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Humanitární
sbírka ošacení

se bude konat
12., 13., 14. 7. 2010

v prostorách tělocvičny
za budovou „žluté“ školy
Přijímáme čisté a nepoškoze-
né ošacení v uvedené dny od 

09:00 hod. - 17:00 hod.

Den otevřených dveří
Vojenské muzeum Králíky

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 
prohlídku dokončeného Vojenského muzea 
Králíky, kterou jsme připravili na Den otevře-
ných dveří v neděli 4. července 2010 od 10.00 
hodin. V doprovodném programu vystoupí 
dudácká skupina THE REBEL PIPERS Pipes 
and Drums, dále k poslechu zahraje skupina 
Klubu celníků Orlicko. Pro děti skákací hrad 
zdarma a malý dárek. Připraveno je bohaté 
občerstvení. Pivo a limo zdarma.

Občané města Králíky mají celoročně 
vstup do Vojenského muzea zdarma!

Areál bývalého zemědělského družstva byl 

přebudován na moderní a atraktivní muzejní 
objekt. Muzeum nabízí vyvážený poměr 
exteriérové i interiérové výstavní plochy pro 
prezentovanou vojenskou techniku. Vedle ex-
pozic bylo vybudováno i odpovídající technic-
ké zázemí pro opravu a údržbu vystavovaných 
exponátů. Pro pořádání společenských akcí je 
vybudována nová tribuna a předváděcí plocha. 
Součástí areálu muzea je také funkční replika 
vojenské chaty z první republiky.

V letech 2009 - 2010 prošlo zásadní mo-
dernizací a přestavbou financovanou ze zdrojů 
EU (71 mil. Kč z fondu Regionálního operač-
ního programu NUTS II Severovýchod).

Parašutisté v podzemí…
V dělostřelecké tvrzi Hůrka v Králíkách 

byla ve čtvrtek 24. června slavnostně otevře-
na stálá výstava „S padákem nad hlavou…“, 
věnovaná československým parašutistům 
ve 2. světové válce. Jde o unikátní projekt 
připravený Společností přátel čs. opevnění, o. 
p. s., která muzeum ve tvrzi Hůrka pro město 
Králíky provozuje. Význam výstavy spočívá 
ve skutečnosti, že jde o jedinou expozici 
věnovanou tomuto tématu v ČR. Dosud zde 

žádná podobná nebyla. Skupina amatérských 
historiků společnosti pod vedením profesi-
onálního historika Dr. Jana Břečky z Mo-
ravského zemského muzea v Brně se tímto 
projektem snaží splatit alespoň část dluhu, 
který naše společnost vůči těmto statečným 
mužům a ženám má. Slavnostní atmosféru 
a význam vernisáže výstavy „S padákem 
nad hlavou …“ vyzdvihla osobní účast dvou 
vzácných hostů, veteránů čs. výsadkových 

jednotek za 2. světové války. Šest desítek po-
zvaných hostů mělo mimořádnou příležitost 
setkat se s lidmi, kteří bojovali za svobodu 
Československa... 

Postupně je přivítali Ing. Martin Ráboň 
(za Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.), 
Bc. Čestmír Doubrava (místostarosta města 
Králíky), PhDr. Jan Břečka a Daniel Břečka 
(za kolektiv autorů výstavy). Poté dostali 
slovo nadporučík v. v. paní Božena Ivanová 
a brigádní generál v. v. pan Jaroslav Klemeš. 
Oba čestní hosté následně přestřihli pásku a 
symbolicky převzali výstavu, která je věno-
vaná jim a jejich druhům a v závěru vernisá-
že provedli zápis do kroniky města. 

Výstava je přístupná od 25. června do 
31. srpna 2010 ve dnech otevření muzea – 
v časech garantovaných vstupů do podzemí. 
Vstupné 30,- Kč (dospělí), snížené vstupné 
(děti a důchodci) 20,- Kč. Návštěvník si může 
vybrat – prohlídku tvrze s prohlídkou vý-
stavy, samotnou prohlídku tvrze, nebo jen 
prohlídku výstavy… Muzeum tak rozšířilo 
svoji nabídku návštěvníkům Králicka.

Vojenské muzeum Králíky, 29. 6. 2010 - Slavnostní přestřižení pásky zrekonstruovaného 
vojenského muzea. Zleva: Luděk Hnilička - zástupce firmy Strabag, a.s. (zhotovitel), Jana 
Ponocná - starostka města Králíky, Marie Žižková - dcera prvorepublikového generála Krej-
čího, Jarmila Fialová - dcera prvorepublikového generála Fialy, Radko Martínek - hejtman 
Pardubického kraje.                                      Foto pro Králický zpravodaj Jaroslav Kosek
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Slavnostní otevření stálé výstavy „S padákem nad hlavou…“ v podzemí tvrze Hůrka dne 24. června

V měsíci červnu bude ukončena další etapa regenerace panelového sídliště. Součástí této etapy je 
i výstavba dětského hřiště. Hřiště bude otevřeno na začátku měsíce července. Foto Jaroslav Kosek
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Vojenské muzeum Králíky - slavnostní otevření dne 29. 6. 2010

Muzejní noc a Festival příhraničí Králíky - Międzylesie na KS-14 dne 19. 6. 2010

Autoři fotografií: Jaroslav Kosek a Jan Divíšek
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Práce žáků Gymnázia a základní školy Králíky - na výletě u myslivců
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ZE ŘÍMA DO KRÁLÍK
Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotní srub K-S 14 

„U cihelny“ Králíky, připravilo tradiční již IV. muzejní noc na 
Cihelně. 

Prostředí exteriérů významného pevnostního muzea bylo oživeno 
novinkami a návštěvníci, kteří se dne 19. června 2010 dostavili, 
měli možnost se dobře pobavit. Letošní ročník navštívilo kolem 450 
diváků, turistů i místních. Muzejní noc byla slavnostně zahájena 
v 16:00 hodin starostkou města Janou Ponocnou, ředitelem Muzea 
K-S 14 Ing. Richardem M. Sichou a provozovatelem kláštera na 
Hořem Matky Boží Bc. Josefem Kubišem.

Kromě prohlídky muzea zdarma, měli návštěvníci možnost vidět 
před objektem pevnosti nová vystoupení skupiny historického 
šermu „Šumperští šermíři“ a ukázky umění bojovníků starého 
Říma historické skupiny ROMA VICTOR LEGIO XIII. GEMINA 
AUGUSTA. Vynikající herci v historických kostýmech legionářů 
starého Říma měli připraveno několik dramatických scének, váž-
nějších i vtipných a to v několika etapách. Byla možnost vidět také 
výstroj, která je známá spíše z velkofilmů Kleopatra a Gladiátor. 
I  přes obvyklé chladno se nenudil nikdo kdo statečně vydržel až na 
noční program, který byl obohacen v historii Muzejních nocí zatím 
nejdelší ohňovou show. K poslechu zahrála ve středověkých kos-
týmech dobová kapela CODEX. Akce byla zajištěna občerstvením 
a pivem HOLBA, komu byla zima mohl využít nabídku ostřejších 
nápojů. Výtěžek z prodeje je tradičně věnován na rozvoj pevnost-
ního muzea K-S 14, takže všem štamgastům patří obrovský dík.

Velkým ozvláštněním bohatého programu bylo pokračování 
návazného dětského dne (zahájeného na tvrzi Hůrka) se stanovišti 
skautů z Jižní Moravy a odpolední klání v soutěžích v rámci Her 
bez hranic 2010 – Festivalu příhraničí Králíky - Międzylesie.

Jako doprovodné akce proběhly večerní prohlídky ambitů kláštera 
na Hoře Matky Boží a Evropského domu s promítáním dokumen-
tárního filmu o Králické pevnostní oblasti.

Před objektem pevnosti zazářily pro děti i dospělé také ukázky 
řemesel kovářského, drátenického a svíčkařského.

Náročná příprava Muzejní noci se neobešla bez záštity radního 
Pardubického kraje Miloslava Macely a darů firem R-NET Králí-
ky, HOLBA, a.s., ISOLIT – BRAVO, Králická rozvojová, s.r.o., 
Kartáčovny Červená Voda, Poutní dům, Česká asociace horských 
průvodců a dalších.

Bude-li přetrvávat zájem veřejnosti, mohou se návštěvníci těšit 
na další překvapení při V. ročníku Muzejní noci na Cihelně 
v roce 2011. 

Děkujeme všem Králickým i přespolním návštěvníkům za účast a 
podporu našeho úsilí o  vytvoření nejzajímavější turistické destinace 
v Pardubickém kraji.

Muzeum K-S 14
fotografie k článku naleznete na straně 3

Byli jsme v Bavorsku a Rakousku
Ve dnech 12 – 16. 5. 2010 pořádala naše škola společně s CK 

JRTour zájezd do Bavorska a Rakouska. Vyjeli jsme na noc auto-
busem pana Thuna a po náročné cestě plné zábavy v autobuse jsme 
se zrána probudili v Mnichově. Nejdříve jsme na kraji Mnichova 
navštívili letiště, kde jsme vystoupili na návštěvnický kopec a 
sledovali vzlétající letadla. Po letišti následoval Olympijský park, 
kde jsme vyjeli výtahem nahoru na Olympijskou věž a rozhlédli 
se kolem z výšky 202 m. Potom jsme nasedli na autobus a jeli si 
prohlédnout město Mnichov. Byly tam obchody, které nás velmi 
lákaly, zrovna zde probíhaly nějaké slavnosti a rozdávalo se jídlo 
a noviny zadarmo. Tomu se všichni smáli. V Mnichově bylo také 
velké technické muzeum, které jsme taky navštívili. Bylo velmi 
veliké, bavilo nás to tam asi 1 hodinu a tak jsme se rozhodli, že 
na ostatní počkáme venku na lavičce.

Druhý den jsme navštívili zámek Neuschwanstein – jeden ze 
zámků, který nechal zbudovat král Ludvík II. bavorský. Neu-
schwanstein byl jeho oblíbenou rezidencí až do doby jeho tragické 
smrti. Absolvovali jsme prohlídku s českým doprovodem z pře-
hrávacího zařízení. Po něm jsme navštívili další zámek – malý 
lovecký zámeček Linderhof. Odtud jsme odjeli na ubytování do 
města Garmisch – Partenkirchen, známého zimního střediska a 
pořadatele ZOH 1936. Tady jsme se navečer prošli romantickou 
soutěskou Partnachklamm se spoustou valící se vody.

Třetí den jsme se nasnídali v penzionu a přejeli do Rakouska. Tady 
jsme navštívili Krimmelské vodopády, nejvyšší ve střední Evropě. 

Počasí nám moc nepřálo, proto jsme nevyjeli na plánovanou pro-
hlídku tzv. Orlího hnízda v Berchtesgadenu.  Vpodvečer jsme ještě 
navštívili město Salzburg. Taky jsme viděli dům, v němž se narodil 
známý skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Potom už pozdě večer 
jsme nasedli do autobusu a nad ránem dorazili spokojeni domů.

Výlet se nám velmi líbil a děkujeme všem, kdo jej připravili.
Pospíšilová Adéla, 6. B; Pospíšilová Denisa, 6. A; Sedlačíková 

Kamila, 6. B - Gymnázium a základní škola Králíky

Úspěchy odchovanců lyžařského
oddílu TJ Jiskra Králíky

Členem vítězné štafety finále Garnier Juniorského maratonu byl 
i náš odchovanec dorostenec Jan Divíšek (1993). Štafeta složená ze 
studentů Sportovního gymnázia Pardubice zvítězila v čase 2:33:03. 
Tento závod se běžel dne 9. 5. 2010 v Praze přímo jako součást 
Pražského mezinárodního maratonu. Složení vítězné štafety: Tomáš 
Valko (atletika), Kryštof Kratochvíl (atletika), Klára Procházková 
(atletika-orientační běh), Jan Divíšek (triatlon), Zuzana Vlčková 
(triatlon), Martin Koutný (atletika), Lada Nováková (atletika), 
Lukáš Mašín (atletika), Jakub Kršňák (triatlon), David Procházka 
(orientační běh-atletika).

Pozvánka - Králický triatlon
23. ročník Králického triatlonu se uskuteční dne 14. 8. 2010
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KALENDÁRIUM

(pokračování na následující straně)

1. 7. je Světový den architektury, vyhlášen Mezinárodním svazem 
architektů.

2. 7. 1778 v Ermenonville zemřel fr. spisovatel a filosof a pedagog 
Jean-Jacques Rousseau. 

2. 7. 1983 zemřel Vladimír Neff, prozaik a filmový scenárista.
3. 7. 1833 zemřel francouzský fyzik a vynálezce Joseph Niepce. Sestro-

jil jeden z prvních velocipédů a spalovací motor poháněný plavuňovým 
práškem. Objevil citlivost ke světlu u asfaltových vrstev nanesených na 
kovové desce a později v roce 1826 začal spolupracovat s Daguerrem, 
který se již roku 1816 zabýval pokusy s kamerou obscurou.

3. 7. 1883 se narodil Franz Kafka, pražský německy píšící prozaik.
4. 7. je Světový den boje proti chovu delfínů v zajetí.
4. 7. 1983 zemřel Petr Kopta, překladatel, básník, dramatik.
5. 7. 1969 zemřel Walter Adolf Gropius, tvůrce ryzí funkcionalistické 

architektury (jeho továrna Faguswerk u Alfeldu je v tomto smyslu první 
důsledně moderní stavbou). Ideolog industrializace stavebnictví na zákla-
dě prefabrikace stavebních dílců a proudové výstavby. Spoluzakladatel 
a ředitel slavné architektonické a výtvarnické školy Bauhaus, která se ve 
20. a 30 letech stala symbolem veškerého funkcionalistického myšlení, 
zejména v uměleckém průmyslu.

6. 7. 1965 zemřel Josef Brdlík, zakladatel moderní pediatrie u nás. 
Pomáhal ji budovat i v obtížných sociálních podmínkách na Slovenku, kde 
působil jako profesor Univerzity Komenského nově zřízené v tehdy mladé 
Československé republice (po roce 1918). Brdlík vtiskl československé 
pediatrii dnešní charakteristickou tvář – důraz na preventivní sociální 
aspekty a celkovou péči o dítě.

6. 7. 1925 – výroční den upálení M. J. Husa se stal státním svátkem. 
Účast prezidenta i vlády na oslavách vedla ke konfliktu tehdejší Česko-
slovenské republiky s Vatikánem. Později byl svátek zrušen a obnoven 
až roku 1990. 

7. 7. 1456 – 25 let po exekuci – zrušil papež Calixtus III pro Johanku 
z Arku obvinění z kacířství.

8. 7. 1776 byla poprvé ve Philadelphii přečtena Deklarace nezávislosti 
Spojených Států. 

9. 7. 1877 All England Croquet a Lawn Tennis Club zahajují svůj 
první tenisový turnaj na travnatých dvorcích ve Wimbledonu. turnaje se 
zúčastnilo 21 amatérů (kde jsou ty doby). Byla to pouze mužská záležitost 
a vše byly dvouhry.

10. 7. 1943 se Spojenci vylodili na Sicílii. Britské 8. armádě velel polní 
maršál Bernard Law Montgomery, 7. americké legendární generál George 
S. Patton. Během 3 dnů se tehdy vylodilo 150 000 vojáků.

11. 7. 1700 byla založena v Berlíně Societät der Wissenschaften, vědec-
ká společnost, zaměřená na široké spektrum bádání. Vedení společnosti se 
neujal nikdo menší než Gottfried Wilhelm Leibniz. Berlínskou společností 
získává nitro evropské pevniny podobnou učenou společnost, jakou mají v 
Londýně a Paříži, z ní vznikne Akademie věd, pod její hlavičkou a v jejích 
edicích budou záhy publikovat své práce – zejména matematické – také 
badatelé z Čech, kteří si na podobnou instituci musejí ještě počkat.

12. 7. 1863 se narodil francouzský mikrobiolog, objevitel séra proti 
hadímu uštknutí, diagnostického testu a preventivního očkování kojenců 
proti TBC (kalmetizace) Leon C. A. Calmette.

12. 7. 1854 se narodil George Eastman, význačný muž fotografie. 
Proslul prvním ručním fotoaparátem na film Kodak, který začal masově 
vyrábět v roce 1888 ve svém rochesterském podniku.

12. 7. 1970 se podařilo Thoru Heyerdahlovi přeplout Atlantik na 
svém člunu Ra II vyrobenému z papyrů. Chtěl názorně předvést možnost 
egyptského vlivu na staré americké civilizace.

13. 7. 1399 zemřel gotický stavitel a sochař Petr Parléř. Od roku 1356 
vedl svatovítskou huť v Praze a zanechal otisk svého umění ve stavbě 
chrámu sv. Víta.Stejně tak se Praha může pochlubit Parléřovým Karlovým 
mostem a Kolín jeho chrámem sv Bartoloměje.

14. 7. 1823 se narodil Antonín Viktor Barvitius, architekt.
14. 7. 1888 se narodil Bohumil Mathesius, básník, překladatel a 

literární vědec.
14. 7. 1918 se narodil Ingmar Bergman, švédský filmový a divadelní 

režisér, scenárista a prozaik. 
15. 7. 1975 byl uskutečněn projekt Apollo-Sojuz, první pilotovaný let 

ve spolupráci SSSR a USA.
16. 7. 1773 se narodil Josef Jungmann, literární vědec, překladatel, 

jazykovědec a publicista. 
17. 7. 1799 stanul Alexander von Humboldt poprvé na americké půdě 

– ve Venezuele, kde zahájil své výzkumy. Odtud plul na kanoích po Ori-

noku vnitrozemím, procestoval Kubu a zkoumal sopky v ecuadorských 
Kordillierách, vystoupil na Chimborazo až do výše 5000 metrů, věnoval 
se průzkumu Mexika. Obohatil snad všechna odvětví přírodovědy, stal 
se zakladatelem vulkanologie, geobotaniky a klimatologie.

18. 7. 1933 se narodil Jevgenij Jevtušenko, ruský básník, prozaik a 
filmový scenárista.

18. 7. 1535 se narodil v Kolíně Jakub Krčín z Jelčan. Založil četné 
dvory, ovčíny a pivovary pro Viléma z Rožmberka. Zejména však do-
budoval třeboňskou rybniční soustavu, založenou Štěpánkem z Netolic. 
K rybníkům které založil patří např. Svět a Rožmberk. Jeho dílem je i vodní 
kanál Nová stoka, který odváděl přebytek vody Lužnice do Nežárky.

19. 7. 1893 se narodil Vladimír Majakovskij, ruský básník, dramatik, 
filmový scenárista a herec.

20. 7. 1928 se narodil Pavel Kohout, prozaik, dramatik a scenárista.
20. 7. 1304 se narodil Francesco Petrarca, italský humanista, básník 

a prozaik.
20. 7. 1864 se narodil Erik Axel Karlfeldt, švédský básník, nosítel 

Nobelovy ceny.
20. 7. 1909 se podařil Igo Etrichovi z Horního Starého Města první 

vzlet na vlastním motorovém letadle nazvaném Holubice. Uletěl asi 100 
metrů. O 10 dní později uskutečnil úspěšný let.

20. 7. 1969, 21:17:42 SEČ přistáli kosmonauti Neil Armstrong a Edwin 
Eugene Aldrin v oddělené sekci lodě Apollo 11 v Mare Tranquillitatis na 
Měsíci. Druhý den v 3:56 pak vystoupil Armstrong jako první z lidí na 
měsíční povrch a poté byl následován Aldrinem.

21. 7. 1899 se narodil Ernest Hemingway, americký prozaik, nositel 
Nobelovy ceny.

21. 7. 1820 vychází práce kodaňského univerzitního profesora Hanse 
Christiana Oersteda - výsledek experimentů, v nichž objevil pohyb mag-
netky v blízkosti elektricky nabitého vodiče, tedy objev magnetického 
účinku elektrického proudu.

22. 7. 1843 Antal Stašek, prozaik.
23. 7. 1843 zemřel český malíř a kreslíř Antonín Mánes, zakladatel 

české krajinářské školy.
25. 7. 1929 se narodil Vasilij Makarovič Šukšin, ruský prozaik, scé-

nárista, režisér a herec. Ve své tvorbě se věnoval především životu lidí 
na vesnici. Je autorem mnoha povídek, z nichž nejznámější je Červená 
kalina. Zemřel 2. 10. 1974 při natáčení filmu Bojovali za vlast.

26. 7. 1928 se narodil Stanley Kubrick, americký filmový režisér, 
producent a scenárista.

26. 7. 1933 se narodil v Kyjově básník Jiří Veselý.
28. 7. 1928 se narodila Květa Pacovská, malířka, grafička a ilustrá-

torka.
28. 7. 1869 zemřel Jan Evangelista Purkyně, český vědec světového 

významu. Zabýval se biologickými vědami.
28. 7. 1825 začala stavba slavné koněspřežné železnice z Českých 

Budějovic do Lince. Došlo tak k realizaci projektu profesora pražské 
polytechniky Františka Josefa Gerstnera.

29. 7. 1793 se narodil Ján Kollár, slovenský básník, sběratel lidové 
slovesnosti, estetik a jazykovědec.

30. 7. 1818 se narodila Emily Bronteová, anglická prozaička a bás-
nířka.

