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Poutní kostel a klášter nad Králíkami
Pro život člověka konce 17. a počátku 18. století bylo velmi 

významné postavení víry. Život většiny lidí se pohyboval v ome-
zeném teritoriu, určeném hlavně místem jeho narození. Konstantou 
v životě tehdejších lidí byla skutečnost, že jejich duševní a citový 
svět, počínaje křtem, vyplňovala církev, která se snažila naplnit 
srdce a rozum lidí představou nekonečné krásy a lásky.Vliv ná-
boženství i kultury spočíval v oblasti symbolů. Jedním z projevů 
barokní zbožnosti se staly pouti k milostným sochám či obrazům. 
V rozvoji barokního umění měly své zvláštní místo se vším co 
s nimi souviselo. Jejich vnějším projevem, který zůstal zachován 
až do našich dnů, se staly poutní kostely.

Poutní místa měla v 18. století svou funkci náboženskou, kulturní, 
společenskou ale i ekonomickou. Důležitým předpokladem účin-
nosti psychologického a estetického působení poutního místa byl 
i výběr jeho místa v terénu. Z tohoto hlediska můžeme konstatovat, 
že barokní stavitelé byli neobyčejně vynalézaví a úspěšní, což platí 
zvláště o Králíkách.

U vzniku zdejšího poutního místa stáli dva významní muži – 
Tobiáš Jan Becker a Kryštof Schliemann

Tobiáš Jan Becker, králický rodák, pozdější kanovník u sv. 
Víta v Praze, v letech 1701 - 1710 královehradecký biskup, byl 
iniciátorem stavby Mariánského poutního kostela a kláštera nad 
Králíkami. Areál byl postaven v místě dosud nazývaném Lysá 
hora, kde se údajně objevovala zázračná světla. Na stavbu Becker 
věnoval 20.000 zlatých, 4000 věnovala Marie Josefa Althanová a 
další, blíže jménem neuváděný dárce, složil 1000 zlatých s tím, že 
se týdně budou za něho sloužit mše. 

Základní kámen ke stavbě kostela byl položen 6. září 1696. Kos-
tel byl vysvěcen 21. srpna, v neděli po svátku Nanebevzetí Panny 
Marie, roku 1700. Biskup Becker daroval do kostela obraz Panny 
Marie, ktrerý je kopií obrazu z římského kostela.

Vážení spoluobčané,
léto je u konce a s přicházejícím podzimem se blíží další z le-

tošních voleb, ty z pohledu života města nejdůležitější – volby 
do městského zastupitelstva. Stojíme před otázkou komu dát svůj 
hlas, kdo nás bude nejlépe zastupovat při rozhodování o dění ve 
městě a integrovaných obcích. 

Nově zvolení zastupitelé pak budou v dalších čtyřech letech 
naplňovat naši představu rozvoje města. Každý z nás nějakou 
představu má. Někdo očekává větší podporu sportu, někoho 
zajímá více kultura, jiný by přivítal snížení nájemného nebo 
finanční podporu rodin s dětmi. Pro někoho je důležitá svoboda a 
možnost sám rozhodovat o sobě, případně své rodině, pro jiného je 
přijatelnější více regulace a omezení. Většina občanů by přivítala 
více pracovních míst a očekává od samosprávy „že něco udělá“. 
Splnění všech těchto očekávání je možno slibovat v rámci volební 
kampaně, jen některá je možné opravdu splnit.

Všechny aktivity samosprávy jsou limitovány finančními mož-
nostmi města. Toto omezení platí dnes mnohem více než v minulých 
letech. Noví zastupitelé budou často stát před rozhodnutím, zda 
podpořit provoz školy nebo opravit místní komunikaci, zda se za-
měřit na propagaci regionu a podpořit tak podnikatele v cestovním 
ruchu nebo nízkou cenou pozemků přilákat investora podnikajícího 
v průmyslu. Těžké rozhodování budou mít i v případě podpory 
spolků a občanských aktivit. Každé zájmové sdružení očekává 
podporu své činnosti od samosprávy, ale ne všechny činnosti je 
možné, vzhledem k jejich charakteru, podpořit.

Mějme při svém rozhodování na paměti, že na úrovni městské sa-
mosprávy nelze řešit žádná témata, která nepatří do její kompetence 
a že své představy může každý uskutečňovat pouze potud, pokud se 
nedostane do střetu s představami jiného občana a nastane-li taková 
situace musí nastoupit kompromisní řešení. Dosáhnout přijatelného 
kompromisu při správě města je nejdůležitější předpoklad pro dobré 
fungování zastupitelstva a umět se podřídit názoru většiny je úkolem 
pro každého jednotlivého zastupitele.

Přeji městu Králíky, abychom vybírali své zástupce pozitivně, 
tj. jen ty, o kterých jsme přesvědčeni, že budou přispívat k rozvoji 
města, a ne negativně, tj. ty kteří před Vás předstupují s myšlenkou 
boje proti někomu nebo něčemu.

Přeji nám všem šťastnou ruku. Jana Ponocná, starostka

300 let od úmrtí Tobiáše Jana Beckera
Město Králíky ve spoluprá-
ci s Biskupstvím králové-
hradeckým, správou areá-
lu kláštera na Hoře Matky 
Boží, Klubem Na Střelnici 
a Poutním domem Králíky 
připravilo vzpomínkovou 
akci při příležitosti 300 let 
od úmrtí králického rodáka 
Tobiáše Jana Beckera 
- zakladatele poutního 
chrámu na Hoře Matky 

Boží, 5. královéhradeckého biskupa.
Vzpomínková akce se bude konat dne 11. 9. 2010 od 
15:00 hod. v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie 
na Hoře Matky Boží, Dolní Hedeč - Kopeček.  
Program:
15:00 hod. Slavnostní mše sv. - celebruje Mons. Mgr. Josef 
Socha, biskupství královéhradecké, papežský prelát a P. 
Stanislav Přibyl, CSsR, provinciál řádu 
redemptoristů
16:00 hod. Koncert chlapeckého pě-
veckého sboru Bonifantes
Pro zájemce je zajištěna bezplatná 
autobusová doprava z Králík:
- 14:40 hod. (jeden autobusový spoj)
- 15:40 hod. (jeden autobusový spoj)
Odvoz po koncertě zajištěn.

(pokračování na straně 13)

Biskupský znak T. J. Beckera
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Fotogalerie z akce CIHELNA 2010
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Zájezd do Klodzka
Město Králíky uspořádalo v rámci projektu „Historické rekonstruk-

ce – společný turistický produkt v česko-polském příhraničí“ zájezd 
pro obyvatele Králík a nejbližšího okolí do Klodzka. V sobotu 14. 
srpna se vydala skupina výletníků luxusním autobusem firmy Pinkas 
za hranice naší republiky.

V Klodzku probíhaly slavnosti „Dni Twierdzy Klodzko“a v pravé 
poledne začaly ukázky boje o radnici. Dobrovolníci v dobových uni-
formách předvedli impozantní a chvílemi až ohlušující boj o vládu 
nad městem. Bitva představovala epizodu ze Slezských válek mezi 
Pruskem a Rakouskem a jejich spojenci, v tomto případě dobrovolníci 
sehráli boj o Klodzko mezi pruskými a francouzskými jednotkami.

Součástí slavnosti byl i kulturní program. Vystoupila zde skupina 
profesionálních dudáků Pipes and Drums z polského města Czensto-
chowa, která vloni účinkovala i v Králíkách.

Někteří z našich výletníků byli osloveni a požádáni o rozhovor 
pro Radio Wroclaw.

Odpoledne měli účastníci zájezdu možnost shlédnout podzemí tvr-
ze nad městem za poutavého výkladu česky mluvícího průvodce.

Poté začaly v parku před tvrzí další bojové ukázky, ale pokročilá ho-
dina a únava výletníků rozhodly o návratu domů. Slunečné počasí, dob-
rá nálada a bezproblémová cesta učinily zájezd neopakovatelným.

Bc. Čestmír Doubrava

Senátor Jan Hálek
navštívil Muzeum K-S 14

V sobotu 24. července 2010 dne navštívil Muzeum - Pěchotní 
srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky senátor prof. Ing. Jan HÁLEK, 
CSc., místopředseda Výboru senátu pro vzdělávání, vědu kulturu, 
lidská práva a petice. Předmětem jeho plánované návštěvy bylo 
seznámení se se sbírkovým fondem, knihovnou, koncepcí rozvoje 
muzea K-S 14, a problémy které zřizovatele muzea, neziskovou 
organizaci VHK ERIKA Brno tíží. Je to zejména získávání dotací 
z EU a problémy se spoluúčastí. 

Prof. Hálek se seznámil s doplňkovou a vzdělávací činností 
muzea a jeho dobrovolníků. Zajímal se o návštěvnost pevnostní 
památky, aktivity zaměřené na veřejnost a ochranu movitého kul-
turního dědictví, zejména pak rozšíření pobočky muzea v podobě 
Památníku obětí internace 1951 – 1961 na Hoře Matky Boží. Ředitel 
Muzea Ing. Richard M. Sicha prezentoval specifický sbírkový fond 
bezpečnostních sborů bývalého předválečného ČSR a zástupce 
muzea pro zahraniční spolupráci Petr Svoboda, objasnil plány 
ohledně spolupráce s ostatními neziskovkami a možným budoucím 
zpřístupněním muzejní knihovny pro veřejnost.

-pnš-

Uctění památky
četaře Arnošta Hrada

V sobotu dne 7. srpna 2010 navštívila objekt Muzea čs. opevnění 
z let 1935 - 1938,  Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ složená 
delegace zástupců Československé obce legionářské a České a Slo-
venské obce dělostřelecké. Před prohlídkou pevnosti položili věnce u 
památníku četaře Arnošta Hrada v podzemí. Delegace navštívila rovněž 
dělostřeleckou Tvrz Hůrka Bouda. Za jednotlivé organizace se mimo 
jiné zúčastnili brig. gen. v.v. Ing. Alexander Beer - vedoucí delegace 
za ČsOL, místopředseda ČsOL, plk. v.v. Ing. Pavel Vranský, plk. v.v. 
Ing. Václav Přibyl, pplk. v.v. Ing. Jaroslav Stojan – vedoucí delegace 
za ČaSOD, prezident ČaSOD, plk. v.v. Ing. Emil Kulhánek – vicepre-
zident ČaSOD a plk. v.v. Vladimír Maršík, člen prezídia ČaSOD.

R. M. Sicha

Statistika akce
CIHELNA 2010

Počet účinkujících členů klubů voj. historie - cca 350

Historická vojenská technika - 30 ks

Počet návštěvníků (oba dny) - cca 20 tisíc

Počet aut na třech oficiálních parkovištích - 3083

Počet prodejních stánků - 58
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TVRZ HŮRKA
Jaká byla sezóna 2009 – co se chystá v roce 2010

Turistický cíl s velkým potenciálem a významná technická a vojen-
sko-historická památka – tvrz Hůrka má za sebou první etapu proměny 
z armádního muničního skladu na muzeum. Připomeňme si alespoň 
stručně některé významnější okamžiky a fakta loňské turistické sezóny a 
představme si alespoň něco z toho, co se chystá v roce 2010. 

Návštěvnost za první sezónu (počítáno od září 2008 do září 2009) – 
činila cca 16 000 lidí. To byl velmi dobrý výsledek v době, kdy se nový 
turistický cíl teprve pomalu dostával do povědomí veřejnosti. Je potřeba 
si uvědomit, že se jednalo o pět desetiletí utajovaný objekt, bez turistické 
minulosti. Zájemci o opevnění Hůrku sice dobře znali už před předáním 
objektu k civilnímu využití, široká veřejnost však nikoliv. Na srovnatelné 
číslo v návštěvnosti jsme se na tvrzi Bouda dostávali asi 5 let od jejího 
zpřístupnění. Jistě je to dáno dobrou dostupností Hůrky, ale významnou 
roli sehrála rovněž velmi rozsáhlá reklamní a informační kampaň (televize, 
rozhlas, různé druhy tištěné propagace /více než 100 000 ks./, internetová 
prezentace na zavedených stránkách…), která Hůrku propagovala. Podařilo 
se osadit první směrníky k silnicím a směrovky na městském mobiliáři.

Realizována byla řada akcí: 
• Díky zbytku dotace od Pardubického kraje (získalo ji město Králíky 

v roce 2008 na zpřístupnění tvrze) byla např. vybudována pokladna, vy-
měněn hlavní rozváděč el. energie…

• Z prostředků provozovatele se podařilo realizovat I. etapu výroby a in-
stalace informačních tabulí v podzemí tvrze (jde o tabule pětimutační /česky, 
anglicky, německy, francouzsky a polsky/, v provedení „do mokra“).

• Proběhla úspěšná prezentace tvrze v rámci veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour a GO v lednu v Brně. (Letos se nám na něj bohužel nepodařilo 
dát dohromady finanční prostředky.)

• Zvládla se premiéra „Dětského dne“ ve spolupráci s VMK a K – S 14, 
zvládlo se také speciální prohlídkové schéma tvrze v rámci akce Cihelna, 
kdy průvodci odchází se skupinami návštěvníků k prohlídce v časových 
intervalech 12-15 minut.

• Podařila se úspěšná prezentace tvrze na obou nových propagačních 
DVD (jedno vydalo město Králíky, druhé Sdružení obcí Orlice). 

• Velmi důležitá byla prezentace tvrze, jejího stavu, možností a potřeb 
před vedením kraje (pan hejtman) a klíčovými krajskými úředníky.

• V roce 2009 jsme postupně zpracovali podklady pro grantový projekt 
revitalizace tvrze Hůrka, včetně předprojektů, studií a finančních kalkulací 
– ve spolupráci s odbornými subjekty (o tom podrobněji v dalším textu). 

• V sezóně 2009 pracovalo na Hůrce v měsících červnu, červenci a srpnu 
dohromady 10 placených brigádníků – 7 mužů, tři ženy – jako průvodci. 
Správce vybíral lidi se zájmem a znalostmi o vojenské historii a zejména čs. 
opevnění. Původní obava, že se nepodaří dát dohromady pro první sezónu 
tým průvodců, se nenaplnila. Dobrý základ se podařilo položit, přišli lidé 
se zkušeností z Haničky i Dobrošova.

• Hůrku již navštívila řada významných lidí. Velmi si považujeme 
návštěvy syna generála Husárka – ředitele ŘOP. Ing. Vladimír Husárek 
žije ve Francii, má 87 let a Hůrka byla první čs. pevnost, kterou si mohl 
důkladněji prohlédnout. 

Zdaleka ne vše se podařilo v roce 2009 podle našich představ. Návštěv-
nost od 1. ledna do 31. prosince 2009 naprosto neodpovídala našemu 
očekávání. Přišlo cca 12 000 lidí. Příčinu nižší návštěvnosti (předpoklad 
15-17 000 osob) představuje naprosto nečekaný příchod zimy do Králík 
v první půli měsíce října. Půlmetr sněhu a hrůzostrašné zprávy o sněhové 
kalamitě na Ústecko-orlicku v médiích byly příčinou toho, že po řadu týdnů 

na Hůrku téměř nikdo nepřišel. 
Návštěvnost bohužel ovlivňuje nejen počasí, ale rovněž například 

rozsáhlejší rekonstrukce komunikací (zažili jsme před pár lety na Bou-
dě), nebo také rekonstrukce trafostanice, kdy investor nedodrží dohodu 
(případ z dubna 2010 na Hůrce, kdy odpojení tvrze od elektrické energie 
na celkových 10 dnů a nedodání slíbeného generátoru znamenalo rušení 
objednaných zájezdů a praktické zastavení provozu muzea).

Naopak, přes nepříznivé zimy, se podařilo zvládnout jarní tání a přívaly 
vody do podzemí tvrze. Jak loni, tak i letos. Objekty tvrzí (např. rovněž 
Bouda) trpí faktem, že kanalizace při prudkém tání nezvládá přívaly vody, 
sbírané ve skále za klenbami chodeb a sálů. Je potřeba se na to připravit a 
včas odvodňovací štole pomoci čerpáním…

V zimních a jarních měsících roku 2010 jsme se pustili do řady činností, 
některé byly zcela zásadní. 

