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Aktivisté chtějí chránit Sněžník
Králíky - Mohou cedule s nápisem chrá-

něná krajinná oblast přilákat turisty, nebo je 
naopak odradit? Takový spor teď probíhá na 
Králicku.

Nové občanské sdružení chce prosadit, aby 
na Králicku vznikla Chráněná krajinná oblast 
Králický Sněžník. Regionu prý přinese prestiž. 
Lidé z vedení zdejších měst a obcí i provozova-
telé lyžařských areálů se ale takového nápadu 
děsí: zákonná ochrana přírody tady prý brzdí 
turistický rozvoj už dost.

„Chráněná krajinná oblast přinese prestiž 
regionu, zviditelní ho pro cestovní ruch i in-
vestory. Masiv Králického Sněžníku se nachází 
na hranicích a chtěli bychom spolu s Poláky 
vytvořit určitý zelený ostrov, jedno velkoplošné 
chráněné území,“ říká Jan Králík, mluvčí nově 
vzniklého sdružení CHKO Králický Sněžník. 
Králík je také předsedou sdružení Patriot, které 
v Králíkách již několik let pořádá setkání lidí 
s příjmením Králík. Sám z regionu nepochází 
a nebydlí tu.

Podle něj by během pěti až deseti let měl 
v oblasti vzniknout nejprve přírodní park a poz-
ději samotná CHKO. Starostové to ale považují 
za naprosto zbytečné. „Je to pro nás nepocho-
pitelná aktivita. Rozšíření o další plochy, které 
by se ještě přísněji chránily, je zbytečné. Máme 
tu dnes téměř všechny statuty ochrany přírody: 
přírodní rezervaci, ptačí oblast, evropsky vý-
znamnou lokalitu nebo i chráněnou akumulaci 
vod,“ říká místostarosta Dolní Moravy Petr 
Vrzal, který zároveň pracuje ve společnosti 
Sněžník, která provozuje lyžařské areály.

„Obáváme se, že by to mohlo nepříznivě 
ovlivnit rozvoj jednotlivých obcí,“ dodává 
Vrzal.

Chráněné krajinné území by podle místosta-
rosty Dolní Moravy zasahovalo do rozvojo-
vých ploch a stávajících katastrů Dolní Moravy 
i Králík. Už současná ochrana přírody, zejména 
chráněná hnízdiště chřástalů, dnes prý omezuje 
možnost rozvíjet tady trasy pro cyklisty nebo 
běžkaře. Větší ochrana by prý nepomohla ani 
turistickému ruchu ani obcím.

„Pro život lidí by další rozšiřování ochrany 
přírody přineslo komplikace,“ říká starostka 
Králík Jana Ponocná. Podle zástupců sdružení 
jsou ale takové obavy zbytečné.

„Obava starostů je zbytečná. Chtěli bychom, 
aby hranice CHKO současně kopírovaly hra-
nice lesa. Nechceme blokovat aktivity, které 
souvisejí s rozvojem,“ říká Králík.

Podle starostky Ponocné je zvláštní, že 
s aktivitou přicházejí lidé, kteří nejsou místní. 
Sdružení má sídlo v Letohradě, jeho mluvčí Jan 
Králík je z Prachatic. „Podivujeme se nad tím, 
co děláme špatně, že na nás musí z Letohradu a 
z Prachatic dohlížet,“ říká starostka Ponocná.

Mladá fronta DNES 19. 1. 2010, Martin Filip

Foto: http://cs.wikipedia.org - autor: 
Marek Stránský.
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Nové zázemí pro turisty - turistické informační
centrum na Červenovodském sedle

Na konci roku 2009 byl na Červenovodském sedle u Čer-
vené Vody předán do užívání nový objekt. Jedná se o novou 
stavbu informačního a sociálního zázemí, jehož investorem 
bylo Sdružení obcí Orlicko. Návštěvníkům nabízí informační 
servis o okolí, propagační materiály, mapy, pohledy, veřejný 
internet a možnost turistického přenocování. Běžkaři či cyklis-
té mohou využít převlékárny a šatny. Doplňkovou službou je 
poskytování drobného občerstvení a nápojů. Vstup do budovy 
je bezbariérový.

Centrum je otevřeno denně od 8 do 18 hodin. Kontakt: tel. 
602 410 714, e-mail: info@orlicko.cz

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom jako nové vedení firmy OMB Composites 

EU a.s. se představili a seznámili Vás s výrobním programem naší 
společnosti. Akciová společnost prošla v minulém roce zásadními, 
organizačními a personálními změnami. Proto se akciová společnost 
snaží i o úzkou spolupráce s vedením města, jelikož jsme též součás-
tí dění ve městě a to nelze přehlížet. Důkazem toho bylo jednání na 
radnici u paní starostky Ponocné v závěru loňského roku, kde paní 
starostka byla seznámena se všemi zásadními změnami, kterými 
firma za poslední období prošla. Byly otevřeny i další okruhy otázek 
možné vzájemné spolupráce v nadcházejícím období.

OMB Composites EU a.s. je špičkovou společností specializující 
se na výrobu kompositních součástí a dalších montážních dílů, 
jak pro automobilový průmysl, tak i letecký a námořní. Vyráběné 
komponenty jsou hlavně určeny pro výrobu autobusů, nákladních 
automobilů, trolejbusů, tramvají a v neposlední řadě pro železniční 
dopravu a karavany. Spolupracujeme i na vývoji a v kooperaci s na-

ším týmem inženýrů v Praze úspěšně navrhu-
jeme a vyrábíme jednotlivé části komponentů 
i kompletních sestav.

Světová ekonomická krize se pochopitelně 
dotkla i naší akciové společnosti, ale díky 
stabilizaci firmy a hlavně docílení daleko vyšší 
kvalitativní úrovně výrobků proti minulým létům, jsme si udrželi 
stávající zákazníky. Vedle významných tuzemských zákazníků 
spolupracujeme i se zákazníky v Holandsku a Německu. Díky 
ustavení obchodního úseku společnosti se zvyšuje potencionální 
okruh zákazníků v dalších státech, hlavně v západní Evropě. Se 
zvýšeným počtem zakázek bude pochopitelně vyvíjena poptávka po 
pracovní síle. Tato otázka je již řešena s Úřadem práce v Králíkách 
a pomoc přislíbila i paní starostka Ponocná.

Se zvýšeným zájmem o výrobky OMB Composites EU a.s. 
musí vedení společnosti přikročit i k modernizaci výrobního 
zařízení a uplatňování nových technologií. V minulém roce byl 
již zakoupen stříkací a temperovací box, který je vybaven všemi 
moderními prostředky na ochranu životního prostředí a přinese 

tak možnost zvýšené nabídky technologií pro naše 
zákazníky. Akciová společnost je držitelem certifikátů 
ISO 9001:2000 a 14001:2004 k životnímu prostředí. 
Začátkem ledna letošního roku byl proveden dozorový 
audit na obě výše uvedené normy s velmi kladným 
výsledkem. Připravujeme se v letošním roce na získání 
dalších certifikátů.

Vážení spoluobčané, jsme společností s pevnými 
základy. Vzhledem k tomu, že je na nás vyžadována 
vysoká kvalita od našich zákazníků, rádi mezi sebe 
přijmeme odpovědné a pracovité lidi, kteří se na 
jednotlivé pracovní pozice mohou dostat systémem 
výběro vých řízení a rekvalifikačního vzdělávání. 
Tím si každý vytvoří předpoklad dalšího osobního 
karierního růstu.

Milan Konečný, Výkonný ředitel



Králický zpravodaj 2/2010 - 3



Králický zpravodaj 2/2010 - 4

Soukromé úřednictvo velkostatku Králíky po roce 1850
Po delší době opět přinášíme našim čtená-

řům práci paní doc. PhDr. Marie Mackové 
Ph.D., která se badatelsky dlouhodobě zabývá 
historií našeho regionu. Tato práce byla pub-
likována prostřednictvím Státního okresního 
archivu Ústí nad Orlicí.

Radikální změny, které v oblasti správy při-
neslo hnutí let 1848 1849, vyústily v Čechách 
mimo jiné v ustavení prvoinstančních úřadů 
politické a soudní správy a uznání svobodné 
obce za základ svobodného státu.1) Z tohoto 
modelu se téměř zcela vytratila pozemková 
vrchnost.2) Z její kompetence zmizela řada 
funkcí a pravomocí, které byly převedeny 
jednak na samosprávné obce, jednak na první 
instanci státní správy. V této souvislosti se 
jednoznačně vyděluje kategorie obyvatelstva, 
kterou je možné bez dalších omezení nazývat 
soukromým úřednictvem. Jde o úředníky prá-
vě zaniklé patrimoniálnísprávy, kteří se roz-
hodli zůstat ve šlechtických službách, opustit 
drtivou většinu dosavadní správní praxe, a 
tím i moci, a věnovat se nadále především 
hospodářské agendě a správě statků. Téměř 
všichni měli možnost pokusit se zaujmout 
některé, mnohdy dost významné, místo ve 
formující se prvoinstanční státní správě.3) 
Nicméně této možnosti využila jen malá 
část z nich. Navzdory tomu, že bylo v zájmu 
všech bývalých pozemkových vrchností 
snížit početní stav vlastních úředníků, které 
musely platit, ale ne pro všechny měly nadále 
uplatnění. Je však zřejmě nutné připustit, že 
tento moment nemusel být v létech 1849 
1851 pro současníky bezprostředně patrný.4) 
Zároveň však pro určitou část patrimoniálního 
úřednictva jistě představovala další kariéra 
soukromého úředníka vědomou volbu, které 
bylo podřízeno vše další.

Postavení soukromého úředníka ve venkov-
ském městě lze vymezit zhruba třemi základ-
ními momenty, které jej jednoznačně určovaly 
vůči dalšímu obyvatelstvu stejného místa.

1) vzdělání bylo nevyhnutelnou podmínkou 
pro výkon profese, čímž se odlišoval od všech, 
kteří se v jeho okolí živili manuální prací.

2) nebyl závislý na státu, čímž se lišil od 
státních úředníků.

3) byl však ve služebním poměru k určitému 
pevně vymezenému subjektu, čímž se odlišo-
val od dalších nositelů vzdělání, kteří zastávali 
tzv. svobodná neboli akademická povolání, 
jako byli například lékaři, advokáti apod.5)

V rámci služby při konkrétním velkostatku 
pak úřednictvu stáli nejblíže ostatní zaměst-
nanci, které však nelze zařadit do kategorie 
úřednictva. Lišili se od něj v mnoha případech 
absencí vzdělání, většinou pak především 
tím, že byli manuálně pracující. Je však třeba 
připustit, že v rámci jediného statku mohla 
být hranice mezi úředníky a zaměstnanci (či, 
jak dobové instrukce většinou praví, sluhy 
či služebníky) velmi nezřetelná, a pak je 
vhodné akceptovat soudobé dělení, protože 
nikdy nebylo úřednictvo statku postaveno na 
roven jeho služebníkům a naopak. Na tomto 
konstatování nic nezměnilo ani to, že služební 
instrukce, vymezující pravomoci a kompe-
tence, bývaly tvořeny pro obě kategorie jako 

nedělitelný celek.
24. ledna 1850 podepsal hrabě Josef Al-

than na zámku ve Svojšicích první služební 
instrukci pro správní orgány všech hraběcích 
althanovských statků, která reagovala na 
zcela změněné podmínky v souvislosti s 
ustanovením státní správy první instance 
na úrovni politických a soudních okresů. 
Tato instrukce se vztahovala i na působení 
althanovského statku, před nedávném ještě 
panství, Králíky.6)

V úvodu majitel konstatuje, že zrušení pod-
danských vztahů přináší velké ztráty,

které je třeba nahradit řádným a racionál-
ním hospodařením. K tomu, aby jeho statky a 
půda, právě tak jako pole a lesní hospodářství 
přinášely optimální výnosy, je třeba využít 
všech možností přírody i pokroku, který 
přinesl lidský duch.

