, kteří nakoupí zboží mimo prodejnu 

prodávajícího a mají problémy s vymáháním svých práv. Abyste se podobné situace ne-
dostali, snažte se dodržovat tato pravidla:

- rozmyslete si, zda předváděné zboží opravdu potřebujete
- zvažte, zda není cena zboží přemrštěná
- uvažte, zda jste si vědomi výše všech nákladů, např. koupě prostřednictvím spotřebi-

telského úvěru (výše úroků, zpracování úvěru apod.) 
- pokud si berete zboží na úvěr, důkladně promyslete, jestli budete schopni splácet 

pravidelné splátky po celou dobu úvěru 
- nikdy nedávejte z ruky svůj občanský průkaz
- před podpisem pečlivě pročtěte smlouvu včetně všeobecných podmínek (především 

text psaný drobným písmem)
- vyžadujte, aby na kupní smlouvě byly uvedeny informace o firmě, od níž výrobek 

kupujete (název, sídlo, IČO)
- pokud s údaji ve smlouvě nesouhlasíte, trvejte na jejich opravě
- požadujte potvrzený záruční list k výrobku a návod k použití v českém jazyce
- pokud byla smlouva uzavřena mimo provozovnu prodávajícího, máte možnost do 14 

dní od ní odstoupit

Pokud si sami se svým problémem nevíte rady, kontaktujte nás: 

Občanská poradna Ústí nad Orlicí Provozní doba:
17. listopadu 69   PO: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
562 01 Ústí nad Orlicí  ČT: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00
tel.: 465 520 520 
e-mail: poradna@orlicko.cz

Kontaktní pracoviště Letohrad Provozní doba:
Na Kopečku 356   ÚT: 9:00 – 12:00 
561 51 Letohrad
tel.: 465 621 281

HLEDÁME TAZATELE
Agentura STEM/MARK hledá tazatele pro 

dotazování cizinců v Dolní Lipce. 
Požadujeme spolehlivost, komunikativnost 

a znalost polského jazyka. 
Jedná se o příležitostnou práci v rozsahu 2-3 

dnů v měsíci. 
Nabízíme dlouhodobou spolupráci, odměnu 

100 Kč/hod čistého + bonusy podle rozsahu a 
kvality odvedené práce. Potřebujeme tazatele, 
kteří budou stát na hraničním přechodu Dolní 
Lipka či v jeho blízkosti (benzínová pumpa, 
odpočívadlo) a budou získávat informace od 
zahraničních turistů odjíždějících z ČR. Záro-
veň tak nabízíme pracovní příležitosti pro stu-

denty, důchodce, ženy na mateřstké dovolené, 
nezaměstnané a další, kteří by o projekt měli 
zájem. Objednatelem výzkumu je Ministerstvo 
pro místní rozvoj.

Více informací získáte na emailu havrdova@
stemmark.cz popř. na tel. 225 986 820 – paní 
Ivana Havrdová.

Bližší popis projektu:
Společnost STEM/MARK, a.s. zabývající 

se výzkumem trhu, zabezpečuje již od dubna 
2005 pro Ministerstvo pro místní rozvoj a pro 
Českou centrálu cestovního ruchu CzechTou-

rism rozsáhlé kontinuální statistické šetření 
u zahraničních návštěvníků České republiky. 
Výzkum dosud probíhal v blízkosti 18 vybra-
ných silničních hraničních přechodů, na pěti 
letištích a dvou nádražích a byl zaměřen na 
zjištění údajů, které jsou velice důležité pro 
práci řady státních institucí - Český statistický 
úřad, Českou národní banku aj.

Vzhledem ke vstupu České republiky 
do Schengenského prostoru již není možné 
zastavovat respondenty přímo na hraničním 
přechodu. Tazatelé se tedy musejí dotazovat 
na místech v blízkosti přechodů - u čerpacích 
stanic, nákupních středisek, na parkovištích 
a jiných místech, kde se respondenti zastavují. 

Výzkum bude probíhat rovnoměrně v le-
tech 2009 - 2015, přičemž pro každý vybraný 
hraniční přechod regionálního významu je 
počítáno s dotazováním v rozsahu maximálně 
20 dní za rok. 

Dovolujeme si pozvat rodáky, 
bývalé žáky i Vás ostatní na

oslavy
600. výročí

založení obce

ORLIČKY
a 80. let základní školy.

Setkání dne 12. září 09
v 13:00 hod.

před budovou
základní školy.
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FLORA OLOMOUC 2009, léto 2009 
Romantická zahrada plná květin
Ve dnech 20. – 23. srpna se brány Výsta-

viště Flora Olomouc otevřou zahradnické 
akci s nejdelší tradicí v ČR – letní etapě 
mezinárodní výstavy a veletrhu FLORA 
OLOMOUC. 

Tvůrci hlavní expozice v pavilonu A se 
letos opět nechali inspirovat přitažlivým 
tématem.Velká společná expozice květin vr-
cholného léta, kterou na letní Floru připravuje 
Český zahrádkářský svaz, promění prostory 
největšího olomouckého výstavního pavilo-
nu v „Romantickou zahradu“ s kouzelnými 
zákoutími plnými jiřinek, růží, gladiol, lilií, 
balkonovek i vodních rostlin. Návštěvníci 
se pavilonu se mohou těšit i na dobré rady 
v zahrádkářské poradně a  posezení  u cimbálu 
s moravským vínkem.

Voňavou paletu doplní na galerii pavilonu 
A květinové výtvory nejlepších domácích 
floristů, na které o letní Floře čeká soutěž o 
nejlépe naaranžovanou historickou nádobu a 
bylinkový koš. 

K návštěvnicky nejpřitažlivějším bude letos 
bezesporu patřit přehlídka léčivých, aroma-
tických a kořeninových rostlin. Zajímavými 

expozicemi, nabídkou biokoření a dalšími 
novinkami, ale i odborným poradenstvím, 
přednáškami, prodejem rostlin, osiv, literatu-
ry, bylinných čajů a tinktur  se na letní Floře 
představí Sdružení pěstitelů a zpracovatelů 
léčivých, aromatických a kořeninových rostlin 
PELERO CZ.

Zelený rám pestré kráse letních květin 
vytvoří expozice okrasných dřevin Svazu 
školkařů ČR   v pavilonu E. Novinkou letní 
Flory - expozicí letního ovoce a zeleniny – se 
v pavilonu G představí členové Českého zahrád-
kářského svazu. Výstavy Flora Olomouc jsou 
už svých počátků proslulé propojením květin a 
výtvarného umění  - a ani v létě tomu nebude 
jinak. Výstavní nabídku uzavře ve stejném 
pavilonu přitažlivá zajímavost – „Andělé nad 
vřesovištěm“ - expozice vřesů a trav ve spojení 
s dřevěnými plastikami výtvarníka Jana Naše.

Na letní Floře Olomouc si přijdou na své 
nejen obdivovatelé květin, ale také zahrád-
káři, zahradníci a kutilové. Na volných plo-

chách výstaviště na ně čeká bohatá nabídka 
LETNÍCH ZAHRADNICKÝCH TRHŮ 
s prodejem květin, rostlinného materiálu, 
zahradnickými pomůckami a hobby potře-
bami. Pro zájemce budou zdarma otevřeny 
sbírkové skleníky výstaviště s exotickými 
zajímavostmi, botanická zahrada výstaviště 
a Univerzity Palackého a na scéně Samba 
je připravený zábavný doprovodný program 
s hudbou i módními přehlídkami.

Brány výstaviště budou otevřeny denně od 
9 do 18 hodin.  Plné vstupné je 100 Kč, zlev-
něné (pro důchodce a studenty) – 80 Kč, děti 
od 6 do 15 let - 40 Kč, rodinné vstupné (2+1 
až 4 děti). Zdarma je vstup na výstavu pro děti 
do 10 let v doprovodu rodičů a návštěvníky 
s průkazem ZTP a ZTP – P.

SLEVY PRO ZÁJEZDY na letní květi-
novou Floru

A ještě dobrá zpráva pro budoucí návštěvní-
ky letní Flory Olomouc: při odebrání min. 20 
kusů vstupenek nejpozději do 8. srpna mohou 
zájemci získat 20% slevu! Kontakt pro objed-
návky vstupenek: Výstaviště Flora Olomouc, 
a. s, Wolkerova 17, 771 11, tel.: 585 726 232, 
fax: 585 413 370, e-mail: nadvornikova@
flora-ol.cz, www.flora-ol.cz.

Nová technika pro
JSDHO Králíky

(jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Králíky)

Výrobce: THT, s.r.o. Polička
Typové označení: CAS 20
Podvozek: Tatra 815 4x4
Technika je pořízena ze státní dotace za 

finanční spoluúčasti města Králíky
Důvodem pořízení je obnovení stávajícího 

neutěšeného a neodpovídajícího technického 
vozového parku
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Policie ČR
Obvodní oddělení
Králíky informuje

Dopravní omezení
uzávěra komunikace

Dolní Orlice – Červená Voda
Od 1. 7. 2009 začíná úplná uzávěra v úseku 

Dolní Orlice - Červená Voda. Ppředpokládaná 
doba uzávěry bude do 31. 7. 2009). Objízdná 
trasa pro veškerou dopravu bude vedena přes 
Dolní Boříkovce. 

Policisté z našeho oddělení nejsou v současné době na plných 
početních stavech. Z tohoto důvodu v pracovní dny v noční 
době a o víkendech v průběhu celého dne opouští oddělení a 
vykonávají služby mimo budovu oddělení. V těchto chvílích je 
tedy vhodné kontaktovat policii na lince tísňového volání 158 
- operační středisko policie v Ústí nad Orlicí, které má přehled 
o výjezdech policistů v jednotlivých regionech.

Policie dále zajišťuje předvedení osob před soud, správní 
orgány. Byť se to nezdá, jedná se v našem malém regionu 
o docela vysoké číslo. Z tohoto důvodu se stává, že následně 
chybí policisté při výkonu služby v terénu.

Vloupání:
Vloupání do rekreační chalupy na Dolní Orlici - krádež po-

travin. 
Vloupání do rekreační chalupy v Červené Vodě.
Vloupání do kanceláře ve stavební buňce v Červené Vodě. 
Vloupání do příručního skladu pečiva v Prodejně v Červené 

Vodě – krádež potravin. 
Vzhledem k tomu, že se množí případy vloupání do rekreačních 

objektů za účelem krádeže potravin, policie vyhodnocuje ve spo-
lupráci s ostatním regiony stopy vedoucí k odhalení pachatelů.

