
Květen 2010/číslo 5   Ročník VIII. (Králicko XX.)     Cena 12 Kč

Sdružení pro králický
karneval informuje

Sdružení pro králický karneval rozdělilo finanční prostředky 
z letošního karnevalu na podporu mládežnického sportu a hendi-
kepovaných pro rok 2010 takto:

Spolky:
 Den rekordů ( škola)  1000,- Kč
 Klub důchodců   1000,- Kč
 Tělesně postižení   1500,- Kč
 Turisté (výstup na Lysou horu)  2000,- Kč
 Rally Pohoda   5000,- Kč
Jednotlivci:
 Jan Divíšek (triatlon,duatlon)  1000,- Kč
 Lukáš Lohynský (stolní tenis)  1000,- Kč
 Jakub Fabian (cyklistika)  1000,- Kč
 David Vostrčil (cyklistika)  1000,- Kč
 Robin Kaplan (lední hokej)  1000,- Kč
Oddíly (oddíly mládeže):
Lední hokej TJ Jiskra 60000,- Kč
Kopaná FC Jiskra  50000,- Kč
Lyžování TJ Jiskra 35000,- Kč
Stolní tenis TJ Jiskra 20000,- Kč
Kopaná  Sokol Boříkovice   3000,- Kč

Vážení králičtí přátelé,
dovolte mi, abych se vyznal ze své upřímné lásky k Vašemu městečku. 

Asi se divíte jaký já, obyvatel západočeského pohraničního městečka, mám 
vztah ke Králíkům. Tož tedy od začátku:

Už moje první návštěva Králík byla dobrodružná. Je tomu už bezmála 
42 let, kdy jsem jako zaměstnanec holešovické Tesly přijel do pobočného 
závodu v Králíkách spolu s kolegou a kolegyní vyzkoušet výrobu nového typu 
žárovek. Do Králík jsme přijeli odpoledne 20. 8. 1968. Po krátké návštěvě 
v továrně a po ubytování v hotelu Beseda mě můj kolega J.D., který Králíky 
velmi dobře znal, protože tam prožil mnoho měsíců zaváděním výroby, pro-
vedl městečkem, které se mi na první pohled zalíbilo. Večer jsme zakončili 
v restauraci hotelu Zlatá labuť. Velmi mě tam zaujalo krásné dřevěné ostění 
restaurační místnosti a na něm zvlášť nápis: „Králíky městečko plné milých 
krás, kdo jednou přijde, vrátí se po čase zas“. Tenkrát jsem ještě netušil jak 
osudově pravdivý, alespoň v mém případě, ten nápis bude.

Leč tenkrát ještě mi nebylo dopřáno Králík si více užít. Ráno jsme byli 
probuzeni tlukotem na dveře a vyděšeným voláním pokojské „Jsme ob-
sazený!“. Sbalili jsme zavazadla a dobrodružnou cestou částečně stopem, 
částečně lokálkou a rychlíkem jsme se vrátili do Prahy. Ale vzpomínka na 
krásné městečko Králíky mně v mysli zůstala.

Ještě koncem roku 1968 se naskytla další příležitost navštívit při pracovní 
cestě Králíky. Bylo to sice jen na jeden den, ale co jsem tam v Tesle poznal 
veselých a přátelských lidí. Dnes už to mohu říci, je to dávno promlčené, 
ale na hru „Kapitán Bum pije poprvé“, kterou jsme si po splnění pracov-
ních povinností před odjezdem na technické kontrole zahráli nadosmrti 
nezapomenu.

A začal jsem do Králík jezdit pravidelně. I na několikadenní cesty. Od-
poledne po práci jsem věnoval toulkám po králickém okolí, navštívil jsem 
klášter, bunkry, dokonce i na Suchý vrch jsem si vyšlápl. A přišlo léto 1969. 
Kam na dovolenou? V mém případě byla volba jasná – do Králík! Ubytoval 
jsem se jako obvykle v Besedě a začal vyrážet na výlety po Králíkách a okolí. 
A jednoho dne jsem potkal a dal se do řeči s děvčetem, které jsem znal z Tesly. 
A v létě 1970 byla svatba!

Prožil jsem v Králíkách nezapomenutelných, neváhám napsat krásných 
– však jsem byl mladý a milosrdný čas případné rány zahojí - sedm let. 
Dodnes vzpomínám na tolik spolupracovníků a spolupracovnic v Tesle a 

vůbec na spoustu králických přátel. Nebudu je zde jmenovat, i když jejich 
jména mám v srdci, ale co kdyby ošidná paměť na některého zapomněla, 
do smrti by mě to mrzelo. Je mi smutno u srdce, když ve Zpravodaji občas 
čtu, že některý z nich už je u té velké armády tam nahoře. Snad se tam s nimi 
jednou setkám také.

Osud je však osudem. Život neběží tak, jak si ho člověk nalajnuje, přijdou 
i chvíle trpké. A tak jsem se musel z Králík odstěhovat až na druhý konec 
republiky. Ale na Králíky jsem nikdy nezapomněl. Mým toužebným přáním 
bylo ještě někdy se do Králík podívat. A před čtyřmi a znovu před třemi 
roky se mi moje přání splnilo. Po třiceti létech jsem Králíky opět navštívil a 
prožil tam několik šťastných dní, dokonce i s některými dávnými přáteli se 
viděl. Mnohé další jsem možná i potkal, ale zub času už na našich obličejích 
zahlodal, tak jsem je třeba ani nepoznal. 

Znovu jsem prošel důvěrně známá místa. Mnohé se změnilo, mnohé 
však zůstalo tak, jak jsem znal před léty. Srdce mě zabolelo z osudu Tesly, 
kde jsem pracoval. Dlouho jsem postál před vrátnicí a bylo mi moc smutno. 
Ještě horší osud postihl její pražskou matku. Z té nezůstal jediný kámen, jen 
zplanýrovaná plocha. Pookřál jsem v hotelu Zlatá labuť, kde příjemný mladý 
číšník, ale s profesionální grácií staré školy mě na můj dotaz po tom, kam se 
podělo staré dřevěné ostění zavedl do zamčeného salonku, kde jsem ho opět 
uviděl a mohl si zavzpomínat.

Tak jsem se vyznal ze své lásky ke Králíkům. Nepřeháním, když napíšu, 
že Králíky jsou pro mne to nejkrásnější místo na světě!

Jan Hajský, Kraslice

V měsíci květnu oslaví 85 
let pan Franz Jentschke, 
čestný občan města Králí-
ky. U přiležitosti tohoto vý-
znamnému jubileu děkuje-
me panu panu Jentschkemu 
za všechny aktivity, které 
osobně nebo prostřednic-
tvím jím založené nadace 
vykonal a vykonává. Velmi 

si vážíme trvalého úsilí zaměřeného na obnovu církev-
ních památek v našem kraji. 

Jménem zastupitelstva města Králíky Jana Ponocná, 
starostka města Králíky

Ředitel Gymnázia a základní školy Králíky 
vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro 
studium na gymnáziu. Bližší informace na 
zadní straně obálky zpravodaje.
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Střepy a střípky z historie Muzea čs. opevnění z let 1935-38 
Pěchotní srub K-S14 „U cihelny“ Králíky

PROMĚNA RUINY aneb DESET LET MUZEA K-S 14
Proměny pěchotního srubu K-S 14 „U ci-

helny“ v posledním desetiletí jsou příkladem 
toho, co dokáže nekonečné nadšení, odhodlání a 
výdrž amatérských vojenských historiků. Ruina, 
„utopená“ v bažině, obklopená černými sklád-
kami komunálního a nebezpečného odpadu, se 
změnila ve významný kulturní stánek a unikátní 
vojensko-historicko-technickou památku. Srub 
každoročně navštíví tisíce návštěvníků, pravi-
delně se stává hlavní kulisou bojových ukázek 
akce Mobilizace Cihelna. Ještě nedávno vřed na 
tváři města Králíky je dnes místem pro relaxaci, 
poučení a rozjímání nad minulostí… .

Stav pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ 
odpovídal na počátku vyklizovacích, zpřístup-
ňovacích a rekonstrukčních prací na jaře 1998 
skutečnosti, že tento historicky cenný objekt 
patřící do soustavy čs. opevnění budovaného 
v letech 1935–1938 prošel několika vlnami 
těžké devastace a měl velmi pohnuté osudy. 
Jen v případě málokterého pevnostního objektu 
z tohoto období jsou osudy tak dobře zachycené 
a uchované. 

Abychom snáze pochopili rozsah a význam 
jeho proměny, připomeňme si nejprve ty událos-
ti, které z dokonalé, v září 1938 plně vybavené 
a k boji připravené pevnostní stavby udělaly 
v průběhu desetiletí železobetonovou trosku 
a pro mnohé náhodné kolemjdoucí doslova 
odpudivý vřed na tváři krajiny. 

Co je srub K-S 14?
Objekt K-S 14 „U cihelny“ je představitelem 

samostatného pěchotního srubu v oboustranném 
dvoukřídlém provedení, ve III. třídě odolnosti 
tzn., že stěny vystavené palbě ve směru od 
nepřítele mají tloušťku 275 cm a  střešní deska 
250 cm. Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) 
jej zadalo k výstavbě spolu s dalšími objekty 
dne 9. června 1936 jako 3./III. stavební podú-
sek ŽSV III Králíky. Prvním pracovním dnem 
na 3. podúseku se stal 22. červen 1936, lhůtu 
k provedení stavby ŘOP stanovilo na 220 dnů. 
Podúsek budovala pražská stavební firma Ing. 
Jan Matoušek. Celková zadávací částka za sedm 
objektů podúseku (sruby K-S 14 až K-S 20) 
činila Kč 5,979.363,65. Do září 1938 se podařilo 
stavebně dokončit, vybavit a téměř kompletně 
vyzbrojit všechny tyto objekty.

Na stavbu srubu spotřebovala firma 2 110 m3 

betonu, vybetonovala jej ve dnech 29. září až 
8. října 1936. Následovala práce na vnitřních 
příčkách, instalace vnitřních rozvodů a výbavy, 
montáž výzbroje. Ta byla v jeho případě velmi 
silná – dva protitankové kanóny spřažené 
s těžkým kulometem, dvě dvojčata těžkých 
kulometů, těžký kulomet v sólo provedení a pět 
lehkých kulometů. Minomet ráže 9 cm, v září 
1938 ještě nebyl namontován. Na objektu byly 
osazeny dva pancéřové pěchotní zvony. Osádku 
srubu mělo tvořit 43 vojáků.

Cihelna měla pohnutou historii
Počátkem října roku 1938, na základě zná-

mých událostí, armáda bez boje objekt opouští. 
Srub je zbaven výzbroje, odvezeny jsou veškeré 
zásoby včetně munice, demontována je řada 
vnitřního zařízení a část překážkového systé-
mu. Těsně před opuštěním objektu osádkou 

zde spáchal její příslušník – četař Arnošt Hrad 
– demonstrativní sebevraždu. Svým činem 
protestoval proti odstoupení pohraničního území 
republiky bez boje. Jeho čin přibližuje pocity, 
náladu a cítění tehdejších obránců republiky. 
Odcházeli z předem vybudovaných obranných 
pozic jen velmi neradi a v naprosté většině 
proti své vůli. 

V roce 1939 se stal srub součástí úseku 
opevnění, který chtěla německá armáda podro-
bit důkladným zkouškám. V rámci rozsáhlého 
zkušebního programu byl srub K-S 14 znovu 
zcela vybaven, vystrojen a plně vyzbrojen. Pro 
zkoušky nechali okupanti dokonce dodat dva 
pevnostní minomety (pro pěchotní zvon a pro 
kasematovou střílnu na pravé straně srubu, pod 
střeleckou místností), které v září 1938 ještě 
nebyly čs. armádě k dispozici. Na levé střílně 
smíšené zbraně (protitankový kanón vz. 36 
spřažený s těžkým kulometem vz. 37) provedli 
Němci před zkouškami stavební úpravy – na-
montovali zde padací pancéřovou okenici (clo-
nu). Ta se pak rovněž stala cílem postřelovacích 
zkoušek. Tak dobře dochované pozůstatky clony 
lze vidět jen zde. Vlastní zkoušky proběhly 
na podzim roku 1940. Němečtí odborníci při 
nich sledovali funkčnost veškerého vnitřního 
zařízení, výkony zbraní a provedli zde různé 
režimy paleb. V závěru zkoušek prošel srub 
zkušebním postřelováním pěchotními i dělostře-
leckými zbraněmi a to až do ráže děl 21 cm. Na 
několika místech srubu došlo rovněž k testům 
ženijních náloží. Stopy zkoušek poznamenaly 
pancéřové zvony, střílny a značně především 
týlové stěny objektu. Srub však přes značnou 
devastaci, s ohledem na množství dochované 
vnitřní výbavy, představoval v poválečném ob-
dobí na poměry Československa unikát. Stal se 
opakovaně, společně s několika dalšími objekty 
opevnění, například cílem exkurzí posluchačů 
vojenské akademie Antonína Zápotockého 
(dnes Univerzita obrany v Brně) stavebního a 
ženijního zaměření.

Devastace pokračovala
Po roce 1953 ani pěchotní srub K-S 14 

neunikl aktivitě n. p. Kovošrot. Ten jej zbavil 
pancéřových zvonů, při trhacích pracích došlo 
k dalšímu značnému poškození objektu.

V 60. letech minulého století nastalo postupné 
zbavování srubu dnes tak vzácných pozůstatků 
jeho vnitřního zařízení a výbavy – vzduchotech-
niky, zařízení filtrovny, rozvodů vody a elektro-
instalací. Okolí srubu začal n. p. Tesla Králíky 
využívat k deponování odpadů z výroby zářivek 
a žárovek a místní obyvatelstvo jako prostor pro 
černé skládky komunálního odpadu. Ukládání 
odpadů různého druhu pak pokračovalo v okolí 
srubu až do začátku 90. let minulého století.

V rámci výstavby odchovny mladého do-
bytka v bezprostřední blízkosti srubu došlo 
k rozsáhlým úpravám terénu, přičemž zemní 
práce přerušily drenáže kanalizace objektu a 
narušily odvodnění celého prostoru. To následně 
značně negativně ovlivnilo vlhkostní poměry 
uvnitř srubu. 

Ruina objektu chátrala až do počátku 80. let 
minulého století, kdy Ministerstvo vnitra ČSSR 
započalo s úpravami srubu pro potřeby civilní 

obrany. Na objektu proběhly různé neobvyklé 
stavební práce, zejména zazdění střílen a otvorů. 
Byl přiveden elektrický proud a telefon, okolí 
srubu bylo upravováno navážkou. Většina těchto 
prací srubu rovněž příliš neprospěla. Navážky 
změnily vlastnosti okolního terénu k horšímu 
– ten se postupně proměnil v bažinu. Materiál 
použitý k opravám srubu, především vyzdívkám 
kráterů po zásazích těžkých dělostřeleckých 
granátů, neměl vhodné vlastnosti a jakost, což 
se rovněž projevovalo negativně. 

První změny k lepšímu
V roce 1988 na podzim jevil srub a jeho 

oplocení známky opuštěnosti, proto si skupinka 
nadšenců, později aktivních na nedaleké dělo-
střelecké tvrzi Bouda, dovolila při příležitosti 50. 
výročí úmrtí četaře Arnošta Hrada na stěnu srubu 
umístit skromnou pamětní destičku. Destička 
z nerezu byla na stěnu při cementována bez 
jakýchkoliv oficiálních povolení. Na svém místě 
vydržela přibližně rok.

Další, tentokrát významné změny v okolí 
srubu proběhly v roce 1994 při oficiálním slav-
nostním odhalení pamětní desky četaři Hradovi, 
což se událo dne 2. října 1994 za přítomnosti 
vysokých důstojníků AČR (generálové Ne-
kvasil, Podešva, Procházka). V rámci této akce 
došlo nejen k očištění části okolí stavby, ale 
i k úpravě vzhledu povrchu srubu – vybourání 
zazdívek některých střílen, nanesení cementové 
omítky apod. 

Pamětní deska odhalená roku 1994 však na 
srubu rovněž dlouho nevydržela. Ta současná, 
umístěná tak, že ji nelze ani poškodit, ani do tře-
tice zcizit, byla obnovena nákladem Společnosti 
přátel čs. opevnění v roce 1998 a při akci Bouda 
98 ji slavnostně odhalil generál Voznica.

Do jara 1998 však srub znovu zarostl a práce 
na jeho očištění od nesčetných náletových dřevin 
musely začít nanovo. V roce 1994 provedená 
omítka postupně odpadala. 

Začíná se psát nová historie
Od dubna 1998 se datuje nová, doufejme, že 

již navždy pozitivní historie objektu. Po dohodě 
s vedením města Králíky došlo totiž k zapojení 
objektu do bojových ukázek – později známých 
pod názvem „Mobilizace Cihelna“ a následně 
byl objekt zpřístupněn veřejnosti. Nositeli 
pozitivních změn byli nadšenci z Muzea čs. 
opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda. Ti v první 
fázi prací po dohodě s představiteli města a 
orgány městského úřadu provedli: odstranění 
veškerých náletových dřevin, likvidaci skládek 
komunálního odpadu v bezprostřední blízkosti 
srubu, vykácení vzrostlých dřevin z bažin kolem 
srubu a důkladné vyklizení vlastního srubu od 
odpadků a sutě. 

Po čase se vytvořila skupina nadšenců, kteří 
měli zájem objekt postupně rekonstruovat. 
Tato nevelká skupina bunkrologů provedla 
celou řadu prací: vybourání zazdívek střílen, 
jejich očištění a nátěry, vybrání zasypaných 
diamantových příkopů, vyčištění kanalizace 
objektu včetně dvou revizních šachet, očištění 
všech ocelových obkladů stěn a zbytků výbavy 
srubu z ocelového materiálu a jejich nátěry, 

(pokračování na straně 4)
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dozdívky některých poničených cihelných příček, postupnou rekonstrukci 
elektrického rozvodu. 

Velmi výrazně se zapojila i AČR, která v rámci výcviku příslušníků 
záchranných a výcvikových základen (ZVZ) a v rámci přípravy cvičení 
„CIHELNA“ s nasazením těžké techniky zlikvidovala v okolí srubu K-S 
14 obrovské množství odpadů a skládek a z větší části upravila do pů-
vodního stavu okolní terén: desítky kubíků odpadů pocházejícího z n. p. 
Tesla Králíky byly vyvezeny z pravého protitankového příkopu, množství 
komunálního odpadu zmizelo z levého protitankového příkopu, podařilo 
se odstranit betonové kry po odstřelu levého pancéřového zvonu, bagr 
vyčistil zapuštění překážek v pravém palebném vějíři zbraní srubu a očistil 
i pozůstatek překážek po obvodu objektu. 

Od roku 2002 správu muzea a opravy objektu zajišťuje pro město 
Králíky neziskové občanské sdružení Vojensko-historický klub ERIKA 
Brno. Objekt je veřejnosti zpřístupněn ve velkém rozsahu, neboť zázemí 
pro provoz muzea se podařilo z interiéru srubu odsunout. Podařily se 
instalovat první panely s expozicí věnovanou čs. opevnění, čs. armádě v 
roce 1938 a čet. Hradovi a v roce 2003 byl v horní části objektu vybudován 
základ stálé expozice o založení Republiky československé v roce 1918 a 
návratu čs. legií do vlasti s unikátní výstavou o počátcích válečné chirurgie 
a vojenského lékařství. 

Na jaře roku 2004 konečně dospěl ke zdárnému konci – po několika 
letech trvání – proces převodu srubu od Ministerstva obrany ČR do majetku 
města Králíky. Záchrana a obnova „Památníku odhodlání a zrady“ tak 
konečně začala v daleko vyšším tempu než tomu bylo do té doby.

Jako prostory s doplněným názorným dobovým mobiliářem nebo repli-
kami se podařilo zpřístupnit ubikace poddůstojníků, místnost telefonisty, 
strojovnu, ubikaci velitele a skladiště PHM. V podzemních prostorách ob-
jektu (ubikace mužstva a filtrovna) provozovatelé muzea vytvořili plochy 
pro další expozice. V objektu jsou již sedm let prováděny konzervátorské 
práce a opravy kovových a betonových částí, probíhají práce k zajištění 
odvodnění a izolace objektu od nepříznivých vlivů počasí a odstranění 
poškození způsobených na objektu za II. světové války a po ní.

V roce 2005 se podařilo dospět k dohodě s Okresním muzeem v Ná-
chodě, kde byly v expozici tvrze Dobrošov od 70. let minulého století 
deponovány velké pozůstatky vzduchotechnických rozvodů původem 
z pěchotního srubu K-S 14, o jejich převezení zpět na místo původní 
instalace. Z hlediska expozic původní výbavy srubu K-S 14 šlo o počin 
zásadního významu. Torza vzduchotechniky obsahují jednotlivé díly 
z filtrovny, střelecké místnosti minometu a nasávání vzduchu do objektu. 
Jako nejvzácnější a výrobně náročné lze označit prvky z filtrovny objektu. 
Jednotlivé komponenty byly rozebrány, očištěny, restaurovány a postupně 
instalovány na původní místo. 

V posledních pěti letech se úsilí nadšenců z Muzea K-S 14 zaměřilo na 
silně devastovaný zevnějšek srubu. Dnes návštěvník jen stěží uvěří tomu, 
jak těžce byly stavební části srubu devastovány zkušební dělostřelbou a 
trhavinami v době okupace a neodborným vytržením pancéřových zvonů 
Kovošrotem. 

Nejdříve se začaly zahlazovat hluboké šrámy v týlových stěnách a kr-
akorci nad vstupem. Následně začala postupná proměna pravého krycího 
křídla srubu, otočená pohledově do předváděcí plochy akce Cihelna. Už 
v létě 2008 složitou práci korunovala a završila instalace zdařilé makety 
pancéřového zvonu, provedená tvarově věrně ze železobetonu a ocelových 
prvků. Srub se pro oči kolemjdoucích zcela změnil. A jakoby tento úspěch 
motivoval nadšence k dalšímu zvýšení intenzity prací – proběhly o rok poz-
ději všechny hrubé stavební práce na obnově levého krycího křídla srubu a 
ještě před akcí Cihelna 2009 se podařilo instalovat i stejně zdařilou maketu 
druhého pancéřového zvonu. K úplnému návratu původní podoby stavební 
části srubu tak zbývá jen dokončit omítky na levém krycím křídle objektu 

a některé další drobnosti. V blízké budoucnosti se připravuje také obnova 
nápisů, kterými svůj srub opatřila osádka v roce 1938. Na krakorec nad 
vstup do srubu se vrátí: BYLI JSME A BUDEM!, na krakorec nad pravou 
skupinou střílen směrem ke tvrzi Hůrka pak heslo: VYTRVÁME!

Spolu s kultivovaným a udržovaným okolím objektu se toto místo stává 
jedním z těch, kterými se malé městečko Králíky může chlubit !

Přehled expozic
Muzeum ve srubu K-S 14 proslavily netradičně zaměřené expozice, 

které uchopily složitá dějinná období a společenská témata. Velmi podrob-
ně propracovaným dlouhodobým scénářem expozic a výstav se zásadně 
odlišuje od obdobných aktivit. 

První neobvyklou expozici věnovali provozovatelé muzea ve spolupráci 
s Policií ČR oblasti prevence sociálně-patologických jevů.  Výstava doku-
mentovala činnost Národní protidrogové centrály PČR Praha v boji s 
organizovaným zločinem. Věnovala se také způsobům identifikace drog 
a psychotropních látek v organismu. 

V červenci 2006 došlo k zahájení výstavy Zločiny komunismu – Lidé 
proti lidem, zabývající se obdobím mezi lety 1945–61 v Československu. 
Výstava představovala výsledek společné práce Muzea K-S 14, Úřadu pro 
dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, Policie ČR, Národního 
archivu v Praze, Kabinetu dokumentace a historie vězeňství Vězeňské 
služby ČR a Hornického muzea v Příbrami. Popisovala události po pře-
vratu v roce 1948, seznamovala s politickými procesy a stalinskou justicí 
v Československu. Návštěvník mohl shlédnout autentické dokumenty 
z procesů s Dr. Miladou Horákovou a spol., s církevními představiteli, 
např. A. Machalkou, V. Tajovským a spol. a další. 