Celý dokument čítá 147 průběžně znače-
ných paragrafů, jež jsou dále věcně členěny na 
oddělení a odstavce. První oddělení instrukce 
se zabývá polním a lesním hospodářstvím a 
jeho správními orgány. Druhý oddíl je vě-
nován stavebnímu provozu, třetí pak chodu 
správy všeobecné i lesní a úředníkům.

Počáteční preambule všeobecně vymezu-
je, že hlavním podnikáním je zemědělství, 
provozované v souvislosti s kvalitou půdy a 
klimatickými podmínkami.

Pozornost má být věnována loukám a 
jejich pěstovaným, nikoliv náhodně rostou-
cím, kulturám. Má být, pokud to klimatické 
podmínky dovolí, cílevědomě rozvíjeno sa-
dařství. Chov dobytka je v tomto dokumentu 
pokládán především za prostředek k získávání 
kvalitního hnojiva k zušlechťování pozemků. 
Je tu v základních rysech vytyčen požadavek 
soběstačnosti statků podle tehdejších kritérií, 
k celkové vyvážené a všestranné zemědělské 
produkci. Od tohoto stanoviska bylo odvozeno 
i postavení případných pivovarů, palíren či 
cihelen. Ty měly být především podpůrnými 
provozy zemědělského statku a fungovat 
v souladu s jeho potřebami. Naproti tomu 
lesní hospodářství bylo zcela samostatným 
a na úrovni polního hospodářství stojícím 
odvětvím.

Pokud šlo o lidi v jeho službách, všeobecně 
nerozlišeno, zda má na mysli úředníky či 
zaměstnance, vyžadoval majitel statku Treue, 
Fieiß, Thätigkeit und Ordnungsliebe. Dále 
pak očekával nábožensko- mravní počínání 
a přátelsko-humánní vztahy všech podříze-
ných. Naopak nevěrnost, plýtvání panským 
majetkem, nenapravitelná nedbalost ve službě, 
právě tak jako rozhazovačný a nepořádný 
způsob života mohou vést k propuštění ze 
služby. Volno ze služby se nepředpokládalo, 
pouze v nejnutnějších případech se svolením 
nadřízeného, v případě delší nepřítomnosti 
se souhlasem hraběte. Každý z úředníků 
měl za povinnost mít základní vědomosti z 
oblasti zemědělství, které si měl prohlubovat 
nejen praktickými zkušenostmi, ale i teore-
ticky, četbou ekonomických děl. Právě tak 
se předpokládalo, že si osvojí vědomosti o 
poloze, půdách a klimatu té lokality, kterou 
měl spravovat, aby mohl rozhodovat o co 

nejefektivnějším způsobu využívání. Úředník 
měl rovněž znát nejen vhodné druhy rostlin 
pro danou lokalitu, ale naopak i možné plevele 
a jejich hubení. Na úseku dobytkářství byla 
vyžadována znalost plemen a ras, optimál-
ních podmínek pro jejich život a rozpoznání 
možných chorob.7) Každý úředník měl nejen 
znát všechny práce nutné ke zdárnému cho-
du hospodářství, ale i dobu, kdy je nutné je 
vykonat, i přibližnou rychlost, s jakou je lze 
realizovat, aby je mohl nechat provést včas a 
uměl posoudit, zda jsou provedeny dostatečně 
kvalitně.

1) Princip, deklarovaný již kroměřížskou ústa-
vou, se stal základem všech následujících variant 
obecního zákona až do konce trvání podunajské 
monarchie.

2) Tímto aspektem se podrobně zabwá Ralph 
Melville například ve studii Von der Patrimonial-
verwal-tung zur Gemeindeverwaltung in Böhmen 
und Österreich um 1848. In: Documenta Pragen-
sia XIV. Mezi liberalismem a totalitou, komunální 
politika ve středoevropských zemích 1848 1948. 
Praha, Scriptorium 1997, s. 51 65. Tentýž autor 
však především v práci Adler und Revolution in 
Böhmen. Strukturwandel von Herrschaft und 
Gesellschaftin Österreich um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Meinz 1998, 394 S.

3) Praxe v patrimoniální správě byla v prvním 
přechodném období zcela rovnoprávná s praxí 
na některém státním úřadě a byl a započítávána 
mezi odsloužená léta pro prvoinstanční státní 
správu jak politickou, tak soudní. Dokonce 
na samém počátku tohoto procesu byla plno-
hodnotnou náhradou za nedostačující či zcela 
scházející požadované právnické vzdělání. K 
tomuto alespoň okrajově Macková. Marie: Pre-
sidiální spisy Okresního úřadu v Lanškroune ve 
vztahu ke způsobu jeho úřadování a k úředníkům. 
In: Slavme chvíli ... . Ústí nad Orlicí 1999, s. 
122     140.

4) Dokladem tohoto pocitu snad může být 
situace lichtenštejnského statku v Lanškroune, 
kde k radikální redukci počtu úředníků došlo 
až v roce 1858 a celá akce budí i s odstupem 
doby dojem, že překvapeni byli nejen úředníci, 
kterých se to týkalo, ale i jejich městské okolí. 
Přitom možnosti přejít do státních služeb využilo 
jen zcela zanedbatelné množství subalterních 
úředníků zdejší patrimoniální správy a ti hledali 
uplatnění především ve vyvažovačích komisích, 
nejen v Lanškroune. Státní okresní archív Ústí 
nad Orlicí (dále jen SOkA ÚO), Okresní úřad 
(dále jen OÚ) Lanškroun, kart.č. 1, presidiální 
spisy 1850. SOkA ÚO, Mezifondová sbírka kro-
nik, Lanškroun, kniha č. 152.

5) Vári. Andras: „Privatbeamte“ in derersten 
Hälftedes 19. Jahrhunderts: Ersatzbürger? In: 
Bürgertum in der Habsburgermonarchie. Wien- 
Köln s.d., S.75     92.

6) Státní oblastní archív Zámrsk (dále jen SOA 
Z), Velkostatek Králíky (dále jen VS Kr),kn.č. 
99.

7) Je zajímavé, že tato instrukce neuvádí u 
příslušných úředníků a zaměstnanců jakékoliv 
znalosti léčení případných chorob zvířat, ačkoliv 
zvěrolékař jako placený zaměstnanec se objevuje 
až v instrukci následující a na velmi podřadném 
místě. Je otázka, nakolik byly podobné vědomosti 
pokládány za samozřejmé a nakolik to odráželo 
praxi, která prostě zvířata neléčila.

(pokračování příště)
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
v Králíkách a okolí v roce 2010

LEDEN 2010

16. 1.
Patriot Cup 2009 - V. ročník
Halový žákovský turnaj v minikopané v 

tělocvičně ZŠ 5. května. Kontakt: Občanské 
sdružení Patriot CZ a TJ Jiskra Králíky - 
Červená Voda.

23. - 24. 1. 
5. Zimní bivakování na Králickém 

Sněžníku
Kontakt: KČT Slovan Pardubice, Dagmar 

Ehrenbergerová, tel.: 739 569 070, 466 050 
217, ehrenbergerova@szs.pardubice.cz, 
www.kct-slovan-pardubice.info.

ÚNOR 2010

12. 2.
Maturitní ples - Gymnázium a základní 

škola Králíky
Kontakt: ZŠ Moravská, Moravská 647, 

561 69 Králíky, tel.: 465 631 603.

19. - 20. 2.
50. tradiční králický karneval
Zimní karnevalový rej masek, karneval 

se koná ve všech králických restauracích, 
barech, sokolovně a v kulturním domě Na 
Střelnici. V pátek zahájení ohňostrojem na 
náměstí, sobota dětský karneval a diskotéka 
pro dospělé. Koncert skupiny Olympic se 
uskuteční 3. 4. 2010. Kontakt: Sdružení 
pro králický karneval, p. Jiří Hlava a p. Jiří 
Souček, tel.: 724 244 123.

21. 2.
36. Memoriál Slávy Hernycha – veřejný 

závod v běhu na lyžích klasickou techni-
kou (muži a junioři 30 km, ženy 10 km) 
- součástí Českomoravský pohár v běhu 
na lyžích. Kontakt: Lyžařský oddíl TJ Jiskra 
Králíky, p. Bedřich Novotný, Dolní 247, 
561 69 Králíky, tel.: 737 754 286, e-mail: 
skiklub.kraliky@centrum.cz.

BŘEZEN 2010

5. 3.
Maturitní ples – SOUo Králíky
Kontakt: Střední odborné učiliště opra-

várenské Králíky, Předměstí 427, 561 69 
Králíky, tel.: 465 631 106.

Velikonoční výstava základní školy
Výstava s mezinárodní účastí, práce žáků 

základních škol z regionu Králicka a Międ-
zylesie. Kontakt: ZŠ Moravská, Moravská 
647, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 603.

DUBEN 2010

3. 4.
Králický karneval – odložený koncert 

skupiny Olympic
Kontakt: Sdružení pro králický kar-

neval, p. Jiří Hlava a p. Jiří Souček, tel.: 

724244123.

24. - 25. 4.
Společný víkend muzeí v Králické 

pevnostní oblasti I.  
Provozovatelé všech muzeí v Králické 

pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-
vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce 
v dobových uniformách s dobovou výzbrojí, 
různé výstavy. Samozřejmostí bude prodej 
pevnostní literatury a upomínkových před-
mětů. Kontakt: www.kpo1938.com.

KVĚTEN 2010

Jarmark (termín bude upřesněn)
Pořádá Mateřské centrum Emma.

6. 5.
Absolventský koncert I. 
Absolventský koncert žáků Základní umě-

lecké školy. Kontakt: Základní umělecká 
škola, Nádražní 483, 561 69 Králíky, tel.: 
465 631 242, www.zuskraliky.cz.

20. 5.
Absolventský koncert II. 
Absolventský koncert žáků Základní umě-

lecké školy. Kontakt: Základní umělecká 
škola, Nádražní 483, 561 69 Králíky, tel.: 
465 631 242, www.zuskraliky.cz.

21. 5 - 22. 5.
9. Cyklo Glacensis
Mezinárodní setkání milovníků cyklistiky. 

Cyklotrasy 70 až 100 km. Jedna z tras star-
tuje také v Králíkách. Kontakt: PhDr. Jana 
Staňková, Knapovec 122, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, tel.: 465 524 782, 603 569 884, jana.
stanko@centrum.cz.