Krádeže:
Krádež slunečníků na Dolní Moravě – zcizeny reklamní slu-

nečníky v hodnotě cca 20.000,-- Kč. 
Krádež peněz z výherního automatu v Králíkách – neznámý 

pachatel dosud nezjištěným způsobem překonal zajištění automatu 
a zinkasoval částku 7.500,--. Policie na území bývalého okresu 
takovýchto případů řeší více. Proto je případ řešen ve spolupráci 
s ostatními útvary.

Krádež jízdního kola v Králíkách – pachatel zatím neznámý, 
škoda okolo Kč 10.000,--

Na místní oddělení bylo oznámeno zcizení (zatajení nálezu). 
Poškozený si vypůjčil vozidlo v půjčovně v Praze a používal 
vlastní autonavigaci. Tuto navigaci zapomněl při vrácení vozidla 
v autě. Po zpětném dotazu na autopůjčovnu již autonavigace ve 
vozidle nebyla.

Dolní Morava – krádež finanční hotovosti ve výši Kč 20.000,-- a 
platební karty. Tyto věci ponechal majitel v osobním autě, které 
zapůjčil dvěma mužům. Událost je nyní dokumentována.

Dopravně bezpečnostní události:
Dolní Boříkovice, Králíky – během tří hodin zjištěno větší množ-

ství přestupků, z toho pět spáchali cizí státní příslušníci.
Červená Voda – řidič nereagoval na výzvy k zastavení, ujel 

dopravní hlídce. Poté z odstaveného vozidla 
utekl. 

Sražený cyklista v Dolní Lipce u viaduktu 
– řidič z místa nehody ujel.

Havárie dodávkového vozidla na kruhovém 
objezdu v Červené Vodě. Řidič přijíždějící ze 
směru od Suchého Vrchu nezvládl řízení a 
doslova přelétl kruhový objezd a dopadl s vozidlem do potoka za 
kruhovým objezdem.

Havárie vozidla v Bílé Vodě před železničním přejezdem – řidič 
nezvládl řízení a narazil do stromu.

Havárie cyklisty, který nezvládl kolo při sjezdu kopce od Písařova 
a způsobil si četná zranění, zejména v obličeji a končetinách.

Králíky – zahoření vozidla od brzdového obložení, na výjezdu 
spolupracovali hasiči z HZS Králíky.

Občanské soužití:
Červená Voda – u zapůjčeného vozidla pachatel rozbíjel okna. 

Policie po příjezdu na místo činu museli použít donucovacích 
prostředků z důvodu nepříčetného chování pachatele. Pachatel byl 
eskortován do věznice.

Moravský Karlov – řešen případ týkající se pastvy zvířat. Případ 
bude řešit přestupková komise MěÚ Králíky.

Escortována problémová osoba z Králík k brněnskému soudu.

Králíky nás opět nezklamaly
Skupina seniorů z Prahy 10 přijela na pobytový zájezd k Vám 

do Králík. Třetí týden v měsíci červnu se nám vydařil. Bylo krásné 
počasí, personál v hotelu beseda se příjemně omladil, lidé, kteří si 
nás již pamatují se k nám zase hlásili. Ti, kteří byli v Králíkách 
poprvé, navázali přátelské vztahy. Budou třeba panu Linhartovi 
zasílat staré pohlednice, vysvědčení (atd.) do jeho sbírek. Cesto-
vali jsme po kraji, chodili na vycházky po okolí, prohlédli jsme si 
Vaši překrásnou radnici. Byli jsme okukovat „pravou moravskou 
svatbu“, zkrátka uteklo to jako voda, ani se nám nechtělo do Prahy. 
Jeden manželský pár složil i na personál a vedení hotelu Beseda 
báseň. Přečtěte si ji všichni!

Vedoucí zájezdu Dana Viternová
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Výpis z jednání Rady města Králíky
27. 5.
- Město Králíky jako vlastník sousední-

ho pozemku p. p. č. 318/12 v k. ú. Králíky 
souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zá-
kona se stavebním záměrem – „Zasklení 
lodžie RD“ paní Marešové, Králíky. 

- Město Králíky jako vlastník sou-
sedního pozemku p. p. č. 71/2 v k. ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
– „Výstavba plotu u RD“ paní Kaplanové, 
Králíky a nemá k němu připomínky.

- Město Králíky jako vlastník soused-
ního pozemku p. p. č. 2199/1 v k. ú. Krá-
líky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona a zároveň dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
– „Zastřešení terasy RD v Králíkách“ 
manželů Matoulkových, Králíky a nemá 
k němu připomínky.

- RM doporučuje schválení Pravidel 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky v předloženém znění a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

- RM posoudila předložené nabídky na 
akci: „Revitalizace areálu hřbitova Králí-
ky“ a rozhodla, že stavbu provede firma 
JAN VAVŘÍN – ARS,. zahradní archi-
tektura, LITOMYŠL Zároveň pověřuje 
odbor VTS k předložení návrhu smlouvy 
s vybranou firmou.

- RM schvaluje příjem grantu ve výši Kč 
300.000,- na realizaci projektu „Technické 
zajištění turistického okruhu okolo Králík 
a pověřuje starostku města podpisem 
Smlouvy o poskytnutí grantu mezi městem 
Králíky a Pardubickým krajem. Zároveň 
RM pověřuje vedoucího OŠKT vyhlásit 
výběrové řízení formou výzvy třem předem 
známým subjektům na dodávku potřebné 
techniky John Deere za účelem realizace 
projektu a zároveň schvaluje výběrovou 
komisi ve složení Čestmír Doubrava (před-
seda komise), Bc. Jan Divíšek (člen), Jan 
Čuma (člen).

- RM schvaluje pro školní rok 2009-
2010 umístění gymnaziální výuky v 1. a 
2. patře budovy č.p. 367, přízemí budovy 
bude využito pro volnočasové aktivity dětí 
a mládež včetně komerčního pronájmu 
části prostor.

- RM schvaluje Sazebník výše úhrad při 
poskytování pečovatelské služby s platnos-
tí od května 2009.

- RM neschvaluje podpis smlouvy 
o spolupráci na projektu centrální registr 
produktů, služeb a činností firem a institucí 
Axis4.info součást informačních systémů 
krajů a měst.

- RM schvaluje pana Hlavu, bytem 
Králíky údržbářem fotbalového hřiště 
s účinností od 1. 6. 2009 a  souhlasí 
s uzavřením dohody o provedení práce na 
období červen až říjen 2009. 

-  RM Krá l íky  ruš í  usnesen í  č . 
RM/2004/12/204 ze dne 30. 3. 2004 s plat-

ností od května 2009. Zároveň Rada města 
Králíky ukládá správci  bytového fondu 
města Králíky zajistit úklid společných 
prostor na č.p. 193 a  č.p. 583 s platností 
od května 2009.

- RM Králíky schvaluje smlouvu o po-
skytnutí příspěvku na činnost v roce 2009 
pro společnost Králický Sněžník, o. p. s. a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

3. 6.
- RM schvaluje změnu přílohy č. 3 man-

dátní smlouvy ze dne 30. 12. 2004 mezi 
městem Králíky a Službami města Králíky, 
s.r.o., Králíky, týkající se zvýšení odměny 
za jednu spravovanou jednotku. 

- Město Králíky jako vlastník soused-
ního pozemku p. p. č. 2074/1 v k. ú. Krá-
líky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona se stavebním záměrem – „Připojení 
kamen WAW“ pana Maršála, Králíky. 

- RM schvaluje převod pánského jízd-
ního kola zn. STARLIGHT SACHS-21 
v hodnotě 800 Kč a pánského jízdního 
kola vínové barvy v hodnotě 1.200 Kč na 
příspěvkovou organizaci ZŠ Moravská, 
Králíky. 

- RM schvaluje bezplatné využití 
veřejného prostranství na Velkém náměstí 
včetně bezplatného odběru el. energie dne 
1. 7. 2009 v době od 10:00 do 13:00 pro 
akci „Dny zdraví s VZP“.

- RM schvaluje rozpočtové opatření 
číslo 45, 42, 10012, 41, 5196 a 2464 
přidělená městu Králíky rozhodnutím 
Krajského úřadu Pardubického kraje a re-
sortních ministerstev a interní rozpočtové 
opatření číslo 070907, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech o částku 
2.085.000 Kč, ve výdajích  o částku 
3.196.000 Kč a snižuje ve financování 
o 1.111.000 Kč. 

- RM souhlasí s podáním žádosti na 
provoz TIC a pověřuje starostku podpisem 
žádosti o poskytnutí dotace.

- RM schvaluje smlouvu mezi městem 
Králíky a Římskokatolickou farností Krá-
líky, na poskytnutí účelové dotace z roz-
počtu města v rámci programu Regenerace 
městských památkových rezervací a zón 
pro rok 2009 ve výši Kč 662.040,- a pově-
řuje starostku města podpisem smlouvy.

- RM schvaluje nový ceník prodeje dříví 
pro samovýrobce na lesním majetku města 
Králíky s platností od 1. 5. 2009.

- RM Králíky schvaluje Dodatek č. 1 
ke smlouvě o zajištění zpětného odbě-
ru a využití odpadů z obalů s firmou 
EKO-KOM a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

- RM schvaluje nákup sporáku do klu-
bovny osadním výborem Horní Lipka.

- RM schvaluje podpis dohody partner-
ství k projektu technologické centrum a 
elektronické spisové služby Pardubického 
kraje

- RM bere na vědomí žádost občanů 
o projednání změny organizačního řádu 
MÚ Králíky a vydání stanoviska Komise 
regenerace MPZ a ukládá tajemníkovi 
úřadu předložit na zasedání RM vyjádření 
k postupu OŠKT na úseku památkové péče 
a návrh řešení. Současně ukládá místosta-
rostovi jako předsedovi Komise regenerace 
MPZ projednat v komisi žádost občanů.

10. 6.
- Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p. p. č. 191/2 v k. ú. Králíky sou-
hlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Novostavba RD na 
st.p.č. 130 v k.ú. Králíky“ pana Šíbla. 