Díky vstřícnosti všech majitelů pozemků na povrchu tvrze, zejména 
rodinám Miltákovým, Bárnovým a firmy ZEOS, se podařilo uskutečnit 
první etapu čištění exteriérů povrchových objektů Hůrky – odstranění 
náletových dřevin, černých skládek a deponií odpadu. Povrch Hůrky 
sloužil v uplynulých desetiletích jako odkladiště všeho nepotřebného. 
Na hromadách odpadů vyrostly náletové dřeviny, těmi rovněž zarostly 
samotné objekty tvrze a vše změnily v neproniknutelné houští. Co hůře, 
začalo zanikat panorama – nádherný výhled z povrchu tvrze. Nekvalitní 
náletové dřeviny (břízy, olše, vrby a jasany) začaly zakrývat výhled na 
Králický Sněžník, Orlické hory, masiv Jeseníků i město Králíky… Tohle 
chceme radikálně změnit: objekty uvolnit od náletů, zpřístupnit terén tak, 
aby se postupně daly likvidovat černé skládky, očistit povrch tvrze aby se 
stal místem, ze kterého se bude radost rozhlédnout… Uklidit skládky (jsou 
jich desítky!!!) a odstranit všechny nekvalitní náletové dřeviny – to bude 
práce na řadu dalších let…

Byla úspěšně realizována první rozsáhlejší expozice určená do podzemí 
tvrze. Vernisáž proběhla 24. června 2010 – za přítomnosti vzácných hostů 
– veteránů 2. světové války. Jedná se o první stálou muzejní expozici v ČR, 
věnovanou československým výsadkovým operacím z Velké Británie a 
Itálie za 2. světové války s názvem „S padákem nad hlavou…“. O této 
výstavě jsme podrobněji informovali v předchozím vydání Králicka.

Postupně se zpracovávají podklady pro další etapu instalace infor-
mačních tabulí určených do podzemí tvrze (opět jde o tabule pětimutační 
v provedení „do mokra“). 

V dubnu 2010 vyšla publikace o tvrzi Hůrka. Od jiných prací, které 
se v minulosti Hůrkou různým způsobem a v různé hloubce zabývaly, se 
zásadně liší: patří mezi průvodce typu Maximum-minimum-minimum 
(tedy maximum informací, na minimálním prostoru, za minimální cenu). 
Lidé dnes kupují knížky velmi málo a tak jim musíme nabídnout cenově 
dostupnou a srozumitelnou příručku, která by zachytila a neinformované 
laické veřejnosti představila alespoň to základní z historie tvrze. Úplnou 
novinkou v Miniprůvodci Hůrkou je informace o poválečném využívání 
tvrze a také resumé ve 4 jazycích – anglicky, německy, francouzsky 
a polsky. Je to další krok směřující k informačnímu zpřístupnění tvrze 
cizincům… V současnosti je připravena také rozsáhlejší publikace, na tu 
si však musíme ještě počkat…

Evropský grant pro Hůrku
Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka představuje vedle 

Vojenského muzea Králíky a Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze 
Bouda pilíř projektu „Králická pevnostní oblast“ (KPO). Postupným napl-

(pokračování na následující straně)
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ňováním jednotlivých kroků projektu vzniká významný produkt – cíl pro 
cestovní ruch. KPO se už roky drží s návštěvností na jednom z předních 
míst v rámci Pardubického kraje. Dalšími naplněnými kroky se potenciál 
KPO v roli turistického cíle stále zvyšuje…

Hůrku předalo ministerstvo obrany ČR městu sice v relativně velmi 
dobrém stavu, jenže armáda využívala tvrz jako sklad – čemuž se vše 
podřídilo. V těch částech tvrze, které se využívaly, bylo možné skutečně 
téměř „jíst z podlahy“. Několik částí pevnosti však zůstalo neprodyšně 
uzavřeno a o ty se armáda nestarala, neboť k tomu nebyl důvod ani 
potřebné prostředky (některé prostory dokonce zůstaly od doby okupace 
jen částečně vyklizené, nevětrané, bez elektrifikace). Funkci skladu byly 
přizpůsobeny všechny technologie – velmi finančně náročné (osvětlení, 
vytápění…) a s ohledem na ekologii ne zrovna šetrné. Vznikly také četné 
esteticky a pro muzeum funkčně nevhodné přístavby a provozní budovy… 
Na výchozím stavu všeho majetku se podepsala skutečnost, že mezi ukon-
čením využívání skladu armádou a jeho předáním městu Králíky uběhlo 
několik let, kdy se intenzita péče o objekty zásadně snížila…

Stav celého objektu tvrze, budov v přilehlém vstupním areálu, i povrchu 
terénu Společnost přátel čs. opevnění podrobila důkladnému zhodnocení 
a navrhla městu Králíky priority v oblasti údržby a provozu objektu a 
priority rozvoje a fungování muzea. Na základě tohoto materiálu vznikl 
projekt určený do fondu ROP (evropské finanční prostředky), který by měl 
poskytnout potřebné finance. Město realizuje několik náročných projektů, 
nemělo potřebné prostředky na 8% spoluúčast v projektu revitalizace 
tvrze Hůrka. Obrátili jsme se proto společně na Pardubický kraj s prosbou 
o pomoc a podporu. Nešlo váhat, finanční krytí fondu ROP totiž končí, 
a pokud by se nepodařilo z evropských peněz něco získat nyní, šlo by 
zřejmě o definitivu… Pak už by zbývalo jen plakat nad tím, jak na nic 
nejsou peníze, stát ani nikdo další se nestará, vše chátrá a uvažované cíle 
a plány mizí v nedohlednu… Něčeho takového jsme svědky prakticky 
denně: pasivita – plané řečnění – zloba nad nezdarem – atak vůči těm, 
kterým se něco vydařilo… Kraj ale opět nezklamal! Vyhověl a formou 
dotace poskytl městu potřebné prostředky na finanční spoluúčast v grantu. 
To je zcela mimořádné gesto a podpora. Jistou roli sehrála skutečnost, že 
se vedení kraje i klíčoví úředníci podrobně seznámili se stavem Hůrky a 
jejím potenciálem pro turistický ruch v případě, že se podaří realizovat 
potřebná, námi navržená opatření.

Grant by měl být (podaří-li se jej získat) realizován v letech 2010-2012. 
Jeho realizací se tvrz Hůrka jako muzeum posune o obrovský krok ku-
předu. To co by se díky připravovanému grantu na Hůrce vybudovalo a 
zřídilo v horizontu cca 3 let, to by za standardních okolností, při zachování 
vysoké návštěvnosti a získání běžných grantů (např. od Pardubického kraje 
či Ministerstva kultury), trvalo dle odborných dohadů cca 40 let. Pokud 
se vše podaří podle plánů a představ Společnosti přátel čs. opevnění o. p. 
s., bude to největší projekt v rámci rekonstrukce a zpřístupnění objektů 
čs. opevnění, realizovaný na území ČR. A bude to podobně jako Vojenské 
muzeum opět v Králíkách – tedy finanční prostředky z EU přijdou právě 
sem! Co je součástí projektu Revitalizace tvrze Hůrka:

Rekonstrukce, zateplení a přístavba stávající provozní budovy, s výmě-
nou oken (zajistí šetření provozní energie, upraví pro provoz nevyhovující 
členění budovy, vyřeší chybějící sociální zázemí pro návštěvníky, změnu 
účelu některých místností, částečnou změnu vnitřních dispozic…). Tím 
se podstatným způsobem zlepší technický stav budovy a výrazně sníží 
provozní náklady (např. za nezbytná chemická WC pro návštěvníky ročně 
platí provozovatel přes 60 000,- Kč!).

Rekonstrukce provozní budovy umožní odstranění překládací haly 
přistavěné armádou před vchodovým objektem tvrze v 70. letech minulého 
století. Hala je nejen cizorodý prvek, ale hlavně prvek, kterému brzo skončí 
životnost. Investovat peníze do údržby a oprav něčeho, co je na daném 
místě nevhodné a ještě to zcela zakrývá přirozený poutač muzea (vchodový 
objekt) to by bylo dle provozovatele silně kontraproduktivní. Hala musí 
pryč. Než ale půjde pryč, musí být vyřešena pokladna a hlavně dostatečně 
kapacitní čekárna pro návštěvníky v rekonstruované provozní budově.

Vysoušení a větrání podzemí tvrze: stará technologie (kotle na LTO, 
teplovodní radiátory, klimatizační jednotky…) bude nahrazena novou, 
s vyšší účinností a podstatně nižšími náklady na provoz (oproti zastaralému 
a neekologickému zařízení AČR). Teď jsme v situaci, kdy se podzemí 
nevytápí (kotle – znečišťující zdroj – jsou již delší dobu odstaveny). Tento 
stav nesmí trvat dlouho! Technologie moderního větrání bude umožňo-
vat více režimů v závislosti na ročním období a počasí. Nejvíce energie 
(předehřev) bude potřeba v létě a tu by měl mít systém co nejlevnější, 

díky teplu od solárních kolektorů (umístěných na střeše nové přístavby 
provozní budovy). Vysoušení a temperování podzemí umožní jeho další 
využívání, nejen k expozičním účelům…

Turistickou značku (okruh) z náměstí ke vstupnímu areálu chystá 
město – včetně chodníčku – snad v krátké době. Na tu naváže první část 
naučné stezky + poutače na klíčových pozicích KPO, které jsou rovněž 
součástí shora uvedeného projektu. Příští rok by se tak v terénu mělo ob-
jevit 15-17 velkoformátových tabulí – s pěti jazyčnou mutací potřebných 
informací. Tabule budou směřovat turisty ke klíčovým muzeím v KPO, 
tedy zejména na Hůrku. 

Projekt dále řeší: výrobu a montáž chybějícího zábradlí do bojových 
srubů tvrze Hůrka (podle původních podkladů z let 1937–1938) – tedy 
zpřístupnění částí tvrze, které armáda uzavřela. Montáž elektrických 
rozvodů do šachet a bojových objektů tvrze (ne vše měla AČR elektrifi-
kováno). Zavěšenou podlahu v těžce devastovaném, ale pro návštěvníky 
velmi atraktivním dělostřeleckém srubu K – S 11 a vyřešení výstupu 
z tohoto srubu na terén. Realizace shora uvedeného přinese další možnou 
nabídku návštěvníkům a nové prohlídkové okruhy.

Výroba a osazení pancéřových dveří na původní místa – další zpřístup-
nění tvrze a rovněž její zabezpečení. Zároveň získáme další únikové a 
požární východy, čímž se zvýší bezpečnost návštěvníků i personálu.

Kamerový a zabezpečovací systém do podzemí tvrze – další zpřístup-
nění tvrze, nový systém provozu (volná prohlídka tvrze a expozic – podle 
zájmu návštěvníka – po zaplacení vstupného), zvýšení bezpečnosti ná-
vštěvníků, vlastního personálu i expozic.

Shora uvedený projekt se nám podařilo nejen připravit a zpracovat, 
ale na jaře tohoto roku i podat. Nejdůležitější je, že se podařilo získat od 
Pardubického kraje pro Králíky finanční dotaci na potřebnou spoluúčast 
města. To znamená, že pokud se tento projekt podaří, peníze přijdou 
z fondu EU (cca 90 %), zbytek (cca 10 %) nebude muset dát město, 
ale dá (už dal) kraj. To je zatím náš největší úspěch, protože koruny se 
v dnešní době shání velmi těžko… Na projektu se podílely nejen oslovené 
odborné firmy, jejich projektanti a rozpočtáři, ale také odborníci z řad 
bunkrologů – např. pánové Oldřich Gregar a Zdeněk Komanec. Pro po-
dání jej připravila firma Redea ze Žamberka a velkou práci – daleko nad 
rámec svých funkcí – odvedli paní starostka Jana Ponocná a místostarosta 
Čestmír Doubrava. 

Pro nás jako provozovatele muzea je potěšující ten fakt, že díky 
vlastnímu úsilí a také vstřícnosti kraje jsme loňskou nízkou návštěvnost 
překlopili do kladných čísel – získaná dotace totiž dosahuje téměř 3 
milionů korun! Teď už zbývá jen držet si pěsti, aby se záměr podařilo 
realizovat v plném rozsahu. Je to naděje na opravdu zásadní změnu a 
posun k lepšímu a obrovskou finanční investici do městského majetku 
(přes 20 milionů celkem!).

Přijďte se za námi na Hůrku podívat – třeba na novou výstavu. Infor-
mace najdete na www.boudamuseum.com

Pokud byste nám chtěli pomoci a nevíte jakým způsobem, stačí, když 
budete prohlídku Hůrky (ale třeba i Boudy a Vojenského muzea Králíky) 
doporučovat svým hostům, známým a přátelům. I tímto nám můžete být 
nápomocni.

Těm občanům Králík a okolních obcí, kteří nám již nezištně různými 
formami pomáhají (např. někteří bývalí zaměstnanci VÚ, někteří místní 
podnikatelé a někteří úředníci MěÚ), mnohokrát děkujeme!

Ing. Martin Ráboň, předseda správní rady
Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

(pokračování z předchozí strany)



Králický zpravodaj 9/2010 - 6

KALENDÁRIUM

(pokračování na následující straně)

1. 9. 1899 se narodil Andrej Platonov, vlastním jménem A. Platonovič 
Klimentov, ruský prozaik, básník a dramatik.

1. 9. 1598 povýšil Rudolf II. Hradčany na královské město. Současně 
vznikla čtvrť chudiny Nový svět.

1. 9. 1872 byla vypsána první soutěž na sochařskou výzdobu budovy 
Národního divadla. Uzavřena byla v březnu 1874. Vítězně z ní vyšly 
návrhy na sochy Apollóna a Múz a na Trigy od B. Snircha.

1. 9. 1897 zahájily činnost Elektrické podniky královského hlavního 
města Prahy.

1. 9. 1960 bylo v československých školách zahájeno vydávání učebnic 
a školních pomůcek zdarma. První český slabikář byl vytištěn roku 1547 
v Prostějově v dílně významného tiskaře J. Günthera.

1. 9. 1696 se v Helvíkovicích u Žamberka narodil český katolický 
kněz Prokop Diviš, vlastním jménem Václav Divíšek. Studoval vliv 
elektřiny na rostliny, dokonce se elektrizací nemocných pokoušel i léčit. 
Byl ve spojení s předními fyziky své doby a jeho proslulé experimenty 
s elektřinou mu přinesly pozvání až do Vídně k císařskému dvoru. 1754 
postavil první bleskosvod, což bylo 400 uzemněných kovových hrotů na 
ústřední nosné tyči, které měly zabránit tak vzniku bouřky.

1. 9. 1963 byl založen Mezinárodní červený kříž. Červený kříž vznikl 
z podnětu J. H. Dunanta, původně jako dobrovolná organizace zdravotní 
služby s úkolem pomoci raněným a nemocným vojákům za války, pak 
zajatcům a postiženému obyvatelstvu a také při přírodních katastrofách. 
Základy činnosti vypracované 1863 na konferenci v Ženevě jsou uplat-
něny v Ženevské úmluvě na ochranu raněných a nemocných za války 
pozemní a námořní (1949) a vycházejí z nedotknutelnosti a neutrality 
zdravotnických zařízení i personálu označených červeným křížem (nebo 
červeným půlměsícem, červeným lvem, čeveným sluncem).

2. 9. 1894 se narodil Joseph Roth, rakouský prozaik.
2. 9. 1894 zemřel český vlastenec, sběratel, bojovník za pokrok a 

mecenáš Vojtěch Náprstek. V roce 1848 v Praze a pak ve Vídni studoval 
práva a účastnil se revoluce. Po jejím potlačení se uchýlil do USA, kde 
byl nádeníkem, truhlářem, papírníkem, knihkupcem a politikem. Jeho 
knihkupectví se stalo střediskem krajanského spolku, zúčastnil se vlád-
ní expedice k Indiánům kmene Dakota. Roku 1858 se vrátil do Prahy 
a z rodinného pivovaru U Halánků udělal centrum české inteligence. 
V rodném domě založil 1862 České průmyslové muzeum.