Pivovarská čtvrtka
Tradiční turistický pochod Pivovarská 

čtvrtka do pivovaru Hanušovice aneb pu-
tování za ryzím pivem z hor. Každoročně 
se akce zúčastní několik stovek turistů, pro 
které jsou připraveny 4 trasy různé délky i 
obtížnosti. Na svůj pochod za ryzím pivem 
z hor mohou účastníci vyrazit i z Králík. 
Kontakt: Pivovar Holba Hanušovice, www.
holba.cz.

29. - 30. 5.
Společný víkend muzeí v Králické 

pevnostní oblasti II.  
Provozovatelé všech muzeí v Králické 

pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-
vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce 
v dobových uniformách s dobovou výzbrojí, 
různé výstavy. Samozřejmostí bude prodej 
pevnostní literatury a upomínkových před-
mětů. Kontakt: www.kpo1938.com.

ČERVEN 2010

12. 6.
Cyklistický silniční závod Králické 

okruhy - 5. ročník
Závod je zařazen do seriálu Moravského 

poháru. Kontakt: Jiří Kalousek, Leoše Janáč-
ka 812, 561 69 Králíky, tel.: 721 698 023, 
www.sk-mp.cz.

16. - 18.6.
Tančíme pro radost
Vystoupení žáků Základní umělecké školy. 

Kontakt: Základní umělecká škola, Nádražní 
483, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 242, www.
zuskraliky.cz.

19. 6.
Festival příhraničí
Sportovně společenské odpoledne - setká-

ní partnerských měst Králíky - Międzylesie. 
Kontakt: Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 
69 Králíky, tel: 465 670 721 (odbor Školství, 
kultury a tělovýchovy).

19. 6.
Muzejní noc na cihelně IV. ročník
Kontakt: Vojensko-historický klub ERI-

KA Brno, Pěchotní srub K-S 14, tel.: 603 
517 932.

21. 6.
Vítání léta hudbou
Koncert neprofesionálních hudebníků 

vycházející z celoevropské tradice hudeb-
ního uvítaní prvního letního dne. Kontakt: 
Klub Na Střelnici, Karla Čapka 374, 561 69 
Králíky, tel.: 465 631 473, ww.strelnice.cz, 
e-mail: strelnice@strelnice.cz.

25. 6.
Králický pětiboj - 3. ročník 
Turnaj v atletických disciplínách, spor-

tovní areál při ZŠ Moravská (skok do dálky, 
skok do výšky, vrh koulí, běh na 1500 m, 
běh na 100 m). Kontakt: Odbor školství MÚ 
Králíky www.kraliky.cz, e-mail: j.divisek@
orlicko.cz;  ředitel závodu p. Jiří Hlava, 
e-mail: hlava.ji@seznam.cz.

26. 6.
Putování za písničkou - 4. ročník
Festivalová hudební akce na rozhledně 

Křížová hora u Červené Vody. Kontakt: 
David Švestka, tel. 605 840 449, http://www.
cervenavoda.cz/host/putovani/index.php.

30. 6.
Králický ovál
Závody v běhu zařazené do poháru IS-

CAREX CUP 2010. Sportovní areál při ZŚ 
Moravská. Kontakt: TJ Jiskra Králíky, o.s., 
Bedřich Novotný, Dolní 247, 561 69 Králíky, 
tel.: +420 737 754 286.

26. - 27. 6.
Společný víkend muzeí v Králické pev-
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nostní oblasti III.  
Provozovatelé všech muzeí v Králické 

pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-
vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce 
v dobových uniformách s dobovou vý-
zbrojí, různé výstavy. Samozřejmostí bude 
prodej pevnostní literatury a upomínkových 
předmětů. Kontakt: www.kpo1938.com.

ČERVENEC 2010

Králický pařez - 13. ročník
Tradiční turnaj v malé kopané v Dolní 

Moravě. Areál Snů Dolní Morava.

17. 7.
ART-EX Králíky
Hudební festival na králickém Velkém 

náměstí. Žánr - rocková hudba. Kontakt: 
Klub Na Střelnici, Karla Čapka 374, 561 69 
Králíky, tel.: 465 631 473, www.strelnice.
cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz.

Jeřáb 1003 – II. ročník 
Závod horských kol, prezentace - spor-

tovní areál FC Jiskra Králíky - Červená 
Voda v Červené Vodě. Kontakt: www.
fcjiskra.com.

17. 7.
Běh do vrchu Mladkov - Suchý vrch 

- 28. ročník
Závod v běhu do vrchu. Vypsané kate-

gorie: junioři-juniorky,muži-ženy,veterá-
ni-veteránky, zařazen do českého poháru 
v běhu do vrchu a poháru ISCAREX CUP 
2010. Kontakt: Tělovýchovná jednota Sport 
Mladkov, tel.: 737 957 608, e-mail: sport.
mladkov@orlicko.cz.

24. - 25. 7.
Společný víkend muzeí v Králické 

pevnostní oblasti IV.  
Provozovatelé všech muzeí v Králické 

pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-
vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce 
v dobových uniformách s dobovou vý-
zbrojí, různé výstavy. Samozřejmostí bude 
prodej pevnostní literatury a upomínkových 
předmětů. Kontakt: www.kpo1938.com.

24. 7.
Králický jarmark
Řemeslný a umělecký trh s kulturními 

aktivitami. Kontakt: Město Králíky, Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky, tel: 465 670 721 
(odbor Školství, kultury a tělovýchovy).

25. - 30. 7.
Bikechallenge 2010
Mezinárodní etapový závod horských 

kol. Město Králíky je cílem (26. 7.) a zá-

roveň následný den (27. 7.) místem startu 
etapy. Součástí akce je kulturní večer na 
Velkém náměstí. Kontakt: Město Králíky 
www.kraliky.cz, e-mail: j.divisek@orlicko.
cz, pořadatel: www.mtbchallenge.com

SRPEN 2010

Časovka jednotlivců na Suchý vrch - 
26. ročník

Cyklistický závod amatérů Červená Voda 
- Suchý vrch.

Králický  triatlon - 23. ročník
Veřejný závod: běh – 5 km, plavání – 400 

m, cyklistika 20 km. Kontakt: František 
Krátký, Zahradní 468, 561 69 Králíky.

15. 8.
Hlavní církevní pouť na Hoře Matky 

Boží u příležitosti svátku Nanebevzetí  
P. Marie

Pouť se koná v neděli, která je nejblíže 
datu 15. srpna. Kontakt: Poutní místo 
Hora Matky Boží, tel.: 731 598 752, www.
kraliky-klaster.cz, e-mail: kraliky@kraliky-
klaster.cz.

20. - 22.8.
CIHELNA 2010 + Společný víkend 

muzeí v Králické pevnostní oblasti V.
Společná akce klubů vojenské historie a 

sběratelů militárií, města Králíky, civilních 
subjektů, ve spolupráci s armádou ČR. 
Hlavním lákadlem jsou ukázky historic-
kých bitev v prostoru československého 
pevnostního pásma. Kontakt: Vojenské 
muzeum Králíky, Prostřední Lipka 1, 561 
69 Králíky, tel.: +420 465 632 466, www.
kpo1938.com, www.armyfort.com, e-mail: 
muzeum@armyfort.com.

21. 8.
Cena firmy ISCAREX Dolní Morava 

- Králický Sněžník - 11. ročník (kvalifi-
kace na MS)

Závod v běhu do vrchu - kvalifikace 
na mistrovství světa. Vypsané kategorie: 
juniorky a junioři 19 let a mladší, muži do 
39 let, nad 40, 50, 60 a 70 let, ženy do 34 
let, nad 35 a 50 let, lidový běh. Zařazen do 
českého poháru v běhu do vrchu a poháru 
ISCAREX CUP 2010. Délka hlavního zá-
vodu 13 km. Prezentace Areál Snů Dolní 
Morava. Kontakt: Iscarex, s.r.o., Morav-
ská 340, 560 02 Česká Třebová, tel.: 465 
530 214, www.iscarex.cz, e-mail: team@
iscarex.cz.

29. 8.
Králická cyklistická časovka - 8. 

ročník
Závod je zařazen do seriálu Moravské-

ho poháru. Kontakt: Jiří Kalousek, Leoše 
Janáčka 812, 561 69 Králíky, tel.: 721 698 
023, www.sk-mp.cz.

ZÁŘÍ 2010

4. 9.
Rally Pohoda - 6. ročník
Celodenní nenáročné soutěže se zába-

vou a výletem pro rodiny s dětmi do 15 
let. Kontakt: Mgr. Jiří Souček, Mgr. Hana 
Moravcová.

3. - 4. 9.
Výstava hub a mykologická poradna
Kontakt: Městské muzeum a IC Králíky, 

Velké náměstí 365, 561 69 Králíky, tel.: 465 
631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: 
info@muzeumkraliky.cz.

18. 9.
Králický Lískovec - 4. ročník
Závod v běhu do vrchu. Vypsané kate-

gorie: všechny, od ročníku 2002 a mladší 
až po ženy A, B a muže A,B,C,D Zařazen 
do Orlické běžecké ligy a poháru ISCA-
REX CUP 2010. Délka hlavního závodu: 8 
km. Prezentace - areál koupaliště Králíky. 
Kontakt: Lyžařský oddíl TJ Jiskra Králíky, 
p. Bedřich Novotný, Dolní 247, 561 69, 
Králíky, tel.: 737 754 286, e-mail: skiklub.
kraliky@centrum.cz.

14. Orlicko-kladský varhanní festi-
val - v návaznosti na Dny Evropského 
dědictví

Varhanní koncerty v Orlicko-kladském po-
mezí. Pořadatelé Klub na Střelnici ve spolu-
práci s Městským muzeem Králíky. Kontakt: 
Klub Na Střelnici, Karla Čapka 374, 561 69 
Králíky, tel.: 465 631 473, www.strelnice.cz, 
e-mail: strelnice@strelnice.cz.

25. - 28. 9.
Společný víkend muzeí v Králické 

pevnostní oblasti VI.  (čtyři dny – v úterý 
svátek)

Provozovatelé všech muzeí v Králické 
pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-
vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce 
v dobových uniformách s dobovou výzbrojí, 
různé výstavy. Samozřejmostí bude prodej 
pevnostní literatury a upomínkových před-
mětů. Kontakt: www.kpo1938.com.

Svatomichalská pouť
Kontakt: Městské muzeum a IC Králíky, 

Velké náměstí 365, 561 69 Králíky, tel.: 465 
631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: 
info@muzeumkraliky.cz.

ŘÍJEN 2010

30. - 31. 10.
Společný víkend muzeí v Králické pev-

nostní oblasti VII.
Provozovatelé všech muzeí v Králické 

pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-

Kalendář kulturních a sportovních akcí
v Králíkách a okolí v roce 2010
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vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce 
v  obových uniformách s dobovou výzbrojí, 
různé výstavy. Samozřejmostí bude prodej 
pevnostní literatury a upomínkových před-
mětů. Kontakt: www.kpo1938.com.

30. 10.