V říjnu 2007 proběhla za přítomnosti řady hostů vernisáž výstavy 
Život četaře Arnošta Hrada. Osobnost četaře Hrada a jeho tragickou 
smrt v Králíkách donedávna provázela řada nejasností. Odpovědi na četné 
otázky po téměř 70-ti letech nabízí stálá výstava umístěná ve střelecké 
místnosti minometu v pravé části dolního patra srubu. Pracovníci muzea 
hledali materiály, bádali a připravovali výstavu dva roky. Výstava přinesla 
nejen odpovědi na některé otázky z Arnoštova života v době před jeho 
vojenskou službou, ale i poznatky grafologů a jiných odborníků. Unikátní 
soubor rodinných fotografií ze sbírek K-S 14 byl zveřejněn vůbec poprvé. 
Během vernisáže došlo k odhalení bronzové busty četaře A. Hrada, jejímž 
autorem je sochař Ondřej Štoček z Brna. O osobnost Arnošta Hrada se 
začala zajímat díky činnosti Muzea K-S 14 „U cihelny“ v publicistickém 
pořadu i televize Nova. 

Podzim 2009 patřil vernisáži stálé výstavy věnované Finanční stráži 
Republiky československé. Příprava expozice, která je jedinečnou v celé 
České republice, probíhala ve spolupráci s pěti dalšími českými muzei 
a partnery ze Slovenska a trvala tři roky. Klíčovou součástí výstavy je 
pietní místo s pamětními deskami příslušníků Finanční stráže, kteří za-
hynuli při výkonu své nelehké služby. Autorem desek, které zvýrazňuje 
dominantní plastika českého lva, je opět brněnský sochař Ondřej Štoček. 
Návštěvníci mají v expozici možnost se seznámit s činností Finanční 
stráže v oblastech našeho někdejšího pohraničí, s historií pašeráctví na 
Králicku, expozice také popisuje osudy některých příslušníků této dnes již 
neexistující ozbrojené složky. K vidění jsou zde četné zajímavé exponáty. 
Výstava, tak jak je pojata, ctí památku všech příslušníků Finanční stráže, 
kteří stáli u zrodu Republiky československé, chránili její státní hranice 
proti daňovým a celním únikům a později i proti ozbrojeným nepřátelům. 
Napomáhá mapování historie regionu a navazuje na celkový scénář ex-
pozic v pevnostním objektu.

napsal: Ing. Martin Ráboň, pro KZ upravil: Panuš
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Oznámení o době a místě konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky se konají v pátek 
28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

Místy pro konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky pro 
Město Králíky jsou:

volební okrsek č. 1
Sídlem volebního okrsku je Gymnázium 

a základní škola Králíky, budova 5. května 
412, Králíky, a to pro voliče bydlící v ulici: 
Berlínská čp. 405, 406, 525, 526; Dolní 
čp. 184, 185, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 
245, 247, 248, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 389, 511, 512, 513, 514, 515, 516; 
Hradecká čp. 195, 197, 198, 201, 202, 224, 
229, 386, 633, 634, 652; Hřbitovní čp. 226, 
227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 390, 
530, 638, 639, 642, 641, 654; Kosmonautů 
čp. 521, 522, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 
868, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 
878, 879, 880, 881, 882, 884; Luční čp. 235, 
373, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 
463, 464; Moravská čp. 418, 421, 481, 647; 
Na Křižovatce čp. 188, 190, 191, 192, 193; 
Na Mokřinách čp. 665, 666, 667, 668, 669, 
940, 942, 941; Na Příkopě čp. 244, 246, 249; 
Nádražní čp. 395, 476, 477, 478, 479, 480, 
482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 
653,841, 842, 843, 844, 845; Pivovarská čp. 
158, 160, 161, 163, 261, 382; Plynárenská 
čp. 420, 425, 567, 568, 569, 570, 573, 580, 
579; Pod dět. domovem čp. 459, 574, 575, 
576; Předměstí čp. 208, 209, 211, 213, 221, 
223, 225; Tkalcovská čp. 183, 187, 655, 656; 
Tovární čp. 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
413, 415, 419, 649, 670; U Zastávky čp. 396, 
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 
408; 5. května čp. 372, 383, 385, 388, 391, 
410, 411, 416, 417, 433, 435, 444, 465, 466, 
491, 518, 519, 523, 524, 571, 572, 577.

volební okrsek č. 2
Sídlem volebního okrsku je Gymnázium 

a základní škola Králíky, budova Velké 
náměstí 367, Králíky, a to pro voliče bydlící 
v ulici: Červenovodská čp. 302, 461; Dlouhá 
čp. 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 
348, 349, 350, 351, 353; Hluboká čp. 7, 8, 
11, 12, 13, 14, 265, 266, 267, 268, 269; J. 
Opletala čp. 19, 20, 21, 22, 23, 45, 90, 92, 116, 
117, 118, 121, 126, 127, 128, 129, 132, 360, 
361; Ke Skalce čp. 1001, 1002, 111; Malé 
náměstí čp. 322, 338; Moravská čp. 292; Na 
Pískách čp. 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
141, 142, 143, 144, 145, 378, 549, 650; Na 
Skřivánku čp. 149, 150, 152, 153, 154, 381, 
517; Nábřežní čp. 125, 375; Pivovarská čp. 
146, 147, 148, 151; Příční čp. 352; Růžová čp. 
293, 462; Slunná stráň čp. 155, 156, 157, 159, 
162, 379,380; Valdštejnova čp. 323, 324, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 

335, 336, 337, 347, 359, 914; V Bytovkách 
čp. 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664; Velké 
náměstí čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 272, 274, 275, 276, 
277, 354, 355, 356, 357, 358, 362, 363, 364, 
366; Zahradní čp. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 34, 468, 469; Ztracená čp. 9, 10, 631, 
632; 17. listopadu čp. 44, 89, 114, 115, 123, 
320, 321, 467.

volební okrsek č. 3
Sídlem volebního okrsku je Městský úřad 

Králíky, Karla Čapka 316, Králíky, zase-
dací místnost II. patro, a to pro voliče bydlící 
v ulici: A. Jiráska čp. 450, 554, 555, 556, 
557, 596, 598, 599, 626, 627, 628, 629, 630, 
642; A. Dvořáka čp. 769, 770, 771, 772, 773, 
774, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783; 
B. Smetany čp. 558, 559, 562, 563, 564, 565, 
566; Červenovodská čp. 695; F. Palackého 
čp. 445, 448, 451, 456, 581, 583, 584, 622; 
Hedečská čp. 73, 93, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 
106, 107, 109, 110, 112, 119, 120; Husova 
čp. 452, 454, 455; J. Nerudy čp. 600, 601, 
602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 
611, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 623, 624, 
751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758,760, 
761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 784; 
J. Švermy čp. 690, 694, 696, 697, 698, 699, 
700, 701, 714, 715; K Parku čp. 496; Karla 
Čapka čp. 305, 306, 307, 308, 309, 311, 317, 
460, 475, 492, 494, 501, 502, 503, 504, 505, 
506, 507, 508, 509, 541, 542, 543, 550, 560, 
746, 747; Leoše Janáčka čp. 804, 805, 806, 
807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 
816, 817, 818; Lidická čp. 535, 539, 540; 
Malé náměstí čp. 303, 304; Nové Domovy 
čp. 591, 592, 593, 594, 595; Orlická čp. 473, 
493, 495, 497, 498, 499, 500, 531, 532, 533, 
534, 538, 546, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 
682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 
692, 748, 749, 750, 759; Polní čp. 43, 46, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 
79, 547, 890, 891, 892, 893; Příkrá čp. 40, 
42, 315, 424; Růžová čp. 470, 471, 472, 474, 
693, 645; Sadová čp. 318, 319; Sportovní 
čp. 536, 544, 545, 675, 738, 739, 740, 741, 
742, 743, 744, 745; V Aleji čp. 313, 446, 
453, 457, 458, 551, 552, 553, 612, 613, 778; 
V. Vančury čp. 702, 703, 704, 705, 706, 707, 
708, 709, 710, 711, 712, 713, 716, 717, 718, 
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 
728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 
737, 920; Z. Fibicha čp. 786, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803; Za Pilou čp. 95, 96, 
100, 101, 105, 108, 122, 671, 672, 673, 674, 
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 830, 831, 832, 833, 834; 17. listopadu 
čp. 37, 38, 49, 113. 

volební okrsek č. 4
Sídlem volebního okrsku je Mateřská 

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

79, 80, 81, 82, 83; Horní Hedeč čp. 2, 3.
volební okrsek č. 5
Sídlem volebního okrsku je Klubovna 

SDH, Dolní Boříkovice, a to pro voliče 
bydlící v části obce: Dolní Boříkovice čp. 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 
37, 43, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 72, 74, 76, 83, 
94, 95, 96, 97, 100, 101, 104, 106, 107, 110, 
111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 
123, 124, 125, 127, 129, 132, 136, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 163, 170, 
171, 172, 175, 177, 181, 182, 183, 186, 187, 
188, 189, 190; Horní Boříkovice čp. 3, 10, 
11, 27, 28, 167. 

volební okrsek č. 6
Sídlem volebního okrsku je Dolní Hedeč 

č.p. 2, Poutní dům, a to pro voliče bydlící 
v ulici, části obce: Hedečská čp. 76, 80, 81, 82, 
84, 85, 86, 87, 88, 91, 94; Dolní Hedeč čp. 3, 
4, 6, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 30, 35, 40, 43, 
44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 59, 60, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 73, 74, 78, 85, 89, 91, 100, 101, 
112, 113, 114, 117, 119; Kopeček čp. 1, 2.

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

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

volební okrsek č. 8
Sídlem volebního okrsku je Mateřská ško-

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

volební okrsek č. 9
Sídlem volebního okrsku je Klubovna 

SDH, Horní Lipka, a to pro voliče bydlící 
v obci: Horní Lipka čp. 2, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 
21E, 23E, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 
47, 52, 56, 65, 68, 70, 77, 80, 93, 100, 115, 
128, 129, 131, 138, 143, 153.

volební okrsek č. 10
Sídlem volebního okrsku jsou Heřmanice 

u Králík č.p. 102, rekreační zařízení, a to 
pro voliče bydlící v obci: Heřmanice čp. 3, 6, 
9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 44, 58, 59, 60, 
61, 63, 67, 70, 73, 83, 91, 99, 100, 101.

Více Info naleznete na úřední desce nebo 
na www.kraliky.eu.
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Za jeden den petice
539 podpisů pro gymnázium
Vážení čtenáři, jak asi mnozí víte, vzhle-

dem k dění kolem další existence králického 
gymnázia jsme napsali otevřený dopis zastu-
pitelstvu města, ve kterém jsme zastupitele 
vyzývali k podpoře otevření 1. ročníku pro 
školní rok 2010/2011. Myslíme si, že jde 
o zásadní rozhodnutí, které rozhodne nejenom 
o budoucnosti gymnázia, ale celého města.  
Tento dopis jsme zastupitelstvu předali na 
jeho pracovním zasedání 19. dubna 2010. Po 
jednání zastupitelstva jsme se rozhodli otevře-
ní 1. ročníku podpořit peticí. Předpokládám, 
že většina z vás o těchto událostech dobře ví 
a že není potřeba se o všem znovu obšírně 
rozepisovat.  Petici jsme zahájili v úterý 20. 
dubna a za jediný den se na podpisové archy 

podepsalo 539 občanů Králík i Červené Vody. 
Kopii podpisových archů a textu petice jsme 
ve středu 21. dubna dopoledne předali řediteli 
Gymnázia a základní školy Mgr. Kubíčkovi 
a druhou kopii jsme předali prostřednictvím 
podatelny městského úřadu Radě města Krá-
líky. Petice bude ukončena až po uzávěrce 
toho čísla 25. dubna 2010 a následně budou 
originální listiny předány zastupitelstvu 
města.  Více informací o naší iniciativě, text 
otevřeného dopisu i petice a další aktuální 
informace najdete na našich stránkách www.
chcemekralickegymnazium.estranky.cz

Moc děkujeme všem občanům, kteří petici 
v tak krátké době podpořili!

Za petiční výbor Petr Appl

Srdce zvítězilo
Takto stručně by se dal shrnout současný 

stav okolo otevření 1. ročníku na gymnáziu 
v Králíkách. Většina lidí si asi řekne, že je 
v pořádku, když zvítězí srdce. A bylo by to 
v pořádku, pokud by zvítězilo nad zlem, ne-
chutí, byrokracií a dalšími nešvary, se kterými 
se jako občané denně utkáváme.

Ale to srdce zvítězilo nad rozumem.
A to je již na pováženou. Je vítězství srdce 

v pořádku i v tomto případě? Já říkám ne.
Byl jsem jeden z těch zastupitelů, kteří 

hlasovali proti otevření 1. ročníku gymnázia 
v případě, že se do něj hlásí pouhých pět žáků. 
A vysloužil jsem si za to nálepku nepřítele 
gymnázia, nepřítele rozvoje města a toho, 
kvůli komu naše město bude upadat.

Využiji tohoto fóra ke shrnutí důvodů, 
které mne vedly k mému rozhodnutí hlasovat 
proti. Není jich mnoho, pro mne jsou ale 
velmi závažné.

Důvod první – prestiž gymnázia.
Mít ve městě gymnázium je jistě prestižní 

věc. Nicméně si nemyslím, že význam města 
stojí a padá s tím, zda město má, či nemá 
gymnázium. A otázkou je, jaké to gymnázium 
bude. Gymnázium odjakživa bylo výběrovou 
školou, na kterou se mělo dostat asi 10% 
nejtalentovanějších dětí. V našem gymnáziu 
to neplatí. Dostane se každý, protože prostě 
nejsou děti. Do našeho gymnázia se hlásí 
i děti, které mají trojky a čtyřky na vysvědčení 
ze základní školy. Je v tomto případě gymná-
zium výběrovou školou? Není a nebude. A už 
vůbec nebude školou prestižní. V současném 
systému si děti mohou podat přihlášky až na 
tři střední školy. Naše gymnázium se stane 
posledním a nouzovým útočištěm pro ty, kteří 
se nedostanou nikam jinam. Znovu se ptám – 
bude naše gymnázium výběrovou a prestižní 
školou??? Věřím, že naši učitelé jsou kvalitní 
a dokážou pomoci i dětem, které zatím nemají 
potřebné znalosti, nebo jejichž přístup ke 
studiu je mírně řečeno laxní. Nevyčítám jim 
to, prostě někdo je studijní typ, někdo není. 
A naši učitelé je určitě vytáhnou alespoň do 
průměru. Ale za jakou cenu? Za cenu toho, 
že se nebudou moci tak intenzivně věnovat 

těm nadanějším studentům a tak v průměru 
skončí i oni. A to si ti talentovanější a nada-
nější nezaslouží. A nezapomínejme, že děti 
chodící do základní školy jsou také NAŠE 
děti. A některé třídy jsou velmi početné a 
zasloužily by si rozdělit. Ale toto těžko může 
ředitel udělat, protože by se mu velmi snížil 
průměrný počet dětí na třídu. A proto musí 
naše děti chodit do tříd, kde jich je třicet i více. 
A to ve věku, kdy se u nich formuje přístup ke 
škole, ke studiu a kdy potřebují individuální 
přístup při vzdělávání.

Škola bude muset, stejně jako letos, i v dal-
ších letech utrácet peníze na propagaci gym-
názia. A nejsou to zanedbatelné částky. Tyto 
peníze jsou z provozních prostředků školy. 
Za tyto peníze mohla škola nakoupit učební 
pomůcky a další věci pro NAŠE děti. Místo 
toho je investuje do propagace gymnázia 
s velmi tristním výsledkem. A to nepočítám 
čas a energii učitelů a vedení školy, kterou 
investovali do propagace a kterou by jinak 
mohli věnovat NAŠIM dětem.

Důvod druhý – počty dětí a perspektiva 
do budoucna.

Spádovost našeho gymnázia je velmi malá. 
V podstatě zahrnuje pouze dvě základní školy 
– naši králickou a červenovodskou. Náborová 
kampaň sice proběhla i ve školách v Jablon-
ném nad Orlicí, ve Štítech a v Hanušovicích. 
Bohužel neúspěšně, ale tomu se nelze divit. 
Těžko kdy v budoucnu budeme moci tyto 
školy počítat do naší spádové oblasti a to mi-
nimálně ze dvou důvodů. Jedním důvodem je 
tradice. Děti z těchto měst desetiletí jezdí do 
gymnázií v Žamberku, Lanškrounu, Jeseníku 
či v Šumperku. Proč by najednou měly jezdit 
k nám? Druhým důvodem proč nebudou 
jezdit k nám je dopravní dostupnost. Přímé 
autobusové spojení je svými časy nevstřícné. 
A vlakové nepohodlné kvůli přestupování. 
A to je zvláště v zimě opravdu nepříjemné. 
Proto podle mého názoru ani do budoucna 
nemůžeme ve větším měřítku počítat s dětmi 
z těchto měst.

Můžeme tedy počítat pouze s dětmi z Krá-
lík a z Červené Vody. A to ještě ne se všemi, 

vždyť i v současné době někteří rodiče dávají 
své děti do žambereckého gymnázia. A nelze 
jim to mít za zlé, je to jejich právo. V letošním 
roce vychází z devátých tříd těchto dvou škol 
celkem 84 žáků. Z nich pět nebo šest chce 
studovat na králickém gymnáziu. Možná jich 
bude i deset, ale i to je málo. A letošní počet 
84 vycházejících žáků je v budoucích devíti 
letech druhý nejvyšší. V ostatních letech 
bude vycházejících žáků ještě méně než letos. 
Budeme i v dalších letech otvírat třídy s takto 
malým počtem žáků? Mám za to, že to ani 
nelze. S tím souvisí i můj třetí důvod.

Důvod třetí – zákony.
Vyhláška ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy č. 13/2005 Sb., o středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 
mluví jasně. V § 2, odst. 1 se píše: „Nejnižší 
počet žáků ve škole s plným počtem ročníků 
je 60.“ A v odst. 3 ve stejném paragrafu je 
psáno: „Nejnižší průměrný počet žáků ve 
třídě je 17.“ 

Jsme schopni splnit tato nařízení? Mám 
za to, že nikoliv. A co se stane potom? Ve 
školském zákoně ani ve vyhlášce sice nejsou 
uvedeny žádné sankce. Nicméně mohly by 
možná následovat kroky „shora“ vedoucí 
k výmazu školy ze školského rejstříku. A co 
se stane s žáky, kteří by v té době studovali na 
našem gymnáziu? Zřejmě bychom jim museli 
najít místo na nějaké podobné škole, nicméně 
nemusí to být na gymnáziu.

Důvod čtvrtý – finance.
Při takovém počtu studentů bude město 

muset vyčlenit finanční prostředky na do-
financování platů učitelů. V letošním roce 
máme v rozpočtu rezervu pro tento případ 
v řádech desetitisíců. Pro příští rok již budeme 
muset podle hrubých odhadů počítat s částkou 
kolem 300 tisíc korun. Někteří odborníci 
dokonce tvrdí, že tato částka bude muset být 
dvojnásobná. A co v dalších letech? Kam až 
se vyšplhají tyto náklady? Bude to milion, či 
ještě víc? Milion korun není málo. Za to se dá 
již udělat poměrně dost věcí. Například nově 
budované dětské hřiště u bytovek a několik 
hracích prvků do mateřské školy v Červeném 
Potoce bude stát kolem milionu korun. 

Na začátku jsem psal, že srdce zvítězilo. 
Na konci k tomu dodám, že nezvítězilo jenom 
srdce, zvítězil, bohužel, i populismus. Je vo-
lební rok, chystají se kandidátky do komunál-
ních voleb. I já se chystám opět kandidovat. 
Někteří lidé mi říkají, že tímto svým postojem 
voliče nepřesvědčím. Možná ne. Ale úspěch 
ve volbách není alfou a omegou mého života. 
Kvůli svému znovuzvolení nezaženu rozum 
do kouta a nebudu dělat populistické kroky. 
To není a nebude můj styl. Naopak věřím, že 
v našem městě je dost rozumných lidí, kteří 
pochopí moje kroky. Při hlasování a rozho-
dování v radě města nebo v zastupitelstvu 
hlasuji podle svého nejlepšího přesvědčení, 
že moje hlasování je ku prospěchu celého 
města a jeho občanů.

Nejsem nepřítelem gymnázia. Upřímně 
přeji našemu gymnáziu úspěch, přeji mu 
přežití, přeji mu prestiž. Někdy však člověk 
musí přijmout i rozhodnutí, které ho sice bolí 
u srdce, ale které je rozumné. 