2. 9. 1938 se narodil Zdeněk Thoma, fotograf a cestopisec.
2. 9. 1347 se konala korunovace Karla IV. a jeho manželky Blanky 

z  Valois na Pražském hradě v kostele sv. Víta.
2. 9. 1973 zemřel John Ronald Reuel Tolkien, anglický spisovatel, 

lingvista a literární historik.
2. 9. 1852 se narodil Paul Bourget, francouzský prozaik, dramatik 

a kritik.
2. 9. 1937 zemřel Pierre Fredi de Coubertin, francouzský filozof, 

historik, pedagog a iniciátor obnovení olympijských her. 
3. 9. 1948 zemřel velký český státník, politik, diplomat a prezident 

republiky Dr. Edvard Beneš.
3. 9. 1875 se narodil rakouský automobilový konstruktér Ferdinand 

Porsche.
4. 9. 1888 byla do obchodního rejstříku zapsána firma Kodak, kde 

působil George Eastman.Ještě toho roku se pod jménem Kodak objevil 
na trhu první fotopřístroj na svitkový film, který nahradil fotografické 
desky. Za první dva roky se těchto fotoaparátů prodalo 100 000 kusů a 
právě tyto přispěly k obrovském rozmachu fotografování.

4. 9. 1907 zemřel Edvard Grieg, norský hudební skladatel.
4. 9. 1837 předvedl Samuel Morse poprvé svůj telegraf a o měsíc poz-

ději jej přihlásil k patentování. Od 1840 pak začal sestrojovat prakticky 
použitelné telegrafní přístroje a 1844 vybudoval tehdy nejdelší telegrafní 
linku mezi Baltimorem Washingtonem na vzdálenost 64 km. Pro svůj 
telegrafický provoz vynalezl zvláštní značkovou abecedu z teček a čárek, 
která dodnes nese jeho jméno.

4. 9. 1905 byl poprvé pořádán na ostrově Man nejstarší automobilový 
závod světa RAC.

4. 9. 1791 se v Praze narodil český přírodovědec a národní buditel 
Jan Svatopluk Presl. Od mládí se spolu s bratrem Karlem věnoval studiu 
botaniky.

4. 9. 1922 se narodil Filip Janský, vlastním jménem Richard Husmann, 
prozaik.

4. 9. 1922 se narodil Per Olof Sundman, švédský prozaik.
5. 9. 1892 skončila v Praze velká povodeň, která začala Prahu a 

předměstí trápit od 2. srpna. Byla zatopena větší část Starého Města. 4. 
září ráno voda pobořila Karlův most. Došlo rovněž k zatopení kotelny a 
přízemních částí Národního divadla.

5. 9. 1930 zemřel nizozemský lékař a objevitel vitamínů Cristiaan 
Eijkman. Roku 1897 odhalil příčinu nemoci beri-beri a získal základní 
znalosti o vitamínech. 1929 mu byla udělena Nobelova cena za objev 
vitamínu, který stimuluje růst.

6. 9. 1673 byl položen základní kámen ke stavbě chrámu sv. Miku-
láše na Malé Straně. Se stavbou chrámu bylo však započato až v letech 
1704 - 1711. 

6. 9. 1791 byl Leopold II. korunován v chrámu sv. Víta na Pražském 
hradě na českého krále. 

6. 9. 1524 se narodil Pierre de Ronsard, francouzský básník. 
6. 9. 1881 se narodil Alexander Fleming. Roku 1922 objevil v sl-

zách enzym lysozym podporující odolnost organismů vůči mikrobům. 
V roce1928 při studiu stafylokoků zjistil, že působením plísně Penicillium 
notatum stafylokoky hynou. Roku 1945 získal spolu s Chainem a Florey-
em za objev penicilinu a jeho léčivých účinků Nobelovu cenu.

7. 9. 1956 zemřel sovětský matematik, astronom, geofyzik a polární 
badatel Otto Juljevič Šmidt. Vytvořil novou teorii vzniku sluneční sou-
stavy, založil sovětskou školu moderní algebry. 1933 - 1934 byl velitelem 
polární expedie Čeljuskinců, 1939 - 1942 viceprezidentem AV SSSR. 

7. 9. 1894 se narodil Vladimír Drnák, vlastním jménem Jan Václav 
Rosůlek, prozaik, dramatik.

7. 9. 1829 se v Darmstadtu narodil německý chemik Kekulé von 
Stradonitz.

8. 9. 1198 získal kníže Přemysl I. Otakar dědičně královský titul a 
Zlatou bulou sicilskou pak bylo pak vymezeno postavení českého krále 
vůči římské říši. 

8. 9. 1905 byla založena Ústřední jednota českých šachistů se sídlem 
v Praze, první šachový svaz v Rakousku-Uhersku.

8. 9. 1967 byla v Praze zahájena stavba dálnice Praha - Bratislava. 
8. 9. 1873 se narodil Alfred Jarry, francouzský básník, prozaik a 

dramatik.
8. 9. je od roku 1966 Mezinárodní den gramotnosti. 
8. 9. 1882 se narodil Alberto Vojtěch Frič, český spisovatel, etnograf 

a botanik.
8. 9. 1894 zemřel německý přírodovědec, lékař a filozof Ludwig Fer-

dinand von Helmholtz. 1850 vynalezl oftalmoskop, jímž byla zahájena 
nová éra v očním lékařství a stanovil rychlost šíření vzruchu v nervech.

9. 9. 1928 se narodil Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský prozaik, filozof 
a dramatik. 

9. 9. 1912 se narodil Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frýda, 
básník, prozaik, dramatik, překladatel, literární a divadelní kritik.

9. 9. 1965 zemřel německý chemik Hermann Staudinger. Byl profeso-
rem na univerzitě ve Freiburgu a jedním ze zakladatelů makromolekulární 
chemie. 1953 získal Nobelovu cenu za systematický výzkum a objevy 
v makromolekulární chemii. Praktické využití těchto výzkumů vedlo 
k mohutnému rozvoji průmyslové výroby syntetických materiálů. 

10. 9. 1923 se v Gaggenau objevil první nákladní automobil vybavený 
naftovým motorem, benzínová pětitunka s nízkou korbou a s motorem 
vpředu a s řetězovým náhonem na klolech s pryžovými obručemi.

10. 9. 1799 byla v Praze založena Akademie výtvarných umění.
10. 9. 1975 zemřel britský fyzik sir Georg Paget Thomson, syn Josepha 

Johna Thomsona. Zabýval se zejména difrakcí elektronů a elektronografií. 
1937 získal spolu s C. J. Davissonem Nobelovu cenu za experimentální 
zkoumání ohybu elektronů v krystalech. 

11. 9. 1861 sbor obecních starších v Praze přijal usnesení o zavedení 
češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských městských školách farních, 
hlavních, triviálních, v Týnské hlavní a dívčí škole od počátku školního 
roku 1862-1863. 

11. 9. 1798 se narodil německý fyzik Franz Ernst Neumann. 1833 
stanovil vztah mezi symetrií krystalů a jejich optickými vlastnostmi. 
1845 publikoval první matematickou teorii indukce.

11. 9. 1816 se narodil německý optik Carl Zeiss. S profesorem E. K. 
Abbem a chemikem F. O. Schottem, kteří se zasloužili o hlavní technická 
řešení, založil v Jeně závod na výrobu optických přístrojů. 

11. 9. 1862 se narodil O. Henry, americký humorista a povídkář.
11. 9. 1932 se narodil Jerzy Afanasjev, polský básník, satirik dramatik 

a režisér.
12. 9. 1892 se v Praze narodil a 29. 2. 1976 zemřel český filmový 

podnikatel a režisér Václav Binovec. 
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12. 9. 1888 se narodil německý astrofyzik Kurt Felix Ernst Bottlinger. 
Zabýval se zejména hvězdnou astronomií a teorií relativity. 

13. 9. 1854 se narodil John Boyton Priestley, anglický prozaik, dra-
matik a literární kritik.

13. 9. 1949 zemřel dánský lékař a fyziolog Schack August Steenberg 
Krogh. Roku 1920 získal Nobelovu cenu za objev regulačního mecha-
nismu kapilár motorických nervů.

14. 9. 1769 se v Berlíně narodil německý přírodovědec, polyhistor a 
cestovatel Alexander von Humboldt.

14. 9. 1937 zemřel první československý prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk.

14. 9. 1938 poprvé vzlétla největší vyztužená vzducholoď všech dob 
- německá vzducholoď Graf Zeppelin II (LZ 130).

14. 9. 1698 se narodil francouzský fyzik a přírodovědec Charles 
Francois de Cisternay du Fay.

14. 9. 1977 zemřel kameraman německého původu Eugen Schúfftan. 
Od 1925 se používá jeho „Schúfftanův efekt“, spočívající na kombinaci 
maket a zrcadla při natáčení filmu.

15. 9. 1828 se narodil ruský chemik, autor chemických vzorců 
organických sloučenin a zakladatel ruské chemické školy Alexander 
Michajlovič Butlerov.

14. 9. 1860 se v Praze narodil český nakladatel Josef Richard Vilímek 
ml.

15. 9. 1867 se narodil Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek, 
básník a prozaik.

15. 9. 1846 bylo v Praze zavedeno plynové osvětlení ulic. Plynové 
lampy se rozsvítily na Staroměstském náměstí, v Celetné a Karlově ulici, 
na Ovocném trhu a na Národní třídě. 

15. 9. 1789 se narodil James Fenimore Cooper, americký romanopisec 
a povídkář.

15. 9. 1929 se narodil americký fyzik Murray Gell-Mann. Zabýval se 
zejména interakcemi elementárních částic a jejich uspořádáním v jednotný 
systém. Roku 1969 získal Nobelovu cenu.

15. 9. 1878 byla v banskoštiavnickém rudném revíru proražena štola 
císaře Josefa II., naše nejdelší historické důlní odvodňovací dílo. S jejím 
výkopem se započalo v březnu 1782. Celková délka této štoly, ústící u 
obce Voznica, je 16 310 m.

15. 9. 1968 byla v SSSR vypuštěna automatická stanice Zond 5, o tři 
dny později uskutečnila ve vzdálenosti 1950 km první bezpilotní oblet 
Měsíce.

16. 9. je Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, který vyhlásilo 
v roce 1994 VS OSN v den výročí podepsání Montrealského protokolu 
v roce 1987. 

16. 9. 1817 „objevil“ knihovník a archivář V. Hanka ve Dvoře Králové 
rukopis básní, jejichž původ byl kladen do 13. století. O rok později byl 
na Zelené Hoře u Nepomuku „nalezen“ rukopis pocházející údajně z 10. 
století. Později však bylo prokázáno, že šlo o padělky.

16. 9. 1853 se narodil německý biochemik Albrecht Kossel. 1910 mu 
byla udělena Nobelova cena za fyziologii a lékařství za práce o bílkovi-
nách a nukleových kyselinách.

16. 9. 1736 zemřel německý fyzik Gabriel Daniel Fahrenheit. Vyráběl 
fyzikální přístroje - tlakoměry. Roku 1724 zavedl teplotní stupnici, tzv. 
Fahrenheitovu.

17. 9. 1815 řídil ve Stromovce Josef Božek první parní vůz.
17. 9. 1899 se narodil grafik, malíř a ilustrátor knih pro dětí Petr 

Dillinger.
17. 9. 1873 se v Kroměříži narodil český malíř a grafik Max Švabinský. 

Byl držitelem Čestné ceny ze Světové výstavy 1900 v Paříži a jedním z 
nejmladších členů České akademie pro vědy, slovesnost a umění. Obdržel 
zlatou medaili z mezinárodní výstavy v Mnichově. Byl členem kuratoria 
Moderní galerie, členem vídeňského spolku umělců Hagenbund, profe-
sorem c. k. Akademie umění v Praze a osmkrát jejím rektorem.

18. 9. 1848 byla na českých gymnáziích zavedena čeština jako vyu-
čovací jazyk.

18. 9. 1984 přeletěl Joe Kittinger balonem Atlanský oceán. 14. 9. 
vzlétl v Caribou (stát Maine) a 18. 9. přistál v Montenotte v severní Itálii. 
Překonal vzdálenost 5 701 km za 86 hodin. Jeho balon nesl jméno Rosie 
O´Grady a byl naplněn 3000 m3 hélia.

18. 9. 1783 zemřel švýcarský matematik, fyzik a astronom Leonhard 
Euler. Určoval pohyby nebeských těles a zavedl nynější úpravu mate-

matiky.
19. 9. je Mezinárodní den míru.
19. 9. 1710 zemřel dánský astronom Ole Christtensen Rómer. Naro-

dil se 25. 9. 1644. Od 1681 byl ředitelem hvězdárny v Kodani. Podle 
zpoždění dob zatmění Jupiterových měsíců vypočítal v roce 1676, že 
rychlost světla je konečná.

20. 9. 1519 vyplul na první cestu kolem světa portugalský plavec 
Fernao de Magalhaes.

20. 9. 1778 se narodil ruský mořeplavec a objevitel Antarktidy Fadděj 
Faddějevič Belinsgauzen.

20. 9. 1878 se narodil Upton Sinclair, prozaik a dramatik.
20. 9. 1784 byla založena Královská česká společnost nauk. Vznikla 

z původní Soukromé společnosti nauk, založené v roce 1770.
20. 9. 1856 zemřel britský chemik Samuel Morison Brown, který v roce 

1850 použil jako první chlazení válců spalovacích motorů.
21. 9. je Mezinárodní den míru, slaví se vždy třetí úterý v září od 

roku 1982.
21. 9. 1922 se v Horní Kamenici v okrese Domažlice narodil český 

technik Karel Dlouhý. Pracoval jako konstruktér firmy Letov Praha a 
v Aeru Odolená Voda. Zabýval se konstrukcí větroňů a motorových 
letadel. Jako pilot se věnoval bezmotorovému létání.

21. 9. 1894 se v Žamberku v okrese Ústí nad Orlicí narodil český 
konstruktér Miroslav Hajn, od 1951 profesor ČVUT v Praze. Zabýval se 
konstrukcí letadel, nejvýznamnější je stíhací letoun B 534.

21. 9. 1832 zemřel Walter Scott, skotský romanopisec, básník a sběratel 
lidové slovesnosti.

21. 9. 1853 se v holandském Groningenu narodil Heike Kamerlingh-
Onnes. Sestrojil zařízení k získávání velmi nízkých teplot, kterým nejprve 
zkapalnil vzduch, pak vodík a helium. Toto zařízení jej také dovedlo 
v r. 1911 k objevu supravodivosti. R. 1913 mu byla udělena Nobelova 
cena za fyziku.

21. 9. 1913 se v Praze narodil český polygrafický specialista Karel 
Wick. Od 1943 do důchodu 1978 byl ředitelem tiskárny Prometheus 
provádějící nejobtížnější matematickou a fyzikální sazbu.

21. 9. 1427 byl učiněn společný zápis velkých obcí tří pražských měst 
o slavení jediného posvícení vždy v první neděli po sv. Václavu.

22. 9. 1575 byl v katedrále sv. Víta na Pražském hradě korunován 
Rudolf II. Habsburský na českého krále.

22. 9. 1791 se narodil britský fyzik a chemik Michael Faraday. Objevil 
indukci, samoindukci, diamagnetismus a zákony elektrolýzy, zavedl 
pojem elektrického. a magnetického. pole a siločar. Jeho představy mate-
maticky formuloval J. C. Maxwell. Roku 1831 nezávisle na Američanovi 
J. Henrym objevil elektromagnetickou indukci, na jejímž principu se 
v moderní době elektrická energie vyrábí.

22. 9. 1863 se narodil francouzský bakteriolog a objevitel bacilu moru 
Alexandre Yersin.

22. 9. 1718 obdržel tiskař Karel František Rosenmuller v Praze privi-
legium na první české periodické noviny, které vycházely pod názvem 
Pražské poštovské noviny.

23. 9. 1938 vyhlásila československá vláda všeobecnou mobilizaci 
záloh do 40 let a všech příslušníků speciálních jednotek. 30. 9. 1938 
vláda přijala mnichovský diktát.

23. 9. 1875 vyjela do pražských ulic první tramvaj. Byla tažena koněm, 
trať byla jednokolejná, 3,5 km dlouhá, s výhybkami ve stanicích a vedla 
od Národního divadla přes Příkopy a Národní třídu k řetězovému mostu 
a do Karlína. Do roku 1884 měla již šest tratí.

23. 9. 1738 zemřel Herman Boerhaave, významný představitel medi-
cíny a tehdejší vzor lékařů Evropě.

23. 9. 1907 se narodil herec František Filipovský.
23. 9. 1819 se narodil francouzský fyzik Armand Hippolyte Louis 

Fizeau. Roku 1849 stanovil pozemským měřením rychlost světla ve 
vzduchu na c = 315 300 km. s-1. Roku 1879 zdokonalením jeho metody 
A Cornu dosáhl výsledku c= 300 030 km. s-1.