53. Výstup na Králický Sněžník
Kontakt: KČT Slovan Pardubice, Dagmar 

Ehrenbergerová, tel.: 739 569 070, 466 050 
217, ehrenbergerova@szs.pardubice.cz, 
www.kct-slovan-pardubice.info.

LISTOPAD 2010

Cyklus vlastivědných a přírodopisných 
přednášek. Kontakt: Městské muzeum a IC 
Králíky, Velké náměstí 365, 561 69 Králíky, 
tel.: 465 631 117, www.muzeumkraliky.cz, 
e-mail: info@muzeumkraliky.cz.

PROSINEC 2010

Adventní koncerty ZUŠ součástí aktivit 
je Zpívání pod vánočním stromem

Seriál adventních koncertů žáků ZUŠ Králí-
ky; včetně vystoupení dětí ZŠ, MŠ při zpívání 
pod vánočním stromem na Velkém náměstí. 
Kontakt: Základní umělecká škola, Nádražní 
483, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 242, Odbor 
školství MÚ Králíky www.kraliky.cz, e-mail: 
j.divisek@orlicko.cz.

Vánoční výstava v ZŠ Moravská
Základní škola Moravská - tradiční vánoční 

výstava dětských prací s mezinárodní účastí  
ve školní jídelně ZŠ Moravská Králíky. Sou-
částí této akce jsou  ukázky prací studentů 
Střední hotelové školy V. Priessnitze v Jese-
níku a Odborného učiliště Žamberk včetně 
předvádění výrobních postupů a technik. 
Kontakt: ZŠ Moravská, Moravská 647, 561 
69 Králíky, tel.: 465 631 603.

Vánoční výstava
Městská knihovna Králíky – tradiční 

vánoční výstava prací žáků Zvláštní školy 
v Králíkách. Kontakt: Městská knihovna, 
Velké náměstí 273, Králíky, tel.: 465 631 215, 
www.orlicko.cz/Kraliky/knihovna/, e-mail: 
mekn-kraliky@zamberk.alberon.cz.

Vánoční koncert žáků ZUŠ
Kontakt: Základní umělecká škola, Nádraž-

ní 483, 561 69 Králíky, tel.: 465631242.

Vánoční koncert na Hoře Matky Boží
Pěvecký sbor Corale při Gymnázium Žam-

berk a další hudební tělesa. Kontakt: www.
kraliky-klaster.cz.

Tradiční vánoční turnaj registrovaných a 
neregistrovaných hráčů stolního tenisu

Kontakt: Oddíl stolního tenisu při TJ Jiskra 

Kalendář kulturních a sportovních akcí
v Králíkách a okolí v roce 2010

Králíky.

Pravidelné celoroční akce:
Krátkodobé výstavy a varhanní koncerty 

-  Městské muzeum Králíky
Městské muzeum a IC, Velké náměstí 

365, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 117, www.
muzeumkraliky.cz, e-mail: info@muzeum-
kraliky.cz.

Koncerty, divadelní představení, kul-
turní akce, společenské akce – Klub Na 
Střelnici

Klub Na Střelnici, Karla Čapka 374, 561 
69 Králíky, tel.: 465 631 473, www.strelnice.
cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz.

Tématické výstavky, přednášky, kulturní 
akce „malých forem“ - Městská knihovna

Městská knihovna, Velké náměstí 273, 561 
69 Králíky, tel.: 465 631 215,  www.orlicko.
cz/Kraliky/knihovna/, e-mail: mekn-kraliky@
zamberk.alberon.cz.

Aktuální podrobný seznam nejbližších akcí, 
zpravidla s měsíčním předstihem je zadáván 
Informačním centrem při Městském muzeu 
v Králíkách na web: www.vychodni-cechy.
info/kraliky.

Kontakt: Městské muzeum a IC Králíky, 
Velké náměstí 365, 561 69 Králíky, tel.: 465 
631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: 
info@muzeumkraliky.cz.

Regiontour Brno 2010 
Ve dnech 14. – 17. ledna 2010 proběhl 

v Brně 19. ročník veletrhu cestovního ru-
chu Regiontour, představující turistickou 
nabídku regionů a oblastí naší republiky. 
Turistická oblast Králický Sněžník se 
prezentovala na tomto veletrhu v rámci 
expozice Východních Čech – Pardubic-
kého kraje. Návštěvníci měli o Králický 
Sněžník velký zájem, vítanými materiály 
byly cyklomapy, informace o vojenských 
památkách a možnosti ubytování, o kláš-

terním komplexu, známé byly Akce Cihelna 
i Králický karneval. Požadovány byly jako 
obvykle kapesní kalendáře a propagační 
předměty. Oslovení návštěvníci většinou 
oblast Králického Sněžníku znali, pobyt 
zde hodnotili kladně a mnozí připouštěli 
opětovnou návštěvu. Zaujaly také informace 
o nových rozhlednách v oblasti (Křížová 
hora a Klepáč) a o jedinečné expozici při-
bližující historii finanční stráže.

Zdenka Kroulíková
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KALENDÁRIUM
1. 2. 1899 přihlásila firma Friedrich Bayer a spol. k pa-

tentování synteticky připravenou kyselinu acetylsalicylovou 
- aspirin.

1. 2. 1903 zemřel britský matematik a fyzik George Gabriel 
Stokes. Narodil se 13. 8. 1819. Zabýval se optikou (luminis-
cencí, spektrální analýzou a difrakcí světla) a hydrodynamikou 
(pohybem viskózních tekutin a těles v nich).

1. 2. 1917 vyhlásilo Německo neomezenou ponorkovou 
válku, která byla důsledkem přerušení diplomatických styků 
USA s Německem.

2. 2. 1913 zemřel švédský vynálezce Carl Gustav Patrik de 
Laval. Narodil se 9. 5. 1845. Roku 1878 zdokonalil odstředivku 
na mléko tak, aby umožňovala nepřetržitý provoz. V letech 1883 
- 1889 vynalezl rovnotlakou axiální parní turbínu, opatřenou na 
obvodě velkým počtem drobných lopatek, na které se několika 
tryskami přiváděla pára.

3. 2. 1342 byl ledovými krami pobořen Juditin Kamenný most 
tak, že jeho oprava již nebyla možná.

3. 2. 1468 zemřel německý vynálezce knihtisku Johann Gut-
tenberg z Mohuče (vlastním jménem Gensfleisch). Narodil se 
přibližně r. 1400. Kolem roku 1450 tiskl z rámu první evropské 
knihy knihtiskem s vyměnitelnými kovovými literami odlitými 
z matric. Své pokusy patrně začal již kolem roku 1436. 

3. 2. 1622 byli omilostněni účastníci stavovského povstání, 
kteří přiznali své provinění proti císaři. Jejich majetek však byl 
zkonfiskován, levně jej získali vojenští velitelé a česká prohabs-
burská šlechta (zejména Albrecht z Valdštejna).

3. 2. 1859 se narodil a 3. 2. 1935 zemřel německý letecký 
konstruktér Hugo Junkers. R. 1915 postavil první celokovové 
letadlo a r. 1919 první celokovové dopravní letadlo.

3. 2. 1966 přistála na Měsíci sovětská automatická mezipla-
netární stanice Luna.

4. 2. 1719 vyšly poprvé první pravidelně vycházející české 
noviny. Vydal je Karel František Rosenmüller jako Sobotní 
(Outerní) Pražské poštovské noviny. 

5. 2. 1914 se narodil britský lékař, neurofyziolog, biofyzik, 
nositel Nobelovy ceny za objev iontového mechanismu mem-
brány nervových buněk Alan Lloyd Hodgkin. 

6. 2. 1847 použil vrchní lékař C. Opitz v klášterním špitálu 
U milosrdných Na Františku poprvé při operaci narkózy pomocí 
úteru. 

7. 2. 1855 se narodil český architekt, malíř, etnograf a profe-
sor ČVUT Jan Koula. Byl jedním ze zakladatelů uměleckého 
průmyslu v Čechách. Objevil hodnotu lidového interiéru a pr-
kenného nábytku. Věnoval se též návrhům skla, šperků, mříží, 
výšivek, sgrafit atd. Jako architekt řešil regulační problémy 
Prahy, navrhl Českou chalupu pro Národopisnou výstavu v roce 
1895. Zemřel 18. 5. 1919. 

7. 2. 1898 schválil Sbor obecních starších stavbu ústřední 
elektrárny v Holešovicích. Stavba byla dokončena v roce 
1900.

8. 2. 1834 se narodil ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendě-
lejev, objevitel periodického zákona chemických prvků, podle 
kterého novým způsobem uspořádal a napsal základy anorganic-
ké chemie. Usiloval o využití minerálního bohatství a o rozvoj 
průmyslu v Rusku, navrhl průmyslový způsob rafinace ropy.

8. 2. 1957 zemřel německý fyzik, nositel Nobelovy ceny 
z roku 1954 Walther Wilhelm Gerge Franz Bothe. Narodil se 
8. 1. 1891. Zabýval se štěpnou reakcí, kosmickým zářením, 
registrací jaderných částic a Comptonovým rozptylem. Roku 
1930 se stal spoluobjevitelem neutronového záření.

8. 2. 1979 zemřel britský fyzik maďarského původu a nosi-
tel Nobelovy ceny za objev holografie a jejího využití Dennis 
Gabor. Narodil se 3. 12. 1896.

9. 2. 1753 se narodil spisovatel, novinář a nakladatel Václav 
Matěj Kramerius. Roku 1789 založil knihkupectví a nakladatel-
ství Česká expedice a začal vydávat Pražské poštovské noviny, 
od r. 1791 Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny. Zemřel 22. 
3. 1808. 

10. 2. 1902 se v Amoy v Číně narodil americký fyzik Walter 
Houser Brattain, který společně s americkými fyziky Johnem 
Bardeenem (1908 - 1991) a Williamem B. Shockleyem (1910 
- 1989) získal roku 1956 Nobelovu cenu za fyziku za výzkum 
polovodičů a objev tranzistorového jevu. Zemřel 13. 10. 1987 
v Seattle ve Washingtonu. 

11. 2. 1847 se narodil americký fyzik a vynálezce Thomas 
Alva Edison. Se svými četnými spolupracovníky získal asi 1300 
patentů. Největší význam mají např. sčítač hlasů (1848), tiskací 
telegraf (1869), psací stroj (1871), duplexní a automatický 
telegraf (1871), uhlíkový reostat (1876), rozmnožovací stroj a 
fonograf (1877), mikrofon (1878), žárovka (1879), regulátor 
elektrických strojů (1880), elektrická lokomotiva, elektroměr, 
magnetický třídič rud, první elektrické dynamo (1881), první 
elektrická centrála (1882), pojistka (1885), kinematograf / fil-
movací kamera (1891), 1900 akumulátor, el. automobil (1902), 
vrtulník (1908). Zemřel 18. 10. 1931. 

12. 2. 1809 se narodil anglický přírodovědec a objevitel evo-
luční teorie Charles Robert Darwin. Zemřel 19. 4. 1882. 

13. 2. 1856 byl založen Spolek pro chemickou a hutní vý-
robu. 

14. 2. 1878 se narodil geniální konstruktér firmy Tatra Kop-
řivnice Ing. Hans Ledwinka. 