- Město Králíky jako vlastník sou-
sedního pozemku p. p. č. 2069/1 v k. ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
– „Výstavba oplocení u RD“ pana Štel-
baského, Králíky s tím, že u komunikace 
na p.p.č. 2069/1 v k.ú. Králíky si žadatel 
nechá vytýčit vlastnickou hranici.

- RM schvaluje ukončení nájemního 
vztahu k nebytovému prostoru – učebně 
v čp. 367 na Velkém náměstí v Králíkách 
s panem Bergmanem, Králíky, a to doho-
dou k 18. 6. 2009.

- RM bere na vědomí žádost paní Plan-
kové, Králíky, zároveň však potvrzuje 
své usnesení RM/2009/21/299 ze dne 27. 
5. 2009. 

- RM schvaluje pronajímání nemovitosti 
čp. 369 na st.p.č. 496 a pozemku st.p.č. 
496 v k.ú. Králíky za účelem individuální 
rekreace jednotlivým zájemcům o proná-
jem, a to na dobu kratší než 30 dnů, za 
celkovou platbu 855 Kč/den.

Zároveň RM dle § 102 odst. (2) písm. m) 
zákona o obcích svěřuje odboru VTS roz-
hodování o uzavírání nájemních smluv.

- RM schvaluje pronajímání nemovitostí 
č.e. 8, 9 a 10 a pozemků st.p.č. 127, 128, 
129 a p.p.č. 671 a pozemku ve zjednoduše-
né evidenci p.č. 671 PK vše v k.ú. Hněvkov 
za účelem individuální rekreace a zřízení 
letního dětského tábora jednotlivým zájem-
cům o pronájem, a to na dobu kratší než 
30 dnů, za celkovou platbu 400 Kč/den 
+ úhrada za spotřebovanou elektrickou 
energii dle skutečné spotřeby.

Zároveň RM dle § 102 odst. (2) písm. m) 
zákona o obcích svěřuje OŠKT rozhodová-
ní o uzavírání nájemních smluv.

- RM doporučuje schválit převod movi-
tých věcí – motorových stříkaček včetně 
příslušenství, přileb, hadic (viz. výše) 
– darovací smlouvou, a to :

- Sboru dobrovolných hasičů Prostřední 
Lipka, IČ 61239551, v účetní hodnotě 
26.333 Kč

- Sboru dobrovolných hasičů Dolní 
Boříkovice, IČ 61239968, v účetní hodnotě 
49.827 Kč

- Sboru dobrovolných hasičů Heř-
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 5 konaného dne 8. června 2009

manice, IČ 61239861, v účetní hodnotě 
60.777 Kč. 

Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

- RM souhlasí s prodloužením hodi-
ny nočního klidu na 01.00 hodin, a to 
v souvislosti s pořádáním „Festivalu 
neprofesionálních hudebních skupin“ 
dne 4. července 2009 na travnaté ploše 
veřejného prostranství u Střelnice v Krá-
líkách (v případě deštivého počasí v sále 
Střelnice). Pořadatel vhodnou formou 
zabezpečí včasné informování občanů, 
kteří bydlí v bezprostředním okolí konání 
kulturní akce.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 01.00 hodin, a to v sou-
vislosti s pořádáním kulturní akce „Artex 
2009“ dne 18. července 2009 na veřejném 
prostranství Velkého náměstí v Králíkách. 
Pořadatel vhodnou formou zajistí včasné 
informování občanů, kteří bydlí v bezpro-
středním okolí konání kulturní akce.

- RM schvaluje znění smlouvy o po-
skytnutí grantu mezi městem Králíky a 
Pardubickým krajem z programu Podpory 
preventivní péče a sbírky muzeí Pk ve výši 

Výpis z jednání Rady města Králíky
30.000,-- Kč a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy.

- RM schvaluje účast města při realizaci 
výstavy fotografií formou finanční spoluú-
časti města na vydání výstavního katalogu 
(spoluúčast 50% v maximální výši do 15 
tis. Kč) a pověřuje vedoucího odboru ŠKT 
ve spolupráci s ředitelem městského muzea 
zajistit realizaci projektu.

- RM schvaluje bezplatné ubytování 
závodníků v prostorách ZŠ z důvodu zajiš-
tění akce Bikechallenge 2009.

- RM schvaluje pro zajištění akce 
Bikechallenge 2009 tyto uzávěry komu-
nikací: 

- Velké náměstí dne 20. 7. 2009 od 08:00 
hod. do 21. 7. 2009 do 12:00 hod.

- ulice Valdštejnova a část Malého 
náměstí dne 21. 7. 2009 od 08:00 hod. do 
10:15 hod. a ukládá příslušným odborům 
projednat tuto záležitost s orgány Policie 
ČR.

- RM souhlasí s užitím znaku města 
Králíky firmou Iscarex při prezentaci 
běžeckého závodu v běhu do vrchu „Cena 
firmy Iscarex Dolní Morava – Králický 
Sněžník“.

- RM souhlasí s užitím znaku města Krá-
líky panem Krobotem na akci Fotbalový 
Camp – Tomáš Černý a uvolňuje přímý 
příspěvek na pořádání akce z Dotační-
ho programu města Králíky ve výši Kč 
4.000,--.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 09/060 
na dodávku sadových prací na stavbu: 
Revitalizace areálu hřbitova Králíky a dále 
RM pověřuje starostku města podpisem 
výše uvedené smlouvy o dílo.

- RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
SMK, s. r. o., Králíky týkající se zajištění 
provozu koupaliště, bufetu na koupališti a 
souvisejících rekreačních ploch a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 
20900778 mezi městem Králíky a firmou 
Stavona, spol. s r. o. České Libchavy, na 
dodávku a montáž plastových otvorových 
výplní pro rekonstrukci pokladny na tvrzi 
Hůrka a pověřuje starostku města podpi-
sem smlouvy.

- Výběrovou komisí pro posouzení nabí-
dek bank na poskytnutí úvěru na průběžné 
financování projektu Vojenského muzea 
Králíky bude Rada města Králíky.

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Čestmír Doubrava místostarosta, Mgr. Jarmila 
Berková členka RM, Ing. Ladislav Dostálek, 
Vladimír Hejtmanský, Arnošt Juránek, Pavel 
Kalianko, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Václav 
Kubín, MUDr. Eva Rýcová členka RM, Ing. 
Josef Šašek, MUDr. Marie Špičková, Ing. 
Ladislav Tóth člen RM.

Z jednání omluveni: Jana Ponocná, JUDr. 
Milan Ježek, Ing. Anton Zima.

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

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

4.1. Majetkové operace
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. - 2. Zahájení a prezence, ověřovatelé 
zápisu

Jednání zahájil místostarosta města Čestmír 
Doubrava, zastupitelé schválili „Program jed-
nání“ a určili ověřovatele tohoto zápisu - Mgr. 
Vlastimila Kubíčka a Pavla Kalianka. Před-
chozí ověřovatelé zápisu nevznesli připomínky 
k minulému zápisu.

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

sl místostarosta města pan Čestmír Doubrava. 

V diskuzi zodpověděl pan místostarosta dotaz 
pana Hejtmanského zda víceúčelový stroj na 
údržbu turistického okruhu kolem Králík je 
určen na zimní údržbu stop. Pan místostarosta 
to potvrdil a vysvětlil o jaký stroj se jedná a na 
co ho lze použít.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Záměr prodeje části pozemků p. p. 

č. 82/2, 106/2 a st. p. č. 176/5 v k. ú. Červený 
Potok.

Obsah: Pan T. z Červeného Potoka požádal 
o prodej části pozemků za účelem zajištění 
přístupu ke kolně a pozemku pod ní. Jedná se 
o část pozemku u kolny žadatele, pozemky jsou 
v KN vedeny jako t.t.porost a ostatní plocha, a 
zastavěný pozemek o výměře 6 m2, pozemky 
nemá žadatel v pronájmu. Část pozemku p. p. 
č. 106/2, o kterou požádal, mají v pronájmu 
p. T. a p. K.. Dle odboru VTS přes pozemky 
vede hlavní vodovodní řad, dále upozorňuje, 
že se jedná o pozemky kolem bytových domů.  
Dle odboru ÚPaSÚ není ÚPD zpracována, 
dle projednávaného konceptu ÚPO Králíky je 
území pro bydlení městského typu sídlištní, 
dělení pozemků – možné pouze u části p. 
p. č. 82/2 před objektem, právo přístupu lze 
řešit i věcným břemenem. Dle OV se parcely 
nachází v těsné blízkosti bytového domu čp. 
80, žadatel má v tomto domě trvalé bydliště, 
zejména manželé H. pečlivě udržují vlastními 
prostředky veřejné prostranství v okolí domu, 
k prodeji OV nemá připomínky. RM dne 24. 
10. 2007 doporučila prodej části pozemku 

p.p.č. 82/2, zároveň uložila MO před projed-
náním záměru prodeje nechat zaměřit vedení 
vodovodního řadu. GP byl schválen dne16. 4. 
2009. MO z důvodu časové prodlevy předložil 
RM aktualizaci usnesení. RM dne 13. 5. 2009 
nedoporučila prodej části pozemků.

Žadatel byl osobně přítomen na jednání a 
požádal o možnost vystoupit. Nikdo ze za-
stupitelů proti tomu neměl námitek. Žadatel 
vysvětlil důvody, které ho vedly k podání 
žádosti o prodej pozemku. Pan místostarosta 
zdůvodnil zamítavé stanovisko rady města 
k prodeji. Rada nepovažovala za šťastné 
řešení prodej pozemku, který těsně přiléhá 
k bytovému domu, jednomu majiteli. Jedná se 
totiž o pozemek, který slouží jako přístup ke 
kolnám, které jsou za bytovým domem. Pan 
Tóth navrhl prodat jenom část pozemku před 
kolnou žadatele a neprodávat pozemek kolem 
bytového domu. S tímto řešením souhlasil i 
žadatel a bylo navrženo nové usnesení, které 
bylo následně přijato.

ZM schválilo záměr prodeje části po-
zemku p. p. č. 82/2 (po vyznačení věcného 
břemene) za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr pro-
deje zveřejnit. Zároveň neschvaluje záměr 
prodeje části pozemku p. p. č. 106/2 v k. ú. 
Červený Potok. 