30. 7. 1963 se na farmě v Michigenu nedaleko Greenfieldu narodil 
Henry Ford. V 16 letech se stal strojníkem, v roce 1888 se oženil a o 3 roky 
později už zastával vyšší funkci v jedné z Detroitských společností.

31. 7. 1853 se narodila prozaička Tereza Nováková.
31. 7. 1873 se narodil Vojtěch Preissig, malíř, grafik, ilustrátor.
1. 8. 1819 se narodil americký prozaik Herman Melville.
3. 8. 1904 se narodil americký prozaik Albert Halper.
3. 8. 1924 se narodil americký prozaik Leon Uris.
4. 8. 1829 se v Terstu uskutečnila zkušební plavba prvního šroubového 

parníku. Plavbu podnítil vynálezem lodního šroubu Josef Ressel. Porucha 
však ukončila plavbu a další pokusy byly zakázány z bezpečnostních 
důvodů.

4. 8. 1859 se narodil Knut Hamsun, norský prozaik, nositel Nobelovy 
ceny.

4. 8. 1874 se narodil francouzský prozaik Charles-Louis Philippe.
6. 8. 1914 odstartoval zepelín Z.VI z Kolína nad Rýnem k náletu na 

Lutych a začala tak smutná kapitola německých vzducholodí nasazených 
na frontách první světové války. Tento však byl zasažen šrapnelem a pak 
byl zničen při nouzovém přistání u Bonnu.

6. 8. 1809 se narodil anglický básník Alfred Tennyson.
6. 8. je Světový den boje za zákaz jaderných zbraní, Den Hirošimy 
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KALENDÁRIUM
(pokračování z předchozí strany)
a výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu 1945, Mezinárodní 
den boje lékařů za mír. Připomíná se z rozhodnutí výkonného výboru 
Mezinárodního hnutí lékařů.

7. 8. 1959 odstartovala družice Explorer 6, první družice na vysoké 
dráze (245 – 42 400 km). Zároveň byla první, která uskutečnila sním-
kování Země.

7. 8. 1899 se narodil filmový a divadelní herec a režisér Oldřich 
Nový.

8. 8. 1709 vykonal Portugalec Don Guzmán první vzlet balónu naplně-
ného teplým vzduchem. Kvůli přičinění inkvizice upadl v zapomenutí.

8. 8. 1929 se vydala vzducholoď Graf Zeppelin L.Z. 127 na první 
vzdušnou plavbu lidí kolem světa. Oblétla ho za tři týdny.

8. 8. 1903 zemřel český chirurg Karel Maydl, rodák z Rokytnice nad 
Jizerou. V roce 1882 provedl ve Vídni jako první na světě laminektomii 
(operační snesení trnu a oblouku obratle), o tři roky později odstranil 
mozkový nádor prorůstající leb. V roce 1891 se stal profesorem chirurgie 
a přednostou chirurgické kliniky české lékařské fakulty a položil základy 
české chirurgické školy.

9. 8. 1884 kapitáni Ch. Renard a A. Kerbs vzlétli na vzducholodi La 
France, opatřené elektrickým motorem z Chalais-Meudonu. Stočili se 
nad Villacoublay a uzavřenou smyčkou se vrátili zpět na místo startu. 
Uletěli vzdálenost 7,6 km za 23 minuty a poprvé prokázali ovladatelnost 
vzdušné lodě. Začala tak éra řiditelných vzducholodí. 

9. 8. je Mezinárodní den původních obyvatel světa (od roku 1994 
ustanoveno OSN).

9. 8. je Den Nagasaki, připomíná se svržení jaderné bomby na toto 
město. 

9. 8. 1914 se narodila finsko-švédská prozaička a ilustrátorka Tove 
Jansonová, autorka knih pro děti.

10. 8. 1993 zemřela Eva Olmerová, česká jazzová zpěvačka.
11. 8. 1804 se narodil Vladimir Fjodorovič Odojevskij, ruský prozaik 

a žurnalista.
11. 8. 1464 zemřel Mikuláš Kusánský – Cusanus, renesanční myslitel. 

Jeho ideje ovlivnily např. Keplera, Descarta,Leibnitze a další.
11. 8. 1799 se narodil francouzský paleontolog Joachim Barrande. Ve 

22 svazcích popsal 3 560 většinou neznámých druhů a variet bezobratlých 
živočichů, kteří obývali naše kraje ve starších prvohorách. 

12. 8. 1854 se narodil Ignát Hermann, prozaik a žurnalista.
12. 8. je Mezinárodní den mládeže (od roku 2000).
13. 8. 1903 se narodil John Logie Baird, který má velké zásluhy v oblasti 

televizní techniky. Zasloužil se o konstrukci televizní kamery, provedl 
první pokusy s barevnou televizí, první transatlantický televizní přenos, 
první synchronní přenos obrazu a zvuku, první přímý televizní přenos, 
vypracoval systém prvního pravidelného vysílání apod.

14. 8. 1867 se narodil anglický prozaik a dramatik, nositel Nobelovy 
ceny John Galsworthy. 

15. 8. 1914 zahájil bagr Ancon plavbu v Panamském průplavu. Kanál, 
spojující Atlantský a Tichý oceán je dlouhý 81,6 km, široký 150 – 305 m 
a hluboký až 14 m. Stavba byla zahájena pod vedením Lessepse v roce 
1881, byla však zastavena pro finanční krize v roce 1889. Dokončena byla 
až v v r. 1914 pod vedením hlavního inženýra G. W. Goethalse.

15. 8. 1919 se narodil Ota Janeček, malíř, grafik a ilustrátor.
16. 8. 1913 byl uveden do provozu první výrobní běžící pás ve Fordově 

automobilce. Jednalo se o počátek sériové výroby spočívající v rozdělení 
výrobního procesu do nejjednodušších operací podél běžícího pásu.

17. 8. 1978 přistál v Normandii po 137 hodinách letu stříbročerný balón 
Double Eagle II s posádkou. Vzlétl v americkém státě Maine.

17. 8. 1753 se narodil jazykovědec a historik Josef Dobrovský.
17. 8. 1894 se narodil švédský básník Erik Alex Blomberg.
19. 8. 1839 byl ohlášen vynález daguerotypie, na kterém pracovali 

Joseph Niécephore Niécephe a Jacques Louis Daguerre.
19. 8. 1964 byla vypuštěna první stacionární družice Syncom 3, urče-

ná ke komunikačním účelům. V říjnu již přenášela reportáže z tokijské 
olympiády.

19. 8. 1968 zemřel fyzik George Gamow. Pracoval v oblasti jaderné 
fyziky a astrofyziky.

20. 8. 1779 se narodil Jons Jacob Berzellius, lékař, mineralog a chemik. 
Položil základy novodobé anorganické chemie, vypracoval elektroche-
mickou teorii slučování, objevil mnoho nových sloučenin a chemických 
prvků. Zavedl označování prvků písmeny.

20. 8. 1904 se narodil literární historik Karel Krejčí.

21. 8. 1609 se datuje první použití dalekohledu, který sestrojil Galileo 
Galilei.

21. 8. 1789 se narodil Augustin Louis Cauchy. Je zakladatelem teorie 
komplexních funkcí a proslul také svými pracemi v infinitezimálním 
počtu, v matematické analýze, řešení diferenciálních rovnic. Je znám 
i svými pracemi ve fyzice.

22. 8. 1933 zemřel jeden ze zakladatelů moderní architektury Adolf 
Loos, brněnský rodák, pracující především ve Vídni. Stavby budoval 
v duchu střízlivosti a účelnosti, respektoval přirozené vlastnosti materiálu 
v neprospěch ornamentu.

22. 8. 1944 se narodil hudební teoretik Karel Hlaváček.
23. 8. je Mezinárodní den upomínky na obchod s otroky a jeho zrušení, 

slaví se ve výroční den vypuknutí povstání otroků v Santo Domingu v r. 
1791.

23. 8. 1944 se narodil Antonín Maizner, hudební historik a publicis-
ta.

23. 8. 1924 se narodil Ephraim Kishon, izraelský prozaik a dramatik.
23. 8. 1803 se narodil Jan Erazim Vocel, básník, archeolog a kulturní 

historik.
24. 8. 1888 zemřel fyzik Rudolf Clausius. Formuloval druhou termo-

dynamickou větu, přispěl k vybudování kinetické energie plynů, patřil 
k průkopníkům statistické fyziky, jako první poukázal na možnost subli-
maci tuhých látek, zabýval se teorií elektrolytické disociace.

24. 8. 79 vybuchla sopka Vesuv, která zničila Pompeje a Herculaneum, 
mezi stovkami mrtvých byl i Gaius Plinius starší, velký encyklopedista an-
tiky. Jeho sebrané údaje z astronomie, zoologie, botaniky, medicíny, mine-
ralogie a jiných oborů se používaly až do vzniku novověkého empirického 
bádání. Jako velitel loďstva v Misenu přivážel nejen pomoc postiženým, 
chtěl zároveň celou katastrofu pozorovat z co největší blízkosti.

24. 8. 1894 se narodila Jean Rhysová, anglická prozaička.
24. 8. 1904 se narodil Milo Urban, slovenský prozaik.
24. 8. 1919 se narodila Jaromíra Kolárová, prozaička, scénáristka, 

autorka knih pro děti.
24. 8. 1932 se narodil Ladislav Smoček, divadelní režisér a drama-

tik.
24. 8. 1947 se narodil Paulo Coelho, brazilský romanopisec a dra-

matik.
25. 8. 1929 se narodil Dominique Fernandez, francouzský prozaik, 

literární kritik a esejista.
25. 8. 1918 se narodil Leonard Bernstein, hudební skladatel, dirigent 

a klavírista.
26. 8. 1904 se narodil Christopher Isherwood, anglický romanopisec 

a povídkář.
26. 8. 1278 zemřel Přemysl Otakar II, český král.
26. 8. 1968 zemřel Martin Frič, filmový režisér, scénárista, herec a 

pedagog.
26. 8. 1928 se narodil Zdeněk Veselovský, zoolog a etnolog.
27. 8. 1929 se narodil Ira Levin, americký romanopisec a dramatik.
27. 8. 1929 se narodil Jaroslav Sekera, literární teoretik, kritik, historik 

a prozaik.
28. 8. 1749 se narodil Johann Wolfgang Goethe, německý básník, 

prozaik a dramatik.
29. 8. 1774 se narodil František Richter, malíř, kreslíř a ilustrátor.
29. 8. 1632 se narodil John Locke, anglický filozof.
30. 8. 1898 se narodil člen korespondent ČSAV Stanislav Landa. V roce 

1932 objevil se svým žákem V. Macháčkem při výzkumu hodonínské a 
gbelské ropy neznámý uhlovodík adamantan. Tento objev byl poctěn 
Francouzkou akademií věd. Adamantan a jeho sloučeniny nabízejí použití 
ve farmacii, při výrobě polymerů, v agrochemii, v elektrolytickém leštění 
nerezavějící oceli, jako srovnávací látka v chromatografii a spektroskopii. 
Spolu s J. Mosteckým se stal Landa rovněž laureátem státní ceny za 
výzkum sirníkových katalyzátorů, významných pro technologii paliv a 
chemickou výrobu.

30. 8. 1919 se narodil básník a prozaik Jiří Orten, vlastním jménem 
Ohrenstein.

30. 8. 1934 se narodila prozaička Zdena Frýbová.
30. 8. 1518 byla na shromáždění velkých obcí v Karolinu vyhlášena 

jednota Starého a Nového Města. Král Ludvík legalizoval spojení měst 
teprve obnovením sjednocené městské rady v roce 1523.

31. 8. 1848 schválil říšský sněm návrh zákona o zrušení poddanství. 
Patentem byla zrušena robota a všechny ostatní poddanské povinnosti 
a dávky.

31. 8. 1893 zahájila svou činnost česká společnost aeronautická, kterou 
1891 založil prof. K. Zenger.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
nemovitost: nebytový prostor

v čp. 414 na st.p.č. 558/1 v ulici 5. května
obec: Králíky    katastrální území: Králíky

bližší určení: nebytový prostor v 1. n.p. v čp. 414
na st.p.č. 558/1 - kancelář o výměře 18,08 m2, sociální 

zařízení o výměře 1,38 m2 
minimální výše nájemného: 450,- Kč/m2/rok

záloha na služby: 350,- Kč/měsíc
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby mě-

síčně vždy do posledního dne příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno.

Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
– Služby města Králíky s.r.o., tel.  465 631 366.

Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 9. 2010
Konečný termín přijímání žádostí: 31. 8. 2010

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

Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 31. 8. 2010) se vyjádřit 

nebo podat své připomínky a nabídky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O D A T   B Y T
označení bytu: č. 489/2

bytový dům čp.: 489      ulice a obec: Nádražní, Králíky
stavební parcela: č. 955      katastrální území: Králíky

výše spoluvlastnického podílu: 312/10000
způsob prodeje: dle zákona č. 72/1994 Sb.,

ve znění pozd. předpisů
další údaje: velikost 1 + 1, byt je v 1. n.p., obytná plocha 

31,29 m2, příslušenství 1,17 m2

byt je obsazen nájemníkem
nejnižší kupní cena: 66.612,- Kč

konečný termín přijímání žádostí: 31. 7. 2010
žádosti přijímá Majetkový odbor MěÚ

Podle citovaného zákona mají občasné možnost po dobu 
vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo podat své 
připomínky a nabídky.

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. 34

bytový dům čp.: 658/2  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1        celková plocha bytu: 50,10 m2

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

sporák elektrický, karma
předpis měsíčního nájemného: 1.456,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.850,- Kč

prohlídka bytu: po dohodě se správcem Služby
města Králíky, s.r.o., Králíky 462, tel.: 465631366
termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 8. 10

konečný termín přijímání žádostí: 23. 7. 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.

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. 2

číslo popisné: 483     ulice: Nádražní - ZUŠ Králíky
velikost bytu: 2 + 1        celková plocha bytu: 86,20 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední plynové,
sociální zařízení v bytě, sporák, plynový kotel Dakon

předpis měsíčního nájemného: 3.515,- Kč
předpokládaná měs. záloha - vodné a stočné/1 os.: 200,- Kč

prohlídka bytu: po dohodě se správcem Služby
města Králíky, s.r.o., Králíky 462, tel.: 465631366

termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 8. 2010
konečný termín přijímání žádostí: 23. 7. 2010

žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ
Pronájem bytu na dobu určitou: 1. 8. 2010 - 30. 6. 2010

O přidělení bytu rozhodne Rada města Králíky.

Vážení rodiče, milí přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že Mateřská škola Malá 

Morava - Vysoký Potok i nadále přibírá děti k
předškolnímu vzdělávání. 

V naší škole přibíráme děti již od
dvou let dítěte, školné se neplatí.

Nabízíme příjemné prostředí pro Vaše děti
a vstřícný pracovní kolektiv.

Dotazy na tel.čísle: 608 001 079 nebo 583 240 171
Těšíme se na Vás.
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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

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 životního prostředí
se zaměřením na správní činnosti ve vodním hospodářství

Městského úřadu Králíky
Požadujeme: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
technického zaměření, zejména z oboru vodního zákona, orientace v právních 
normách, samostatnost a flexibilitu, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, 
komunikativnost, znalost uživatelského software Word, Excel, komunikativnost, 
praxe ve státní správě nebo veřejné správě výhodou, zvláštní odborná způsobilost 
výhodou.
Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, 
dosažený věk 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ovládá jed-
nací 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. 9. 2010.
Místo výkonu práce: Městský úřad Králíky. 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Písemné přihlášky zasílejte do 18. 7. 2010 na adresu: 
Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – referent
odboru životního prostředí“
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Soukromé úřednictvo velkostatku Králíky po roce 1850
Jestliže ze srovnání se státními úředníky 

vyšlo soukromé úřednictvo althanov-ského 
velkostatku v Králíkách po materiální stránce 
nesporně vítězně, pak obraz ve společenské 
sféře se poněkud vyrovnává. Například v již 
zmiňovaném místním střeleckém spolku, 
který měl nepochybně pověst svým způ-
sobem elitního seskupení, se vyskytují obě 
složky. Pokud byl velkostatek opticky mírně 
početněji zastoupen, bylo to způsobeno 
členstvím několika lesních a hajných, u nichž 
zřejmě převážila jakási profesní hrdost nad 
skutečností, že střelecký spolek byla relativně 
velmi drahá záležitost pro každého člena, což 
mohlo činit problémy nejen nižšímu úřednic-
tvu, ale i těmto zaměstnancům velkostatku, 
kteří rozhodně nebyli odměňováni tak dobře 
jako jeho čelní úředníci.

Úřednictvo althanovského velkostatku 
v Králíkách tvořilo početně naprostý zlomek 
obyvatelstva města a to i za předpokladu, 
že do této skupiny budou zahrnuti i všichni 

postupem doby penzionovaní úředníci, kteří 
město neopustili. I za předpokladu, že k nim 
přiřadíme zaměstnanecké špičky statku, 
které sice většinou porušují alespoň jednu 
ze tří na počátku vymezených charakteris-
tik soukromého úřednictva, ale v kontextu 
venkovského města mu přesto mohly být 
velmi blízko, přesto stále půjde o velmi úzký 
okruh lidí. V porovnání s nepatrně počet-
nějšími prvoinstančními státními úředníky 
řídilo několik úředníků velkostatku v jeho 
rámci nepoměrně větší počet zaměstnanců 
a odpovídalo za nepoměrně větší materiální 
hodnoty. Na druhou stranu bezprostřední 
vliv těchto lidí mimo rámec vnitřního cho-
du statku se odvíjel od zcela jiné podstaty, 
než bylo jejich služební zařazení. Jejich 
kolegové ve státní službě naproti tomu 
přímo ovlivňovali běh života mimo vlastní 
úřední zdi zcela zásadním způsobem a jejich 
osobní prestiž byla tímto postavením velmi 
výrazně ovlivněna

Ovšem tento moment se tak zcela ne-
vyhnul ani úřednictvu ve službách hrabat 
Althanů po roce 1850. Z povědomí poměrně 
malého venkovského města na pomezí totiž 
jen velmi zvolna mizela úcta a respekt, 
jimž se tito lidé těšili v době patri-moniální 
správy, kdy byli v mnoha směrech první a 
poslední rozhodovací instancí. A to přesto, 
že v Králíkách zůstalo zachováno sídlo pr-
voinstanční správy, zprvu alespoň ve formě 
sídla okresního soudu, od roku 1855 pak 
dokonce sídla smíšeného okresního úřadu. 
Existovala zde tedy zcela konkrétní lidská 
náhrada za vrchnostenské úředníky.

Přesto je zřejmé, že ti, kdo zůstali nebo 
se nově objevili ve službách althanovského 
velkostatku, požívali ve městě patřičné úcty 
a měli dokonce dost reálných možností 
ovlivňovat jeho vnitřní, samosprávou ří-
zený, život.31)

To vše mohlo být podpořeno i tím, že pro 
státní úřednictvo druhé poloviny 19. století 
tak typická, častá a na velké vzdálenosti 
uskutečňovaná, migrace byla pro soukro-
mé úřednictvo, zdá se, že nejen králického 
velkostatku, velmi málo známým pojmem. 
Ačkoliv althanovské úřednictvo nebylo 
žádným způsobem omezeno v možnosti 
opustit službu, přesto bylo ve druhé polo-
vině 19. století jeho složení velmi stabilní. 
Vazby k městu, byť šlo převážně o lidi 
narozené mimo Králíky, byly v důsledku 
toho nepochybně silnější než u státního 
úřednictva, kde naopak mohlo být delší 
setrvání v jediném místě považováno za do 
určité míry výjimečné.

(konec seriálu)

31) Nejvýraznějším dokladem toho je právě 
Johann Morawek, který přišel na králický 
statek až v roce 1851 a nebyl tedy člověkem, 
jenž vládl panstvím. Přesto mu stačilo místo 
ředitele statku k tomu, aby se v povědomí 
města stal oním mocným mužem ze zámku, 
i když to v minulém smyslu tak do cela prav-
da nebyla. Navíc byl zřejmě osobně dost 
výrazný na to, aby se ve městě stal opravdu 
res pektovanou osobností.

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

Onemocnět duševní
chorobou může každý

Občanské sdružení Péče o duševní 
zdraví, organizace s dlouholetou tradicí, 
rozšířila své služby pro klienty a jejich 
rodiny na Orlickoústecku. Od dubna 2010 
poskytuje služby sociální rehabilitace 
pro klienty s duševním onemocněním. To 
se podařilo díky Individuálnímu projektu 
Pardubického kraje, který je financován 
z Evropského sociálního fondu. 

Proč jsou vlastně tyto služby zapotřebí? 
Ředitel sdružení a psychiatr MUDr. Petr 
Hejzlar k tomu uvádí: „Frekvence dušev-
ních nemocí v populaci je poměrně vysoká 
a dlouhodobě narůstá. Psychiatrická léčba 
se zaměřuje na příznaky nemoci a neřeší 
sociální příčiny a důsledky. Když onemoc-
níte třeba psychózou, změní to Váš život od 
základů. Nedokážete naplnit své sociální 
potřeby a vhodně obhájit svá práva. Často 
nemůžete plně pracovat, začnou finanční 
potíže. Máte potíže jednat s lidmi, bojíte 
se jich nebo oni Vás. Okolí se na Vás často 
bude dívat přezíravě. Bude Vám hrozit 
osamělost a frustrace.“ 

Duševně nemocným sdružení nabízí po-
moc při řešení praktických a sociálních pro-
blémů (pomoc při vyřizování sociálních dá-
vek a veškerých úředních záležitostí, jednání 
s majiteli bytu, sousedy, pomoc při zařizování 
lékařské péče, pomoc při finančním hospo-
daření a řešení dluhů, při hledání zaměstnání 
a praktický trénink dovedností, které jsou 
potřebné pro samostatný život).