15. 2. 1564 se narodil italský fyzik, mechanik a astronom 
Galileo Galilei. Zemřel 8. 1. 1642.

15. 2. 1831 se narodil český architekt, podnikatel, mecenáš 
vědy a umění Josef Hlávka. Zemřel 11. 3. 1908.

15. 2. 1874 se narodil britský polární badatel sir Ernest Henry 
Shackleton, který mj. objevil jižní magnetický pól. Zemřel 5. 
1. 1922.

15. 2. 1959 zemřel britský fyzik a nositel Nobelovy ceny 
Owen Williams Richardson, který se zabýval např. zkoumáním 
termoelektronové emise, elektronové a kvantové teorie. Narodil 
se 26. 4. 1879.

15. 2. 1850 bylo v českých zemích poprvé použito telegrafu 
pro soukromou korespondenci. První telegrafní linka byla zří-
zena v roce 1846 z Vídně do Brna.

17. 2. 1934 byla vyhlášena první devalvace československé 
koruny. Její zlatý obsah byl snížen o šestinu z 44,58 mg na 
37,15 mg ryzího zlata. 

18. 2. 1923 zemřel v Praze na následky postřelení devatenác-
tiletým anarchistou Josefem Šoupalem český politik a národo-
hospodář Alois Rašín. Narodil se 18. 9. 1867 v Nechanicích 
v okrese Hradec Králové.

18. 2. 1318 schválila Městská rada na Starém Městě statut 
krejčovského cechu, které je nejstarším známým a dochovaným 
cechovním statutem v Čechách. 

19. 2. 1473 se narodil polský astronom a autor heliocentrické 
teorie Mikuláš Koperník. Zemřel 24. 5. 1543.

19. 2. 1859 se narodil švédský chemik, astrofyzik a nositel 
Nobelovy ceny Svante August Arrhenius. Zabýval se mj. stavbou 
vesmíru a slunečním zářením. Zemřel 2. 10. 1927.

19. 2. 1920 byl pražské české univerzitě navrácen název Kar-
lova univerzita a byla zde otevřena přírodovědecká fakulta.

20. 2. 1898 se narodil italský konstruktér a výrobce závodních 
a sportovních automobilů Enzo Ferrari. Zemřel 14. 8. 1988.  

21. 2. 1938 zemřel americký astronom George Ellery Hale. 
Narodil se 29. 6. 1868. Zabýval se sluneční fyzikou, zkonstru-
oval spektrohelioskop a spektroheliograf, byl zakladatelem 
hvězdárny na Mount Wilsonu.

21. 2. 1804 vyjel na koleje první parovůz tvůrce Richarda 
(pokračování na následující straně)
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Trevithicka (1771-1833). Dokázal utáhnout náklad 10 tun rudy 
a několik desítek osob.

22. 2. 1973 byl slavnostně otevřen a dán do provozu most 
Klementa Gottwalda, dnes Nuselský most. Je ve výšce 43 m nad 
Nuselským údolím. Je dlouhý 485 m a široký 26 m.

23. 2. 1884 se narodil polský biochemik a objevitel vitamínů 
Kazimierz Funk. Zemřel 29. 1. 1967.

23. 2. 1924 se narodil americký fyzik a nositel Nobelovy ceny 
za objev počítačové tomografie Allan Mac Leod Cormack.

23. 2. 1944 zemřel americký chemik belgického původu a 
vynálezce bakelitu Leo Hendrik Baekeland. Narodil se 14. 11. 
1863.

24. 2. 1928 začala podle urbanistického projektu architekta M. 
Urbana výstavba Barrandova. Postupně vznikla moderní vilová 
čtvrť s kavárnou, restaurací a terasami, plaveckým stadionem 
a filmovými ateliéry.

24. 2. 1912 se v Petrohradě (okres Plzeň) narodil český výtvar-
ník, ilustrátor, scenárista a režisér animovaných filmů Jiří Trnka. 
Nejprve navrhoval a vytvářel kulisy pro plzeňské divadlo Josefa 
Skupy, ve válečných letech se zapojil do pražského divadelního 
života návrhy scén a kostýmů. Byl zakladatelem studia Bratři 
v triku, spolu s H. Týrlovou a K. Zemanem zakladatelem českého 
animovaného filmu. Zemřel 30. 12. 1969 v Praze. 

26. 2. 1878 se v Praze narodila v Českých Budějovicích česká 
operní pěvkyně Ema Destinnová, vlastním jménem Kittlová. 
Dosáhla světové proslulosti a patřila k nejvýznamnějším předsta-
vitelům českého interpretačního umění. Zemřela 28. 1. 1930.

26. 2. 1834 zemřel vynálezce kamenotisku a litografie Alois 
Senefelder. Narodil se 6. 11. 1771.

27. 2. - 29. 2. 1784 postihla Prahu povodeň, která dosáhla 
vrcholu 28. února, kdy na Staroměstském náměstí bylo asi 
30 cm. Téhož dne pak byly poškozeny pilíře Karlova mostu a 
vojenská strážnice, stojící na jižní straně asi v polovině mostu, 
se zřítila do Vltavy.

27. 2. 1930 se v pražském kinu Alfa konala slavnostní pre-
miéra českého zvukového filmu Tonka Šibenice, natočeného 
režisérem K. Antonovem podle povídky E. E. Kische. Film byl 
dodatečně ozvučen v Paříži.

28. 2. 1743 se narodil francouzský mineralog a zakladatel 
krystalografie René Just Haúy. Zemřel 3. 6. 1822.

28. 2. 1883 bylo Staroměstské náměstí pokusně na dobu 14 
dnů osvětleno Křižíkovými obloukovými lampami. 

KALENDÁRIUM
(dokončení ze strany 7)

Kožní ordinace Červená Voda
MUDr. Monika Kotrlá

oznamuje, že nově ošetřuje i pojištěnce Vojenské 
zdravotní pojišťovny (stala se smluvní pojišťovnou 
našeho zdravotnického zařízení).
Ordinační hodiny:
úterý 9 - 14 hodin čtvrtek 9 - 14 hodin

Vyšetření je bez objednání, případné
dotazy na tel. 736 672 136.
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ZPRÁVIČKY Z EMMIČKY
Ani se nezdá, že opravdu uplynul měsíc a opět vás zdravíme z MC 

EMMA.
V únoru nás čekají některé důležité události, o které bychom se 

s vámi rády podělily.
Jednou z těch hlavních je Zápis do Dílny EMMA, který proběhne 

15. 2. Doufáme, že se přihlásí alespoň tolik dětí jako v minulém 
půlroce a že děti a rodiče budou i tentokrát tak spokojení. Těšíme se 
na děti, které už k nám chodily, ale i na ty nové…

Novinkou v akcích MC EMMA jsou Orientální tance, které pro ženy 
začátečnice bez ohledu na věk povede paní Jílková. Kurz orientálních 
tanců, jsme už v MC měly, ale pravidelnou možnost se „orientálně 
vyřádit“ ještě ne. Kurzovné bude minimální a kapacita je omezená, 
takže pokud máte chuť, určitě neváhejte.

V předstihu vás chci také upozornit na Burzu jarních věcí, která pro-
běhne sice až v březnu, ale už teď můžete začít třídit a připravovat.

Na závěr našich zpráviček zvu všechny maminky, které u nás ještě 
nebyly a mají chuť, aby našly odvahu a přišly. Uvidíte, že se vám u nás 
bude líbit a pokud ne, už nemusíte nikdy přijít…

Mějte se krásně, i když nesvítí slunce. Krásné zimní dny za MC 
EMMA přeje Kristina Brůnová 
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Česká obchodní společnost

největší prodejce použité manipulační techniky v České republice

příjme na tyto pozice nové zaměstnance

Asistent-ka Vedoucí Vedoucí
ekonomického	 manažer-ka	 manažer-ka
oddělení	 reklamy	 půjčovny	VZV
Požadujeme:	 Požadujeme:	 Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání v ekonomickém oboru - min. SŠ vzdělání v oboru - min. SŠ vzdělání 
- znalost práce na PC marketing, reklama - znalost práce na PC
- znalost cizího jazyka NJ - perfektní znalost práce na PC - znalost cizího jazyka výhodou

nebo AJ podmínkou - znalost cizího jazyka výhodou - ŘP skupiny B
- ŘP skupiny B - ŘP skupiny B - výborné komunikační
- příjemné vystupování - komunikativnost a organizační schopnosti
- komunikační a organizační schopnosti - časovou flexibilitu - příjemné vystupování
- časovou flexibilitu - samostatnost - samostatnost
- samostatnost - nástup možný ihned - časovou flexibilitu
- nástup možný ihned  - nástup možný ihned

Nabízíme: zajímavou a perspektivní práci v mladém kolektivu, odpovídající finanční ohodnocení, možnost profesního i osobního růstu. V případě 
Vašeho zájmu zasílejte svůj životopis na e-mail: rk@vzv.cz, popřípadě na adresu společnosti:

VYSOKOZDVIŽNÉ	VOZÍKY	s.r.o.,	561	61	Červená	Voda		524
informace u p. Kubíčkové na tel. č.: 773 997 330.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
28. 12.
- RM bere na vědomí nabídku na zpro-

středkování pronájmu/prodeje nemovitostí 
ve vlastnictví města Králíky společnosti 
RHINOCEROS, a.s., Most a ukládá ma-
jetkovému odboru oslovit další realitní 
kanceláře a zjistit jejich nabídky. 

- RM schvaluje osadnímu výboru 
Heřmanice pořízení dílů na elektronické 
zabezpečení kostela v Heřmanicích.

- RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace č. PU/0176/S k projek-
tu Vojenské muzeum Králíky, registrační 
číslo projektu CZ.1.13/3.1.00/02.00176 a 
pověřuje starostku podpisem dodatku. 

- RM schvaluje Dodatek č. ke Smlou-
vě o poskytování finančních příspěvků 
Sdružení obcí Orlicko na realizaci rozvo-
jových projektů a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

- RM schvaluje provedení opravy osvět-
lovací soustavy v příspěvkové organizaci 
Klub Na Střelnici z prostředků příspěvkové 
organizace.

- RM schvaluje smlouvy o běžném účtu 
mezi Českou národní bankou, Praha 1, a 
Českou spořitelnou, a.s., pobočka Svitavy 
a městem Králíky a pověřuje starostku 
jejích podpisem.

6. 1.
- RM schvaluje záměr podnájmu části 

pozemku p.p.č. 650/1 v k.ú. Králíky (cca 
697 m2) za účelem užívání a údržby pozem-
ku a sekání trávy za roční nájemné 100 Kč 
a ukládá MO záměr zveřejnit. 

- RM souhlasí s umístěním informač-
ních tabulí Králické pevnostní oblasti na 
pozemcích p.p.č. 1928 v k.ú. Králíky (2-4 
tabule) a p.p.č. 545, 544/2, 544/18 v k.ú. 
Prostřední Lipka (5 tabulí) společností 
Společnost přátel československého opev-
nění, o.p.s., Brno.

- RM schvaluje poskytnutí nebytových 
prostor – zasedačky v čp. 316 v Králíkách 
společnosti Centrum andragogiky, s.r.o., 
Hradec Králové ve dnech 13. 1., 15. 1., 20. 
1. a 27. 1. 2010 za nájemné 500 Kč/den.