Zároveň ZM schválilo záměr prodeje 
pozemku st.p.č. 176/5 v k.ú. Červený Potok 
za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem + bezdůvodné obohacení za 
užívání nemovitosti za poslední 3 roky ve 
výši 90 Kč a ukládá záměr zveřejnit. 
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4.1.2. Záměr prodeje pozemků určených 
k zástavbě v ul. Na Mokřinách v Králíkách.

Obsah: Na základě usnesení RM ze dne 29. 
10. 2008 zadal odbor VTS geometrický plán na 
rozdělení pozemku p. p. č. 1841/1 v k. ú. Králí-
ky. Vznikly tak tři parcely k zástavbě RD:

- p.p.č. 1841/9 o výměře 900 m2

- p.p.č. 1841/10 o výměře 900 m2

- p.p.č. 1841/11 o výměře 959 m2, po-
zemky dle sdělení odboru VTS nejsou zatíženy 
věcným břemenem, na pozemcích však mohou 
být podzemní drenáže, jelikož pozemky byly 
podmáčené. MO navrhuje záměr prodeje po-
zemků zveřejnit na dobu 30 dnů, v případě že 
o koupi pozemků projeví zájem více než jedna 
osoba, uplatnit tzv. „obálkovou metodu“, mini-
mální kupní cenu stanovit ve výši 400 Kč/m2.

RM doporučila prodej pozemků tímto způ-
sobem, navrhla však minimální kupní cenu ve 
výši 200  Kč/m2.

Místostarosta vysvětlil důvod, proč rada 
města stanovila minimální cenu u nabízených 
parcel na 200 Kč za m2. Tím důvodem byla sní-
žená kvalita pozemků. Ing. Dostálek se zeptal, 
zda má rada města představu o ceně pozemků 
v nově připravované lokalitě Na Skřivánku. 
Místostarosta odpověděl, že stanovení ceny po-
zemků bude záležitostí zastupitelstva města.

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
p. p. č. 1841/9, 1841/10 a 1841/11 v k. ú. 
Králíky k zástavbě RD za minimální kupní 
cenu 200 Kč/m2 a ukládá záměr prodeje po-
zemků zveřejnit na dobu min. 30 dnů, a dále 
v případě, že o koupi jednotlivých pozemků 
projeví zájem více než jedna osoba, uplatnit 
tzv. „obálkovou metodu“. 

4.1.3. Záměr prodeje části pozemků p. p. č. 
82/2 a 106/2 v k. ú. Červený Potok. 

Obsah: Manželé H. z Červeného Potoka 
požádali o prodej částí pozemků za účelem 
zajištění přístupu ke kolnám. Jedná se o části 
pozemků u kolen žadatelů, pozemky jsou v KN 
vedeny jako t.t.porost a ostatní plocha, část 
pozemku p. p. č. 82/2 mají žadatelé v pronájmu. 
Dle odboru VTS přes pozemky vede hlavní 
vodovodní řad, dále upozorňuje, že se jedná o 
pozemky kolem bytových domů. Dle odboru 
ÚPaSÚ není ÚPD zpracována, dle projedná-
vaného konceptu ÚPO Králíky je území pro 
bydlení městského typu sídlištní, dělení po-
zemků – možné pouze u části p. p. č. 82/2 před 
objektem, právo přístupu lze řešit i věcným 
břemenem. Dle OV se parcely nachází v těsné 
blízkosti bytového domu čp. 80, žadatelé mají 
v tomto domě trvalé bydliště, zejména žadatelé 
pečlivě udržují vlastními prostředky veřejné 
prostranství v okolí domu, k prodeji OV nemá 
připomínky. RM dne 24.10.2007 doporučila 
prodej části pozemku p.p.č. 82/2, zároveň 
uložila MO před projednáním záměru prodeje 
nechat zaměřit vedení vodovodního řadu. GP 
byl schválen dne 16. 4. 2009. MO z důvodu 
časové prodlevy předložil RM aktualizaci 
usnesení. RM dne 13. 5. 2009 nedoporučila 
prodej části pozemků.

Protože se jednalo o stejnou problematiku 
jako v 1. bodě majetkových operací, bylo 
navrženo stejné usnesení jako v bodě 1, které 
bylo přijato. 

ZM schválilo záměr prodeje části po-
zemku p. p. č. 82/2 (po vyznačení věcného 
břemene) za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr pro-

deje zveřejnit. Zároveň neschvaluje záměr 
prodeje části pozemku p. p. č. 106/2 v k. ú. 
Červený Potok. 

4.1.4.  Žádost o snížení kupní ceny 
ZM/2009/03/033.

Obsah: Pan J. R. žádá o snížení kupní ceny 
za prodej pozemku p. p. č. 1293/3 v k. ú. 
Dolní Boříkovice, a to na částku 30 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. RM dne 18. 6. 
2008 doporučila pozemek k prodeji a zároveň 
pozemek zatížila věcným břemenem – uložení 
podzemního vedení vodovodního řadu a práva 
vstupu na pozemek za účelem údržby a oprav. 
Následně dne 11. 8. 2008 schválilo ZM záměr 
prodeje pozemku za kupní cenu 50 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. Dne 6. 4. 2009 
schválilo ZM prodej pozemku za kupní cenu 
46.754 Kč, zároveň si však vyhradilo zřízení 
nového věcného břemene v souvislosti s plá-
novanou liniovou stavbou „Kanalizace a ČOV 
aglomerace Králíky“ a omezení vyplývající 
z ÚPD – Přírodní park Buková hora – Suchý 
vrch. Žadatel se tudíž domnívá, že cena 50 
Kč/m2 pozemku zatíženého dvěma věcnými 
břemeny a omezením vyplývajícím z ÚPD je 
vysoká, a proto žádá o přehodnocení usnesení 
a snížení kupní ceny. Dle MO žadatelé od 
počátku věděli, že pozemek je zatížen VB 
na vedení vodovodního řadu a jaká budou 
omezení vyplývající z ÚPD. Při schvalování 
záměru prodeje pozemku nebyla známa přesná 
trasa plánované liniové stavby kanalizace, 
pozemek byl proto zatížen až při projednávání 
samotného prodeje, trasa kanalizace povede 
těsně na hranici pozemku. Pokud by cena byla 
snížená na 30 Kč/m2, pak výsledná kupní cena 
by byla 31.684 Kč. RM nedoporučila snížení 
kupní ceny.

ZM neschválilo snížení kupní ceny za 
prodej pozemku p. p. č. 1293/3 v k. ú. Dolní 
Boříkovice na částku 30 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 31.684 Kč, manželům 
R., Králíky. 

4.1.5. Prodej bytového domu čp. 489 v ul. 
Nádražní v Králíkách ZM/2008/04/050.

Obsah: V současné době je ve finální 
podobě prohlášení vlastníka na bytový dům 
čp. 489 v ul. Nádražní v Králíkách. Dům tedy 
bude připraven k prodeji. ZM dne 14. 4. 2008 
schválilo prodej bytového domu podle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění 
pozdějších předpisů, za kupní cenu u b.j. ve 
výši 2.010 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Výše 
inflace za rok 2008 je 6,3 % a proto MO navrhl 
zvýšit kupní cenu na 2.137 Kč/m2 podlahové 
plochy bytu. RM nedoporučila zvýšení kupní 
ceny u b.j.

Místostarosta vysvětlil postoj rady města, 
rada se rozhodla nezvyšovat cenu o výši inflace, 
protože původní schválený záměr byl za cenu 
2010 Kč/m2 a to je cena, se kterou lidé počítali. 
Ing. Kubín se zeptal, kolik činí rozdíl mezi 
původní cenou a cenou navýšenou o inflaci. 
Ing. Kubíčková vyčíslila tento rozdíl na částku 
přibližně 120 tis. Kč za celý dům.

ZM neschválilo zvýšení kupní ceny u 
b.j. v bytovém domě čp. 489 v ul. Nádražní 
v Králíkách o výši inflace za rok 2008, a to na 
částku 2.137 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

4.1.6. Majetkoprávní vypořádání stavby 
„Modernizace silnice III/31227 Červený 

Potok – Horní Morava – aktualizace usnesení 
ZM/2007/05/111.

Obsah: Pardubický kraj požádal město 
o majetkoprávní vypořádání stavby. Na zákla-
dě geometrického zaměření skutečného stavu 
uvedené stavby požádali o bezúplatný převod  
nově označeného pozemku p. p. č. 867/5 ostatní 
plochy o výměře 83 m2 v k. ú. Červený Potok, 
pozemek je nově zastavěn silnicí.

ZM dne 14. 5. 2007 schválilo bezúplatný 
převod pozemku, RM doporučila aktualizaci 
usnesení.

ZM schválilo aktualizaci usnesení 
ZM/2007/05/111 ze dne 14. 5. 2007, tj. 
schvaluje bezúplatný převod pozemku p. 
p. č. 867/5 v k. ú. Červený Potok zastavě-
ného novou silnící na Pardubický kraj, IČ 
70892822, Pardubice od města Králíky. 

4.1.7. Bezúplatný převod částí pozemků 
v k.ú. Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní 
Lipka - modernizace infrastruktury v po-
hraničních oblastech – aktualizace usnesení 
ZM/2006/02/038.

Obsah: Pardubický kraj požádal o bezúplat-
ný převod částí pozemků zastavěných stavbou 
silnic do vlastnictví Pardubického kraje. Jedná 
se o modernizaci silnic v příhraniční oblasti 
Pardubického kraje – okres Ústí nad Orlicí, 
tj. silnice III/31222 v úseku Prostřední Lipka 
– Horní Lipka a III/31223 v úseku Dolní Lipka 
– Prostřední Lipka. Nově se jedná o bezúplatný 
převod části pozemků v k. ú. Dolní Lipka, 
Prostřední Lipka a Horní Lipka o výměře 
288 m2. Na základě geometrického zaměření 
skutečného stavu uvedené stavby požádali 
o bezúplatný převod  nově vzniklých pozemků 
p. p. č. 1364/5 o výměře 83 m2 v k. ú. Horní 
Lipka, p. p. č. 526/6 o výměře 32 m2 v k. ú. 
Dolní Lipka a pozemků p. p. č. 1067/3, 1061/7, 
262/5, 1060/3, 1062/2 o celkové výměře 173 
m2 v k. ú. Prostřední Lipka. Pozemky jsou nově 
zastavěny silnicí. 