23. 9. 1861 se narodil německý technik Robert August Bosch. Roku 
1887 založil ve Stuttgartu továrnu, kde se začala vyrábět magnetová 
zapalování pro spalovací motory.

23. 9. 1939 v Londýně zemřel významný rakouský neurolog a psy-
chiatr Sigmund Freud, zakladatel psychoterapeutické školy a nové 
psychoterapeutické metody zvané psychoanalýza.

24. 9. 1858 se narodil německý optik Karl Pulfrich. Od 1890 byl 
vědeckým pracovníkem Zeissových závodů v Jeně. Vynalezl stereo-
komparátor, sestrojil refraktometr a další optické přístroje. Zabýval se 

(pokračování na následující straně)
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též fyzikální optikou.

24. 9. 1904 zemřel dánský lékař a zakladatel moderní fototerapie 
Niels Ryberg Finsen. Roku 1903 mu byla udělena Nobelova cena za 
objev speciálního způsobu léčení některých nemocí, zvláště tuberkulózy 
kůže pomocí koncentrovaného umělého slunečního světla. V roce 1896 
založil v Kodani ústav pro léčení světlem, navrhl přístroj, který vydával 
umělé sluneční světlo a v roce 1898 vyléčil svou dnes zvanou Finsenovou 
lampou lupus.

25. 9. je Mezinárodní den neslyšících.
25. 9. 1899 se narodil Ondřej Sekora, autor knih pro děti.
25. 9. 1513 objevil Španěl Vasco Núnez de Balboa Tichý oceán. 

Včetně okrajových moří tvoří jeho plochu 166 240 000 km2, což je 45,8 
% světového oceánu. Jeho střední hloubka je 3 939 m. Nejhlubší část v 
Mariánském příkopu v Tichém oceánu byla poprvé přesně změřena v roce 
1951 britskou výzkumnou lodí Challenger. Širokopásmový echolokátor 
určil hloubku na 10 863 m. 1959 provedla nové měření posádka sovět-
ské výzkumné lodi Vítěz a pomocí vícepaprskového sonaru naměřila 
hloubku 11 034 m.

25. 9. 1897 se narodil prozaik William Faulkner, nositel Nobelovy 
ceny. 

26. 9. 1868 zemřel matematik August Ferdinand Mobius, autor nové 
klasifikace křivek a ploch, jeden ze zakladatelů topologie.

26. 9. 1212 vydal římský král Fridrich II. Zlatou bulu sicilskou, 
v níž vymezil postavení českého krále a Čech vůči říši. Mimo jiné 
v ní potvrdil nedělitelnost území českého státu, dědičnost královského 
titulu a český král se stal i jedním ze sedmi kurfiřtů, oprávněných volit 
římského krále.

27. 9. je Světový den cestovního ruchu. Byl vyhlášen roku 1979.
27. 9. 1953 byl otevřen Letenský tunel, jehož výstavba začala 28. 

9. 1949.
27. 9. 1924 se narodil prozaik, básník, literární kritik, překladatel a 

scénárista Josef Škvorecký.
28. 9. 1953 zemřel americký astronom Edwin Powell Hubble. Jako 

první rozlišil v roce 1926 jednotlivé hvězdy v galaxiích a dokázal tak, že 
jsou hvězdnými soustavami. Objevil vzdalování galaxií a stanovil kon-
stantu úměrnosti mezi rychlostí vzdalování galaxií a jejich vzdáleností, 
která nese jeho jméno.

28. 9. 1898 vyjela po trati koňky první elektrická tramvaj z náměstí 
Republiky do královské obory. Koňka pak jezdila spíše jako atrakce až 
do 12. 5. 1905.

29. 9. 1931 byla v Tróji otevřena Pražská zoologická zahrada, vy-
tvořená podle architektonického projektu J. Fuchse. Hlavní zásluhu na 
vzniku zoologické zahrady měl český zoolog a ornitolog J. Janda, který 
se stal jejím prvním ředitelem.

29. 9.1902 zemřel francouzský prozaik a publicista Émile Zola.
30. 9. je Světový den srdce. Od roku 2000.
30. 9. je Světový den překladatelů.
30. 9. je Světový den moří.
30. 9. 1927 byla založena Mezinárodní federace knihovnických 

sdružení a institucí.

Američané v Králíkách
Od 1. do 8. srpna 2010 se v Králíkách v penzionu Adlerberg konal 

pod názvem English camp tábor s výukou angličtiny. Camp pořádala 
Jednota bratrská ve spolupráci s devítičlenným týmem mladých 
lidí z americké letecké základny v Německu. Tábora se zúčastnilo 
29 studentů z východních Čech ve věku od 13 do 18 let, z toho 6 
bylo z Králík a okolí. Kromě výuky angličtiny, při které se studenti 
seznámili s historií a zajímavostmi několika států USA, byla pro 
studenty připravena celá řada dalších aktivit jako celodenní výlet, 
akční týmové hry, natáčení videa s vyhlášením filmových táborových 
Oscarů, výroba šperků z korálků, večerní akční hra „mafiáni a agenti“ 
v centru města atd. 

Setkání a spolupráce českých a amerických studentů byla vzájemně 
velmi přínosná. Čeští studenti měli mnoho příležitostí mluvit anglic-
ky a překonávat tak přirozený ostych používat tento jazyk v praxi. 
Mladí Američané si chválili českou kuchyni, rovněž se jim líbilo naše 
město. Říkali, že je to tu velmi podobné jako v západním Německu, 
což je docela dobrý kompliment, že? Někteří Američané se naučili 
několik českých vět a bylo legrační slyšet z jejich úst „dobrý den“ 
s americkým přízvukem. Jak asi zní naše angličtina jejich uším? 

Celkově můžeme říci, že se první králický English camp velmi 
vydařil, studenti z obou stran hranic si camp užili a všichni včetně 
nás vedoucích se těšíme se na příští ročník.

Pro Králický zpravodaj napsal Petr Appl

Služba veřejných
telefonních automatů
Český telekomunikační úřad zpracoval pro rok 2011 změnu ná-

vrhu rozhodnutí o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby 
dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů

Nedílnou součástí návrhu rozhodnutí je příloha obsahující seznam 
veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby 
pro rok 2011. Podle tohoto návrhu budou na Králicku provozovány 
veřejné telefonní automaty v roce 2011 v těchto lokalitách:

Králíky, Velké náměstí; Dolní Morava (místní část Velká Morava 
– u prodejny potravin); Červená Voda (Moravský Karlov); Lichkov; 
Mladkov (Vlčkovice).

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit v souladu s usta-
novením § 130 odst. 6 zákona do 1 měsíce ode dne uveřejnění 
této výzvy.

ČTÚ čj. 100 041/2010-610/III. vyř. odbor regulace komunikač-
ních činností a poštovních služeb

Seznam lokalit naleznete zde:
http://www.ctu.cz/cs/download/univerzalni_sluzba/navrhy/roz-

hodnuti_us_cj_100041_2010-610_telefonica_o2_vta-priloha.xls
V konečném důsledku to znamená zrušení těchto veřejných te-

lefonních stanic: Králíky (část Horní Lipka); Králíky, ul. Orlická; 
Červená Voda (část Dolní Orlice); Mladkov.

Město Králíky Vás zve v pondělí 4. 
října 2010 na předvolební setkání 
s lídry kandidátek pro volby do měst-
ského zastupitelstva. Bližší informa-
ce o programu budou zveřejněny 
v průběhu září na www.kraliky.eu.
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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   B Y T
bytovou jednotku: č. 4

číslo popisné: 4     ulice: Velké náměstí
velikost bytu: 1 + 1        celková plocha bytu: 100,14 m2

vybavení bytu: vytápění plynové, sociální zařízení v
bytě, sporák komb., plynový kotel, vestavěné skříně

předpis měsíčního nájemného: 4.433,- Kč
předpokládaná měs. záloha na služby/1 osoba: 300,- Kč

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

termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 10. 2010
konečný termín přijímání žádostí: 20. 9. 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. 465670742, fax 465631321

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T   B Y T
bytovou jednotku: č. 38

číslo popisné: 662/3     ulice: V Bytovkách
velikost bytu: 1 + 1        celková plocha bytu: 32,24 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední, sociální zařízení v
bytě, kuchyňská linka, sporák komb., karma

předpis měsíčního nájemného: 1.046,- Kč
předpokládaná měs. záloha na služby/1 osoba: 1.535,- Kč

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

termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 10. 2010
konečný termín přijímání žádostí: 20. 9. 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.

Doplňková činnost na Gymnáziu v Králíkách
V nabídce kurzů pokračujeme i ve škol-

ním roce 2010/2011. Kurz anglického ja-
zyka bude pokračovat automaticky, s tím, 
že jeho účastníci budou „povýšeni“, tak 
jak rostou jejich znalosti, ale předpoklá-
dáme otevření kurzu pro začátečníky.

Kurzy budou opět probíhat v budově 
gymnázia na Velkém náměstí od měsíce 
října a budou organizovány v délce dvou 
vyučovacích hodin (2 x 45 minut) jednou 
týdně. Jejich začátek bude v odpoledních 
hodinách po skončení vyučování, zpravi-
dla po 15. hodině, ještě pozdější začátek 

po 17., event. okolo 18. hodiny by neměl 
být problémem. Lektoři jsou z řad peda-
gogů gymnázia. Cena zůstává 50,-Kč/
osobu za jednu vyučovací hodinu. Mi-
nimální počet pro otevření kurzu je 5 
účastníků. Maximální počet účastníků 
v jednom kurzu je 15.

Do kurzů je možné se přihlásit buď 
osobně v budově školy na Velkém 
náměstí v Králíkách, ve sborovně v 1. 
patře, u paní Zdenky Kolbové, dále 
prostřednictvím emailu na adresu: 
gymnkral@zamberk.alberon.cz nebo 

telefonicky na tel č. 465618478 (sbo-
rovna). Přihlásit se výše uvedenými 
způsoby bude možné do pátku 17. září 
2010, poté bude zveřejněn seznam 
kurzů, které budou otevřeny tak, aby se 
v průběhu měsíce října mohly naplno 
rozeběhnout. Do přihlášky uvádějte 
Vaše jméno a příjmení, kontakt na Vás 
a název kurzu, o který máte zájem. 
Vaše přihlášky budou po podání brány 
jako závazné. 

Informační schůzka pro Anglický 
jazyk proběhne v pondělí 20. 9. 2010 
od 16:00 v budově gymnázia.

Nabídka kurzů:

Lektor Kurz

Mgr. Z. Kolbová - Jazykový kurz - anglický jazyk - začátečníci a mírně pokročilí

Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele školy.
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Názory maturantů 1952 na situaci ve školství 1945 - 1954
Předesílám, že tento článek reaguje na 

Králický zpravodaj 5/2008, str.18-19, kde byl 
uveřejněn článek Školství v Králíkách v letech 
1945-1954. Autorkou byla PhDr. Helena Nos-
ková,Csc. Divím se, že tento počin nevzbouřil 
králickou veřejnost natolik, aby nedovolila 
hovořit do těchto záležitostí osobám, které ne-
mají s městem nic společného a snaží se využít 
uváděných událostí k nějaké“vědecké“ práci. 
Už samotný nadpis vyjadřuje stav, ve kterém 
králické školství nebylo.

Především k onomu prý nešťastnému pochodu 
míru v dubnu 1951. Před jeho zahájením nikdo 
nevysvětlil gymnazistům cíl uváděné akce, průběh 
organizace při pochodu s nelehkými transparenty 
a za ne zrovna příznivého počasí. Vše bylo pone-
cháno na studentech, jak se zachovají.

V té době, což nám nikdo neřekl, došlo k výmě-
ně ředitele gymnázia, dosavadní profesor a ředitel 
H. Šantl byl z nějakých nám oficiálně neznámých 
důvodů lokalizován někam jinam a dle uváděného 
článku přijal nabízenou funkci ředitele Gymnázia 
doktor filologie a profesor češtiny Tříska. 

Pan prof. Tříska se hájil dle písemných 
záznamů, že byl začátečník, bylo to jeho první 
místo, neměl k ředitelství zkušenosti odborné ani 
pedagogické, ale protože jej nějaký soudruh Tluka 
přesvědčil, že je jediným schopným člověkem na 
okrese, který by se mohl ředitelství ujmout. Tuto 
zodpovědnou funkci převzal, najednou už 
nebyl samotář a to že nerad poroučel mu už 
nevadilo, šel sice příkladem a nekontroloval 
své příkazy prý na 100%. Po stránce politické 
výchovy zůstal pozadu, ve třetí klasifikační 
poradě (dva dny před pochodem míru)„ jsme 
konstatovali špatné uvědomění žactva.„ A to 
bylo už v hodině dvanácté, kdy jsme se dali do 
dohánění politického vychovávání…

Naše závěry: Málokdo věděl, kdo je novým 
ředitelem gymnázia, zvláště když se osobně 
nezúčastnil tak významné politické akce jako byl 
tehdy pochod míru organizovaný KSČ, ale zřejmě 
profesor H. Šantl byl pověřen organizací onoho 
mírového pochodu, protože se k tomu písemně 
vyjádřil téměř po padesáti letech.

Zatím, co profesorský sbor společně pocho-
doval a zabýval se sám se sebou, studenti nižších 
ročníků od kvartánů po sextány se projevovali 
téměř přirozeně uskutečňováním pubertálních 
kousků. A vzhledem ke špatnému počasí se nebylo 
čemu divit.

Kde byli třídní učitelé, kteří by své žáky 
mohli usměrnit a politicky ovlivnit? Pokud by 
organizátor či ředitel tímto způsobem řídili po-
chod, pak nemusela být žádná aféra či případ 
králického gymnázia. 

Nebyli by vyloučeni žádní studenti, nebyly 
by trojky z mravů. Nebyl by ani jeden mrtvý 
student Robert Semerád z Prahy, který po 
svém vyloučení ze všech středních škol v Česko-
slovensku se pokusil utéci do svobodného světa 
a po postřelení na státní hranici zemřel.

Učitelé (profesoři) by nebyli protiprávně 
z politických nebo dokonce náboženských 
důvodů vyhazováni a přemísťováni. Zvláštní, 
ale byla skutečnost, že místní, králičtí studenti 
s podobným proviněním byli do jisté míry par-
donováni a dle názoru jednoho z postižených 
Š. B. zřejmě zde hrála role společenských či 
dokonce rodinných vztahů.

Takže hlavní podíl nejen morální, ale i poli-
tický zůstal „Černému Petrovi“ tj. úřadujícímu 
řediteli gymnázia v Králíkách a funkcionářům 

KSČ jako s. Zburník a jeho dceři - naší spo-
lustudentce, jež se za tyto zásluhy vypracovala 
na funkcionářku SNB. Samozřejmě totalitní 
režim řízený KSČ to vyžadoval a vytvářel pro 
tuto činnost výraznou kulisu.

Neznám onu filozofickou pracovnici ČAV, 
která napsala předchozí vědeckou práci, ale dou-
fám jenom, že na případu králického gymnázia si 
nedělala Diplomovou práci.

1. Jakási síla tradice (sice komunistické) 
tady žádná neexistuje. Důkazem toho je sku-
tečnost, že o existenci střední školy rozhodovali 
nekvalifikovaní orgánové pod nátlakem škol-
ských orgánů KSČ. Žamberecké gymnázium 
potřebovalo dostatečný počet žáků a tudíž bylo 
nasnadě jak toho využít a dosáhnout.

2. Jestliže pisatelce předchozích závěrů slou-
žily jako hlavní dokumenty Záznamy z kronik 
totalitního státu, protokoly příslušníků SNB, 
Usnesení ÚV KSČ k otázkám školství a jiné 
stranické dokumenty, pak je to důkazem, že 
neměla zájem případ králického gymnázia 
uvést do správné polohy oproštěné veškeré 
komunistické ideologie.