Čestmír Doubrava, místostarosta města
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Soukromé úřednictvo velkostatku Králíky po roce 1850
(pokračování z minulého čísla zpravodaje)

Zvláštní kapitolu tvoří panský lékař. Žádná 
služební instrukce nepamatuje na zaměstnance 
této kategorie, a přesto se od konce 18. století 
objevuje ve výkazech výplat. Zprvu jen chi-
rurgus, od roku 1803 pak doktor medicíny. I ve 
druhé polovině 19. století je pojmenováván 
jako vrchnostenský lékař a jeho povinností byla 
lékařská péče pouze o osoby ve služebním poměru 
a ocenění práce bylo ve srovnání s úředníky a 
personálem poměrně nízké. Šlo evidentně jen 
o část praxe těchto chirurgů či lékařů, zbytek 
mohl být realizován například ve formě úřadu 
městského lékaře nebo samostatné praxe. Na 
druhou stranu je to zřejmě nejstarší způsob péče 
hraběcího zaměstnavatele o své úředníky a sluhy, 
protože tato lékařská péče byla realizována zcela 
na jeho náklady, bez spoluúčasti potencionálního 
pacienta.19)

S výjimkou uvedeného vrchnostenského léka-
ře, ostatní úředníci a služebníci, kteří se objevují 
v platových výkazech, byli v drtivé většině od-
kázáni na vydělanou mzdu a jiné příjmy neměli. 
Ačkoliv zcela teoreticky mohlo být ve hře ještě 
například věno manželky nebo nějaké dědictví, 
v zásadě šlo vždy o lidi, jejichž primární příjem 
byl dán zaměstnaneckým poměrem. V podstatě 
až do založení zmíněného penzijního spolku se 
vůbec neuvažovalo o tom, že by měl zaměst-
navatel či jakákoliv jiná instituce přispívat na 
život těchto lidí v době, kdy již nebudou schopni 
aktivní služby. Zabezpečení této doby bylo zcela 
v jejich rukou. Jistě i to byl jeden z momentů, 
který způsoboval, že mezi úředníky i služebníky 
velkostatku nacházíme lidi i značně vysokého 
věku. Pokud šlo o vdovy a případné sirotky, moh-
lo jít o velmi nepříznivě řešitelnou situaci. Navíc 
králický velkostatek zřejmě nepožadoval ani od 
svých nejvyšších úředníků, aby uzavřeli napří-
klad životní pojistku ve prospěch manželky a dětí 
u některého veřejného pojišťovacího ústavu, jako 
tomu bylo v případě některých jiných velkostatků 
ve srovnatelné době.20) Na druhou stranu k roku 
1880 vlastně v hraběcí režii zřízený penzijní spo-
lek může být pokládán v kontextu doby za značně 
progresivní záležitost, která svědčí o jistém 
zaměstnaneckém komfortu, jehož se dostávalo 
althanovským soukromým úředníkům. Ovšem 
ani tato instituce nemohla zajistit například vdovu 
s dětmi zcela, zvláště jednalo-li se o časné úmrtí 
manžela, po ne příliš dlouhé službě. Byla však 
schopna v takovém případě zabránit tomu, aby 
se tito lidé ocitli naprosto bez prostředků a v 
situaci bez reálného východiska. Před ustavením 
tohoto institutu zbývala cesta milosti, kdy bylo 
výhradně na rozhodnutí bývalého zaměstna-
vatele, zda a jakou formou podpoří bývalého 
zaměstnance, případně vdovu po něm. Dělo se 
tak v poměrně mnoha případech a konkrétně v 
souvislosti s králickým statkem byla hrabata z 
Althanu poměrně realisticky uvažující. Vdovy, 
případně studující sirotci, byli podporováni 
převážně finančně, ostatní například vysloužilí 
hajní většinou formou naturálií. Každou takovou 
výpomoc musela předcházet příslušně formulo-
vaná žádost od konkrétního žadatele. Souběžně 
s podporou vlastních vysloužilých zaměstnanců 
a jejich vdov ovšem realizoval majitel králického 
fideikomisu také výpomoc jiným, na hospodaření 
jeho statku nezávislým subjektům. Například 
bylo touto cestou dodáváno palivové dříví 
četnické stanici v Králíkách nebo na celnici v 
Dolní Lipce, stejnou formou byli podporováni 

králičtí kostelníci a dary tohoto typu, většinou 
ovšem v tekuté formě, dostával od majitelů 
místního velkostatku i králický spolek válečných 
vysloužilců. Z pohledu dárce šlo o stejný druh 
výpomoci: dary z milosti. Z pohledu příjemců 
mohl být mezi oběma kategoriemi propastný 
rozdíl. Zatímco v případě druhé skupiny šlo 
o udržení určité úrovně, případně její momentální 
vylepšení, u podporovaných vdov či přestárlých 
zaměstnanců mohlo jít o záležitost existenční.20

Přes poměrně podrobné služební instrukce 
může zůstat otázkou, jaké vzdělání mělo mít 
úřednictvo velkostatku. Od hospodářského 
ředitele jsou již v instrukci z roku 1850 požado-
vány značné vědomosti nejen ekonomického a 
právního charakteru, ale také celého komplexu 
spojeného se zemědělstvím, ale není stanoveno 
jakékoliv povinné vzdělání. Získat jej v 50. 
letech v podunajské monarchii navíc nebylo 
jednoduché. Teprve později byly zřízeny školy 
tohoto typu například v severočeské Libverdě 
či ve Starých Uherských Hradech, ale i ty měly 
charakter škol středních.22) Zřejmě nejbližší 
vysokoškolské učiliště v rámci střední Evropy 
se nalézalo v bavorském Weihenstephen. Šlo 
Královskou bavorskou zemědělskou akademii 
(určitou dobu se jmenovala Centralschule fůr 
Landwirtschaft, ale stále měla charakter vysoké 
školy) a její studenti skládali zkoušky z takových 
oborů, jako bylo například lesnictví, geometrie, 
základy zvěrolékařství, vedení hospodářství 
zemědělského podniku, agronomie, nauka 
o zemědělských plodinách, zemědělská chemie, 
účetnictví, nauka o strojích či nauka o zeměděl-
ských zvířatech.23)

Absolventi právě této vysoké školy se mezi 
vyšším úřednictvem velkostatků v království 
Českém objevují, i když konkrétně v Králíkách 
nebyl zaznamenán žádný.24‘ Již druhá altha-
novská služební instrukce hovoří zcela jasně 
o lesních inženýrech, u nichž lze předpokládat 
příslušné vzdělání technického směru. Na rozdíl 
od zde rovněž uváděných zvěrolékařů, kteří byli 
zařazeni služebně hluboko dole, mezi adjunkty 
a zahradníky a zjevně nešlo o zaměstnaneckou 
elitu (jejich lidský kolega se i při velmi vymeze-
ném zařazení nacházel o tři služební třídy výše). 
To se zdá být poněkud v rozporu s postavením 
diplomovaného zvěrolékaře Franze Rottera, který 
ve stejné době působil v Králíkách a zjevně patřil 
k velmi slušně situovaným lidem. Ten ovšem, 
pokud vůbec své služby velkostatku příležitostně 
poskytoval, rozhodně nebyl na tomto příjmu 
závislý a své postavení od něj neodvozoval. Také 
není nikdy uváděn v tabulkách zaměstnanců. 
Jednoznačně v této sféře převládalo technické 
vzdělání, ať už jakéhokoliv rozsahu. Na rozdíl 
od státní služby zde prakticky nebylo místo pro 
právníky a filozofy, a to ani, poněkud zástupně, 
na postech důchodního či účetního. Mezi dalšími 
zaměstnanci statku pak jednoznačně převládala 
praxe jako příprava na zaměstnání před jakou-
koliv specializovanou školní průpravou. Avšak 
i na místech hajných, kteří byli zařazeni až 
v předposlední, výjimečně dokonce až v poslední 
zaměstnanecké třídě, jsou vždy muži, kteří měli 
ukončenou základní školní docházku, někteří 
z nich dokonce i nižší reálku.25) Je otázkou, 
nakolik mimořádná je kvalifikace vysloužilého 
vojáka pro místo hajného (na statku Králíky byli 
rozlišování tzv. lesní hajní a polní hajní), která 
se zde objevuje. V žádném ze zaznamenaných 
případů však nešlo o poddůstojníka, kteří se měli 

možnost zcela regulérně uplatnit na místě nižšího 
úředníka ve státní službě.26) Pro zřetelnější vyme-
zení místa soukromého úřednictva althanovského 
velkostatku v rámci králické městské společnosti 
té doby je vhodné srovnání s částí tehdejšího 
státního úřednictva, jež ve městě rovněž působilo. 
V letech 1855 - 1868 byli Králíky sídlem smí-
šeného okresního úřadu, tedy okresní politické i  
soudní správy. Při tomto smíšeném úřadě bylo 
kroku 1860 registrováno celkem 6, resp. 7, úřed-
níků. Poněkud nestandardní situace se vytvořila 
kolem okresního představeného Josefa Hoyera, 
který byl k uvedenému roku pouze provizorním 
úředníkem na tomto postu a jeho zařazení tedy 
neodpovídalo místu okresního představeného, 
ale jeho původnímu místu adjunkta smíšeného 
okresního úřadu. Tím vznikla situace, kdy sku-
tečný adjunkt úřadu Franz Wilhelm byl služebně 
i finančně zařazen výše než jeho momentální 
okresní představený.27)

(pokračování příště)

19) František Zahrádka, cd., s. X. SOA Z, VS 
Kr, kart.č. 505, inv.č. 937, výkaz platů úředníků 
a sluhů statku Králíky v létech 1852 1873. Tam 
je doktor medicíny Karl Lahola vykazován jako 
panský lékař od roku 1865 s ročním příjmem 
z tohoto zdroje 60 zl.

20) Přes obtížně dostupné údaje je zřejmé, že 
tento princip platil například na lichtenštejnských 
statcích. Viz podrobněji Macková. Marie: Zapo-
menutý starosta. (Adalbert Kólbl von Geysing) 
Supple-mentum 2, Vlastivědný sborník Ústí nad 
Orlicí. Ústí nad Orlicí 1999, 76 s.

21) SOA Z, VS Kr, kart.č. 505, inv.č. 938, dary 
z milosti 1851      1882.

22) K tomu podrobněji např. Pšeničková, Jana: 
Antonín Emanuel Komers u děčínských Thunů. 
In: Vědecké práce zemědělského muzea 17, 
Praha 1978, s. 183     192.

23) Goldmann. Wilhelm; Verzeichnis der Ho-
chschulen und hochschulartigen Gebilde sowie 
ihrer Vor -láufer und Planungen in deutsch- 
gemischtsprachigen Gebieten unter besonderer 
Berúcksichti-gung ihrer (Haupt-) Matrikeln. 
Neustadt a.d. Aisch 1967, S. 365 366. Macková 
Marie: Zapomenuty starosta. (Adalbert Kólbl 
von Geysing) Supplementum 2, Vlastivědný 
sborník Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1999, 
s. 5 - 6, 14.

24) Prokazatelně jeden z nich působil například 
v nedalekém Lanškroune v čele lichtenštejnského 
statku v letech v letech 1882 - 1908. Macková 
Marie: Zapomenutý starosta, cd.

25) Vzhledem ktomu, že ještě sčítání lidu z roku 
1880 kladlo v základních sčítacích operátech 
otázku, zda dotyčná osoba umí číst a psát, je třeba 
hodnotit úroveň tohoto althanovského personálu, 
který vlastně svůj profesní život trávil v horských 
lesních revírech, jako značně vysokou.

26) SOA Z, VS Kr, kart.č. 505, inv.č. 937, 
služební tabulky z roku 1884.

27) Oba sloužili v 9. třídě, Franz Wilhelm na 46. 
místě s ročním platem 840 zl bez dalšího přídavku 
a Josef Hoyer na 193. místě s ročním příjmem 735 
zl. Pro srovnání a ukázku poněkud mimořádného 
postavení: představený nedalekého lanškroun-
ského okresního úřadu Ludwig Springsholz měl 
ve stejné době roční příjem 1.155 zl. Concretal- 
Status der Beamten bei den k. k. Bezirksámtern 
in Bóhmen 1860. Špiritová, Alexandra: Slovník 
představitelů státní správy v Čechách v letech 
1850 1918. Praha 1993, s. 73 a 243.
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KALENDÁRIUM
1. 5. se slaví Svátek práce, výročí boje amerického proletari-

átu v roce 1886. Slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kongresu 2. 
internacionály. 

1. 5. 1923 se narodil Joseph Heller, americký prozaik a dra-
matik.

2. 5. 1904 se v Praze narodil český klavírista, hudební spisovatel, 
kritik a pedagog Václav Holzknecht.

3. 5. je podle OSN Dnem Slunce.
3. 5. je Světovým dnem boje proti astmatu.
3. 5. 1942 se v Praze narodila sportovní gymnastka Věra Čá-

slavská.
3. 5.1962 se v Ostravě narodila sprinterka Taťána Kocembová-

Slaninová.
3. 5.1896 se v Praze narodil Zdeněk Lhota, který jako první civilní 

osoba v Československu složil 1920 pilotní zkoušky.
3. 5. 1993 zemřela Hermína Týrlová.
5. 5. Významný den ČR, výročí povstání pražského lidu 

v roce 1945.
5. 5. Den Evropy, výročí vzniku Rady Evropy v roce 1945.
5. 5. 1821 zemřel francouzský císař Napoleon I. Narodil se 15. 

8. 1769.
5. 5. 1923 se narodila Daisy Mrázková, malířka, ilustrátorka, 

autorka knih pro děti.
5. 5. 1923 se narodil Karel Štorkán, prozaik a filmový scená-

rista. 
6. 5. 1853 se narodil herec Eduard Vojan.
6. 5. 1948 zemřel Maurice Maeterlinck, belgický dramatik, básník 

a prozaik píšící francouzsky, nositel Nobelovy ceny.
6. 5. 1824 byla zahájena pravidelná česká představení ve Sta-

vovském divadle. 
7. 5. 1458 se konala korunovace krále Jiřího z Poděbrad v Praze 

v chrámu sv. Víta.
7. 5. 1833 se narodil Johannes Brahms, německý hudební 

skladatel.
7. 5. 1973 zemřel Egon Hostovský, prozaik a publicista.
8. 5. Mezinárodní den Červeného kříže, výročí narození Henri-

ho Dunanta – zakladatele Červeného kříže, slaví se od roku 1955 
z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže.

8. 5. 1883 se narodil José Ortega Y Gasset, španělský spisovatel 
a filozof.

8. 5. 1903 zemřel Paul Gauguin, francouzský malíř.
8. 5. Státní svátek ČR – Den osvobození od fašismu, výročí 

kapitulace Německa v roce 1945.
8. 5. 1953 byl otevřen Památník národního písemnictví na 

Strahově.
9. 5. 1970 bylo zahájeno vysílání druhého programu ČST. 
9. 5. 1973 zahájila ČST pravidelné barevné vysílání.
9. 5. 1974 byl zahájen pravidelný provoz pražského metra na trase 

C 1, dlouhé 6,7 km, s 9 stanicemi v úseku Sokolovská - Kačerov.
9. 5. 1970 bylo zahájeno vysílání druhého programu ČST, 10. 

5. 1970 televizní vysílání z areálu ČST na Kavčích horách, vybu-
dovaného v letech 1962-1975.

9. 5. 1973 zahájila ČST pravidelné barevné vysílání. 
9. 5. 1912 se v Praze narodila malířka, grafička a ilustrátorka 

Ludmila Jiřincová.
10. 5. 1868 se konal tábor lidu na Řípu, z něhož byl pak odvezen 

základní kámen pro stavbu Národního divadla. 
10. 5. 1970 bylo zahájeno televizní vysílání z areálu ČST na 

Kavčích horách, vybudovaného v letech 1962 - 1975. 
11. 5. 1946 byl v Rudolfinu zahajovací koncert mezinárodního 

hudebního festivalu Pražské jaro. Jediným vystupujícím byla Česká 
filharmonie a hrála celkem čtrnáctkrát za řízení svého tehdejšího 
šéfa R. Kubelíka. 

12. 5. 1743 byla na Pražském hradě Marie Terezie korunována 
na českou královnu. 

12. 5. 1883 bylo v bývalém kavárenském pavilónu v Poříčském 
parku otevřeno Muzeum Hlavního města Prahy.

12. 5. 1905 se konala poslední jízda pražské koňky přes Karlův 
most.

12. 5. 1920 se v Praze narodil malíř a kreslíř Josef Mánes.
13. 5. 1717 se narodila římskoněmecká císařovna, rakousko-

uherská panovnice Marie Terezie. 
13. 5. 1935 se v Praze narodil fotograf Jan Saudek. 
13. 5. 1911 uskutečnil inženýr J. Kašpar s letadlem domácí výroby 

první dálkový přelet v Čechách průměrnou rychlostí 80 km/h z Par-
dubic do Prahy. V roce 1911 založil v Pardubicích pilotní školu.

14. 5. 1316 se narodil králevic Václav, syn a nástupce Jana 
Lucemburského, Karel IV.

14. 5. 1894 se v Humpolci narodil režisér, divadelní teoretik a 
pedagog Jindřich Honzl.

14. 5. 1863 se narodil Vilém Mrštík, prozaik, dramatik a pu-
blicista.

15. 5. je Mezinárodní den rodiny, slaví se z rozhodnutí OSN 
od roku 1993. 

15. 5. 1885 se ve Vinkovicích (Jugoslávie) narodil průkopník č. 
letectví, bratranec a spolupracovník Jana Kašpara Eugen Čihák. 
1910 postavil letadlo vlastní konstrukce, 1911 složil pilotní zkoušku 
a v témže roce uspořádal první veřejný let v Poděbradech. V roce 
1912 získal mezinárodní pilotní diplom č. 51.

15.5.1833 se narodila Sofie Podlipská, prozaička a překlada-
telka.

15. 5. 1891 byla zahájena Zemská jubilejní výstava na oslavu 
100. výročí průmyslové výstavy, uspořádané českými stavy ke 
korunovaci Leopolda II. na českého krále.

16. 5. 1868 se konalo slavnostní položení základního kamene ke 
stavbě Národního divadla.

17. 5. je Světový den telekomunikací (OSN).
17. 5. 1904 se narodil francouzský filmový herec Jean Gabin, 

vlastním jménem Alexis Jean Moncorgé.
18. 5. je Mezinárodní den muzeí.
18. 5. 1891 bylo otevřeno Národní muzeum v Praze.
18. 5. 1899 J. Guth-Jarkovský se spolupracovníky ustavili v Praze 

Český výbor pro hry olympijské.
18. 5. 1923 ve 20,15 hodin zahájil pravidelné vysílání Radiojour-

nal Praha z vysílače ve Kbelích. Československo se tak zařadilo 
mezi první evropské státy s pravidelným rozhlasovým vysíláním.

18. 5. 1879 se v Křečhoži narodil zápasník Gustav Frištenský. 
V roce 1900 vybojoval titul mistra Čech, 1902 titul mistra Rakous-
ka-Uherska. Byl amatérským mistrem Evropy r. 1903, od 1903 byl 
profesionál.

19. 5. 1907 se v Praze narodil český herec Jan Pivec. 
20. 5. 1883 se v Pardubicích narodil průkopník čs. letectví a první 

český pilot Jan Kašpar. 
20. 5. 1799 se narodil francouzský prozaik Honoré de Balzac.
20. 5. 1506 zemřel italský mořeplavec a objevitel Ameriky 

Kryštof Kolumbus. Narodil se kolem roku 1451.
21. 5. je Světový den kulturního rozvoje (UNESCO).
22. 5. 1859 se narodil Arthur Conan Doyle, anglický prozaik, 

tvůrce detektivních příběhů.
22. 5. 1929 se v Záhřebu narodil československý dramatik a 

scenárista Jaroslav Dietl.
23. 5. 1618 zahájila pražská defenestrace české stavovské 

povstání.
23. 5. 1904 se narodila maďarská prozaička Boris Palotová.
24. 5. je Evropský den národních parků, slaví se od roku 1999.
24. 5. 1924 se narodil Břetislav Hodek, překladatel, dramatik 

a prozaik.
24. 5. 1957 se narodila prozaička a publicistka Tereza Bouč-

ková.
25. 5. je Den Afriky - výročí založení Organizace africké jednoty 

roku 1963.
25. 5. 1862 zemřel rakouský herec a dramatik Johann Nepomuk 

Nestroy.
25. 5. 1902 se narodil fotograf Jaroslav Rosler.
25. 5. 1932 se narodil prozaik, filmový kritik a teoretik, tvůrce 

(pokračování na následující straně)
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krátkých filmů, publicista Jaroslav Boček.
25. 5. 1932 se narodil fotograf Taras Kuščynskyj.
26. 5. 1822 se narodil francouzský spisovatel Edmond de Gon-

court.
27. 5. 1884 se narodil Max Brod, pražský německý, později 

izraelský prozaik, dramatik.
27. 5. 1867 se narodil anglický prozaik Arnold Bennett.
27. 5. 1887 se narodila autorka knih pro děti Felix Háj, vlastním 

jménem Marie Walterová.
28. 5. je Mezinárodní den mléka.
28. 5. je Mezinárodní den počítačů.
28. 5. 1884 se v Kožlanech narodil přední český politik, státník 

a prezident republiky Dr. Edvard Beneš a esejista.
28. 5. 1924 se narodil Jiří Šotola, básník, prozaik a dramatik.
28. 5. 1912 se narodil australský prozaik a dramatik, nositel 

Nobelovy ceny Patrick White.
29. 5. 1923 se narodil francouzský prozaik Bernhard Clavel. 
30. 5.1891 byl zahájen provoz na letenské lanovce.
30. 5. 1914 se narodil Jiří Marek, prozaik, novinář a filmový 

scénárista.
30. 5. 1942 se narodil ve Zlíně spisovatel Antonín Bajaja.
31. 5. 1895 byl ustanoven Akademický cyklistický klub Slavia 

Praha, později SK Slavia. Neoficiálně existoval již od roku 1893.

KALENDÁRIUM
(pokračování z předchozí strany)

Veřejná výzva - soutěž
Výkonný výbor FC Jiskra Králíky - Červená 

Voda vyzývá všechny k návrhu nového 
názvu fotbalového klubu a jeho loga. 

Výkonný výbor chce, aby se do soutěže 
zapojila co nejširší veřejnost. Proto je 
vyhlášena tato soutěž. Název klubu by měl 
být krátký, výstižný bez použití názvů obcí a 
měst. Odměna pro vítězný návrh i logo byla 
stanovena vždy na 500,- Kč. 

Sběrná místa pro návrhy jsou: Jiskráček 
v Červené Vodě a v Králíkách AV studio 
Opravil - fotoateliér naproti poště. Termíny 
uzávěrek jsou 30. 4. 2010 pro název klubu 
a 31. 5. 2010 pro logo klubu.

Vyzýváme tímto členy klubu, fanoušky 
fotbalu i ostatní obyvatele k účasti na této 
soutěži. Podmínka pro vyplacení odměny 
je uvedení adresy nebo telefonního čísla 
k příslušnému návrhu názvu nebo loga. 

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, 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: nebytový prostor v čp. 414

na st. p. č. 558/1 v ulici 5. května
obec: Králíky                 katastrální území: Králíky
bližší určení: nebytový prostor ve 2. n.p. v čp. 414

bývalý lékařský pokoj o výměře 14,78 m2

čekárna o výměře 6,93 m2

sociální zařízení o výměře 2,02 m2

minimální výše nájemného: 480,- Kč/m2/rok
záloha na služby: 1.550,- Kč/měsíc

Splatnost nájemného společně se zálohou na služby
měsíčně vždy k 5. dni příslušného měsíce.

Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno.

Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
Služby města Králíky, s.r.o., Králíky 462, tel.: 465631366.

Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 7. 2010.
Konečný termín přijímání žádostí: 30. 6. 2010.

Způsob podání žádosti: dle čl. III Pravidel pro pronajímá-
ní nebytových prostorů v majetku Města Králíky.

Podle citovaného zákona mají občané možnost po 
dobu vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 30. 6. 2010) se 

vyjádřit nebo podat své připomínky a nabídky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, 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   B Y T
označení bytu: č. 38

bytový dům čp.: 658/3  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1         plocha bytu: 51,29 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,
sporák elektrický, plynový ohřívač vody
předpis měsíčního nájemného: 1.488,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.475,- Kč
prohlídka bytu: po dohodě se správcem Služby města 

Králíky, s.r.o., Králíky 462, tel.: 465631366
termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 7. 10

konečný termín přijímání žádostí: 31. 5. 2010
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném ná-

jemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

Klub Na Střelnici Králíky
hledá spolupracovníka

na tvorbu a aktualizaci webových stránek
www.strelnice.cz

Pozor - nejedná se o pracovní poměr! 
Vhodné především pro středoškolské 
studenty. Kontakt - tel. č. 603 849 460 nebo 
e-mail: strelnice@strelnice.cz.



Králický zpravodaj 5/2010 - 10

Zasílání SMS
zpráv prevence

kriminality
Ve spolupráci s Policií ČR je při-

pravován projekt prevence kriminality 
v obvodu ORP Králíky. Týká se zasílání 
aktuálních informací formou SMS zpráv 
o páchání majetkové, násilné trestné 
činnosti na občanech v obvodu ORP 
Králíky, zaměřené např. na seniory. 
Smyslem zasílání zpráv je zajistit bez-
prostřední informace veřejnosti a tím 
snížit potencionální ohrožení trestnou 
činností. 

Dále se informace 
budou týkat mimo-
řádných dopravních 
omezení v silničním 
provozu a dalších 
důležitých sdělení 

policie. Informace budou poskytovány 
ze zdrojů místního obvodního oddělení 
Policie ČR.

S touto informovaností zároveň pro-
bíhá i zasílání informací ohledně počasí, 
kde se jedná o nenadálou změnu v po-
časí, které poskytuje HZS Pardubického 
kraje a občané mohou včas reagovat a 
např. zabezpečit si své majetky před 
nepříznivým počasí.

Občané, kteří mají zájem o zasílání 
informačních SMS na mobilní telefon, 
se mohou průběžně hlásit na tel. č. 
465 670 878, nebo e-mail: m.kaca-
lek@orlicko.cz, případně osobně na 
Městském úřadu, ul. Karla Čapka 316, 
Králíky, první patro, kancelář 209. Zde 
uvádějte kontaktní mobilní telefon, jmé-
no, příjmení a adresu bydliště. 

Milan Kacálek
referent odboru vnitřních věcí

Muzeum K-S 14 a spolupráce
s Jedličkovým ústavem v Praze

Bez zábran ve vzdělávání a přístupu k in-
formacím se uskutečnila v Jedličkově ústavu 
pro tělesně postižené děti v Praze přednáška 
o čs. opevnění na Králicku a o Muzeu čs. 
opevnění K-S 14, Pěchotním srubu K-S 14 
„U cihelny“ Králíky.

Muzeum, které je v horním patře pevnosti 
přístupné tělesně postiženým, organizuje 
návštěvy dětí a handicapovaných občanů 
již od roku 2006. 

Svoji roli hraje i relativně dobrá přístup-
nost objektu v terénu, možnost parkování 
autobusu se speciálně upravenou plošinou 
pro vozíky handicapovaných. Vchod objektu 
nebrání využití tzv. manuálního vozíku pro 
postižené.