ZM dne 14. 2. 2006 schválilo bezúplatný 
převod částí původních pozemků obecně, jeli-
kož dle skutečného zaměření došlo ke změně 
celkové výměry záboru pozemků a novému 
označení pozemků, předkládá MO nové pro-
jednání převodu pozemků. RM doporučila 
bezúplatný převod pozemků.

ZM schválilo aktualizaci usnesení 
ZM/2006/02/038 ze dne 14. 2. 2006 a schva-
luje záměr bezúplatného převodu pozemků 
p. p. č. 1364/5 v k. ú. Horní Lipka, p. p. č. 
526/6 v k. ú. Dolní Lipka a p. p. č. 1067/3, 
1061/7, 262/5, 1060/3, 1062/2 v k. ú. Pro-
střední Lipka na Pardubický kraj a uložilo 
záměr zveřejnit. 

4.1.8. Pravidla pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky

Obsah: MO předkládá nová pravidla pro 
pronajímání bytů,  nově je upraven okruh 
žádostí o nájem bytu, ke kterým nebude RM 
přihlížet a nově se stanovuje každoroční povin-
nost aktualizace žádostí. Ostatní úpravy jsou 
formálního charakteru. Účinnost pravidel je 
navržena od 1. 7. 2009.

MO k 1. 6. 2009 eviduje 181 žádostí o nájem 
městského bytu. RM doporučila schválení 
pravidel v předloženém znění.

ZM schválilo Pravidla pro pronajímání 
bytů ve vlastnictví města Králíky v předlo-
ženém znění. 
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5. Informace z MěÚ
Pan tajemník informoval zastupitele o uza-

vření úřadu ve dnech 17. a 18. 6. 2009 z důvodu 
odstávky dodávky elektrické energie.

6. Vstupy občanů
Žádná informace nezazněla.

7. Vstupy zastupitelů

Místostarosta přednesl návrh dodatku č.1, 
který navrhlo a schválilo shromáždění zakla-
datelů společnosti Králický Sněžník, o. p. s. a 
jehož obsahem byly změny a doplnění zaklada-
telské smlouvy v následujícím znění:

1. Doplňuje se nový čl. IX, který zní:¨
„1. Rozhodují-li zakladatelé ve věcech jim 

svěřených k rozhodování, činí tak nadpolo-
viční většinou zakladatelů, kteří se předem 
nevzdali svého hlasovacího práva. Zakladatel 
je oprávněn se vzdát svého práva hlasovat, 
toto své rozhodnutí musí písemně oznámit 
ostatním spoluzakladatelům a správní radě 
společnosti.

2. Zakladatelé mohou rozhodnutí přijímat 
formou hlasování per rollam. Při hlasování 
per rollam zašle ten ze zakladatelů, který 
návrh na rozhodnutí předkládá, text rozhod-
nutí ostatním zakladatelům s výjimkou těch, 
kteří se hlasovacího práva vzdali. V návrhu na 

rozhodnutí stanoví lhůtu ke sdělení rozhodnutí 
jednotlivých zakladatelů. Neodpoví-li zaklada-
tel ve stanovené lhůtě na určenou mailovou a 
poštovní adresu, je tato nečinnost považována 
za vyslovení souhlasu s navrhovaným roz-
hodnutím. Rozhodnutí je schváleno, není-li 
k poslednímu dni stanovené lhůty aktivně 
odmítnuto nadpoloviční většinou zakladatelů 
oslovených k hlasování. 

3. V čl. VI odst. 2 zní:  
„Členy Správní rady jmenují a odvolávají 

zakladatelé. Jmenování a odvolání je platné, 
jsou-li schváleny podle čl. IX této zakládací 
smlouvy.“

4. V čl. VI odst. 8, zní:
„Správní rada rozhoduje o věcech svěřených 

jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a-i) 
zákona č. 248/1995 Sb. a dále o:

- změně a doplnění statutu společnosti,
- rozsahu plných mocí ředitele společnosti,
- změně rozsahu a podmínek služeb posky-

tovaných společností,
- koncepci akcí zajišťovaných společností,
- zřízení poradních a iniciačních orgánů 

společnosti,
- změně počtu členů správní a dozorčí rady 

po předchozím souhlasu zakladatelů, 
- vydávání vnitřních předpisů společnosti, 

pokud je nesvěří jiným orgánům.“
Ostatní ustanovení zakládací smlouvy se 

nemění.

V diskuzi vystoupil Ing. Tóth s upřesňujícím 
vysvětlením.

ZM schválilo Dodatek č. 1 zakladatelské 
smlouvy společnosti Králický Sněžník, o. p. 
s. a pověřuje starostku podpisem. 

Dále v diskuzi vystoupil Mgr. Kubíček a in-
formoval zastupitele, že školní rok na ZŠ bude 
končit v pátek 26. 6. 2009, protože ve škole za-
čne přestavba sociálního zařízení. Ing. Dostálek 
se zeptal na změny v projektu VMK. Informaci 
podal pan místostarosta. Pan Hejtmanský se 
zajímal o plochu nad koupalištěm, na kterém 
se připravuje provizorní tréninková plocha 
pro fotbalisty. Pan místostarosta odpověděl, 
že o úpravy plochy se starají fotbalisté, není 
to akce placená z rozpočtu města a jedná se 
pouze o dočasné využití plochy, která je určena 
k případné budoucí výstavbě krytého bazénu. 
Protože výstavba bazénu není v současné době 
aktuální, bylo umožněno fotbalistům tuto plo-
chu využít. Dále se pan Hejtmanský zeptal na 
to, zda navážení zeminy do prostoru za VMK je 
součástí projektu na rekonstrukci VMK. 

Místostarosta ukončil jednání v 19:13 hod. 
Výpis pořídila redakce KZ

Dětský den ve školní družině
při ZŠ Moravská – 1. 6. 2009

Tak jako každý rok i letos se ve školní družině konal dětský den. 
Letošní byl poněkud výjimečný, neboť se konal poprvé po sloučení 
základních škol a bylo třeba sladit předchozí zkušenosti z obou 
škol. Po přípravách, na kterých se podílel kolektiv vychovatelek 
ŠD, mělo zábavně-sportovní odpoledne pohodový průběh.

Děti soutěžily v různých disciplínách a dovednostech, za své 
výkony získaly body a ty pak proměnily za zaslouženou odmě-
nu. Celkem se zúčastnilo ke stovce soutěžících a každý získal 
nejednu výhru.

Na základě toho, jakou měly děti chuť do soutěžení, lze dětský 
den považovat za velmi vydařený.

Velké poděkování všem, kteří poskytli finanční nebo věcný 
dar pro naše děti.

Jsou to: pí. Ciprová- Keramika, pí. Čumová- Květena, pí. 
Ettelová- Hračky, pí. Fečková-Sport, p. Hrda-Elko, pí. Hubál-
ková – Zdravá výživa, pí. Illichmanová- Klenoty, sl. Kudláč-
ková- Květinka, p. Novák – Lékárna, pí. Pěnkavová- Drogerie, 
p. Venzara – Sport, pí. Vidrmová- Rybářské potřeby. Dále to jsou 
společnosti: Agrokonzulta Žamberk, s.r.o. a Incot, s.r.o. Králíky, 
pí. Hudetzová.



Králický zpravodaj 7 - 8/2009 - 17

Jak budeme půjčovat
o prázdninách v červenci a srpnu

Odd. pro dospělé Oddělení pro mládež Čítárna

pondělí 13:30 - 17:30 --- 13:30-17:30

úterý --- 8:00-12:00 ---

středa --- --- ---

čtvrtek 9:00-12:00 a 13:30-17:30 --- 9:00-12:00 a 13:30 – 17:30

pátek --- --- ---

Od 27. července do 9. srpna bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání DOVOLENÉ.

V době letních prázdnin vás, milí čtenáři, nebudeme upomínat, knihy a časopisy můžete vrátit 
až začátkem září.

Přejeme vám krásné prázdniny a dovolenou – a nezapomeňte si s sebou vzít pěknou knihu!

Ivana Marečková

SEZNAM SE
BEZPEČNĚ
S rychlým rozvojem informačních technologií 

dochází i k novým možnostem zneužívání dětí. 
Podívejte se na film, který ukazuje, jaké nástrahy 
může internet přinášet a jak s nimi bojovat. 

Třicetiminutový film je určený dětem ve věku 
12 – 16 let, jejich rodičům a pedagogům o nástra-
hách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za 
nejrůznějšími identitami. Snímek najdete na 
www.seznamsebezpecne.cz. Filmem provází 
Mirek Vaňura, autor pořadu 112 v ohrožení.

Na začátku letních prázdnin, kdy budou 
děti často bez dozoru dospělých, je to téma 
nanejvýš aktuální.  

Koncem roku 2008 pořádal Seznam.cz ve 
Švandově divadle v Praze konferenci pro učite-
le, která mimo jiné účastníkům přiblížila rizika, 
se kterými se mohou děti setkat na internetu. 
Akce se setkala s velkým zájmem a proto  byl 
o bezpečnosti na internetu natočen tento film. 

V jednotlivých příbězích ukazuje rizika ano-
nymního seznamování – např. příběh Andrey, 
která byla na schůzce naslepo znásilněna nebo 
příběh malé Moniky, která si dopisovala s pedo-
filem. Co vše se může stát, pokud děti poskyt-
nou své nahé fotografie, jaké to je být vydírán a 
že jsou i případy, které končí tragicky. 

Z internetu vybrala Ivana Marečková

Třetí kolo hlasování v anketě
KNIHA MÉHO SRDCE odstartovalo

Ve třetím večeru věnovaném celonárodní 
anketě Kniha mého srdce bylo 20. června 
představeno 12 knih, které ve druhém kole 
hlasování dostaly nejvíce hlasů a postoupily 
do finále. 

Která z nich se stane absolutní vítězkou 
se rozhodne ve třetím kole hlasování, které 
skončí 30. září 2009.

Slavnostní program, ve kterém bude vítěz-
ná kniha představena, bude vysílat Česká 
televize 17. října 2009.

Hlasujte o knize svého srdce 
Pro svou knihu z finálové dvanáctky 

můžete hlasovat na internetu na www.
knihasrdce.cz nebo formou SMS ve tvaru 
KMS mezera ČÍSLO KNIHY (např. KMS 1) 
na číslo 906 06 09, a také v Městské knihovně 
v Králíkách.

