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Proč je pro nás gymnázium důležité?
V posledních týdnech jste si tuto 

otázku možná položili také. Situace 
okolo králického gymnázia je složitá 
již od roku 2005, kdy Pardubický kraj 
poprvé začal jednat o změně osmiletého 
gymnázia na čtyřleté a všem zasvěceným 
(včetně zástupců kraje) bylo jasné, že 
se fakticky jedná o postupnou likvidaci 
školy. Již tenkrát se ti, kterým nebyla 
situace lhostejná, rozdělili na dvě skupi-
ny. Jedna byla rozhodnuta bojovat o za-
chování gymnázia do posledního dechu 
a druhá vysvětlovala, že nejsou děti, a 
proto nemá gymnázium budoucnost. Je 
třeba říci, že obě tyto skupiny zastávají 
každá svůj názor dosud.

Sloučením se základní školou se 
gymnázium stalo součástí jedné velké 
školské organizace. Už při rozhodování 
o spojení škol v roce 2007 jsme tento 
postup chápali jako nejvýhodnější právě 
pro období, kdy všechny střední školy 
bojují s nedostatkem žáků. Velký subjekt 
dokáže lépe organizačně i ekonomicky 
zvládnout nerovnoměrné počty dětí a 
studentů ve třídách. Zajištění finančních 
prostředků, které jsou třeba k řádnému 
chodu školy z hlediska provozního 
a mzdového, je úkolem zřizovatele 
v případě, že se rozhodne pro udržení 
školy. 

Dnes rozhodujeme o tom, zda jsme 
ochotni z městského rozpočtu přispět 
občanům na možnost mít střední školu 
ve městě. Příště můžeme rozhodovat 
o jiné instituci. Budeme-li se dívat na 
všechny činnosti, které patří do působ-
nosti veřejné správy, pouze z ekono-
mického hlediska, mohli bychom dojít 
k závěru, že drahý je provoz kulturního 
domu (1,140 mil. Kč), městského muzea 
(1,573 mil. Kč) a městské knihovny 
(1,576 mil. Kč) atd. Žádná z těchto in-
stitucí není využita na 100 %, žádná není 
„nezbytná“ pro život ve městě a všechny 
se nacházejí v jiných městech a obcích, 
kam za nimi můžeme dojet a nebude to 
denně. Pokud si dovolíme rozhodnout 
o existenci gymnázia pouze rozumem, 

může se nám stát, že příště rozhodneme 
rozumem o zániku některé z těchto pří-
spěvkových organizací.

Králíky jsou malé pohraniční město 
a od revoluce v roce 1989 se díky nasa-
zení jeho představitelů, které vycházelo 
z rozumu i srdce, podařilo dosáhnout 
mnoha úspěchů. Kromě mnoha investic 
do majetku města se podařilo vyjednat, 
že se městský úřad stal pověřeným 
úřadem, který spravuje nejmenší území 
v rámci celé republiky. Oproti pově-
řeným úřadům, které spravují území 
s větším počtem obyvatel, jsme v daleko 
složitější finanční situaci, protože se 
dotace na výkon státní správy odvíjí od 
počtu obyvatel ve spravovaném území. 

I zde bychom rozumem mohli rozhod-
nout, že existence pověřeného úřadu je 
neekonomická, ale úřad, kromě toho, že 
nemusíme nikam jezdit, abychom vyří-
dili pas, řidičský průkaz atd., je jedním 
z největších zaměstnavatelů ve městě 
a srdce nám velí jeho udržení, protože 
poskytuje službu občanům a dává práci 
lidem z města a nejbližšího okolí.

Snaha udržet gymnázium v Králíkách 
„za každou cenu“ je současně ukázka 
našeho odhodlání udržet i v dobách 
méně příznivých ve městě vše, co jsme 
dokázali za posledních 20 let vybudovat. 
Zrušíme-li dnes gymnázium, co bude 
následovat dále?

Jana Ponocná, starostka

Vojenské muzeum Králíky
den otevřených dveří

Vážení spoluobčané, na den 4. 7. 2010 jsme ve spolupráci 
s partnerskou organizací ARMYFORT připravili u příleži-
tosti představení nově zrekonstruovaných prostor Vojen-
ského muzea Králíky den otevřených dveří. Vstupní bránu 
otevřeme v 10:00 hodin, v průběhu odpoledne vystoupí 
dudácký soubor a amatérská hudební skupina složená 
z příslušníků celní správy. V rámci tohoto dne bude bez-
platný vstup pro všechny návštěvníky. Občanům města 
Králíky, včetně jeho integrovaných částí, bude umožněn 
celoroční vstup zdarma. Srdečně zve vedení města Králíky.
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Letošní absolventi králického gymnázia se svými pedagogy - slavnostní předání maturitních vysvědčení.
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V ČERVNU 2010 V KPO CHYSTÁME:
19. 6. 2010 – TVRZ HŮRKA – VMK – 

K – S 14 „U cihelny“
Sportovně branný dětský den v Králic-

ké 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 na-
učných disciplín, na několika stanovištích. 
Některé disciplíny si mohou vyzkoušet i ro-
diče 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 muzeu 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, krabičku 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.

Další informace budou v předstihu (cca 
10 dnů před termínem konání) zveřejněny 
na internetových stránkách Společnosti 
přátel čs. opevnění, o. p. s.: www.bouda-
museum.com. 

19. 6. 2010 – K – S 14 „U cihelny“ (kláš-
ter a Evropský dům)

Muzejní noc na K – S 14
V areálu Muzea čs. opevnění – pěchotního 

srubu K – S 14 „U cihelny“ následuje po 
Sportovně branném dětském dnu program 
„Muzejní noci“, s kulturními vystoupeními, 
atrakcemi a občerstvením.

Cca od 10.00 řemesla u objektu K – S 
14 (dráteník, svíčkařka, kovář), v rámci 
programu pro děti středověká lučištní střelba 
– soutěž. Součástí této akce jsou sportovní 

hry partnerských měst Králíky-Międzylesie, 
které proběhnou od 14:00 - 16:00 hod.

Večer: slavnostní zahájení muzejní noci 
od 18.00, prohlídky K – S 14 ZDARMA, 
prohlídka Kláštera ZDARMA, prohlídky 
Evropského domu s promítáním – ZDAR-
MA.

Před objektem K – S 14 vystoupení 
dobové kapely CODEX, ohňová SHOW 
s tanečnicemi, souboje historického šermu 
skupiny Šumperští šermíři až do pozdních 
nočních hodin.

26. – 27. 6. 2010 – KPO
Společný víkend muzeí v Králické 

pevnostní oblasti. Veřejnosti přístupné 
pevnostní objekty zkoordinují svoji pro-
vozní dobu a umožní tak návštěvníkům 
i ze vzdálenějších míst republiky strávení 
netradičně zaměřeného víkendu cestou za 
poznáním nedávné historie, po rozsáhlých 
pozůstatcích pevnostního systému, krásnou 
přírodou. V rámci tohoto víkendu některá 
muzea připravují speciální prohlídku nebo 
zvláštní program. 

Červen 2010 – TVRZ HŮRKA (přesné 
datum prozatím nebylo stanoveno)

Společnost přátel čs. opevnění o.p.s. 
otevře v letošním roce první stálou muzejní 
expozici v ČR, věnovanou československým 
výsadkovým operacím z Velké Británie a 
Itálie za 2. světové války s názvem „S padá-
kem nad hlavou…“. Na ploše 140 m2 jedno-
ho ze sálů (bývalá strojovna) dělostřelecké 
tvrze Hůrka, naleznou návštěvníci informace 
o všech československých paraskupinách, 
které v letech 1941 - 1945 vyslal II. (zpra-
vodajský) odbor Ministerstva národní obrany 
československé exilové vlády v Londýně 
na území Protektorátu Čechy a Morava, 
ale také do Francie, Itálie, Jugoslávie a na 
Slovensko. 

Hlavním scénáristou výstavy je historik 
PhDr. Jan Břečka z Moravského zemského 
muzea v Brně, na projektu se podílí také 

členové Společnosti přátel čs. opevnění. 
Bude to první z celé řady připravovaných 

expozic a výstav, které se během příštích let 
budou postupně objevovat v Muzeu opev-
nění – dělostřelecké tvrzi Hůrka.

Červen 2010 – VOJENSKÉ MUZEUM 
KRÁLÍKY (konec měsíce přesné datum 
zatím není známo)

Kolaudace rekonstruovaného a přestavě-
ného VMK. Práce na našem nejmodernějším 
vojensko-historickém muzeu se dostávají 
do finiše! V současnosti je vedle dílenského 
bloku dokončena replika prvorepublikové 
kasárenské chaty, dokončuje se adminis-
trativní a vstupní část muzea, pracuje se na 
podlahách expoziční haly. V té je již zcela 
hotova část – depozit a vedle haly venkovní 
přístřešek pro velkou techniku. S příznivým 
počasím se práce přesunují na venkovní 
plochy – komunikace, zpevněné plochy pro 
exponáty a rovněž do prostoru budoucího 
předváděcího polygonu… 

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

Maturity na gymnáziu
Dne 19. května 2010 byla na městském 

úřadě slavnostně předána maturitní vy-
svědčení letošním absolventům králického 
gymnázia. Z celkového počtu 16 studentů 
složili maturitní zkoušku s vyznamenáním 
tři (Marie Kandráčová, Zuzana Hegerová, 
Daniel Vavruša), 12 studentů prospělo, 1 
musí bohužel své znalosti prokázat znovu 
při opravném termínu v září.

Na průběh maturitních zkoušek dohlédla 
5 členná zkušební komise pod vedením 
předsedy Jana Vycha z Gymnázia Žamberk, 
místopředsedy Mgr. Martina Tyče a třídní 

učitelky Mgr. Zdenky Kolbové. Další dva 
členové byli zástupci jednotlivých předmě-
tových komisí.

Prezentované znalosti studentů byly na 
dobré úrovni, srovnatelné s výsledky ostat-
ních gymnázií Pardubického kraje, což si 
někteří učitelé mohli ověřit v roli předsedů 
maturitních komisí na jiných školách.

Přejeme letošním absolventům mnoho 
úspěchů na vysokých školách, kam se větši-
na hlásí a hodně štěstí v osobním životě.

Bývalá třídní učitelka Mgr. Zdenka Kol-
bová a učitelský sbor
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Víte, že ...?
Toto zamyšlení bych rád věnoval podnětům, které v poslední 

době slyším z různých míst, a které ve mě vyvolávají různé 
otázky začínající právě slovy: „Víte že …?“

Společným tématem těchto otázek je zájem nejen rodičů, 
ale i širší veřejnosti, o školskou problematiku. Záměrně ne-
píši o budoucnost školství, v těchto dnech zejména spojenou 
s budoucností gymnázia, ale o školskou problematiku obecně. 
Myslím si, že právě situace kolem gymnázia přinesla mnoho 
dalších otázek, týkajících se fungování škol obecně. Uvědomil 
jsem si, jak důležitou roli hraje právě vzájemná informovanost 
resp. neinformovanost a komunikace. 

Proto jsem se rozhodl, jako osoba jednak spojená se Škol-
skou radou při Gymnáziu a základní škole Králíky a zároveň 
jako pedagog a rodič, položit několik otázek a zároveň na ně 
odpovědět. Velice rád bych tímto přispěl, jak doufám, k lepšímu 
ovzduší mezi rodičovskou veřejností a pracovníky školy obecně a 
zejména k zahájení smysluplného a tvůrčího dialogu mezi oběma 
stranami. Jinak řečeno, dávám zde k dispozici informace těm, 
kteří o ně stojí, chtějí s nimi smysluplně a efektivně naložit a 
přitom dosud měli pocit, že se jim těchto informací nedostává. 

Následující řádky jsou obecně platné, samozřejmě s výjimkou 
konkrétních informací týkajících se Školské rady při Gymnáziu 
a základní škole Králíky (pozorný čtenář jistě pochopí).

Víte, že škola poskytuje školské služby?
Možná to zní zvláštně, ale ano, v dnešní době je tomu opravdu 

tak. Škola je, nebo by alespoň měla být, institucí (chcete-li fir-
mou), která poskytuje vzdělávací služby, těm, kdo je potřebují. 
A každá instituce podléhá hodnocení veřejnosti. Škola o to větší-
mu, že poskytuje službu široké veřejnosti, která její služby využít 
jednoduše musí (tedy alespoň v případech základních škol). 

Víte, že škola potřebuje znát Váš názor? 
Ano, je to skutečně tak. Jestli je něco, co škola potřebuje vědět, 

pak je to skutečný názor lidí, kteří využívají jejích služeb, tzn. 
rodičů žáků, nemluvě o názoru žáků samotných. Škola má ze 
zákona povinnost pravidelně provádět vlastní hodnocení a na 
jeho výsledky adekvátně reagovat (jedná se o tzv. autoevaluaci). 
Proto využívejme možností, kdy se nás škola ptá na náš názor 
formou různých anket a dotazníků. Těžko se získává skutečný 
obraz, pokud hodíme případný dotazník, obrazně řečeno za hla-
vu, fakticky pak do starého papíru s pocitem, že to nemá cenu.

Svůj názor, podnět, připomínku, stížnost či otázku můžeme 
ale samozřejmě předat i přímo vedení školy, bez nutnosti čekat 
na nějaký dotazník.

Nehodnoťme tedy pouze doma nebo mezi přáteli, odkud se náš 
hlas na patřičná místa nedostane, ale svůj názor předejme také 
tam, kam opravdu patří, a to přímo škole. Jedině tak má škola 
možnost získat zpětnou vazbu. Dohady nikam nevedou.

Víte, že při škole pracuje Školská rada?
Ano, na základě příslušného školského zákona pracuje při 

každé škole Školská rada (dále jen „ŠR“), která je volena 
na období 3 let a je složena ze zástupců pedagogů, zástupců 
zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků a ze zástupců, které 
jmenuje zřizovatel školy (město Králíky). Ten také stanovuje 
celkový počet členů tak, aby byla každá ze tří skupin zástupců 
stejně početná (v našem případě je to celkem 9 členů). Mandát 
současné ŠR končí v roce 2011.