O přednášky a interaktivní pozvánky 
realizované mimo Králíky je zájem dlou-
hodobě. V Praze se přednášky zúčastnily 
především děti z 9. ročníků základní školy 
a prvního ročníku střední školy, které dlou-
hodobě fungují při Jedličkově ústavu. Děti a 
studenti se mohli seznámit se zajímavostmi 
a tajemstvími objektu K-S 14 pomocí inter-
aktivní tabule a přenosného modelu. O její 
realizaci se postaral Ing. Richard M. Sicha, 
který prezentace adaptuje jak z hlediska 
vzdělanostního stupně okruhu posluchačů, 
tak přizpůsobuje specifickým požadavkům 
speciálních pedagogů, kteří se vzděláváním 

postižených dětí zabývají.
Zájem mezi posluchači byl 

veliký, děti bezprostředně rea-
govaly a vykazovaly při téma-
tických dotazech velmi dobré 

znalosti jak z dějin Československa tak 
z obecných dějin. Úroveň komunikace 
byla velmi dobrá a v mnohých ohledech 
překonávala znalosti dětí z ostatních škol 
na stejném stupni.

Muzeum K-S 14 mimo běžné návštěvy 
dětí z dětských domovů v rámci Pardubic-
kého kraje, kteří do muzea jezdí, přivítá letos 
malé návštěvníky Jedličkova ústavu v měsíci 
červnu na speciálně upravených prohlídkách 
objektu pevnosti. Pro všechny handicapova-
né občany a jejich asistenta nebo asistentku 
je vstup do muzea zdarma. 

David Urbánek

Sportovně branný dětský den
v Králické pevnostní oblasti

Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz 
Hůrka ve spolupráci s Vojenským muzeem 
Králíky a Muzeem čs. opevnění – pěchotním 
srubem K – S 14 „U cihelny“ pořádá dne 19. 
června 2010 sportovně branný dětský den. 

Začátek programu pro aktivní děti, jejich 
rodiče a prarodiče je ve vstupním areálu 
tvrze Hůrka (vlevo od silnice Králíky – 
Červený Potok, cca 15 minut pěší chůze 
z Velkého náměstí v Králíkách) v době 
od 9.30 do 11.30 hodin. Na děti čeká celá 
řada soutěžních i naučných disciplín na 
několika stanovištích. Některé disciplíny si 
mohou vyzkoušet i rodiče a prarodiče. Děti 
(včetně doprovodu) se budou pod vedením 
organizátorů přesouvat ze vstupního areálu 
podzemím tvrze Hůrka až na její povrch, 
odtud sestoupí směrem k Vojenskému mu-
zeu a následně přejdou k pěchotnímu srubu 
K – S 14. Celá uvedená trasa bude zahrnovat 
soutěžní stanoviště. Odhadovaná časová 
náročnost cca 180–200 minut. Zakončení 
je situováno do prostoru u pěchotního srubu 
K – S 14.

Děti na začátku akce obdrží: kartičku pro 
zapisování bodů získaných v bodovaných 
disciplínách, malé občerstvení na cestu 
(v podobě krabičky s nápojem a oplatkou), 
na konci trasy obdrží malý dárek a polní 
oběd (v podobě špekáčku, pečiva, hořčice či 
kečupu, krabičky s nápojem). Špekáčky se 
budou opékat před srubem K – S 14.

Vstupné pro děti od 0 do 15 let zdarma, 
jeden člen doprovodu (rodič/prarodič) zdar-
ma, ostatní členové doprovodu starší 15 let 
dle ceníku vstupného.

V areálu Muzea čs. opevnění – pěchotního 
srubu K – S 14 „U cihelny“ následuje od-
polední a večerní program „Muzejní noci“, 
s kulturními vystoupeními, atrakcemi a 
občerstvením.

Další informace budou v předstihu (cca 
10 dnů před termínem konání) zveřejněny na 
internetových stránkách Společnosti přátel 
čs. opevnění, o. p. s.: www.boudamuseum.
com a internetových stránkách Králické 
pevnostní oblasti: www.kpo1938.com. 

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.



Králický zpravodaj 5/2010 - 11

9. KVĚTEN 2010 - DEN MATEK
Socioložka Jiřina Šiklová píše o své 

knize Matky po e-mailu.
„Vztah mezi matkou a dcerou je po 

celý život velice složitý. Matka vidí ve 
své dceři své pokračování, ale současně 
i jakousi konkurenci. Dcera obdivuje při-
znaně i nepřiznaně svoji matku, chce se jí 
podobat a současně se od ní i odlišit.

Když matky zestárnou a jsou případně 
nemocné a na svých dětech závislé, vztah 
matek a dcer se podstatně mění: matky se 
stávají závislými na dcerách, hierarchie 
vztahu se obrací. Automaticky se v naší 
společnosti očekává, že právě o matky se 
postarají jejich dcery. Když některá tuto 
roli nepřijme, je odsuzována. A pokud 
matce pomáhá, nikdo z příbuzenstva jí 
ani nepoděkuje. Přitom opětně se dcera 
se svou matkou ztotožňuje, v bezmocnosti 
své matky vidí i jakési memento, před-
znamenání toho, jak sama bude jednou 
vypadat a jak bude i třeba jednat. Role 
mezi nimi se obracejí, matka je najednou 
na druhém místě a měla by dokonce svoji 
dceru i poslouchat. Když dcera třeba jen 
opakuje to, co lékař přikázal, matka to 
často odmítá, proč by měla najednou po-
slouchat svoji dceru, kterou vychovávala 
a taky ji po celý život často řídila? Kdyby 
byla nemocná matka úplně v pořádku, asi 
by tuto změnu těžko přijímala, ale snad by 
to pochopila. Často ale právě proto, že je 
matka nemocná, musí to její dcera „vzít 
do svých rukou“, musí za ní rozhodovat. 
Logická úvaha ustupuje do pozadí a na 
povrch vyplouvají emoce. Proč mne dcera 
nutí, abych právě teď cvičila, abych si 
právě teď sedla, převlékla košili a jedla 
oběd? Stará a na dceři závislá matka chce 
dokazovat – sobě i okolí - svoji svépráv-
nost. A tak odporuje a odmítá se podřídit. 
Alespoň v maličkostech chce prokázat 
svoji vůli a tak odstrčí jídlo, odmítne 

právě teď si umýt nohy, řekne, že nemá 
čas, i když jen tak leží v posteli. Dcera 
se v této roli taky necítí dobře. Autoritu 
matky přijímala po celou dobu svého 
dětství, v mnohém se jí podobá, a tak se 
necítí v roli toho, kdo je odpovědný, úplně 
dobře. Chce i nechce vidět matku jako 
slabou. Takovému nejasnému vztahu, kdy 
současně chceme něco prosadit a zároveň 
se toho obáváme, říkáme ambivalence. 
Proto bezmocná a nemocná matka v dceři 
vzbuzuje lásku, soucit, touhu pomoci, ale 
současně jí i poručit, řídit či ovládat.

Tento vztah jsem pozorovala nejen 
u sebe, ale i u mnoha známých a pří-
buzných pacientů. V naší společnosti se 
skoro automaticky předpokládá, že o staré 
příbuzné bude pečovat žena, dcera nebo 
snacha, proto se tyto střety a problémy 
objevují častěji než konflikty matek a 
stárnoucích synů. Ani finančně tato péče 
o člena domácnosti není oceněna. Naopak 
příbuzní, kteří se vyhnou této pomoci, 
mají sami výčitky z toho, že o matku 
nestarají a těchto výčitek se často zbavují 
podceňováním poskytované péče. A jsou 
to skoro vždy dcery, na kterých leží zod-
povědnost. Pokud to nedělají, společnost 
je odsuzuje. Pokud to dělají, nemají si 
ani komu postěžovat. Proto nacházejí 
pochopení pouze u těch, kteří jsou v ob-
dobné situaci. V knížce Matky po e-mailu, 
která je smyšlená a vytvořená na podkladě 
zkušeností a odborných poznatků, se jedna 
přítelkyně opatrně svěřuje té druhé, a tak 
si vzájemně svými stesky pomáhají. Knihu 
Matky po e-mailu jsem napsala proto, 
že jako sociální gerontoložka znám tyto 
problémy a také proto, že tento rozporu-
plný vztah lásky a občasného vzteku není 
populárně vědecky zpracován. Je i není to 
fikce. Je to odpozorované ze života, někte-
ré dialogy jsou skoro doslovné a k tomu 

jsou přidané sem tam údaje, které mohou 
znalosti čtenářů prohloubit. Svěřovat se 
druhému, vést s ním dialog, to můžeme jak 
v rozhovoru, tak formou dopisů, e-mailů. 
Obě přítelkyně jsou v podobné situaci. 
Odešly do důchodu, svoje povinnosti ma-
tek a babiček již splnily, dokonce i vnou-
čata jsou odrostlá, a tak předpokládaly, 
že začíná jejich „třetí věk“. Období, ve 
kterém se mohou věnovat – konečně – již 
jenom sobě samým. A zase to nejde. Ty 
samy již staré ženy-dcery pomoc samo-
zřejmě poskytují, ale občas si potřebují 
někomu postěžovat, potřebují ocenění a 
ne jen konstatování: „Jsi přece dcera, tak 
kdo jiný by se měl o naši matku postarat?“ 
Tyto všechny vztahy jsou si tak podobné, 
že mnohdy budou mít čtenářky dojem, že 
se jedná o jejich osobní příběh.

Snad tato kniha pomůže jak pečujícím 
dcerám, tak těm matkám, které ještě jsou 
schopné takové knížky číst. Pokud se 
v tom našly obě generace, pokud si čte-
náři podobnost uvědomí, pak tato knížka 
splnila svůj úkol. Nic víc jsem udělat 
nechtěla.“

Vybráno z časopisu Vitalplus č. 1-2010, 
který si můžete půjčit v čítárně Městské 
knihovny v Králíkách, knihu Matky po 
e-mailu vám rádi půjčíme v oddělení pro 
dospělé.

Levnější nákupy? Zastupitelé řekli NE!
Zastupitelstvo na svém posledním za-

sedání neschválilo investiční záměr de-
veloperské firmy na výstavbu komplexu 
obchodů a služeb. V Orlickém deníku 14. 
4. tomu byl věnován hlavní článek, ve 
kterém zástupkyně obchodníků netajila 
radost nad tímto rozhodnutím. 

Mrzí mě, že zastupitelé se nechali 
ovlivnit názorem malé skupiny lidí a ne-
brali ohled na nás, spotřebitele a zákaz-
níky. A myslím si, že těch je určitě víc. 
Pro ty by nový obchod nejspíš znamenal 
levnější nákupy. A to není málo, pokud 
si uvědomíme, jaká je v Králíkách neza-
městnanost a úroveň příjmů ve srovnání 
s většími městy. 

Je to paradox. Když mě navštíví známí 
z větších měst, tak se diví, jak je u nás 

draho. Ve větších městech mají i vyšší 
platy a přesto nakoupí levněji dokonce i 
ve stejných obchodních řetězcích, které 
máme v Králíkách. 

Přibližně před rokem chtěl postavit 
v Králíkách prodejnu Lidl. Ani tento 
záměr nebyl schválen na nátlak malé 
skupiny lidí. Vím, že v některých ob-
chodech se podepisovala petice proti 
tomuto záměru, ale nevím, kolik lidí ji 
podepsalo. Pokud to byl tak velký počet, 
že zastupitelé výstavbu dalšího obchodu 
neschválili, tak to znamená, že je dost 
lidí ochotných nakupovat v menších 
obchodech i když je to dražší. Tak čeho 
se obchodníci bojí? Bát by se měly velké 
markety, které tady máme, 

Nezbývá mi než doufat, že to zkusí 

někdo jiný a ti, kteří chtějí nakupovat 
levněji, se dočkají. A také doufám, že 
zastupitelé nebudou brát ohled jen na 
malou, ale hlasitější skupinu lidí, ale 
i na velkou skupinu spotřebitelů, která 
se tolik neozývá a nesepisuje petice. A to 
je asi chyba. Nejsem příznivcem petic, 
proto nebudu žádnou psát ani tentokrát. 
Pokud se ale najde někdo, kdo se zastane 
mlčící většiny, určitě ho podpořím.

Michal Lukáč
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Kalendář akcí na rok 2010 v Červené Vodě
Termín Akce Pořadatel
1. 5. Pravidelná burza Veterán Car Klub-koupaliště VCC
6. 5.  oslava Dne matek MŠ Červená Voda v sále SDH MŠ
22. 5. Setkání turistů na Křížové hoře KČB
29. 5.  Kácení máje na koupališti SDH
11. 6.  Akademie – školní představení dětí v sále kina ZŠ
11. - 13. 6. Motosraz na koupališti
12. 6. XVI. Sraz historických vozidel VCC
12. 6. Koncert Slávka Klecandra v kostele sv. Matouše Farnost ČV
26. 6. Putování za písničkou na Křížovou horu Obec Č.V., Kapky
3. 7. Hasičská soutěž „O červenovodský pohár“ na koupališti SDH
17. 7. 50 let fotbalu v Červené Vodě FC Jiskra
24. 7. Jeřáb –II. ročník závodu horských kol FC Jiskra
28. 8. Pravidelná burza auto-moto (koupaliště) VCC
14. 8. Předpouťový koncert v Šanově M. Podalová
18. 9. Pouťové loučení s létem v sále SDH SDH
16. 10. Koncert Kapky Kapky
 Společenský večer seniorů Obec ČV/KČB
26. 12. Zpívání na Štěpána – Šanov M. Podalová

Právník z Hradce Krá-
lové shání rekreační 
chalupu do 20 km od 
Králického Sněžníku, 
cena a stav nerozho-
duje. Tel.: 602 308 774.

K o u p í m  r o d i n n ý 
dům  v  K rá l í kách 
nebo blízkém okolí. 
Tel.: 602 121 807.

ZE MĚ – ZEMĚ – ZE ZEMĚ
Představujeme vám malý cyklus tvořivých dílen, který proběhne v květnu a červnu 2010 

v Králíkách. Nápad pozvat k nám zajímavé tvůrčí osobnosti s netradiční programovou nabídkou 
podpořilo Sdružení rodičů při ZUŠ.

Jednotlivé „dílny“ budou vzájemně propojeny tématem Ze mě – země – ze země hudeb-
ními, pohybovými, dramatickými a výtvarnými prostředky. Všechna setkání se uskuteční 
v prostorách ZUŠ Králíky a v jejím okolí. Zúčastnit se mohou děti ZŠ, studenti, ale i dospělí, 
kteří s dětmi nebo pro děti pracují. Zájemci si mohou vybrat z této naší nabídky:

Sobota 29. 5. v 9:30 – 11:30 h pro děti
ve 13:00 – 16:00 h pro studenty a dospělé  
„VEGETABLE ORCHESTRA“ aneb jak rozeznít zeleninu
lektoři: Jaromír Synek a Gabriela Coufalová, pedagogové UP v Olomouci a propagátoři 

projektu SLYŠET JINAK
Neděle 30. 5. v 10:00 – 13:00 h pro studenty a dospělé
ve 14:00 – 16:00 h pro děti
„VÍŘÍCÍ BUBNY“
lektor: Miloš Vacík, perkusista, hráč na bicí nástroje, mezinárodně uznávaný pedagog
Souběžně bude pracovat také výtvarná skupina:
„KERAMICKÁ DÍLNA“ s inspirací ze země
lektorka: Jana Kábrtová, výtvarnice, studentka UK v Praze
Neděle 6. 6. v 9:30 – 12:30 h pro studenty a dospělé
ve 14:00 – 16:00 h pro děti
„TANEC ZE MĚ“ pohybová dílna
lektorka: Lenka Hajduková, taneční terapeutka
Cena každé navštívené tvořivé dílny je 80,- Kč.
Případné dotazy na podrobnější informace směřujte na: zemezezeme@centrum.cz

Denisa Hejtmanská a Kristina Brůnová

Velikonoční
skautské
kuřátko

Každoročně tuto sbírkovou akci 
pořádá Nadace rozvoje občanské 
společnosti (NROS) a Česká televize 
(ČT) ve spolupráci se skauty z celé 
republiky.

Skauti a skautky 
vyráběli papírová 
kuřátka po celý 
březen a 1. dubna je 
dávali lidem, kteří 
přispěli do kasiček 
s logem Pomozte 
dětem. Děkujeme 
všem, kteří tento 
projekt podpořili a díky nimž se poda-
řilo vybrat 6 329 Kč.

Skauti a skautky z Králík

Deset dní o přírodě
a v přírodě pro

děti o prázdninách
Třetí ročník „denního tábora“ se 

bude konat v srpnu ve dvou týdnech: 
9. - 13. 8. 10; 16. - 20. 8. 10.

Zázemí poskytne
ZŠ Červená Voda. 

Zveme děti školního věku. 
Vždy od 9 do 16 hod.  

Více informací v příštím čísle 
zpravodaje.

Pořádá Společnost pro zvířata - z. o. 
ČSOP: D. Michaličková, J. Horáková, 
G. Collinsová, M. Hoško, P. Sláma, 
N. Puková

Sociální komise při MěÚ Králíky vás zve na

posezení starší generace,
které se koná dne 20. 5. 2010 v 16.00 hod.
ve velkém sále KD Střelnice v Králíkách.
hudba - tanec - občerstvení

Svoz je zajištěn zdarma autobusovými linkami p. Pinkase:
Prostřední Lipka (odbočka k želez. zastávce) 15.22 hod.
Horní Lipka (hasičská zbrojnice) 15.35 hod.
Heřmanice (konečná) 15.25 hod.
Dolní Lipka (železniční stanice) 15.51 hod.
Dolní Boříkovice (knihovna) 15.43 hod.
Dolní Boříkovice (u mostu) 15.45 hod.
Červený Potok (u kostela) 15.55 hod.
Dolní Hedeč (konečná) 16.12 hod.
Odvoz z akce opět autobusem p. Pinkase ve 22.30 hod. od kulturního domu do těchto 

obcí: Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heřmanice a Dolní Boříkovice.
Srdečně zvou pořadatelé
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Výpis z jednání Rady města Králíky
24. 3.
RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 

3442, 3745, 3748, 3792, 3816 a 3815 v k.ú. 
Králíky za účelem zemědělského hospoda-
ření panu Martincovi, Dolní Hedeč a dále 
ukládá MO zapracovat podmínky odboru 
ŽP do nájemní smlouvy.

RM schvaluje pronájem části pozemků 
p.p.č. 3725, 3722 a 3720  v k.ú. Králíky za 
účelem zemědělského hospodaření panu 
MVDr. Pulkrtovi, Králíky.

RM schvaluje pronájem pozemků st.p.č. 
1441 a p.p.č. 3570, 3567, 3583 a 3584 v k.ú. 
Králíky za účelem zemědělského hospoda-
ření panu Řepkovi, Králíky.

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 
3483, 3550, 3552 a 3553 v k.ú. Králíky za 
účelem zemědělského hospodaření společ-
nosti ZEOS, spol. s r.o., Prostřední Lipka.

RM schvaluje pronájem nebytového 
prostoru – bývalého lékařského pokoje ve 2. 
n.p. včetně příslušenství v čp. 414 v ul. 5. 
května v Králíkách za účelem poskytování 
masérských služeb paní Bartíkové, Červená 
Voda.

RM schvaluje záměr prodeje movité věci 
– dětského jízdního kola zn. DAKOTA, v. č. 
2621301 za kupní cenu 400 Kč a ukládá MO 
záměr prodeje zveřejnit na dobu 30 dnů. 

RM souhlasí s umístěním nápojového 
prodejního automatu v čp. 414 v ul. 5. 
května v Králíkách společnosti KAJA 
UnO, s.r.o.

RM ukládá odboru KÚ zajistit soutěž 
malého rozsahu na „Zpracování podklado-
vých materiálů k žádosti o finanční podporu 
z Integrovaného operačního programu, 
výzva č. 06 na rozvoj služeb eGovernmentu 
v obcích v ORP Králíky“ a  podání žádosti 
o finanční podporu z prostředků EU výzvy 
Integrovaného operačního programu č. 06 
– Technologická centra obcí s rozšířenou 
působností. Dále RM souhlasí se zněním vý-
zvy k předložení cenové nabídky, která bude 
zaslána firmám: 1. Direkta Group, s.r.o., 
Zenklova 37, 180 00 Praha 8; 2. Equica, a.s., 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9; 3. XEOS 
spol. s r.o., Návršní 8/2030, 140 00 Praha 
4; 4. INstrategy – Institut pro evropské a 
národní strategie, Vinohradská 190, 130 00 
Praha 3; 5. CESA,a.s.,Pardubice, J.Potůčka  
250, 530 09 Pardubice a zároveň ukládá 
zveřejnit soutěž na internetových stránkách 
města Králíky.

RM ruší veřejnou soutěž malého rozsahu 
na dodavatele stavby: „Stavební úpravy 
vnější omítky na objektu čp. 365 v Krá-
líkách“. 

30. 3.
RM ukládá odboru VTS zajistit soutěž 

malého rozsahu na stavbu – „Stavební 
úpravy vnější omítky na objektu čp. 365 
v Králíkách“. Dále RM souhlasí se zněním 
výzvy k předložení cenové nabídky, která 
bude zaslána minimálně třem firmám, a to 

firmě STAPO spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, 
STAVREL s.r.o. Hanušovice a KPV systém 
s.r.o. Ústí nad Orlicí a zároveň bude zveřej-
něna na webových stránkách města.

31. 3. 
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy 

o výpůjčce č. 11134/2007 uzavřené dne 
09.01.2008 mezi městem Králíky a Střed-
ním odborným učilištěm opravárenským, 
Králíky, týkající se změny předmětu vý-
půjčky.

RM schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy 
o výpůjčce uzavřené dne 30.12.2005 mezi 
městem Králíky a sdružením Vojensko-
historický klub „Erika“, Brno, týkající se 
změny hodnoty movitého majetku.

R M  č á s t e č n ě  r u š í  u s n e s e n í 
RM/2010/11/179 ze dne 17.03.2010 týka-
jící se záměru pronájmu objektu bývalého 
ČSAD a neschvaluje záměr pronájmu 
nemovitosti bez čp/če na st.p.č 566 a st.p.č. 
566 v k.ú. Králíky do doby projednání al-
ternativního řešení.

RM schvaluje investiční akci: celková 
rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě 
č. 11 v čp. 352, ulice Příční, Králíky.

RM schvaluje záměr použití dotace 
z Programu regenerace MPZ pro rok 2010 a 
ukládá vedoucímu OŠKT předložit návrh na 
jednání ZM s tím, že finanční podíly z roz-
počtu města na opravy kulturních památek 
budou upřesněny až po proběhlé veřejné 
soutěži na opravu fasády domu čp. 365.

RM bere na vědomí záměr Pardubického 
kraje na převod zřizovatelské funkce k ZUŠ 
Králíky a ukládá vedoucímu OŠKT předlo-
žit návrh na zřízení příspěvkové organizace 
ZUŠ Králíky na jednání ZM.

RM schvaluje prodloužení hodiny noč-
ního klidu dne 3. 4.2010 do 03:00  hod. 
následujícího dne. 

RM doporučuje ZM schválit navržený 
postup úpravy územního plánu města Krá-
líky, tj. západní část území Vl-3 vyloučit 
z ploch zastavitelného území a zařadit je v 
územním plánu do plochy územní rezervy.

7. 4.
Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p. p. č. 97/2 v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona 
se stavebním záměrem – „oplocení na p.p.č. 
108/1 v k.ú. Králíky“ pana Marečka, Králí-
ky a nemá k němu připomínky. 

RM bere na vědomí nabídku hlídací a 
bezpečnostní služby DOSONAP, s.r.o., 
Litomyšl a souhlasí s individuálním vyu-
žíváním služeb při vyklízení bytů případ 
od případu. 

RM schvaluje záměr aktualizace zá-
kladního rozvojového dokumentu z oblasti 
cestovního ruchu s názvem „Koncepce 
cestovního ruchu na Králicku“.