3. S přímými účastníky tj. studenty nehovo-
řila přesto, že dodnes žije řada osob tenkráte 
působících ve Výboru ŠS ČSM nejvyšších 
ročníků, ani se členy výboru, který přímo v té 
době byl ve funkci. Zřejmě nešlo o skutečnou 
podstatu o stavu tehdejšího školství, když 
k jeho zhodnocení postačovaly pouze veškeré 
písemné materiály orgánů tehdejšího totalit-
ního režimu. Jak si může dovolit tato osoba 
hodnotit propagační, kulturní a sportovní 
činnost gymnázia, když názory maturantů pro 
ni nebyly důležité. Dovoluji si konstatovat, že 
taková činnost jakou vyvíjelo tehdejší gym-
názium, nevyvíjelo žádné jiné v celé tehdejší 
republice. A to jsme byli podle pana dočasného 
ředitele špatně uvědomělé žactvo.

Bez přímé účasti a aktivity většiny studentů a 
studentek a za pomoci několika skutečných kan-
torů jako byli první ředitel František Tvrdý, Leoš 
Kosek, učitel Bohumil Peřina, Miroslav Vojtěch 
a Otakar Richter by bylo gymnázium dávno 
zlikvidováno přes zásluhy významných občanů 
města, kteří se podíleli na jeho zakládání. A těmto 
občanům patří dík za vybudování první střední 
školy v Králíkách. Byli to pánové: Jan Lorenc, 
Josef Pávek, Josef Pelikán a Miroslav Jireš.

Rovněž patří dík současným funkcionářům 
Městského úřadu, kteří se snaží udělat vše pro 
zachování dosavadního gymnázia. 

4. Dokonce později zvolený předseda ŠS 
ČSM Štefan Kapusník vyvinul úsilí ke změně 
rozhodnutí o vyloučení spolužáka Šebka tím, 
že s ním zajel do Hradce Králové na ŠO KNV, 
aby dokázal neoprávněnost jeho vyloučení. „Je 
samozřejmé, že školští orgánové nás nebrali 
v úvahu a doslova nás vystrčili za dveře. „A 
tedy posledním, kdo byl potrestán za události 
mírového pochodu (za snahu dokázat neopráv-
něnost vyloučení studenta Šebka) byl student 
Š. Kapusník, jakmile složil funkci předsedy 
před maturitou. Třídní profesor předávaje 
vysvědčení nebyl schopen zdůvodnit proč a kdo 
rozhodl o potrestání trojkou z mravů.

Závěrem lze konstatovat, že existenci Gym-
názia v Králíkách nebrání v současné době 
žádná komunistická tradice, ale především 
skutečnost, že počáteční orientace školy na osm 
tříd výběrové školy nebyla správně zvolena na 
počty žáků v této pohraniční oblasti.

Odčerpávala totiž nejlepší žáky ze ZDŠ, 
zeslabovala jejich počty a snižovala výsledky.

Rovněž je zapotřebí zdůraznit, že v současné 
svobodné a tržní společnosti je nutné vyvinout 
celou řadu ekonomických opatření, dotací spon-
zorů a pomoc Pardubického kraje k zachování 
dosavadního a ustáleného Gymnázia.

Proč nepromluví desítky absolventů z Králík, 
aby zachovali gymnázium pro své vnuky? Copak 
téměř 800 maturantů není úžasný výsledek pro 
společnost? Většina z nich jsou vysokoškoláci, 
vědečtí pracovníci, lékaři a pracující v jiných 
významných oborech po celé dnes už jenom 
České republice.

Za maturanty 1952 zpracoval a napsal:
1. července 2010: Štefan Kapusník

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.

Koupím chatu nebo cha-
lupu v Králikách a okolí. 
Může být i k rekonstrukci. 

Tel: 777 114 004.

Větší rodina koupí rodinný 
dům na králicku popř. 
i  j inde v okrese UO. 

Tel: 602 308 774.

Poznámka redakce:
Článek zveřejněný v čísle 5/2008 byl pouze 

dílčí částí obsáhlé sociologické studie (Socio-
logický ústav Akademie věd České republiky). 
Tento dílčí materiál otiskla redakce KZ se 
souhlasem autorky paní PhDr. Heleny Noskové, 
CSc. , nejednalo se o článek zaslaný redakci KZ 
z podnětu autorky. Sociologický ústav Akademie 
věd dlouhodobě spolupracuje s městy regionu 
včetně Sdružení obcí Orlicko. Vědecký tým se 
dlouhodobě zabývá také rozvojovou studií re-
gionu a spolupracoval s gymnáziem Králíky na 
některých projektech. Pro bližší seznámení s re-
alizovanými projekty a vědeckou prací autorky 
článku lze navštívit tyto webové stránky:
http://www.usd.cas.cz/cs/pracovnici/helena-nos-
kova. Je jasné, že události tehdejších let nemohou 
badatelé objektivně analyzovat a interpretovat 
z dostupných tendenčních materiálů (archivy 
státních organizací atd.) bez informací přímých 
účastníků. Pokud by zpracovatelé studie měli 
v době zpracování přímý kontakt na tehdejší účast-
níky, určitě by uvedli jejich názory vedle úředních 
záznamů poplatných té době. Je jasné, že zveřejně-
ní několika stránek z obsáhlé sociologické studie 
zaměřené na komunistické reformy ve školství a 
jejich vliv na vzdělávání na Králicku může působit 
jako nesouvislé čtení vytržené z kontextu. Velmi 
děkujeme za zaslané připomínky. Ke zveřejněnému 
článku již redakce obdržela vyjádření dalšího 
přímého účastníka pana Ing. Lubomíra Petráňka. 
Také jemu děkujeme za připomínky. 

Za redakci KZ Jan Divíšek
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Informace pro tisk - Vojenské muzeum Králíky
29. 6. 2010 - Stavbu Vojenského muzea 

Králíky provedla pro investora město Králíky 
společnost STRABAG a.s., a to formou gene-
rální dodávky. Výstavba započala v září roku 
2009 a byla ukončena v červnu roku 2010.

Areál bývalého zemědělského družstva byl 
přebudováván dle specifických požadavků in-
vestora na moderní a atraktivní muzejní objekt. 
Muzeum nabízí vyvážený poměr exteriérové 
i interiérové výstavní plochy pro prezentova-
nou vojenskou techniku. Vedle expozic bylo 
vybudováno i odpovídající technické zázemí 
pro opravu a údržbu vystavovaných exponátů. 

Pro pořádání společenských akcí je vybudová-
na nová tribuna a předváděcí plocha. Součástí 
areálu muzea je také funkční replika vojenské 
chaty z první republiky.

Generální dodavatel stavby STRABAG 
a.s.

Společnost STRABAG a.s., náležející 
do rodiny rakouského stavebního koncernu 
STRABAG SE, působí na českém stavebním 
trhu od roku 1994 a se svými 2465 zaměst-
nanci a ročním obratem 16,7 miliard korun 
patří mezi největší české stavební společnosti. 
STRABAG a.s. je dlouhodobě spolehlivým 

partnerem komunálních a krajských zadavate-
lů, státu i soukromých investorů pro všechny 
úkoly v oblasti pozemních, inženýrských a 
dopravních staveb.

Kontaktní osoba:
STRABAG a.s.
Jaroslava Trlicová
E-mail: pr@strabag.com

Informace z denního
tábora pro děti

V srpnu proběhl denní tábor „Dva týdny o přírodě a zvířatech“ 
určený dětem z Červené Vody a Králík.

Celkem se zúčastnilo 17 dětí. Tábor se konal od 9. - 13. 8., od 
16. - 20. 8. 2010, v rámci projektu „Deset dní ekologických aktivit 
pro děti o prázdninách“, který podpořil Pardubický kraj.

Pro děti bylo připraveno mnoho aktivit např. setkání se zvířaty 
a péče o ně: kozy, koně, ovce; jízda na koni, střílení z luku, hry 
v přírodě a v „našem“ lese, aktivity o přírodě a zvířatech, mini-
olympiáda, příprava ohně, každodenní opékání (a jednou i vaření) 
na ohni; pěší výlety (k Jeřábu, Křížová hora, klášter, sběr lesních 
plodů, hra woopalo, hledání pokladu a další. Podle ohlasu dětí, se 
jim aktivity tábora líbily. Každý den přinesl nové zážitky a zkuše-
nosti, děti přitom nemusely spát mimo svůj domov.

Denní tábor připravila z. o. ČSOP Společnost pro zvířata, vedoucí 
Dita Michaličková.

Děkujeme Pardubickému kraji za podporu a ZŠ Červená Voda 
za poskytnutí zázemí.

Jazykové kurzy
• Němčina pro začátečníky
• Německá konverzace pro pokročilé
• Angličtina pro začátečníky

Organizace kurzů: - začátek října 2010
 - 25 lekcí po 90 min, 1x týdně
 - ukončení květen 2011
 - maximálně 6 účastníků v kurzu

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Dušan Krabec,
(do 30. 9. 2010) Jana Švermy 700, Králíky

 Tel. 604 551 454,
 mail: d.krabec@orlicko.cz

Zveme všechny spoluobčany do hotelu 
Beseda ve čtvrtek 15. října na

II. odpoledne s písničkou
Začátek v 16 hodin.
Těšíme se, že si s námi přijdete zazpívat.

Lalakroužek
pěvecký kroužek seniorů

Nové oficiální stránky Gymnázia a 
základní školy Králíky:

www.gazskraliky.cz
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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 odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, které je 
možno si přisvojit. S nalezenými psy je možno se seznámit a prohlédnout si je každý 
pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.

Poutní kostel a klášter nad Králíkami
Pro stavbu kláštera a poutního kostela 

měl velký význam Kryštof Schlieman. Byl 
v letech 1691 až do 21. ledna 1702 farářem v 
Králíkách. Schlieman se narodil v Prostřední 
Lipce v rodině rychtáře. Rodina Schliemano-
vých byla bohatá, mj. v oblasti mezi Horní 
Lipkou a Moravou těžila stříbro. Schlieman 
po svém vysvěcení byl kaplanem v Lan-
škrouně, pak farářem v Novém Těšíně na 
Moravě. Schlieman byl dědicem pozemků, 
které se nacházely v blízkosti Dolní Hedče. 
Tyto pozemky směnil za pozemky vedle 
budovaného kostela a věnoval je na stavbu 
kláštera. Svým nadšením získával farníky v 
Králíkách k pomocným pracím, např. k no-
šení stavebního materiálu na kopec.

Smlouva na stavbu kostela a kláštera byla 
uzavřena 12. července 1698. Na podkladech 
pro tuto smlouvu se podílel představitel 
německé provincie řádu servitů neboli slu-
žebníků blahoslavené Panny Marie. Němečtí 
servité byli vybráni zřejmě proto, že jak 
v Králíkách, tak i v okolních místech, žilo 
převážně německy mluvící obyvatelstvo. 
Řád vyslal do Králík dva mnichy, a to Ar-
nošta M. Schrüttera a  Fr. Sigismunda M. 
Proksche. Postupně přicházeli další a roku 
1706 jich zde žilo dvacetčtyři. V roce 1706 
Becker převedl smlouvou poutní místo na 
řád servitů.

Ekonomické a hospodářské zázemí kláš-
teru zajišťoval majitel panství hrabě Althan. 
Dokonce servitům v pravidelných termínech 
vozil hraběcí posel poštu k odeslání do 
Kladska a zpět do Králík jim doručoval 
došlou poštu. 

Již v 13. století rozšiřoval toskánský 
řád servitů tématiku bolestí Panny Marie. 
Tématem se zabývala synoda v Kolíně roku 
1423. V průběhu 15. století se počet bolestí 
Panny Marie ustálil na sedmi. Zaměření 
řádu na bolesti Panny Marie se projevilo 
i na stavebním vzhledu králického areálu. 
Kostel s ambity zdobí sedm věží ke cti Sed-
mibolestné Panny Marie. V roce 1704 nechal 
Becker při poutní cestě z Králík ke klášteru 
vystavět osm šestibokých kaplí. V sedmi 
kaplích bylo znázorněno Sedm bolestí Panny 
Marie. Výjevy v kaplích byly orientovány 
takto: 1. Spasitel se potí krví na Olivetské 
hoře, 2. zajetí Krista, 3. nelidské bičování, 4. 
korunování trním, 5. nesení kříže, 6. přípravy 
k ukřižování - Spasiteli bylo strženo roucho, 
7. Křižování Krista. Lichý počet kaplí podél 
cesty neodpovídal představě stavitele a tak 
byla přidána ještě jedna kaple. V této osmé 
kapli bylo sejmutí z kříže. Jednotlivé výjevy 
byly znázorněny dřevěnými polychromo-
vanými plastikami, které vytvořil neznámý, 
talentovaný mistr před rokem 1740. V každé 
kapli byla kamenná deska, na které bylo 
krátké pojednání o zobrazených výjevech a 
napomenutí k pokání. Nad kaplemi nahoře je 
postaven portál z tesaného kamene. Stoupání 
k němu je po sedmkrát sedmi schodech.

Již roku 1710 přišlo na Horu Matky Boží 

(pokračování ze strany 1)

na 10 000 poutníků v čele s biskupem a třemi 
feudály prosit o záchranu před morem. Počet 
poutníků neustále rostl. K roku 1728 je dolo-
žena rekordní účast 152 000 poutníků.

Náboženský život v Českých zemích po-
znamenal rozmach náboženských bratrstev. 
Církevní instituce je vnímaly jako jeden z dů-
ležitých prostředků pro aktivizaci laického 
prvku v náboženském životě a proto jejich 
existenci podporovaly. Bratrstva, která byla 
zakládána řády, šířila jejich kulty. Dokonce 
některé řády měly výsadní právo zakládat 
bratrstva se „svými“ kulty. Vedle dominikánů 
a karmelitánů to byli i servité. Ti byli ve svém 
řádovém životě zaměřeni na kult Kristovy 
matky oplakávající svého ukřižovaného syna 
– Panny Marie Bolestné. Řádová bratrstva 
servitů šířila tento kult pod titulem Panny 
Marie Bolestné s černým škapulířem.

V roce 1706 napsal představený králické-
ho kláštera, že při klášteře je arcibratrstvo 
sedmi bolestí Panny Marie. Pro zacházení a 
hospodaření bratrstev s jejich majetkem exis-
tovala pevná pravidla. Majetek králického 
bratrstva Bolestí Panny Marie tvořily hotové 
peníze, dvě kramářské boudy, kde se prodá-
valy křížky, růžence, obrázky apod., stříbrná 
korunka na sošku Bolestné Panny Marie, 
šatečky na sochu – jedny zdobené zlatem, 
jiné stříbrem a další barevné, dále zlatem 
zdobený škapulíř, sedm obrázků o bolestech 

Panny Marie, dřevěné štafírované křížky, 
plotny na tištění svatých obrázků.

Vztahy mezi farou v Králíkách a klášterem 
se vyhrotily v polovině 18. století. Králický 
farář si stěžoval na duchovní v klášteře. 
Vadila mu velká podpora, kterou majitel 
panství směroval na klášter a měl pocit, že 
se tak děje na úkor farního kostela. Klášter 
si však zachovával svoji nedotknutelnost a 
nemínil s místním farářem diskutovat. S bo-
lestí hleděl králický farář na skutečnost, že 
nejenom poutníci ale i většina jeho oveček 
chodila raději do klášterního kostela a podle 
jeho mínění se tak dělo na úkor farního 
kostela. Vzhledem k tomu, že se ve farním 
kostele snížil počet odsloužených mší, 
majitel panství, jako patron kostela, snížil 
částku na placení faráře a kaplana. S většími 
či menšími pauzami se spor vlekl po celou 
druhou polovinu 18. století.

O poutích, které přicházely na Horu 
Matky Boží, můžeme říci, že to byli poutě 
kající. Obtíže cesty spojené s mnoha oběť-
mi a sebezapíráním byly zároveň skutkem 
kajícím a pokáním. Poutě a poutníky těžce 
zasáhla nařízení císaře Josefa II. v letech 
1783 – 1784.

(Použito pramenů z fondů Velkostatek 
Králíky, Farní úřad Králíky, Velkostatek 
Kyšperk)

Věra Sekotová
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23. 6.
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o vý-

půjčce ze dne 17. 9. 2009 mezi městem Krá-
líky a příspěvkovou organizací Gymnázium 
a základní škola Králíky, týkající se změny 
předmětu výpůjčky.

RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu 
nástavbového bytu č. 34 v čp. 658/2 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách v souladu s pravidly 
pro pronajímání bytů.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 273/1 v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se sta-
vebním záměrem – „napojení domu čp. 269 
v ul. Hluboká na splaškovou kanalizaci“ pana 
Bartoně, bytem Králíky, Mlýnice (v zastoupení 
pana Pohla).