Víte, že má Školská rada podstatný vliv na chod školy?
Ano, skutečně se nejedná pouze o jakési nutné zlo či další 

formální instituci při škole. Tedy jen v případě, pokud sama ŠR 
takovou roli nepřijme. ŠR, mimo jiné, schvaluje důležité doku-
menty, které jsou pro chod školy nezbytné (školní a klasifikační 
řád, výroční zpráva školy), podílí se na tvorbě koncepčních 
dokumentů školy (např. plán rozvoje školy), projednává návrh 
rozpočtu.

Víte, že pokud máte jakýkoliv podnět k chodu školy a 
z různých důvodů nemáte odvahu jít přímo za vedením školy, 
můžete využít právě školskou radu?

Ano, v neposlední řadě dává ŠR podněty a návrhy řediteli ško-
ly, případně zřizovateli či dalším orgánům. Jinak řečeno, pomáhá 
vedení školy odstraňovat jakousi „provozní slepotu“, kdy člověk 
nevidí věci, které jsou z „druhé strany“ naprosto zřejmé.

Víte, že jste si jako rodiče zvolili do školské rady své 
zástupce?

Ano, v současné době jsou ve Školské radě při GaZŠ Králíky 
tři zástupci rodičů žáků, konkrétně paní MgA. K. Brůnová, 
paní R. Kožnarová a paní H. Stará. Tito lidé byli Vámi řádně 
zvoleni, aby „hájili vaše zájmy, resp. zájmy vašich dětí“ a jsou 
připravení přednášet vaše náměty či připomínky při jednáních 
ŠR s vedením školy.

Další zástupce si zvolili pedagogové. Jsou jimi Mgr. J. Ber-
ková, Mgr. Z. Fialová a Mgr. R. Bílý. 

Poslední skupinou jsou zástupci jmenovaní zřizovatelem: Mgr. 
K. Hlava, Ing. P. Strnad a Mgr. M. Hejkrlík. 

Těmito řádky bych rád povzbudil všechny, kteří možná již 
rezignovali, mají ostych nebo jen neměli dostatek informací, 
aby začali o věcech, které si mnohdy jen myslí, mluvit. Mluvit 
je ale potřeba s těmi, kterých se dané věci týkají. Jedině přímý, 
otevřený, smysluplný a především konstruktivní dialog může, 
podotýkám, že dle mého názoru, měnit naši věčně ukřivděnou 
a nespokojenou společnost ve společnost občanskou, kde má 
každá strana právo na svůj vlastní názor a kde každý názor, byť 
ten nepříjemný, je podnětem k zamyšlení a sebereflexi. 

Pokud jste si alespoň na jednu z výše položených otázek 
odpověděli „Ne“, pak měl tento článek smysl. Podaří-li se mi 
těmito řádky povzbudit k dialogu mezi školou a rodičovskou 
veřejností, budu velice rád, protože králické školství tento dialog 
potřebuje a opravdu si ho zaslouží. Dosud na něj, k velké škodě 
všech, nebyl nějak čas.

Víte, že se věcí dají změnit ?! Ano, ale nikdo to za nás 
neudělá!

Mgr. Martin Hejkrlík – předseda ŠR při GaZŠ Králíky

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, 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
bytovou jednotku: č. 35

číslo popisné: 660/2  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1        celková plocha bytu: 45,60 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,

sporák kombinovaný, karma
předpis měsíčního nájemného: 1.431,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.485,- 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: 28. 6. 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.
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KALENDÁRIUM

(pokračování na následující straně)

1. 6. je Mezinárodní den dětí, slaví se od roku 1950.
1. 6. 1942 byl v koncentračním táboře zavražděn český prozaik, 

dramatik a filmový režisér Vladislav Vančura. 
1. 6. 1925 zemřel Nicolas Camille Flammarion, autor populárních 

astronomických sci-li.
1. 6. 1928 se narodil Vladimír Souček, historik, asyriolog, a 

chetitolog.
2. 6. 1857 se narodil dánský prozaik a básník, nositel Nobelovy 

ceny Karl Gjellerup.
2. 6. 1922 zemřel sochař Josef Václav Myslbek. 
2. 6. 1982 zemřel režisér, scenárista a spisovatel Jiří Brdečka. 
3. června 
3. 6. 1967 zemřel Arthur Ransome, anglický prozaik, žurnalista, 

historik, autor knih pro děti.
3. 6. 1977 zemřel Roberto Rosellini, italský filmový režisér.
4. 6. je Mezinárodní den boje proti násilí na dětech, od roku 

1982 (OSN).
4. 6. 1927 se narodila Hana Bořkovcová, prozaička, autorka knih 

pro děti.
5. 6. je Světový den životního prostředí, slaví se od roku 1973 

(OSN) 
5. 6. 1865 se narodil Antonín Balšánek, architekt pozdního his-

torismu, jímž navázal na stavitelský odkaz barokní Prahy a zároveň 
představitel architektury a urbanismu ve znamení secese. V Praze 
zaujal mostem císaře Františka I. a zejména svou účastí na stavbě 
Obecního domu.

5. 6. 1723 se narodil Adam Smith, skotský ekonom a filozof. 
5. 6. 1898 se narodil Federico García Lorca, španělský básník a 

dramatik.
6. 6. 1987 zemřel český básník, prozaik a překladatel Eduard 

Petiška.
6. 6. 1903 se narodil Aram Chačaturjan, arménský hudební 

skladatel.
6. 6. 1938 se narodil Miroslav Barták, grafik, kreslíř, a karika-

turista. 
7. 6. 1882 se narodil básník, prozaik, publicista a redaktor Lidových 

novin Rudolf Těsnohlídek.
7. 6. 1922 se narodil Aleksander Krawczuk, polský historik a 

spisovatel.
7. 6. 1982 zemřel Vladimír Kovářík, literární vědec a publicista.
8. 6. je Světový den oceánů, vyhlášen na Konferenci o životním 

prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992.
8. 6. 1893 se narodila v Praze spisovatelka Marie Pujmanová.
8. 6. 1873 se narodil spoluzakladatel Masarykovy univerzity 

v Brně, fyziolog a biolog Eduard Babák. 
8. 6. 1600 zahájil wittenberský profesor chirurgie a anatomie Jo-

hannes Jessenius v Rečkově univerzitní koleji v Praze první veřejnou 
a komentovanou pitvu lidského těla u nás. Tato událost měla velký 
ohlas a přispěla k prolomení předsudků vůči vesaliovské anatomii.

8. 6. 1975 v 3:37 SEČ odstartovala Veněra 9 – v říjnu se stala první 
umělou družicí Venuše.

9. 6. 1843 se narodila Bertha von Suttner, spisovatelka, první 
nositelka Nobelovy ceny za mír.

9. 6. 1893 se narodil Cole Porter, americký hudební skladatel. 
10. 6. 1955 byl zřízen Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy, 

středisko domácího atomového výzkumu. V roce 1957 zde byl uveden 
do provozu první československý jaderný reaktor.

11. 6. 1296 zemřel anglický filozof a přírodovědec, člen františ-
kánského řádu a první teoretik experimentální vědy Roger Bacon. 
Narodil se roku 1214. Od 1278 byl vězněn pro pokrokové názory a 
kritiku církve. Učinil řadu objevů v optice, fyziologii, mechanice a 
astronomii, přejal heliocentrickou soustavu Koperníkovu, připravil 
půdu nominalismu a empirismu.

11. 6. 1910 se narodil Jacques-Yves Cousteau, námořní důstojník 
a oceánograf. Seznámil laickou veřejnost se životem pod hladinou 
moří a oceánů – jeho filmy Svět ticha a Velryba se staly hity filmo-
vého dokumentu.

12. 6. 1852 se narodil Antonio Gaudí Y Cornet, katalánský archi-

tekt a výtvarník.
12. 6. 1912 zemřel Zikmund Winter, spisovatel a historik.
13. 6. 1953 se narodila. Iva Procházková, autorka próz pro děti 

a dramatička.
13. 6. 1595 se v Lanškrouně narodil Jan Marek Marci z Kronland-

nu, významný domácí filozof a přírodovědec doby pobělohorské, 
polyhistor vážený v celé vědecké Evropě. Byl původní profesí lékař, 
profesor lékařské fakult pražské univerzity. Byl natolik ceněný, že byl 
zván Hippokratem Čech. Vynikl věcnými výklady mozkových příčin 
epilepsie, požadavkem klinické diagnózy, přirozené terapie apod. 
Věnoval se matematice, astronomii, fyzice. Své fyzikální poznatky 
dovedl zpětně aplikovat v medicíně (mechanický přístroj na měření 
tepů, výklad mechanismu zlomenin).

14. 6. 1798 se narodil František Palacký, český politik a histo-
rik.

15. 6. 1215 vydal anglický král Jan Bezzemek dokument Magna 
Charta Libertatum, který se stal základem anglického a amerického 
práva.

15. 6. 1843 se narodil Edvard Hagerup Grieg, norský hudební 
skladatel. 

15. 6. 1785 vzlétl v Calais první vzduchoplavec – Pilátre de 
Rozier. Tento den chtěl předvést nový typ balónu, tzv. aeromont-
golfiéru, v níž pod obalem s vodíkem byl umístěn druhý obal na 
teplý vzduch. Tento den však byl posledním dnem Rozierova života 
i života jeho spoluletce – porušený obal balónu způsobil pád balónu 
na kamenitou pláž.

17. 6. je Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha, slaví 
se od r. 1995 na podnět OSN.

18. 6. 1037 zemřel filozof, lékař, encyklopedista, přírodovědec, 
básník a politik Abú Alí Husajn ibn Abdalláh ibn Sína (Avicenna). 
Zabýval se především optikou.

20. 6. 1848 se narodil v Praze Josef Václav Myslbek.
20. 6. 1968 zemřel v Praze Zdeněk Štěpánek.
20. 6. je Mezinárodní den uprchlíků, vyhlášen v roce 2001 k 50. 

výročí Úmluvy o statutu uprchlíků (OSN).
21. 6. 1805 se narodil Charles Thomas Jackson, lékař, který se 

proslavil jako objevitel éterové anesteze. Vyzkoušel éter při trhání 
zubů, před kterým vždy pokapal sliznici v okolí postiženého zubu 
a učinil tak tkáň méně citlivou na bolest. Jacksonův praktikant W. 
Morton dovedl pak tuto formu narkózy k širší aplikaci.

21. 6. je Svátek hudby, mezinárodně se slaví z podnětu fran-
couzského ministra kultury a informací Jacka Langa od roku 1985, 
v ČR od roku 1990.

22. června 22. 6. 1633 odvolal Galieo Galiei před inkvizičním 
soudem Koperníkovo heliocentrické učení. Galileo Galilei se na-
rodil 15. 2. 1564. Původně studoval lékařství, později se věnoval 
matematice a fyzice. 1597 demonstroval první typ teploměru bez 
vakua s otevřenou trubicí. 1603 byla v Římě vytvořena první vě-
decká akademie Accademia dei Lincei, jejímž členem se Galilei stal. 
1609 zkonstruoval dalekohled, jímž pozoroval nebe. Odkryl složení 
Mléčné dráhy, v lednu 1610 Jupiterovy měsíce, fáze Venuše atd. 
Výsledky publikoval v roce 1610 v práci Sidereus nuncius (Hvězdný 
posel). 1632 vydává spis Diaologo sopra i due massimi sistemi del 
mungo (Dialog o dvou hlavních systémech světa), v němž prokazuje 
pravdivost heliocentrického systému.

24. 6. 1855 se narodil Jan Deyl, profesor očního lékařství na Uni-
verzitě Karlově, zakladatel moderní české oftalmologie. Zabýval se 
zejména oftalmoneurologickými výzkumy, angiosklerózou sítnice, 
tuberkulózou oka a jinými očními infekčními chorobami. Všeobecně 
je znám svou obětavou sociální péčí o nevidomé – jako zakladatel 
slavného Deylova ústavu v Praze na Malé Straně v roce 1910.

25. 6. 1903 se narodil George Orwell, vlastním jménem Eric Arthur 
Blair, anglický prozaik a esejista.

26. 6. je Světový den boje proti zneužívání drog a jejich nezá-
konnému rozšiřování, od roku 1988 (OSN).

26. 6. je Mezinárodní den za podporu obětí mučení, od roku 
1997 (OSN).

26. 6. 1918 se narodil Jiří Krejčík, filmový režisér a scenárista.
27. 6. je Světový den diabetu, vyhlášen Mezinárodní federací 

diabetu a Světovou 



Králický zpravodaj 6/2010 - 6

FOTBALOVÝ CAMP TOMÁŠE ČERNÉHO
Již druhý ročník fotbalového campu 

Tomáše Černého se uskuteční předposlední 
víkend na Dolní Moravě. Odchovanec krá-
lického fotbalu a nynější hvězda skotského 
Hamiltonu Tomáš Černý ve spolupráci 
s agenturou Ski Elefant připravuje pro malé 
fotbalisty z regionu víkend plný fotbalu. Pro 
děti budou připraveny tréninky s odborníky, 
přednášky o rehabilitaci a výživě, miniturnaj 
a v neposlední řadě i návštěvy současných 
hráčů fotbalu. Účast předběžně slíbili spar-
ťan Kamil Vacek, Jiří Liška ze Slovanu 
Liberec a reprezentant Roman Hubník, hráč 
Herthy Berlín. 

Stejně jako minulý rok se mladé fotba-
lové naděje budou ve sportovním areálu 
na Dolní Moravě učit pod vedením trenérů 
s profi UEFA licencí nové dovednosti či 
herní varianty.

„Jsem rád, že se opět uskuteční tento 
fotbalový camp na králicku,“ říká Tomáš 
Černý. „Už minulý rok jsme toto setkání 
pojali spíše jako motivační akci pro kluky 
z regionu, kde jsem vyrůstal,“ doplňuje 
brankář, jež patřil k nejlepším ve skotské 
Premier League. Na klasické tréninkové 
soustředění je potřeba více času a prostoru. 
„Proto jsem rád, že již minulý rok mezi nás 
zavítal Roman Hubník, který klukům přímo 
na hřišti vylíčil, že pokud budou chtít, tak 
i z vesnice se mohou dostat do reprezenta-
ce, tak jak se to podařilo i jemu,“ popisuje 
zážitky Tomáš.