Najdete nás na Malých Hamrech 355 
v Ústí nad Orlicí v budově Českomorav-
ské myslivecké jednoty. Nejlépe je nás 
kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 
777 214 047 nebo 465 381 521. Kontaktní 
osobou je vedoucí střediska Bc. et. Bc. Iva 
Papáčková. Webové stránky organizace 
www.pdz.cz.

Autorky:
Leona Hniličková, PR manažerka, tel.: 

773 915 753, email: leona.hnilickova@
pdz.cz 

Iva Papáčková, vedoucí střediska, tel.: 
777 214 047, email: iva.papackova@
pdz.cz

VÝZVA SENIORŮM KRÁLICKA
„ZAPOJTE SE MEZI NÁS“

Dne 23. června 2010 proběhla přípravná schůzka chystaného králického Klubu seniorů.
Na základě skutečného zájmu Vás občanů bude v našem městě založen Klub seniorů, 

který bude mít za úkol vytvořit podmínky pro aktivní využití volného času a organizaci 
kulturních a společenských akcí se zaměřením na seniory.

Bližší informace Vám poskytnou členové přípravného výboru paní Holubcová, paní 
Čumová, paní Danielová, paní Krejsová, pan Dobrohruška, pan Hanák, pan Hošpes nebo 
pan Chudoba.

První setkání všech zájemců o činnost klubu předpokládáme v měsíci září 2010.
Těšíme se na setkání s Vámi - přípravný výbor



Králický zpravodaj 7-8/2010 - 12

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2009 - 2010
Další školní rok na základní škole končí a 

je čas ohlédnout se za uplynulým obdobím a 
připomenout si, čeho všeho se nám v tomto roce 
podařilo dosáhnout.

Školství v posledních letech prošlo mnoha 
změnami. Začali jsme pracovat podle nových 
školních vzdělávacích programů (ŠVP), které 
pro nás představovaly spoustu práce, ale také 
spoustu možností. Mohli jsme do svého progra-
mu zařadit to, co považujeme za nejdůležitější 
a pro učitele i žáky nejzajímavější.

Když jsme náš ŠVP sestavovali, zamýšleli 
jsme se nad tím, jaké budou jeho cíle a jeho 
zaměření. Není to jednoduchá otázka. Přicházejí 
k nám žáci s různým nadáním, různými zájmy 
a potřebami. Máme také podmínky, které nás 
určitým způsobem limitují. S tím vším si musí-
me poradit. Nakonec nám v hledání další cesty 
pomohl název, který jsme našemu programu dali: 
„DUHOVÁ ŠKOLA“.

Chceme, aby naše škola byla “barevná“, 
zajímavá a otevřená pro všechny. Chceme po-
skytovat co nejpestřejší příležitosti a možnosti 
uplatnění pro všechny děti. Mezi naše priority 
patří: poskytovat kvalitní vzdělání, rozvíjet 
schopnosti nadaných žáků, pomáhat žákům 
se speciálními potřebami, pomáhat vytvářet u 
dětí zásady zdravého životního stylu, vést je ke 
spolupráci, pomáhat jim při profesní orientaci, 
vychovávat z nich svobodné osobnosti vědomé 
si svých práv i povinností.

Naše škola nemá ve svých možnostech 
specifikovat se v určité úzce zaměřené oblasti 
vzdělávání. Vycházíme proto z obecných vzdě-
lávacích cílů. Snažíme se také využít příležitostí, 
které nám nabízí krásné přírodní prostředí, ve 
kterém žijeme. Tyto podmínky přímo vybízejí 
k různým sportovním aktivitám, které našim 
žákům nabízíme.

Děti z prvního stupně společně se svými uči-
telkami připravily řadu akcí, projektů, soutěží a 
dalších aktivit. Zúčastnily se besedy s členy Po-
licie ČR. V rámci dopravní výchovy uskutečnily 
vycházky, při kterých se seznamovaly se základy 
první pomoci, s pravidly chování v přírodě a ve 
městě. Na konci školního roku se pak uskutečnil 
projekt, při kterém děti v přítomnosti členů Poli-
cie ČR skládaly zkoušku ze svých teoretických i 
praktických znalostí (např. jízda zručnosti).

Ve svých projektech se soustředili žáci 
prvního stupně také na problematiku ochrany 
přírody. Navštívili čističku odpadních vod, strá-
vili s myslivcem den v lese, krmili lesní zvěř u 
krmelce a sledovali stopy zvěře, vytvářeli herbář. 
Společně s žáky druhého stupně se účastnili Dne 
otevřených dveří na Králický Sněžník, kde se se-
známili s pravidly ochrany této oblasti a různými 
dalšími zajímavostmi. Den Země si připomněli 
projektem na téma – voda, vzduch, čištění terénu 
od odpadků. Uskutečnily se projekty „Podzim“, 
„V lese“, „Naše město“. Další projekt „ Příroda 
se probouzí“ se soustředil na klíčení rostlin.

Nezapomínáme ani na výchovu aktivních 
čtenářů, jednotlivé třídy navštěvují městskou 
knihovnu a žáci prvního i druhého stupně se 
účastnili ankety „Proč mě čtení (ne)bere a někteří 
i „čtenářského maratonu“. Ve všech ročnících 
prvního stupně proběhl projekt „Čtenářský 
deník“, při kterém děti představovaly svým spo-
lužákům knihy, které přečetly, a jeden z projektů 
se věnoval spisovateli K. J. Erbenovi.

Důležité je i pěstování dobrých mezilidských 

vztahů, soustřeďujeme se hlavně na témata týka-
jící se přátelství a pomoci druhým.

Řada projektů se uskutečňuje při výuce 
anglického jazyka, jako příklad můžeme uvést: 
projekt, který si všímal vztahů v rodině, svátku 
Halloween, dalšími „anglickými“ projekty 
byly například „We love dogs“, „My pet“, „My 
school“.

Součástí přípravy na Vánoční výstavu byl 
„Mikulášský průvod“ s krátkým programem, 
který připravili žáci čtvrté třídy a se kterým 
navštívili děti v mateřské škole v Pivovarské 
ulici.

Při výuce na druhém i na prvním stupni se 
snažíme vedle praxí ověřených metod používat 
i metody moderní a netradiční. Děti pracují 
společně v třídním kolektivu, ale i v menších 
skupinách. Své znalosti a dovednosti si ověřují 
při zpracovávání různých projektů. Některé jsou 
krátkodobé a realizují se v jednom předmětu, 
jiné, především ty dlouhodobější, propojují 
několik předmětů.

Uvádíme některé příklady zdařilých projektů. 
V šestých třídách se uskutečnil společný projekt 
dějepisu a výtvarné výchovy „Pravěk“. Děti 
vyráběly modely zbraní a nástrojů pravěkých 
lidí, zkoušely techniky a pracovní postupy, kte-
rých tito lidé užívali, a vše doplňovaly texty a 
obrázky. Při hodinách zeměpisu a fyziky vyráběli 
žáci modely planet a využili při tom znalostí 
z matematiky a dovedností z výtvarné výchovy. 
V sedmých třídách zase děti při výuce dějepisu, 
českého jazyka a výtvarné výchovy vytvářely 
dokument z naší historie – Zlatou bulu sicilskou, 
v rodinné výchově to byly projekty zabývající 
se ochranou životního prostředí a vývojovými 
etapami člověka.

Běžnou součástí výuky cizích jazyků jsou 
projekty zpracovávající určitá témata (mapa 
zajímavostí, práce s textem, vytváření komiksů 
a další).

V osmém ročníku to byl při výuce fyziky 
projekt „Šetříme teplem“ a „Účet za elektrickou 
energii“. Při výtvarné výchově děti zpracovávaly 
projekty „Vytváření z odpadového materiálu“ a 
„ Já a ti druzí“. Řada projektů se uskutečnila i 
v matematice, např. „Geometrické poznatky ve 
starověku“ a „Archimédes“, kde mohli žáci vy-
užít svých poznatků z dějepisu, dále „ Mozaiky 
a vitráže“, kde využili i dovedností z výtvarné 
výchovy, projekt „Nákupy se slevou“ a další. 

Při výuce rodinné výchovy žáci devátých 
tříd absolvovali projekt „Etiketa všedního dne“, 
který zakončili přípravou rautu. Při společensko-
vědním semináři probíhala experimentální výuka 
s názvem „Právo pro každý den“ Žáci devátých 
tříd se také při celodenní návštěvě pověřeného 
úřadu seznámili s činností jednotlivých odborů. 
Při pracovních činnostech pak uskutečňovali 
projekt „Jurský park“ – vytvářeli modely pra-
věkých ještěrů.

Většina projektů pak byla zakončena výstav-
kou a prostřednictvím této výstavky se s výsled-
ky práce dětí mohli seznámit jejich spolužáci, 
rodiče i návštěvníci školy.

Velkou pozornost věnujeme sportovnímu 
vyžití našich žáků. Děti z prvního stupně každo-
ročně absolvují plavecký výcvik a žáci pátých 
tříd lyžařský kurz na běžkách. Během školního 
roku se naši žáci účastnili různých soutěží. Byly 
to např.: turnaj v sálové kopané, 

v hokejbalu, MC Donald Cup v kopané, 

florbal, přehazovaná. I letos jsme uspořádali 
Den rekordů. Již tradicí se staly týdenní kurzy: 
lyžařský dojížděcí pro žáky šestých tříd, lyžař-
ský pobytový pro sedmáky, dva turistické pro 
osmáky a cyklistický pro deváťáky. Všechny 
byly velmi dobře zorganizovány a byly i dobře 
přijaty dětmi i jejich rodiči.

Nezapomínáme však ani na vědomostní a jiné 
soutěže. Naši žáci byli úspěšní v matematických 
soutěžích Matematický klokan a Pythagoriáda, 
účastnili se výtvarných soutěží a vystoupili i na 
taneční a pěvecké akci „ Mládí 2010“.

Do naší činnosti patří i další úspěšné akce, bez 
kterých si náš školní život již ani neumíme před-
stavit. Mezi ně patří zejména Vánoční výstava 
a Týden bez drog, kterého se v tomto školním 
roce zúčastnila řada významných osobností, 
mezi nimi byli například známí sportovci Parma 
a Skorkovský.

Nové poznatky získávají žáci i při různých ex-
kurzích a zájezdech. Za všechny můžeme uvést 
návštěvy divadelního a filmového představení 
v Hradci Králové, exkurzi za památkami Prahy, 
vlastivědné exkurze a velmi úspěšný čtyřdenní 
zájezd do Německa, ke kterému děti po návratu 
zpracovávaly projekt doplněný zhotovením 
koláže.

Škola také nabízela dětem řadu volnočaso-
vých aktivit. V tomto školním roce to byl nově 
zřízený Školní klub se čtyřmi odděleními – po-
čítače, sportovní hry, výtvarná dílna, švadlenka. 
Zapojit se děti mohly i do práce 13 kroužků: 
čtyři kroužky florbalu pro dívky i chlapce, malá 
kopaná, hokejbal, ruský jazyk a taneční, mini-
aerobic, junioraerobic, český jazyk, výpočetní 
technika (vydával školní časopis Poškoláček) a 
pro děti s výukovými problémy to byly kroužky 
logopedie a speciální nápravná cvičení.

Mnoho akcí jsme také pořádali společně 
se školou z polského Mezilesí. Byly to akce 
sportovní, výstavy (vánoční u nás, velikonoční 
v Polsku), soutěže a společné výlety. Nejenže 
si naše a polské děti k sobě navzájem vytvářejí 
přátelské vztahy a nacházejí nové kamarády, 
ale seznamují se i s různými tradicemi a zvyk-
lostmi našich národů, učí se vzájemné toleranci 
a porozumění.

Součástí školy je také školní družina a i její 
činnost je velmi bohatá. Jako důkaz můžeme 
jmenovat alespoň některé aktivity: Cesta do 
pravěku, Indiánské přenocování (velmi úspěšná 
akce, pro kterou si děti samy vyrobily kostýmy a 
při které strávily „dobrodružnou“ noc v družině), 
Čertovská besídka, karneval na ledě, maškarní 
rej, Slet čarodějnic, Švihadlová princezna, dětský 
den, soutěž „O nejhezčí hadřenku“, děti nacvičily 
i divadlo O Popelce.

Nebylo naším cílem vyjmenovat všechny 
akce a aktivity, ale i tak se nám snad podařilo 
přesvědčit čtenáře našeho článku, že si název 
„Duhová škola“ opravdu zasloužíme. Jsme si 
vědomi toho, že ani nám, se vše nepodařilo tak, 
jak bychom si přáli, ale: „Kdo nic nezkazil, nic 
nedělal“. Důležité je to, aby se naši žáci cítili 
ve škole bezpeční, aby je práce bavila a dařila 
se jim, aby mohli zažít pocit úspěchu a aby ve 
škole získali co nejlepší základy pro svůj další 
život. Jsme přesvědčeni, že s výsledky končícího 
školního roku, za kterými se skrývá spousta 
každodenní mravenčí práce a úsilí, můžeme 
být spokojeni.

Kolektiv pedagogů školy



Králický zpravodaj 7-8/2010 - 13

Výsledky III. ročníku
králického pětiboje
Muži do 40 let
1. Šmolík Jiří 2670 bodů
2. Pařízek Jaroslav 2347 bodů
3. Hlava Jakub 1971 bodů

Muži nad 40 let
1. Hlava Karel 1508 bodů
2. Krabec Dušan 1270 bodů
3. Kubíček Vlastimil 914 bodů

Muži nad 100 kg
1. Feranec Karel 1689 bodů
2. Leimer Josef 1551 bodů
3. Hlava Jiří 1028 bodů

Ženy do 100 let
1. Kubínová Markéta 1442 bodů
2. Špačková Tereza 1375 bodů
3. Korečková Karolína 1212 bodů

V letošním ročníku byli překonány čtyři rekordy a rekordem 
byla i osmičlenné zastoupení v ženské kategorii. Celkem startovalo 
19 závodníků.

Překonané rekordy:
Výška: Pařízek Jaroslav 165 cm (145)
100 m: Šmolík Jiří  11,60 s. (11,80)
1500 m: Šmolík Jiří 4:55,28 (4:57,2)
Celkem body: Šmolík Jiří 2670 (2406)

Projekty podpořené
MAS ORLICKO

slouží občanům i
podnikatelům na Orlicku

V květnu byl v Klášterci nad Orlicí slavnostně otevřen nový 
Skatepark. Nově vybudované sportoviště se zázemím je již 
druhým realizovaným projektem na území MAS ORLICKO 
podpořeným z programu Leader. 

V současné době je na Orlicku realizováno, nebo ukončeno 
celkem 18 projektů, mezi těmito projekty např. pořízení boudek 
pro telata, výměna sedaček v Divišově divadle, zkvalitnění 
zázemí občanského sdružení CEMA, a mnohé další.

V roce 2009 pokračuje MAS ORLICKO rozdělováním 
finančních prostředků: „V letošním roce jsme v rámci „jarní 
výzvy“ přijali celkem 26 žádostí o dotaci od zástupců pod-
nikatelů, obcí a neziskových organizací, na jejichž podporu 
bylo vyčleněněno celkem 6 733 895 Kč “, uvedla manažerka 
MAS ORLICKO  s tím, že s podpořenými projekty se mohou 
čtenáři seznámit webových stránkách MAS ORLICKO na 
začátku července. 

Další možnosti na získání dotace
V tomto roce vyhlásí MAS ORLICKO ještě jednu výzvu, 

v rámci níž budou moci požádat o dotaci ve výši až 60% 
podnikatelé v agroturistice, nebo začínající podnikatelé 
v cestovním ruchu a dále o dotaci ve výši až 90% neziskové 
organizace a spolky. Předpokládaný termín příjmu žádostí 
je 3. 9. 2010. 

Potenciální zájemci se mohou již nyní bezplatně informovat 
o podmínkách získání podpory v kanceláři MAS.

Místní akční skupina ORLICKO
web: www.mas.orlicko.cz 
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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
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
10. 07. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
11. 07. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
17. 07. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
18. 07. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
24. 07. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
25. 07. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
31. 07. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
01. 08. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
07. 08. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
08. 08. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
14. 08. So MUDr. Krčálová Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
15. 08. Ne MUDr. Krčálová Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
21. 08. So MUDr. Mareš Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 613 103
22. 08. Ne MUDr. Mareš Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 613 103
28. 08. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
29. 08. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
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.

HASIČI VE ŠKOLE
Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší 

škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd při-
šli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před 
školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad 
nehoří?! Ne, to jen v naší škole proběhla akce na 
téma Ochrana člověka za mimořádných událostí 
za účasti Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Králíky. A byla super.

Když jsme se shromáždili před budovou 
školy, promluvil k nám velitel Jiří Mánek a pan 
Stanislav Novotný, Stanislav Řehák a Zdeněk 
Vlček. Vysvětlili nám, že takto by probíhala eva-
kuace, kdyby opravdu hořelo. A že máme jít na 
školní pozemek, kde nás bude čekat překvapení. 
A taky že jo. Přijeli tam se svým novým autem, 
my jsme si ho mohli celé prozkoumat, osahat, 
vyzkoušeli jsme si stříkačku, obleky, ptali se 
hasičů na vše, co nás zajímalo, oni nám trpělivě 
odpovídali. A naše bezprostřední reakce? 

Líbilo se mi, jak jsme mohli vylézt na střechu 
hasičského auta, vyzkoušet si oblek a helmu. 
(Aleš V.)

Líbilo se mi, že jsem mohl sedět vedle řidiče 
v hasičském autě, a zapnutá houkačka. (Dan 
O.)

Líbila se mi hasičská stříkačka a legrace při 

zkoušení hasit. (Matěj P.)
Moc se mi líbilo, že jsem si mohl vyzkoušet 

hasit stříkačkou. Překvapilo mě, jak to se mnou 
cuklo. (Zdeněk K.)

Líbilo se mi všechno – že jsem si mohl vylézt 
nahoru na to velké auto, hasící přístroj, jak jsem 
si mohl vyzkoušet stříkat s hadicí. Chtěl bych být 
taky hasičem! (Péťa P.)

Líbilo se mi hasičské auto, jak jsem si zkou-
šel dávat na obličej masku a na záda dýchací 
přístroj, který byl pěkně těžký. Taky se mi líbi-
lo, jak jsem si mohl vyzkoušet stříkat hadicí. 
(Patrik D.)

Mně se líbilo hasičské auto, že jsme si na něj 
mohli vylézt. Taky ty hasičský přístroje, a že jsem 
mohl stříkat s hadicí. (Dušan T.)

Líbilo se mi hasičské auto, hasičské přístroje 
a oblečení hasičů. Vyzkoušela jsem si plyno-
vou masku s dýcháním přes dýchací přístroj. 
(Nikča M.)

 Mně se líbila plynová maska, to velké auto, 
stříkání… prostě všechno! Já bych chtěl být taky 
hasič!!!  (Luky P.)

Líbilo se mi hasičské auto, že jsem v něm 
mohl sedět za volantem a že jsem si mohl 
vyzkoušet stříkat stříkačkou. Nebyla sranda tu 

stříkačku udržet. (Patrik R.)
Líbilo se mi tam úplně všechno. Dokonce 

jsem mohl sedět v autě, za volantem! Taky jsem 
mohl stříkat vodu stříkačkou, lézt na střechu 
hasícího auta, vyzkoušet si plynovou masku. 
(Adam N.)

Líbilo se mi stříkání s hadicí, to mě bavilo, a 
taky sedět vzadu v hasícím autě. (Zdenda M.)

Líbilo se mi to jejich auto, jak jsem si zkou-
šela plynovou masku i s dýchacím přístrojem 
na zádech. Taky si sednout za volant a podívat 
se na všechny věci, které měli v autě. Taky jsem 
si ještě chtěla zkusit stříkat s hadicí. (Janča 
Macková)

Líbí se mi auto hasičů, výbava a jejich po-
volání. (Luboš A.)

Líbila se mi stříkačka a sezení v hasičském 
autě. (Tonda D.)

Líbily se mi stříkačky a odjezd hasičů, tak jak 
Kamila vypadala v obleku. (David K.)

Líbila se mi hlavně ta stříkací hadice (sice 
podobnou stříkám každé úterý a středu na ha-
sičáku), a ta žlutá kombinéza. (Aneta V.)

Líbilo se mi stříkání se stříkačkou a zkoušení 
obleků. (Kamila S.)

Líbila se mi stříkačka, auto, vybavení. 
(Radek M.)

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. 
(Kristýna M.)

Všechno i to auto. (Lucka B.)
Líbily se mi ty helmy. (Milan W.)
Líbila se mi hadice a v autě, jak jsme si tam 

mohli jít sednout. Hasičský oblek, hadice se mi 
líbila a vysílačka a poplach a houkačka. Nelíbilo 
se mi, že brzy odjeli. (Kristína L.)