- RM bere na vědomí žádost o poskytnutí 
finančního příspěvku občanskému sdružení 
Kontakt, Ústí nad Orlicí a ukládá vedoucím 
odboru ŠKT a odboru SV zajistit zařazení 
příspěvku ve výši 2000,- Kč do rozpočtu na 
rok 2010 jako přímý příspěvek z Dotačního 
programu pro rok 2010 .

- RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
změně stavby dle § 78, odst. 3 a 4 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu a § 16, odst.1 a 2 c vyhláš-
ky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření a dle části páté zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu -  „Změna 
stávající stavby – přístavba stávající pro-
vozní budovy na p.p.č. 1928 v k.ú Králíky 
a odstranění stávající haly na st.p.č. 1594 

v k.ú. Králíky před vstupem do dělostře-
lecké tvrze Hůrka“ na pozemcích: na st.p.č. 
1595 a p.p.č. 1928 v k.ú Králíky a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

- RM schvaluje veřejnoprávní smlou-
vu o provedení stavby dle § 116, odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plá-
nování a stavebním řádu a § 8 vyhlášky č. 
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu a dle části páté zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu - „Změna 
stávající stavby – přístavba stávající pro-
vozní budovy na p.p.č. 1928 v k.ú Králíky 
a odstranění stávající haly na st.p.č. 1594 
v k.ú. Králíky před vstupem do dělostře-
lecké tvrze Hůrka“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

13. 1.
- RM schvaluje záměr prodeje movité 

věci – pánského jízdního kola zn. ESKA, 
v.č. 8938100733 za kupní cenu 1.000 Kč a 
ukládá MO záměr prodeje zveřejnit.

- RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
3065 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.

- RM schvaluje nájemní smlouvu č. 372 
N 09/50 mezi města Králíky a Pozemko-
vým fondem ČR na pronájem pozemků 
p.p.č. 759 a 760 v k.ú. Prostřední Lipka.

Zároveň RM schvaluje dohodu o zapla-
cení úhrady za užívání nemovitostí k ná-
jemní smlouvě č. 372 N 09/50 mezi městem 
Králíky a Pozemkovým fondem ČR.

- RM schvaluje Smlouvu č. 020/2009/
ESP/1114/00 o sdružených službách 
dodávky elektřiny Zákazníkovi ze sítí 
nízkého napětí uzavřenou s dodavatelem 
United Energy Trading, a. s., PRAHA 1 a 
pověřuje starostku jejím podpisem  

- RM schvaluje Smlouvu o sdružených 
dodávkách zemního plynu č. 1000279072 
uzavíranou s firmou LAMA INVEST-
MENTS, a.s., HRADEC NAD MORAVICÍ  
a pověřuje starostku jejím podpisem.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 03.00 hod., a to v souvis-
losti s pořádáním maturitního plesu s tom-
bolou Gymnázia a základní školy Králíky, 
který se koná dne 12. 2. 2010, ve velkém 
sále Klubu Na Střelnici v Králíkách.

- RM schvaluje podpis licenční smlouvy 
s firmou DATRON, a.s. Česká Lípa

- RM jmenuje realizační tým pro projekt 
„Zvýšení turistické atraktivity Králické 
pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůr-
ka“ ve složení: starostka města pí Ponoc-
ná, místostarosta Bc. Doubrava, vedoucí 
odboru VTS p. Čuma, referent finančního 
odboru sl. Hájková, odborní konzultanti p. 
Vlček a Ing. Ráboň. 

- RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Technická vybavenost Na 
Skřivánku – I. etapa“, mezi městem Králí-

ky a firmou Agile spol. s r.o. Ústí nad Orlicí 
a pověřuje starostku podpisem dodatku.

20. 1.
- RM bere na vědomí nabídku ÚZSVM 

na prodej obrazů.
RM schvaluje poskytnutí nebytového 

prostoru – zasedačky v čp. 316 v Králíkách 
společnosti AgroKonzulta Žamberk, spol. 
s r.oŽamberk ve dnech 9., 10., 16. 2. 2010, 
16., 17., 23. 3. 2010 za nájemné 500 Kč/
den + DPH.

- RM doporučuje schválit změnu části 
katastrální hranice mezi k.ú. Červený Po-
tok a k.ú. Dolní Hedeč provedenou v rámci 
KPÚ v k.ú. Červený Potok a to:

pozemek p.p.č. 383 v k.ú. Dolní Hedeč 
bude v rámci provádění KPÚ Červený Po-
tok převedena do k.ú. Červený Potok.

- RM schvaluje vytvoření pracovní 
skupiny pro tvorbu koncepce prevence 
kriminality na území města v následují-
cím složení : Ponocná – vedoucí pracovní 
skupiny, členové pracovní skupiny - kpt. 
Ing. Němec, Mgr. Pohanková, Mgr. 
Švanda, Mgr. Mlynářová, Bc. Strnad – 
zapisovatel.  

- RM schvaluje rozpočtové opatření 
číslo 10038, 10042, 240 přidělená městu 
Králíky rozhodnutím Krajského úřadu 
Pardubického kraje a resortních a interní 
rozpočtové opatření číslo 150915, kterým 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o 3.121.431 Kč.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 03.00 hod., a to v souvis-
losti s pořádáním „Květinkového plesu“, 
který se koná dne 30. 1. 2010, ve velkém 
sále Klubu Na Střelnici v Králíkách.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 04.00 hod., a to v sou-
vislosti s pořádáním „Sportovního plesu“, 
který se koná dne 23. 1. 2010, ve velkém 
sále Klubu Na Střelnici v Králíkách.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 03.00 hod., a to v sou-
vislosti s pořádáním „Maturitního plesu 
SOUo Králíky, který se koná dne 5. 3. 
2010, ve velkém sále Klubu Na Střelnici 
v Králíkách.

- RM schvaluje podpis dodatku č. 
M01/2010 ke smlouvám o využití progra-
mového vybavení.

- RM schvaluje smlouvy o připojení pro 
jednotlivá odběrní místa s firmou RWE 
Zákaznické služby, s. r. o., Ostrava-Morav-
ská Ostrava a pověřuje starostku podpisy 
těchto smluv. 

- RM schvaluje podání žádosti o po-
skytnutí grantu z prostředků Pardubického 
kraje na akci Artex 2010 a pověřuje vedou-
cího odboru ŠKT podat žádost o přidělení 
finančních prostředků.

- RM jmenuje škodní komisi ve složení 
Bc. Doubrava – předseda, pí Pecháčková 
a Ing. Bouška - členové
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Tříkrálová sbírka 2010
Letošní tříkrálová sbírka se vydařila, v Krá-

líkách a přilehlých vesnicích bylo vybráno a 
odesláno na účet Charity České republiky 
55.203,- Kč. To je dosud největší částka. Za 
to všem dárcům velmi pěkně děkujeme.

Sbírka probíhala od 6. do 10. ledna. Účast-
nilo se 10 skupin koledníků, letos nás posílilo 
10 skautů, kteří utvořili 3 skupiny. Sobota 9. 
ledna byla hlavním koledním dnem, kterého 
se účastnily všechny skupiny. 

Na zahájení všem účastníkům požehnal 
pan farář Baschant. Koledující děti se vy-
fotily u fary a rozešly se po celém  městě. 
Tříkrálové skupiny chodily i po vesnicích. 
Všichni koledníci i jejich průvodci si za-

slouží velké uznání.
Počasí už tradičně přichystalo překva-

pení, tentokrát spoustu čerstvě napadlého 
sněhu, který v mnoha místech ještě nebyl 
vyhrnutý. I přes tuto obtíž se podařilo projít 
větší část města než v minulých letech. Po-
kud naši koledníci někoho nezastihli nebo 
někam už nedošli, omlouváme se.

Srdečně děkujeme všem občanům Králík 
a přidružených vesnic za příspěvky do sbír-
ky a případné dárky dětem ve formě ovoce 
nebo sladkostí. Doufáme, že návštěva a 
zpěv malých i větších koledníků potěšila 
Vaše štědrá srdce.

Oblastní charita Letohrad, která sbírku 

organizuje v naši oblasti použije peníze na 
následující účely:

Občanská poradna: bezplatné, nezávis-• 
lé, nestranné a diskrétní poradenství. 
Sídlo má v Ústí nad Orlicí, kontaktní 
místo má v Letohradě.
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská • 
služba : má střediska v Letohradě, Lan-
škrouně,Ústí nad Orlicí, České Třebové, 
Chocni a Vysokém Mýtě.
Centrum Pod Střechou: volnočasové ak-• 
tivity pro děti a mládež v Letohradě.
Pečovatelská služba v Domě pokojného • 
stáří: je v Ústí nad Orlicí.
Mateřské centrum Kopretina v Horní • 
Sloupnici: provoz od r. 2005.
Fond na rozvoj nových a rozšíření • 
stávajících projektů: Charita provozuje 
několik projektů a chystá nové.
Přímá pomoc : pomoc tělesně postiže-• 
ným a sociálně slabým rodinám.
Osobní asistence.• 
Regionální půjčovna kompenzačních • 
pomůcek.

Za farnost Králíky
Vlasta Danielová

Živý betlém
Již tradičně začátkem prosince skauti 

a skautky začaly nacvičovat Živý betlém. 
Bylo potřebné sehnat texty, kostýmy, jes-
ličky a nacvičit doprovodné zpěvy.

Po všech nutných přípravách se mohlo 
představení Živého betléma uskutečnit. 
Na slavnost Narození Páně 25. prosince 
se v červenovodském kostele odehrával 
příběh Svaté rodiny. Nechyběli ani andělé, 
pastýři a tři králové. Zpěv koled zněl v prů-
běhu celého dění. Také letos byla součástí 
Živého betléma sbírka na pomoc postiže-
ných leprou. Je to zákeřná, ale vyléčitelná 
nemoc. O dva dny později jsme odehráli 
tento příběh v králickém kostele. Při sbírce 
v Červené Vodě se vybralo 6.000,- Kč a 
v Králíkách 2.952,-Kč. Peníze poputují na 
konto Likvidace lepry. 

Děkujeme tedy rodičům a všem kdo se 
přišel na nás podívat a přispěl do sbírky. 

Skauti střediska Bílá liška Červená 
Voda

Policie ČR Obvodní oddělení
Králíky informuje

Okradená důchodkyně – Králíky – 7. 
1. 2010

Dnes v odpoledních hodinách kolem 
12,45 hodin navštívila místní pečovatelský 
dům nad parkem dvojice neznámých lidí. 
Tento pár prošel celý dům a nabízel brou-
šení nožů a nůžek . Proti tomu, nikdo nic 
nenamítá, jen kdyby to nebyla záminka pro 
spáchání krádeže. Muž brousil a žena vy-
čkala až důvěryhodná důchodkyně ukázala, 
kde má uschované peníze a ty pak odcizila. 
Škoda která stařence vznikla činí 10.000,-
Kč. Z místa tato dvojice odejela osobním 
motorovým vozidlem modré barvy. Muž 
měl výrazné kruhy pod očima a žena byla 
vysoká 180 cm. Oba mluvili nářečím, které-
mu důchodkyně nerozuměla. Stejný případ 
měla lanškrounská policie před koncem 
roku, kde z místa činu dvojice odejela vo-
zidlem OPEL Astra tmavě modré barvy. Do 
současné doby policie po těchto pachatelích 
pátrá marně. Kdyby někdo z okolo bydlících 
nebo občanů králicka měl bližší informaci k 
vozidlu nebo k osobám, pomohlo by to poli-
cistům při pátrání. Za případnou spolupráci 
předem děkujeme.