Vzhledem k tomu, že letošní ročník 

české fotbalové ligy začíná dříve, tak 
i příprava pozvaných hráčů bude v tomto 
termínu v plném běhu. Přesto zmínění 
fotbalisté udělají vše, aby alespoň na část 
campu dorazili. 

Akce měla velmi kladnou odezvu nejen 
u dětí, ale i trenéru, kteří se podíleli na 
průběhu. Velký dík patří Romanu Valčíkovi, 
Romanu Starému a Jaroslavovi Kaplanovi. 
„Musíme poděkovat i sponzorům campu, 

bez kterých by bylo velmi náročné celou 
akci zorganizovat,“ vysvětluje spoluorga-
nizátor Vratislav Krobot, „především obci 
Dolní Morava, městu Králíky a firmám El-
cab – Radek Kalous, Agrosystém Mladkov 
a Incot s.r.o.“. Díky jejich přispění byl camp 
připraven velmi kvalitně a hlavně se dětem 
cena dotovala. Všichni účastníci dostali 
spoustu cen a na památku tričko s logem a 
podpisem Tomáše Černého.

Pardubický kraj chce gymnázium v Králíkách,
být nadále jeho zřizovatelem však nemohl

Pardubice (21. 4. 2010) - 
V denním tisku se nedávno 
objevily informace o tom, že 

Gymnázium Králíky pro nedostatek přihlášených žáků neo-
tevře v příštím školním roce první ročník. V souvislosti s tím 
také zazněly komentáře, že tím je vinen Pardubický kraj, který 
v minulém roce převedl zřizovatelské funkce ke gymnáziu na 
město Králíky a tím hodil tuto školu „přes palubu“.

Pardubický kraj však tehdy zvolil přijatelnější ze dvou ře-
šení, která se v případě králického gymnázia nabízela. Situace 
tehdy totiž byla taková, že naplněnost školy činila 20 žáků 
na třídu, což je o 8 méně, než je celokrajský průměr. Dotovat 
gymnázium v Králíkách na úkor ostatních krajem zřizovaných 
škol nebylo možné. Ačkoli kraj mohl gymnázium bez náhrady 
zrušit, intenzivně jednal s městem o jeho převzetí tak, aby 
možnost gymnaziálního vzdělávání pro děti na Králicku zůstala 
zachována. Tuto ideu podpořil i nadstandardním jednorázovým 
navýšením rozpočtu gymnázia o 1,2 milionu korun a městu vyšel 
vstříc i v jednotlivostech spojených s převodem. 

Nyní se do prvního ročníku Gymnázia Králíky hlásí devět 
žáků a představitelé města stojí před rozhodnutím, zda třídu 
i za cenu dorovnání nákladů s tím spojených z rozpočtu města 
otevřít. Z hlediska přístupu obyvatel této okrajové části Pardu-
bického kraje by šlo určitě o chvályhodný krok, do budoucna 
však jde o neudržitelnou situaci. Paní starostka a její kolegové 
tak stojí před stejným úkolem, jako Pardubický kraj. Je třeba 

zapracovat na tváři škol, aby byly vnímány jako instituce po-
skytující kvalitní vzdělání. Jedině to s sebou v dalších letech 
přinese dostatečný počet žáků, který zajistí jejich bezproblé-
mový ekonomický chod. 

Ing. Ladislav Forman, vedoucí odboru  školství,
kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje

KALENDÁRIUM
(pokračování z předchozí strany)

zdravotnickou organizací roku 1991.
27. 6. je Světový den rybářství, slaví se od roku 1985.
28. 6. 1910 startuje v Duseldorfu Zeppelinova vzducholoď L.Z 7 

Deutschland, první dopravní zepelín nasazený v prvním dopravním 
letu. Vzdušným dopravním prostředkem poprvé letěl větší počet 
cestujících – celkem 23.

29. 6. 1798 se narodil Giacomo Leopardi, italský básník, prozaik 
a filozof.

29. 6. 1895 se narodil Jaromír Kurz, který navázal na dílo svého 
učitele, oftalmologa Jana Deyla. Vynikl zejména operativní léčbou 
očních onemocnění, v keratoplastice a v oftalmoneurologii. Pracoval 
jako přednosta II. oční kliniky fakulty všeobecného lékařství UK a 
jako vedoucí laboratoře fyziologie a patologie zrakového analyzá-
toru ČSAV.

29. 6. 1900 se narodil Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry, 
jeden z průkopníků dálkových letů, zejména nad pustým africkým 
kontinentem. Byl rovněž spisovatel a učinil ze svého letadla téma 
literatury 20. století.
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M Ě S T O   K R Á L Í K Y
se sídlem Městský úřad Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

VYHLAŠUJE
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

referent odboru školství, kultury a tělovýchovy
se zaměřením na památkovou péči Městského úřadu Králíky
Požadujeme: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
technického zaměření, zejména z  oboru stavebnictví nebo památkové péče, 
orientace v právních normách, samostatnost a flexibilitu, spolehlivost, vysoké pra-
covní nasazení, komunikativnost, znalost uživatelského software Word, Excel.
Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, 
dosažený věk 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ovládá 
jednací jazyk.
Nabízíme: možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, zařazení dle nařízení 
vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění, 9 PT.
Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul, - datum a místo narození,
- státní příslušnost, - místo trvalého pobytu,
- datum a podpis uchazeče, - kontaktní spojení,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizince.
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních - 
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizince obdobný - 
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud 
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením),
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,- 
prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., - 
v platném znění. 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2010.
Místo výkonu práce: Městský úřad Králíky.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Písemné přihlášky zasílejte do 14. 6. 2010 na adresu: 
Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – referent
odboru školství, kultury a tělovýchovy“

Zasílání SMS
zpráv prevence

kriminality
Ve spolupráci s Policií ČR je při-

pravován projekt prevence krimina-
lity 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 bezprostřední infor-

mace veřejnosti a 
tím snížit poten-
cionální ohrožení 
trestnou činností. 

Dále se infor-
mace budou týkat 

mimořádných dopravních omezení 
v silničním provozu a dalších důleži-
tých sdělení policie. Informace budou 
poskytovány ze zdrojů místního ob-
vodního oddělení Policie ČR.

S touto informovaností zároveň 
probíhá i zasílání informací ohledně 
počasí, kde se jedná o nenadálou 
změnu v počasí, 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 tele-
fon, 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, jméno, příjmení a adresu 
bydliště. 

Milan Kacálek
referent odboru vnitřních věcí
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Králický Sněžník o.p.s.: prezentace vašich služeb na Králicku
Destinační společnost Králický Sněžník o.p.s. pro Vás připra-

vila zajímavý projekt pro prezentaci vašich služeb návštěvníkům 
turistické oblasti. V loňském roce pořídila celkem 32 ks dřevěných 
vizitkovníků (schránek na vizitky), které umístila na atraktivních mís-
tech turistické oblasti. Do těchto schránek jsou umísťovány vizitky 
s jednotnou grafikou. Vizitky jsou průběžně doplňovány a jednotliví 
návštěvníci si je zde mohou bezplatně odnést s sebou. 

V současné době je již 16 míst z celkového počtu 32 obsazeno 
nabídkou hlavních turistických cílů regionu (lyžařské areály, Pěchotní 
srub „U Cihelny“, Poutní areál, Rozhledna Křížová hora, atd.) a dále 

nabídkou poskytovatelů služeb (ubytovacích, gastronomických). Dal-
ších 16 míst tak může být ještě obsazeno právě Vaší nabídkou.

V případě Vašeho zapojení do projektu Vám bude pořízena vizitka 
v jednotném designu destinace a ta bude do všech vizitkovníků pravi-
delně doplňována. Současně získáte možnost pořídit si tyto vizitky i pro 
svou vlastní potřebu za zvýhodněnou cenu cca. 0,19 Kč + DPH /kus.

Vizitkovník i formát vizitek si můžete prohlédnout např. v infor-
mačním centru v Evropském domě v Králíkách, kde se můžete také 
informovat o rozmístění těchto schránek v regionu a podmínkách 
zapojení do tohoto systému propagace Vašich služeb.

Neboť je počet volných míst omezený, budou požadavky na zapo-
jení do systému propagace uspokojovány v takovém pořadí, v jakém 
jednotliví zájemci projeví zájem. 

Věříme, že Vás tato nabídka osloví a těšíme se na spolupráci 
s Vámi.

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte: 
evropskydum@email.cz, tel.: 465 323 150 

předsedkyně Jana Ponocná
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Soukromé úřednictvo velkostatku Králíky po roce 1850
Následoval jeden aktuár sloužící v 11. 

třídě, dva kancelisté sloužící ve 12. třídě 
a kromě toho vedoucí pozemkových knih, 
který sice sloužil rovněž v 11. třídě, ale pro-
tože tato kategorie úřednictva smíšených 
okresních úřadů měla vlastní klasifi kaci, 
byl na 115. místě ohodnocen podstatně 
vyšším platem, než aktuár sloužící o třídu 
výše.28)

Rozdíly v materiálním ohodnocení ve 
prospěch aithanovskeho úřednictva byly 
jednoznačně patrné. Jestliže je možné 
předpokládat, že hospodářský ředitel statku 
a okresní představený byli srovnatelní ve 
společenském postavení ve městě, pak je-
jich příjmy byly naprosto nesrovnatelné. 
Pokud vezmeme v úvahu příjmy ředitele 
Jo-hanna Morawka (ve sledovanou dobu 
mu bylo 47 let), včetně vyčíslených natu-
rálií, a příjmy tehdy 44letého, sice zřejmě 
úplné předepsané vzdělání postrádajícího, 
ale 24 let praktikujícího, okresního před-
staveného Josefa Hoyera, který kromě slu-
žebního bytu bez dalšího zaopatření žádné 
další nepeněžní příjmy od zaměstnavatele 
ne měl, pak dostaneme čísla 1.692 zl ku 735 
zl ve prospěch soukromého úředníka.

Tomuto hodnocení v podstatě odpovídá 
i obraz o téměř 20 let mladší, který po dává 
seznam voličů sestavený pro volby do 
obecního zastupitelstva v Králíkách v roce 
1879. Tehdy již bývalý okresní představe-
ný, penzionovaný Josef Hoyer, zís kal ve 
městě čestné občanství, takže se objevuje 
v první kurii mezi nositeli honoračního 
volebního práva. Naproti tomu ředitel vel-
kostatku Johann Morawek (penzionován 
byl až o rok později) se ocitá na 29. místě 
mezi plátci přímých daní ve městě. Šlo 
o poměrně čelné místo, protože první až 
páté místo náleželo nosite lům honoračního 
volebního práva z titulu čestného občan-
ství, místo 6., 8. a 20. za ujímaly právnické 
osoby, na místě 7. (tedy druhý největší 
plátce daní ve městě a nejbohatší fyzická 
osoba ve městě) je zaznamenán hrabě 
Althan. Mezi ním a jeho zaměstnancem, 
ředitelem statku Morawkem, se ocitli dva 
výrobci bavlněného zbo ží, několik obchod-
níků, dva nájemci pivovaru, jeden mlynář. 
Zbývající neměli pro fesi specifikovánu, 
většinou však šlo o majitele rozsáhlých 
nemovitostí. Johann Morawek platil 63 zl 
přímé daně, jeho zaměstnavatel 358 zl a 
další nejbohatší muž ve městě, obchodník 
Gottfried Schramek 156 zl. S ohledem na 
výši přímé daně zůstali za ředitelem aitha-
novskeho statku tak významní muži města 
Králík, jako byl bývalý poslanec zemského 
sněmu Josef Grond, starosta a budoucí po-
slanec zemského sněmu Ferdinand Amand 
Rotterči bývalý starosta a vlivný spolkový 
činovník Franz Veith. Celých 13 zl činil 
rozdíl ve výši této daně mezi Johannem 
Morawkem a nejbližším příslušníkem tzv. 
svobodné profese, králickým notářem (na 

45. místě volebního seznamu).
Další z úřednické špičky v té době, 

nadlesníJohann Reif, se objevil na116. 
místě mezi plátci přímých daní. S 18 zl 
se ocitl mezi řemeslníky, majiteli statků a 
nejbohatšími chalupníky, těsně za ním se 
vyskytoval jeden zelinář, poněkud výji-
mečný mužský příslušník profese v té době 
již poměrně spolehlivě ovládané ženami.

Na 141. místě tohoto pořadí se nachá-
zel Mathias Stadler, hraběcí účetní. Jeho 
pozice je o to zajímavější, že v té době 
byl již penzionovaný, a přesto měl takový 
majetek, že stále ještě platil 12 zl přímé 
daně. To jej řadilo sice do třetí volební 
ku rie, ale v rámci města do jejího velmi 
solidního středu.

Druhý penzista, zapsaný do tohoto vo-
lebního seznamu a původně zaměstnaný 
při velkostatku, byl revímík Franz Zent-
ner. Vyskytoval se sice až na 211. místě 
a platil téměř poloviční přímou daň než 
bývalý účetní, ale přesto je to jednoznač-
ný doklad o tom, že výslužba ani pro něj 
neznamenala sociální katastrofu. Navíc 
revír-ník Zentner byl jedním z ctěných 
členů střeleckého spolku, což vše dohro-
mady v širším kontextu zřejmě znamenalo 
dost značnou společenskou prestiž uvnitř 
venkovského města.