Líbila se mi výzbroj, hadice, auto, jak jsme 
byli na autě, zkoušení obleků, vodotrysk, jak 
jsme seděli v autě, jak se velitel spojil vysílač-
kou do Pardubic. Líbilo se mi, že nám všechno 
řekli, mohli jsme si vyzkoušet stříkání, různé 
druhy helem, protichemický oblek, že nám vše 
dovolili. Byli na nás hodní, všechno nám řekli, 
to, co bychom měli vědět, i to, co jsme nevěděli. 
Líbí se mi, že je to baví a že se drží v partě, že 
drží všichni hasiči spolu. (Katka M.)

Líbilo se mi, jak hadice stříkala vodu. Nebo 
jak byli hodní. To auto a vnitřek auta. Taky ty 
helmy a obleky. (Kuba C.)

Líbily se mi obleky, stříkačka, výbava, helmy, 
auto, vysílačka, dýchací přístroj, hadice, nádrž, 
žebřík, lékárnička, výbava u řidiče houkačky. 
(Vráťa H.)

Líbila se mi stříkačka, auto, obleky, asi 
všechno. (Láďa K.)

Líbilo se mi: stříkačka, obleky, motorovky, 
čerpadla, nelíbilo se mi, že mi nechtěli půjčit 
auto. (Miloš S.)

Líbila se mi stříkačka, oblek, auto, houkač-
ky, vysílačky, nástroje a vše, co nám říkali. 
(Eliška V.)

Líbilo se mi auto, oblek, stříkání. (Denisa 
B.)

Líbily se mi chrániče a ta maska s kyslíkem a 
jak jsem stál na autě na střeše. (Marek R.)

Líbila se mi hadice, obleky kyslíkové bomby, 
motorovky, auto. Nelíbilo se mi, že nám nechtěli 
půjčit auto. (Michal P.)

Jak vidíte, z hasičské akce jsme byli všichni 
nadšeni. Mnoho z nás uvažuje o tom, že se stane 
dobrovolným hasičem. Děkujeme všem dobro-
volným hasičům za to, že za námi přijeli a že se 
nám věnovali. Těšíme se na příští setkání.

Žáci a učitelé ZŠ praktické Králíky
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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.

ZE MĚ-ZEMĚ-ZE ZEMĚ
Na konci května a počátkem června se v ZUŠ Králíky usku-

tečnily víkendové dílny pro děti, dospívající a dospělé, které 
byly vzájemně propojeny tématem ZE MĚ-ZEMĚ-ZE ZEMĚ a 
toto téma bylo postupně zpracováno hudebními, pohybovými, 
dramatickými a výtvarnými prostředky.

Zveme vás na krátký “exkurz“ těmito dílnami.
Dílna první VEGETABLE ORCHESTRA
V sobotu 29. 5. jsme se na vlastní oči a uši přesvědčili 

o tom, že hudební zážitek může člověku zprostředkovat třeba 
i zelenina. V první z víkendových dílen se představili lektoři 
Jaromír Synek a Gabriela Coufalová /pedagogové UP v Olo-
mouci/ v netradiční roli výrobců hudebních nástrojů.

Nejpoužívanějším „materiálem“ a zároveň nejlépe znějícím 
druhem zeleniny se stala bezesporu mrkev. Flétny, píšťalky, 
klapačky a drhla si vyzkoušeli snad všichni zúčastnění. Za 
zmínku ovšem stojí i bramborové kastaněty, žampionové šal-
maje, či petrželové a cibulové paličky.Kazoo z okurky dokázal 
vyrobit každý během krátké chvíle.

Kdo neviděl, těžko uvěří, zvlášť proto, že ze všech zmíně-
ných ingrediencí vznikla nakonec báječná polívečka.A z té 
pochopitelně nezbyla ani kapička.

Dílna druhá VÍŘÍCÍ BUBNY
Neděle 30. 5. patřila všem nadšeným příznivcům bubnů, 

bubínků a cinkadel, ..., zkrátka perkusivních nástrojů ne-
přeberných druhů. Pan Miloš Vacík (zakládající člen skupin 
Šum svistu, nebo Sluneční orchestr) nás od počátku zahrnoval 
přívalem příjemné pulzující energie. Každý hrál na jiný nástroj 
a společně jsme tvořili velký „vířící“ bubenický orchestr.

Rozličné nástroje zaplnily prostor jedné třídy, ale jejich 
zvuk a silné vibrace se šířily nejen celou budovou, ale jistě 
i celým okolím.

Dílna třetí TANEC ZE MĚ
Poslední víkendový termín byl určen na neděli 6. 6. Taneční 

terapeutka Lenka Hajduková nás dokázala přesvědčit o skuteč-
nosti, že přirozený pohyb vycházející z nitra člověka je úžasný 
a může být i krásný ve své bezprostřední originalitě.

Ve spojení s rytmem navíc skutečně vzniká tanec a všichni 
se stávají tanečníky, ačkoli by si to do té doby nedokázali ani 
ve snu představit…

Dílny měly veliký ohlas a zúčastnil se jich překvapivě 
vysoký počet účastníků. Na pondělí 28. 6. jsme připravili 
„ochutnávku“ ukázek ze všech tří dílen, kterou jsme pojali 
jako veliký společný PIKNIK na Hedeči v zahradě restaurace 
Kačenka.

Je mou milou povinností ještě napsat, že finančně celý tento 
projekt podpořilo MĚSTO KRÁLÍKY a Sdružení rodičů při 
ZUŠ.

Celý projekt se mohl uskutečnit v ZUŠ Králíky za což dě-
kujeme paní ředitelce O. Zajacové, kolegům a zaměstnancům 
školy.

Poděkování patří i manželům Sotonovým za poskytnutí 
„střechy nad hlavou“ pro závěrečné setkání.

D. Hejtmanská, K. Brůnová
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26. 5.
RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 

1902/11 a 2072/21 v k.ú. Králíky a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr pro-
deje.

RM schvaluje uzavření zprostředkovatel-
ské smlouvy na prodej nemovitostí areálu 
LT Hněvkov se společností RHINOCEROS, 
a.s., Most, za nabídkovou kupní cenu 
1.900.000 Kč.

RM doporučuje požádat o bezúplatný pře-
vod pozemku p.p.č. 2051/2 v k.ú. Dolní Boří-
kovice od ČR – ÚZSVM na město Králíky a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje výpůjčku nebytových 
prostor v budově gymnázia v čp. 367 na Vel-
kém náměstí v Králíkách (pouze v přízemí 
pravé křídlo) Vojensko – historickému klubu 
„Erika“, Brno, za účelem zřízení zázemí a 
pracoviště muzea, a to na dobu neurčitou.

RM souhlasí s přeúčtováváním nákladů 
na služby od roku 2009 za provoz pracoviště 
Muzea čs. opevnění K-S 14 „U Cihelny“ 
Králíky v čp. 354 na Velkém náměstí v Krá-
líkách na město tak, aby náklady spojené 
s provozem muzea byly vykazovány v pří-
slušné kapitole rozpočtu.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p. p. č. 2074/7 v k.ú. Králíky 
souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem – „dřevěné 
oplocení s betonovou podezdívkou a ocelo-
vými sloupky na p.p.č. 2074/9 a p.p.č. 434/2“ 
pana Krištofa, Králíky, za podmínky vytyčení 
vlastnické hranice pozemku u komunikace, 
jinak k němu nemá připomínky. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozování 
kabelového vedení NN ve vzduchu na p. p. 
č. 651/1 a p.p.č. 667/1 v k.ú. Králíky, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu. Zároveň RM souhlasí 
do doby realizace uzavřít smlouvu o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
p.p.č. 177/1, 181/1 a 1302/1 v k.ú. Horní 
Lipka za účelem údržby pozemků a zřízení 
přístupové cesty za roční nájemné 1.296 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje smlouvu o nájmu silničních 
panelů mezi městem Králíky a společností 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., za nájem-
né ve výši 1 Kč+DPH za 1 m2 a kalendářní 
den.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
73, 86, 89, 10011 a 10012 přidělená městu 
Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Par-
dubického kraje a resortních ministerstev 
a interní rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o 901.000 Kč.

RM bere na vědomí návrh závěrečného 
účtu města Králíky za rok 2009 a ukládá 
finančnímu odboru předložit bod na jednání 
zastupitelstva.

RM schvaluje poskytnutí finančního 

příspěvku os Laxus, Nymburk,z prostředků 
určených na financování Dotačního progra-
mu města Králíky na rok, oblast sociálních 
služeb - protidrogová prevence – v max. 
výši 10.000,- Kč. Příspěvek bude poskytnut 
formou smlouvy, a to po obdržení vyčíslení 
nákladů na projekt za rok 2010.

RM schvaluje rozdělení zbývající částky 
finančního daru od firmy Strabag a.s. v rámci 
městského rozpočtu takto:

- navýšení kapitoly Budovy pro kulturu 
o Kč 50 tis.

- Dotační a příspěvkový program města – 
dotace pro kulturu o Kč 20 tis.

RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné 
podpory v oblasti grantů a příspěvků pro 
rok 2010. 

RM schvaluje umístění informační skříňky 
dle návrhu a ukládá vedoucímu OŠKT zajistit 
nezbytné činnosti potřebné pro umístění 
informační skříňky.

RM schvaluje Smlouvu o partnerství 
uzavřenou s Místní akční skupinou Orlicko, 
ŽAMBERK uzavřenou ke spolupráci při 
realizaci projektu „Zdraví je náš společný 
cíl“. Dále RM pověřuje starostku podpisem 
uvedené smlouvy.

RM vyhodnotila soutěž na zhotovitele 
stavby „Rekonstrukce místní komunikace 
v obci Horní Lipka“ a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy o dílo s firmou STRA-
BAG, a. s., Rychnov nad Kněžnou.

RM schvaluje Smlouvu o nájmu silničních 
panelů mezi městem Králíky a firmou Chlá-
dek a Tintěra, Pardubice, a. s., a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo s firmou QTB, s. r. o., Králíky, kde 
předmětem díla jsou stavební úpravy hasič-
ské zbrojnice Prostřední Lipka a pověřuje 
starostku podpisem uvedeného dodatku.

2. 6.
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 za 
minimální kupní cenu 3.305.480 Kč a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 148 N 
10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým 
fondem ČR na pronájem pozemku p.p.č. 
3546 v k.ú. Králíky. Zároveň RM schva-
luje dohodu o zaplacení úhrady za užívání 
nemovitostí k nájemní smlouvě č. 148 N 
10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým 
fondem ČR.

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 149 N 
10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým 
fondem ČR na pronájem pozemků p.p.č. 
3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3498, 3499, 
3500, 3501, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 
3534 a 3535 v k.ú. Králíky. Zároveň RM 
schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za uží-
vání nemovitostí k nájemní smlouvě č. 149 N 
10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým 

fondem ČR.
RM schvaluje investiční akci: celková 

rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 
10 v čp. 352, ulice Příční, Králíky.

RM schvaluje Smlouvu o připojení od-
běrného zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny nízkého napětí a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

RM schvaluje Dohodu o ukončení Smlou-
vy o zařazení turistického informačního cen-
tra do sítě certifikovaných TIC Pardubického 
kraje ke dni 3. 6. 2010 a pověřuje starostku 
města podpisem dohody.

RM schvaluje prodloužení hodiny nočního 
klidu ve sportovním areálu při Gymnáziu a 
základní škole dne 18. 6. 2010 do 24.00 hod. 
při realizaci sportovního turnaje dospělých 
v hokejbale, pořadatel hokejový oddíl při TJ 
Jiskra Králíky, o.s.. 

RM schvaluje smlouvu o propagaci 
projektu Půjčovna kol v turistické oblasti 
Králicka a pověřuje starostku města podpi-
sem smlouvy

RM dává předběžný příslib na finanční 
se spolupodílení na zajištění aktualizace 
JDTM PK.

9. 6.
RM schvaluje dohodu o užívání pozemků 

ve zjednodušené evidenci p.č. 587/2, 592/1, 
594, 1096, 597, 599/4 (GP) a části 599/2 (GP) 
v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky 
a panem Barnou, Králíky.

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnictví č.j. SLZ-1029ČJ-2010-
009HMZ mezi městem Králíky a ČR–Mi-
nisterstvem vnitra, IČ 00007064, na převod 
nepotřebného movitého majetku v účetní 
hodnotě 291.154 Kč.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k nebytovému prostoru – kanceláře v budo-
vě čp. 414 na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky 
s OSPZV – ASO ČR dohodou, a to ke dni 30. 
6. 2010. Současně RM ukládá majetkovému 
odboru zveřejnit záměr pronájmu tohoto 
nebytového prostoru.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozování 
kabelového vedení NN v zemi na p. p. č. 
284/9, p.p.č. 315 a p.p.č. 328 v k.ú. Králíky 
pro oprávněnou ČEZ Distribuce, Děčín, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu 3.000 Kč+DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozo-
vání zařízení distribuční soustavy na p. p. 
č. 2074/13 v k. ú. Králíky pro oprávněnou 
ČEZ Distribuce, Děčín, věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázo-
vou úhradu 1.000 Kč+DPH. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene. 

RM schvaluje Smlouvu o odborné tech-
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nické kontrole a opravách dětských hřišť 
a sportovišť uzavřenou s firmou PROLE-
MAX, PLZEŇ a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo č. 200811632 uzavřenou s firmou 
OHGS, s. r. o., Ústí nad Orlicí a pověřuje 
starostku podpisem dodatku.

RM schvaluje provedení oprav zjištěných 
závad dle KHS Ústí nad Orlicí v prostoru am-
bulantní rehabilitace v budově zdravotního 
střediska, čp. 414, Králíky. 

RM schvaluje udělení výjimky pro třídy 
VII. B a VIII. A pro školní rok 2010/2011 
v případě, že v uvedených třídách překročí 
počet žáků směrné číslo 30 s maximálním 
počtem 34 žáků v každé třídě.

RM bere na vědomí protokol o výsledku 
provedené kontroly – „Hospodaření s veřej-
nými prostředky, Roční uzávěrka k 31. 12. 
2009“. 

16. 6. 
RM souhlasí s umístěním betonových 

dlaždic o rozměru 50x50 cm na pozemkové 
parcele č. 651/28 v k.ú. Králíky od místní 
komunikace po celé délce stavby cca 15 
m za účelem zajištění přístupu k bytovému 
domu čp. 594.

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 
177/1, 181/1 a 1302/1 v k.ú. Horní Lipka 
za účelem údržby pozemků a zřízení pří-
stupové cesty paní Welgemoed, Jablonné 
nad Orlicí.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 

spočívající ve zřízení (uložení), provozu, 
údržby a oprav podzemního vedení tele-
komunikační sítě na p.p.č. 1071/1, p.p.č. 
1071/39, p.p.č. 1071/40 a p.p.č. 1071/41 
ve smyslu ustanovení § 104 odst. 3 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických ko-
munikacích a změně dalších zákonů, pro 
oprávněnou a.s. Telefónica O2, Praha a to 
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 
168 Kč + DPH. 

RM schvaluje kupní cenu za prodej sta-
veb technického vybavení umístěných na 
pozemcích určených k zástavbě RD v loka-
litě Skřivánek, a to u pilíře elektro ve výši 
9.242,85 + DPH/ks, u pilíře HUP ve výši 
10.890 Kč + DPH/ks. Zároveň RM schvaluje 
náhradu nákladů spojených se zajišťováním 
předmětných pozemků, a to na připojovacím 
poplatku elektro ve výši 12.500 Kč.

RM schvaluje kupní smlouvu na prodej 
staveb technického vybavení na pozemcích 
p.p.č. 3505, 3506 a 3507 v k.ú. Králíky a 
dohodu o zaplacení připojovacího poplatku 
elektro mezi městem Králíky a společností 
SNĚŽNÍK, Dolní Morava a pověřuje starost-
ku jejím podpisem. 

RM schvaluje dodatek č. 002 ke smlouvě 
o připojení č. 9-NN-4-02053148 uzavřený 
s firmou ČEZ Distribuce, Děčín a pověřuje 
starostku jeho podpisem.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo č. 018/2009 uzavřenou s hlavním doda-
vatelem – firmou AGILE Ústí nad Orlicí na 
stavbu: „Regenerace panelového sídliště, ul. 
V Bytovkách, Králíky – II. etapa“ a pověřuje 

starostku podpisem dodatku.
RM neschvaluje poskytnutí finančního 

příspěvku panu Kotrbáčkovi, Hořice, za 
účelem vydání publikace mapující historii 
silničních motocyklových závodů na území 
dnešního Pardubického kraje z Dotačního a 
příspěvkového programu města Králíky – 
kategorie přímé příspěvky.

RM schvaluje umístění provozního stánku 
hokejového oddílu na pozemcích města dle 
návrhu a ukládá vedoucímu OŠKT zajistit 
ve spolupráci s panem Romanem Feltlem 
nezbytné činnosti potřebné pro umístění 
dřevěného prodejního stánku.

RM schvaluje umístění sídla sportovní 
organizace TJ Jiskra Králíky, o.s. na adrese: 
Nádražní 488, 561 69 Králíky.

RM bere na vědomí konání doprovodného 
programu k večerní módní přehlídce dne 
19. 6. 2010, který se má sestávat z asi 15 - 30 
minutového vystoupení účinkujících z večer-
ního programu na Velkém náměstí v prostoru 
před budovou gymnázia, popř. z pochodu po 
pěší zóně v Dlouhé ulici. Uvedený program 
nesmí omezovat dopravu ani narušovat ve-
řejný pořádek v místě konání.

RM schvaluje smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je zpracování zadávací dokumen-
tace v rámci realizace projektu „Zpracování 
digitálního povodňového plánu a vybudování 
sítě varovného a vyrozumívacího systému 
pro území ORP Králíky“, která je uzavírána 
mezi fa ENVIPARTNER, Brno a Městem 
Králíky a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.
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č. 4 konaného dne 14. června 2010

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka města: Bc. Čestmír 
Doubrava, místostarosta; Mgr. Jarmila Ber-
ková, členka RM; Ing. Ladislav Dostálek; 
Vladimír Hejtmanský; JUDr. Milan Ježek; 
Pavel Kalianko; Ing. Václav Kubín; MUDr. 
Eva Rýcová, členka RM; MUDr. Marie Špič-
ková; Ing. Ladislav Tóth, člen RM.

Z jednání omluveni: Mgr. Vlastimil Ku-
bíček; Ing. Anton Zima; Antonín Vyšohlíd; 
Arnošt Juránek.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Ing. Věra 
Kubíčková, pí Marie Pecháčková, pí Jitka 
Prausová, Ing. Josef Orlita, Bc. Jan Divíšek, 
Ing. Helena Špiková, Ing. Roman Švéda, 
Bc. Bohumír Strnad, Bc. Martin Mlynář, 
Miroslav Macháček, BA (Hons).

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Závěrečný účet města

Králíky za rok 2009
4.3. Vydání územního plánu Králíky
4.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě s

Pardubickým krajem o
financování projektu „Zvýšení
turistické atraktivity Králické
pevnostní oblasti – revitalizace
tvrze Hůrka“

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

1. - 2. Zahájení a prezence, určení ově-
řovatelů zápisu

Starostka města Jana Ponocná zahájila za-
sedání přivítáním přítomných členů a občanů, 
program jednání byl schválen. Ověřovateli 
zápisu byli navrženi a schváleni paní Mgr. 
Berková a pan Ing. Kubín.

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

přednesl místostarosta města pan Čestmír 
Doubrava. V  diskuzi se pan Hejtmanský 
zeptal, na rekonstrukci cesty na Horní Lip-
ce, o kterou cestu se jedná. Paní starostka 
odpověděla, že jde o cestu od Zezulkových 
k Suchomelovým. Pan Kubín se zeptal, proč 
poradenství na projekt Revitalizace Hůrky 
udělá společnost Redea a ne společnost Krá-
lická rozvojová. V odpovědi bylo uvedeno, že 
obě společnosti jsou personálně provázané a 
jedná se prakticky o tytéž osoby a pan Fiala se 
tímto projektem dlouhodobě zabývá. Dále se 
zeptal na společnost Rhinoceros, která je až 
z Mostu. Paní starostka odpověděla, že tato 
společnost má pobočku v Šumperku a její 
služby nám byly nabídnuty jejím zástupcem, 
který je z Králík. JUDr. Ježek se zeptal, o jaké 
daňové nedoplatky, které byly odepsány, se 

jedná. Paní Pecháčková odpověděla, že jde 
většinou o pohledávky za odpady u osob buď 
zemřelých, nebo takových, které dle vyjád-
ření notáře nemají žádný majetek, z kterého 
by bylo možné tyto pohledávky uspokojit. 
Dále se zeptal, kolik žáků se v současné 
chvíli hlásí do prvního ročníku gymnázia. 
Pan Doubrava odpověděl, že současný stav 
je 6 zájemců.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 1841/9 v k.ú. 

Králíky
Obsah: O prodej pozemku požádali sl. 

Ž. a pan R. za účelem výstavby rodinného 
domku. Jedná se o pozemek o výměře 900 
m2, který je v KN veden jako t. t. porost, 
pozemek je určen k výstavbě RD. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 191.827 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
1841/9 v k.ú. Králíky do podílového spo-
luvlastnictví, a to ideální 1 slečně Ž., Krá-
líky za kupní cenu 95.913,50 Kč a panu R., 
Prosenice za kupní cenu 95.913,50 Kč. 