RM schvaluje zřízení věcného břemene spo-
čívající ve zřízení (uložení), provozu, údržby a 
oprav podzemního vedení veřejné komunikační 
sítě na pozemcích st.p.č. 231 a p.p.č. 355/2 
v k.ú. Dolní Boříkovice ve smyslu ustanovení 
§ 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elek-
tronických komunikacích a změně dalších 
zákonů, pro oprávněnou a.s. Telefónica O2 
Czech Republic, Praha a to na dobu neurčitou 
za jednorázovou náhradu 1.000 Kč + DPH. 

RM schvaluje dodatek smlouvy č. 1 ke 
smlouvě o dílo uzavřenou s firmou Haupt, 
LETOHRAD a pověřuje starostku podpisem 
dodatku.

RM souhlasí se skácením 1 ks javoru na 
p.p.č. 1453/1 v k.ú. Dolní Boříkovice a sou-
časně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z javoru s panem 
Temňákem, Dolní Boříkovice za podmínky, že 
veškeré práce budou provedeny na jeho náklad 
a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.

RM souhlasí s hostováním cirkusu „Alegria“ 
v Králíkách na pozemkové parcele č. 1071/1 
(vedle prodejny Penny Market), a to ve dnech 
29. - 30. 6. 2010. Pořadatel akce je povinen po 
skončení akce provést kompletní úklid veřej-
ného prostranství.

RM schvaluje prodloužení hodiny nočního 
klidu dne 3. 7. 2010 do 01.00 hod. následujícího 
dne pro akci Festival neprofesionálních hudeb-
ních skupin, pořadatel KD Klub Na Střelnici.

RM schvaluje prodloužení hodiny nočního 
klidu dne 17. 7. 2010 do 02.00 hod. násle-
dujícího dne pro akci festival ARTEX 2010, 
pořadatel KD Klub Na Střelnici.

RM schvaluje prodloužení hodiny nočního 
klidu dne 26. 7. 2010 do 24.00 hod. pro akci 
MTBCHALLENGE 2010.

RM schvaluje bezplatné zapůjčení 1 ks nůž-
kového stanu na akci Závod malých motocyklů 
dne 26. 6. 2010.

30. 6.
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 

1822/50 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje. Záro-
veň  RM schvaluje pozemek zatížit věcným 
břemenem spočívajícím v umístění veřejného 
osvětlení a práva vstupu na pozemek za účelem 
oprav a údržby zařízení pro oprávněné město, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně.

RM schvaluje zatížit pozemek p.p.č. 1822/33 
v k.ú. Králíky ve vlastnictví pana Marečka, 
Králíky, věcným břemenem spočívajícím v ulo-
žení kanalizace a práva vstupu na pozemek za 
účelem oprav a údržby zařízení pro oprávněné 
město, věcné břemeno se zřizuje na dobu neu-
rčitou a bezúplatně.

RM souhlasí pro školní rok 2010/2011 
s přijetím sourozenců Pavelkových s trvalým 
bydlištěm v územním obvodu obce Červená 
Voda do MŠ Červený Potok, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí, detašované pracoviště Pro-
střední Lipka.

RM schvaluje udělení výjimky pro MŠ Pi-
vovarská, Králíky takto: oddělení bez integro-
vaných dětí maximální počet dětí ve třídě 27, 
oddělení s integrovanými dětmi – maximální 
počet dětí ve třídě 23.

RM souhlasí pro školní rok 2010/2011 
s přijetím dětí uvedených v písemné žádosti 
MŠ s trvalým bydlištěm v územním obvodu 
obce Červená Voda do MŠ Pivovarská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí.

RM bere na vědomí protokol o výsledku 
provedené kontroly – „Hospodaření s veřejný-
mi prostředky, Roční uzávěrka k 31. 12. 2009“ 
provedeného firmou AV – AUDITING, spol. 
s r.o. u organizace Městská knihovna Králíky. 

RM bere na vědomí protokol o výsledku 
provedené kontroly – „Hospodaření s veřejný-
mi prostředky, Roční uzávěrka k 31. 12. 2009“ 
provedeného firmou AV – AUDITING, spol. 
s r.o. u organizace Školní jídelna Králíky. 

RM schvaluje smlouvu o odvozu a likvidaci 
odpadních vod uzavřenou s firmou SMK, s. r. 

o., Králíky. Předmětem smlouvy je závazek 
dodavatele jednou za rok odvážet a likvidovat 
odpadní vody z klubovny hasičské zbrojnice 
v Prostřední Lipce. Zároveň RM pověřuje 
starostku podpisem smlouvy.

RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou 
s SMK, s. r. o., Králíky, kde předmětem 
smlouvy je zajištění úklidu v areálu veřejného 
dětského hřiště „V Bytovkách“, Králíky a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního 
klidu na 24:00 hod., a to v souvislosti s pořádá-
ním „1. ročníku nočního turnaje v bandy hoke-
ji“, který se koná dne 9. 7. 2010, ve sportovním 
areálu Gymnázia a základní školy Králíky.

RM bere na vědomí návrh obecně závazné 
vyhlášky města Králíky č. 1/2010 o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
a jiné technické herní zařízení povolené Minis-
terstvem financí podle jiného právního předpisu 
a ukládá odboru vnitřních věcí ve spolupráci 
s právničkou úřadu, aby tento návrh předložili 
na jednání ZM dne 12. 7. 2010.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
12. 7. 2010.

7. 7.
RM schvaluje prodloužení hodiny nočního 

klidu dne 9. 7. 2010 do 01.30 hod. následujícího 
dne pro společenskou akci hostů hotelu Beseda 
v Králíkách.

14. 7.
RM schvaluje záměr prodeje movité věci – 

dámských hodinek zn. SECCO za kupní cenu 
300 Kč + DPH a ukládá záměr prodeje zveřejnit 
na dobu 30 dnů.

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 1012. 
1539 a 1541/1 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

RM souhlasí s provedením kácení a řezu 
dřevin dle § 8 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. na 
pozemcích p.p.č. 1053/1, 2254/11 a 1069/19 
v k.ú. Králíky zástupcem provozovatele DS, tj. 
Jiří Červinka-ABS, Dolní Libchavy. 

Město Králíky jako vlastník sousedního po-
zemku p. p. č. 1822/22 v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona 
se stavebním záměrem – „oplocení zahrady 
u rodinného domu, betonové sloupky, dřevěná 
pole – výška 150 cm, 1 m od společné hranice 
s pozemkem p. č. 1822/22 v k.ú. Králíky“ 
manželů Trlicových, bytem Králíky a nemá 
k němu připomínky. 

RM schvaluje dodatek č. 3 Mandátní smlou-
vy na zabezpečení provozu Vojenského muzea 
Králíky uzavřené dne 20. 12. 2007 mezi měs-
tem a společností ARMY FORT, Brno upravu-
jící dobu trvání smlouvy a výši odměny.

RM ukládá správci Vojenského muzea 
Králíky společnosti ARMYFORT, Brno ve 
spolupráci s odborem ŠKT neprodleně zapsat 
movitý majetek od Ministerstva vnitra, tj. 
veškeré zbraně, do Centrální evidence sbírek 
Ministerstva kultury.

RM schvaluje nové znění Přílohy č. 1 – Spe-
cifikace finančních příspěvků dle čl. II Smlouvy 
o poskytnutí příspěvků pro rok 2010.

POZVÁNKA PRO SENIORY
Vážení spoluobčané,
přípravný výbor Klubu seniorů v Králíkách zve všechny zájemce 
o členství v tomto klubu na setkání, které se uskuteční ve středu 
22. září 2010 v 16 hod. v malém sále Klubu Na Střelnici.
Pro svoji činnost klub získal prostory v přízemí budovy gymnázia 
na Velkém náměstí.
Přihlášky o členství budou k dispozici na tomto setkání.

Srdečně zve a na setkání se těší 
Přípravný výbor Klubu seniorů 
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RM souhlasí se smlouvou o výpůjčce neby-

tových prostor mezi PO Gymnázium a základní 
škola Králíky a VHK „Erika“, Brno.

RM vyhlašuje výzvu k předložení nabídky 
na zajištění služby „Využití a provoz Vojen-
ského muzea Králíky“, schvaluje zadávacími 
podmínky výběrového řízení a ukládá zveřejnit 
výzvu na webových stránkách města a zároveň 
oslovit následující subjekty:

ARMYFORT, Brno
Společnost přátel čs. opevnění o.p.s, Brno
SPČO, s.r.o., Kolín
Klub Bouda, o.s., tvrz Bouda, pošta Tě-

chonín
Military club Kolín, Kolín
Klub přátel armády, Praha
RM schvaluje pro zajištění akce MTBchal-

lenge 2010 tyto uzávěry komunikací:
- Velké náměstí dne 26. 07. 2010 od 10:00 

hod. do 27. 07. 2010 do 12:00 hod., 
- komunikace z náměstí určené pro hromad-

ný start od 09:00 hod. do 09:15 hod. 
a ukládá příslušným odborům projednat tuto 

záležitost s orgány Policie ČR.

21. 7.
RM schvaluje v návaznosti na usnesení 

RM/2009/16/24 zřízení věcného břemene spo-
čívající ve zřízení (uložení), provozu, údržby a 
oprav podzemního komunikačního vedení na 
p.p.č 207/1, 225/2, 226/9, 3496, 3510, 3511 
a 3516 v k.ú. Králíky ve smyslu ustanovení 
§ 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elek-
tronických komunikacích a změně dalších 
zákonů, pro oprávněnou a.s. Telefónica O2 
Czech Republic, Praha a to na dobu neurčitou 
za jednorázovou náhradu 100 Kč + DPH. 

RM nedoporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 770/3 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá před-
ložit na jednání ZM záměr prodeje. 

RM nedoporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 770/3 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá před-
ložit na jednání ZM záměr prodeje. 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního 
klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti s pořádá-
ním kulturní akce „Taneční parket u bowlingu 
v Králíkách“, jež se koná dne 7. 8. 2010 na 
otevřeném prostranství zahrady u bowlingu 
v Králíkách.

RM schvaluje „Dohodu o zajištění organi-
zace prodeje vstupenek, parkování a úklidové 
služby“ na akci „CIHELNA 2010“, konající se 
ve dnech 20. a 21. 8. 2010, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných 
hasičů Králíky a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

RM schvaluje „Dohodu o zajištění organi-
zace prodeje vstupenek, parkování a úklidové 
služby“ na akci „CIHELNA 2010“, konající se 
ve dnech 20. a 21. 8. 2010, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů Čech 
, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů 
Prostřední Lipka a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

RM schvaluje „Dohodu o zajištění organi-
zace prodeje vstupenek, parkování a úklidové 
služby“ na akci „CIHELNA 2010“, konající se 
ve dnech 20. a 21. 8. 2010, která je uzavírána 

mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů 
Čech , Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných 
hasičů Heřmanice a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

RM bere na vědomí dopis p. Šlesingra a 
oznámení p. Langhanse a ukládá starostce 
písemně odpovědět na podání.

28. 7.
RM schvaluje požádat o bezúplatný převod 

nepotřebného movitého majetku - 50 ks železo-
betonových jehlanů a 1000 ks ocelových ježků 
od ČR-Ministerstva obrany, Praha. 

RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky 
p.p.č. 563/2, p.p.č. 565, p.p.č. 579 a na pozemky 
ve zjednodušené evidenci p.č. (562/2)GP, p.č. 
(563/1) GP, p.č. (577) GP, p.č. (578/2) GP 
a p.č. (580) GP vše v k.ú. Prostřední Lipka 
mezi městem Králíky a společností ZEOS, 
Prostřední Lipka a to na dobu určitou od 1. 8. 
2010 do 31. 8. 2010.

RM schvaluje Smlouvu o dílo týkající se 
zajištění úklidu města v roce 2010 mezi městem 
Králíky a firmou Služby města Králíky s.r.o. a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 1/2010 uzavřenou s firmou STAVOFIN, s. 
r. o., Králíky a pověřuje starostku podpisem 
dodatku. 

RM schvaluje přijetí daru ve výši 34.336,- 
Kč od společnosti STRABAG a.s., Praha a 
pověřuje starostku podpisem Dohody o po-
skytnutí daru.

4. 8.
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 428/3 

v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. Zároveň RM schvaluje pozemek 
p.p.č. 428/3 v k.ú. Dolní Boříkovice zatížit 
věcným břemenem spočívajícím v uložení 
podzemního vedení kanalizace a práva vstupu 
na pozemek za účelem provozování, oprav a 
údržby zařízení pro oprávněné město Králíky, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně.

RM schvaluje ukončení smlouvy o umístění 
nápojového prodejního automatu v budově čp. 
414 v ul. 5. května v Králíkách mezi městem 
Králíky a se společností KAJA UnO, Ústí nad 
Orlicí, a to dohodou ke dni 4. 8. 2010.

RM schvaluje sídlo nově zakládaného občan-
ského sdružení Klub seniorů v bytovém domě 
čp. 193 v ul. Na Křižovatce v Králíkách.

RM schvaluje dohodu o zajištění pořa-
datelské služby na pozemcích vyhrazených 
k parkování, vybírání poplatků za parkovací 
místo a místních poplatků za užívání veřejného 
prostranství, pro kulturní akci „Poutní slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie“ na Hoře Matky 
Boží u Králík, konané dne 15. 8. 2010 a po-
věřuje starostku podpisem dohody se SOKOL 
Dolní Boříkovice.

RM schvaluje bezplatné užití prostor dne 4. 
9. 2010 pro konání akce Jesus break (pořadatel 
Sbor Jednoty bratrské v Králíkách) včetně 
povolení odběru elektrické energie na Velkém 
náměstí na zajištění ozvučení. RM zároveň 

schvaluje prodloužení hodiny nočního klidu 
dne 4. 9. 2010 na 24:00 hod. v prostorách 
Bowling Stock Králíky – letní parket.

RM schvaluje přijetí podmínek členství 
Sdružení přátel Pardubického kraje a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy o členství. 
RM zároveň schvaluje poskytnutí členského 
příspěvku ve výši Kč 1.000,- z položky pří-
spěvky občanským sdružením.

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice 
III/31224 z Králík do Prostřední Lipky a MK 
na Velkém náměstí vč. vedení objízdných tras 
po komunikacích na území města Králíky z dů-
vodu zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní 
akce „Den Sil podpory AČR CIHELNA 2010 
Králíky“ v těchto termínech:

- III/31224 - 20. 8. 2010 od 12:00 do 20:00 
a 21. 8. 2010 od 08:00 do 16:00 hod

- MK V. náměstí - 20. 8. 2010 od 16:00 do 
22:00 hod a 21. 8. 2010 od 08:00 do 09:15 
hodin.

11. 8.
RM schvaluje dodatek č. 8 k pojistné smlou-

vě č. 151 471 6651 mezi městem Králíky a 
Generali Pojišťovnou, Praha, týkající se změny 
výše pojištění majetku města.

RM bere na vědomí stavební záměr – vy-
budování kanalizační přípojky nemovitosti 
čp. 328 do městské kanalizace a souhlasí 
s připojením kanalizační přípojky na pozemku 
č. 2074/7 ve vlastnictví města. 

RM souhlasí se změnou odpisového plánu 
příspěvkové organizace Gymnázium a základní 
škola Králíky a schvaluje upravený odpisový 
plán organizace Gymnázium a základní škola 
Králíky na období 2010.

16. 8.
RM schvaluje zadávací dokumentaci pro 

veřejnou zakázku „Zpracování digitálního 
povodňového plánu a varovného systému 
pro ORP Králíky a ukládá starostce zajistit 
zveřejnění VZ. 

18. 8.
RM schvaluje zprostředkovatelskou smlou-

vu na prodej nemovitostí areálu letního tábora 
Hněvkov se společností RHINOCEROS, Most, 
za nabídkovou kupní cenu 1.900.000 Kč.