Soukromé úřednictvo se mezi voliče 
v obecních volbách po vydání nového 
volebního zákona v roce 1864 mohlo do-
stat téměř výhradně na základě daňového 
cenzu. Na rozdíl od státního úřednictva a 
některých příslušníků svobodných povo-
lání nesplňovali většinou podmínky pro 
přiznání honoračního volebního práva, jež 
bylo v té době prakticky jediným, které 
nebylo odvozeno od hmotného majetku, 
či lépe daňové povinnosti vůči státu. Ona 
drobná výhrada se týkala potencionálního 
absolventa některé z domácích univerzit, 
jež by našel uplatnění ve službách velko-
statku. Jim bylo honorační volební právo 
ze zákona přiznáno. Ovšem s ohledem na 
naznačenou profesní strukturu úředníků 
a zaměstnanců statku a v souvislosti s již 
také uvedenou dlouhou neexistencí vyso-
koškolského učiliště právě tohoto směru v 
monarchii (absolventi weihenstephenské 
zemědělské školy byli tímto zá konem z 
honoračního volebního práva vyloučeni 
proto, že škola sídlila v Bavorsku, tedy ne-
byla domácí, Libverda a jí podobné školy 
neměly charakter univerzit) to byla velmi 
dlouho situace opravdu pouze teoretická. 
Jako v mnoha jiných ohle dech, i v tomto 
případě tvořil v Králíkách výjimku MUDr. 
Karl Lahola, který byl za městnancem stat-
ku a zároveň byl nositelem honoračního 
volebního práva.29)

Státní úředníci byli zařazeni do stejné 
kategorie voličstva, bez ohledu na stav 
jejich majetku.30) Doplňovali je ředitelé 
a učitelstvo škol (včetně jedné slečny 

učitelky) a oba kaplani. Jejich nadřízený, 
římskokatolický farář P. Friedrich Geyer, 
volil rovněž na základě honoračního vo-
lebního práva, ovšem jako čestný měšťan, 
tedy v první volební kurii. 31 zl přímé daně 
by jej ve městě zařadilo na 72. místo, tedy 
v tomto kontextu do druhé kurie.

(pokračování příště)

28) Aktuár Joseph Peithner na 255. místě 
měl přiznaný roční plat 420 zl. Vzhledem 
k jeho vytrvalé sna ze přejít od smíšené 
politické správy k soudní správě existuje 
několik posudků na jeho vzdělání a práci. 
Bylo mu v té době 27 let, byl hodnocen 
jako výkonný a rychlý úředník zvláště ve 
věcech pře stupků a soudních kauz, jediná 
jeho vada spočívala v tom, že sice ovládal 
němčinu i češtinu slo vem, ale psát byl 
schopen pouze německy nikoliv česky. Je 
otázkou, nakolik se snažil tento nedosta-
tek vylepšit a nakolik to byla dobrá vůle 
jeho představeného, když v posudku jen o 
půl roku mladším již tento problém není 
uváděn. Kancelisté Franz Kretschmer a 
Ferdinand Amler na 352. a 521. místě ve 
12. třídě pobírali shodné 367 zl 50 krejca-
rů ročního platu. Vedoucí pozemko vých 
knih Johann Jawůrek sloužil za 630 zl 
ročné. Concretal- status ... Dále SOkA ÚO, 
Okresní úřad Králíky kart.č. 2, presidiální 
spisy z roku 1859.

29) V této souvislosti je možné připome-
nout, že ten, kdo mél nárok na honorační 
volební právo, mohl být zařazen mezi 
voliče podle daňového cenzu, pokud byl 
patřičně majetný. Na malém městě to 
mohlo přinést rozpoznatelné větší vliv. 
V této situaci se nejspíše ocitali pravé 
lékaři, kteří s ohledem na okolní poměry 
mohli být poměrně majetní. V Králíkách 
tomu tak zřejmě nebylo. Chirurgus Jo-hann 
Urban obsazoval 192. místo daňového po-
řadí, MUDr. Josef Morawec na 212. místě 
s  ecelý mi 7 zl roční přímé dané ztrácel 
téměř dvě třetiny na sumu, kterou ve velmi 
podobné dobé byl povinen skládat na stejné 
účely jeho kolega z ne příliš vzdáleného 
Kyšperka. SOkA ÚO, AM Kr, kart.č. 27, 
seznam voličů 1879. O situaci v Kyšperku 
např. Sekotová. Věra - Macková, Marie: 
Kyš-perk (vývoj správa společnost kultu-
ra). Ústí nad Orlicí 2000, s. 57 61. Jinak též 
SOkA ÚO, Ar chiv města Kyšperk, volební 
seznamy 1870.

30) Vzhledem k tomu, že v roce 1879 
již Králíky nebyly sídlem prvoinstanční 
politické správy (příslušely k politickému 
okresu Žamberk), ale pouze centrem soud-
ního okresu, jsou ve voličském seznamu 
ze státních úředníků zastoupeni: okresní 
soudce, soudní adjunkt soudní kancelista, 
šéf pozemkové kni¬hy, dva úředníci berní 
správy a komisař finanční stráže. SOkA 
ÚO, AM Kr, kart.č. 27, seznam voličů 
1879.
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Soutěž O nejhezčí „hadřenku“
V našem školním klubu ŠVADLENKA proběhla soutěž O nej-

hezčí „hadřenku“. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 dívek. Všechny 
dívky se snažily a po jejich několikahodinové práci nebylo jedno-
duché určit vítěze.

Hotové výrobky hodnotily 
převážně paní učitelky z 1. stup-
ně a výsledky soutěže jsou 
následující:

1. místo Pirát - autorka Danie-
la Luksová, 2. místo Pipi Dlouhá 
punčocha - Eliška Záleská, 
3. místo Vodník - Denisa Po-
spíšilová, Eskymačka - Monika 
Vostrčilová, Indiánka - Eliška 
Martincová, Číňanka - Eliška 
Kyllarová, Andulína - Kateřina 
Mannlová.

Odměny pro vítěze ušila paní Nováková z Prostřední Lipky, 
které moc děkujeme.

Všem vítězům i zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další 
podobnou akci.

Za školní klub: Jana Kyllarová
Gymnázium a základní škola Králíky

Vědomostní soutěže na gymnáziu
ve školním roce 2009/2010

I v tomto školním roce se žáci gymnázia účastnili různých 
přírodovědných soutěží. Tradiční je na gymnáziu zeměpisná 
olympiáda, jejíž školní kolo letos proběhlo za účasti sedmi žáků 
v jedné kategorii. Do okresního kola, konaného na Základní 
škole v Libchavách, postoupili dva: Jiří Liška (sexta) a Denis 
Petránek (septima). Ve své kategorii obsadili v okresním kole 
6. místo (J. Liška) a 7. místo (D. Petránek).

Další soutěží je biologická olympiáda. Školní kolo proběhlo 
pouze v kategorii B. Zúčastnili se ho 4 žáci: Nela Bojdová, Bar-
bora Kožnarová, Dagmar Ulrichová a Petr Pohanka (všichni 
sexta). Do krajského kola postoupili dva reprezentanti školy: Nela 
a Barbora. Ve Svitavách obsadila Nela 20. a Barbora 22. místo, 
z celkem 29 biologů ze středních škol celého kraje.

Všichni žáci školy se účastní korespondenčních kol soutěže 
školních tříd zeměpisné vědomostní soutěže Eurorebus. Po 
těchto korespondenčních kolech jsme byli pozváni do krajské-
ho kola soutěže školních tříd. Krajské kolo proběhlo v Hradci 
Králové. Každá třída nominovala trojici svých reprezentantů, 
kteří za ni soutěžili. Za kvintu to byli Aneta Novotná, Markéta 
Prokopcová a Martin Rek; za sextu Jiří Liška, Marek Mach 
a Filip Glazar; za septimu Denis Petránek, Jakub Fabián a 
Petr Urban; za oktávu Zdeněk Fišer a Daniel Vavruša (pouze 
dvojice). Nejlépe si s otázkami poradila trojice septimánů, 
která obsadila 4. místo a postoupila do Prahy do celostátního 
finále, které proběhne 11. června.

Po delší odmlce se zúčastnili žáci gymnázia Mineralogické 
olympiády, která již tradičně proběhla na ZŠ Habrmanova 
v České Třebové. Byli to žáci sexty Barbora Kožnarová, Dag-
mar Ulrichová, Miroslava Kandráčová, Petr Pohanka a Jiří 
Liška. Všichni soutěžili v kategorii B, nad 16 let. Celkem zde 
soutěžilo na 40 žáků škol ze širokého okolí ve dvou kategoriích. 
V kategorii B se sjelo 14 reprezentantů ze čtyř škol (Gymnázium 
J. Ressela Chrudim, Gymnázium a ZŠ Králíky, PSŠ Letohrad a 
VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí). V konkurenci zástupců 
výše uvedených škol obsadila Barbora Kožnarová vynikající 
3. místo, Dáša Ulrichová 4. místo, Mirka Kandráčová 8. 
místo, Petr Pohanka 9. místo a Jirka Liška se podělil o 12. 
- 13. místo.

Za zmínku určitě stojí i účast v projektu „Pojďte dělat vědu 

s námi“. S tímto projektem nás oslovila firma Contipro Group 
a.s., která sídlí v Dolní Dobrouči. Jedná se o zapojení žáků střed-
ních škol do odborné činnosti na poli biologie, chemie a fyziky. 
Vybraní žáci se zúčastnili úvodního bloku odborných přednášek 
a exkurze ve firmě. Další aktivní účast žáků školy v projektu je 
nyní na nich samotných.

Výrazným úspěchem byla účast v celostátní on-line soutěži 
INTEL ASUS Školní ajťák, která se týkala výpočetní techniky. 
Základního kola se zúčastnili 4 zájemci - Filip Glazar (sexta), 
Petr Urban, Martin Fedorčák (oba septima) a František Ho-
vad (oktáva). Do soutěže se celkem v České republice přihlásilo 
2030 studentů z 98 středních škol. V základním kole zvítězil! 
Petr Urban (septima) a postoupil do finále, které proběhlo 31. 
března v Praze, v počítačové herně BattleZone. Ze dvou termínů 
základního kola vzešlo celkem 21 nejlepších finalistů, kteří byli 
pozváni do Prahy. Ve finále obsadil Petr vynikající 4. místo. 

Dále jsme se zúčastnili vědomostní soutěže Přírodovědný 
klokan. Tímto bych chtěl poděkovat všem žákům za reprezentaci 
gymnázia a také všem přeji mnoho elánu do těchto a dalších sou-
těží i v příštích letech. Podrobnější informace nejen o soutěžích, 
kterých se účastníme, ale i o dění na gymnáziu můžete nalézt na 
internetových stránkách školy www.gymnkral.orlicko.cz, pod 
odkazem aktuálně.

Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele

Dagmar Ulrichová při poznávání hornin na Mineralogické 
olympiádě. Petr Urban po předání ceny za 4. místo v soutěži INTEL 
ASUS Školní ajťák.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
28. 4.
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 

329/2 a 720/3 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní 
cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO na jednání ZM předložit záměr 
prodeje pozemků.

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 3513 
v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá MO na jednání 
ZM předložit záměr prodeje pozemku.

RM schvaluje záměr pronájmu části po-
zemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. Králíky za účelem 
údržby pozemku – sekání trávy za roční ná-
jemné 100 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM schvaluje dohody o poskytnutí neby-
tových prostor na dobu nezbytně nutnou pro 
přípravu a konání voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR ve dnech 27. 5. 2010 
až 29. 5. 2010 s těmito subjekty:

● Leona a Josef Kopeckých, Prostřední 
Lipka čp. 74 - 3.000 Kč; Rekreační zařízení 
Heřmanice čp. 102

● JK Consulting Group, s.r.o., Nymburk - 
3.000 Kč; Poutní dům čp. 2, Dolní Hedeč

Zároveň RM schvaluje dohodu o náhradě 
účelně vynaložených nákladů s konáním vo-
leb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
ve dnech 27. 5. 2010 až 29. 5. 2010 s těmito 
subjekty:

● Gymnázium a základní škola Králíky, 
Moravská 647, Králíky

- budova ZŠ, ulice 5. května čp. 412 - 3.000 
Kč; 

- budova Gymnázia Králíky, Velké náměstí 
čp. 367 - 3.000 Kč

● Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí

- budova MŠ Červený Potok čp. 78 - 3.000 
Kč

- budova MŠ Prostřední Lipka čp. 2 - 3.000 
Kč

RM schvaluje záměr výpůjčky nebyto-
vých prostor v budově gymnázia v čp. 367 
na Velkém náměstí v Králíkách (v přízemí 
pravé křídlo) za účelem zřízení zázemí a pra-
coviště muzea a ukládá MO záměr výpůjčky 
zveřejnit.

RM doporučuje prodej pozemků st.p.č. 
1048/1, 1048/5, 1048/3, 1048/4, 1048/2, 
1085 a p.p.č. 1725/4, 1725/3, 1725/7, 1725/6, 
1725/5, 2188/3, 2188/4, ocelové haly na st.p.č. 
1048/1 a 1048/3 vše v k.ú. Králíky. Základem 
pro stanovení prodejní ceny bude znalecký 
posudek. Zároveň RM ukládá MO předložit 
záměr prodeje nemovitostí na jednání ZM.

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 
3497 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO na jednání ZM předložit záměr prodeje 
pozemku.

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 3514 
a 3515 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO na jednání ZM předložit záměr prodeje 
pozemků.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 24:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Pálení čarodějnic“, který se 

koná dne 30. 4. 2010, na otevřeném prostran-
ství před klubovnou osadního výboru a SDH 
v Prostřední Lipce, a to za splnění následují-
cích 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 zabez-
pečení 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 opatření-
mi 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 schvaluje dodatek ke smlouvě na ceník 
služeb  Sodexo mezi městem Králíky a firmou 
Sodexo Pass Česká republika a.s., Praha 
5 – Smíchov, pobočka Ostrava a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

RM schvaluje Obchodní smlouvu mezi 
městem Králíky a firmou Accor Services CZ 
s.r.o., Praha 1, pobočka Pardubice a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí pří-
spěvku do Rozvojového fondu č. 2010003 a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

RM schvaluje návrh Dohody o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR a 
pověřuje starostku jejím podpisem. Jedná 
se o dohodu o poskytnutí dotace v rámci 
projektu: Rekonstrukce místní komunika-
ce v obci Horní Lipka; Registrační číslo: 
09/008/41200/119/001629. Dohoda je uza-
vírána mezi smluvními stranami: Státním 
zemědělským intervenčním fondem, Praha 1 
a Městem Králíky.