Nominované knihy
1. Alchymista
 Paolo Coelho
2. Babička
 Božena Němcová
3. Co život dal a vzal
 Betty MacDonald
4. Děti z Bullerbynu
 Astrid Lindgren
5. Egypťan Sinuhet
 Mika Waltari
6. Harry Potter
 J. K. Rowling
7. Malý princ
 Antoine de Saint-Exupéry
8. Osudy dobrého vojáka Švejka

za světové války
 Jaroslav Hašek
9. Pán prstenů
 J. R. R. Tolkien

10. Rychlé šípy
 Jaroslav Foglar
11. Saturnin
 Zdeněk Jirotka
12. Stmívání
 Stephenie Meyer
Děkujeme všem čtenářům a těšíme se, že 

se zapojíte i do posledního kola hlasování, ze 
kterého už vyjde KNIHA MÉHO SRDCE!

Jen pro zajímavost uvádíme: 
Ve druhém kole ankety Kniha mého srdce 

bylo v České republice odevzdáno celkem 111 
219 hlasů, z knihoven v České republice bylo 
odesláno 40 990 hlasů, tj. celkem 38 %.

Naše malá městská knihovna se dostala 
do třicítky knihoven, ze kterých bylo ve 2. 
kole odesláno nejvíce hlasů! Ve spolupráci 

s učitelkami ZŠ Moravská jsme hlasování 
zorganizovaly ve všech třídách, dospělí čtenáři 
hlasovali u nás v knihovně.

Výsledky v jednotlivých ročnících jsme 
sečetli a vyšlo nám následujících 12 knih, které 
získaly v Králíkách nejvíc hlasů.

1. Stmívání - 51 hlasů
2.-3. Harry Potter, Letopisy Narnie - 32
4. Bylo nás pět - 24
5. Fimfárum - 16
6. Medvídek Pú - 15
7. Děti z Bullerbynu - 14
8. Dášeňka čili život štěněte - 11
9.-10. Rychlé šípy,

Pipi Dlouhá punčocha - 8
11.-12. Osudy dobrého vojáka Švejka,

Cirkus Humberto - 7
Ivana Marečková
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Základní škola praktická Králíky - „Škola plná života“
www.zspkraliky.cz

Máš problémy s učením? Bojíš se chodit do školy?
Máme pro Tebe řešení – přijď mezi nás…

KDO JSME?
→ Jsme škola, která poskytuje základní vzdělání žákům s výukovými obtížemi
→ Jsme škola, která je od června 2007 zařazena do prestižní sítě škol Zdravá škola
→ Jsme Ekologickou školou Pardubického kraje 1. stupně

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

kovem, keramikou, v dílně šití a aranžování, na pozemku, v kuchyňce)
→ Logopedii dětem s vadnou výslovností, keramickou dílnu všem
→ Volnočasové aktivity - kroužky
→ Školní družinu bez poplatku
→ Spoustu akcí v průběhu školního roku (Ekologický týden, Den v přírodě, Smyslové vnímání 

přírody, Olympiáda, besedy s odborníky, lanové centrum, rafty, karneval, vánoční besídka, 
čarodějnice, …)

→ Pomoc žákům při obtížích (výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů)
→ Akce, kterých se mohou zúčastnit i rodiče (keramické dílny, aranžování, akce žáků s rodiči 

– čarodějnice, den řemesel, hledání pokladu skřítka Ekolíka, besídky, prezentace projektů, …)

CO DĚLÁME?
→ Pravidelně se účastníme grantových řízení a získáváme např. finanční příspěvek pro žáky na 

různé akce, výlety
→ Vydáváme školní časopis „Školní  bravíčko“
→ Prezentujeme se na výstavách v Městské knihovně Králíky
→ Účastníme se sportovních akcí  (turnaj v kopané, vybíjené, atletika, pořádáme okresní turnaj ve 

florbale)
→ Prezentujeme se na kulturních akcích (vystoupení pod vánočním stromečkem, na Střelnici, na 

Akademii, …)
→ Jsme velmi úspěšní ve výtvarných, prostorových soutěžích Pardubického kraje
→ Připravujeme žáky pro studium na střední škole (učební obory) – např. SOU Dolní Lipka, SOU a 

OU Žamberk, SOU a OU Zábřeh, …
→ Usilujeme o získání mezinárodního titulu Ekoškola

PORADÍME
→ Jak zvládat tvoje výukové problémy

ZAJISTÍME 
→ Radu odborníků
→ Nápravu vadné výslovnosti
→ Tvoji psychickou pohodu, zvýšení sebevědomí, radost z úspěchů  

Jak se staneš žákem naší školy?
→ Rozhodnutí o tom, že se staneš naším žákem, je pouze na rodičích (nikoliv na základní škole, 

poradně) = pouze rodiče rozhodnou o konci tvého trápení a neúspěchů na ZŠ!
→ Můžeš se přijít podívat do naší školy i v době vyučování
→ Pošli rodiče k nám do školy
→ S rodiči bude sepsáno rozhodnutí o přeřazení, budou jim předány další informace

Doporučujeme přestup žákům, kteří nezvládají náročnost, množství učiva na 
ZŠ, nepoznají úspěch a pěkné známky, na vysvědčení jsou hodnoceni 4,5

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

Společenská kronika

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

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

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
90 let - Josef Šafář
89 let - Eliška Matějová
84 let - Anežka Holubcová,
 - Libuše Všetečková
83 let - Julia Muchová
81 let - Hana Moláčková
79 let - Jaroslav Egner
78. let - Vlasta Sršňová,
 - Božena Švédová
76 let - Maria Skoková,
 - Alena Kellnerová,
 - Jindřich Valenta
75 let - Anna Coufalíková,
75 let - Libuše Maixnerová,
 - Marie Matyášová

74 let - Zdeněk Berka,
 - Miluška Vencová,
 - Edeltrud Schwarzerová
73 let - Alena Grusová,
 - Růžena Straková,
 - Helena Panušková
72 let - Emilie Gubková,
 - Zdeněk Pecník,
 - Marie Slaninová,
 - Ludmila Faltusová
71 let - Jaroslav Tobiška,
 - Františka Dufková
70 let - Brigita Kulhánková,
 - Josef Hájek,
 - Zdeněk Maryška

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
86 let - Věra Dušková
85 let - Marta Rapantová
80 let - Božena Janušíková
79 let - Marie Pospíšilová,
 - Editha Krejčová
78 let - Bořivoj Barvínek,
 - Anna Jarmarová
77 let - Hubert Kouba,
 - Vladimír Friml,
 - Štefan Kolínek,
 - Věra Sekyrová
75 let - Marie Krejčová,
 - Anežka Taláčková,
 - Josef Prokop

74. let - Věra Krejčová,
 - Danuška Frydrychová
73 let - Jiřina Exlerová,
 - Václav Doleček
72 let - Václav Dostálek
71 let - Jarmila Ulrichová,
 - Marie Hudáková,
 - Zdenka Kalousková,
 - Jiřina Jírovcová
70 let - Bernard Toman,
 - Bohumír Giebl,
 - Marie Nedbalová,
 - Zdeňka Petráňková

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

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“
Miloslav Mitvalský  -  Lubomíra Kučerová

Jiří Procházka  -  Martina Kolářová
Jiří Rajtár  -  Veronika Halbrštátová

Václav Doleček  -  Iva Čumová
Libor Kalous  -  Kateřina Vacková

Informace pro
podnikatele

Město Králíky
se stalo od 1. 5. 2009

plátcem DPH. 

Řádková
inzerce

Prodám byt se zahradou v osobním 
vlastnictví po celkové rekonstrukci (2+1) - 
klidné prostředí u parku Střelnice. Cena 
850 tis. Kontakt: 739169993.

Prodám skříň ve výborném stavu, 2x 
dvojdvířková a 1x jednodvířková, cena 
8000 nebo dohodou. Tel.: 732160397, e-
mail: JanaDzurova@seznam.cz.

Sháním pronájem malého bytu v Krá-
líkách (1+KK nebo 1+1). Tel.: 723472806, 
e-mail: kladsko@gmail.com.

Prodám byt 3+1 v Bílé Vodě. K bytu ná-
leží zahrada a garáž. Cena je 690000,-. Tel.: 
731490455, e-mail: Lfisa.m@seznam.cz.

Dlouhodobě pronajmu byt 2+kk, 
71m2 v centru Králík. Volný ihned. Tel.: 
777105060, e-mail: obh@email.cz.

Scháníme pronájem bytu 2+1 nebo 
3+1 v Králíkách. Tel.: 737433320, e-mail: 
luckavidrm@seznam.cz.

Prodám byt v osobním vlastnictví 
v Králíkách, výměra 51 m2, kupní cena 
550.000 Kč, při rychlém jednání možnost 
slevy, prohlídka po domluvě. Tel. 737 450 
524, e-mail: byt.prodej@atlas.cz. 

Pronajmu garáž za hřbitovem. Cena 
dohodou. Tel.: 731414883, 608022768, e-
mail: KaterinaKalouskova@seznam.cz.

Prodám značkový kočárek MARCO, 
ve výborném stavu, čtyřkombinace + 2 
pláštěnky, přenosnou tašku z kočáru lze 
předělat na fusak. Tel.: 732918967, schwei-
dlerovav@seznam.cz.

Prodám kondenzační sušičku  na 
prádlo AEG Electrolux Lavatherm 57800.
stáří 3roky používaná 1,5 roku, velice 
zachovalá. Původní cena 15000,- nyní 
7000,- při rychlém jednání možná sleva. 
Tel.: 774611470, e:mail: namik111@
seznam.cz.

Humanitární
sbírka

ošacení
se bude konat

8., 9., 10. 7. 2009
v prostorách tělocvičny

za budovou žluté školy!!!
Přijímáme čisté a nepoškoze-
né ošacení v uvedené dny od 

09:00 hod. - 17:00 hod.
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Program na ČERVENEC
pátek   3.   NENAROZENÍ   zač. ve 20:00 hod
Horor vychází z málo známé části židovské věrouky o převtělování tzv. 

dybuka neboli démona, který představuje duši zemřelého člověka a snaží 
se najít nové tělo. Mladá dívka je náhle pronásledována halucinacemi, 
když se dybuk pokouší zlikvidovat celou její rodinu.

Vstupné: 55,-; přístupný od 15 let; titulky; 85 min.