Okradená důchodkyně - Červená Voda 
-  22. 1. 2010

Králická policie v pátek zadokumen-
tovala případ další okradené důchodkyně 

v Červené Vodě. Tato 
žena přišla o celko-
vou částku 7.000,-Kč. 
Odlišnost od jiných 
případů je v tom, že 
zde je pachatel znám 
a vzhledem k rodin-
ným vazbám, bude záležet na poškozené, 
zda dá souhlas se stíháním podezřelého. 
Problematice okrádání seniorů ze strany 
různých pseudovýběrčích je věnována 
stálá pozornost ze strany policie včetně 
preventivního působení. Policisté připravili 
tématické přednášky v pečovatelských do-
mech v Králíkách a Červené Vodě. Věříme, 
že tato prevence přispěje ke zlepšení infor-
movanosti starších spoluobčanů - čemu se 
vyhnout a jak postupovat v případě takové 
nešťastné události. 

Alkohol za volantem v pátek večer – 
Králíky – 22. 1. 2010

Při silniční kontrole byla králickým 
policistům stanovena povinnost provádět 
dechové zkoušky u každého kontrolovaného 
řidiče. Policisté byli při plnění svých úkolů 
důslední a tak v pátek byla dechová zkouška 
u kontrolovaného řidiče pozitivní. Více jak 
1,3 promile alkoholu. Věc je dokumento-
vána, jako trestný čin dle ustanovení § 274 
odst.1 trestního zákoníku ve zkráceném 

přípravném řízení.
Pokus krádeže vloupáním – Králíky 

– 24. 1. 2010
Dva neznámí pachatelé se dopustili po-

kusu krádeže vloupáním do prodejny textilu 
v Králíkách na Velkém náměstí. Pachatelům 
se nepodařilo do objektu vniknout a věci 
odcizit, proto je případ veden jako pokus 
krádeže. Případu byla věnována ze strany 
králické policie zvýšená pozornost a tak již 
druhý den se na našem oddělení zpovídala 
dvojice podezřelých osob. Policisté správně 
vyhodnotili zajištěné stopy a systematická 
práce policistů vedla k úspěšnému objasnění 
případu.

npor. Ing. Roman Němec
vedoucí oddělení
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ELEKTRONICKÉ UPOMÍNKY
Městská knihovna v Králíkách používá stej-

ně jako většina veřejných knihoven software 
táborské firmy LANius s.r.o. – knihovnický 
systém CLAVIUS. Jeden z modulů uvedeného 
systému zajišťuje posílání  upomínek a ozná-
mení o rezervaci knih elektronickou poštou 
na e-mailové adresy čtenářů.  Umožňuje to 
propojení tohoto modulu s modulem evidu-
jícím výpůjčky knih a časopisů. 

Protože v posledním období hodně stoupá 
počet čtenářů, kteří využívají elektronickou 
poštu, mohly jsme přistoupit k zavedení 
změny v dosavadním systému doručování 
upomínek čtenářům, kteří překročili vý-
půjční lhůtu. 

S platností od 1. února 2010 měníme způ-
sob zasílání upomínek dospělým čtenářům, 
který přinese knihovně i úsporu na poštov-

ném a na nákladech na tisk. (V roce 2009 
bylo vystaveno 157 upomínek dospělým a 
106 dětem!)

Čtenář zaregistrovaný v oddělení pro 
dospělé a v čítárně, který bude mít zájem, 
aby mu výhradně elektronicky byly zasílány 
předupomínky ( tj. upozornění, že se blíží 
konec řádné výpůjční lhůty, za které čtenář 
nic neplatí) a upomínky, podepíše při své 
nejbližší návštěvě knihovny Prohlášení a 
sdělí svou e-mailovou adresu. 

Čtenáři, kteří e-mailovou korespondenci 
nepoužívají, budou i nadále dostávat upo-
mínky v tištěné podobě tak, jak je stanoveno 
ve Výpůjčním řádu knihovny.

Ivana Marečková

DOPORUČUJEME 55+
Dvouměsíčník 55+ se jako jediný maga-

zín svého druhu  zaměřuje  na lidi ve věku 
55+, kteří stále chtějí žít aktivně, zajímají se 
o dění kolem sebe a chtějí si užívat života. 

Časopis 55+, který začal vycházet zhruba 
před rokem, je pro čtenáře SPOLEČNÍ-
KEM – čtenář tam najde dobré čtení a 
hezky s ním stráví čas, PRŮVODCEM – 
pomáhá čtenářům s orientací v problematice 
související s jejich věkem (zdraví, právní 
aspekty života starších lidí atd.), RÁD-
CEM – cíleně radí čtenářům v oblastech, 
které se bezprostředně týkají jejich věku a 
životní situace – finance, cestování, strava 
atd., POMOCNÍKEM – je také místem, 
na které se mohou obrátit a kde jim vyjdou 
vstříc, poradí, pomohou.

V propagačním materiálu se výstižně 
píše:

Zapomeňme spolu na rok narození - věk 
je přece stejně jenom číslovka... Spolu 
vypátráme (odtajníme, zjistíme, nalezne-
me), kde jsme nenahraditelní, kde máme 
perspektivu, kde jsme důležití. Kde nejsme 
babičky a dědečkové, či jenom senioři za 
lajnou, ale Pánové a Dámy. Zjistíme, co 
nám zlepší zdraví, náladu, kde prožijeme 
nezapomenutelné chvíle.

Elektronickou podobu časopisu najdete 
na adrese: www.padesatpetplus.cz, starší 
čísla jsou na webové stránce k dispozici 
ke stažení.

Z tisku a internetu vybrala
Ivana Marečková

Jak se saunujeme v Moravské školce
Naše MŠ má ve své budově saunu, kterou 

od podzimu do jara každou středu s dětmi 
využíváme. Sanujeme se ve 3 skupinkách 
s hodinovým intervalem.

Vlastnímu saunování předchází jednak 
proškolení učitelek o saunovacích postu-
pech, souhlas rodičů – popřípadě dětského 
lékaře a poučení dětí o tom, co se v sauně 

děje a jak se musíme chovat.
Saunování probíhá ve 4 fázích: 
• svlékání dětí a umývání pod sprchou
prohřívání v sauně - učitelka se snaží 

navodit klidnou atmosféru vyprávěním po-
hádky, řešíme jednoduché otázky, hádanky, 
slovní a jazykové hříčky

• ochlazení sprchou probíhá nejprve od 

nohou až po celé tělo, respektujeme indivi-
duální potřebu dítěte, hrajeme zábavné hry 
s vodou. Prohřátí a zchlazování opakujeme 
2-3x, na závěr se děti osprchují vlažnou 
vodou a důkladně osuší ručníkem

• po oblečení děti odpočívají na podlož-
kách, relaxují při pohádce, vyprávění, rela-
xační hudbě. Tekutiny doplní vlažným čajem 
a po odpočinku následuje klidová hra.

Děti se na saunování těší, je to pro ně 
výjimečné zpestření.

Co znamená saunování:
Saunování v podstatě představuje „vze-

stup“ tělesné teploty do úrovně umělé horeč-
ky. A opětný „pád“ k normální teplotě. 

Saunování zlepšuje vlastní obranný sys-
tém organismu, zlepšuje periferní krevní 
oběh, prohlubuje dýchání, rozšiřuje perifer-
ní průdušky, zlepšuje kloubní pohyblivost, 
odstraňuje svalovou únavu, vede k ústupu 
astmatických potíží, působí příznivě na du-
ševní zdraví, odstraňuje napětí a vyvolává 
dobrou náladu.

Psychologové uvádějí, že pravidelné 
saunování vede i ke zvýšení osobní odvahy 
a sebevědomí.

MŠ Moravská

Ilustrační fotografie.
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Společenská kronika

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

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

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

88 let - Marie Marušková
84 let - Věra Röllová,
 - Margita Havlová
82 let - Růžena Petruželková
81 let - Eliška Filipová,
 - Elfrída Venclová
79 let - Vladimír Beran
78 let - Helmut Schramme,
 - Marie Kalousková
76 let - Jan Krejčí
75 let - František Sekanina,
 - Žofia Mišurcová

74 let - Valburga Dostálová,
 - Leopold Fogl
73 let - Anna Barvínková
72 let - Viktor Kolbe,
 - Květa Gáblerová
71 let - Josef  Seidl
70 let - Bernard Barnat,
 - Josef Hlad,
 - Jaroslav Vorel,
 - Miroslav Vích,
 - Jiří Šenk,
 - Marie Hauptmanová

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka 
v měsíčníku Králický zpravodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence 
obyvatel, s rodným listem dítěte.

Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod

POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 
465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Kraj-

ský úřad/Informace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
06. 02. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
07. 02. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
13. 02. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
14. 02. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
20. 02. So MUDr. Krčálová Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
21. 02. Ne MUDr. Krčálová Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
27. 02. So MUDr. Mareš Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 613 103
28. 02. Ne MUDr. Mareš Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 613 103

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.

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“
Libuše Metelková, František Andrlík, Pavel Rupprich

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Koupím byt v Králíkách do 450.000 
Kč. Platím hotově. Předem děkuji za na-
bídky. Tel.: 732828100, e-mail: pisella@
seznam.cz.

Hledám letní byt pro 1 osobu od 1. 5. 
do 30. 9. pro víkendové pobyty a dovole-
nou. Tel.: 723 472 806, e-mail: kladsko@
gmail.com.

Prodej bytu 1+1 v Králíkách do osob-
ního vlastnictví. Tel.: 603742106, e-mail: 
l.dostalek@wo.cz.

Prodám prostorný byt 1+1 v Králíkách. 
Bližší informace na tel. 737 328 660 v době 
od 16.00 do 18.00 hod. E-mail: byt.prodej@
atlas.cz.

Byt 1+1 nebo 2+1 hledá matka se dvě-
ma dětmi. Předem děkuji za nabídky. Tel.: 
737370525.

Hledám k pronajmutí byt 1+1, popř. 
garsoniéru. Tel.: 606503992.

Do konce roku se chci přestěhovat 
k vám do té krásné Orlické přírody. Proto 
hledám byt 2+1 nebo 2+KK do ca. 50 čtv. 
metru plochy. Jsem nekuřák. Děkuji za 
každou informaci. Tel.: 0049 9161 5930, 
brunner.g@web.de.

Hledám pronájem malého bytu v Krá-
líkách asi na 2 - 3 roky. E-mail: pebu@
atlas.cz.