RM vyhodnotila soutěž na dodavatele akce 
„Stavební úpravy vnější omítky na objektu čp. 
365 v Králíkách“. Pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy o dílo s firmou Stavofin 
s.r.o., Králíky.

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice 
III/31224 v úseku č.p. 148 po areál firmy 
Vydrus s.r.o.; MK ul. Na Pískách a MK ul. 
Jana Opletala, dne 26. 6. 2010 v době od 12:00 
do 17:00 v souvislosti s pořádáním sportovní 
akce: „Holba Moped Cup“.

5. 5.
RM bere na vědomí zprávu o výsledku 

inspekce kvality pečovatelské služby posky-
tované organizační složkou SSK.

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene spočívající v umístění reklamního py-
lonu na p.p.č. 1071/1 a jeho napájení po p.p.č. 
1071/1, 1071/39 a 1071/40 v k.ú. Králíky, 
dále v právu oprav a údržby za jednorázovou 
cenu 1.000 Kč + DPH mezi městem Králíky 
a společností A + R s.r.o., Radonice, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 

1071/41 a 1071/47 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 62.300 Kč a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemků.

RM schvaluje darovací smlouvu na stavby 
„SO 06 Vodovodní přípojka, SO 07 Kanalizace 
dešťová, SO 08 Kanalizace splašková“ mezi 
městem Králíky a společností A + R s.r.o., 
Radnice.

RM doporučuje požádat o bezúplatný pře-
vod pozemku st.p.č. 534/5 v k.ú. Králíky dle 
§ 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, od Pozemkového 
fondu ČR na město Králíky a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k části nebytového prostoru – 1 garážovému 
stání v objektu na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králí-
ky se Základní uměleckou školou, Králíky, 
dohodou, a to ke dni 30. 6. 2010. Současně 
RM schvaluje pronájem části nebytového 
prostoru – 1 garážového stání o výměře 16,75 
m2 v objektu na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky 
příspěvkové organizaci zřízené městem Krá-
líky - Základní umělecké škole Králíky, a to 
od 1. 7. 2010 na dobu neurčitou.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
93293, 92190, 10001, 10002, 12048, 10006, 
10008 a 10005 přidělená městu Králíky roz-
hodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje 
a resortních a interní rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o 34.348.000 Kč.

RM neschvaluje snížení vypočtené částky 
neinvestičních výdajů za žáka a ukládá ve-
doucímu odboru OŠKT zajistit informovanost 
obcí o rozhodnutí RM.

RM schvaluje znění výzvy na zakázku 
malého rozsahu na administraci projektu 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ a 
ukládá starostce aby v součinnosti s odborem 
VTS zajistila její zveřejnění na www stránkách 
města a oslovení vybraných firem. Výběrovou 
komisí bude rada města. 

RM ukládá odboru VTS, jako příslušnému 
silničnímu správnímu úřadu, provést kontrolu 
dodržení podmínek stavebního povolení při 
provádění rekonstrukce silnice v těchto mís-
tech a odboru ÚPaSÚ prověřit terénní úpravy 
provedené na pozemku pana Strmisky.

12. 5.
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 3230 

v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje pozemku. Záro-
veň RM schvaluje pozemek p.p.č. 3230 v k.ú. 
králíky zatížit věcným břemenem spočívajícím 
v uložení kanalizačního sběrače a práva vstupu 
na pozemek za účelem oprav a údržby zařízení 
pro oprávněné město Králíky, VB se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně.

RM schvaluje ukončení výpůjčky nebyto-
vých prostor v nemovitosti čp. 483 v ul. Ná-
dražní v Králíkách s příspěvkovou organizací 
PK Základní uměleckou školou, Králíky, a to 
dohodou k 30. 6. 2010. Zároveň RM schvaluje 
výpůjčku nebytových prostor v nemovitosti čp. 
483 v ul. Nádražní v Králíkách příspěvkové 
organizaci města Základní umělecké škole 
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Výpis z jednání Rady města Králíky

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.

Králíky, a to s účinností od 1. 7. 2010 na dobu 
neurčitou.

RM schvaluje ukončení výpůjčky movitých 
věcí s příspěvkovou organizací PK Základní 
uměleckou školou, Králíky, a to dohodou 
k 30. 6. 2010. 

RM schvaluje celkovou rekonstrukci elek-
trických rozvodů v bytě č. 05 v čp. 363, Velké 
náměstí, Králíky.

RM projednala žádost majitelů domu čp. 
347 v Králíkách, nesouhlasí s uzavřením 
pozemku a ukládá majetkovému odboru pro-
jednat s vlastníky domu případný pronájem 
nebo koupi pozemku.

RM ukládá odboru VTS zajistit veřejnou 
soutěž malého rozsahu na stavbu: „Rekon-
strukce místní komunikace v obci Horní 
Lipka“ a zároveň odsouhlasila znění výzvy 
k předložení cenových nabídek na výše uve-
denou stavbu, která bude zveřejněna obvyklým 
způsobem a zaslána firmám: 

Skanska DS, a.s., středisko Litomyšl,
MADOS MT, s.r.o., Kostelec nad Orlicí
VAKSTAV, spol. s r.o., Jamné n. Orlicí 
STRABAG, a.s., Rychnov n. Kněžnou
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci: 

„Zpracování podkladových materiálů k žádos-
ti o finanční podporu z Integrovaného operač-
ního programu, výzva č. 06 na rozvoj služeb 
eGovernmentu v obcích v ORP Králíky“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

19. 5.
RM doporučuje prodej obsazené bytové 

jednotky č. 489/2 v ul. Nádražní v čp. 489 a 
spoluvlastnického podílu ve výši 312/10000 
na pozemku st. p. č. 955 a společných částech 
domu vše v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní 
cenu 66.612 Kč a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 200811632 uzavřenou s firmou 
OHGS, s. r. o., Ústí nad Orlicí a pověřuje 
starostku podpisem dodatku.

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelo-
vé státní neinvestiční dotace v požární ochraně 
na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce pro rok 2010 – akceschopnost jednotek“, 
která je uzavírána mezi Pardubickým krajem 

a Městem Králíky. 
RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí úče-

lové neinvestiční dotace v požární ochraně na 
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce pro rok 2010 – ostatní části dotace“, 
která je uzavírána mezi Pardubickým krajem 
a Městem Králíky. 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu 
z programu Podpora kulturních aktivit na rok 
2010 vyhlášeným Pardubickým krajem ve výši 
20.000,-- Kč na projekt ARTEX 2010 a pově-
řuje starostku města podpisem smlouvy.

RM schvaluje mandátní smlouvu na pro-
vedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné 
zakázky na realizaci „Realizace protipovod-
ňových opatření pro území ORP Králíky“ 

pro město Králíky, která je uzavírána mezi 
panem Tomkem, Malé Svatoňovice, a měs-
tem Králíky a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

RM schvaluje mandátní smlouvu na prove-
dení a zajištění přípravy a průběhu veřejné za-
kázky na realizaci  „Realizace technologického 
centra pro ORP Králíky“ pro město Králíky, 
která je uzavírána mezi panem Tomkem, Malé 
Svatoňovice, a městem Králíky a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

RM přijímá nabídku firmy In solidum, s.r.o., 
Praha a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy.

V měsíci květnu se zasedání Zastupitelstva 
města nekonalo.

Naše pečovatelská služba
má dobrou kvalitu

Dovolte mi, abych se s Vámi podělil 
o úspěch, kterého dosáhla naše pečovatel-
ská služba.

Pečovatelská služba, poskytovaná or-
ganizační složkou města Králíky Sociální 
služby Králicka, prošla prvním „ostrým“ 
testem kvality v podobě inspekce kvality po-
skytování sociálních služeb. Tato inspekce 
byla zaměřená na plnění povinností posky-
tovatele sociální služby a plnění standardů 
kvality, definovaných zákonem o sociálních 
službách a probíhala ve dnech 19. - 21. 4. 
2010. Naše služba byla ohodnocena 122 
body z celkového počtu 144 možných, tzn. 
na 84,72%. Podařilo se nám tak zúročit zku-
šenosti, které s poskytováním pečovatelské 
služby v Králíkách máme již 18 let, a na kte-
ré se nám současně daří úspěšně aplikovat 
nové požadavky, které přinesl nový zákon 
o sociálních službách, platný od roku 2007 
a kterých není opravdu málo.

Chtěl bych tímto poděkovat všem pracov-
nicím pečovatelské služby a to nejen těm 
současným, tedy paní Evě Holubcové, paní 
Lence Macanové a paní Marii Látalové, 
ale také těm minulým, paní Marii Čumové 
a paní Vladimíře Hlavové, díky kterým se 
v Králíkách podařilo a daří budovat tuto 
potřebnou službu a bez kterých by tato 
služba nebyla myslitelná. 

Současně bych velice rád touto cestou 
poděkoval všem našim klientům za důvěru, 
kterou nám a naší službě prokazují.

Toto hodnocení je pro nás zároveň 
zavazující a chceme proto i nadále plnit 
naše hlavní motto: „Péče a pomoc jako 
životní poslání“, kterým se snažíme řídit 
při poskytování naší pečovatelské služby. 
Více informací o naší službě naleznete na 
www.kraliky.eu v sekci Sociální služby 
Králicka.

Mgr. Martin Hejkrlík – ředitel SSK

Masáže
Chcete své tělo nechat hýčkat? 

Trápí vás: - bolest zad a šíje
 - křečové žíly 
 - migrény
 - bolavé, unavené nohy
 - stres a napětí

Jsem tu právě pro Vás!!
Nabízím: Klasickou masáž
 Sportovní masáž
 Relaxační masáž
 Lymfodrenáž

Nemusíte nikam chodit,
VOLEJTE 739446252

Gabriela Tomanová, Králíky
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II. ročník Hasičské pouti
ke cti sv. Floriána

Nepříliš hřejivé jarní počasí přivítalo druhou květnovou neděli 
na Hoře Matky Boží u Králík poutníky, hasiče a další hosty na 2. 
ročníku Hasičské pouti ke cti sv. Floriána. 

Na myšlenku uspořádat hasičskou pouť přišel starosta SDH 
Lichkov František Faltus: „Po loňském úspěšném ročníku sbor 
souhlasil se vznikem nové tradice. Ač tomu letošnímu studené 
počasí nepřálo, chceme i nadále v pořádání této akce pokračovat. 
Hasičskou pouť opět podpořil Pardubický kraj, obec Lichkov, 
město Králíky a řada sponzorů, zač jim patří velký dík.“

Pouť začala slavnostním průvodem, který došel na mši svatou 
celebrovanou královéhradeckým vikářem Mons. Karlem Morav-
cem. V čele průvodu šly hasičské sbory s prapory. Za nimi kráčeli 
pozvaní hosté – náměstek hejtmana Pk. pan Roman Línek, radní 
PK Petr Šilar, poslanec PČR Jiří Čepelka, představitelé obcí 
v regionu a další hosté. Průvod uzavírali uniformovaní hasiči a 
poutníci.

V rámci duchovního programu pouti po mši svaté byla Mons. 
Moravcem posvěcena technika proběhlo šerpování polských 
praporů Międzylesie a Domaszkówa u příležitosti desetileté 
spolupráce polských hasičů s SDH Lichkov.

V odpolední části programu předvedli svoji šikovnost mladí 
hasiči z Lichkova. Profesionální a dobrovolní hasiči z Králík 
připravili ukázku chemické havarie. Dále návštěvníci vzhlédli 
ukázku Policie ČR Králíky a Červeného Kříže. 

Zajímavé bylo taneční vystoupení žen z Mladkova.
Zájemci o pohled z ptačí perspektivy využili možnost nechat 

se vyzdvihnout na plošině do výšky 27 m a tak si prohlédnout 
celý areál. Zájem o tuto atrakci byl veliký a plošina se prakticky 
nezastavila.

SDH Lichkov v závěru děkuje všem, kteří se podíleli na zdár-
ném průběhu 2. ročníku pouti ke cti sv. Floriána. Ať se již jedná 
o sponzory, pořadatele, hosty či návštěvníky. Věříme, že třetí 
ročník přiláká nové účastníky této již tradiční akce.

Za rok na viděnou! 
Za SDH Lichkov, Lenka Macháčková

Společenský večer pro seniory se vydařil
Ve čtvrtek 20. května 2010 se uskutečnil již 

tradiční společenský večer pro seniory s hud-
bou a tancem, který připravila Sociální komise 
města Králíky ve spolupráci se Sociálními 
službami Králicka a Odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Králíky.

Také tentokrát se mezi místní zapojilo 
bezmála 20 návštěvníků z klubu seniorů 
z polského Miedzylesie a asi stejně počet-
ná skupinka obyvatel Domova důchodců 
v Červené Vodě. Celkem se v sále Klubu Na 
Střelnici sešlo asi 150 návštěvníků, pro něž 
bylo připraveno hned několik překvapení. 
V úvodu všechny přítomné potěšily svým vy-
stoupením děti z MŠ Pivovarská následované 
neméně úspěšným pěveckým vystoupením 
králického Lalakroužku. Pak již dostal prostor 
pan Štěrba, který se postaral o velice úspěšnou 
hudební produkci a moderování celého zbytku 
večera. Novinkou letošního setkání byla tom-
bola. Ta přispěla ke spokojenosti mnohých 
návštěvníků, kteří si domů odnesli spoustu 
zajímavých cen. Uspořádání této tomboly 
bylo možné pouze díky množství ochotných 
dárců a sponzorů, jimž tímto velice děkujeme 
a jejichž jména najdete pod tímto článkem 
(pokud jsme přeci jen na někoho zapomněli, 

tak se tímto omlouváme).
Tradiční součástí setkání bylo občerstvení, 

které pro nás opět připravila Školní jídelna 
Moravská v Králíkách. O dostatek tekutin pro 
přítomné se, jako obvykle, postaral pan Tomek 
z prodejny Jiskra v Králíkách.