RM doporučuje bezúplatný převod pozemků 
určených k zastavění stavbou pro bydlení, a 
to podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů: vše v k.ú. Králíky a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje bezúplatný převod pozemků 
p.p.č. 3625 a 3626 v k.ú. Králíky k realizaci 
zeleně, a to podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje nákup pozemků st.p.č. 
234 a p.p.č. 634/3 v k.ú. Prostřední Lipka od 
sourozenců pana Barny, Hradec Králové a pana 
Barny, Praha a paní Kuncové, Potštejn a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu do 01:00 hod., dne 28. 8. 2010 a to 
v souvislosti s pořádáním „2. ročníku meziná-
rodního turnaje v boxlakrosu a videodiskotéky 
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 5 konaného dne 12. července 2010

ve sportovním areálu Gymnázia a základní 
školy Králíky.

RM souhlasí se zřízením základní školy 
speciální s kapacitou 12 žáků při Základní škole 
praktické Králíky (zřizovatel Pardubický kraj) 
s účinností zápisu do rejstříku škol a školských 
zařízení od 1. 9. 2010.

RM schvaluje znění výzvy k předložení 
cenových nabídek na stavbu: „Oprava hřbitovní 
zdi v Králíkách“, která bude zveřejněna obvyk-
lým způsobem a zaslána firmám: Agrostav, a. 
s., Ústí nad Orlicí, Stavofin,  s. r. o., Králíky, 
VAKSTAV, spol. s r. o., Jablonné nad Orlicí, 
MANEL, spol. s r. o., Šumperk a Macko Josef, 
Králíky.

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě 
o dílo na akci „Vojenské muzeum Králíky“ a 
pověřuje starostku jeho podpisem.

25. 8.
RM přijímá nabídku firmy ARMY FORT 

s.r.o., Brno, na zajištění služby „Využití a 
provoz Vojenského muzea Králíky“a pověřuje 
starostku města podpisem mandátní smlouvy 
s touto firmou.

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 
570/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 
570/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje.
RM doporučuje prodej obsazené (nájemce 

bez právního titulu) bytové jednotky č. 246/5 
v čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách a 
spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 na 
společných částech domu a pozemku st.p.č. 106 
v k.ú. Králíky za kupní cenu 56.000 Kč a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

Zároveň RM souhlasí se složením zálohy 
na kupní cenu ve výši 56.000 Kč paní Schön-
dorfovou, Králíky 

RM ruší usnesení RM/2010/31/477 ze dne 
21.07.2010 a doporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 770/3 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a uklá-
dá předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy 
ze dne 30. 11. 2006 mezi městem Králíky a 
paní Kubů, Králíky na pronájem pozemku 
p.p.č. 2210/4 a části pozemku p.p.č. 3642 v k. 
ú. Králíky, a to z důvodu změny přečíslování 
pozemku v rámci PÚ Králíky II.

RM ruší usnesení RM/2010/31/478 ze dne 
21. 7. 2010 a doporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 770/3 v k.ú. Dolní Hedeč (pouze před 
nemovitostí na st.p.č. 101) za kupní cenu 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

RM schvaluje Mandátní smlouvu na zabez-
pečení správy a provozu Vojenského muzea 
Králíky č.j. 4721/2006 v předloženém znění 
mezi městem a společností ARMY FORT, 

s.r.o., Brno s účinností od 01.09.2010 na dobu 
neurčitou. 

RM schvaluje bezplatné zapůjčení chaty 
Amálky Svazu zdravotně postižených osob a 
invalidů  z Králík na odpoledne 3. září 2010. 

RM souhlasí s bezplatným pronájmem 
prostoru na velkém náměstí a připojením 
elektrické energie pro zdravotně-proventivní 
akci měření s VZP.

RM - Město Králíky vyjadřuje podporu 
projektu „Modernizace malokapacitního 
ubytovacího zařízení – Penzion Na Červeném 
Potoce“ 

RM bere na vědomí podmínky převodu 
zaměstnanců ZUŠ Králíky s tím, že platové 
výměry stanovené původním zřizovatelem 
školy jsou platné i po převodu školy pod nové-
ho zřizovatele na základě smlouvy o převodu 
činností, majetku a práv a povinností s převá-
děnými činnosti souvisejícími.

RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s fir-
mou Pavel Haupt, Kunčice na realizaci akce 
„Ošetření 5 ks památných stromů v Dolní 
Hedeči“ za celkovou cenu 94.800,- Kč včetně 
DPH a pověřuje starostku města k jejímu 
podpisu.

RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo 
s firmou Pavel Haupt, Kunčice na realizaci 
akce „Králíky - Regenerace aleje Skřivánek 
v  Králíkách – I. etapa“ za celkovou cenu 
232.592,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku 
města k jejímu podpisu.

Výpis z jednání Rady města Králíky

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná - starostka, Bc. Čestmír Doub-
rava – místostarosta, Mgr. Jarmila Berková 
– radní,  Ing. Ladislav Dostálek, Vladimír 
Hejtmanský, JUDr. Milan Ježek, Pavel Ka-
lianko, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Václav 
Kubín, MUDr. Eva Rýcová – radní, MUDr. 
Marie Špičková, Ing. Ladislav Tóth - radní.

Z jednání omluveni: Arnošt Juránek, 
Antonín Vyšohlíd , Ing. Anton Zima.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Ing. Věra 
Kubíčková, pí Jitka Prausová, Mgr. Mlynářo-
vá, p. Macháček BA, (Hons).

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Obecně závazná vyhláška

města Králíky „O místním
poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj a jiné
technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu“

5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů
1. - 2. Zahájení, prezence určení ově-

řovatelů
Starostka města Jana Ponocná zahájila za-

sedání přivítáním přítomných členů a občanů. 
Program jednání byl schválen, ověřovateli zá-
pisu byli navrženi a schváleni Mgr. Vlastimil 
Kubíček a Ing. Ladislav Dostálek. 

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

přednesl místostarosta města pan Čestmír 
Doubrava. Nebyly vzneseny žádné dotazy 
ani připomínky.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 756/3 v k.ú. 

Králíky 
Obsah: O prodej pozemku požádali 

manželé S. za účelem užívání oploceného 
pozemku. Jedná se o pozemek o výměře 867 
m2, který je v KN veden jako trvalý travní 
porost, na pozemku je ochranné pásmo vod-
ního zdroje II. stupně, pozemek je dotčen 
ochrannými pásmy vrchních vedení. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
45.212 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
756/3 v k.ú. Králíky manželům S., Králíky 
za kupní cenu 45.212 Kč. 

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 3230 v k.ú. 
Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali 
manželé V. za účelem výstavby malé provo-
zovny drobných oprav. Jedná se o pozemek 
o výměře 2960 m2, který je v KN jako t. t. 
porost, pozemek není v pronájmu. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
214.126 Kč. Zároveň RM rozhodla zatížit 
pozemek věcným břemenem spočívajícím 
v uložení kanalizačního sběrače pro opráv-
něné město. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
3230 v k.ú. Králíky manželům V., Králíky 
za kupní cenu 214.126 Kč. 

4.1.3. Prodej 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. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
16.036 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
3513 v k.ú. Králíky manželům B., Králíky 
za kupní cenu 16.036 Kč. 
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4.1.4. Prodej 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 plo-
cha, na pozemku je ochranné pásmo vodního 
zdroje II. stupně. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 119.229 Kč 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
3560 v k.ú. Králíky panu H., Statenice za 
kupní cenu 119.229 Kč. 

4.1.5. Prodej pozemků p.p.č. 1071/41 a 
1071/47 v k.ú. Králíky

Obsah: Město Králíky dne 18.02.2008 
uzavřelo se společností A + R s.r.o., Ra-
donice smlouvu o právu stavby na cizím 
pozemku, včetně dodatku č. 1. V této smlou-
vě se obě strany zavázaly, že po kolaudaci 
stavby prodá město investorovi zbytkové 
nestavební pozemky (zeleň), které vzniknou 
po kolaudaci stavby obchodního střediska 
Penny Market, a to za kupní cenu 70 Kč/m2 
(ZM/2008/02/025). Jedná se o pozemky o 
celkové výměře 890 m2, pozemky jsou v KN 
vedeny jako ostatní plocha a orná půda. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 62.300 Kč.

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
1071/41 a 1071/47 v k.ú. Králíky společ-
nosti A + R, s.r.o., IČ 26746000, Radonice 
čp. 257 za kupní cenu 62.300 Kč. 

4.1.6. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 29.372 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
3497/2 v k.ú. Králíky manželům M., Krá-
líky za kupní cenu 29.372 Kč. 

4.1.7. Prodej 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. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 30.249 Kč.

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
3514 a 3515 v k.ú. Králíky panu B., Králíky 
za kupní cenu 30.249 Kč. 

4.1.8. Prodej 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 14.06.2010 
záměr prodeje pozemku 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, pozemek 
užívá pan B. 

Pan B. zřídí ve prospěch města Králíky 
bezúplatné věcné břemeno spočívající v ulo-
žení kanalizace a práva vstupu na pozemek 
ve zjednodušené evidenci p.č. 35GP v k.ú. 
Prostřední Lipka za účelem provozování, 
oprav a údržby zařízení.. Záměr prodeje 
byl zveřejněn, kupní cena 2,11 Kč/m2, tj. 
1.741 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
974/2 v k.ú. Horní Lipka panu B., Králíky 
za kupní cenu 1.741 Kč. 

4.2. Obecně závazná vyhláška města 
Králíky „O místním poplatku za provozo-
vaný výherní hrací přístroj a jiné technické 
herní zařízení povolené Ministerstvem 
financí podle jiného právního předpisu“

Dne 18. května 2010 byla přijata novela 
č. 183/2010 Sb. (zveřejněna ve Sbírce zák. 
částce 64, dne 16.06.2010), kterou došlo 
mimo jiné ke změně zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon „o místních poplat-
cích“). Uvedená změna zákona umožnila (viz 
§ 1 zákona o místních poplatcích) obcím, 
aby mohly vybírat místní poplatky i za jiná 
technická zařízení povolená Ministerstvem 
financí podle jiného právního předpisu (dále 
jen „jiná herní zařízení“) než za stávající 
výherní hrací přístroje, které povoluje obec 
(jedná se především o tzv. „on-line termi-
nály“). Aby mohla obec vybírat příslušný 
místní poplatek, ukládá zákon o místních 
poplatcích v ustanovení § 14 odst. 2 obci 
podmínku, a to, aby stanovila tuto povinnost 
formou obecně závazné vyhlášky, ve které 
upraví podrobnosti vybírání, stanoví sazbu 
místního poplatku atd.. Město Králíky má 
v současné době platnou a účinnou obecně 
závaznou vyhlášku města č. 5/2003, která 
však upravuje pouze problematiku vybírání 
místního poplatku u výherních hracích pří-
strojů, a protože lze stávající právní úpravu 
považovat vzhledem k legislativnímu a 
technickému vývoji ve společnosti za již 
překonanou a nová právní úprava umožňuje 
zpoplatnit i jiná herní zařízení a tím zvýšit 
příjem rozpočtu obce ročně až o 200 tisíc Kč, 
navrhujeme, aby byla stávající právní úprava 
vybírání místního poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj zrušena a nahrazena 
novou právní úpravou, která by reflektovala 
celorepublikový trend, kdy jsou stávající 
výherní hrací přístroje postupně nahrazovány 
zmíněnými jinými herními zařízeními, která 
nepovoluje obec, ale ministerstvo financí, a 
která by umožnila zpoplatnit formou místních 
poplatků i zmíněná jiná herní zařízení - „on-
line terminály“. Sazbu místního poplatku 
navrhujeme stanovit v maximální možné výši 
tj. 5 tisíc Kč za čtvrtletí za každý provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné herní zařízení 
(§ 10a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
– sazba poplatku od 1.000 do 5.000 Kč/ 
čtvrtletí/ VHP, jiná herní zařízení).

V diskuzi se paní starostka zeptala kolik 
je těchto automatů v současné době na 

území města. Pan Macháček odpověděl, že 
kvalifikovaný odhad je cca 20 automatů. 
V posledních letech je trend snižování počtu 
klasických VHP, na které vydává povolení 
město a jsou nahrazovány modernějšími 
přístroji, na které vydává povolení minister-
stvo financí. 

JUDr. Ježek se zeptal, proč je přijímána 
zvlášť vyhláška kvůli poplatkům, když jsme 
v nedávné době schvalovali jinou vyhlášku, 
která se také týkala umístění VHP. Pan Ma-
cháček odpověděl, že toto je postup doporu-
čený ministerstvem financí. 

ZM schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku města Králíky č. 1/2010 o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj a jiné technické herní zařízení po-
volené Ministerstvem financí podle jiného 
právního předpisu. 

Pan Doubrava opustil jednání.

5. Informace z MěÚ
Z městského úřadu nezazněla žádná 

informace.

6. Vstupy občanů
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani 

náměty.

7. Vstupy zastupitelů
Paní starostka se zeptala pana Moronga, 

jaká je situace s koupalištěm. Pan Morong 
seznámil zastupitele se situací na koupališti, 
mimo jiné s tím, že bude upravena provozní 
doba tak, jako v minulých letech, až do 18 
hodin. JUDr. Ježek se zeptal, jak je zajištěn 
areál koupaliště proti vstupu nepovolaných 
osob mimo provozní dobu. Pokud by nebyl 
dostatečně zajištěn a došlo by k nějaké 
mimořádné události, odpovědnost by nesl 
provozovatel. Pan Morong odpověděl, že 
areál je oplocen a označen cedulí zákazem 
vstupu. Bohužel se stává, že lidé přelézají 
plot, ale tomu není schopen zabránit. Pan 
Hejtmanský se zeptal, zda voda do koupa-
liště je z nového zdroje. Pan Morong od-
pověděl, že napuštění proběhlo z hydrantu, 
dopouštění probíhá z nového zdroje. 

Dále paní starostka informovala zastupitele 
o tom, že 14. a 15. 7. se bude na Králicku 
natáčet pořad Toulavá kamera. 

JUDr. Ježek se zeptal, jaká je situace ohled-
ně zástavy budovy radnice. Paní starostka in-
formovala, že řízení bylo odročeno, nicméně 
přesné podrobnosti v tuto chvíli nezná. 

Pan Hejtmanský se zeptal jaká je situ-
ace kolem cyklostezky Králíky - Červená 
Voda. Paní starostka informovala, že na 
projektu se stále pracuje, v současné době 
se řeší problémy se získáním posledních 
pozemků v Dolní Orlici. Také se asi změní 
způsob financování, protože nebude možno 
žádat o dotaci z ROP, ale zřejmě se bude 
žádat o dotaci ze SFDI. Dále paní starostka 
informovala o tom, že zasedání zastupitel-
stva v měsíci srpnu nebude a poté ukončila 
jednání v 17.50 hodin.

Výpis z jednání městského zastupitelstva 
zpracovala redakce KZ
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Policie ČR Obvodní oddělení Králíky informuje
Policisté obvodního oddělení Králíky ře-

šili v prázdninovém období opět celou řadu 
případů. Pokud se člověk začte do popisu ně-
kterých událostí, neubrání se údivu nad drzostí 
některých pachatelů. Proto jsme si pro krátký 
přehled řešených případů „vypůjčili“ jeden 
z titulků „Drzost nezná mezí“ a tématicky 
jsme zařadili některé případy:

Králíky - 26. 7. 2010
Policisté provedli kontrolu vozidla autoško-

ly a u řidiče byla provedena dechová zkouška, 
která ukázala cca 1,5 promile alkoholu. Vel-
kým překvapením pro králické policisty bylo, 
když zjistili, že řidič měl dva roky zakázáno 
řízení motorových vozidel a dnešního dne 
šel na přezkoušení a zkušební jízdu,  která 
jsou potřebné k vrácení řidičského oprávnění. 
Proti více, jak čtyřiačtyřicetiletému řidiči bude 
vedeno zkrácené přípravné řízení pro přečin 
ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Barevné kovy – Králíky – Červený Potok 
– 29. 7. 2010

Měděná přívodní lana k jednotlivým vý-
hybkám odcizil neznámý pachatel v blízkosti 
železniční stanice. Celková škoda byla pra-
covníky drah vyčíslena na částku 50.000,-Kč. 
V případě zjištění pachateli nehrozí postih jen 
za krádež, ale i za poškození obecně prospěš-
ného zařízení, protože svým jednáním vyřadil 
ovládání jednotlivých výhybek, kdy při prů-
jezdu vlaku mohlo dojít k jeho vykolejení

Další vykradené auto – Králíky – 4. 8. 
2010

Před místním hřbitovem si odstavila poško-
zená své osobní auto a během několika minut 
přišla o finanční hotovost a doklady. Neznámý 
pachatel rozbil bočního okénko a z místa krá-
deže odejel tmavým osobním autem. Celková 
škoda přesáhla 4.000,-Kč. 