RM souhlasí s pořádáním a financováním 
kulturní akce pro seniory za cenu 6.500,- Kč 

+ doprava a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

RM schvaluje odpisový plán organizace 
Gymnázium a základní škola Králíky na 
období 2010.

RM schvaluje příspěvek na činnost ve 
výši Kč 1.000,-- organizaci Konfederace 
politických vězňů ČR, oblastní pobočka 
Ústí nad Orlicí.

RM bere na vědomí inspekční zprávu 
školy Gymnázium a základní škola Králíky 
a ukládá vedoucímu OŠKT předat kopii 
zprávy školské radě. 

RM schvaluje investiční akci: Celková 
rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě 
č. 4 v čp. 583, ulice Františka Palackého, 
Králíky.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 
200811632 s firmou OHGS, ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ a pověřuje starostku jejím pod-
pisem.

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě 
o dílo na akci „Vojenské muzeum Králíky“ 
a pověřuje starostku města podpisem.

12. 4. 
Rada Města schvaluje podat žádosti 

o poskytnutí 100% finančních prostředků 
z „Programu péče o krajinu“ v roce 2010 
na realizaci akcí:

Ošetření 3 ks lip poblíž čp. 59 v Dolních 
Boříkovicích ve výši 30.240,- Kč včetně 
DPH.

Ošetření 5 ks památných stromů v Dolní 
Hedeči u kláštera ve výši 94.800,- Kč 
včetně DPH.

Regenerace aleje Skřivánek v Králíkách 
– 1.etapa ve výši 238.592,40 Kč včetně 
DPH

a pověřuje starostku města k jejich 
podpisu.

14. 4.
RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 

3713 a části p.p.č. 3720, 3722 a 3725 v k.ú. 
Králíky manželům Podzimkovým, Dolní 
Hedeč, k zemědělskému hospodaření, 
s pětiletou výpovědní lhůtou.

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 90 N 
10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým 
fondem ČR na pronájem pozemku st.p.č. 
534/5 v k.ú. Králíky.

Zároveň RM schvaluje dohodu o zaplace-
ní úhrady za užívání nemovitostí k nájemní 
smlouvě č. 90 N 10/50 mezi městem Králíky 
a Pozemkovým fondem ČR.

RM schvaluje převod poskytnutých fi-
nančních prostředků od firmy Strabag a.s., 
ve výši 30.000,- Kč do kapitoly Dotační a 
příspěvkový program města Králíky – po-
ložky na přímou podporu.

RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bě-
lokoré umístěné na pozemku: 276/1 v k.ú. 
Králíky v souvislosti s investiční akcí: 
„Regenerace panelového sídliště V Bytov-
kách, Králíky – II. etapa“. Zároveň souhlasí 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty s panem Šenkem, Králíky. 
Jednou z podmínek dohody bude, že veš-
keré práce budou provedeny na náklad a 
vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu.

RM vyhodnotila nabídky na  stavbu 
„Stavební úpravy vnější omítky na objektu 
čp. 365 v Králíkách“ a pověřuje odbor 
VTS jednat o podmínkách smlouvy o dílo 
s firmami, které zaslaly nabídku, v násle-
dujícím pořadí:

1. 4M CZ STAVBY, s.r.o., Praha
2. STAPO, s.r.o., Ústí nad Orlicí
3. Stavofin, s.r.o., Králíky
4. KPV, s.r.o., Ústí nad Orlicí
5. Agrostav, a.s., Ústí nad Orlicí
RM schvaluje Smlouvu o poradenské 

činnosti na projektu „Zvýšení turistické 
atraktivity Králické pevnostní oblasti – revi-
talizace tvrze Hůrka“ mezi městem Králíky 
a společností REDEA ŽAMBERK s.r.o. a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
příspěvku na činnost společnosti Králický 
Sněžník o.p.s. a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

RM schvaluje objednávku zveřejnění 
inzerátu o projektu VMK v příloze Dení-
ku – Evropské fondy a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

RM posoudila předložené nabídky na 
akci: „Zpracování podkladových materiálů 
k žádosti o finanční podporu z Integrova-
ného operačního programu, výzva č. 06 
na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 
v ORP Králíky“ a rozhodla, že dodávku 
služeb provede firma Equica, a.s., Praha 9. 
Zároveň RM pověřuje odbor KÚ k předlo-
žení smlouvy s vybranou firmou.

21. 4.
RM bere na vědomí odstoupení paní 

Bartíkové od záměru pronájmu nebytové-
ho prostoru a schvaluje záměr pronájmu 
nebytového prostoru – bývalého lékařského 
pokoje ve 2. n.p. včetně příslušenství v čp. 
414 v ul. 5. května v Králíkách za nájemné 
480 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr proná-
jmu zveřejnit.

RM bere na vědomí žádost pana Borka, 
Králíky a stanovisko správce bytového 
fondu a doporučuje žadateli, aby se obrátil 
na správce bytového fondu, tj. Služby města 
Králíky, s. r. o., v případě poruchy plynové-

ho kotle. Zároveň RM ukládá majetkovému 
odboru postoupit žádost k prošetření vlh-
kosti a plísně v uvedeném bytě stavebnímu 
úřadu a odboru VTS. 

RM schvaluje zprostředkovatelskou 
smlouvu mezi městem Králíky a společností 
RHINOCEROS, a.s., se sídlem Most, na 
zprostředkování pronájmu nemovitosti čp. 9 
na st.p.č. 67, st.p.č. 67, p.p.č. 439/6, 439/10 
a 439/11 v k.ú. Králíky.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 03.00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „2. oficiálního pálení čarodějnic 
v Králíkách“, které se koná dne 30.04.2010, 
na otevřeném prostranství – sportovišti/ 
rekreační plocha u Hedvy v Králíkách, a to 
za následujících podmínek:

- pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným množstvím pořadatelů tak, 
aby minimalizoval negativní dopady na 
okolní obyvatele

- pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí 
z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik

- pořadatel je povinen vhodnými opat-
řeními (např. vhodným umístěním a nato-
čením zvukové aparatury) minimalizovat 
především vibrace a hlukové imise působící 
na okolí akce tak, aby nebyla překročena 
zákonem stanovená mez

- pořadatel je po skončení povolené kul-
turní akce povinen provést kompletní úklid 
veřejného prostranství a bezprostředního 
okolí akce.

RM souhlasí s bezplatným poskytnutím 
součinnosti při zabezpečení požární hlíd-
ky na akci „2. oficiální pálení čarodějnic 
v Králíkách“, která se koná dne 30. 4. 2010, 
na otevřeném prostranství – sportovišti/ 
rekreační plocha u Hedvy v Králíkách, a 
to za podmínek, že akce nebude sloužit 
k žádné politické propagaci. RM rovněž 
souhlasí, aby akce byla zařazena do plánu 
požárně-bezpečnostních akcí pro školy a 
veřejnost.

RM schvaluje odpisový plán organizace 
Městské muzeum Králíky na období 2010.

RM se seznámila s peticí občanů a bere 
ji na vědomí.

RM doporučuje otevření 1. ročníku 
gymnázia ve školním roce 2010/11 za před-
pokladu přijetí 6 žáků ke studiu.

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, o. s.

Oblastní odbočka a středisko integračních aktivit Česká Třebová

ve spolupráci s městem Králíky Vás zvou na

VÝSTAVU
POMŮCEK PRO NEDOSLÝCHAVÉ A

POMŮCEK PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Výstava se koná dne 9. 6. 2010 (STŘEDA)

od 9:00 hod. do 12:00 hod.
od 13:00 hod. do 15:00 hod.

V rámci výstavy budou provedeny drobné opravy kompenzačních pomůcek. 

Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,
ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnost ve II. NP.

PODĚKOVÁNÍ 
Dne 31. 3. 2010 probíhala v celé repub-

lice sbírka „Sluníčkový den“ pro Nadační 
fond Rozum a Cit pod patronací paní Nadi 
Konvalinkové, který pomáhá opuštěným 
dětem a podporuje pěstounské rodiny. Tato 
sbírka probíhala i v Králíkách, kde pomáhali 
s prodejem sluníček žáci ze Základní školy 
Moravská, prodali celkem za 5002,- Kč 
sluníček ve formě placek. Tyto prostředky 
budou použity na konkrétní projekty do 
konkrétních rodin. Tímto projektem NF 

Rozum a Cit podporuje šíření myšlenky 
náhradní rodinné péče a také naději pro další 
děti bez domova.

Děkujeme tímto Všem, kteří přispěli 
částkou 30,-Kč za sluníčko a pomohli tak 
dětem. Přece děti patří do rodiny!

Děkujeme tedy, že jste pomohli vykouzlit 
další dětské úsměvy :-).

Děkujeme Všem dobrovolníkům ze ZŠ 
Moravská za pomoc a za to, že jim nezůstalo 
ani jedno sluníčko, tak byli úspěšní.

Iva Kaplanová, koordinátor pro oblast 
Králiky, Žamberk, Letohrad, Ústí nad Orlicí
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 3 konaného dne 12. dubna 2010

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Bc. Čestmír Doubra-
va, místostarosta; Mgr. Jarmila Berková, radní; 
Ing. Ladislav Dostálek; Vladimír Hejtmanský; 
JUDr. Milan Ježek; Pavel Kalianko; Mgr. 
Vlastimil Kubíček; Ing. Václav Kubín; MUDr. 
Eva Rýcová, radní; MUDr. Marie Špičková; 
Ing. Ladislav Tóth, radní; Antonín Vyšohlíd; 
Ing. Anton Zima (omluven z části jednání).

Z jednání omluven: Arnošt Juránek.
Za MěÚ: Ing. Věra Kubíčková, pí Jitka 

Prausová, pí Lenka Macháčková, Jan Čuma, 
Bc. Jan Divíšek, Dana Nosková, Ing. Špi-
ková.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Investiční záměr v ulici

Pivovarská 
4.3. Vynětí ploch ze zemědělského

půdního fondu v územním
plánu města Králíky

4.4. Program regenerace
MPZ Králíky

4.5. Zřízení příspěvkové
organizace ZUŠ

4.6. Otevření 1. ročníku gymnázia
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

7.1. Podpora žádosti Gminy
Stronie Slaskie o financování
projektové dokumentace k
záměru vybudování rozhledny
na vrcholu Králického Sněžníku

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

Jednání zastupitelstva zahájila starostka 
města. Při zahájení starostka požádala pří-
tomné o uctění památky obětí letecké havárie 
u Smolenska, při které zahynuli čelní před-
stavitelé polského státu. Po minutě ticha dále 
starostka informovala o přípravě kondolenč-
ního dopisu pro Městskou radu partnerského 
města Międzylesie. Starostka navrhla doplnit 
program jednání o bod 4.6. „Otevření 1.roč-
níku gymnázia“. Upravený program jednání 
byl schválen. Ověřovateli zápisu byli navrženi 
a schváleni Mgr. Kubíček a p. Hejtmanský 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl 
místostarosta města. Nebyly vzneseny žádné 
dotazy ani připomínky.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 3619 v k.ú. 

Králíky 
Obsah: O prodej pozemku požádaly paní 

V. K. a paní J. K. za účelem skládky pro pro-
voz pily. Jedná se o pozemek o výměře 405 

m2, který je v KN veden jako ostatní plocha. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 29.744 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 3619 
v k.ú. Králíky do podílového spoluvlast-
nictví, a to ideální ½ paní V. K Č. Voda za 
kupní cenu 14.872 Kč a ideální ½ paní J. K. 
Králíky za kupní cenu 14.872 Kč.  

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 3715 v k.ú. 
Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádal pan B. 
za účelem užívání zahrady. Jedná se o poze-
mek o výměře 313 m2, který je v KN veden 
jako t.t. porost. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 23.106 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 3715 
v k.ú. Králíky panu J. B. Králíky za kupní 
cenu 23.106 Kč.

4.1.3. Prodej pozemku p.p.č. 3714 v k.ú. 
Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé K. za účelem užívání zahrady. Jedná se 
o pozemek o výměře 281 m2, který je v KN 
veden jako t.t. porost. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, tj. 20.794 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 3714 
v k.ú. Králíky manželům K. Králíky  za 
kupní cenu 20.794 Kč.

4.1.4. Prodej bytové jednotky č. 5 v čp. 
246 v Králíkách  

Obsah: O prodej bytové jednotky požádala 
paní N. S. Králíky. Jedná se o poslední bytovou 
jednotku o velikosti 2+1 v bytovém domě 
čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
56.000 Kč. 

ZM schválilo prodej bytové jednotky č. 
246/5 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách 
a spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 
na společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 106 v k.ú. Králíky paní N. S. Králíky 
za kupní cenu 56.000 Kč.  

4.1.5. Směna pozemků v k.ú. Králíky
Obsah: Manželé M. požádali o směnu po-

zemků p.p.č. 1841/14 a 1841/15 v k.ú. Králíky 
ve svém vlastnictví za pozemky p.p.č. 126/5 
a 1841/12 v k.ú. Králíky ve vlastnictví města 
Králíky.  Pozemky města jsou v KN vedeny 
jako t. t. porost o celkové výměře 394 m2. Po-
zemky pana M. jsou v KN vedeny jako ostatní 
plocha a t. t. porost o celkové výměře 116 m2. 
Záměr prodeje pozemků byl schválen a zveřej-
něn, kupní cena 70 Kč/m2 u části o výměře 116 
m2 a 20 Kč/m2 u zbývající části o výměře 278 
m2 + náklady spojené s převodem, tj. 14.624 
Kč. Zároveň RM schválila zatížit pozemky 
věcným břemenem spočívajícím v uložení 
podzemního vedení kanalizace pro oprávněné 
město. ZM zároveň schválilo nákup pozemků 

p.p.č. 1841/14 a 1841/15 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 8.887 Kč od pana M.. V diskuzi 
JUDr. Ježek konstatoval, že byl proti záměru 
prodeje již při minulém jednání z důvodu ne-
poměru cen mezi prodávanými a kupovanými 
pozemky. Starostka odpověděla, že o důvodu 
tohoto stavu probhlě diskuze již při minulém 
jednání zastupitelstva.

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
126/5 a 1841/12 v k.ú. Králíky manželům 
M. Lichkov za kupní cenu 14.624 Kč.

4.1.6. Prodej pozemků p.p.č. 3505, 3506 a 
3507 v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemků požádala společ-
nost SNĚŽNÍK, a.s., Dolní Morava za účelem 
výstavby RD pro své zaměstnance. Jedná se 
o pozemky o výměře 1132, 1213 a 1207 m2, 
které jsou v KN vedeny jako orná půda. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
450 Kč/m2 (součástí kupní ceny není příslušné 
technické zařízení na pozemku), tj. celkem 
1.598.400 Kč. 

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
3505, 3506 a 3507 v k.ú. Králíky společnosti 
SNĚŽNÍK, a.s., IČ 26979136, Dolní Morava 
čp. 58 za kupní cenu 1.598.400 Kč.

4.1.7. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1841/9 
v k.ú. Králíky  

Obsah: O prodej pozemku požádali sl. Ž. a 
pan R. za účelem výstavby rodinného domku. 
Jedná se o pozemek o výměře 900 m2, který 
je v KN veden jako t. t. porost, pozemek je 
určen k výstavbě RD. RM doporučila prodej 
a navrhla kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 1841/9 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.8. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 230/3 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé Š. za účelem užívání zahrady. Jedná se 
o pozemek o výměře 390 m2, který je v KN 
veden jako ostatní plocha, pozemek má žadatel 
v pronájmu. Odbor VTS k prodeji nemá připo-
mínky. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu 
ÚPO Králíky o plochu bydlení rodinného 
charakteru, zastavěné území, na pozemku 
je elek. vedení s OP, souhlas s dělení byl již 
vydán. Odbory ŠKT a ŽP nemají připomínky. 
RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 230/3 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
uložilozáměr prodeje zveřejnit.

4.1.9. Záměr prodeje čp. 369 v Králíkách 
(Amálka) a LT Hněvkov

Obsah: V souvislosti se schváleným roz-
počtem na rok 2010 předkládá MO návrh na 
prodej uvedených nemovitostí včetně movi-
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STOP zneužívání dávek! ODS přináší řešení pro slušné lidi
Navrhované změny ODS zprůhlední systém dávek a omezí jeho zneužívání
Systém sociálního zabezpečení má své slabiny, kterých umě využívají určité sku-

piny lidí. Jedná se zejména o občany, kteří si ze života na dávkách vytvořili životní 
styl. Stávající nastavení systému toto zneužívání umožňuje, proto ODS prosazuje 
adresné rozdělování sociálních dávek. 

Na sociální dávky mají nárok lidé, kteří se vlivem okolností dostali do tíživé životní 
situace, a právě podpora od státu jim pomáhá toto nepříjemné období překlenout. Z po-
bírání všemožných dávek se však nesmí stát lukrativní životní styl, kdy si člověk bohužel 
snadno spočítá, že pobírání dávek se mu vyplatí mnohem víc než chození do práce. 
ODS přichází s řešením, jak ztížit život černým pasažérům a chronickým lenochům, kteří 
parazitují na sociálním systému a nepřímo tak okrádají o peníze ty lidi, kteří pomoc státu 
opravdu potřebují.

Stávající nastavení systému zvýhodňuje rodiny, kde žádný z rodičů nepracuje. Mnohdy 
si takové rodiny užívají vyšší životní úrovně než rodiny, v nichž alespoň jeden z rodičů 
pracuje. ODS chce rodinám ponechat nízké daně a tím i více peněz. „Chceme zjednodušit 
sociální systém a ušetřit rodinám peníze díky sníženému odvodu daní,“ říká poslanec za 
ODS Jiří Čepelka.

STOP zneužívání dávek na nákup alkoholu či gamblerství
Sociální podpora je určena zejména pro lidi, kteří přišli o práci, dále také pro zdravotně postižené, seniory, rodiče 

s malými dětmi nebo studenty, kteří podporu státu opravdu potřebují. Ti, kteří na sociálním systému pouze parazitují, 
musí pochopit, že tato doba končí. „Naším cílem je zabránit zneužívání sociálních dávek lidmi, kteří na tomto systém 
cizopasí a motivovat ty, kteří pracovat chtějí a aktivně o to usilují,“ popisuje dále Jiří Čepelka. „Jako nehorázné spatřuji 
zneužívání dávek na financování alkoholu, cigaret či gamblerství, tomu chceme zabránit. Usilujeme o to, aby byla část 
dávek vyplácena formou poukázek, které budou určeny na životně potřebné záležitosti,“ dodává Čepelka.

Systém musí podporovat zodpovědné a aktivní lidi  
Výše dávek hmotné nouze bude odstupňována podle aktivity člověka. Vyšší dávku dostane člověk, který odpracuje ve 

veřejné službě minimálně 20 hodin měsíčně, nebo se 40 hodin měsíčně bude vzdělávat v rámci rekvalifikačního kurzu. 
Tomu, kdo bude pobírat dávky hmotné nouze déle než půl roku, bude část dávek vyplácena nepeněžně. Pokud však bude 
dlouhodobě nezaměstnaný aktivně hledat práci, budou mu dávky vyplaceny v hotovosti v plné výši. „Je nutné podporovat 
lidi, kteří hledají práci aktivně, vzdělávají se a pracují na sobě. Těm, kteří chtějí pouze využívat sociální systém, bychom 
rozhodně neměli měřit stejným metrem,“ uzavírá Jiří Čepelka. 

PRÁCE A SOCIÁLNÍ JISTOTY – POŽADAVKY, KTERÉ SPLNÍME
• Práce pro všechny za spravedlivou mzdu
• Žádná tolerance k omezování sociálních

jistot všech generací
• Investice do vědy a nových technologií 
• Zdravé životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj 
• Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za

každé bezpráví
• Život v míru, bez vojenských paktů a cizích základen

Jestli nemáte co jste chtěli, zkuste to se mnou změnit!

Jaroslav FIŠER, dvojka na kandidátce KSČM.

Vážení spoluobčané, ZVU VÁS K VOLBÁM do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají

28. - 29. května 2010 

a mohou skutečné změny přinést.

www.kscm.cz nebo www.kscmjablnorlici.estranky.cz
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Česká strana sociálně demokratická
Místní organizace Králíky

si dovoluje pozvat všechny občany
k volbám

do Poslanecké sněmovny

Volte srdcem a na jistotu
Volte lepší budoucnost pro obyčejné lidi

Předem děkujeme za podporu. S námi nejste nikdy sami!

Priority Pardubického kraje
Ekonomický růst: S podzimem začne dopadat ekonomická krize výrazněji i na náš region. Proto za svoji hlavní prioritu 

považuji udržení nezaměstnanosti v Pardubickém kraji na co možná nejnižší úrovni. Chci se zaměřit na jednání s novými 
investory a podporu stávajících zaměstnavatelů v regionu. Je potřeba, aby období strachu o zaměstnání v našem kraji co 
nejdříve vystřídalo období zdravého ekonomického růstu.

Zdravotnictví: Druhým palčivým problémem je zdravotnictví - jsem kategoricky proti rušení odborně fungujících oddělení 
nemocnic v Pardubickém kraji a proti omezování lékařské péče pro venkovské obyvatele. Jako poslanec chci podporovat 
modernizaci sítě zdravotnických zařízení v našem kraji a v žádném případě nedovolím prohlubování rozdílu mezi lékařskou 
péčí v Praze a u nás. Pomáhat chci podobným způsobem, jako když se mi nedávno po opakovaných osobních jednáních s 
ředitelem VZP v Praze podařilo otevřít dveře pro nové CT a magnetickou rezonanci pro krajskou nemocnici.

Dopravní infrastruktura: Za třetí nejvážnější problém kraje považuji nedokončenou dopravní infrastrukturu, zejména silniční 
síť. Budu důrazně pracovat na realizaci klíčových staveb (R35, I/37, R43) a pomáhat s obchvaty nejzatíženějším městům v kraji. 
Pokročit ale musíme i v železničním spojení Pardubice – Chrudim, rozvoji letiště a dokončení splavnění Labe.
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tých věcí. Odbor ŠKT doporučuje Amálku 
nabídnout TJ Jiskra – turistickému oddílu, 
případně objekt svěřit oddílu do výpůjčky 
(náklady na provoz přenést na TJ). Odbor 
VTS prodej nedoporučuje, navrhuje rozšířit 
nabídky na využití. Nedomnívá se, že prodej 
v současné době by byl výhodný a město 
vlastní řadu objektů a zařízení, které svými 
náklady mnohonásobně převyšují náklady na 
provoz výše uvedených. Dle FO výdaje na 
tábor Hněvkov i na budovu Amálky převyšují 
příjmy mnohonásobně, V ročním objemu 
převyšují výdaje příjmy zhruba o 273.000 
Kč v roce 2009. V ostatních (předcházejících) 
letech nebyl rozdíl tak velký, protože v roce 
2009 byly provedeny nákladnější opravy na 
budově Amálky (141.000 Kč). Je na zvážení, 
jak vysoké náklady na opravy a údržbu, pří-
padně rekonstrukce vyvolá stávající stav obou 
objektů. RM uložila MO nechat vypracovat 
znalecký posudek jako podklad pro stanovení 
kupní ceny. Cena Amálky dle znaleckého po-
sudku je 1.738.100 Kč, tržní hodnota ve výši 
2,2 mil. Kč. Cena nemovitostí LT Hněvkov 
činí dle znaleckého posudku 1.898.440 Kč, 
tržní hodnota je totožná.

Dne 2. 3. 2010 požádala TJ Jiskra Králíky 
o převod budovy za účelem opravy a využí-
vat ji jednak jako členskou základnu a jako 
zařízení sloužící k rozvoji cestovního ruchu. 
Žádá o bezúplatný převod budovy, nebo do 
dlouhodobé výpůjčky, s prodejem nesouhlasí. 
Dle FO s ohledem na současnou a výhledovou 
finanční situaci města nedoporučuje bezúplat-
ný převod. MO navrhuje nemovitosti nabízet 
za kupní cenu 2.500.000 Kč. RM doporučila 
prodej nemovitostí, a to čp. 369 za nabídkovou 
kupní cenu 2.500.000 Kč a LT Hněvkov za 
nabídkovou kupní cenu 1.900.000 Kč.