Poděkování patří i panu Pavlu Strnadovi 
za zapůjčení prostor Klubu Na Střelnici, 
bez kterých by se tato akce uskutečnit vůbec 
nemohla.

Jak již bylo řečeno, celý večer se vydařil, 
což potvrdilo právě množství spokojených a 
dobře se bavících účastníků, jimž se nakonec 
ani nechtělo odcházet domů. Opět jsme se 
přesvědčili, že věk není v žádném případě 
překážkou k tomu, aby se lidé mohli dobře 
pobavit a strávit příjemný večer ve společností 
známých i naprosto neznámých lidí, které 
spojuje chuť se pobavit. 

Nezbývá než si přát, aby se další setkání, 
které je plánováno na listopad tohoto roku, 
povedlo přinejmenším stejně a přilákalo třeba 
i další spoluobčany, kteří se rádi baví a není 
jim zatěžko opustit na jedno odpoledne a večer 
teplo svého domova.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Organizační tým 

Seznam dárců a sponzorů:
Klenoty paní Illichmanová, Hotel Bese-

da, Elektro Loufek, BOOM SHOP paní Jana 
Součková, Železářství pan Klimeš, Galan-
terie paní Ročková, Obuv a drogerie paní 
Pěnkavová, ELKO Valenta, Domácí potřeby 
pan Hudetz, Limeko Jeníkovi, Textil paní 
Petrová, Kadeřnictví Zdena Málková, Lé-
kárna pan J. Novák, INCOT, Teta drogerie 
pan Koubek, Sport paní Marie Fečková, 
Suvenýry paní Blanka Látalová, pan Josef 
Macko, pan Karel Macháček, Květinářství 
paní Monika Kudláčková, Samoobsluha 
Falta, Sklo porcelán paní Ciprová, Dětský 
textil paní Darina Kubešová, Kosmetika 
paní Jana Vondrušková, Kosmetika paní 
Petra Šestáková, Restaurace U Lípy pan 
Zdenek Mucha, rodina Gablerova, Zlatnic-
tví paní Beranová, Potraviny pan Novotný, 
Květinářství paní Čumová, Uzeniny paní 
Boušková, Zelenina pan Zezulka, paní 
Jana Bartíková, Papírnictví paní Krátká, 
Zdravá výživa, paní Lenka Macanová, 
paní Eva Durnová Červená Voda, paní Iva 
Dolečková, Studená kuchyně Falta – paní 
Z. Kyllarová.

Děkujeme.

Tančíme pro radost 2010
Jako každý rok pořádá i letos taneční obor ZUŠ Králíky a Červená 

Voda závěrečný taneční pořad s názvem ,,Tančíme pro radost 2010“. 
Představí se Vám žáci všech oborů a především letošní absolventky 
I.cyklu. Jeviště KD Střelnice bude patřit tanečnicím i tanečníkům 
ve dnech 24.a 25. června vždy od 18.30 hodin. 

Absolventky I. cyklu z ročníku slečny učitelky Veroniky Berko-
vé: Dolečková Jana, Bulová Lucie, Filková Michaela, Havlenová 
Dagmar, Lichoňová Sandra, Stejskalová Karin.

Na Vaši návštěvu se těší všichni žáci i učitelky TO ZUŠ
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Zprávičky z EMMIČKY
Květen je za námi a blíží se poslední měsíc, ve kterém bude MC 

fungovat. Pak se na dobu letních prázdnin uložíme k „letnímu“ spán-
ku, abychom se v září ozvaly všem našim příznivcům v plné síle.

V květnu jsme uspořádaly „Májový jarmark“, který předčil naše 
očekávání vaší hojnou účastí a to i přesto, že počasí nám příliš ne-
přálo. Myslíme si svorně, že na první pokus byla akce „zdařilá“ a 
že každý, kdo ji navštívil, si našel něco, co ho zajímalo a to byl náš 
cíl. Vaše ohlasy byl příjemné a podnětné, díky za ně. Stejně tak i za 
vaše peníze, které jste investovali a které nám pomohou k získání 
nového terapeutického bazénu s kuličkami.

Na závěr tohoto článku napíšeme všechny, kdo nám s jarmarkem 
nějak pomohli a tím jim také veřejně vyjadřujeme velký dík těm, kteří 
sice nejsou vidět, ale bez nichž by tato akce vůbec nemohla být!

V červnu pro vás chystáme tradiční (již osmý) DEN DĚTSKÉ 
RADOSTI v Prostřední Lipce. V sobotu 26. 6. od 9.30 můžete strávit 
půlden ve světě VODNÍKŮ (a jiné havěti).

Rodiče s dětmi prochází trasu po Prostřední Lipce a plní různé 
úkoly, pak se naobědvají a mohou si nechat napsat pamětní list. 
Letos je pro děti připravena ukázka tance a výcviku pejsků (Border-
kolií). Průběžně po celé dopoledne bude probíhat dílnička pro děti 
a jejich rodiče, kde si děti (za pomoci svých rodičů) mohou vyrobit 

na památku vodnický hrneček s pokličkou a dušičkou. Moc vás na 
náš DEN DĚTSKÉ RADOSTI zveme.

V červnu také skončí kurz KERAMIKY, který probíhá v ZšP 
v Králíkách pod vedením Jany Juránkové. ZšP a paní J. Juránková 
jsou našimi letitými spolupracovníky a doufáme, že nám přízeň 
zachovají i v příštím školním roce.

Červen je i koncem aktivit DÍLNY EMMA, s informacemi o dalším 
pokračování její činnosti přijdeme v zářijovém čísle.

S přáním krásného léta se s vámi za MC Emma loučí
Kristina Brůnová

PODĚKOVÁNÍ pro: PARDUBICKÝ KRAJ; MĚSTO KRÁ-
LÍKY; PEKÁRNY FALTA s.r.o. (za občerstvení pro účinkující, 
pomoc s propagací akce); J. PODZIMKA (za mléko zdarma pro 
účinkující děti); ZUŠ KRÁLÍKY (za pomoc s vytvořením pro-
gramu); MĚSTSKOU KNIHOVNU (za zázemí pro účinkující, 
za vybírání dobrovolného příspěvku a celkově za podporu celé 
akce); BOUŠKOVI; MARTINU MALOU (za plakáty a celkovou 
výzdobu); DENISU HEJTMANSKOU; IVU MUSILOVOU; ZŠ 
A GYMNÁZIUM KRÁLÍKY (za zázemí pro prezentace a pomoc 
při soutěžích a dílně pro děti); ZŠ PRAKTICKOU (za pamětní 
předměty, zapůjčení soutěží); ELKO VALENTA (za pomoc 
s propagací akce); IRENU LACZKOVOU (za zapůjčení soutěží 
a za ovály); H. KELLNEROVOU (za buchty pro účinkující 
dospělé); Z. VÍTKOVOU (za pomoc s výzdobou); MAMINKY 
Z MC EMMA (za buchty a pomoc při dílně, ve stánku a tak…); 
PANA BARNATA (za věnovaný zisk z prodeje medoviny); COL-
LEGIUM; PANA FIŠERA a spol. (za živá zvířátka).
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Mateřské centrum EMMA pořádá

DEN DĚTSKÉ RADOSTI
na téma: VODNÍCI A JEJICH SVĚT

V Prostřední Lipce
U pohostinství

V SOBOTU 26. 6. OD 9.30
Občerstvení i zábava pro malé

i velké zajištěna

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!    

PROGRAM:
9.30 - 10.00 - zápis účastníků
10.00 - 11.30 - trasa s
VODNICKÝMI úkoly
(pro menší děti vezměte kočárek)
11.15 - 12.15 - občerstvení 
12.00 - 12.15 - vypsání
pamětních listů
12.20 - UKÁZKA TANCE 
a VÝCVIKU PSŮ (Borderkolií)
10.00 - 13.00 - DÍLNA pro
děti a rodiče, děti si

mohou vyrobit na
památku vodnický
hrneček i s dušičkou
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů na 

území města. V současné době jsou v objektu králické čističky od-
padních 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.

Den prevence v Lichkově
SDH Lichkov uspořádal „Den prevence“ pro děti ze Základní a 

Mateřské školy v Lichkově v rámci dne požární bezpečnosti.
21. 5. v 8:45h byl na místní základní a mateřské škole vyhlášen 

poplach. Všechny děti, včetně pedagogického sboru, byly evakuo-
vány před budovu školy, kde   proběhlo klasické hlášení.

V 10:00h se děti přesunuly na plochu před místní fotbalové hřiště, 
kde na děti netrpělivě čekali zástupci odboru specializovaných 
činností cizinecké policie z Hradce Králové.  Pro děti byl připraven 
bohatý program. Byl jim představen Komůrkový transportní vůz, 
který slouží pro zajištění osob. Vozidlo PTMS CORAL, kterým se 
vyhledávají pohřešované a hledané osoby. Vozidlo „Schengenbus“, 
sloužící k odhalování a prověřování padělků peněz a dokladů. Jedná 
se také o tzv. pojízdnou laboratoř. Zároveň bylo dětem představeno 
velké množství střelných zbraní a ochranných pomůcek, které 
policisté potřebují pro výkon své služby. Na závěr děti shlédly 
ukázky čtyř psovodů. Policisté dětem předvedli zadržení prchajícího 
pachatele, vyhledání výbušnin a hledání osob. 

Poté se děti přesunuly na místní hasičské cvičiště, kde pro ně 
lichkovští hasiči připravili oběd v podobě opečených párků. Všichni 
byli plni zážitků z napínavého dopoledne a už nyní se mohou těšit, 
jaké překvapení si sbor pro děti přichystá na příští rok.

Za SDH Lichkov, Lenka Macháčková

ZÁPIS DO ZUŠ
Základní umělecká škola v Králíkách pořádá zápis nových žáků 

pro školní rok 2010 - 2011.
V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, violoncello, 

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

Na odloučeném pracovišti v Červené Vodě probíhá v hudebním 
oboru pouze výuka hry na klavír, zobcovou flétnu, trubku, lesní roh 
a pozoun.

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

Zápis do uvedených oborů se koná v Králíkách, v pátek 11. 
června 2010, v době od 15.00 do 17.00 hodin, v ředitelně školy.

Na odloučeném pracovišti v Červené Vodě se zápis koná ve 
středu, 9. června 2010, v době od 16.00 do 17.00 hodin, v tanečním 
sále na ZŠ Červená Voda.

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

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

Mgr. Olga Zajacová, ředitelka školy

Zpívejme si zpívejme
a mějme se rádi…

Když na loukách kvetou kopretiny, těšíme se všichni na prázd-
niny, po roce už tady budou zas…

A opravdu, už za měsíc! Proto nás, jako každý rok tak i letos, 
čeká závěrečná přehlídka celoroční práce.

Co všechno se děti naučí v MŠ, vidí rodiče každý den a vy se na 
ně můžete přijít podívat 18. června v 16.00 na Střelnici. Srdečně 
zveme maminky, tatínky, babičky, dědečky a všechny přátele školy 
na 24. Zpívánky.

Dále také zveme bývalé absoloventy na Zahradní slavnost – lou-
čení se školáky 25. června v 15.30 na školní zahradu.

Srdečně vás zvou děti a pani učitelky z MŠ Pivovarská
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Policie ČR Obvodní oddělení Králíky informuje
Kdo má židli ten bydlí – Mladkov 24. 4.
Neznámý pachatel se dopustil přečinu krá-

deže vloupáním do zahradního domku v Mlad-
kově, kde si přisvojil dva kusy zahradních 
plastových židlí s látkovými potahy. 

Nepochopitelné vandalství – Červená 
Voda, Dolní Boříkovice - Mladkov 26. 4.

Nepochopitelného vandalství se dopustila 
trojice zatím neznámých pachatelů, kteří z 25. 
4. na 26. 4. projeli obcemi Červená Voda, 
Dolní Boříkovice a Mladkov, přes Pastviny 
až do Kameničné. Tato trojice trávila dobu 
kolem půlnoci tím, že rozbíjela stavebním 
kamením skleněné výplně oken - jak u domů, 
tak u motorových vozidel. Začali po 23 hodině 
v Červené Vodě, kde rozbili skleněnou výplň 
u vstupní haly do domova důchodců. Jenom 
pár metrů od domova důchodců u odstaveného 
osobního motorového vozidla rozbili přední 
sklo. Při průjezdu obcí Dolní Boříkovice 
poškodili skleněné výplně u 4 rekreačních 
objektů. V obci Mladkov  poškodili  čelní sklo 
dodávky. Průjezd obcí Pastviny byl pozname-
nán poškozením skel u dvou osobních vozidel 
a na závěr to odnesla okna rodinných domků 
v Kameničné. Celková škoda byla poškozený-
mi vyčíslena na 25.253,-Kč. Králická policie 
společně s policisty z Žamberka na případu 
intenzivně pracuje.

Nezvaný host - Moravský Karlov 27. 4.
Nezvaný host se dostal přes otevřené 

okno do půdních prostor rodinného domu na 
Moravském Karlově. Nic neodcizil s ničím 
nemanipuloval. Pouze po něm zůstala řada 
otisků obuvi. V současné době se snaží policisté 
přijít celé věci na kloub.

Neshody mezi bratry - Červená Voda 29. 4.
Neshody mezi bratry, které trvají již léta, 

vyvrcholily vážnou rozepří, která skončila pra-
covní neschopností jednoho z bratrů po dobu 
od 2 do 3 měsíců. Věc je již v současné době  
v šetření kriminalistů Ústí nad Orlicí.

Pálení čarodějnic – Králicko 30. 4.
Letošní pálení čarodějnic králičtí policisté 

nijak nepodcenili a svoji hlídkovou činností 
snad přispěli  k nerušenému průběhu celých 
oslav. Celkem bylo nahlášeno v našem regionu 
11 ohňů a tak se hlídková vozidla nezastavila. 
Všude,  kde se policisté objevili, vznikl nemalý 
rozruch. Slavnosti se obešly bez událostí.