úterý   7.   STAR TREK   zač. ve 20:00 hod
Nový film z legendární série se vrací na úplný začátek vesmírné ságy, 

kdy se mladý kapitán Kirk, důstojník Spock a další hrdinové vydávají na 
první výpravu s lodí Enterprise. Je před nimi těžká bitva s romulanským 
kapitánem Neronem, který se chystá zničit Zemi.

Vstupné 55,-; přístupný; titulky; ŠUP; 120 min.

POCHYBY
pátek   10.   zač. ve 20:00 hod
Komorní psychologické drama 

s vynikajícím hereckým obsazením 
(Meryl Streepová, Amy Adamsová, 
P.S. Hoffman) popisuje atmosféru 
uzavřené církevní komunity v Bron-
xu šedesátých let minulého století. 
Ředitelka církevní školy bojuje proti 
oblíbenému knězi, kterého podezírá 
z pedofilie.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; 
titulky; 105 min.

úterý   14.   NOC V MUZEU 2   zač. v 17:00 hod
V pokračování úspěšné komedie je Přírodovědné muzeum uza-

vřené a exponáty jsou uloženy v archivu Smithsonian, největšího 
muzea na světě. To však neznamená, že tu je klid – naopak, noční 
hlídač Larry je opět zatažen do úžasného dobrodružství při záchraně 
jeho přátel.

Vstupné 50,-; přístupný; česká verze; 100 min.

čtvrtek   16.   ANDĚLÉ A DÉMONI   zač. ve 20:00 hod
Profesor náboženské symbologie Robert Langdon (Tom Hanks), známý 

s bestselleru Šifra mistra Leonarda, pátrá ve Vatikánu po členech tajné 
organizace iluminátů, kteří postupně vraždí unesené nástupce papeže a 
chystají se zničit celý Vatikán.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 135 min.

úterý   21.   DVOJÍ HRA   zač. ve 20:00 hod
Kriminální komedie těží z vtipných a inteligentních dialogů, z prostředí 

moderní špionáže a v neposlední řadě z opětovného hereckého setkání 
Julie Robertsové a Clivea Owena. Milenci a zároveň konkurenti se snaží 
získat tajný vzorec na převratný výrobek.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 120 min.

Od 22. 7. do 10. 8. kino nepromítá – dovolená.
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TANEČNÍ 2009
Klub Na Střelnici opět zve (nejen) dospívající 
mládež na „Kurz taneční a společenské 
výchovy“ pod vedením Ivy Musilové a 
Vladimíra Hejtmanského. Délka kurzu: 12 
týdnů (osm řádných lekcí, country lekce, disco 
lekce, prodloužená a 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.

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVENEC 2009

sobota   4.  PASAT.KRALIKY.COM vol. 7   zač. v 14:00 hod
Malý hudební festival na travnaté ploše u Střelnice, účinkují Günter 

Capital, Gray Fuse, Melmac Space Orchestra, Hashberry, Dolly Bus Band, 
DLB, Apple Juice, Estrádní orchestr P.M. Holba Stage: DJ Pona

pátek  17.   PETRA FIŠEROVÁ & PŘÁTELÉ   zač. v 19:00 hod
Pěvecký koncert absolventky pardubické konzervatoře Petry Fišerové, 

vstupné dobrovolné.
sobota   18.   ARTEX 2009   zač. v 15:30 hod
Tradiční hudební a výtvarný festival na Velkém náměstí v Králíkách, 

účinkují Mixed Pickles, Gray Fuse, Daytona Blues (PL), Hangover, 
Mother´s Angels, TANGO, Benjaming Band, NIL. Doprovodný program: 
malování na náměstí, dražba obrázků, historický šerm, bike exhibice, 
noční fireshow. Vstup volný.

neděle   19.   ARTEX 2009   zač. v 15:00 hod
Promenádní koncert na Velkém náměstí, účinkuje Big Band Letohrad 

se sólisty a vokálním souborem Oktet Girls, dále Petr Brandejs Band; 
doprovodný program, vstup volný.

Širokoúhlé kino
Klubu Na Střelnici Králíky

Program na SRPEN
úterý   11.   NA ODSTŘEL   zač. ve 20:00 hod
Cal McAffrey, zkušený reportér deníku The Washington Globe 

(Russell Crowe), tuší, že za profesionální vraždou dvou bezejmenných 
outsiderů by se mohlo skrývat něco mnohem většího. Co zpočátku 
vypadalo jako náhoda nebo sebevražda z nešťastné lásky, se postupně 
mění ve spiknutí.

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

pátek   14.   TERMINATOR SALVATION   zač. ve 20:00 hod
Pokračování slavné série je zasazeno do post-apokalyptického roku 

2018. Christian Bale hraje Johna Connora, muže určeného osudem 
k tomu, aby vedl lidský odpor vůči Skynetu a jeho armádě Terminátorů. 
Connor se vydává do srdce Skynetu, aby odhalil hrozivé tajemství, které 
stojí za možným vyvražděním lidstva.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 105 min.

TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
úterý   18.   zač. v 17:00 hod
Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Pokračo-

vání úspěšného sci-fi snímku je ještě akčnější, napínavější a zábavnější. 
Mladík Sam najde úlomek materiálu, o který se hodní Autoboti a zlí De-
ceptikoni přetahovali v prvním díle, a tím pádem po něm jdou mechaničtí 
gauneři z celé galaxie. (Potácí se dva Transformers v noci z baru a jeden 
druhému povídá: “Nesložíme se na taxíka?”)

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; 140 min.

čtvrtek   20.   KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ   zač. ve 20:00 hod
Peter má před svatbou, ale postrádá nejlepšího přítele, který by mu šel 

za svědka. Absolvuje tedy sérii ponižujících (a pro diváky velmi zábav-
ných) setkání, ovšem s nulovým výsledkem. Když se mu nakonec podaří 
nejlepšího kámoše najít, začne vyvádět tak, že málem přijde o nevěstu. 
Velmi vtipná a nekorektní romantická komedie o přátelství mezi muži, 
kteří celý život zůstávají kluky.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; 100 min.
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KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI DVEŘMI
úterý   25.   zač. v 17:00 hod
Jedenáctiletá Koralína se v novém domově trochu nudí, ale naštěstí 

objeví tajné dveře a za nimi překvapení – skoro stejný, ovšem přece jen 
lepší svět, ve kterém se jí rodiče věnují a sousedé nejsou otravní. Mluvící 
kocour ji však před novým světem varuje a zdá se, že ví, o čem mluví.

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

pátek   28.   GRAN TORINO   zač. ve 20:00 hod
Neúnavný Clint Eastwood se údajně naposledy vrátil před kameru, aby 

vytvořil pozoruhodný portrét starého muže, který musí přehodnotit svůj 
život a zříct se předsudků. Válečný veterán Walt Kowalski sice nenávidí 
přistěhovalce, ale vytříbený smysl pro spravedlnost ho dovede až k oběti 
nejvyšší.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 115 min.
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
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamberka 

a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 a 
internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Krajský úřad/Informace 

z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace
den lékař/ka obec místo telefon
04. 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
11. 07. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
12. 07. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
18. 07. So MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
19. 07. Ne MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
25. 07. So MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
26. 07. Ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
01. 08. So MUDr. Vojtková Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
02. 08. Ne MUDr. Vojtková Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
08. 08. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
09. 08. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
15. 08. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
16. 08. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
22. 08. So MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
23. 08. Ne MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
29. 08. So MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. stanice 972 324 447
30. 08. Ne MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. stanice 972 324 447
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech kraje):
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin navštívit 
lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má službu lékař třeba v Červené 
Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste 
u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je bezplatná a funguje pro všechny pacienty 
spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 
do 11:00 hodin a že v určitý den slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 
právě začne bolet zub, nespadá tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom 
případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, 
aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či 
Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně 
možnost počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient 
požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Dovolená v ordinaci
MUDr. Evy Rýcové

Červenec
2. a 3. 7.

22. až 24. 7.
Srpen

3. 8. až 7. 8.
17. 8. až 21. 8.

omezení ordinačních hodin
10. 8. až 14. 8.

jen dopoledne do 11 hod.

Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká Tvrz Bouda 
první pevnostní muzeum v ČR s komplexním informačním systémem v pěti jazykových mutacích

Letošní hlavní turistická sezóna bude na 
našem největším muzeu čs. opevnění z let 
1935–1938 jiná. Poznají to nejen návštěv-
níci z tuzemska, ale zejména cizinci. 

Díky grantu Pardubického kraje se 
provozovatelům muzea podařilo rea-
lizovat významný projekt. Na všech 
prohlídkových trasách Muzea čs. opev-
nění – dělostřelecké tvrze Bouda jsou 
instalovány informační tabule. Ne však 
ledajaké. Kromě historických a technic-
kých informací o daném místě a účelu 
konkrétního zařízení či objektu, jsou 
k dispozici důležité provozní informace 
i servis se zaměřením na základní údaje 
o návštěvních časech, typech prohlídek, 
jejich časové náročnosti, ceně… Zmiňuje 
se i Králická pevnostní oblast jako celek. 
To vše v pěti jazycích – česky, anglicky, 
německy, francouzsky a polsky. 

Jazykové mutace, tak jak byly vytvoře-
ny, uspokojí široké spektrum návštěvníků 
muzea. Informace jsou díky přesným a 
výstižným formulacím a díky přesnosti a 
preciznosti překladů srozumitelné napros-
té většině cizojazyčných návštěvníků. 

Umístění informačních panelů na 

prohlídkové trase v podzemí, u exponátů 
i u povrchových objektů tvrze značným 
způsobem zvyšuje vstřícnost vůči návštěv-
níkům – zejména cizincům. Informace se 
pro ně staly dostupnějšími, prohlídky jsou 
nyní kultivovanější a příjemnější a to i pro 
tuzemské návštěvníky. Výklad v českém 
jazyce (pro převládající skupinu návštěv-
níků) totiž nyní probíhá nerušeně, cizinci 
však nejsou ošizeni o žádnou podstatnou 
informaci (zcela odpadlo vzájemné rušení 
a zdržování se, což považuje provozovatel 
muzea a zásadní).