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 3497/1 v k.ú. 
Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé L. za účelem užívání zahrady. Jedná se 
o pozemek o výměře 276 m2, který je v KN 
veden jako t. t. porost, na pozemku vázne VB 
ochrany vodního zdroje II. stupně, pozemek 
byl nově oddělen v rámci PÚ Králíky II. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 24.252 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
3497/1 v k.ú. Králíky manželům L., Krá-
líky za kupní cenu 24.252 Kč. 

4.1.3. Prodej pozemku p.p.č. 230/3 v k.ú. 
Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé Š. za účelem užívání zahrady. Jedná se 
o pozemek o výměře 390 m2, který je v KN 
veden jako ostatní plocha, pozemek má žada-
tel v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 28.664 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
230/3 v k.ú. Králíky manželům Š., Králíky 
za kupní cenu 28.664 Kč. 

4.1.4. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 756/3 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádali 
manželé S. za účelem užívání oploceného 
pozemku. Zároveň požádali o snížení kupní 
ceny, v roce 2005 odkoupili areál od VČE 
a že předmětný pozemek je součástí areálu. 
V roce 2008 se dověděli, že část pozemku 
zůstala pod VČE, s.p., v likvidaci, a proto 

požádali MF o přímý prodej za kupní cenu 
6.190 Kč. V roce 2009 došlo ke stažení žá-
dosti z důvodu převodu pozemku na PF ČR 
a následně na město. Žádají proto o konečně 
kladné vyřízení a snížení kupní ceny, jelikož 
je pozemek podmáčený, v její části stojí sto-
žáry a v zemi jsou zakopané přívodní kabely. 
Jedná se o pozemek o výměře 867 m2, který je 
v KN veden jako trvalý travní porost, na po-
zemku je ochranné pásmo vodního zdroje II. 
stupně. Dle odboru VTS je pozemek součástí 
oploceného areálu bývalého VČE, prodej 
doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná 
dle návrhu ÚPO Králíky o plochu sídelní 
zeleně. Na tomto pozemku je nepřípustné 
umísťovat stavby pro výrobu, OV, bydlení 
i rekreaci. Pozemek je dotčen ochrannými 
pásmy vrchních vedení, prodej doporučuje. 
Odbory ŠKT a ŽP nemají připomínky. RM 
doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

V diskuzi se JUDr. Ježek zeptal, zda rada 
vyhověla žádosti o snížení ceny pozemku. 
Paní starostka odpověděla, že cena byla 
snížena ze 70 na 50 Kč/m2.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 756/3 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.5. Záměr prodeje obsazené bytové 
jednotky č. 489/2 v Králíkách 

Obsah: MO předkládá návrh na prodej 
obsazené bytové jednotky č. 2 v čp. 489 
v ul. Nádražní v Králíkách. Jedná se o byt 
o velikosti 32,46 m2 v I. n.p., oprávněný 
nájemce nevyužil lhůty pro předkupní prá-
vo. Nabídková kupní cena 66.612 Kč. RM 
doporučila prodej.

ZM schválilo záměr prodeje 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. Krá-
líky za nabídkovou kupní cenu 66.612 Kč 
a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.6. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3230 
v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé V. za účelem výstavby malé provozovny 
drobných oprav. Dle MO se jedná o pozemek 
o výměře 2960 m2, který je v KN jako t. t. 
porost, pozemek není v pronájmu. Dle pravi-
del pro nakládání s nemovitým majetkem je 
nejnižší možnou cenou 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Dle odboru VTS přes 
pozemek vede kanalizační sběrač na ČOV, 
nutno zřídit věcné břemeno na opravy a údrž-
bu, prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ je 
pozemek dle návrhu ÚPO Králíky zařazen do 
plochy průmyslové výroby a skladování (leh-
ký průmysl), prodej doporučuje. Odbory ŽP a 
ŠKT nemají připomínky. RM doporučila pro-
dej a navrhla kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady 
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spojené s převodem, zároveň RM rozhodla 
zatížit pozemek věcným břemenem.  

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3230 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ulo-
žilo záměr prodeje pozemku zveřejnit. 

4.1.7. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3513 
v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé B. z Králík za účelem užívání zahrady 
a sloučení pozemků. Jedná se o pozemek 
o výměře 215 m2, který je v KN veden jako 
t.t. porost, pozemek není v pronájmu. Odbor 
VTS s prodejem souhlasí bez připomínek. 
Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO 
Králíky o plochu bydlení městského charak-
teru, prodej odbor doporučuje. Odbory ŽP a 
ŠKT nemají připomínky, prodej doporučují. 
RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3513 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ulo-
žilo záměr prodeje pozemku zveřejnit. 

4.1.8. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3560 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádal pan 
H. za účelem zajištění přístupu a příjezdu ke 
svojí nemovitosti, pozemek přímo navazuje 
na nemovitost. Jedná se o pozemek o výměře 
1645 m2, který je v KN veden jako ostatní 
plocha, na pozemku je ochranné pásmo 
vodního zdroje II. stupně. Dle odboru VTS 
na pozemku nejsou zařízení města, pozemek 
tvoří se stavební parcelou a halou jeden ce-
lek, prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ 
se jedná dle návrhu ÚPO Králíky o plochu 
přestavby z výroby na plochu obytnou, a to 
smíšeného charakteru (komerční zařízení), 
prodej doporučuje. Odbory ŠKT a ŽP nemají 
připomínky. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem.  

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3560 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ulo-
žilo záměr prodeje pozemku zveřejnit. 

4.1.9. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
1071/41 a 1071/47 v k.ú. Králíky

Obsah: Město Králíky dne 18. 2. 2008 
uzavřelo se společností A + R s.r.o., Radonice 
smlouvu o právu stavby na cizím pozemku, 
včetně dodatku č. 1. V této smlouvě se obě 
strany zavázaly, že po kolaudaci stavby 
prodá město investorovi zbytkové nesta-
vební pozemky (zeleň), které vzniknou po 
kolaudaci stavby obchodního střediska 
Penny Market, a to za kupní cenu 70 Kč/
m2 (ZM/2008/02/025). MO proto předkládá 
k projednání prodej uvedených pozemků 
o celkové výměře 890 m2, pozemky jsou 
v KN vedeny jako ostatní plocha a orná půda. 
RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 
62.300 Kč.

V diskuzi paní starostka upřesnila, že 
tento záměr byl projednán již při prodeji 
pozemku pro stavbu Penny Marketu a jedná 
se o zbytkové pozemky v okolí Penny Mar-

ketu, které město již nepotřebuje a proto bylo 
dohodnuto, že tyto pozemky budou prodány, 
jako nestavební za cenu 70 Kč/m2.

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 1071/41 a 1071/47 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu 62.300 Kč a uložilo záměr 
prodeje pozemků zveřejnit. 

4.1.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
3497/2 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé M. z Králík za účelem užívání zahrady a 
zajištění příjezdu na vlastní pozemek. Jedná 
se o pozemek o výměře 347 m2, který je 
v KN veden jako t.t. porost, pozemek není 
v pronájmu. Odbor VTS s prodeje souhlasí 
bez připomínek. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná 
dle návrhu ÚPO Králíky o plochu městského 
bydlení rodinného charakteru, prodej odbor 
doporučuje. Odbory ŽP a ŠKT nemají při-
pomínky, prodej doporučují. RM doporučila 
prodej a navrhla kupní cenu 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3497/2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a uložilo záměr prodeje pozemku 
zveřejnit. 

4.1.11. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
3514 a 3515 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemků požádal pan B. 
z Králík za účelem užívání zahrady. Jedná 
se o pozemky o výměře 412 m2, které jsou 
v KN vedeny jako t.t. porost, pozemky nejsou 
v pronájmu. Odbor VTS s prodeje souhlasí 
bez připomínek. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná 
dle návrhu ÚPO Králíky o plochu bydlení 
městské rodinné, prodej odbor doporučuje. 
Odbory ŽP a ŠKT nemají připomínky, prodej 
doporučují. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 3514 a 3515 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a uložilo záměr prodeje pozemků 
zveřejnit. 

4.1.12. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
1902/11 a 2072/21 v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemků požádal pan B. 
z Králík za účelem zajištění přístupové cesty 
a dopravní obslužnosti. Jedná se o pozemky 
o výměře 161 m2, které jsou v KN vedeny 
jako ostatní plocha, ostatní komunikace, 
pozemky nejsou v pronájmu. Dle MO v pří-
padě prodeje pouze p.p.č. 1902/11 (pouze za 
domem žadatele) nutno zřídit věcné břemeno 
pro vlastníky nemovitosti čp. 631, kteří poze-
mek rovněž užívají. Pozemek p.p.č. 1902/10 
je ve vlastnictví PF ČR, žadatel ho užívá a 
má ho oplocen. Dle odboru VTS uvedené 
pozemky zajišťují přístupy k rod. domům a 
pozemkům ve vlastnictví státu. Dle názoru 
odboru je nutné prodej nejprve konzultovat 
se zúčastněnými a zřídit věcná břemena, 
prodej doporučuje dle projednání. Dle odboru 
ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO Králíky 
o místní komunikaci, prodej nedoporučuje 
bez zabezpečení břemen práva přístupu pro 

další nemovitosti. Odbory ŽP a ŠKT nemají 
připomínky. RM nedoporučila prodej. 

ZM neschválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 1902/11 a 2072/21 v k.ú. Králíky. 

4.1.13. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
974/2 v k.ú. Horní Lipka ZM/2010/01/005

Obsah: V souvislosti s přípravou realizace 
liniové stavby „Kanalizace a ČOV aglome-
race Králíky“ schválilo ZM dne 8. 2. 2010 
směnu pozemků mezi městem Králíky a 
panem B.. Směna pozemků byla předložena 
ZM ke schválení po dohodě s panem B., dne 
10. 3. 2010 však pan B. sdělil, že s rozhod-
nutím nesouhlasí. Na základě usnesení RM 
proběhlo dne 2. 6. 2010 jednání s panem B. 
a vedením města, při kterém došlo k dohodě. 
Město Králíky prodá panu B. pozemek p.p.č. 
974/2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 2,11 
Kč/m2,  jedná se o pozemek o výměře 825 m2, 
který je v KN veden jako trvalý travní porost. 
Pan B. zřídí ve prospěch města Králíky bez-
úplatné věcné břemeno spočívající v uložení 
kanalizace a práva vstupu na pozemek ve 
zjednodušené evidenci p.č. 35GP v k.ú. Pro-
střední Lipka za účelem provozování, oprav 
a údržby zařízení.. RM doporučila prodej a 
zároveň schválila pozemek zatížit věcným 
břemenem pro oprávněné město.

ZM zrušilo usnesení ZM/2010/01/005 ze 
dne 8. 2. 2010 a schválilo záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 974/2 v k.ú. Horní Lipka 
za kupní cenu 2,11 Kč/m2 a uložilo záměr 
prodeje zveřejnit. Zároveň ZM vzalo na 
vědomí zatížení pozemku ve zjednodušené 
evidenci p.č. 35GP ve vlastnictví pana B., 
Králíky věcným břemenem pro oprávněné 
město Králíky. 

4.1.14. Záměr prodeje pozemků a stavby 
v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej ocelové haly na st.p.č. 
1048/1 a 1048/3, 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 vše v k.ú. Králíky požádala 
společnost OMB composites EU, a.s., za 
účelem rozvoje firmy. Jedná se o ocelovou 
halu a přilehlé pozemky v ul Hradecká v Krá-
líkách. Pozemkové parcely mají výměru 
9432 m2, v KN jsou vedeny jako orná půda a 
ostatní plocha. Stavební parcely mají výměru 
4976 m2, v KN jsou vedeny jako zastavěná 
plocha. Dle odboru VTS je území vhodné 
pro výstavbu průmyslového areálu, prioritou 
by mohla být předpokládaná zaměstnanost. 
Žádost neobsahuje záměr rozsahu výstavby. 
Prodej je však podmíněn výběrem plochy 
pro překladiště. Odbor prodej doporučuje. 
Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu 
ÚPO Králíky o plochu průmyslové výroby, 
omezení – ochranné pásmo dráhy a silnice I. 
třídy, pro umístění a povolení stavby nutná 
projektová dokumentace včetně vyjádření. 
Odbor prodej doporučuje. Odbor ŠKT prodej 
doporučuje, je však nutné vyřešit náhradní 
uložení pomníku z Boříkovic (kulturní mo-
vitá památka), který je v hale dočasně usklad-
něn. Dle odboru ŽP hala slouží k uskladnění 
vyřazených elektrospotřebičů určených ke 
zpětnému odběru, ke třídění odpadů (papíru) 
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a dále ke skladování některých druhů odpa-
dů před jejich odvozem. Plocha před halou 
slouží k překládání komunálního odpadu 
(cca 1400 t/rok) a ke skladování a překlá-
dání stavebního odpadu (cca 200 t/rok), 
pneumatik, železného šrotu a dalších druhů 
odpadů. Všechny tyto činnosti jsou nezbytné 
pro chod odpadového hospodářství města a 
vzhledem ke značnému množství odpadů, 
které město produkuje, je z ekonomického 
hlediska nutné odpady skladovat, překládat 
a následně odvážet ve větším množství. 
Současné místo bylo pro nakládání s odpa-
dy schváleno jako zařízení KÚ Pardubice. 
Místo pro tuto činnost se před zhruba 4 lety 
poměrně obtížně hledalo a před případným 
prodejem je naprosto nezbytné zajistit pro 
nakládání s odpady jiné vhodné místo. Odbor 
upozorňuje, že vzhledem k množství odpadů 
je potřebná poměrně velká plocha, částečně 
krytá a několik míst bylo v minulosti zamít-
nuto právě z důvodů nevyhovující velikosti 
nebo protože se nalézaly v obytné zóně, kde 
by nakládání s odpady mohlo narážet na pro-
blémy. Zároveň je třeba zvážit ekonomické 
dopady, případná změna místa by neměla na-
kládání s odpady prodražit, jinak bude město 
nuceno provoz systému nakládání s odpady 
dotovat z rozpočtu. Prodej tedy odbor dopo-
ručuje pouze v případě zajištění vhodného 
náhradního místa a zvážení ekonomických 
dopadů. Společnost Služby města Králíky, 
s.r.o., projevila v roce 2009 zájem o odkup 
nemovitostí, rovněž navrhovala zhotovit 
oplocení areálu a za tím účelem požádala 
o dotaci, loni podpora nebyla přiznána, letos 
bude žádat znova. Souhlasí s názorem, že 
překladiště odpadů umístěné na vjezdu do 
města není estetické, ale při volbě vhodného 
oplocení a výsadbou vegetace je možné vi-
zuální stav zlepšit. Kupní cenu by společnost 
akceptovala ve výši cca trojnásobku ročního 
nájemného. Pokud bude umožněno společ-
nosti využít jiné vhodné místo ke zřízení 
překladiště odpadů, vůči prodeji areálu nemá 
námitek. Dle MO nemovitosti má v pronájmu 
společnost Služby města Králíky, s.r.o., za 
roční nájemné ve výši 312.473 Kč. Usne-
sením RM/2009/38/548 ze dne 29. 9. 2009 
byl schválen dodatek č. 2 nájemní smlouvy 
upravující možnost výpovědi nejdříve k 1. 1. 
2016, a to v souvislosti s žádostí nájemce o 
dotaci z OPŽP. Dle Pravidel pro nakládání 
s nemovitým majetkem ve vlastnictví města 
Králíky je nejnižší možná cena u pozemko-
vých parcel 70 Kč/m2 a u stavebních parcel 
130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
pro stanovení nejnižší možné ceny ocelové 
haly nechat vypracovat znalecký posudek. 
V případě prodeje MO doporučuje v kupní 
smlouvě ošetřit předkupní právo, nebo nejpr-
ve uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě. 
RM doporučila prodej a navrhla minimální 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, tj. 
3.305.480 Kč. (Dle znalce tržní cena v místě 
a čase obvyklá je 3.000.000 Kč). 

Paní starostka uvedla, že jsme si vědomi 
toho, že na těchto pozemcích provozuje čin-
nost společnost SMK Králíky a že v případě 
schválení záměru prodeje musíme vyřešit 
kam tuto činnost přesunout.  Dále vystoupil 

ředitel společnosti OMB pan Konečný a 
seznámil přítomné se záměry společnosti. 
Pan Morong, jako zástupce společnosti SMK, 
zdůraznil nutnost najít jinou plochu pro 
překladiště odpadů v případě prodeje tohoto 
pozemku. Společnost měla zájem o koupi to-
hoto pozemku, nicméně za nižší cenu, než je 
doporučená prodejní cena, ale valná hromada 
společnosti tento nákup neodsouhlasila. 

V další diskuzi zastupitelé vznesli některé 
upřesňující dotazy na pana Konečného a dále 
diskutovali o možnostech přesunu překladiště 
odpadů na jiné místo. Paní starostka řekla, 
že v případě odsouhlasení prodeje začne-
me jednat o možnostech získání nových 
prostorů pro činnost SMK. Předpokládá, 
že některé možnosti jsou, ale je to otázka 
dalšího jednání. JUDr. Ježek se zeptal, zda 
v doporučené kupní ceně je i cena ocelové 
haly. Ing. Kubíčková odpověděla, že ano. 
Dále se zeptal paní starostky, proč valná 
hromada neodsouhlasila společnosti SMK 
nákup těchto pozemků a haly. Paní starostka 
odpověděla, že po rekonstrukci účetnictví 
společnosti není ekonomická situace společ-
nosti taková, aby pro ni bylo únosné zatížit 
se dalším úvěrem. 

ZM schválilo záměr prodeje 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 za minimální kupní cenu 
3.305.480 Kč a uložilo záměr prodeje 
nemovitostí zveřejnit. 

4.1.15. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 
2051/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 

Obsah: ÚZSVM požádal o vyjádření, zda 
o pozemek p.p.č. 2051/2 v k.ú. Dolní Boří-
kovice pod místní komunikací máme zájem. 
Jedná se o pozemek o výměře 40 m2, který je 
v KN evidován jako ostatní plocha, ostatní 
komunikace. Dle odboru VTS je pozemek 
součástí místní komunikace a tvoří sjezd ze 
státní silnice Dolní Boříkovice – Červená 
Voda, komunikace je v pasportu místních 
komunikací. Dle odboru ÚPaSÚ je pozemek 
dle projednávaného ÚPO Králíky zařazen do 
plochy komunikace a je součástí dopravní 
infrastruktury. RM doporučila bezúplatný 
převod.

ZM schválilo požádat o bezúplatný 
převod pozemku p.p.č. 2051/2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice od ČR – ÚZSVM na město 
Králíky. 

4.1.16. Bezúplatný převod pozemku st.p.č. 
534/5 v k.ú. Králíky

Obsah: Jedná se o pozemek ve vlastnictví 
PF ČR o výměře 59 m2, který je v KN veden 
jako zastavěná plocha. Na pozemku se na-
chází stavba kolny u čp. 246 v ul. Na Příkopě 
v Králíkách ve vlastnictví města Králíky. 
Město má uzavřenou nájemní smlouvu za roč-
ní nájemné 295 Kč. RM doporučila převod.

ZM schválilo 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 Po-
zemkového fondu ČR na město Králíky. 

4.1.17. Konkurz na majetek společnosti 
ZOBOR, s.r.o.

Obsah: Usnesením Krajského soudu 
v Hradci Králové byl zrušen konkurz na 
majetek společnosti ZOBOR, s.r.o., Dolní 
Boříkovice 139, pro nedostatek majetku. 
Město Králíky jako věřitel přihlásilo pohle-
dávku vůči úpadci na zaplacení částky 34.546 
Kč. Jedná se o soudem přiznanou částku 
z titulu úhrady za užívání pozemků bývalého 
areálu společnosti v Dolních Boříkovicích 
+ náklady řízení. RM doporučila schválit 
odepsání pohledávky.

ZM vzalo na vědomí usnesení Kraj-
ského soudu v Hradci Králové o zrušení 
konkurzu na majetek společnosti ZOBOR, 
s.r.o., IČ 25938061, Dolní Boříkovice čp. 
139 a schválilo odepsání pohledávky ve 
výši 34.546 Kč za společností. 

4.2. Závěrečný účet města Králíky za 
rok 2009

Obsah: Finanční odbor předložil zastupi-
telstvu města k projednání a schválení návrh 
závěrečného účtu Města Králíky za rok  2009. 
V závěrečném  účtu jsou obsaženy údaje o pl-
nění rozpočtu příjmů, výdajů a financování; 
informace o výši ukazatele dluhové služby a 
zadluženosti města k 31. 12. 2009; informace 
o stavu pohledávek, závazků a úvěrů; stav 
účelových fondů; přehled finančních vztahů 
ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje  a ostat-
ním rozpočtům veřejné úrovně; hospodářská 
činnost města; hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených městem - finanční 
vypořádání PO bylo schváleno radou města 
dne 7. 4. 2010 usnesením RM/2010/14/243 a 
dne 21. 4. 2010 usnesením RM/2010/18/284; 
hospodaření organizací založených městem 
- hospodaření SMK bylo schváleno radou 
města ve funkci zakladatele dne 2. 6. 2010 
usnesením číslo RM/2010/24/ 390. Zápis 
z valné hromady není určen ke zveřejnění. 
Součástí závěrečného účtu je zpráva o vý-
sledku přezkoumání hospodaření za uplynulý 
rok 2009 provedeného pracovníky oddělení 
přezkumu KÚ PK. Méně závažné chyby a 
nedostatky, zjištěné při přezkoumání hospo-
daření byly odstraněny. Návrh závěrečného 
účtu byl před jeho projednáváním nejméně 
po dobu 15 dnů, a to od 28. 5. 2010 do 14. 
6. 2010 zveřejněn na úřední desce městské-
ho úřadu a na webových stránkách města a 
dne 31. 5. 2010 byl předložen k projednání 
finančnímu výboru. Rada města na svém 
zasedání číslo 23 dne 26. 5. 2010  návrh 
závěrečného účtu 2009 projednala a usnese-
ním číslo RM/2010/23/368 vzala na vědomí. 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu 
nebyly občany ve lhůtě stanovené při jeho 
zveřejnění uplatněny.