Dopravní akce – Králicko – duben
Dopravních akcí v měsíci dubnu byla celá 

řada a policisté dozorovali provoz na našich 
silnicích prakticky nepřetržitě. Jenom při 
porušení rychlosti policisté zjistili 26 porušení 
zákona a uložili za tyto přestupky celkovou 
částku 65.500,-Kč. Jeden příklad za všechny: 
při měření rychlosti v obci Červený Potok 
byla jednomu řidiči naměřena rychlost v místě 
vzdáleném 200 metrů před mateřskou školkou 
98 km v hodině. Takový případ policistům 
ani nepřísluší projednat policistům a tak byl 
přestupek postoupen k projednání správnímu 
orgánu v Králíkách. Zde může být uložena 
sankce zákazu řízení až na jeden rok a deseti-
tisícová pokuta. 

Beseda pro nejmladší – Králíky – duben
V měsíci dubnu si také králičtí policisté našli 

čas na malou přednášku v Mateřské školce v Pi-
vovarské ulici a také pro děti  3. třídy základní 
školy v Králíkách. Nejmladším dětem policisté 

ukázali přecházení silnice a základy dopravní 
výchovy. Starším dětem pak zopakovali, jak 
správně přecházet po přechodu pro chodce a 
čemu se v dopravních situacích vyvarovat. 

Podnapilý mladík - Králíky 2. 5.
V sobotu přišlo z místního marketu oznámení 

o nevhodném chování a krádeži alkoholu deva-
tenáctiletého mladíka, který se po přistižení při 
krádeži lahve alkoholu  nevhodně choval, na-
padal personál vulgárními výrazy, povaloval se 
po pultech a tím budil veřejné pohoršení. Dále 
chtěl v prostorách marketu kouřit. Přivolaná 
hlídka u mladíka zjistila 2,3 promile alkoholu 
a po složitém zákroku a souhlasu lékaře byl 
mladík převezen do protialkoholní záchytné 
stanice v Pardubicích.  Celá věc je dokumen-
tována, jako přestupek a chování mladíka bude 
projednáno u přestupkové komise. 

Barevné kovy... - Mladkov, Králíky 6. 5. 
Barevné kovy jsou opět v kursu. Jejich 

cena opět narostla a úměrně tomu narostla 
i majetková trestná činnost, právě v krádežích 
barevných kovů. Jeden případ byl zaznamenán 
v Mladkově, kde z místního zemědělského 
podniku byly odcizeny litinové rošty, kde jejich 
hodnota byla vyčíslena na 10.000,-Kč. V Králí-
kách pak neznámý pachatel odcizil 1300 metrů 
telefonního měděného  kabelu, který byl tažen 
podél železniční trati. Zde je škoda za více, jak 
60.000,- Kč.

Dopravní akce – Králicko 8. 5.
Další dopravní akce na sebe nedala dlouho 

čekat a tak si králičtí policisté v sobotu přivstali 
a opět vyrazili na místní silnice. Byla zado-
kumentována celá řada přestupků a částka na 
uložených pokutách se zastavila nad 20.000,-
Kč. Další přestupky byly oznámeny správním 
orgánům.

Krádež vloupáním - Červená Voda 8. 5.
Krádeže vloupáním do celodřevěné kolny 

se dopustil dosud neznámý pachatel. Bohužel 
u tohoto případu se podařilo poškozeného 
s oznamovatelem na místě činu svojí „činností“ 
důkladně zahladit stopy po pachateli. Policisté 
pak mohli pouze bezmocně zjistit, že z místa 
činu nelze zdokumentovat důkazní materiál. 
V každém případě je věc dokumentována, jako 
přečin krádeže vloupáním a policisté budou 
pokračovat ve vyšetřování i přes počáteční 
neúspěch.

Krádeže barevných kovů… - Králíky  9. 5.
Krádeže barevných kovů se nevyhýbají ani 

památkám na Králicku. Z místního kostela byly 
odcizeny měděné okapy, pachatel krádeže je 
zatím neznámý. Škoda zde nepřesáhla hranici 
5.000,-Kč, věc vedena, jako přestupek.

Havárie – Králíky – Dolní Lipka 10. 5.
Hrozivě vypadající havárie osobního mo-

torového vozidla se stala v místě, kde již 
tragicky zahynul v loňském roce jeden řidič. 
Tentokrát mělo vše šťastný konec ve vztahu 
ke zdravotnímu stavu řidiče. Po vyproštění 
řidiče členy hasičského záchranného sboru 
byl řidič transportován na lékařské vyšetření, 
v tomto případě se jednalo pouze o preventivní 
prohlídku. Jako příčina havárie byla stanovena 
nepřiměřená rychlost.

Krádež elektrického proudu – Červená 
Voda – Moravský Karlov 10. 5.

Hned ke dvěma případům krádeže elektric-
kého proudu byla požádána o výjezd králická 

policie. Neplatiči si zde 
připojili elektřinu bez 
souhlasu energetického 
závodu a tím se dopustili 
protiprávního jednání. 
Po zadokumentování 
bude věc předána správ-
nímu orgánu v místě 
spáchání přestupku.

Další krádež barevných kovů – Králíky – 
Červená Voda 10. 5.

Další krádeže barevných kovů se dopustil 
dosud neznámý pachatel. Tentokrát se jednalo 
o sdělovací kabel z kolejiště. Tímto jednáním 
pachatel vyřadil jednu z možností komunikace 
mezi železničními stanicemi. Škoda v porov-
nání s tím, co pachatel za takový kabel utrží ve 
sběrně, je ve výrazném nepoměru. Škoda byla 
vyčíslena na 18.800,-Kč. Kolik dostal pachatel 
lze odhadnout na pár set korun. Smutné je to, 
že tímto zanedbatelným ziskem mohl pacha-
tel, v případě krizové situace ohrozit životy 
cestujících.

Krádež za sto tisíc korun – Králíky 14. 5.
Neznámý pachatel odcizil z místní provozov-

ny svářecí agregát za 100.000.-Kč. Celá věc je 
na počátku . Opět je škoda, že poškozený zjistil 
krádež v šest ráno a teprve kolem poledne věc 
oznámil na policii. Vzhledem k výši škody si 
celý případ převzala kriminální policie.

Páteční akce na mládež a na řidiče pod 
vlivem alkoholu – Králicko 14. 5.

Králičtí policisté společně s policisty z hlíd-
kové služby se vydali do místních pohostinství, 
aby se přesvědčili o dodržování zákazu podává-
ní alkoholických nápojů mladistvým osobám. 
Policisté se nezaměřili jen na vyhlášené podni-
ky, ale projeli v podstatě celý region a místa, kde 
si občané nejvíce stěžují na chování mládeže. 
Jedním z takových míst byla i železniční stanice 
v Červené Vodě, kde se s ohledem na počasí nic 
nedělo. Kontrola pohostinství v Červené Vodě 
byla v pořádku a tak se policisté přesunuli do 
nedalekého Mladkova, kde v obou hospodách 
nebylo zjištěno porušení zákona. V Lichkově už 
policisté zaznamenali první případ a v Králíkách 
ve dvou provozovnách policisté zjistili 6 poru-
šení zákona. Celkem tedy bylo 7 případů, kdy 
bylo zjištěno podávání alkoholu mladistvým. 
A nejvyšší naměřená hranice alkoholu byla 
1,55 promile.

Při této akci se králičtí policisté věnovali 
i kontrolám na alkohol u řidičů a zaznamenali 
jeden případ, kdy řidič při silniční kontrole 
nadýchal 3,64 promile. Navíc bylo u řidiče 
zjištěno, že má zakázáno okresním soudem 
řízení motorových vozidel. Tyto dva přečiny 
v souběhu řeší králičtí policisté ve zkráceném 
přípravném řízení. Další událostí při této akci 
byl doprovod lékařské služby při převozu 
muže, který byl nalezen v blízkosti pohostinství 
v Králíkách. Policisté asistovali (po nařízení 
lékařem) při doprovodu podnapilého muže do 
záchytné stanice.

Vloupání do rekreační chalupy – Králíky 
– Horní Boříkovice 16. 5.

Neznámý pachatel se vloupal do rekreačního 
objektu, z kterého odcizil různé zahradní nářadí 
a jiné cennosti. Vše celkem za 10.000,-Kč. 
Seznam odcizených věcí bude policii teprve 
upřesněn po příjezdu majitele chalupy.
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ČESKÝ DEN PROTI
RAKOVINĚ NA KRÁLICKU
Liga proti rakovině Praha oslavila letos 

20. výročí založení. Mezi akce tohoto 
sdružení již tradičně patří celostátní Český 
den proti rakovině.

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

Stejně jako v minulých letech se i letos 
na prodeji kvítků měsíčku lékařského 
podíleli studenti a žáci ze základní školy 
a gymnázia – 34 studentů a 17 žáků.

Studenti nabízeli kytičky v Králíkách, 
žáci ve všech vesnicích Králicka.

Prodejem 1199 kytiček se podařilo 
pro Ligu proti rakovině získat celkem 

25053,- Kč!

Z toho:
Boříkovice 1098,-; Červený Potok 

795,-; Dolní Lipka 600,-; Dolní Morava 
1113,-; Heřmanice 370,-; Horní Lipka 
1240,-; Lichkov 1466,-; Mladkov 1295,-; 
Prostřední Lipka 445,-; Králíky 16631,-.

V Červené Vodě pořádali sbírku stejně 
jako vloni samostatně a vybrali 12245,- 
Kč.

CELKEM SE V CELÉM REGIONU 
KRÁLICKA VYBRALO 37298,- Kč!!

Za uplynulých dvanáct roků jsme získa-
li celkem úctyhodných 431564,- Kč!

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

L u k á š  B a b i c , 
Anna Bílá, Jan Bitt-
ner, Radim Bittner, 
Nela Bojdová, Jakub 
Fabián, Lenka Falto-
vá, Martin Fedorčák, 
Marika Goliánová, 
Lucie Halaničová, Lenka Horáková, 
Michaela Jirásková, Matouš Kainek, Mi-
roslava Kandráčová, Barbora Kožnarová, 
Andrea Mačalíková, Jan Němec, Václav 
Nosek, Aneta Novotná, Martin Opravil, 
Denis Petránek, Václav Pospíšil, Karo-
lina Prokopcová, Markéta Prokopcová, 
Martin Rek, Lucie Révusová, Veronika 
Révusová, Michaela Richterová, Veronika 
Smrčková, Pavel Strnad, Vendula Švédo-
vá, Jana Temňáková, Dagmar Ulrichová, 
Markéta Urbanová.

BOŘÍKOVICE: Kristyna Myšková, 
Patricie Mrázková.

ČERVENÝ POTOK: Richard Marek, 
Lenka Theimerová.

DOLNÍ LIPKA: Patrik Pacan.
DOLNÍ MORAVA: Tereza Čermáková, 

Kateřina Pipková.
HEŘMANICE: Bartoloměj Venzara, 

Mikuláš Venzara.
HORNÍ LIPKA: Zdeněk Záleský, Vít 

Somogyi.
LICHKOV: Nicole Matoulková, Tereza 

Faltusová.
MLADKOV: Tereza Vágnerová, Iveta 

Melicharová.
PROSTŘEDNÍ LIPKA: Viktor Artner, 

Jan Nepraš.

Poděkování patří i těm, kteří přispěli 
k tomu, že děvčata a chlapci prožili květ-
novou středu příjemně - Školní jídelně 
Králíky a Zelenině pana Zezulky.

Letos Liga proti rakovině získala vý-
borného sponzora - Českou poštu, která 
bezplatně zajistila zpracování pokladních 
vaků ve všech místech České republiky, 
kde sbírka probíhala.

V našem případě to znamenalo, že 
jsme 20 pokladen s nasbíraným „těž-
kým kovem“ nemusely vozit do banky 
v Šumperku jako vloni, ale ve čtvrtek 
dopoledne jsme je zanesly na králickou 
poštu. Setkaly jsme se tam s velkou 
ochotou, pracovnice pošty byly předem 
dobře informované, takže vše proběhlo 
maximálně rychle a bez jakýchkoliv pro-
blémů. Už krátce po poledni jsme znaly 
výsledek sbírky. Za bezvadnou spolupráci 
si poděkování zaslouží paní Mačalíková a 
paní Štěpánková.

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

Za organizátory sbírky
Ivana Marečková

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)
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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 červnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
89 let - Anna Šabatová
82 let - Marie Vlasáková
80 let - Marie Pražáková
79 let - Marie Špinlerová,
 - Anna Mikulášová
77 let - Anna Skulová
76 let - Zdenka Fečková
75 let - Eva Jirásková,
 - Marie Švorcová

73 let - Hana Pavlová
72 let - Eva Miltáková,
 - Naděžda Kosková,
 - Jaroslav Feltl
71 let - Josef Řehák,
 - Jan Rupprich,
 - Jiří Ryba,
 - Jaroslav Kacálek

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.“

Milada Urbanová, Ota Davídek, Antonín Štelbaský, Blahoslav Tomeš

MANŽELSTVÍ                 „Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Marian Horváth – Monika Muchová     David Snítilý – Lenka Rösslerová

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
05. 06. So MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
06. 06. Ne MUDr. Applová Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
12. 06. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
13. 06. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
19. 06. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U Koupaliště 149 465 642 267
20. 06. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U Koupaliště 149 465 642 267
26. 06. So MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. stanice 972 324 447
27. 06. Ne MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. stanice 972 324 447
03. 07. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
04. 07. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
05. 07. Po MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
06. 07. Út MUDr. Jaslovská Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
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.

Dne 7. 6. 2010 uplyne 30 let od 
úmrtí paní Františky Filipové, 
prodavačky v textilu.

Vzpomínají dcery
Jaroslava a Marta

Lékař z Hradce Králové 
koupí chalupu v okolí 
Králík. Tel.: 602 308 774.

Mladá rodina shání 
rodinný dům v okrese 
UO, nejlépe do 2 milionů. 
Tel.: 725 524 115.

Poděkování
12. 5. zemřel dlouholetý funkcionář fot-
balového oddílu pan Blahoslav Tomeš.  
Mimo obětavé práce pro sport pomáhal 
radou i pomocí sousedům zahrádká-
řům. Děkujeme a vzpomínáme.