Šipkový turnaj
v Prostřední

Lipce
V sobotu 16. ledna 2010 večer uspořádali 

hasiči ve své klubovně v Prostřední Lipce 
již tradiční zimní šipkový turnaj, který se 
vydařil. Byly sestaveny čtyř a pětičlenné 
skupiny soutěžících. Každý soutěžící házel 
třikrát a výsledky byly zaznamenávány jak 
pro jednotlivce, tak pro skupinu. Vítězové 
skupin pak postoupili do závěrečného kola, 
kde bylo možné na závěr vyhlásit vítěze 
soutěže. Soutěž probíhala dvoukolově a do 
celkového hodnocení se započítával lepší 
výsledek. Vítězové byli odměněni věcnými 
cenami. Hodnocení soutěže měl na starosti 
Martin Brůna. Soutěže se zúčastnilo 32 
hráčů z Prostřední Lipky a blízkého okolí, 
přihlíželo a fandilo 15 přátel.

Děkuji paní Anně Řezníčkové 
z pohřební služby KASPO 
za uspořádání důstojného 
rozloučení se zesnulou mou 
ženou Libuší Metelkovou.

Ing. Jan Metelka
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Program na ÚNOR
úterý   2.   DOKONALÝ ÚNIK   zač. ve 20:00 hod
Cliff (Steve Zahn) a Cydney (Milla Jovovich) jsou mladý pár 

dobrodruhů, který tráví své líbánky na cestách po nejkrásnějších 
a nejodlehlejších plážích na Havaji. Při cestách po divokých, 
opuštěných stezkách si připadají jako v ráji. Pak se ale setkají se 
skupinkou vyděšených turistů, kteří probírají děsivou vraždu jiného 
páru – a z ráje na zemi se stává opravdové peklo.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 95 min.

úterý   9.   MIKULÁŠOVY PATÁLIE   zač. v 17:00 hod
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další 

hrdinové senzačních příběhů dětských knížek o Mikulášovi se 
konečně dostávají na filmové plátno. Za 50 let od vydání první 
knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí 
po celém světě.

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; 90 min.

úterý   9.   3 SEZÓNY V PEKLE   
20:00 hod

Celovečerní debut uznávaného 
reklamního režiséra Tomáše Ma-
šína volně vychází z autobiografie 
filozofa a levicového intelektuála 
Egona Bondyho. Třemi sezónami se 
myslí léta 1947-1949, kdy osudové 
proměny dosavadního charakteru 
Československa zasáhly do života 
mladého básníka.

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

úterý   16.   AVATAR   zač. v 19:00 hod
Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo 

s obyvatelstvem žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. 
Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře 
velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. 
Pandořané se ale rozhodně nehodlají nechat kolonizovat a dojde k tvr-
dému střetu. Snímek posouvá hranice kinematografie přinejmenším 
v technické oblasti, na svoji premiéru čekal více jak 10 let, až budou 
k dispozici dostatečně výkonné počítače k digitální animaci.

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; ŠUP; 160 min.

TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
úterý   23.   zač. v 19:00 hod
Pokračování úspěšného romantického hororu Stmívání podle 

bestsellerů Stephenie Meyerové. Osmnáctiletá Bella (člověk) marně 
přesvědčuje svého přítele Edwarda (upír), aby ji také proměnil 
v upírku. Edward naopak opustí město a Bella se sblíží s indiánským 
mladíkem Jacobem (vlkodlak).

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 130 min.

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
pátek 26. zač. ve 20:00 hod
Křehký autobiografický 

příběh o nelehkém dospívání 
v krušných časech normalizace 
podle oceněného scénáře spi-
sovatelky Terezy Boučkové, 
dcery dramatika Pavla Kohou-
ta, natočila Irena Pavlásková. 
Film zdobí pečlivá evokace 
sedmdesátých let minulého 
století prostřednictvím výpravy 
a kostýmů.

Vstupné 55,-; přístupný; ŠUP; 
110 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
ÚNOR 2010

PLES CELNÍHO ŘEDITELSTVÍ
pátek 5. zač. v 19:30 hod
Pořádá Celní úřad Ústí nad Orlicí, vstupenky paní Marie Šoková, 

tel.: 465 569 211.
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA KRÁLÍKY
pátek 12. zač. v 19:00 hod
Pořádá maturitní ročník gymnázia, informace na tel: 465 631 306.
50. KRÁLICKÝ KARNEVAL
pátek 19. – sobota 20.   zač. v 19:00 hod
Pořádá Sdružení pro Králický karneval, informace  www.karne-

valkraliky.estranky.cz
HASIČSKÝ PLES
sobota 27. zač. v 19:30 hod
Obnovenou součást králického plesového kalendáře pořádá SDH 

Králíky, hudba BETA Letohrad. Předprodej vstupenek je v Králí-
kách (Zverimex v Dlouhé ulici) a v Červené Vodě (Drogerie TETA), 
další infomace pan Dominikus, tel.: 731 166 481.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Taneční setkání
2010 v Králíkách

V sobotu 16. 1. 2010 se od 14 hodin konalo na Střelnici v Krá-
líkách Taneční setkání 2010. Tato alternativní soutěžní přehlídka 
se v Králíkách konala již potřetí. Zavítaly k nám soubory z mnoha 
měst naší republiky i ze zahraničí  - soubor ze Žiliny. Každý si 
odvezl ocenění a s prázdnou neodešly ani tanečníci z Králík. Jednu 
z hlavních cen a to nejlepší choreografii ve II. kategorii scénického 
tance získali žáci 3. ročníku s choreografií „Brnkačka“.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím z Králík, 
jejich rodičům, divákům a především sponzorům, bez kterých by se 
letošní přehlídka nemohla konat, jmenovitě: Město Králíky, Vinárna 
U Chorvata, Pekárna Falta Králíky, Seven - K Králíky, Květinka 
Monika. Dík patří také hodným „ženám“, které napekly pro účin-
kující koláčky, paní Jarmile Hejtmanské, Vlastě Koubové, Laděnce 
Krupařové, Soně Doubravové, Martě Libichové, Dáše Kovářové a 
Majce Brůnové. Dále děkuji našim mladým osvětlovačům Martinu 
Opravilovi a Pájovi Strnadovi, zvukaři Milanu Sedláčkovi a také 
Pavlu Strnadovi, za příjemné zázemí Střelnice. S děkováním nemohu 
zapomenout na naše mladé konferenciéry Míšu Musilovou a Romču 
Švédu a jejich pravou ruku pí Kristinu Brůnovou. S organizací a 
hladkým průběhem přehlídky pomáhali také učitelé ZUŠ.

Iva Musilová

Zveme všechny své příznivce 
a milovníky hezkých písniček 
na přátelské posezení 

do hotelu Beseda• 
ve čtvrtek 4. března 2010• 
od 16 hodin.• 

Hraje hudební skupina Pepy 
Koukola a my věříme, že si zná-
mé písničky pozpíváte s námi.

Těší se na vás Lalakroužek, pě-
vecký kroužek seniorů.

Kulturní centrum Letohrad
vás zve do Domu kultury v Letohradě

Vyšetřování ztráty třídní knihy
Divadlo Járy Cimrmana
13. 3. v 19.30 hodin (vstupné 320,- Kč).

„Hvězdy jak je neznáte“ - Recitál Karla Gotta
17. 3. v 19.30 hodin (vstupné 950,- Kč). 

Předprodej vstupenek v Informačním centru v Letohradě 
(tel.: 456 622 092).
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Program kulturních a sportovních akcí
v Jablonném nad Orlicí - ÚNOR

MANŽEL PRO OPALU
Komedie o dobrých duších a špatných 

strašidlech, které svedl dohromady inze-
rát. Hrají: K. Fialová, L. Lipský, N. Kon-
valinková, B. Formanová, Č. Gebouský 
nebo D. Vejražka. V neděli 7. února 2010 
v 19 hodin v sále kina. Předprodej v Infor-
mačním centru, tel. 465 641 371 

VALENTÝNSKÝ DISKOPLES
Sobota 13. 2. ve 20 hodin na sále ho-

telu U Dubu, Dj René Kulhavý, pořádá 
Občanské sdružení Kamarádi.

OKOUZLENÍ DŘEVEM
Meditativní intarzie – Jan Mařík
Vernisáž v neděli 14. února 2010 v 18 

hodin v Kulturním a informačním centru 
čp. 30. Výstava potrvá do 17. dubna 
2010.

Program širokoúhlého kina v Jablon-
ném nad Orlicí - únor  2010

čtvrtek 4. února v 19,30 hodin – Love 
and Dance – Polsko

„Love and Dance” je film, v němž se 
mezi rytmem a tancem rodí láska, ve 
kterém první krůčky hrdinů po parketu 
strhnou lavinu nečekaných událostí. 
Hlavní hrdinka snímku, začínající no-

vinářka Hania, nesměle přešlapuje na 
prahu kariéry. Právě dostala úkol, jenž 
se má stát jejím vstupním testem. Jenže 
svět, do kterého vyzbrojená diktafonem 
právě vyrazila, obrátí její dosud poklid-
ný a pečlivě naplánovaný život vzhůru 
nohama. Objeví v něm vášeň, rytmus a 
hudbu a nechá se jimi zcela pohltit. Se-
známí se s Wojtkem, milovníkem street 
dance, který sní o kariéře na Broadwayi, 
a začne pod jeho vlivem přemýšlet, zda je 
se svým současným, poněkud přízemním 
snoubencem skutečně šťastná.

123 min., vstupné: 59 + 1 Kč, přístupný 
od 12 let.

pondělí 8. února v 19,30 hodin – 3 
sezony v pekle – ČR, Slovensko, Ně-
mecko

Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnos-
ti, extravaganci, humoru a nekonečnému 
očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému 
dandymu a vtipnému provokatérovi je 
právě devatenáct. Utíká z domova, aby 
se vydal na nekonvenční pouť oslavující 
svobodu a umělecké ideály. Žije přítom-
ným okamžikem, obdivem k surrealismu a 
krásným ženám. Život se zdá být báječný, 
pokud ho vychutnáváte v cigaretovém 
kouři, lehkém opojení likérem a po boku 
fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan 
píše básně a vrhá se nadšeně do zničující 

romance s nezávislou a bisexuální Janou. 
Akční život plný inspirujících erotických 
her, hádek, výbuchů smíchu, dobové 
taneční hudby, ale i dramatických poli-
tických změn, prožívají čerství milenci 
naplno. 

110 min., vstupné: 69 + 1 Kč, přístupný 
od 12 let.

pondělí 15. února v 19,30 hodin – 
Protektor – ČR 

Příběh osudového vztahu dvou lidí, kte-
ří na pozadí válečného dramatu prožívají 
vlastní drama soukromé. Příběh o skuteč-
ných citech, o lásce, která v extrémních 
dobách může vést až na samou hranici 
sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu a 
naději. Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou 
důstojnost a nakonec o život v temných 
časech Protektorátu.

100 min., vstupné:69 + 1 Kč, přístupný 
od 12 let.

Jarní prázdniny s pohádkou 

Pondělí 22. února v 18,00 hodin – 
Kung Fu Panda – animovaná pohádka 
– vstupné 30,- Kč.

Čtvrtek 25. února v 18,00 hodin – 
Madagaskar 2 – animovaná pohádka 
– vstupné 30,- Kč.
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