Tuto zprávu doplnila paní starostka s tím, 
že po dokončení rekonstrukce účetnictví 
společnosti SMK došlo ke změnám výsled-
ků hospodaření za uplynulé čtyři roky a 
vysvětlila, čím tyto změny byly způsobeny. 
Rovněž seznámila zastupitele s opatřeními, 
která k této situaci přijala rada města jako 
valná hromada společnosti. Pan Morong 
vyjádřil souhlas se závěry paní starostky a 
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jako vysvětlení ztráty společnosti v minu-
lých letech uvedl, že byly způsobeny hlavně 
investicemi do nové techniky nezbytné pro 
plnění úkolů společnosti a velkou investicí 
do opravy kanalizace. 

V diskuzi se JUDr. Ježek zeptal o jaké 
pohledávky se jedná na účtu 378. Paní Pe-
cháčková vysvětlila, že to jsou pohledávky 
z hospodářské činnosti ze správy bytů, které 
se vypořádávají až k dubnu následujícího 
roku. Dále se zeptal, zda se změnili závazky 
vůči dodavatelům oproti stavu ke konci 
roku 2009. Paní starostka a paní Pecháčková 
odpověděly, že tyto závazky jsou nižší, cca 
o 7 mil. korun. 

ZM schválilo celoroční hospodaření 
města Králíky a závěrečný účet města za 
rok 2009 včetně zprávy krajského úřadu 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2009 s výhradou méně zá-
važných nedostatků uvedených ve zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření. Ke 
zjištěným nedostatkům vzhledem k jejich 
odstranění nepřijalo žádná opatření. 

4.3. Vydání územního plánu Králíky 
4.3.1. Rozhodnutí o námitkách podaných 

ke konceptu a k návrhu územního plánu 
Králíky s odůvodněním

Obsah: Bod uvedla Ing. Špiková, která 
shrnula co je územní plán, z čeho se skládá, 
jaký je postup jeho tvorby, schvalování a 
řešení námitek či připomínek. Zastupitelstvo 
se nejprve zabývalo navrženým rozhodnutím 
o námitkách a jeho odůvodněním. Dle § 53 
odst. 1) č. 183/2006 Sb., o územní plánování 
a stavebním řádu pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 
projednávání územního plánu a zpracoval 
návrh rozhodnutí o námitkách podaných ke 
konceptu a návrhu územního plánu. Poři-
zovatel územního plánu Králíky předkládá 
zastupitelstvu města Králíky návrh rozhod-
nutí o námitkách uplatněných ke konceptu a 
návrhu územního plánu Králíky s odůvodně-
ním. Toto rozhodnutí je součástí odůvodnění 
územního plánu Králíky vydávaného formou 
opatření obecné povahy.

Po té paní starostka vyzvala přítomné 
k vyjádření k rozhodnutí o námitkách. 
V diskuzi vystoupili pánové Kraus a Kyllar, 
kteří připomněli zastupitelům snahu skupiny 
občanů o zařazení území lomu na Hedeči do 
kategorie krajinná zeleň – přírodní. Rovněž 
seznámili zastupitele s výsledky měření hlu-
ku KHS Pardubice. V odpovědi uvedla paní 
starostka, že chápe snahu občanů, kterým 
jde o zrušení střelnice v lomu na Hedeči, 
nicméně město nemá pravomoc ovlivnit 
či zakázat činnost jinému subjektu, kterou 
provádí na soukromých pozemcích. Tuto 
možnost mají pouze orgány státní správy 
v případě, že dojde k porušení nějakých 
zákonných norem. Tedy tuto možnost má i 
KHS. Rozhodnutí, do jaké kategorie bude 
toto území patřit neovlivní činnost na tomto 
území, pokud se děje v souladu se zákony. 
Pouze by znemožnilo v případě střelnice 
na Hedeči v tomto území postavit např. 
protihlukovou stěnu. 

Ing. Špiková upozornila na zákonné lhůty 
pro podávání připomínek k územnímu plánu 
a na nemožnost podávání dalších námitek 
k ÚP při tomto jednání zastupitelstva. JUDr. 
Ježek řekl, že připomínky přítomných obča-
nů se týkají námitky podané Ing. Kosukem 
v řádném termínu a proto navrhuje aby se 
o této námitce hlasovalo zvlášť. Ing. Špiková 
seznámila zastupitele s tím, jaký by musel 
být další postup v případě, že námitce Ing. 
Kosuka bude vyhověno. Pan Doubrava upo-
zornil, že pokud dojde k vyhovění námitce 
Ing. Kosuka, nebude zastupitelstvo moci hla-
sovat a schválit ÚP na tomto zasedání. ÚP by 
musel být přepracován a to by znamenalo, že 
schválení ÚP by bylo opět odsunuto se všemi 
důsledky. Po té JUDr. Ježek dal protinávrh 
na nové usnesení o kterém bylo hlasováno, 
tento protinávrh nebyl schválen.

Neschválený protinávrh: „ZM vydává 
rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu 
a konceptu územního plánu Králíky s odůvod-
něním, za podmínky úpravy námitky č. 30 na 
znění „námitce se vyhovuje“. 

Schválené usnesení: ZM vydává roz-
hodnutí o námitkách podaných k návrhu 
a konceptu územního plánu Králíky 
s odůvodněním. 

4.3.2. Vydání územního plánu Králíky
Poté pořizovatel územního plánu Králíky 

předložil zastupitelstvu města Králíky dle § 
54 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územní 
plánování a stavebním řádu návrh na vydání 
územního plánu Králíky s odůvodněním. 
Územní plán Králíky je vydáván formou 
opatření obecné povahy. Územní plán Králíky 
je předkládán spolu s důvodovou zprávou 
k návrhu na vydání územního plánu Králíky.

ZM vydalo územní plán Králíky formou 
opatření obecné povahy. Územní plán Krá-
líky není v rozporu s politikou územního 
rozvoje, se zásadami územního rozvoje a 
se stanovisky dotčených orgánů. 

4.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě s Pardu-
bickým krajem o financování projektu 
„Zvýšení turistické atraktivity Králické 
pevnostní oblasti – revitalizace tvrze 
Hůrka“

Obsah: Usnesením ZM/2009/10/168 
z 14. 12. 2009 byla schválena Smlouva mezi 
Pardubickým krajem a městem Králíky na 
poskytnutí dotace na financování projektu 
„Zvýšení turistické atraktivity Králické pev-
nostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“. Na 
základě této smlouvy poskytl Pardubický kraj 
v prosinci 2009 dotaci na spolufinancování 
projektu, jehož hlavní část bude financována 
z dotace Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod, opatření 3.1. Rozvoj 
základní infrastruktury, kam byla podána 
žádost. Ve smlouvě je stanoveno použití do-
tace na úhradu vlastního podílu způsobilých 
výdajů a úhradu nezpůsobilých výdajů pro-
jektu. Dodatkem se rozšiřuje možnost použití 
finančních prostředků z dotace i na výdaje 
bezprostředně související s projektem, které 
však nejsou zahrnuty v žádosti o dotaci 
z ROP. Jedná se především o možnost použít 

dotaci na případný nákup pozemků v okolí 
tvrze, podaří-li se nákup vyjednat se vlast-
níky. Současně se dodatkem dotace mění 
z neinvestiční na investiční.

ZM schválilo Dodatek č 1 ke Smlou-
vě o poskytnutí dotace ev. č. OSR-
KEF/09/04003 z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje na zajištění financo-
vání podílu žadatele projektu „Zvýšení 
turistické atraktivity Králické pevnostní 
oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ a po-
věřilo starostku jeho podpisem. 

5. Informace z MěÚ
Ing. Švéda informoval zastupitele o mož-

nosti absolvování e-learningových kurzů 
v Egon centru Králíky pořádaných Institutem 
pro místní správu Praha. 

6. Vstupy občanů
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani 

náměty.

7. Vstupy zastupitelů
Starostka města informovala zastupitele o 

nutnosti stanovení počtu členů zastupitelstva 
a rady města Králíky pro volební období 2010 
- 2014. Ustanovení § 67 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
mimo jiné ukládá zastupitelstvu obce povin-
nost stanovit počet členů zastupitelstva pro 
každé volební období, a to i když se počet 
členů zastupitelstva obce nezmění. Toto 
rozhodnutí je zastupitelstvo obce povinno 
učinit nejpozději 85 dnů přede dnem voleb 
do zastupitelstev obcí. 

ZM stanovilo pro volební období 
2010 – 2014 počet členů ZM Králíky na 
15, v tomto počtu je zahrnut 1 uvolněný 
starosta města a 1 uvolněný místostarosta 
města. ZM rovněž stanovilo počet členů 
RM Králíky na 5 a uložilo odboru vnitř-
ních věcí oznámit tento počet nejpozději 
do dvou dnů po jeho stanovení na úřední 
desce obecního úřadu. 

Dále paní starostka seznámila zastupitele 
s odpovědí panu Strmiskovi, který si na 
minulém zasedání zastupitelstva stěžoval na 
problémy, které mu působí voda stékající ze 
silnice na jeho pozemek. 

Ing. Kubín se zeptal na stav koupaliště a 
termín otevření. Pan Doubrava odpověděl, že 
na koupališti bylo nutné udělat některé úpra-
vy požadované hygienou a dořešit problémy 
s vrtem, ze kterého by se mělo koupaliště 
napouštět. Tyto práce se zdržely vzhledem 
k nepříznivému počasí v jarních měsících, 
nicméně je předpoklad, že koupaliště bude 
otevřeno od začátku prázdnin.

Pan Hejtmanský se zeptal na termín ote-
vření dětského hřiště. Paní starostka uvedla 
, že veškeré práce na sídlišti V Bytovkách 
musí být hotovy do konce června.

Po té paní starostka pozvala zastupitele na 
slavnostní otevření VMK a na den otevřených 
dveří ve VMK, který bude 4. 7. 2010. 

Starostka ukončila jednání ve 20.03 hod. 
Výpis z jednání ZM zajistila redakce KZ
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Nezapomeňte číst dětem i o prázdninách!
Iniciátorka projektu Celé Česko čte 

dětem obdržela cenu za přínos knižní 
kultuře V Praze v Divadle Archa byly 
3. června uděleny Nadací Českého lite-
rárního fondu výroční ceny za rok 2009 

Výroční cenu Nadace Český literární 
fond za přínos knižní kultuře a konkrétně 
za návrh a realizaci projektu Celé Čes-
ko čte dětem získala Eva Katrušáková, 
iniciátorka celostátní kampaně na pod-

poru emocionálního zdraví dětí. Ocenění 
Evě Katrušákové předal profesor Jiří 
Trávníček, literární vědec a kritik, člen 
odborné poroty Svazu českých knihkupců 
a nakladatelů. Jiří Trávníček o potřebnosti 
čtení dětem řekl:

„Když sedíme u dětské postýlky s rozevře-
nou knihou, jsme za tuto dobu schopni vrátit 
se k sobě samým. Oněch dvacet minut je 
chvílí, kdy obdarováváme, a současně jsme 
obdarováváni. Je to chvíle sdílení, kdy – jak 
asi všichni víme –, nejde ani tak o to, co 
svým dětem čteme, ale že jim čteme, ba že 
jsme pospolu, že jsme si blízko a jsme tady 
jenom sami pro sebe. Nic dalšího netřeba. 
Jsme šťastni tím, že činíme šťastnými druhé, 
naše nejbližší.“

Cílem kampaně Celé Česko čte dětem je 
přiblížit rodičům a jejich dětem důležitost 
čtení a společného sdílení času. 

„Nejde jenom o společné čtení, ale také 
o navázání pevnějšího pouta mezi dětmi 
a rodiči, o chvíli souznění a pospolitosti 
za pomoci světa fantazie a představ, které 
se ukrývají v knižních dobrodružstvích,“ 
řekla o poslání projektu oceněná Eva Ka-
trušáková.

Z internetu vybrala Ivana Marečková

Jak budeme půjčovat
o prázdninách v červenci a srpnu

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ A ČÍTÁRNA
pondělí 13:30 - 17:30 čtvrtek 9:00-12:00 a 13:30 - 17:30 

ODDĚLENÍ PRO MLÁDEŽ
úterý 8:00 - 12:00
Výjimečně se nebude půjčovat v oddělení pro dospělé a čítárně ve čtvrtek 8. července 

2010, kdy budou v knihovně probíhat stavební úpravy.
Od 26. července do 7. srpna bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání DOVOLENÉ.
V době letních prázdnin vás, milí čtenáři, nebudeme upomínat, knihy a časopisy můžete 

vrátit až začátkem září.
Přejeme vám krásné prázdniny a dovolenou – a nezapomeňte si s sebou vzít pěknou 

knihu!
Ivana Marečková

Kampaň Mluvme o stáří
Elpida plus, o.p.s. chystá na podzim kampaň nazvanou 

jednoduše MLUVME O STÁŘÍ. „Jsme přesvědčeni, že 
noviny, časopisy a média vytváří negativní obraz o seniorech 
jako o cílové skupině, která je neproduktivní, podporovaná 
na úkor vlastních dětí a vnoučat. Málo se mluví o pozitivní 
roli, kterou senioři ve společnosti hrají, o jejich zkušenostech. 
Při své práci se denně setkáváme se seniory, kteří jsou ak-
tivní, optimističtí, běžně používají počítač a živě se zajímají 
o společenské a kulturní dění. Právě oni jsou tím pozitivním 
příkladem pro naši kampaň,“ říká ředitelka společnosti Broňa 
Hilliová.

Mediálním partnerem kampaně je časopis Vital plus. 
Zapojit se do ní můžou všichni, kterých se téma stáří týká. 
Své příběhy, jak se zapojujete do společenského dění, jak 
jste aktivní apod., můžete již nyní posílat na adresu redakce 
vitalplus@elpida.cz.

Vybráno ze zajímavého časopisu Vital plus, který si můžete 
vypůjčit v čítárně Městské knihovny v Králíkách.

Návštěva ZOO Svatý Kopeček
Školní rok 2009/2010 ukončila Mateřská škola Prostřední Lipka 

výletem do ZOO Svatý Kopeček v Olomouci. Společně s námi se 
jely podívat i maminky. Děti si přivezly krásné zážitky a dárečky, 
které si samy vybraly. 

Chtěli bychom také touto cestou poděkovat panu Miroslavu 
Skalickému, který daroval naší škole písek do pískoviště.

Přejeme Všem dětem hezké prázdniny prozářené sluníčkem a 
hodně prázdninových zážitků.

Za MŠ paní učitelky a děti
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Kamnářství AVT Filip Dian, 
Písařov 56, tel. 608 527 
946, 608 535 103, email: 
xdianf@seznam.cz. Stavba 
kachlových kamen, sporáků 
a krbů, včetně zpracování 
projektu, dále pak opravy, 
čištění a servis topidel.

Společenská kronika

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
91 let - Josef Šafář
85 let - Anežka Holubcová,
 - Libuše Všetečková
84 let - Julia Muchová
82 let - Hana Moláčková
80 let - Jaroslav Egner
79. let - Vlasta Sršňová,
 - Božena Švédová
77 let - Maria Skoková,
 - Jindřich Valenta
76 let - Anna Coufalíková,
 - Libuše Maixnerová,
 - Marie Matyášová
75 let - Zdeněk Berka,
 - Miluška Vencová,

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

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

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

75 let - Danuška Frydrychová
74 let - Jiřina Exlerová,
 - Václav Doleček
73 let - Václav Dostálek
72 let - Jarmila Ulrichová,
 - Marie Hudáková,
 - Zdenka Kalousková,
 - Jiřina Jírovcová
71 let - Bernard Toman,
 - Bohumír Giebl,
 - Marie Nedbalová,
 - Zdeňka Petráňková
70 let - František Kouba,
 - Filomena Halaničová,
 - Květoslava Dušánková

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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

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.

Michal Walter – Lenka Schreiberová             Vratislav Krobot – Radka Tomanová

Patrik Kubíček, Stanislav Procházka

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“

Mladá rodina shání 
chatu nebo chalupu 
v okolí Králíky.
Tel: 777 114 004.

Sháním rodinný 
dům v Králíkách 
nebo okolí. Nejlépe 
do 2.000.000,- Kč.
Tel: 602 308774.

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

Změna ordinační
doby LSPP

Od 1. 7. 2010 změna ordinační 
doby na LSPP Červená Voda, 
pouze SO + NE a svátky, od 
10:00 do 17:00 hodin, LSPP 
funguje jako nevýjezdové. Ve 
vážných případech volejte 155.

Vážení spoluobčané,
sympatizující

Děkujeme Vám všem za hlasy 
odevzdané našim kandidátům 
v oblasti Králicka, a také za 
preferenční hlasy, kterých 
nebylo málo.

KSČM Králíky

Policie ČR Obvodní
oddělení Králíky informuje

Informace o činnosti místního 
oddělení nebyly do tohoto čísla 
zařazeny. Důvodem je vyčerpání pros-
toru pro umístění příspěvků v tomto 
čísle zpravodaje. Dostupné 
informace naleznete na 
www.kraliky.eu v sekci 
“Prevence kriminality”.
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Program na ČERVENEC
pátek   2.   MAMAS & PAPAS   zač. ve 20:00 hod
Nový film režisérky Alice Nellis je studií rodiných vztahů, sleduje 

osudy čtyř párů a zaměřuje se na problémy spjaté s mateřstvím a 
rodičovstvím. Je známo, že herci natáčeli bez předchozí znalosti 
scénáře, podrobnosti se dozvídali až před kamerou a velkou roli 
hrála improvizace.      Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; 105 min.

úterý   6.   ČESKÝ MÍR   zač. ve 20:00 hod
Před časem nalákali stovky lidí na neexistující hypermarket a na-

točili provokativní dokument Český sen, který vzbudil velké ohlasy 
a získal řadu ocenění po celém světě. Nyní přicházejí V. Klusák a F. 
Remunda s výbušnou dokumentární komedií o americkém radaru 
v Čechách.                                 Vstupné 55,-; přístupný; 105 min.

pátek  9.  MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY  zač. ve 20:00 hod
Bizarní černá komedie ličí na první pohled neuvěřitelné věci, zjevně 

však vychází z reality. Americká armáda již před padesáti lety experi-
mentovala s parapsychologií, mimosmyslovým vnímáním a psychot-
ronikou – a zdá se, že tyto techniky nejsou ani dnes minulostí.

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

úterý   13.   ŠPATNEJ POLDA   zač. ve 20:00 hod
Policejní thriller popisuje s nadhledem a s černým humorem pří-

běh detektiva s chronickou bolestí zad, kvůli které se stává drogově 
závislým, přesto však s obrovským nasazením vyšetřuje mnohoná-
sobnou vraždu. Návrat Nicolase Cage do první herecké ligy!

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

pátek   16.   SEX VE MĚSTĚ 2   zač. ve 20:00 hod
Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda se vrací neboli zábava, 

móda, přátelství a sex ve druhém celovečerním filmu. Tentokrát 
nejen v New Yorku, ale také v exotické destinaci, kde party nikdy 
nekončí a něco tajemného je za každým rohem. Někdy si prostě 
musíte vyrazit ven na dámskou jízdu!

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 140 min.

úterý   20.   JAK VYCVIČIT DRAKA   zač. v 17:00 hod
Animovaný rodinný snímek z drsného severu vypráví o mladém 

Vikingovi jménem Škyťák. Ten je mezi ostatními dětmi považován 
za nešikovného, protože neumí zabíjet draky. Jenže lepší než po-
užívat násilí je používat rozum. A lepší než draka zabít je draka... 
vycvičit!

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 95 min.
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pátek   23.   CESTA   zač. ve 20:00 hod
Země po celosvětové katastrofě spěje k zániku. Příroda je mrtvá, 

zvířata zahynula. Lidé, kteří zůstali, bojují o holé přežití nebo volí 
sebevraždu. Nedostatek jídla vede ke kanibalismu. Otec a syn pu-
tují Amerikou k mořskému pobřeží, i když nevědí, co je tam čeká. 
Filmová adaptace ponuré (a vynikající) knihy, Pulitzerovou cenou 
oceněného románu Cormaca McCartyho.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 110 min.