Takovýto systém dosud není u nás 
(v ČR) na žádném z velkých ani malých 
pevnostních muzeí aplikován. Srovnatel-
ný, ale jinak řešený systém, nabízejí pouze 
pevnostní stavby z kategorie národních 
kulturních památek (např. hrad a pevnost 
Špilberk, Terezín Malá pevnost…). To co 
se podařilo realizovat na Boudě, bychom 
jen obtížně hledali i v rámci evropských 
pevnostních a vojenských muzeí.

Informační tabule navazují na projekt 
internetových stránek muzea, které jsou 
rovněž v pěti jazykových mutacích. Re-
alizací obou projektů se tvrz Bouda stala 

zejména pro cizince vyhledávanější loka-
litou, neboť cizinci si péče a vstřícnosti 
v tomto směru značně považují. 

To by mělo vést k nárůstu návštěvnosti 
tvrze Bouda, Králické pevnostní oblasti a 
tím i Pardubického kraje ze strany takto 
zaměřených cizinců. Tím muzeum bude 
splácet podporu, které se mu dostává ze 
strany kraje v posledních letech.

Při realizaci celého projektu se po-
užívaly jen vysoce kvalitní materiály 
– nerezová ocel, špičkové plastové fólie, 
nejlepší tiskařská technologie a laminace. 
Takovéto provedení bude i v extrémních 
podmínkách podzemí tvrze Bouda odolá-
vat nepříznivým vlivům.

Klíčová byla rovněž úloha překladatelů. 
Pevnostní (fortifikační) terminologie není 
běžnými překladatelskými agenturami 
dobře zvládnutá a řadí se mezi velmi 
obtížná témata. Ve velké rodině „bunkro-
logů“ pomáhajících muzeu se však našli 
i experti v této oblasti. Proto nepřekvapí, 
že první reakce návštěvníků ze zahraničí 
jsou velmi pozitivní. 

Totožný systém je nyní připravován 
také pro druhé muzeum provozované 
Společností přátel čs. opevnění, o. p. s. 
– dělostřeleckou tvrz Hůrku. Přestože 
se potřebné finanční prostředky dávají 
dohromady jen velmi obtížně, první část 
záměru bude na Hůrce realizována už 
v průběhu července tohoto roku.

Záměrem do budoucna je takto kon-
cipovaný informační systém pro celou 
Králickou pevnostní oblast. První krok 
v tomto směru představují realizace 
internetových stránek v pěti jazykových 
mutacích – akce Cihelna na adrese www.
akcecihelna.com a Králická pevnostní 
oblast na adrese www.kpo1938.com. 
Turistické trasy s informačními panely by 
měly následovat. Půjde však o to, zda se 
na projekt podaří získat potřebné finanční 
prostředky. 

Společnost přátel čs. opevnění o. p. s.
www.boudamuseum.com
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4. ročník cyklistického závodu Okolo Králík
Dne 13. 6. 2009 proběhl 4. ročník cyklistic-

kého závodu Okolo Králík zařazeného do Mo-
ravského poháru. Pro velkou zimu se závodu se 
zúčastnilo méně závodníků než v předcházejících 
ročnících. Celkem jich bylo na startu 85. Závod 
proběhl bez problémů s těmito výsledky: 

A.:
Luděk Blinka - Silný team Uničov I.
Jan Svoboda - YOGI Racing Ostrava
Martin Ševčík - KCK Cykloteam Zlín I.
B.:
Libor Homola - KCK Cykloteam Zlín I.
Kamil Mráz - Silný team Uničov I.

Dušan Slavík - Cykloteam OD Morava
C.:
Luděk Skopal - SK Toma Olomouc
Roman Kupka - Tessuti Prestige Team A
Robert Skřeček - Lanškroun
D.:
Josef Slezák - KCK Cykloteam Zlín I.
Vladimír Vysocký - Cinelli HZS MSK
Vladimír Baťa - KCK Cykloteam Zlín I.
E.:
Milan Masný - Racingteam Olešná F-M
Jaroslav Šenk - Silný team Uničov I.
Josef Holomek - Klub českých cyklistů 

1900 Litomyšl
Ženy:
Jiřina Ščučková - Bike team kola Kaňkov-

ský-Olimpex
Pavla Novozámská - PELLS Team
Libuše Petříková - Silný team Uničov III.
Děkujeme všem sponzorům za podporu 

a zároveň zveme příznivce cyklistiky na již 
8. ročník Králické časovky, která se koná 
30. 8. 2009. Akce je zařazena do dotačního 
programu města Králíky.

Pořadatelé: 
Panchartek Zdeněk a Kalousek Jiří

2. ročník Králického pětiboje - výsledky
Muži do 40 let
Start. čís. Příjmení a jméno Ročník 100m body dálka body koule body výška body 1500m body Součet
13 Šmolík Jiří 1990 12,3 593 542 465 10,23 499 140 317 4:57.2 576 2450
12 Šverák Jakub 1988 12,0 651 510 402 10,60 522 140 317 5:27.5 412 2304
11 Šponar Martin 1988 11,8 691 516 413 9,31 444 135 283 5:46.6 321 2152
10 Pařízek Jaroslav 1992 12,3 593 453 295 10,87 538 140 317 5:47.2 319 2062
4 Ježek Josef 1988 12,7 520 484 352 10,16 495 140 317 5:35.8 371 2055
3 Hlava Jakub 1989 12,6 538 531 443 9,95 483 135 283 6:30.8 152 1899
14 Jireš Karel 1989 13,3 418 474 333 10,05 489 135 283 5:47.8 316 1839
1 Divíšek Jan 1993 13,8 341 461 310 7,24 321 135 283 5:07.3 518 1773
5 Hlava Jiří 1992 13,6 371 430 255 9,35 447 120 188 5:58.9 269 1530
6 Chromek Miroslav 1976 13,1 451 432 259 9,10 432 130 250 0 0 1392
2 Borovička Lukáš 1988 13,9 327 449 288 8,40 390 135 283 7:05.7 61 1349
9 Ďuriš Pavel 1970 14,3 271 424 245 7,65 346 125 218 7:01.8 69 1149
7 Lux Aleš 1973 15,5 133 383 179 9,24 440 120 188 7:12.7 47 987
8 Hejtmanský Vladimír 1969 14,9 197 384 181 7,49 334 0 0 6:45.7 109 821
Muži nad 40 let
Star. čís. Příjmení a jméno Ročník 100m body dálka body koule body výška body 1500m body Součet
41 Žerníček Radek 1969 12,8 502 504 390 9,53 457 135 283 5:07.4 518 2150
42 Stolin Václav 1961 14,2 285 454 297 10,92 541 130 250 8:55.0 0 1373
44 Ďuriš Petr 1969 14,3 271 434 262 7,81 355 125 218 6:31.2 151 1257
43 Hlava Karel 1963 13,1 451 0 0 0,00 0 0 0 0 0 451
 pro zranění nedokončil
Kategorie nad 100 kg
Star. čís. Příjmení a jméno Ročník 100m body dálka body koule body výška body 1500m body Součet
61 Feranec Karel 1983 13,9 327 454 297 10,18 496 135 283 6:11.8 218 1621
62 Kunert Ladislav 1958 16,5 52 310 78 9,36 447 110 131 0 0 708
Ženy
Star. čís. Příjmení a jméno Ročník 100m body dálka body koule body výška body 1500m body Součet
31 Kubínová Markéta 1989 15,8 105 389 188 7,40 331 130 250 7:09.0 54 928

V PRAZE VE FINÁLE
I ve druhém pololetí tohoto školního roku 

jsme se aktivně účastnili mnoha sportovních 
akcí a mnohé z nich jsme také pořádali. Při 
akcích, které pořádáme sami, se snažíme do 
soutěžení zapojit co nejvíce dětí z různých škol. 
Pravidelnými hosty jsou děti ze Štítů, Červené 
Vody a z polského Miedzylesie. Pro děvčata 
jsme zorganizovali turnaj v přehazované a ve 
florbalu, pro chlapce pak pořádáme  okrskové a 
okresní kolo v malé kopané a 1. kolo Coca- cola 
cupu v kopané.

První středu v červnu jsme uspořádali již 
4. ročník atletických závodů „ Den rekordů“, 
kterého se zúčastnila více než stovka závodníků 
ze sedmi českých a dvou polských škol. Závody 
jsou organizačně velice náročné a nemohly by 
probíhat bez nadšenců z řad bývalých učite-

lů, kteří nám pravidelně pomáhají. Odměny 
nejlepším zajišťuje město Králíky. Závodníci 
změřili své síly v bězích, skoku, vrhu koulí a 
hodu kriketovým míčkem. O kvalitní výkony 
ani letos nebyla nouze. Fotografie můžete najít 
na webu města Králíky.

Pro osmé a deváté ročníky jsme opět zor-
ganizovali kurzy. Turistický kurz (uskutečnily 
se celkem dva - jeden pro osmáky a jeden pro 
deváťáky) byl čtyřdenní. Žáci nachodili téměř 
80 km, přemístili se z Jeseníku přes Ostružnou, 
Hanušovíce a Komňátka zpět do Králík. Cyk-
listé byli ubytováni na Severomoravské chatě, 
kterou znají z lyžařského výcviku. Odtud denně 
podnikali až  35ti kilometrové výlety. Vrcholem 
pro oba kurzy bylo společné setkání na Novém 
Hradu u Hanušovic.

Kromě těchto velkých sportovních akcí, které 
pořádáme již tradičně, jsme se letos také dobře 
připravili na turnaj „Hokejbal proti drogám“, 
kde jsme letos obsadili všechny kategorie. 
S nejmladšími žáčky jsme se probojovali až 
do republikového finále, které se hrálo v Praze 
za účasti devíti vítězů regionálních kol. Setkali 
jsme se tady s opravdu nejlepšími týmy z celé 
republiky. Nemohli jsme se sice srovnávat s hráči 
z Jihlavy, Litvínova či Frýdku – Místku, za které 
hrály děti z hokejových přípravek, ale svou 
bojovností jsme nakonec vydřeli nádherné šesté 
místo. Garantem letošního ročníku byl hokejista 
Slavie Praha Tomáš Micka, který samotný turnaj 
navštívil a neunikl našemu fotoaparátu. 

V příštím školním roce chceme dále pokra-
čovat v našich sportovních aktivitách včetně 
všech kurzů.

za ZŠ Moravskou Iveta Kubíčková
(fotky k článku jsou na straně 4)
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Festival příhraničí Králíky - Międzylesie 2009
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Fotogalerie ze 4. ročníku Dne rekordů škol
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