Paní starostka vysvětlila zastupitelům 
důvody, které vedly radu města k doporučení 
prodeje těchto nemovitostí. Dle názoru rady 
obě nemovitosti nejsou dostatečně využívány, 
město nemá dostatek prostředků na jejich udr-
žování či rekonstrukci, jejich správa zatěžuje 
městský rozpočet. Pan Divíšek upozornil, že 
s lokalitou pod Amálkou je výhledově počí-
táno jako s plochou pro sportovní a rekreační 
využití a nedomnívá se, že prodej Amálky 
je v současné době vhodný. Dále seznámil 
zastupitele se záměrem TJ Jiskra – lyžařského 
a turistického oddílu, který má zájem Amálku 
využívat, jako základnu pro své aktivity. Proto 
navrhuje např. formou dlouhodobé výpůjčky 
svěřit Amálku do péče TJ Jiskra, která by se 
pokusila s pomocí dotačních titulů Amálku 
rekonstruovat a využívat. V další diskuzi, 
do které se zapojila většina zastupitelů, se 
diskutovalo o tom, zda je či není vhodné tyto 
nemovitosti prodávat, dále o způsobu využití a 
o tom, zda v případě výpůjčky Amálky tělový-
chovné jednotě bude TJ schopna se o Amálku 
dostatečně starat. Z diskuze nevyplynul žádný 
nový návrh na usnesení, proto se hlasovalo 
o původně navržených usneseních.

ZM neschválilo záměr prodeje nemovi-
tosti čp. 369 na st.p.č. 496, st.p.č. 496 a p.p.č. 
3756 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní 
cenu 2.500.000 Kč.

ZM schválilo záměr prodeje nemovitostí 
e.č. 8 na st.p.č. 127, e.č. 9 na st.p.č. 128, e.č. 

10 na st.p.č. 129, st.p.č. 127, 128, 129 a p.p.č. 
671 v k.ú. Hněvkov za nabídkovou kupní 
cenu 1.900.000 Kč a uložilo záměr prodeje 
zveřejnit.

4.1.10. Prodloužení lhůty k zaplacení kupní 
ceny a podpisu smlouvy 

Obsah: ZM dne 14. 12. 2009 schválilo 
prodej pozemku p.p.č. 545 v k.ú. Dolní Hedeč 
paní J. B.. Kupní smlouva nebyla ze strany 
kupující podepsána. Dne 15. 3. 2010 požá-
dala paní B. o prodloužení lhůty k zaplacení 
kupní ceny a podpisu smlouvy z finančních 
důvodů, a to do 31. 5. 2010. RM doporučila 
prodloužení lhůty.

ZM schválilo prodloužení lhůty k zapla-
cení kupní ceny a podpisu kupní smlouvy 
s paní J. B. na prodej pozemku p.p.č. 545 
v k.ú. Dolní Hedeč, a to nejpozději ke dni 
31. 5. 2010.  

4.1.11. Smlouva o bezúplatném převodu 
nemovitosti 

Obsah: MO předkládá ke schválení smlou-
vu o bezúplatném převodu nemovitosti mezi 
městem Králíky a ČR – ÚZSVM, a to po-
zemku p.p.č. 1216/3 v k.ú. Dolní Boříkovice. 
Jedná se o pozemek pod požární nádrží. RM 
doporučila převod.

ZM schválilo smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitosti č.j. UZSVM/HU-
O/653/2010-HUOM-Sp 71/2003 Ha, a to po-
zemku p.p.č. 1216/3 v k.ú. Dolní Boříkovice 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na město Králíky. 

4.2. Investiční záměr v ulici Pivovarská 
O b s a h :  N a  z á k l a d ě  u s n e s e n í 

RM/2010/11/167 předkládá odbor VTS na 
jednání ZM žádost společnosti FUERTES 
DEVELOPMENT, s.r.o. Kuřim o projednání 
investičního záměru za účelem výstavby 
komplexu obchodu a služeb v lokalitě při 
ulici Pivovarská (pod náměstím). Na uve-
dené lokalitě společnost navrhuje realizovat 
širokosortimentní prodejnu o čisté prodejní 
ploše 1000 m2. Součástí prodejny potravin 
je uvažováno i s řeznictvím, lahůdkami a 
dalšími doplňujícími službami, jako kadeř-
ník, kavárna, cukrárna atd. V zastavovací 
studii je i objekt nájemních jednotek s byty 
a polyfunkční objekt (elektro dům + byty). 
Na přilehlých pozemcích by mělo vzniknout 
parkoviště s dopravním řešením příjezdu a 
přístupu. Navrhované řešení je co se týče 
ploch v souladu s územním plánem města. 
V případě realizace by bylo nutné nové ob-
jekty a plochy  architektonicky sladit se zájmy 
památkové péče, např. dotvořením městského 
bloku, který by lemoval ulice Pivovarskou 
a 5. května. Současně je nezbytné zohlednit 
potřeby obyvatel a vlastníků lokality. Všechny 
tyto problémy lze za účasti specialistů odborně 
vyřešit, ale rozhodující je zda ze strany města 
je o obdobný výše uvedený investiční záměr 
vůbec zájem.

Důvodovou zprávu přednesenou panem 
Čumou doplnil pan místostarosta. Firma, 
která předložila investiční záměr je develo-
perská firma, jejíž cílem je realizovat tento 
svůj záměr a teprve poté nabídnout různým 

soukromým subjektům možnost pronájmu či 
prodeje nemovitosti, kterou vybuduje. Deve-
loperská firma deklarovala svůj zájem úzce 
spolupracovat s městem při řešení konečné 
podoby nemovitosti. Je ochotna přizpůsobit 
architektonický vzhled požadavkům města. 
Podle slov paní starostky rada města dopo-
ručila tento investiční záměr k projednání 
zastupitelstvu i z toho důvodu, že by pomohl 
vyřešit využití plochy v blízkosti centra, kte-
rá je dlouhodobě ve špatném stavu a město 
v nejbližší době nebude mít prostředky na 
realizaci svých případných záměrů v této loka-
litě. V další části vystoupila paní Svobodová, 
která upozornila, že výstavba další prodejny 
by velmi vážně ohrozila existenci menších 
obchodů ve městě. Pan Vraštil upozornil na 
skutečnost, že realizace tohoto záměru by 
znemožnila přístup ostatním majitelům na 
jejich pozemky. Paní starostka odpověděla, že 
v případě schválení záměru by byla podmín-
kou města pro případný odprodej pozemků 
dohoda firmy s majiteli ostatních pozemků a 
nemovitostí. Ing. Zima vystoupil s názorem, 
že by nebylo vhodné schválit tento investiční 
záměr a navrhl řešit tento prostor postupnou 
zástavbou. Dále navrhl zabývat se obecně 
tím, zda město má zájem o rozšiřování tohoto 
typu prodejen na svém území. Paní starostka 
odpověděla, že i to je důvod proč se tímto 
bodem dnešní zastupitelstvo zabývá. V další 
části diskuze se k problematice vyjádřili další 
členové zastupitelstva a diskutovali o vhod-
nosti tohoto záměru či o možnostech dalšího 
využití dotčeného prostoru. Nebyl vznesen 
žádný pozměňovací návrh na usnesení.

Starostka navrhla usnesení, aby stávající 
plocha pod náměstím v Králíkách přilehlá 
k ulicím Pivovarská a 5. května byla vyčle-
něna pro výstavbu komplexu velkoprodejny, 
obchodů a služeb. Podmínkou pro případný 
prodej městských pozemku bude vyřešení 
majetkových vztahů k pozemkům ostatních 
vlastníků a souhlas města s architektonickým 
řešením investičního záměru. 

ZM neschválilo navržený bod.

4.3. Vynětí ploch ze zemědělského půdní-
ho fondu v územním plánu města Králíky

Obsah: Odbor ÚPaSÚ předkládá ZM 
k posouzení další postup pořizování návrhu 
územního plánu města Králíky. Ministerstvo 
ŽP, Praha prostřednictvím Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru ŽP nevydalo 
souhlasné stanovisko k předloženému záboru 
zemědělského půdního fondu. Nesouhlas se 
týkal navrhované plochy pro lehký průmysl 
Vl-3 v k.ú. Králíky. Ministerstvo požaduje 
vyloučit z územního plánu západní část plochy 
průmyslové výroby Vl-3 a ponechat v zasta-
vitelném území plochy navazující na stávající 
areál Novalampu. Odbor ÚPaSÚ doporučuje 
tomuto požadavku vyhovět, požadovanou 
část území Vl-3 z ploch zastavitelného území 
vyloučit a zařadit je v územním plánu do 
plochy územní rezervy. Tyto plochy nebude 
možné zastavět.

Návrh na zrušení této lokality Ministerstvo 
ŽP vzneslo z důvodu nadměrného návrhu na 
zábor zemědělské půdy pro průmyslovou 
výrobu. Celkový zábor v územním plánu pro 
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průmysl je 21,27 ha, z toho je pro lokalitu 
Vl-3 je navrhován zábor 18,23 ha. Z hlediska 
ochrany ZPF je tento záměr nadměrný a vli-
vem celosvětové krize a narůstajícím nárokům 
na zábor ZPF v celé republice je tento zábor 
pro ministerstvo nepřijatelný. 

V územním plánu zůstane zachováno 
území průmyslové zóny, které bylo převzato 
z původního územního plánu sídelního útvaru 
1996 a území které je dostupné ze stávajících 
komunikací směrem k vojenskému muzeu. 
Dopravní dostupnost lokality, která se má 
vyloučit není doposud zajištěna. Komunika-
ce třetí třídy, která má do území zajišťovat 
dopravní dostupnost je v návrhu. 

Vyloučená plocha průmyslové výroby bude 
zařazena do plochy územní rezervy, která ne-
umožňuje výstavbu, ale také není posuzována 
z hlediska navrhovaného záboru ZPF. Výstav-
ba na tomto území může být povolena až na 
základě prověření území následnou změnou 
územního plánu.

ZM schválilo vyloučení západní části 
území průmyslové výroby Vl-3 z ploch 
zastavitelného území a schvaluje zařadit 
je v návrhu územního plánu Králíky do 
plochy územní rezervy. 

4.4. Program regenerace MPZ Králíky
Obsah: Odbor školství, kultury a tělový-

chovy předkládá na základě usnesení rady 
města návrh komise Regenerace MPZ Krá-
líky na rozdělení finanční kvóty Ministerstva 
kultury ČR z Programu regenerace MPR a 
MPZ pro rok 2010. Návrh komise vychází 
ze zpracovaného anketního dotazníku, který 
byl zaslán na ministerstvo kultury. V letošním 
roce navrhuje komise použít dotaci v celkové 
výši 985 tis. na další etapu opravy střechy věže 
kostela sv. Michaela v Králíkách a na opravu 
fasády uličního průčelí budovy čp. 365, Velké 
náměstí v Králíkách. 

Kulturní památka Město Církev Stát Práce celk.
Oprava fasády muzea – č.p. 365 200.000.- ---- 200.000,- 400.000,-
Oprava věže (střechy) kostela 224.286,- 112.143,- 785.000,- 1.121.429,-
CELKEM 424.286,- 112.143,- 985.000,- 1.521.429,-
Paní starostka doplnila, že rada doporučila 

toto rozdělení dotace ze dvou důvodů. Jedním 
z nich je snaha nezatěžovat rozpočet města 
výdaji na spolufinancování a druhým důvo-
dem je snaha urychlit opravu střechy kostela 
sv. Michaela.

ZM schválilo rozdělení dotace z Pro-
gramu regenerace MPZ pro rok 2010 a 
finanční podíly z rozpočtu města na opravy 
kulturních památek podle přiloženého 
rozpisu. 

4.5. Zřízení příspěvkové organizace ZUŠ
Obsah: Pardubický kraj zahájil další část 

reorganizace školské soustavy se zaměřením 
na základní umělecké školy. Záměrem kraje 
je předat postupně zřizovatelské funkce jím 
zřizovaných základních uměleckých škol na 
města, kde tyto školy sídlí. Tímto krokem 
dojde ke sjednocení dvojkolejného stavu, 
kdy část základních uměleckých škol (dále 
jen ZUŠ) zřizovala jednotlivá města a část 
ZUŠ zřizoval Pardubický kraj. Pardubický 
kraj navrhuje provést převod formou převo-

du práv a povinností ve školském rejstříku 
na základě dohody mezi městem Králíky, 
Pardubickým krajem a ředitelstvím ZUŠ. 
Pardubický kraj převede movitý majetek na 
město Králíky. Stanovisko OŠKT: Protože 
se jedná o dva různé zřizovatele, musí dojít 
ke zrušení původní organizace ze strany pů-
vodního zřizovatele a zároveň město Králíky 
musí zřídit novou příspěvkovou organizaci 
(nové IČ), na kterou bude proveden převod 
práv a povinností. Základní umělecké školy 
jsou financovány tak, že platy zaměstnanců 
jsou hrazeny ze státního rozpočtu, provozní 
výdaje jsou hrazeny z vybírané úplaty za 
poskytované školské služby. Zřizovatel škole 
přispívá pouze na odpisy částkou 59.000,- Kč. 
Pardubický kraj zároveň před převodem školy 
zajistí převod klavírního křídla na ZUŠ. Vzhle-
dem k nutným právním krokům, spojeným se 
zrušením původní organizace a zřízením nové 
organizace, převodu majetku atd., je vhodné 
realizovat převod dle návrhu Pardubického 
kraje k 1. 7. 2010 s tím, že původní organizace 
ukončí činnost  k 30. 6. 2010 a zrušena bude 
k 31. 7. 2010 po účetním vypořádání. Termín 
převodu k 1. 7. 2010 na novou organizaci byl 
ředitelkou ZUŠ projednán. Doporučujeme při 
zřízení nové organizace postupovat pro zacho-
vání kontinuity tak, že dojde pouze k organi-
začnímu převzetí bez zásahu do personálního 
obsazení školy. Zároveň navrhujeme ponechat 
původní název školy – Základní umělecká 
škola Králíky (dále jen ZUŠ Králíky). Pro 
provedení změn ve školském rejstříku a pro 
přidělení IČ nové organizaci je nutné schválit 
i zřizovací listinu školy. 

V diskuzi dostala jako první možnost se vy-
jádřit paní ředitelka Zajacová, která uvedla, že 
se zamýšleným záměrem souhlasí a seznámila 
zastupitele s počty žáků ZUŠ, kdy do této doby 
školu mohlo navštěvovat 360 žáků a od 1. 9. 

2010 to bude 400 žáků. V další části upozorni-
la na špatný stav budovy ZUŠ, kde je potřeba 
vyřešit např. topení, fasádu, okna, opěrnou 
zídku atd. Paní starostka odpověděla, že si 
jsme vědomi těchto problémů a že město se 
snaží a i nadále bude snažit postupně v rámci 
svých možností je řešit. Dále poděkovala paní 
ředitelce za kvalitní práci s dětmi a zdůraznila, 
že žáci jsou dobrými reprezentanty města a 
dosahují mnoha úspěchů. Ing. Zima rovněž 
ve svém příspěvku poděkoval paní ředitelce 
za její práci a vyjádřil přesvědčení, že zamýš-
lený krok je rozhodně správný. Dále vznesl 
dotaz, zda název školy musí znít Základní 
umělecká škola. Podle jeho názoru by byl 
vhodnější název Umělecká škola Králíky. Paní 
ředitelka a pan Divíšek odpověděli, že tento 
název musí být zachován, protože odpovídá 
typu školy podle školského zákona. Možné by 
bylo pouze přidat čestný název. JUDr. Ježek se 
zeptal paní ředitelky, jak se jí daří navyšovat 
počty žáků, když je všeobecně známo, že 
počty dětí klesají. Paní ředitelka uvedla, že se 
jedná o žáky z Králík a okolí a že by chtěla 

poděkovat rodičům, kteří mají zájem děti do 
školy dávat, i když to někdy pro ně přináší 
finanční problémy. 

ZM zřídilo Základní uměleckou školu 
Králíky k 1. 7. 2010. 

ZM schválilo zřizovací listinu organizace 
Základní umělecká škola Králíky. 

ZM schválilo „Dohodu o převodu čin-
ností, majetku a práv a povinností s pře-
váděnými činnostmi souvisejících“ mezi 
městem Králíky a Pardubickým krajem 
k převáděné organizaci ZUŠ Králíky 
(zřizovatel Pardubický kraj) a pověřilo 
starostku města jejím podpisem. 

4.6. Otevření 1. ročníku gymnázia
Obsah: Paní starostka seznámila zastupitele 

se situací na gymnáziu. Uvedla, že v uplynu-
lých týdnech proběhla intenzivní kampaň, 
která byla zaměřena na přijímací řízení do 
prvního ročníku gymnázia. I přes veškeré 
úsilí školy, která do náborové akce mimo 
médií zapojila i současné studenty školy, je 
evidováno pouze 9 přihlášek ke studiu na naší 
škole z toho jen 5 žáků si školu zvolilo jako 
první v pořadí. Stojí před námi rozhodnutí 
zda otevřeme první ročník i za těchto podmí-
nek. Nebudeme-li se zabývat skutečností, že 
bude velmi složité pro žáky být ve třídě, kde 
je 5-9 žáků, zbývá nám k rozhodování také 
ekonomické hledisko. V roce 2010 počítáme 
s dofinancováním nákladů na mzdy učitelů 
z rozpočtu města (prostřednictví příspěvku) ve 
výši 70 tis. Kč. Pro rok 2011 bude, v případě 
že otevřeme první ročník s malým počtem 
žáků, potřeba cca 300 tis. Kč. V každém 
dalším roce budeme muset počítat s částkou 
10 tis. Kč na každého žáka, který bude v gym-
naziálních třídách chybět do průměrného 
stavu 23 na ročník, tj. 92 žáků gymnázia. Dále 
požádala ředitele gymnázia Mgr. Kubíčka, 
aby seznámil zastupitele s tím, jakým způso-
bem se snažili oslovit potencionální zájemce 
o studium. Mgr. Kubíček uvedl, že nábor 
se skládal ze dvou základních částí. První 
část byla inzerce v tisku a rozhlasu včetně 
inzerátu v radničních zpravodajích okolních 
měst a inzerce na internetových serverech. 
Druhá část spočívala v oslovení a motivačních 
pohovorech s vycházejícími žáky na školách 
v Králíkách, Červené Vodě, Jablonném nad 
Orlicí, Štítech a Hanušovicích. Celkem bylo 
takto přímo osloveno 251 žáků. Dále seznámil 
zastupitele s výhledem na budoucí dva roky, 
kdy se počet vycházejících žáků základních 
škol v našem okolí sníží na 216 v roce 2011 
a 237 žáků v roce 2012. Pan Divíšek přednesl 
názor odboru ŠKT a uvedl, že vznesli dotaz na 
ministerstvo školství, zda hranice 60 žáků, pod 
kterou obvykle nemůže klesnout počet žáků 
na škole (za normální situace nastává proces 
zrušení školy), platí pro školu jako celek či pro 
typ školy (základní škola x gymnázium). Na 
toto neexistuje jednoznačný výklad ani na mi-
nisterstvu školství. Dále uvedl, že dle názoru 
odboru ŠKT by měl být otevřen první ročník 
gymnázia i při takto nízkém počtu žáků, 
protože stále existuje možnost, že v průběhu 
roku nastoupí žáci z jiných škol, např. proto, 
že jim nevyhovuje dojíždění do jiných škol. 
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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)

Ing. Kubín se zeptal, zda případné otevření 
1. ročníku bude mít dopad na financování 
základního školství. Paní starostka uvedla, že 
ve financování provozu je rozdíl minimální, 
negativní dopad by to mělo na mzdové pro-
středky a to jsou právě peníze z městského 
rozpočtu o kterých mluvila na začátku, které 
by město muselo na dofinancování mezd 
uvolnit. V následující diskuzi se každý ze 
zastupitelů k problému vyjádřil a zdůvodnil 
své rozhodnutí, jak bude hlasovat. 

Navržený bod: „ZM schvaluje otevření 
prvního ročníku gymnázia ve školním roce 
2010/2011“ zastupitelé neschválili

5. Informace z MěÚ
Z městského úřadu nezazněla žádná in-

formace.

6. Vstupy občanů
V tomto bodě vystoupil pan Strmisko 

z Prostřední Lipky a seznámil zastupitele 
se svým problémem s vodou, která teče 
přes jeho pozemek a podmáčí mu jeho ne-
movitost. Požádal zastupitele, aby se tímto 
problémem zabývali neboť dle jeho názoru 
by město tuto situaci mělo řešit. K tomuto 
problému se dále vyjádřili pan místostarosta 
a vedoucí odboru VTS pan Čuma, kteří uved-
li, že voda, která poškozuje pozemek pana 
Strmiska teče z pozemků jiných vlastníků, 
než je město a tudíž je velmi problematické, 
aby město nějakým způsobem zasahovalo. 

Pan Čuma uvedl, že i pan Strmisko na svém 
pozemku udělal některé zásahy, které nepři-
spěly k vyřešení situace. Z diskuze zastupi-
telů vyplynul úkol pro odbor VTS, aby do 
příštího zasedání zastupitelstva vypracoval 
zprávu o situaci a případně navrhl možné 
řešení nebo doporučení dalšího postupu pro 
pana Strmiska, případně pro město. 

Dále vystoupil Ing. Strnad s dotazem na 
Ing. Dostálka, potažmo na všechny zastupi-
tele, kteří nehlasovali pro otevření 1. ročníku 
gymnázia, zda by změnili svůj názor v pří-
padě, že by se našlo 300.000,- Kč, které jsou 
potřeba na dofinancování gymnázia v příštím 
roce. Ing. Dostálek odpověděl, že vzhledem 
k demografickému vývoji neočekává, že by 
se situace s počtem dětí mohla zlepšit a obává 
se toho, že tyto náklady by se každým rokem 
zvyšovaly. To byl důvod, proč hlasoval proti 
návrhu a za tímto názorem si stojí.

Vedoucí odboru ŠKT pan Divíšek upozor-
nil, že rozhodnutí otevřít 1. ročník gymnázia 
je plně v kompetenci ředitele školy, nikoli za-
stupitelstva. Proto si myslí, že přijaté usnesení 
není v pořádku. Pan místostarosta odpověděl, 
že přijatým usnesením nebyl porušen žádný 
zákon, zastupitelé tím pouze deklarovali svoji 
vůli a názor na otevření 1. ročníku gymnázia, 
konečné rozhodnutí zůstává v kompetenci 
ředitele školy.

7. Vstupy zastupitelů
7.1. Podpora žádosti Gminy Stronie Slas-

kie o financování projektové dokumentace 
k záměru vybudování rozhledny na vrcholu 
Králického Sněžníku

Obsah: Starosta Gminy Stronie Slaskie 
žádá město Králíky o podporu žádosti o dotaci 
na financování projektové dokumentace k zá-
měru vybudování rozhledny na polské straně 
vrcholu Králického Sněžníku. O finanční 
prostředky budou žádat z Fondu mikropro-
jektů Euroregionu Glacensis. Poskytnutí 
dotace z tohoto programu není podmíněno 
finanční spoluúčastí druhého z partnerů. 
Souhlas města Králíky je vyjádřením podpory 
tomuto projektu. 

V diskuzi vystoupili zastupitelé pan 
Hejtmanský a MUDr. Špičková s názorem, 
že tento záměr bychom rozhodně podpořit 
měli. 

ZM schválilo podporu projektu na 
vybudování rozhledny na polské straně 
vrcholu Králického Sněžníku a pověřilo 
starostku podpisem žádosti Gminy Stronie 
Slaskie o dotaci z Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Glacensis. 

Dále vystoupil pan Hejtmanský a upo-
zornil, že poslední provozovatelka bývalé 
chaty na Sněžníku paní Nováková oslavila 
životní jubileum a navrhl, aby město zaslalo 
gratulaci.

JUDr. Ježek upozornil na nepořádek v okolí 
kostela sv. Michaela v Králíkách.

Na závěr paní starostka poděkovala za 
spolupráci paní Macháčkové, která odchází 
na mateřskou dovolenou a popřála jí hodně 
štěstí a spokojenosti při plnění mateřských 
povinností. Poté paní starostka v čase 21:50 
hod. zasedání ukončila.