Program na SRPEN
úterý   10.   ZELENÁ ZÓNA   zač. ve 20:00 hod
Válečné drama i akční thriller, jméno režiséra (Paul Greengrass) 

i hlavního představitele (Matt Damon) – to vše upomíná na filmovou 
sérii s Jasonem Bournem (Agent bez minulaosti ad.). Společné mají 
především strhující tempo a výjimečný příběh. Ocitáme se na tom 
nejnebezpečnějším místě na světě, na horké půdě Iráku v roce 2006, 
krátce po svržení režimu Saddáma Husajna. Jedním z nešťastníků, 
kteří mají pomoci postavit tuto zemi na nohy, je i velitel americké 
armády Roy Miller. Jeho jednotka má za úkol pátrat po zbraních 
hromadného ničení (neboli hlavní zámince ke svržení Saddámovy 
krutovlády). Miller a jeho muži se ocitli v pekle, kde nebezpečí 
číhá na každém kroku. Není tu nikdo, komu by se dalo věřit, což  
platí i o lidech, kteří by měli hrát za jejich tým.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 110 min.

pátek   13.   ZÁLOŽNÍ PLÁN   zač. ve 20:00 hod
Zoe má za sebou spoustu let 

partnerských vztahů, ale najít toho 
pravého se jí nikdy nepodařilo. 
Protože se jí zdá, že hledání už 
trvá příliš dlouho, rozhodne se stát 
matkou na vlastní pěst a domluví 
si návštěvu lékaře za účelem 
umělého oplodnění. Téhož dne 
ale potká Stana – muže, který na ni 
působí velice nadějným dojmem... 
Romantická komedie s Jennifer 
Lopez a Alexem O´Loughlinem 
v hlavních rolích.

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

IRON MAN 2
úterý   17.   zač. v 17:00 hod
Ve druhém díle komiksové 

adaptace se alkoholik, vynálezce 
a superhrdina Tony Stark bude 
muset vyrovnat nejen s tím, že 
prozradil pravdu o svém alter 
egu médiím, ale především ho 
čeká konfrontace s cynickým 
konkurentem Justinem Hamme-
rem. Bude se muset porvat se 
záporákem jménem Whiplash, 
jenž si až příliš rozumí s elektři-
nou. Naštěstí bude mít k ruce pár 
nečekaných spojenců včetně ruské superšpionky Černé vdovy.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 120 min.
úterý   24.   KICK-ASS   zač. ve 20:00 hod
Dave je nepovšimnutý brýlatý středoškolský student. Má jen 

několik málo přátel, žije se svým otcem a jeho život není nijak 
zvláštní, než se ovšem jednoho dne rozhodne, že z něj bude super-
hrdina. Bohužel mu k tomu chybí důležitý předpoklad – alespoň 
jedna nadpřirozená nebo výjimečná schopnost. Nenápadný kandidát 
na nejvtipnější film roku ve své kategorii. 

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

pátek  27.  MUŽI, CO NENÁVIDÍ ŽENY  zač. ve 20:00 hod
Před čtyřiceti lety zmizela Harriet Vangerová z rodinného setkání. 

Přestože nebylo Harrietino tělo nikdy nalezeno, je její strýc pře-
svědčen, že šlo o vraždu, jejímž pachatelem je někdo z jeho rodiny. 
K vyšetření tohoto případu si najme investigativního novináře 
Mikaela Blomkvista, kterému pomáhá drsná potetovaná počítačo-
vá hackerka Lisbeth Salanderová. Filmová adaptace prvního dílu 
knižní trilogie Milénium švédského spisovatele Stiega Larssona, 
která se stala jednou z nejčtenějších knih současnosti, přivádí podle 
některých literárních kritiků na plátno dospělé a značně postmoderní 
verze světově známých dětských hrdinů Kalle Blomkvista a Pipi 
Dlouhé punčochy z děl spisovatelky Astrid Lindgrenové.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 150 min.
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SHREK: ZVONEC A KONEC
ZÁŘÍ: středa   1.   zač. ve 14:30 a 17:00 hod
Co nás čeká v závěrečném díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, 

otylý Kocour v botách a ještě zmatenější Oslík. A království Za sed-
mero horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil 
do světa jedno velmi nerozumné přání. Shrek totiž na vlastní kůži 
poznal, jaké to je, když se žije šťastně až do smrti, a vůbec se mu 
to nelíbí. Je to totiž strašná nuda. A navíc honička, protože pečovat 
o tři zelená Shrečata je nadzlobří úkol.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 90 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVENEC 2010

sobota 3.  PASAT.KRALIKY.COM   zač. ve 14:00 hod
Malý hudební festival u Střelnice – Günter Capital, Beztíže, Erotic 

ninja, WiFitch, Divná party, Shatter, Mon-roe, Estrádní orchestr P.M. 
Vstupné dobrovolné.

neděle 4.  KONCET V PODZEMÍ   zač. v 17:00 hod
Klub Na Střelnici Králíky a pevnost Hůrka vás zvou na koncert 

vokálního kvinteta PÊLE - MÊLE QUINTET z Mariánských Lázní. 
Kvintet vznikl v první polovině devadesátých let ze členů pěveckého 
sboru Fontána v Mariánských Lázních. Název souboru ve francouz-
štině znamená něco jako „páté přes deváté“ - směs různých stylů 
a žánrů. A tak se zpěváci pouští do každé hudby, která je zaujme, 
nehledě na to, z jaké pochází doby, země a jakého je stylu. Zpívají 
duchovní písně, středověkou hudbu v latině, italštině nebo španěl-
štině, lidové písně, melodie z oper, muzikálů a jazzovou hudbu. Po 
více než patnácti letech mají za sebou stovky koncertů, zájezdy do 
Francie, Rakouska a Německa a také tři nahraná CD.

Koncert se koná ve výjimečném prostředí – v podzemí pevnosti 
Hůrka. Prosíme posluchače o dochvilnost, sestup do podzemí bude 
společný, na pozdní příchod nebude brán zřetel. Také prosíme o zvá-
žení přítomnosti malých dětí vzhledem k prostředí a akustice (i šeptání 
je výrazně slyšet). 86. koncert KPH. Vstupné 50,- Kč.

sobota 17.  ARTEX 2010   zač. v 16:00 hod
Další ročník tradičního hudebního a výtvarného festivalu na 

Velkém náměstí. Účinkují: WiFitch, Hashberry, Lus3, VYPSANÁ 
FIXA, Fish Fingers, Dolly Bus Band, PLEXIS, Mother´s Angels. 
Doprovodný program: malování obrazů, keramika, bike exhibice 
- Free Style Park Dolní Morava, lukostřelba, skupina historického 
šermu, fireshow. Vstupné dobrovolné.

neděle 18.   ARTEX 2010   zač. v 14:00 hod
Druhý den hudebního festivalu se budou dražit sobotní malby 

a od 15:00 hodin  začne koncertovat swingový orchestr Big Band 
Letohrad s vokálním tělesem Oktet Girls a sólisty.

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

300 let od úmrtí Tobiáše Jana Beckera
Město Králíky ve spolu-
práci s Klubem Na Střel-
nici, Královehradeckým 
biskupstvím a správou 
kláštera na Hoře Matky 
Boží připravuje program 
k uctění památky králic-
kého rodáka, 5. králo-
vehradeckého biskupa 
Tobiáše Jana Beckera. 
Slavnostní mše a kon-

cert chlapeckého sboru BONIFANTES se uskuteční 
dne 11. 9. 2010. Tento den si připomeneme 300 let 
od úmrtí zakladatele poutního chrámu na Hoře Matky 
Boží. V uvedený den bude organizována bezplatná au-
tobusová doprava z Králík k poutnímu 
místu na Hoře Matky Boží. Bližší infor-
mace o připraveném programu včetně 
rozpisu jízd autobusu budou zveřej-
něny v zářijovém čísle zpravodaje.
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Program kulturních a sportovních akcí
v Jablonném nad Orlicí - ČERVENEC

ZÁTIŠÍ Z PASTVINSKÉHO PENZIONU – Bohuslava 
Vladyková

Kulturní a informační centrum čp. 30.
Výstava potrvá do 29. 8. 2010.

Program širokoúhlého kina
v Jablonném nad Orlicí červenec 2010

čtvrtek 1. července v 19,30 hodin – Cesta – USA
Děj se odehrává v budoucnosti ve zdevastované Americe. Nikdo 

neví, co se vlastně stalo. Možná šlo o jaderný útok, možná o ves-
mírnou událost. Lidstvo téměř vymřelo, zákon a řád už neexistují. 
V pustině se pohybuje pár zoufalců, kteří se snaží přežít. Mezi ně 
patří i otec a syn, kteří míří k pobřeží v naději, že najdou alespoň 
kousek světa, který teď existuje už jen v jejich vzpomínkách…

113 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný od 15 let.

pondělí 12. července v 19,30 hodin – Robin Hood – USA
Lučištník Robin (Russell Crowe) hájí čest Anglie v řadách 

vojsk krále Richarda. Při obléhání francouzského hradu se 
stane očitým svědkem smrti krále a spolu s několika kumpány 
se rozhodne na vlastní pěst dostat se co nejrychleji domů, do 
Anglie. Ocitá se v hrabství Nottingham, které ovládá šerif 
(Matthew Mcfadyen). Málokdo se mu dokáže vzepřít, jednou 
z výjimek je Lady Marion, která spravuje panství svého tchána, 
zatímco její muž bojuje za krále. Po Richardově smrti  na trůn 
nastoupí král Jan  s dvorním našeptávačem Gisbornem (Mark 
Strong), který tajně plánuje  francouzskou invazi do země. Ve 
chvíli nejvyšší nouze ale přichází doba hrdinů. Hrdinů jako je 
Robin. Muž, který se pokusí naplnit prázdné pojmy jako právo, 
spravedlnost a národní hrdost.

140 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný  od 12 let.

čtvrtek 15. července v 18,00 hodin – Jak vycvičit draka 
– USA

Děj se odehrává na dalekém severu v době Vikingů. Každé 
jejich dítě musí projít zkouškou, která však pro ně není žádným 
problémem. Děti odjíždí na protilehlý ostrov , kde si mají chytit 
a následně vycvičit svého vlastního draka. Ale ne vždy to je jed-
noduché. O tom se přesvědčí hlavní hrdina s poněkud složitějším 

jménem: Hiccup Horrendous Haddock III. Je sice vynalézavý a 
chytrý, ale podaří se mu chytit jen nějakého podřadného dráčka. 
A navíc nemá ani zuby. To však neznamená, že si spolu neužijí 
spousty legrace.

98 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný.

pondělí 19. července v 19,30 hodin – Sex ve městě 2 - 
USA  

Tvůrce seriálu Sex ve městě Michael P. King se vrací s nově 
napsaným scénářem o osudech Carrie, Charlotte, Sam a Miran-
dy. Novinářka Carrie Bradshawová a její kamarádky v druhém 
pokračování celovečerního filmu nezůstanou jen „ve městě“, část 
filmu se odehrává uprostřed pouště, konkrétně v Abú Zabí.

146 min., přístupný od 12 let.

čtvrtek 22. července v 18,00 hodin – Kouzelná chůva a 
Velký třesk - VB 

Tentokrát se kouzelná chůva Nanny McPhee objeví u naprosto 
přepracované matky. Paní Greenová se stará nejen o malou far-
mu, ale také o své tři děti, zatímco její manžel je pryč ve válce. 
Korunu všemu nasazuje příjezd snobských a rozmazlených 
příbuzných, kteří se nějakou dobu chtějí na farmě usadit. Tady 
je pomoci Nanny McPhee opravdu třeba. Ta dětem dává pomocí 
kouzel a magie cenné lekce výchovy.

109 min., vstupné: 59 + 1 Kč, přístupný.

čtvrtek 29. července v 19,30 hodin – Iron Man 2 - USA
V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří tu a tam navléknou 

nějakou masku, aby zachránili svět, by bral bezkonkurenčně 
první místo. I proto se původem komiksový superhrdina Iron 
Man dočkal druhého dílu. Ten slibuje další intenzívní zážitek, 
v němž navíc už tak luxusní herecké obsazení jedničky dopl-
ňují další hvězdná jména – Scarlett Johansson, Sam Rockwell 
a Mickey Rourke.

125 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný od 12 let.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

· 16h Králíky (autobusové nádraží)
Prodej 9. 8. 2010

Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce)
stáří: 14 - 18 týdnů cena: 130 - 150,- Kč

Prodej 1. 10. 2010
Kuřice černé, červené

stáří: 14 - 18 týdnů cena: 130 - 150,- Kč
Slepice ve snáčce 60,- Kč

Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 

tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
po - pá 8 - 15h!

gallus.extra@gmail.com nebo gallusextra@centrum.cz
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Gymnaziální
florbalové ozvěny

Nejen vědomostními soutěžemi a olympiádami žijí žáci králického 
gymnázia. Účastní se také sportovních akcí, z nichž bych chtěl zmínit 
alespoň ty florbalové. Florbal je mezi žáky školy velice oblíbený a 
proto jsme se přihlásili na akci „Floorballmánie 2010“ v Hradci Krá-
lové (více o této akci naleznete na www.florbalmanie.cz). Jednalo se 
o florbalový turnaj základních a středních škol. Akce samotná trvala 
od pondělí 14. 6. do pátku 18. 6., kdy proběhl turnaj středních škol. 
Za školu byla přihlášena 2 družstva – dívek a chlapců. Družstvo dívek 
bylo doplněno z řad žáků ZŠ. Za dívky do turnaje nastoupily: Kubeč-
ková Veronika (kvinta), Kožnarová Barbora, Kandráčová Miroslava 
a Ulrichová Dagmar (všechny sexta), dále ze základní školy Kopecká 
Marie, Coufalová Karolína, Kubíčková Vendula a Saňáková Natálie. 
Družstvo chlapců tvořili: Krejčí Pavel, Babic Lukáš, Opravil Martin, 
Glazar Filip, Mach Marek, Strnad Pavel (všichni sexta), Bittner Jan, 
Lukáš Sedlák (oba septima) a bývalý oktaván Jan Horák. Bohužel se 

Závar před brankou soupeře při jedné z našich akcí.

Honza Bittner v souboji o míček.

v konkurenci družstev z celých Čech nepodařilo ani jednomu týmu 
postoupit ze základní skupiny, ale i tak si myslím, že všichni odehráli 
utkání, ve kterých nebyla nouze o kvalitní sportovní výkony a pěkné 
zážitky. Chtěl bych výše uvedeným žákům poděkovat za reprezentaci 
školy. Doufám, že organizátoři uspořádají podobnou akci i v příštím 
roce, abychom se mohli opět zúčastnit.

Mgr. Martin Tyč

Stolní tenis
Po ukončení hrací sezóny se Lukáš Lohynský, hráč TJ Jiskra 

Králíky, oddíl stolního tenisu zúčastnil několika turnajů jednotlivců.  
V měsíci dubnu vybojoval druhé místo v turnaji O pohár města Žam-
berka. V měsících květnu a červnu startoval na  pěti turnajích Grand 
prix 2010 v Ústí nad Orlicí, kde ze 114 zúčastněných hráčů skončil na 
třetím místě. V průběhu celé sezóny startoval na  bodovacích turnajích 
společných pro Pardubický a Královehradecký kraj a za dosažené 
výsledky získal právo startu na turnaji TOP 12, tedy dvanácti nejlep-
ších hráčů z Pardubického a Královehradeckého kraje.

Děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu i našeho města. Poděko-
vání patří sponzorům a to Sdružení pro Kralický karneval, firmě ABC 
okna Králíky a osobnímu trenérovi panu Antonínu Vyšohlídovi.

Za oddíl stolního tenisu, TJ Jiskra Králíky Milan Lohynský

Vítězové turnaje O pohár města Žamberka. První místo Zděněk 
Knápek z Hnátnice, druhé místo Lukáš Lohynský a třetí místo 
Bogdan Zadorožny z Polské republiky.

Z finálového zápasu.
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Bez nadšení a kamarádů by to nešlo,
řekl Černý po ukončení campu

Gólman Černý:
I kluk z vesnice se

může někam dostat
DOLNÍ MORAVA - Tři dny mohli trénovat s gólmanem skotské 

Premiere League. Kdo? Mladí fotbalisté, kteří se během uplynulého 
víkendu zúčastnili již 2. ročníku Fotbalového campu Tomáše Černé-
ho. Téměř padesátku dětí čekaly v horách nejen dvoufázové tréninky, 
ale také atraktivní turnaj či setkání s několika dalšími úspěšnými 
fotbalisty.

V pátek odpoledne zavítal na camp Kamil Vacek. Současný záložník 
AC Sparta Praha odpovídal na dotazy účastníků soustředění formou 
simulované tiskové konference. Prozradil, mimo jiné, i to, že spolu 
s gólmanem Tomášem Černým chvíli bydleli. „Bylo to během mého 
působení v olomoucké Sigmě. Tomáš byl starší a dost mi pomáhal. Jsem 
mu za to dodnes vděčný,“ uvedl. Posléze se i on zapojil do tréninku.

Dalším zážitkem mohlo být setkání s obráncem FC Slovanu Liberec 
Jiřím Liškou. Ani on neunikl dotazům mladých fotbalistů. Sám navíc 
vedl jeden z tréninků a pozdějí zastal roli sudího ve finále Mistrovství 
světa Dolní Morava 2010. Turnaj byl jednou z mnoha třešniček na 
pomyslném dortu. Kluci celou dobu trénovali v krásném areálu „“ pod 
dohledem zkušených licencovaných trenérů. Večer usínali obklopeni 
komfortem útulného penzionu.

Zážitek to musel být obrovský. „Smyslem této akce je dokázat 
mladým fotbalistům, že i „obyčejný kluk z vesnice“ jako já to může 
někam dotáhnout,“ prozradil rodák z nedalekých Králík Tomáš Černý. 
Děti v neděli odjížděly s úsměvem na rtech, podepsanými kartičkami 
fotbalových hvězd v kapse a jedním velkým přáním: zúčastnit se Fot-
balového campu Tomáše Černého i napřesrok.

Více na http://camptomascerny.fcjiskra.com

Rozvezl děti autobusem do Králík a Červené Vody a večer odpověděl 
Tomáš Černý na několik otázek, které se týkaly campu. Unavený, ale 
spokojený brankář již v klidu u kávy glosoval poslední tři dny.

Tomáši, co bylo nejtěžší na organizaci campu?
Termín. Ve skotské lize máme volno celý červen, ale objevily se 

zprávy o možném přestupu, takže jsem netušil, kdy a kde bych mohl 
novou sezónu začínat. V půlce června jsem ještě dodělával zkoušky ve 
škole na univerzitě v Glasgow. Nakonec vše dobře dopadlo a termín, 
který jsem v půlce května zvolili  byl ideální.

Stejně jako loni přijeli i čeští prvoligový hráči. Jak je těžké je 
na camp nalákat?

Letos to byla opravdu velká neznámá pro nás. V české lize začala 
příprava takřka o čtrnáct dnů dříve a všichni pozvaní měli své klubové 
povinnosti. Naštěstí se podařilo dvěma kamarádům doslova utrhnout 
z přípravy. Kamil Vacek přijel na odpoledne v pátek a hned v sobotu 
ráno pokračoval se Spartou na zápasy do Rakouska. Jirka Liška ještě 
v sobotu večer trénoval v Liberci, v noci přijel na Dolní Moravu, kde 
celou neděli vedl trénink či zápas na hřišti. V pondělí ráno se připojil 
opět k týmu Slovanu Liberec. Jsou to kamarádi a musím jim poděkovat 
za všechny účastníky campu.

Byl letošní camp v něčem jiný než loni?
Trénink neskutečně obohatila kondiční odbornice Lenka Kožnárková. 

Špičková trenérka, která spolupracuje nejen s českými prvoligovými 
kluby, ale i s trenéry z Itálie a Anglie. Její cviky bez míče patří k tomu 
nejlepšímu, s čím se může potkat fotbalista ve světě. Z olomoucké 
Sigmy přijel i čerstvý mistr dorostenecké ligy a vítěz českého poháru 
Roman Ješko. Letošní turnaj hráčů campu organizoval Jarda Pavlík, 
novinář a fotbalový agent. Ten natočil a sestříhal krátké video z celé 
akce, které bude umístěno na stránkách fotbalového klubu FC Jiskra 
Králíky-Červená Voda.

Jak se ti spolupracovalo s dětmi z Králicka?
Již loni jsem byl velmi příjemně překvapen z toho, jak spolupra-

covali a chovali se k sobě a trenérům. Dříve jsem dělal něco pro děti 
v Olomouci, ale to se nedá srovnat, tam byl už každý „mistr světa“. Byli 

jsme i překvapeni z vysoké účasti, vždyť z klubu FC Jiskra bylo více 
než čtyřicet dětí a z Boříkovic další čtyři či pět. Když jim všem vydrží 
nadšení, tak vůbec nemám strach o fotbal na Králicku.

Uskuteční se příští rok třetí ročník?
Doufám že ano. Už jsem se o tom bavil s kamarádem Vraťou 

Krobotem, který vlastně celou akci spoluorganizuje. Chuť a nadšení 
máme oba.

Ještě bych rád na závěr poděkoval kamarádům, bez jejichž pomoci 
a nadšení by bylo nemyslitelné takovou akci uspořádat. Některé jsem 
již zmiňoval v předchozích odpovědích a nerad bych na někoho zapo-
mněl. Trenérům dětí Mirkovi Kubíčkovi, Tomáši Mazouchovi, Lukáši 
Krobotovi, Honzovi Vojáčkovi a Lukáši Markovi. Dále nám na campu 
pomáhali Roman Valčík, Jirka Hlava a Jarda Kaplan. A za výborné 
zázemí díky Radce Krobotové.