TJ Jiskra Králíky, o.s., FC Jiskra Krá-
líky-Červená Voda o.s., zahrádkáři
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Program na ČERVEN
Pátek   4.   NEZAPOMEŇ NA MĚ   zač. ve 20:00 hod
Milostné drama s Robertem Pattisonem v hlavní roli (stal se 

populárním především díky roli v upírské sérii Stmívání - Twi-
light Saga). Mladý muž z bohaté rodiny se zaplétá do obtížných 
životních situací, ze kterých mu nepomáhá ani komplikovaný vztah 
s krásnou Ally.

Vstupné 55,-; přístupný; titulky; 110 min.

Úterý   8.   MOON   zač. ve 20:00 hod
Astronaut Sam Bell je jediným zaměstnancem na měsíční zá-

kladně firmy Lunar Industries. Spojení mezi základnou a Zemí není 
kvůli pravidelným poruchám téměř možné. Samův zdravotní stav 
se po třech letech zhoršuje, bolesti hlavy a halucinace následuje 
zjištění, že na Měsíci není sám a co víc, že jeho svět možná zdaleka 
není takovým, jakým se zdá být… 

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

Sobota   12.   NA HRANĚ TEMNOTY   zač. ve  20:00 hod
Mel Gibson se po sedmi letech vrací na plátno jako herec v kri-

minálním thrilleru, v němž vytvořil postavu bostonského detektiva 

Toma Cravena, pátrajícího po vrazích své dcery. Neúplatný polda 
se dostává do konfliktu nejen se zločinci, ale i s vládní jadernou 
agenturou.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 115 min.

Úterý   15.   ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ  zač. v 17:00 hod
Kombinovaný – hraný i animovaný – vizuálně podmanivý snímek 

režiséra Tima Burtona na motivy knih Lewise Carrolla vypráví 
o tom, co se stane, když dospívající půvabná Alenka spadne do krá-
ličí díry, kde objeví plno zvláštních postav a fantaskních zvířat.

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; 105 min.

Pátek   18.   ROBIN HOOD   zač. ve  20:00 hod
Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi 

Robinu Hoodovi. Režisér Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi 
tohoto příběhu. Ta je tak temná, jak temný byl raný středověk a 
vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteří věděli, že další den pro ně 
nemusí nastat.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 130 min.
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Úterý   22.   SOUBOJ TITÁNŮ   zač. ve 20:00 hod
Nová verze kultovního snímku opět přivádí na plátno syna 

bohů Persea, bojujícího s Hadem, pomstychtivým bohem pod-
světí. Perseus se rozhodne pro nebezpečnou misi, jejímž cílem 
je zneškodnit Hada dřív, než se jemu podaří zničit vládce Dia a 
rozpoutat peklo na zemi.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 100 min.

Úterý   29.   PLANETA 51   zač. v 17:00 hod
Rodinný animovaný příběh je vlastně takovým Avatarem pro 

menší děti. Vetřelcem pro zelené obyvatele Planety 51 je člo-
věk, astronaut Chuck, považovaný místními za posla zkázy. Ale 
mladík Tléma s kamarády pochopí Chuckův problém a pomůže 
mu zpět na Zemi.

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

Středa   30.   KUKY SE VRACÍ   zač. v 17:00 hod
Nový český film režiséra Jana Svěráka – dobrodružný i poe-

tický rodinný snímek - je určen pro děti ve věku hlavního hrdiny, 
tj. pro školní děti, ovšem i pro jejich rodiče, kteří se budou bavit 
nezvyklými dabingovými rolemi známých herců (Z. Svěrák, J. 
Macháček, J. Schmitzer, O. Kaiser).

Vstupné 55,-; přístupný; ŠUP; 95 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVEN 2010

ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
pátek 11. zač. ve 20:00 hod
Nový zábavný pořad Zdeňka 

IZERA. Jako vždy přijdou na 
řadu oblíbené parodie televiz-
ních pořadů, zábavných soutěží 
a imitování celé řady populár-
ních českých i zahraničních 
zpěváků. Partnerkou Zdeňka 
Izera v novém programu bude 
tentokrát skvělá zpěvačka Luď-
ka Kuralová. Vstupné 150,- 
Kč, vstupenky v předprodeji 
v obchodě Dětský textil – paní 
Kubešová na Velkém náměstí v 
Králíkách.

pátek   18.   ZPÍVÁNKY   zač. v 16:00 hod
Tradiční loučení Mateřské školy Pivovarská se školním rokem, 

vstupné dobrovolné.

pondělí   21.   VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU   zač. v 19:00 hod
Další ročník populárního vážného i nevážného koncertu při příle-

žitosti prvního letního dne, ve kterém se představí žáci, absolventi 
a učitelé ZUŠ a další hosté. Vstupné dobrovolné.

čtvrtek   24.   TANČÍME PRO RADOST   zač. v 18:30 hod
pátek   25.   TANČÍME PRO RADOST   zač. v 18:30 hod
Devatenáctá premiéra tanečního pořadu ZUŠ Králíky. Vstupné 

40,- Kč, vstupenky v předprodeji v kanceláři Střelnice, rezervace 
na tel. 603 849 460.

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

OD NEBE K ZEMI – Helena Dobrodinská – výstava obrazů
Výstava potrvá v Kulturním a informačním centru do 12. června 

2010.

V RYTMU TANCE – taneční vystoupení žáků tanečního oboru 
ZUŠ, PO 7. 6. a ÚT 8. 6. v 18 hodin v sále kina.

AVE MARIA
Stella Maris – soprán ( Francie)
František Vaníček – varhany (ČR)
Ve čtvrtek 10. 6. 2010 ve 20 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Jab-

lonném nad Orlicí. Koncert je součástí Mezinárodního hudebního 
festivalu – Letohrad 2010. 

JABLONSKÝ MEDVÍDEK – XVI. ročník folkového festivalu
V pátek 11. 6. a v soboru 12. 6, - areál u koupaliště
www.jablonskymedvidek.cz 
OSLAVY 135. LET ZALOŽENÍ SDH
Sobota 19. 6. u koupaliště -  výstava požární techniky, zábavné 

odpoledne, večer zábava, SDH .
ŠKOLNÍ AKADEMIE
Úterý 22. 6. v 19 hodin v sále kina, ZŠ
RYBÍ DEN
Sobota 26. 6. – po celý den nabídka rybích specialit u místní ry-

bárny, ČRS.
ZÁTIŠÍ Z PASTVINSKÉHO PENZIONU – Bohuslava Vla-

dyková
Vernisáž v neděli 27. 6. v 18 hodin v Kulturním a informačním 

centru. Výstava potrvá do 30. 8. 2010
HRAJE, ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ RODINA
Pondělí 28. 6. v 17 hodin v sále kina – vystoupení žáků ZUŠ společně 

se svými rodiči nebo příbuznými, ZŠ.

Program širokoúhlého kina
v Jablonném nad Orlicí květen 2010

čtvrtek 17. června v 19,30 hodin – Ženy v pokušení  – ČR 
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy 

jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými 
pacient. Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen in fla-
granti 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.

118 min., Vstupné: 69 + 1 Kč, přístupný.

pondělí 21. června v 19,30 hodin – Mamas & Papas – 
ČR

Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či part-
nerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky 
chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. 
Záměrem scenáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí 
souběžného vyprávění několika příběhů, že problém moderního 
rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv jed-
notlivé postavy.

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

čtvrtek 24. června v 19,30 hodin – Souboj titánů – USA  
Perseus - syn boha neuspěje v záchraně své rodiny před Hadem, 

pomstychtivým bohem podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne 
se pro nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit Hada dřív, než se 
jemu podaří zničit Dia a tak rozpoutat peklo na zemi. Perseus se 
spolu s dalšími neohroženými bojovníky vydává na nebezpečnou 
cestu hluboko do zakázaných světů. Statečně bojují proti démonům 
a hrůzostrašným bestiím, aby zachránili celý svět.

106 min., Vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný od 12 let.
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Volejbal v Králíkách
V neděli 11. 4. 2010 se konalo další kolo okresní soutěže volejbalu 

žen. Králický tým přivítal na svém hřišti (ve své tělocvičně) družstvo 
Kunvaldu. Hosté do prvního zápasu nastoupili velmi razantně a do-
mácí volejbalistky na jejich rychlou hru zpočátku nestačily. Během 
dalších setů se Králíky dostaly do zápasu a dokázaly hrát s Kunvaldem 
vyrovnanou hru. Domácí palubovka byla svědkem výborné souhry 
hráček na obou stranách hřiště. Tyto rovnocenné sportovní výkony 
logicky vedly k zkrácené hře.

Bohužel se vyhrocené a napínavé situace na konci zápasu odehrá-
valy za velmi komorní atmosféry. Myslím si, že tento pětisetový boj 
by si zasloužil větší diváckou kulisu a podporu.

Nevím, kolik čtenářů Králicka či obyvatel Králík vůbec ví o existenci 
králického volejbalového týmu žen a jeho dlouholeté reprezentaci měs-
ta. Tímto článkem bych chtěla zviditelnit náš tým a zároveň vás pozvat 
na další utkání, která se budou odehrávat opět v Králíkách.

Jitka Maixnerová
Poznámka redakce: další informace o volejbalovém oddíle je 

možné získat na webových stránkách www.volkr.ic.cz.

Turnaj v malé kopané
V pátek 30. dubna 2010 se žáci VÚ a DDŠ z našeho města zú-

častnili prestižního 16. ročníku turnaje v malé kopané „O stříbrný 
míč„ v Jihlavě, za účasti 10-ti stejných zařízení jako je naše. Po 
celodenních urputných bojích celkově zvítězili naši chlapci, když 
odehráli 7 úspěšných utkání a ve finále deklasovali tým Veselíčka 
4:0. Nejlepším střelcem turnaje se stal člen králického týmu  Pavel 
Bodezerský se šesti brankami.

O tento mimořádný úspěch se zasloužili tito žáci: Gapčo Štefan, 
Boldezerský Pavel, Čuri Adam, Čuri Lukáš, Cina Jozef, Kratochvíl 
Radek a Peer Ibrahim.

Celkové pořadí turnaje: 1. Králíky, 2. Veselíčko, 3. Bystřice 
pod Hostýnem, 4. Šindlovy Dvory, 5. Býchory, 6. Kostelec nad 
Orlicí, 7. ZŠ Demlova, Jihlava, 8. Hrochův Týnec, 9. Jihlava, 10. 
Liběchov, 11. Praha – Krč.

Mgr. Jiří Souček, učitel VÚ a DDŠ Králíky



Králický zpravodaj 6/2010 - 26

FOTBALOVÝ CAMP
TOMÁŠE ČERNÉHO 2010
II. ročník sportovního fotbalového campu pro děti

DATUM: 18. 6. až 20. 6.
MÍSTO: Dolní Morava, sportovní areál
UBYTOVÁNÍ: Penzion Dolní Morava
ODJEZD: 18. 6. v 14:45 hodin ze hřiště v Červené Vodě,

15:00 z autobusového nádraží v Králíkách
NÁVRAT: 20. 6. v 18:00 hodin na autobusové nádraží

v Králíkách, v 18:15 na hřiště v Červené Vodě
CENA: 600,-Kč (v ceně je ubytování, 5x denně stravování,

pitný režim, doprava, triko s logem akce)
ORGANIZÁTOR: Ski Elefant – sportovní agentura,

Dolní Morava
Bližší informace a přihlášky obdrží zájemci u svých trenérů 
FC Jiskra Králíky - Červená Voda.
Dále si je mohou stáhnout z webových stránek fotbalového 
oddílu FC Jiskra Králíky - Červená Voda a doručit mailem 
na adresu organizátora akce: Info@skielefant.cz.
Informace je možné získat i na čísle +420 777 769 770.

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V sobotu 15. května se uskutečnila na stadionu SOUo Před-
městí Králíky, soutěž hasičů v požárním útoku, pro okrsek 21. 
Mladkovsko a 24. Kralicko. Soutěž proběhla dvoukolově a lepší 
čas se počítal.  Ani chladné počasí neodradilo asi 100 diváků, 
kteří přišli povzbudit závodníky. Za okrsek Mladkov soutěžila 
3 družstva mužů a 2 žen. V mužích zvítězilo družstvo SDH 
Mladkov, druhé obsadili muži SDH  Těchonín a 3. místo zůstalo 
pro SDH Lichkov. V soutěži žen 1. místo vybojovala děvčata 
z SDH Mladkov před ženami SDH Lichkov. Za kralický okrsek 
soutěžilo 5 družstev.

Soutěž mužů vyhrálo družstvo SDH Králíky s nejlepším časem 
závodů 27,51 sek., druzí byli muži s SDH Prostřední Lipka a 
3. místo obsadili muži z SDH Boříkovice.

Jako jediní nastoupili Kraličtí dorostenci, kteří jsou učni SOUo 
Dolní Lipka. Přesto, že závodili poprvé dosáhli 3. času. Věříme, 
že se „hasiččině“ budou věnovat i další roky.

V kategorii starší muži nastoupili na start pouze muži z SDH 
Králíky a dosáhli 4. času.

Jménem pořádajícího sboru dobrovolných hasičů Králíky 
děkujeme vedení SOUo Dolní Lipka za propůjčení stadionu na 
tyto závody.

Za SDH Králíky Křivohlávek Ladislav

PODĚKOVÁNÍ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA 

KRÁLÍKY TÍMTO DĚKUJE VŠEM SPONZO-
RŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI VĚCNÝMI CENAMI DO 
TOMBOLY NA LETOŠNÍ HASIČSKÝ PLES.
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Pozvánka - běh na dráze
Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, o.s. zve 
všechny sportovní nadšence na 2. ročník 
běhu na tartanovém oválu na 5 km. Závod 
se uskuteční dne 30. 6. 2010 na našem 
víceúčelovém sportovišti při Gymnáziu a základní 
škole. Měření dosažených bude zajištěno 
chipovou technologií, první skupina startuje 
v 17:00 hod. Přijďte si změřit své sportovní 
výkony, případně přijďte povzbudit závodníky.

Májový jarmark
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