Výpis z jednání ZM zajistila redakce KZ
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Policie ČR Obvodní oddělení Králíky informuje
Jízda opilého řidiče skončila havárií - 

Dolní Hedeč – 22. 3.
Dnešního dne v odpoledních hodinách 

došlo na Dolní Hedeči k havárií dodávkového 
motorového vozidla. Řidičem byl zahraniční 
dělník, kterému policisté naměřili nejprve 
2,35 promile a při opakované dechové zkouš-
ce 2,75 promile alkoholu v krvi. Odebraný 
řidičský průkaz byl odebrán a přes pověřený 
úřad zaslán do země původu. 

Králíky – ulice Pivovarská – 26. 3.
Po předchozím zjištěném případu si králičtí 

policisté provedli kontrolu na příjezdu k stav-
bě zahraničních dělníků a hned v ranních 
hodinách byla provedena kontrola na alkohol. 
U jednoho z řidičů přepravujících dělníky 
na stavbu byla pozitivní. Hladina alkoholu 
nebyla vysoká nepřesáhla 0,2 promile a 
opakovanou dechovou zkoušku zůstala na 
hranici 0,1 promile. Jednalo se o tzv. zbyt-
kový alkohol. 

Odcizený mobilní telefon - Králíky 
- 30. 3.

Na služebnu policie bylo oznámeno odci-
zení mobilního telefonu. Následně se domně-
lému poškozenému ozval nálezce mobilního 
telefonu. Policie po zadokumentování věc 
odloží, protože se skutek nestal.

Vysazená kovová branka – Králíky – 
1. 4.

Vysazená kovová branka nebyl aprílový 
žert, ale schválnost, které se dopustil neznámý 
pachatel. Branku policisté našli nedaleko od 
domu poškozeného, ale i tak věc šetří, jako 
přestupek. 

Velikonoce na Králicku – 6. 4.
Celkově lze hodnotit velikonoční víkend, 

jako klidný. Veřejný pořádek v průběhu 
volných dnů nebyl porušen a ani nápad ma-
jetkové trestné činnosti nebyl zaznamenán ze 
strany králických policistů V neděli králičtí 
policisté měřili rychlost v samotných Králí-
kách a Červené Vodě a celkem 6 řidičům byla 
uložena bloková pokuta za porušení rychlosti 
v obci. Jedna řidička jela v obci rychlostí více 
jak 80 km v hodině. Velmi potěšující zprávou 
je to, že v tomto období nebyl při kontrolách 
řidičů na Králicku zjištěn alkohol i přesto, že 
dechové zkoušce bylo podrobeno 36 řidičů 
motorových vozidel v průběhu velikonočních 
svátků se zde konala i kulturní akce spojená 
s koncertem.

Dozvuky velikonoc – Dolní Morava 
Poklidný ráz velikonočních svátků na 

Králicku narušilo oznámení o podezření 
z vloupání do hotelu na Dolní Moravě. Po 
skončení sezony navštívila provozní hotelu 
v dopoledních hodinách hotel a slyšela podiv-
nou ránu z objektu. Přivolaní policisté obhlíd-
kou pláště budovy zjistili v přízemí zadního 
traktu rozbitou skleněnou výplň okna. Vnitřní 
prohlídka objektu, hned u baru napověděla, 
že zde není něco v pořádku a rozpitá láhev 
alkoholu na stole svědčila o nezvaném hostu. 
Další stopou pak byla rozbitá skleněná výplň 
dveří a další rozpité lahve alkoholu v patře. 
Všude byl klid jednotlivé pokoje byly pro-
hledány policisty a zbýval  poslední pokoj 
č. 13. V něm policisté nalezli pachatele. Jed-
nalo se o místní známou „ figurku „ která se 

ubytovala stejným způsobem v tomto hotelu 
i v loňském roce. Po zajištění místa policisté 
provedli u podezřelého dechovou zkoušku a 
lékařské vyšetření, kde bylo doporučeno ze 
strany lékaře převezení na Záchytnou stanici 
Pardubice. Po vystřízlivění byl muž opět pře-
vezen na místní oddělení do Králík k dalšímu 
řízení. Věc je dokumentována jako podezření 
ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném 
přípravném řízení.  

Rodinné vztahy
Podivný případ mezi dvěma bratry v sou-

časné době řeší králičtí policisté. Jeden 
z bratrů zapůjčil druhému HIFI soupravu 
a další elektroniku. Ten na oplátku hned 
v prvním baru tuto nabídl a v podstatě za 
pár korun prodal. Policisté nedokumentují u 
těchto bratrů takovou věc poprvé, ale vždy 
to má stejný scénář. Věci se vrátí a případ 
se odloží z důvodu nesvéprávnosti. Králická 
policie by touto cestou ráda vyzvala místní 
občany, aby od těchto bratrů nevykupovala 
žádné věci, i kdyby byla cena velice lákavá, 
protože dřív nebo později je policisté vyzvou 
k vrácení věci. Za pomoc v těchto případech 
králická policie předem děkuje. 

Spolupráce s polskými kolegy – 8. 4.
Ještě jednou ke spolupráci s policisty z Pol-

ské republiky. Před několika týdny jsme Vás 
informovali, že jsou králičtí policisté společně 
s policisty z Bystrzyce Klodzké na stopě 
muži, který se dopustil dvou přestupků proti 
majetku - natankoval „plnou„ na místní čerpací 
stanici v Králíkách a odejel bez zaplacení. 
Včerejšího dne byly oba případy králickými 
policisty ukončeny a to tak, že tento pachatel 
uhradil vzniklou škodu majiteli čerpací stanice 
a zároveň uhradil v hotovosti vysokou pokutu. 
Jedná se o první případ a troufám si říci velice 
výjimečný, kde se podařilo právě díky společ-
né hlídce s policisty sousedního státu objasnit 
takovou majetkovou činnost. Za vším ale 
opět stojí snaha věci řešit. Pro nás je to velké 
povzbuzení a věřím, že  také tímto přístupem 
naplňujeme naše heslo pomáhat a chránit.

Další ze společných hlídek v měsíci dubnu 
byla na prevenci v dopravě. Hlídky jak na 
naší, tak na Polské straně měřily rychlost. 
Kontrolám se nevyhnuli ani řidiči ze sou-
sedního státu a tak policisté uložili pokuty 
ve výši 18.500,-Kč tuzemským i zahraničním 
řidičům. Dva další přestupky byly podstoupe-
ny správnímu orgánu, který za ně může uložit 

dalších několik desítek 
tisíc korun. 

Krádež elektrické-
ho proudu – Králíky 
– 14. 4.

Pracovníci energe-
tické firmy oznámili na 
králické oddělení neoprávněný odběr elek-
trického proudu v místní provozovně. Tento 
výjimečný přečin šetří policisté, jako krádež. 
Šetření není u konce a tak zatím nelze přesně 
určit o jakou výši škody se jedná. 

Krádež motorové nafty – Červená 
Voda – 15. 4.

Krádeže motorové nafty se dopustil dosud 
neznámý pachatel v místní firmě, když nási-
lím překonal víko palivové nádrže. Majiteli 
tak způsobil škodu způsobenou jak odcizením 
nafty, tak i poškozením víka nádrže. Celková 
škoda se vyšplhala na necelých 4.500,-Kč.

Přestupek v dopravě – Mladkov – 17. 4.
V poslední době jsou králičtí policisté vidět 

ve všech částech našeho regionu při silničních 
kontrolách. Tento trend není ničím novým. 
Jedná se o preventivní opatření ke snížení 
nápadu majetkové trestné činnosti. Proto také 
při kontrolách policisté často řeší i prohřešky 
řidičů. Jeden takový uvízl v síti králickým 
policistům v obci Mladkov. Tento řidič 
nebyl schopen doložit zákonné pojištění na 
motorové vozidlo. Případ byl předán k řešení 
příslušnému správnímu orgánu. Další sankci 
může řidič očekávat od asociace pojišťoven, 
která z takto vybraných pokut hradí poškození 
vozidel způsobené právě takovými řidiči. 

Alkohol za volantem – Dolní Lipka – 
17. 4.

V dopoledních hodinách byl kontrolován 
řidič osobního motorového vozidla. Tomu 
bylo naměřeno při opakované dechové zkouš-
ce 0,9 promile alkoholu v krvi

Vloupání do rekreační chalupy – Červe-
ná Voda – Dolní Orlice – 19. 4.

S příchodem jara řeší policisté nárůst 
případů vloupání do rekreačních objektů. 
Majitelé objektů po ukončeném zazimování 
nyní občas zjišťují, že jejich rekreační za-
řízení navštívil v zimním období nezvaný 
host. Prvním takovým skutkem bylo ohlášení 
přečinu krádeže vloupáním na Dolní Orlici, 
kde neznámý pachatel odcizil elektroniku a 
alkohol.

Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů na území města. V současné 

době jsou v objektu králické čističky odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, které je 
možno si přisvojit. S nalezenými psy je možno se seznámit a prohlédnout si je každý 
pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.
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ZPRÁVIČKY Z EMMIČKY
Zdravíme vás všechny na jaře. Máme za sebou další měsíc, který 

byl pro nás a naše MC dost rušný...
Nejdůležitější akcí, která nás stála i hodně práce, byl „Den ote-

vřených dveří. Příprava se ale vyplatila, protože návštěva této akce 
nás velmi mile překvapila. Od rána bylo plno, divadlo pro děti mělo 
kolem 70 malých diváků (hrálo se dvakrát), ani odpoledně jsme 
nebyly v MC samy, návštěvníci přišli na kávu, vyrábět do dílny pro 
rodiče s dětmi i nechat se nalíčit. Prožily jsme hezký den a děkujeme 
všem, kteří se na dni otevřených dveří podíleli a vám kteří jste se na 
nás přišli podívat.

Jak jste si možná všimli, už přes měsíc probíhá v DÍLNĚ EMMA 
Kurz pletení pediku, musím říci, že nás kurz tak zaujal, že jsme si ho 
ještě prodloužily a určitě poprosíme paní lektorku (trpělivou ženu), 
abychom ještě nějaký kurz udělaly.

Dalším Minikurzem je Šperkování, proběhla s úspěchem první 
lekce a už se těšíme na druhou, kde budeme vyrábět náhrdelník. 
Opět při opakování doporučuji všem, protože díky jednoduchým 
postupům může šperky vyrábět prakticky každý.

Pomalu ale jistě se blížím k tomu, že teď naše MC žije přípravami 
na Májový jarmark (plakát s podrobným programem v tomto čísle). 
Podařilo se nám sehnat divadlo pro děti, které hraje přímo jarmareční 
loutkové divadlo, budou soutěže pro děti (za pomoci žáků gymnázia), 
děti budou moci vyrábět u stolečků, dospělí budou moci nakupovat 
u stánků, občerstvovat se, k vidění budou živá zvířátka, ukázky 
„řemesel“ - keramický kruh, pletení pediku, vyšívání, drátkování, na 
podiu tříhodinový program. Doufáme, že přijdete a strávíte s námi 
příjemné dopoledne a že se zúčastníte i charitativní dražby předmětů 
králických občanů, jejíž výtěžek bude věnován MC EMMA.

Musím také napsat, že ve středu 5. 5. začíná další z dlouhé řady 
Kurzů keramiky, na který mohou přijít dospělí, dospívající a šikovné 
větší děti (doporučujeme přihlásit se telefonicky).

Mějte se krásně a těšíme se na shledanou.
za MC EMMA Kristina Brůnová

Výrobky z kurzu pediku
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Den otevřených dveří v Mateřském centru EMMA Noc s Andersenem 26. - 27. 3. 2010
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Noc s Andersenem 26. - 27. 3. 2010
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou 

české knihovny a další organizace zapojené 
do projektu ve střední Evropě chtějí povzbu-
dit zájem dětí o čtení, které je v dnešním 
způsobu života Popelkou - knihy soupeří 
s mnoha akčními lákadly i vysedáváním před 
televizní obrazovkou a počítači. 

Laická i odborná veřejnost často konsta-
tuje, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno 
mnoho výzkumů dětského čtenářství s alar-
mujícími výsledky, ale jen málokterý z nich 
radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Víme, 
že existuje docela jednoduchá cesta: dát 
dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst 
je veliké dobrodružství. 

Noc s Andersenem probíhala letos v ev-
ropském měřítku již podesáté – u nás v Krá-
líkách posedmé.

Na 905 nejrůznějších místech Čech, Mo-
ravy, Slovenska, Slovinska a Polska prožilo 
noc v knihovnách, školách a klubech celkem 
31 256 dětí a 9984 dospělých.

Náš krátký článek nechce a ani nemůže 
popsat vše, co se v průběhu Noci s Anderse-
nem událo. Byla plná dobrodružství, dobré 
nálady, smíchu, pohody.

Nabídku nocovat v knihovně přijala 
převážná většina dětí, 
které se zapojily od 
října 2009 do února 
2010 do soutěže JAK 
SE ŽIJE NA SOUŠI 
A VE VODĚ? Byla 
to náročná výprava za 

známými i méně známými zvířaty a rostlina-
mi. Pro začínající i pokročilé výtvarníky byla 
navíc vyhlášena Soutěž o Ládinkovu prémii. 
Libovolnou výtvarnou technikou mohly děti 
vytvořit dílko inspirované výpravou. 

V knihovně letos nocovalo 33 dětí a 9 
dospělých.

Tak jako v předcházejících ročnících, tak 
i letos zahájila setkání významná osobnost. 
Protože čtenářská soutěž byla cestovatelská, 
padla volba na neprávem opomíjeného ces-
tovatele a spisovatele, rodáka z nedalekého 
Zábřehu na Moravě, Jana Eskymo Welzla.

Kolem půl sedmé se improvizovaná šatna 
v přízemí knihovny zaplnila batohy, spacáky 
a děti plné očekávání se sešly v oddělení pro 
mládež, kde si mohly prohlédnout výtvarné 
práce ze soutěže o Ládínkovu prémii. 

Děti se rozdělily do 5 skupin a než se 
vydaly  na dobrodružnou cestu, pořídili jsme 
si na památku společnou fotografii.

Na pěti stanovištích čekaly na děti vážné 
i veselé úkoly: např. na POUŠTI musely 
rozluštit názvy pouští napsané na kartičkách 
tajným písmem a potom je správně umístit 
na mapě světa, v ANTARKTIDĚ za pomoci 
kompasu hledaly karty, na kterých bylo 
napsáno, čím můžou prospět naší planetě. 
Spoustu legrace zažily při plnění úkolu, kdy 
vybranému členovi výpravy během 3 minut 
měly obléknout co nejvíce kusů oblečení. 

V MOŘSKÉM SVĚTĚ si vyzkoušely, 
jaké je to mít na sobě potápěčské ploutve a 
projít v nich na souši vytyčenou trasu. 

Na náročné výpravě všem vyhládlo, takže 
přišlo vhod malé zdravé občerstvení, které 
nám věnovala králická prodejna ZDRAVÁ 
VÝŽIVA pana Kubizňáka. Akci také spon-
zorovala paní Krátká z Papírnictví. 

Další částí programu bylo vyhodnocení 
výtvarné soutěže O vítězích rozhodly samy 
děti. Každý dostal 3 hlasovací žetonky a mu-
sel se rozhodnout, kterému dílku je přidělí. 
Výrobky byly jenom očíslované, takže děti 
neznaly předem jejich autory.

Na regulérnost hlasování dohlížel sám 
Ládínek Mazaný se svou asistentkou a 
trojicí dětí.

Rozhodnout, kterému z 28 výrobků dát 
svůj hlas, nebylo vůbec lehké. 

První tři místa získali: Jitka Veselá, Ro-
man Borovička a Simona Naglová

Všichni, kteří se výtvarné soutěže zú-
častnili, dostali od Ládínka malé odměny, 
vítězové trošku větší.

A protože k dobré zábavě patří i písničky, 
pozvaly jsme letos paní učitelku Denisu 
Hejtmanskou ze ZUŠ a bylo opravdu veselo. 
Zpívaly se písničky nejen se zvířecími ná-
měty a při zpěvu a tanci si děti vyzkoušely 
nejrůznější pomůcky – hrálo se na nafuko-
vací balónky

Večer se přehoupl v noc velice rychle. 
Dětem jsme ještě rozdaly malé dárečky – 
látkové tašky s logem Noci s Andersenem, 
které nám ochotně ušila paní Nováková 
z Prostřední Lipky, malou plaketku a po-
hlednici speciálně vyrobenou pro letošní 
Noc. Děti na oplátku předaly malé pozor-
nosti dospělákům, kteří s nimi prožili Noc 
s Andersenem.

A potom se už celá knihovna změnila 
v ložnici. Starší děti spaly v 1. patře, menší 
v přízemí. Usínání nebylo rychlou záleži-
tostí, někteří vydrželi povídat až do 03:00 
hodin.

Budíček kolem půl osmé byl pro některé 
spáče nepříjemný, ale nakonec ho překonali 
a všichni se sešli u dobré snídaně, kterou jim 
upekly paní knihovnice. Než se děti rozeběh-
ly domů, napsaly nám kratičké vzkazy, jak 
se jim nocování líbilo:

PERFEKTNĚ PROMYŠLENÁ STA-
NOVISKA!!

BYLO TO TADY SUPER – VÝBORNÁ 
SNÍDANĚ.

SRANDA! PARÁDA!
BYLO TO ÚPLNĚ ÚŽASNÝ AŽ NA TO 

CHRÁPÁNÍ A ZPĚV PTÁKŮ!
Každý rok si říkáme, že už nejde vymys-

let nic nového, a nakonec je to zase nové 
a hezké. 

Naše velké poděkování patří spolupra-
covníkům, kteří nám nezištně pomohli Noc 
s Andersenem připravit:

Denise Hejtmanské, Báře Kožnarové, 
Jiřímu Stodůlkovi, Pavlu Strnadovi ml., 
Jiřímu Švandovi a Petru Venzarovi.

Těšíme se na shledanou v pátek 1. dubna 
2011 při další Noci s Andersenem - a není 
to Apríl!!! 

Ivana Marečková, Jarmila Venzarová, 
Radka Strnadová

Český den proti rakovině
(14. Květinový den)

proběhne ve středu 12. května 2010
Při loňském ročníku veřejné sbírky Ligy 

proti rakovině Praha se v celé České repub-
likce podařilo získat více než 14.550.000 
Kč. V roce 2010 oslavuje Liga proti rakovi-
ně Praha už 20 let od svého založení. 

Hlavním tématem sbírky bude letos 
prevence karcinomu prostaty a stejně jako 
v minulých letech budou nadále propa-
govány další zásady prevence rakoviny a 
zdravého způsobu života (Evropský kodex 
proti rakovině), jejichž dodržováním mů-

žeme předejít až 50 % všech nádorových 
onemocnění. Barva stužky u kytiček bude 
letos červená.

Na Králicku sbírku již mnoho let orga-
nizuje Městská knihovna ve spolupráci 
s Gymnáziem a základní školou.

Věříme, že i v tomto roce bude sbírka 
díky štědrým dárcům v Králíkách i okolních 
vesnicích úspěšná.

Za organizátory
Ivana Marečková
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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 květnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
95 let - Anna Moravcová
85 let - Markéta Sokolová,
 - Hana Krejčová
84 let - Marie Prchalová
82 let - Marie Štorchová
81 let - Jan Knápek
80 let - Anton Gubka
78 let - Květuše Pitáková,
 - Miloš Michalička,
 - Marie Janečková
76 let - Lubomír Petráněk,
 - Josef Ulrich,
 - Josef Trampota,
 - Margita Kopecká
75 let - Růžena Novotná,
 - Jaroslav Nedbal

74 let - Milada Musílková,
 - Marie Sekaninová,
 - Helena Uhlířová,
 - Andrej Milták
73 let - Ladislav Dostálek,
 - Josef Pauk
72 let - Václav Smrčka
71 let - Petruška Ratimcová,
 - Jarmila Vacková
70 let - Václav Šimánek,
 - Otto Pirkl,
 - Jan Kulhánek,
 - Josef Kovář,
 - Anna Faltusová,
 - Danuše Krejčová,
 - Irena Luxová

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v mě-
síčníku Králický zpravodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, 
s rodným listem dítěte.                 Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“
Bohumír Švéda, Josef  Andrle, Anna Stránská, Miroslav Vích, Josef Beneš

MANŽELSTVÍ                 „Gratulujeme a přejeme štěstí.“
Jiří Koutný – Michaela Rupprichová                   Jiří Theimer – Petra Kudlíková

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
01. 05. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
02. 05. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
08. 05. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
09. 05. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
15. 05. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (MOVIOM) 465 626 460
16. 05. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (MOVIOM) 465 626 460
22. 05. So MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
23. 05. Ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
29. 05. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
30. 05. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
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.

Kamnářství AVT Filip Dian, 
Písařov 56, tel. 608527946. 
Stavba kachlových  kamen, 
sporáků a krbů, včetně 
zpracování projektu, dále 
pak opravy, čištění a servis 
topidel.

Řádková inzerce
Daruji za odvoz koňský hnůj. Králíky. Tel.: 

603551084, e-mail: kacatecko@post.cz.
Prodám starší, ale plně funkční ledničku 

Minsk. Cena 500,- (Králíky). Tel.: 603551084, 
e-mail: kacatecko@post.cz.

Nabízím k prodeji roubenou chalupu po 
rekonstrukci na Dolní Orlici. Tel.: 603823048, 
e-mail: soucekmichal@seznam.cz.

Nabízím k prodeji 2+1 v Králíkách za odhadní 
cenu-spěchá. Tel.: 603823048, e-mail: soucekmi-
chal@seznam.cz.

Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 (možno i s 
garáží), balkón, sklep. Vybavení bytu: kuchyňská 
linka + sporák. Nájem za byt 5500 Kč/měs. + 
inkaso (energie), včetně záloh za služby. Vratná 
kauce 10000 Kč. Tel.: tel.: 776323707.

Nabízím auto: Renault 19 TXE r.v. 1990 
technická do 28. 1. 2011, i na náhradní díly. Tel.: 
776285490, e-mail: mmaarrttinn@seznam.cz.

Digitální satelitní přijímač s neomez. kartou 
na české a slov. programy vyměním za starší 
místopisné pohlednice Králicka, Králického Sněž-
níku, Orlických hor a přilehlého Kladska. Tel.: 
737868700, e-mail: honza.kr@seznam.cz.

Prodám pánské kolo. Cena 1.000kč. Tel.: 
737885190, e-mail: jezek.vasek@seznam.cz.

Prodám pánské horské kolo, má blatníky, ta-
chometr, stojan, nosič, košík, brašna na nářadí pod 
rámem. Hodí se do práce nebo na nákupy. Původní 
cena 4500,- nová cena 1200,-. Tel.: 736720943, 
e-mail: veverkaturista@seznam.cz.

Vzpomínka
Dne 29. 4. 2010 uplynul již rok 

od úmrtí pana Petra Möllera.
S láskou vzpomíná rodina

INFORMACE REDAKCE
Vážení čtenáři, od červnového čísla zpra-

vodaje přestaneme zveřejňovat bezplatnou 
soukromou řádkovou inzerci (nabídky typu 
koupím - prodám). Pro využití možnosti inzerce 
tohoto typu lze pro tyto účely využívat webové 
stránky města Králíky www.kraliky.eu, sekce 
inzerce pro občany. Z důvodu dlouhodobé ne-
přítomnosti paní L. Macháčkové zajišťuje až do 
odvolání příjem inzerce paní Marta Podolská (tel. 
465670723, mail: m.podolska@orlicko.cz



Králický zpravodaj 5/2010 - 26

Program na KVĚTEN
Úterý   4.   SMRT ČEKÁ VŠUDE   zač. ve 20:00 hod
Oscarové drama režisérky Kathryn Bigelowové vypovídá o vlivu 

války na osobnost jedince i na jeho postoj k životu. Každý z trojice 
vojenských pyrotechniků vnímá svou úlohu na misi v Bagdádu 
v roce 2004 jinak, ale vždy velmi intenzivně. Snímek získal kromě 
několika letošních Oscarů také množství dalších cen.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; 130 min.