Obrovský dík patří i partnerům akce, kteří zajistili pro děti spoustu 
cen, zajistili dopravu dětí či pro každého účastníka nakoupili trika 
s logem akce:

Radek Kalous – ELCAB, Luděk Habarta – Vertago s.r.o., Viktor 
Vavruša – Colegium s.r.o., Sněžník a.s., truhlářství Skala Králíky, X-I-
ONT, Jaroslav Kaplan, obec Dolní Morava, Ski Elefant Dolní Morava, 
FC Jiskra Králíky-Červená Voda, FC Slovan Liberec.

2. sezóna FC Jiskra
Králíky - Červená Voda

Zdravím všechny fanoušky fotbalu. Tak nám skončila druhá sezona 
spojených fotbalových klubů pod názvem „FC Jiskra Králíky-Červená 
Voda“o.s. neboli FC Jiskra.

Není to jednoduché, ale snažíme se, abychom naplnili ideje, proč jsme 
se spojili - vytvořit podmínky pro dobrý fotbal v našich „končinách“. 
Jestli se nám to daří, za to hovoří výsledky a to můžete posoudit sami.

Dle mého názoru, v mládežnických družstvech se nám to poměrně 
daří. Máme zastoupení ve všech kategoriích-elevky, mladší a starší 
žáky, dorostence. Cílevědomě tyto týmy rozvíjíme. Obdivuji trenéry, 
kteří se práci s mládeží věnují a moc si jich za to vážím.

V týmech dospělých máme určitě velké rezervy, které chceme 
v následujících letech plně využít. Jsem rád, že se do týmu mužů dobře 
zapojují dorostenci a vedou si poměrně dobře.

Pro to, abychom mohli naplnit idee a vytvořit podmínky pro dobrý 
fotbal, je nutné mít docela dost finančních prostředků. V našem případě 
je to něco přes 500.000 (půlmilionu) korun na sezonu. Moc děkuji všem 
sponzorům, kteří nás, fotbalisty ať finančně, materiálně či pracovní 
činností podporují.

Velmi dobře funguje spolupráce s obcí v Červené Vodě a městem 
v Králíkách. Za jejich pomoc s údržbou hřišť,podporou mládeže,pomocí 
při kulturních a společenských akcích (pálenka,závody na kolech..) jim 
osobně moc děkuji. Nedokážu si představit, že by podpora fotbalu od 
našich obcí nebyla.

Musím ale pochválit i členy naší FC, kteří svoji mimosportovní čin-
ností (plesy, zábavy, závody kol) pomáhají naplnit naši kasu. Jsem rád, že 
jsme se před rokem rozhodli pro otevření obchodu „Jiskráček“ v Červené 
Vodě, dnes musím říci, že pod vedením paní Krejčí funguje velmi dobře. 
Jsem rád, že si lidé našli cestu k nákupu v našem obchůdku.

Dorostenci naší FC si vybojovali možnost hrát v příštím roce kraj-
ský přebor pardubického kraje. Nevím,jestli nepředbíhám, ale myslím 
si,že začíná nová epocha fotbalu u nás.Na výborové schůzi dne 22. 6. 
2010 jsme jejich postup hlasováním po dlouhé diskusi potvrdili a do 
krajského přeboru  je přihlásili.Přeju jim hodně dobrého fotbalu,aby 
i když výsledky určitě nebudou takové,jaké byly letos,aby vydrželi a 
udělali dobré jméno našemu fotbalu v kraji.Jejich trenérům přeju hlavně 
pevné nervy a radost z práce v nové soutěži.

Vám fanouškům děkuji za přízeň, kterou jste nám věnovali v minulé 
sezóně. Pevně věřím, že svými výkony a vůbec naší činností v příští 
sezóně si Vaší přízeň nadále udržíme.

Sportu zdar a fotbalu zvláště, člen VV FC Stanislav Revús
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Okolo Králík
V sobotu 12. 6. 2010 proběhl již 5. ročník cyklistického závodu 

Okolo Králík, který je zařazen do Moravského poháru – Olimpex 
2010. Zúčastnilo se ho 94 mužů a 7 žen. Mezi muži v kategorii A se 
na výborném 2. místě umístil kralický Jakub Fabián, který závodí 
za tým SKI Tessuti sport Žamberk. 

Horké počasí a náročná trať vzala mnohým účastníkům hodně sil, 
ale v cíli si všichni pochvalovali jak byla trať vyčištěná. S tou nám 
pomohli, a nakonec i se závodem, kamarádi bez kterých by to nešlo. 
Moc jim za to děkujeme. Děkujeme také všem sponzorům za dary.

29. srpna 2010 se jede 8. ročník Kralické časovky, na kterou 
zveme všechny přátele cyklistiky. Závod se jede také v rámci Mo-
ravského poháru, ale i v kategorii příchozích. Ještě jednou děkujeme 
všem kamarádům a sponzorům a těšíme se na Vaši účast.

Za pořadatele Kalousek Jiří, Panchártek Zdeněk.
Výsledky:
Kategorie „A“
1. Salaj Tomáš (SKC) 2:19:19, 2. Fabián Jakub (SKI Tessuti 

sport Žamberk) 2:19:26.
Kategorie „B“
1. Homola Libor (KCK Cykloteam Zlín) 2:19:33.
Kategorie „C“
1. Mráz Kamil (Silný team Uničiv) 1:47:20.
Kategorie „D“
1. Trochta Libor (S.O.K Kratochvíl Rýmařov) 1:48:51.
Kategorie „E“
1. Baťa Vladimír (KCK Cykloteam Zlín) 1:56:32.
Kategorie „Ž“
1. Novozámská Pavla (Pelĺs Team) 1:27:06.

Oznámení
TJ Sokol Boříkovice se se svým 

dětským fotbalovým mužstvem jako 
každoročně zúčastnil dlouhodobé 
turnajové soutěže organizované fot-
balovým svazem – Okresního přeboru 
starší přípavky. Soutěž probíhá tak, že 
si družstva nejdřív na turnajích vybojují 
účast v závěrečných turnajích o umís-
tění. Rádi bychom se pochlubili tím, 
že jsme postoupili do skupiny o 1. - 4. 
místo, kde jsme v závěrečném turnaji 
skončili na krásném 2. místě.

Konečná tabulka 1. - 4. místo
  1. Semanín 30
  2. Boříkovice 17
  3. Albrechtice 17
  4. Tatenice 5

Konečná tabulka 5. - 8. místo
  5. Rybník 29
  6. Králíky – Č. Voda A 27
  7. Dobříkov 9
  8. Mistrovice 2

Konečná tabulka 9. - 11. místo
  9. Králíky – Č. Voda B 34
10. Rudoltice 13
11. Dolní Čermná 6

Děkujeme všem zúčastněným hrá-
čům a trenérům za vzornou reprezantaci 
našeho oddílu.

TJ Sokol Boříkovice

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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Cyklopůjčovny ČD na Orlicku otevřeny!
Ve čtvrtek 24. 6. 2010 byly otevřeny cyklopůjčovny Českých 

drah na Orlicku. Akce se zúčastnili ředitel Českých drah pardu-
bické oblasti Ing. Michal Štěpán, předseda destinační společnosti 
Orlické hory a Podorlicko Petr Fiala, starostové měst zapojených 
do projektu a nechyběla ani královská družina Orlického cyklo&in 
line království a regionální média. A hádejte, kdo držel pásku při 
slavnostním přestřižení? Přímo šašek a drak.

Ing. Michal Štěpán vyjádřil nadšení z příkladné spolupráce se 
starosty: „Cyklopůjčovny na Orlicku jsou po Chrudimi druhým 
projektem ČD tohoto typu v Pardubickém kraji. Na Orlicku se po-
dařilo vše dohodnout v rekordně krátkém čase a finanční podporou 
se zapojilo hned sedm měst – Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, 
Letohrad, Žamberk, Jablonné nad Orlicí, Lanškroun a Králíky. 
Spolu s Českými drahami sdružili celkem 150 tis. Kč na rozjezd 
tohoto projektu. Cyklopůjčovny rovněž podporuje Pardubický 
kraj. Ve jmenovaných železničních stanicích si můžete půjčit kolo 
a v libovolné z nich opět vrátit. Zaváděcí ceny jsou velmi příznivé, 
99 Kč za den a pro rodinu 199 Kč (po předložení In-karty ČD nebo 
Rodinného pasu). Při vyzvednutí kol se skládá záloha 1000 Kč, 
resp. 2 500 Kč za rodinu. Dnes je v orlickém systému k dispozici 
14 kvalitních trekkingových kol, z toho 4 dětská, v nejbližších dnech 
pořídíme dalších 10 kol. K propagaci systému je vydán propagační 
materiál, který bude záhy distribuován do informačních center a 
na pokladny železničních stanic Pardubického kraje a dále na větší 
vlaková nádraží jako je Olomouc, Kolín, Brno, Praha, Ostrava a 
další. Na vlakových nádražích a ve vlacích také umístíme plakát 
a veškeré informace budou k nalezení na webu www.cd.cz . Stačí 
prostě jen vyrazit za krásami Orlicka.“

Velmi dobrý pocit z partnerské spolupráce s ČD má také Petr 
Fiala: „Moc mě těší, že se nám podařilo otevřit cyklopůjčovny 
na začátku turistické sezóny. České dráhy vkládají do projektu 
logistiku, know-how a propagaci, města a destinační společnost 
Orlické hory a Podorlicko garantují zase kvalitní tipy na výlety a 
rozšířenou propagaci na webu. Produkt je určen zejména pro ro-
diny s dětmi, které se do našeho regionu snadno dostanou vlakem, 

třeba z Prahy či Brna jsou u nás za dvě hodiny a mohou jet tzv. 
nalehko, bez starostí. Věřím, že radost budou mít i naši podnikatelé, 
neboť turisté se u nás doufejme zdrží, utratí nějakou tu korunu a 
přijedou i příště.“

Radost měl i Martin Košťál, starosta města Lanškrouna, kte-
rého operativní ČD uměli připojit do systému na poslední chvílí. 
Král Luboš (Mgr. Luboš Bäuchel – předseda Regionu Orlicko 
– Třebovsko) pronesl, že jeho rodina Orlického království má 
obzvlášť radost: „Cyklopůjčovny jsou vynikající službou pro 
poutníky v našem království, které má cyklistům věru co nabíd-
nout. Pyšníme se unikátním systémem cyklostezek, jako šitých na 
míru pro nenáročné cyklisty a děti, navíc vhodných pro in-line 
bruslení. V celém území a dále směrem na hory jsou vyznačené 
cyklotrasy a pobyt si můžete zpestřit třeba vodáckou řekou Orlicí, 
aquaparky, muzeem řemesel, vojenským opevněním a určitě se 
máte kde najíst a ubytovat.“

Nabídku tipů na výlety, atraktivit a služeb a záhy i nabídku cyk-
lopůjčoven naleznete na webu www.orlickehory-cz.info a www.
orlicko-trebovsko.cz (cyklo&in-line království).
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Cyklopůjčovny ČD na Orlicku
České dráhy ve spolupráci se sdružením 

města a obcí Orlicko připravily pro letní 
turistickou sezónu projekt Cyklopůjčovny 
ČD na Orlicku.Cílem projektu je nabídnout 
turistům, návštěvníkům možnost zápůjčky 
kol k poznávání zajímavých míst Orlicka. 
Projekt byl zahájen dne 24. 6. 2010

Kde lze jízdní kola zapůjčit?
Kola si lze zapůjčit na nádražích Česká 

Třebová a Letohrad, denně v době od 
7:30 do 17 h bez nutnosti předchozího 
objednání.

Po předchozí domluvě na tel. 972 323 
950 je možné sjednat zapůjčení kola také 
ve stanicích Ústí nad Orlicí, Žamberk, 
Jablonné nad Orlicí a Králíky, kam je pře-
praví ČD dle požadavku (přepravu na místo 
zajišťují ČD bezplatně) předem.

Provoz Cyklopůjčoven ČD na Orlicku je 
od 24. 6. do 31. 10. 2010, v následujícím 
roce je předpokládán v období od 1. 4. do 
31. 10. 2011. 

Kvalitní jízdní kola budou pravidelně 
podrobována profesionální servisní údržbě 
a budou vždy připravena v dobrém technic-
kém stavu. K dětskému jízdnímu kolu si lze 
za poplatek zapůjčit také přílbu.

Podmínky zapůjčení jízdních kol a 
jejich vrácení:

- předložit dva osobní průkazy (např. 
In-kartu ČD, občanský průkaz, řidičský 
průkaz, cestovní pas, apod.)

- při zápůjčce kol pro rodinu je nutné 
předložit osobní průkazy obou dospělých 
účastníků

Se zákazníkem je na místě sepsána ná-
jemní smlouva, následně musí být složena 
vratná záloha (kauce) a uhrazeno půjčovné. 
Do smlouvy se rovněž uvede čas a místo 
návratu kola.

Pokud se výlet z různých důvodů změní, 
je nutné změnu neprodleně ohlásit na tel. 
972 323 950. Zaměstnanec ČD dohodne 
případné další podmínky (změnu stanice 
či času návratu kol apod.).

Ceník služeb v Cyklopůjčovnách na 
Orlicku

Jednodenní nájemné: 120 Kč *
* zaváděcí cena 99 Kč / kolo a den  (platí 

do odvolání)
Jednodenní nájemné rodina: 250 

Kč *

* zaváděcí cena 199 Kč na den (platí do 
odvolání), snížená cena 199 Kč na den 
po předložení průkazu In-karta ČD nebo 
průkazu Rodinný pas.

Vícedenní nájemné se počítá jako náso-
bek z jednodenního nájemného, další slevy 
se již neuplatňují.

Manipulační poplatek za zapůjčení 
přílby: 25 Kč / ks a den

Vratná kauce za jízdní kolo:
1000 Kč / kolo
2500 Kč / rodinná výpůjčka
Při odevzdání jízdního kola v pořádku 

bude kauce vrácena v plné výši; v případě 
poškození kola dojde ke srážce z kauce 
podle sazebníku, který je k dispozici na 
pracovišti půjčovny jízdních kol.

Na kterých nádražích lze jízdní kola 
vrátit?

Česká Třebová (od 7:30 do 21 h)
Ústí nad Orlicí (od 7:30 do 18:30 h)
Choceň (od 7:30 do 18:30 h)
Letohrad (od 7:30 do 21 h)
Žamberk (od 9:15 do 18:30 h)
Jablonné nad Orlicí (od 13 do 19 h)
Králíky (od 8 do 15:30 h)
Jak předejít ztrátě jízdního kola?
Ve vlastním zájmu je nutné zapůjčená 

jízdní kola před každým jejich opuštěním 
řádně uzamknout přiloženými zámky a 
odnímatelné části výbavy vždy vzít s sebou. 
Při odcizení zapůjčeného jízdního kola je 
nutné neprodleně kontaktovat Policii ČR 
na lince 158; škoda způsobená odcizením 
nebo ztrátou jízdního kola musí být Českým 
dráhám uhrazena (možno též z pojistky 
zákazníka, aj.).

Garance jistoty rezervace jízdního kola
Rezervace se přijímají až 30 dnů předem 

telefonicky na tel. 972 323 950 nebo osobně 
u přepážek osobní pokladny ČD Choceň 
v době od 6 do 21 h. Nejzazší doba podání 
žádosti o rezervaci je 24 hodin před požado-
vaným časem zápůjčky jízdního kola.

Tipy na výlet - cyklotrasy Orlicka 
V údolí Tiché Orlice a Třebovky
Tato nová a kvalitní cyklostezka nabízí 

návštěvníkům - příznivcům zdravého 
pohybu na jízdním kole - jízdu poklidnou 
přírodou údolí řek Tichá Orlice a Třebovka. 
Celková délka cyklotrasy je cca 40 km a 
propojuje města Česká Třebová, Ústí nad 
Orlicí, Letohrad a Choceň. Několik úseků 
těchto cyklostezek je s úplným vyloučením 
motorových vozidel, vždy je však nutné 
věnovat pozornost dopravnímu značení.

V okolí těchto tras je možné shlédnout 
či navštívit rotundu sv. Kateřiny v České 
Třebové rozhledny na Kozlovském vrchu 
u České Třebové či Andrlově chlumu u Ústí 
nad Orlicí, zříceniny hradů Lanšperk, Žam-
pach a Orlík, přírodní labyrint a památník 
J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí 
nebo skalní útvary v Chocni Pelinách. Cyk-
lostezky nabízejí rovněž několik klidných 
odpočívadel a ani o možnosti občerstvení 
není v jejich okolí nouze.

Po zříceninách hradů na Letohradsku 
(cca 50 km) Letohrad (Muzeum řemesel, 
městské muzeum, zřícenina hradu Kyšperk) 
- Hnátnice - Lanšperk (zřícenina hradu) - 
Hlavná - Žampach (arboretum, zřícenina 
hradu) - Česká Rybná - Bohousová - Litice 
(zřícenina hradu) - Žamberk (Městské mu-
zeum, Tyršova rozhledna Rozálka, rodný 
dům Prokopa Diviše).

Okruh přes Pastviny a údolím Divoké 
Orlice (cca 34 km) Letohrad - Nekoř (vodní 

nádrž) - Šedivec - Pastviny (vodní nádrž) 
- Klášterec nad Orlicí - Nekoř (zříceniny 
hradů Nekoř a Vejrov) - Líšnice - Žamberk 
(Městské muzeum, Tyršova rozhledna Ro-
zálka, rodný dům Prokopa Diviše).

Údolím Divoké Orlice na hrad Potštejn 
(cca 20 km) Žamberk - Litice nad Orlicí 
(zřícenina hradu) - Potštejn (zámek, zříce-
nina hradu) a zpět po stejné trase.

Přes Suchý vrch (cca 25 km) Jablonné 
nad Orlicí (Městské muzeum, náměstí) - 
Jamné nad Orlicí - Suchý vrch (rozhledna) 
- Tvrz Bouda - Těchonín - Jablonné nad 
Orlicí. Ze Suchého vrchu lze do Jablonné-
ho nad Orlicí sjet i trasou přes Čenkovice 
a Bystřec.

Hedeč a Křížová Hora (cca 20 km) Králí-
ky (Městské muzeum) - Dolní Hedeč - Ko-
peček (klášter, poutní areál Matky Boží) - 
Dolní Orlice - Červená Voda - Křížová hora 
(rozhledna) - Červená Voda - Králíky.

Po stopách opevnění (cca 25 km) Králíky  
- Dolní Lipka - Prostřední Lipka (pěchotní 
srub „U cihleny“) - Horní Morava - Dolní 
Morava (bunkr „U Potoka“) - Červený 
Potok (bunkr „U Nádraží“)  -  Králíky 
(dělostřelecká tvrz Hůrka).

Vybrané cyklotrasy KČT v kraji 
Orlicka

4047 (12 km) Řetůvka - Řetová - Kozlov 
a dále po trase

4050 (13 km) Kozlov - Česká Třebová - 
Rybník - Třebovské stěny 

4053 (okruh 40 km) Ústí nad Orlicí - Dol-
ní Libchavy - Žampach - Písečná - Dolní 
Dobrouč - Knapovec - Ústí nad Orlicí

4072 (64 km)  Čenkovice - Horní Čermná 
- Petrovice - Letohrad - Lanšperk - Hlavná 
- Hejnice -Bohousová

4074 část (35 km) Žamberk - Letohrad 
- Nekoř - Studené -Jablonné nad Orlicí - 
Jamné nad Orlicí - Suchý vrch

V úseku Žamberk - Letohrad doporu-
čujeme použít nově vybudovanou cyklos-
tezku přes obec Lukavice, která byla pro 
veřejnost otevřena v květnu 2010.

4077 (23 km)  Lichkov - Horní Boří-
kovice - Červená Voda - Králíky - Dolní 
Hedeč - rozc. pod Svatou Trojicí (možné 
pokračování po trase 4071).

Na vaše výlety po všech uvedených 
trasách nezapomeňte vzít s sebou aktuální 
cykloturistickou mapu.

Telefonické kontakty
Informační centrum Česká Třebová: 

465 500 211
Informační centrum Ústí nad Orlicí: 

465 514 271
Informační středisko Orlicka Žamberk: 

465 612 946
Městské inf. a kulturní centrum Leto-

hrad: 465 622 092
Kulturní a inf. centrum Jablonné n. O.: 

465 641 371
I n f o r m a č n í  c e n t r u m  K r á l í k y : 

465 631 117
Cyklopůjčovny ČD na  Or l icku: 

972 323 950
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Slavnostní zahájení projektu Cyklopůjčovny ČD na Orlicku. Fotografie k článku ZŠ praktické Králíky „HASIČI VE ŠKOLE“ 

Výlet žáků Gymnázia a základní školy Králíky do Bavorska a Rakouska
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Fotogalerie k článku „Ohlednutí za školním rokem 2009 - 2010“

Fotbalový camp s Tomášem Černým - Dolní Morava
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KULTURNÍ PROGRAM náměstí Králíky
pátek 20. 8. 18:00  Slavnostní zahájení (zástupci města a AČR)
  18:10 – 19:00 VH Olomouc + mažoretky DIXI Stonava
  19:00 – 20:30 Koncert PETRA KOLÁŘE (s kapelou)
  20:45 – 22:00 Koncert ABBA revival 
  Moderuje: Monika Brindzáková
sobota 21. 8. 08:00 – 09:15 VH Olomouc