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE
Pátek   7.   zač. ve 20:00 hod
Bizarní kočovná show dr. Parnasse nemá v současném Londýně 

na růžích ustláno, nikdo totiž nemá zájem o atrakci, která dokáže 
zákazníka převést do světa za zrcadlem. A už vůbec nikoho neza-
jímá, že doktor kdysi vyhrál nad ďáblem v sázce o nesmrtelnost a 
nyní musí zaplatit – svojí jedinou dcerou Valérií... Terry Gilliam 
natočil další se svých výsostně imaginativních opusů, provázen 
u něho obvyklými potížemi, z nichž největší byla předčasná smrt 
hlavního představitele Heatha Ledgera.

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

DEŠŤOVÁ VÍLA
Úterý 11. zač. v 17:00 hod
Nová česká filmová pohád-

ka o hodné dívce Květušce, 
která jediná se nezachová zle 
k Dešťové víle a pomůže zpět 
získat vodu pro svoji vesnici, 
když se vydá do nebe a spl-
ní tři těžké úkoly, aby vílu 
usmířila.

Vstupné 55,-; přístupný; 
ŠUP; 90 min.

Pátek   14.   VLKODLAK   zač. ve 20:00 hod
Lykantropie je postižení, při kterém se člověk za úplňku mění 

v krvežíznivou bestii. Léčit se to zatím moc nedá a také zdravotní 
pojišťovny k proplácení léčby nepřistupují zrovna nadšeně, ale 
zase je to vděčné téma mnoha hororů již od počátků kinematogra-
fie. V kulisách staré Anglie se odehrává děsivý příběh Lawrence 
Talbota, který hledá zmizelého bratra a přitom zjišťuje hrůznou 
pravdu o celém svém pokolení.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; 100 min.

Úterý   18.   KATKA   zač. ve 20:00 hod
Helena Třeštíková patří k výrazným představitelkám nejen 

českého dokumentu, známá je především díky svým časosběrným 
snímkům. V novém příběhu sledujeme bezútěšné osudy feťačky 
Katky během čtrnácti let jejího života. Ve stereotypním kolotoči 
drogy-peníze-pokus o léčení-selhání sledujeme pomalý, ale zdá se 
nevratný rozpad lidské osobnosti, navzdory veškeré snaze stávající 
zdravotní i sociální sítě.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; 90 min.

Pátek   21.   PROKLETÝ OSTROV   zač. ve 20:00 hod
Kriminální psychotriller z poloviny minulého století natočil vý-

znamný režisér Martin Scorsese s Leonardem DiCapriem v hlavní 
roli. Pátrání po zmizelé ženě v prostředí pečlivě střeženého náprav-
ného zařízení je vyprávěno z překvapivé perspektivy a nese znaky 
tehdejší mccarthyovské paranoie.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 130 min.
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Úterý   25.   PEVNÉ POUTO   zač. ve 20:00 hod
Susie je obyčejná čtrnáctiletá holka, která udělala tu chybu, že 

šla jednoho dne ze školy domů zkratkou přes pole. Tam potkala 
pana Harveyho. A z toho nenápadného souseda se vyklubala zrůda, 
která ji připravila o život. V jejím případě ale smrtí všechno nekončí. 
Susie se ocitá ve zvláštním světě mezi nebem a zemí, ze kterého 
pozoruje, jak probíhá pátrání po jejím vrahovi a zároveň drží palce 
členům své rodiny, aby její náhlý odchod ustáli. A ještě někoho 
pozoruje. Pana Harveyho. Muže, který ji připravil o budoucnost a 
teď si pomalu vybírá další oběť. Fantaskní snímek režiséra Petera 
Jacksona (Pán prstenů).

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

ŽENY V POKUŠENÍ
Pátek 28. zač. ve 20:00 hod
Helena, Laura a Vilma jsou 

tři naprosto rozdílné ženy, 
i když je pojí nejtěsnější rodin-
né pouto. Všechny však řeší 
velmi podobný problém – jak 
být šťastné v lásce a jak najít 
opravdového chlapa. Kvalitní-
mu hereckému obsazení v nové 
české komedii Jiřího Vejdělka 
vévodí Eliška Balzerová.

Vstupné 55,-; přístupný; 
115 min.

Klub Na Střelnici Králíky
KVĚTEN 2010

sobota   8.   BORŠIČANKA   zač. v 19:00 hod
Koncert krojované slovácké dechovky s kapelníkem Antonínem 

Koníčkem a lidovým vypravěčem je zamýšlen jako dárek k Svátku 
matek, ale pochopitelně jsou zváni všichni posluchači a milovníci 
kvalitní a autentické moravské lidové hudby. Historie kapely ze 

slovácké obce Boršice u Blatni-
ce, rozprostírajíce se v údolí Bor-
šického potoka v jihovýchodní 
části okresu Uherské Hradiště, 
sahá až do roku 1880.

Vstupné 80,- Kč, vstupenky lze 
zakoupit v předprodeji v obcho-
dě Dětský Textil – paní Kubešová 
na Velkém náměstí.

sobota   15.   ZDRAVÝ NEMOCNÝ   zač. v 19:30 hod
Moliére (1622-1673) patří k nejslavnějším světovým dramati-

kům, po těžkých začátcích se dostal se svým souborem do Paříže 
na královský dvůr a byl Ludvíkem XIV. jmenován na Královský 
soubor. Největších úspěchů jako autor, herec i režisér dosáhl s ko-
mediemi charakterů a mravů – Škola pro muže, Škola pro ženy, 

Tartuffe, Misantrop, La-
komec, Zdravý nemoc-
ný. Moliére nevěřil, že 
se lidé mění k lepšímu, 
jeho postavy zůstávají na 
konci hry stejné jako na 
začátku.

Výpravná inscenace 
v podání divadelního sou-
boru VICENA Ústí nad 

Orlicí přivádí na králické jeviště desítky účinkujících. Soubor 
s tímto kusem postoupil do národního kola v Děčíně. 

Vstupné 60,- Kč, vstupenky v prodeji na místě před představe-
ním.

čtvrtek   20.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční jarní setkání seniorů s kulturním programem, občerst-

vením, zpěvem a tancem. Vstupné dobrovolné.

sobota   22.   CHVILKOVÁ SLABOST   zač. v 20:00 hod
Současná anglická hra na téma tak důvěrně známé (manželství), 

ve které vzniká nespočet komických situací s překvapivým roz-
uzlením. I zdánlivě ukončená kapitola může mít přece jen pokra-
čování. Ani prohraný boj 
nemusí být ztracen. Hrají: 
Hana Maciuchová, Radek 
Brzobohatý a Kateřina 
Velebová.

Vstupné 200,- Kč, vstu-
penky lze zakoupit v před-
prodeji v obchodě Dětský 
Textil – paní Kubešová na 
Velkém náměstí.

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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Program kulturních a sportovních akcí
v Jablonném nad Orlicí - KVĚTEN

VÝSTAVA - Neděle 9. 5. 2010
OD NEBE K ZEMI – Helena Dobrodinská
Vernisáž v 18 hodin v Kulturním a informačním centru
Výstava potrvá do 12. června 2010

Úterý 18. 5. 2010 
Z ČECH AŽ DO HOLLYWOODU
Pražská skupina Hanky Panky uvádí novou travesti show
V 19 hodin v sále kina
Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru
Tel.: 465 641 371

Sobota 22. 5. 2010 
PSÍ POCHOD – www.tlapky7x.cz 
Ve 14 hodin

Program širokoúhlého kina
v Jablonném nad Orlicí květen 2010

pondělí 3. května v 19,30 hodin – Ženy v pokušení  – ČR 
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské pro-

blémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší 
se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je 
přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně 
stojí na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být 
matce oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první 
opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení 
i matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje 
svéráznou školu života.. A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak 
moc jsou si podobné a pokud se má něco vyřešit, chce to nadhled, 
humor a neztrácet hlavu ani naději.

čtvrtek 13. května v 19,30 hodin – Lítám v tom  – USA 
Hrdina komedie Lítám v tom, Ryan Bingham (George Clooney), 

je šťastný člověk. S hlavou v oblacích neochvějně míří za splněním 
životního snu, jenže život bývá pěkná mrcha. A ta dokáže i v cílové 
rovince říct: „Hochu, běžíš po špatné trati.“Režisér Jason Reitman 
má slabost pro anithrdiny, ať už je to lobbista hájící zájmy tabáko-
vých firem (Děkujeme, že kouříte) nebo těhotná teenagerka (Juno). 
Tentokrát se zahleděl do stoprocentního sobce a to tak neodolatel-
ně, že stvořil jeden z nejlepších filmů uplynulého roku.

čtvrtek 20. května v 18,00 hodin – Dešťová víla  – ČR 
Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země a Voda- pro-

vádějí „pravidelnou inspekci“ u lidí. Za všechny živly sledujeme 
Vodu, které lidé říkají Dešťová víla. Jde krajem převlečena za 
chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze, že 
se vytrácí láska a dobro. Mezi takové lidi patří i sedlák Lakota, 
jehož syn Ondra miluje chudou Květušku. Jejich lásku ale sedlák 
nerad vidí. Když se živly vrátí ke Slunci, žádají tvrdé potrestání. 
Slunce váhá, ví, že lidi jsou lidi, a i přes chyby je má rádo, ovšem 
je přehlasováno. V poslední chvíli mu pomůže Dešťová víla. 
Požádá Slunce, jestli by nemohla lidi potrestat sama a vezme 
lidem déšť. Ale nebojte se, nakonec dobro a láska zvítězí, jak už 
to v pohádkách bývá. 

pondělí 24. května v 19,30 hodin –  Smrt čeká všude – 
USA 

Smrt čeká všude je napínavým příběhem elitních vojáků, kteří 
mají jedno z nejnebezpečnějších povolání na světě – uprostřed 
bojové vřavy deaktivují bomby. Když se nový seržant James ujme 
špičkového pyrotechnického týmu, překvapí své dva podřízené, 
Sanborna a Eldridge tím, že je vtáhne do smrtelné hry městských 
bojů. James se chová tak, jako by mu nedocházelo, že může 
zemřít. Zatímco se oba muži snaží svého nového velitele udržet 
pod kontrolou, ve městě kolem nich se rozpoutá naprostý zmatek 
a Jamesova skutečná povaha se ukáže způsobem, který všechny 
z nich navždy poznamená.

Aktuální stav prací při rekonstrukci vojenského muzea.
Foto: Jaroslav Kosek.
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Družstvo stolního tenisu Králíky vyhrálo bez
jediné porážky regionální přebor žactva A 2009

Přeborníci - zleva: Dominik Dostál, Jiří Opravil, Tomáš Pospíšil, 
Milan Rychetský.

Mladým hráčům stolního tenisu se podařilo poprvé v historii této 
věkové kategorie, vyhrát okresní přebor a to bez jediné porážky 
- GRATULUJEME. Součástí úspěchu byl pravidelný trénink a vy-
nikající parta. Hráči by tímto rádi pozvali své kamarády a veškerou 
mládež z okolí na tréninkovou hodinu a případně by rádi přivítali 
mezi sebe nové adepty tohoto krásného a rychlého sportu.

Tabulka soutěže po 13. kole - Regionální přebor 1 - 6
Poř.  U V R P K Sety Zápasy Body
1. Králíky A 5 3 2 0 0 108:77 30:20 13
2. Vys.Mýto A 5 3 1 1 0 97:85 27:23 12
3. Choceň A 5 3 0 2 0 96:76 29:21 11
4. Sudslava B 5 2 1 2 0 88:84 26:24 10
5. Lanškroun A 5 1 1 3 0 78:103 22:28 8
6. Orlice A 5 0 1 4 0 69:111 16:34 6

Tabulka nejlepších hráčů v okrese - bodovalo 65 hráčů
1. Balohlávek Dominik Choceň A 11 31 30 1 91:8 96,77 %
2. Adamec Lukáš Orlice A 11 33 31 2 95:7 93,94 %
3. Dostál Dominik Králíky A 11 33 30 3 91:18 90,91 %
4. Pospíšil Tomáš Králíky A 7 21 19 2 60:18 90,48 %
8. Opravil Jiří Králíky A 7 21 16 5 53:28 76,19 %
23. Rychetský Milan Králíky A 6 18 9 9 30:30 50,00 %

Ohlédnutí za úspěšnou sezonou hokejistů TJ Jiskra Králíky
V sobotu 20. 3. 2010 jsme se rozloučili s úspěšnou sezonou.

Nejprve jsme zhodnotili sezonu jak výsledkově tak finančně. Potom 
se mikrofonu ujal moderátor celého večera Danis a přišlo na řadu 
jednotlivé ocenění každého hráče, vyhlášení zlaté králické hokejky 
a na závěr z rukou místostarosty převzal kapitán pohár a každý hráč 
i realizační tým medaili za celkové druhé místo v soutěži. 

I když předsezónní cíle pomýšleli na metu nejvyšší, musíme 
přiznat, že Žamberk si vybral pouze slabší chvilku v prvním našem 
měření sil. Nás můžou mrzet prohry s Verměřovicema a na nájezdy 
s Řetovou. I tak ale druhé místo je nejlepším umístěním od sezony 
1992/93, kdy jsme získali přeborníka okresu. To už je dávno..., 
i když někteří v týmu tento úspěch pamatují (Slanina, Valčík, 
Kaplan, Zezulkovi, Hlava st.,). Budeme v příštím roce pomýšlet na 
titul? Jestliže se nám podaří získat nějaké posily, bylo by to reálné. 
V hledáčku jsou tři jména, ale???

V Letošní sezoně jsme měli v meziokresní soutěži (ústeska a 
rychnovska) přihlášené družstva mladších a starších žáků. I když je 
to finančně náročná soutěž, je to jediný způsob jak hokej v Králíkách 
zachovat. Umělá ledová plocha ale velmi schází.

Závěrem poděkujme všem, co se podílí na chodu oddílu, spon-
zorům a hlavně našim věrným fanouškům, kteří v letošním roce 
dělali při všech utkáních skvělou kulisu. 

Výsledky a tabulka mužů sezony 2009/2010
TJ Jiskra Králíky - TJ Voděrady 6:3 (2:1 3:1 1:1)
TJ HC Dlouhoňovice - TJ Jiskra Králíky 3:6 (0:3 2:1 1:2)
TJ Jiskra Králíky - Sokol Verměřovice 3:6 (2:2 0:2 1:2)
Sokol Semanín - TJ Jiskra Králíky 1:3 (0:1 1:1 0:1)
TJ Jiskra Králíky - TJ Sokol Tisová 2:5 (0:2 1:3 1:0)
TJ Sokol Řetová - TJ Jiskra Králíky 1:0 p.p.(0:0 0:0 0:0)
TJ Jiskra Králíky - HC Ústí nad Orlicí 8:2 (3:0 4:1 1:1)
SK Žamberk - TJ Jiskra Králíky 1:4 (1:0 0:1 0:3)
TJ Voděrady - TJ Jiskra Králíky 2:7 (1:1 1:2 0:4)
TJ Jiskra Králíky - TJ HC Dlouhoňovice 4:3 (2:2 1:0 1:1)
Sokol Verměřovice - TJ Jiskra Králíky 2:3 (0:2 1:1 1:0)
TJ Jiskra Králíky - Sokol Semanín 5:0 kontumačně
TJ Jiskra Králíky - TJ Sokol Řetová 3:2 (1:1 1:0 1:1)
HC Ústí nad Orlicí - TJ Jiskra Králíky 4:8 (1:2 2:4 1:2)
TJ Jiskra Králíky - SK Žamberk 2:7 (1:3 0:2 1:2)
TJ Sokol Tisová - TJ Jiskra Králíky 2:4 (2:1 0:1 0:2)

 Tým PZ V VP R PP P VG:OG PB
1. SK Žamberk 16 15 0 0 0 1 85:32 45
2. TJ Jiskra Králíky 16 12 0 0 1 3 68:44 37
3. TJ Sokol Tisová 16 11 1 0 0 4 87:50 35
4. TJ HC Dlouhoňovice 16 8 0 0 0 4 71:65 24
5. TJ Voděrady 16 7 1 0 0 8 69:67 23
6. Sokol Verměřovice 16 7 0 0 1 8 61:74 22
7. TJ Sokol Řetová 16 6 1 0 1 8 66:59 21
8. HC Ústí nad Orlicí 16 3 0 0 0 13 53:92 9
9. Sokol Semanín 16 0 0 0 0 16 19:96 0

KANADSKÉ BODOVÁNÍ 2009 – 2010
 Příjmení Jméno Dres Tým Zá. Gó. As. Bo.
1. Śponar Jaroslav 33 KR 16 12 9 21
2. Zezulka Zdeněk 7 KR 16 7 13 20
3. Hlava Jiří st. 13 KR 16 10 9 19
4. Hlava Jakub 20 KR 15 9 6 15
5. Paulus David 9 KR 16 8 6 14
6. Šponar Martin 73 KR 16 5 7 12
7. Valčík Roman 11 KR 16 4 4 8
8. Hlava Jiří 92 KR 15 3 4 7
9. Kaplan Jaroslav 22 KR 11 3 0 3
10. Starý Roman 3 KR 14 1 2 3
11. Diblík Miloslav 84 KR 11 1 1 2
12. Slanina Drahoš 18 KR 13 0 1 1
13. Kalianko Pavel 21 KR 16 0 0 0
14. Opravil Martin 2 KR 2 0 0 0
15. Šponar Michal 78 KR 1 0 0 0
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Konečné výsledky soutěží stolního tenisu
Krajská soutěž skupina B
Tabulka soutěže po 22. kole - Základní část
Poř.  Utk. V R P K Sety Zápasy Body
1. Ústí C 22 17 3 2 0 695:492 212:126 59
2. Č.Třebová B 22 11 8 3 0 669:593 198:159 52
3. Polička A 22 10 6 6 0 663:551 189:149 48
4. Králíky A 22 11 4 6 1 574:559 168:159 47
5. Litomyšl B 22 8 9 5 0 632:615 185:170 47
6. Borová A 22 10 4 8 0 603:592 180:163 46
7. M.Třebová B 22 10 2 10 0 568:591 160:172 44
8. Lanškroun A 22 10 2 10 0 524:618 153:177 44
9. Svitavy A 22 6 6 10 0 611:616 161:181 40
10. Orlice A 22 5 6 11 0 578:651 154:188 38
11. Choceň B 22 6 2 14 0 577:648 159:184 36
12. Vysoké Mýto A 22 1 2 19 0 509:677 122:213 26
Regionální soutěž 1
Tabulka soutěže po 22. kole - Základní část
Poř.  Utk. V R P K Sety Zápasy Body
1. Řetová A 22 19 3 0 0 739:412 217:96 63
2. Sedlec A 22 18 3 1 0 722:432 212:97 61
3. Králíky B 22 12 5 5 0 694:628 187:162 51
4. Orlice B 22 12 3 7 0 677:585 183:139 49
5. Sudslava A 22 10 6 6 0 704:598 186:152 48
6. Česká Třeb. A 22 9 4 9 0 670:705 174:181 44
7. Choceň C 22 9 3 10 0 658:678 167:174 43
8. Ústí n.O. D 22 7 2 13 0 599:672 149:181 38
9. Hnátnice A 22 6 3 13 0 598:663 157:182 37
10. Lanškroun B 22 5 2 15 0 540:731 129:202 34
11. Lanškroun C 22 3 5 14 0 569:729 130:203 33
12. Žamberk A 22 2 1 19 0 387:724 88:210 27
Regionální soutěž 3
Tabulka soutěže po 22. kole - Základní část
Poř.  Utk. V R P K Sety Zápasy Body
1. Sedlec C 20 17 1 2 0 626:319 188:76 55
2. Lukavice A 20 14 2 4 0 623:456 179:110 50
3. Sudslava C 20 13 2 5 0 613:508 182:133 48
4. Tatenice A 20 12 1 7 0 604:479 173:118 45
5. Králíky C 20 12 0 8 0 564:483 153:124 44
6. Žamberk B 20 10 3 7 0 584:552 158:142 43
7. Zálší A 20 9 4 7 0 600:524 159:139 42
8. Líšnice B 20 6 3 11 0 468:577 121:164 35
9. D. Dobrouč A 20 5 2 13 0 460:551 118:159 32
10. Mostek B 20 2 1 17 0 352:637 79:194 25
11. Plchovice B 20 0 1 19 0 229:637 48:199 21
Regionální soutěž 4
Tabulka soutěže po 30. kole - Základní část
Poř.  Utk. V R P K Sety Zápasy Body
1. Mistrovice B 22 20 0 2 0 717:434 215:104 62
2. Libchavy B 22 18 3 1 0 703:364 211:87 61
3. Lanškroun D 22 17 1 4 0 685:438 197:104 57
4. Králíky D 22 16 1 5 0 708:503 208:123 55
5. Orlice D 22 13 2 7 0 643:541 183:138 50

6. Tatenice B 22 9 2 11 0 603:620 163:172 42
7. Líšnice C 22 7 1 14 0 523:661 127:190 37
8. H. Heřmanice A 22 6 1 15 0 497:657 127:190 35
9. Zálší B 22 5 3 14 0 512:672 136:189 35
10. Žamberk C 22 5 1 16 0 467:667 124:191 33
11. D.Dobrouč B 22 4 3 15 0 481:692 112:198 33
12. Sudslava D 22 2 2 18 0 416:706 95:212 28
Regionální přebor žactva A
Tabulka soutěže po 11. kole - Základní část
Poř.  Utk. V R P K Sety Zápasy Body
1. Králíky A 11 9 2 0 0 262:126 82:28 31
2. Choceň A 11 8 2 1 0 231:161 67:43 29
3. Orlice A 11 7 3 1 0 248:130 75:35 28
4. Sudslava B 11 7 0 4 0 191:195 57:53 25
5. Vys.Mýto A 11 5 2 4 0 220:167 62:48 23
6. Lanškroun A 11 6 0 5 0 228:172 65:45 23
7. Sudslava A 11 6 0 5 0 198:191 59:51 23
8. Ústí n.O. A 11 4 2 5 0 209:171 60:50 21
9. Choceň B 11 4 0 7 0 191:206 51:59 19
10. Lanškroun B 11 3 1 7 0 155:238 40:70 18
11. Č. Třebová A 11 1 0 10 0 124:252 31:79 13
12. Choceň C 11 0 0 11 0 56:304 11:99 11

Lyžařský oddíl při
TJ Jiskra Králíky, o.s.
Letošní lyžařskou sezónu jsme ukončili úspěšně. Přeborníkem Par-

dubického kraje v sezóně 2009/2010 se stal v kategorii dorostencí Jan 
Divíšek, ročník 1993, v ženách na krásném druhém místě skončila paní  
Andrea Költö. Děkujeme všem členům i nečlenům za pomoc při organi-
zování zimních závodů a těšíme se na spolupráci při organizaci letních 
závodů (Králický ovál 30. 6. 2010, Králický Lískovec 18. 9. 2010).

Konečné výsledky - Přebor Pardubického kraje v běhu na 
lyžích 2009 - 2010:

Mladší žáci 98 - 99 Mladší dorostenky 94 - 95
10. - 11. Roman Švéda 6. Aneta Novotná
Starší dorostenci 93 - 92 Ženy a juniorky 91 a st.
1. Jan Divíšek 2. Andrea Költö
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Hlavička zpravodaje - Viktor Vavruša. Uzávěrka tohoto čísla byla 23. 4. 2010, příštího čísla 24. 5. 2010.

Úspěšný hokejový tým Králík - horní řada (zleva): Zdeněk Zezulka st. (trenér), Jakub Hlava, Drahoš Slanina, David Paulus, Miloslav 
Diblík, Roman Starý, Jiří Hlava ml., Rudolf Havlíček (asistent trenéra), Roman Feltl (předseda oddílu). Dolní řada (zleva): Pavel Ka-
lianko, Jiří Hlava st., Martin Šponar, Zdeněk Zezulka ml., Roman Valčík, Jaroslav Šponar (kapitán), Martin Opravil.