Dětské hřiště, místem krádeže – Králíky 
– 4. 8. 2010

Policisté již obdrželi několik stížností 
od vedení města o rušení zejména nočního 
klidu v tomto místě a proto zde jsou a budou 
prováděny namátkové kontroly veřejného 
pořádku. Bohužel i zde už došlo ke krádeži. 
Žena si zde šla s dítětem pohrát a ponechala na 
kočárku kabelku. V této kabelce si poškozená 
ponechala větší finanční obnos, který přesáhl 
15.000,-Kč. Než si dítě stačilo vyzkoušet 
skluzavku, přišla poškozená o celou kabelku 
i s penězi. Během tohoto krátkého okamžiku 
si stihla povšimnout, kterým směrem pachatel 
utíká a tak jej chvíli pronásledovala. Pachatel 
se ukryl na malý okamžik v místním pohostin-
ství. Zde také personál později na WC  nalezl 
odcizenou kabelku bez finanční hotovosti. 
Poškozená pachatele identifikovala.

Krádež dřeva  - Králíky – Červený Po-
tok – 4. 8. 2010

Poškozený nahlásil krádež dřeva (kulatina). 
Poškozený si povšiml registrační značky vozi-
dla, jehož posádka si kromě krádeže zároveň 
krátila dřevo tak, aby jej bylo možné odvézt. 
Policie případ dále šetří.

Červená Voda – 6. 8. 2010
Nová budova smuteční místnosti se stala 

dominantou místního hřbitova. Bohužel 
měděné okapové svody umístěné na objektu 
plnily svoji úlohu pouze krátce. Neznámý 
pachatel krádeží těchto svodů způsobil ško-
du ve výši 3.250,- Kč.  Morální škoda je ale 
mnohem vyšší.

Králíky – 8. 8. 2010
Stalo se již poněkud nešťastnou tradicí, 

že Vás informujeme o krádežích vloupáním 
do novinového stánku. Stále se opakující 
skupinka mladíků si sem bez pozvání chodí 
pro kuřivo, sladkosti a finanční hotovost, jako 
za bílého dne s tím rozdílem, že za odebrané 
zboží neplatí. V tomto případě se škoda 
vyšplhala na částku 18.400,-Kč. Protože se 
jedná o osoby mladší 18 let, případ projedná 
okresní soud. 

Králíky – 14. 8. 2010
Zapůjčit auto? Určitě ANO, ale je nutné 

zvážit komu. Nemalé problémy si přivodil 
majitel osobního motorového vozidla, který 
zapůjčil auto svému známému i s náhradními 
klíči. Jaké, ale bylo jeho překvapení, když 
vozidlo získal zpět, ale bez náhradních klíčů. 
Povedený známý si čas od času vozidlo na 
několik dní bez dovolení „vypůjčil“. Další 
překvapení bude pro majitele vozidla zjiš-
tění, že povedený známý má již několik let 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel a 
za volant tedy nepatří. 

Králíky – 14. 8. 2010
Čin jinak trestný je specifický termín, který 

se v některých zákonech (o sociálně-právní 
ochraně dětí a o soudnictví ve věcech mládeže 
používá, aniž by bylo stanoveno, že takové 
činy jsou dětem zakázány). Například jej lze 
použít jako označení jednání osoby nezletilé 
v trestním řízení, kdy dítě ve věku do 15 let se 
dopustí přečinu. V tomto námi popisovaném 
případě se osoba nezletilá dopustila krádeže 
vloupáním do místní firmy, kde nezletilec od-
cizil pákové kleště. Na otázku kriminalistů k 
čemu potřeboval takové nářadí „nezletilé dítě“ 
uvedlo: „ Abych byl rychlejší pří vloupání 
do novinového stánku, přes to okno to trvá 
strašně dlouho “. Případ převzali kriminalisté 
z Ústí nad Orlicí. 

Králíky – 23. 8. 2010
Majitelku domu kolem 01,15 hodiny pro-

budil nějaký šramot. Když vešla do chodby 
svého domu uviděla zde neznámého muže, 
který se skláněl nad jejím psem. Tiše s ním 
hovořil a dokonce mu nalil do misky vodu. 
Žena muže vyzvala, aby dům opustil. Nezná-
mý muž vrávoravě odešel z domu. Vzhledem 
k tomu, že muž nezpůsobil škodu a vstoupil 
do domu bez použití násilí jedná se o přečin 
porušování domovní svobody, pachatel je 
zatím neznámý. 

Tolik tedy případy, kde občas rozum zů-
stává stát. Policistům místního oddělení se 
v uplynulém období podařilo ve spolupráci 
s rakouskou a polskou policií zajistit pacha-
tele z Polské republiky, kteří páchali trestnou 
činnost na území Rakouska a lup převáželi 
přes naše území do Polska. 

Popis události tak, jak jej popisuje zástupce 
místního oddělení:

„Rakouští policisté 
požádali policii ČR o 
pomoc při zadržení pa-
chatelů v kradeném mo-
torovém vozidle. Krá-
ličtí policisté, společně 
s policisty ze Šumperka 
se snažili zastavit uvedené vozidlo již před 
Červenou Vodou, ale marně. Pronásledování 
vozidla vedlo přes Červenou Vodu a Dolní 
Boříkovice. Králická policejní hlídka společně 
s policisty ze Šumperka, při pronásledování 
kradeného vozidla, zjistila výskyt podezřelého 
dodávkového motorového vozidla, které stálo 
volně odstavené společně s dalším osobním 
motorovým vozidlem, které bylo nápadně po-
dobné tomu pronásledovanému v obci Králíky, 
část Dolní Boříkovice. Policisté již věděli, že 
další králická hlídka stojí na nedaleké křižo-
vatce a pronásledování ukončili s tím, že bude 
prověřovat tato dvě vozidla s posádkou. Když 
osádky obou automobilů zjistily, že se o ně po-
licisté zajímají, na nic nečekaly. Jeden ze členů 
osádky stihl nasednout do osobního vozidla a 
odejel směrem ke křižovatce u viaduktu druhý 
muž z dodávky se pak dal na útěk mezi domy v 
Boříkovicích. Zde policistům dlouho neutíkal 
a králičtí policisté jej neprodleně zadrželi. 
Řidič kradeného vozidla vůbec nereagoval na 
příkaz k zastavení další králické hlídky, která 
stála u viaduktu a rychlostí, kterou policisté 
odhadli na více, jak 150 km v hodině doslova 
„ proskočil “ křižovatku u viaduktu směrem 
na Polskou republiku. Na základě Schengen-
ských úmluv bylo zahájeno přeshraniční pro-
následování a policisté provedli vyrozumění 
našich kolegů v Polsku. Těm se o pár desítek 
minut na základě informací od České policie 
podařilo zadržet nejen řidiče a vozidlo, ale 
v souvislosti s tímto případem i další osobu 
s jiným vozidlem. A výsledek celé akce – dva 
pachatelé zadrženi i s vozidly Polskou policií. 
Třetí pachatel s kradenou dodávkou zadržený 
u nás. V ukradeném automobilu policisté 
objevili dalších pět kradených motocyklů a 
jízdní kola - vše odcizené v Rakousku. Celá 
skupina byla policisty zadržena a umístěna 
do cel předběžného zadržení.“

Králičtí policisté a CIHELNA 2010
Orlickoústečtí policisté se zapojili do této 

na Králicku největší akce v letošním roce. 
Policisté nechyběli v samotném areálu, kde 
společně s kolegy z Polské republiky před-
stavili svoji techniku. Vedle statické ukázky 
techniky se policisté věnovali veřejnému 
pořádku v areálu společně s vojenskou policií 
a také zabezpečovali psychologickou poradnu, 
která byla připravena fungovat při ztrátě dítěte 
a v jiných podobných případech. Policisté 
také nechyběli v ulicích města. V průběhu 
akce nebyl zaznamenán jediný případ krádeže 
vloupáním do motorových vozidel. Podle 
předběžných statistik se počet osob v době 
pořádání akce se na Králicku ztrojnásobil a 
vše se odehrálo bez dopravních nehod, krádeží 
a narušení veřejného pořádku. Za celou dobu 
akce evidují policisté v souvislostí s akcí CI-
HELNA 2010 pouze jediné oznámení.
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Den dětské radosti 2010
Poslední červnovou sobotu 26. 6. 2010 proběhl v Prostřední 

Lipce již tradiční Den dětské radosti. Dne plného soutěží, zábavy 
a dobrot se zúčastnilo téměř 100 dětí z Lipky a okolí, nejčastěji 
v doprovodu rodičů. 

Letošní téma znělo Vodníci a jejich svět. Proto jsme se na trase 
mohli setkat nejen s vodníky, ale i s mořskou pannou, bludicemi, 
dušičkou a rusalkami. Trasa značená barevnými fáborky vedla 
po Prostřední Lipce. Děti na ní plnily úkoly na pěti stanovištích. 
Vyzkoušely si lovení rybiček, chůzi na chůdách, chytání dušiček, 
zavěšení rybiček, chůzi po napnutých lanech, lovení předmětů z po-
toka i brodění  potokem. Za správně splněný úkol získaly razítko do 
soutěžní karty a po splnění všech úkolů čekala na soutěžící sladká 
odměna a pro všechny hladovce dobré občerstvení. Pro milovníky 
psů následovala ukázka výcviku border kolií, jejichž kousky od-
měnili všichni přihlížející velkým potleskem.

Počasí nám přálo, a tak si všichni na konci mohli říci: „Ahoj 
za rok!“

Den dětské radosti by samozřejmě nemohl proběhnout bez 
přispění a pomoci celé řady aktérů. Proto náš dík patří především 
MC Emma Králíky, Městu Králíky, sponzorům a všem ochotným 
a šikovným lidem.

ZPRÁVY Z MC EMMA
Tak prázdniny už jsou za námi, doufáme, že jste si všichni pěkně odpo-

činuli, a jste zvědaví, co se u nás v MC v novém školním roce chystá.
Samozřejmostí programu jsou středeční dopoledne (9-11.30 h.) v pro-

storách MC Emma nad jídelnou v ZŠ Moravská. Zveme všechny rodiče, 
prarodiče, tety s malými dětmi, přijďte nás navštívit, pohrát si s novými 
hračkami, nebo se zapojit do programu. Budeme se na vás těšit!

V pondělí 20. září od 18 h. proběhne v MC seminář Aktivní otcov-
ství. Seminář je určen nejen pro muže, ale také pro ženy, které chtějí 
mužské duši porozumět, pro vedoucí, které chtějí zapojit „mužský 
prvek“ do svých týmů. Vedoucí semináře psycholog Petr Válek je ze 
Šumperka a má skvělé reference.

Od října jsme pro vás opět připravili kurzy angličtiny pro děti 
– EMMÍK, který je, stejně jako vloni, určen pro děti ve věku od 3 
měsíců do 6 let. Zápis do těchto kurzů (rozdělených podle věku dětí) 
se uskuteční ve čtvrtek 23. září v 16 h. v prostorách MC EMMA.

Zápis do kurzu tanečních a pohybových her pro děti ve věku 3 - 5 
let TANYEMO proběhne až v 2. pololetí školního roku (leden 2011). 
Paní lektorka Iva Musilová nemůže toto 1. pololetí, ze zdravotních 
důvodů, tento kurzík vést. Takže nezoufejte a těšte se na leden, dáme 
vám včas vědět.

Ty ženy, kterým se zalíbily Orientální tance, či ty, které by je chtěly 
vyzkoušet v novém školním roce, budou mít možnost od října. Více 
informací opět najdete na plakátech. 

Chcete něco prodat či koupit pro vaše děti? Tak to nezapomeňte 
zajít na Burzu podzimních věcí, která proběhne někdy v půlce října. 
Sledujte plakáty, dozvíte se více.

A na závěr. Velké poděkování patří všem maminkám, babičkám a 
všem ostatním, kteří nám pomáhali s přípravou a provozem stánku na 
akci Cihelna 2010 (napekly buchty, prodávaly na stánku a jiné), kde 
jsme, opět jako vloni, prodávali kávu a buchty. Počasí se povedlo, 
lidé kupovali a my něco utržili. Zisk z prodeje bude použit na aktivity 
MC Emma.

Tak to je zatím v září ze zpráviček od nás vše.
Přejeme krásné babí léto! Za MC Justýna Švandová
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Kdo hledá – najde aneb
Souborný katalog České republiky

Určitě se nejednomu čtenáři Městské 
knihovny v Králíkách stalo, že ve fondu 
naší knihovny nenašel knihu nebo časo-
pis, který potřeboval ke svému studiu, 
práci, koníčkům.

Pro takový případ je pro čtenáře z celé 
republiky k dispozici na internetu Sou-
borný katalog České republiky, který 
umožňuje velmi jednoduchým způsobem 
získat informace o tom, jestli hledané 
knihy, časopisy, mapy aj. dokumenty mají 
ve fondu jiné české knihovny.

Stačí si zadat adresu www.caslin.cz  
a začít hledat. V elektronické podobě 
je Souborný katalog České republiky 
budován od r. 1995 a obsahuje asi 4 mi-
lióny záznamů o českých a zahraničních 
knihách, časopisech, mapách, elektronic-
kých zdrojích.

Informace o svých fondech a nových 
přírůstcích do Souborného katalogu ČR 
posílá více než 80 knihoven. Se Soubor-
ným katalogem spolupracují kromě ve-
řejných knihoven také knihovny odborné, 
specializované a vysokoškolské.

Souborný katalog vám neposkytne 
sice knihu fyzicky, ale dá vám informaci, 
která knihovna na území České republiky 
danou publikaci vlastní. Potom už stačí 
požádat u nás v knihovně, abychom vám 
knihu, časopis, mapu objednali prostřed-
nictvím meziknihovní výpůjční služby.

CASLIN nabízí několik úrovní vyhle-
dávání – základní i pokročilé. Vyhledaný 
katalogizační záznam obsahuje důležité 
informace o hledané knize, zároveň 
i informace o knihovnách, které knihu 
mají ve fondu. Kliknete-li na značku 
knihovny, jste přesměrováni do Adresáře 
knihoven ČR, kde jsou podrobné infor-
mace o knihovně včetně on-line katalogu 
příslušné knihovny, kde je uvedeno, zda 

je kniha v daném okamžiku k dispozici 
nebo zda je právě půjčená.

Pokud by žádaný titul byl ve všech 
knihovnách přispívajících do Soubor-
ného katalogu ČR momentálně rozpůj-
čován, umožní vám systém vyhledávat 
i v katalozích knihoven, které zatím do 
Souborného katalogu nepřispívají, ale 
jsou zařazeny do databáze tzv. Jednotné 
informační brány.

S takto získanými informacemi se po-
tom můžete přímo obrátit na pracovnice 
Městské knihovny – osobně, telefonicky 
na telefon 777 734 215 nebo na e-mail: 
mekn-kraliky@zamberk.alberon.cz.

Podrobnější návod, jak hledat v jed-
notlivých bázích najdete na stránkách 
www.caslin.cz.

Samozřejmostí je, že vám při vyhledá-
vání ochotně poradí pracovnice Městské 
knihovny Králíkách.

Ivana Marečková

Ivánku náš
Zpěvník pro školy obecné a měšťan-

ské sestavil Jan Malát, vyšel v Praze už 
v roce 1895.

Obsahuje spoustu nám známých me-
lodií, ale textová část bývá často překva-
pivá. Pro školáky právě začínající nový 
školní rok jsme vybrali

PÍSEŇ O NEDBALÉM ŽÁKU
slova K. Vinařického
1.
Ivánku, náš!
co pak děláš?
tys pořád ospalý,
k učení nedbalý,
co z toho máš?

2.
Vstaň a se mej,
vlasy česej,
honem oblékni se,
poklekni, modli se,
do školy spěj!
3.
Ivánek vstal,
dlouho hledal,
nevěděl, kam šátek,
punčochy, kabátek
včera si dal.
4.
Ivánek, hle!
do školy jde,
prázdnou má taštičku,
zapomněl na knížku
v komůrce své.
5.
Domů běžel,
kde by ji měl.
dlouho hledal kolem, 
až ji pak pod stolem
pozdě našel.
6.
Ivánku, náš!
co pak děláš?
děti jdou do školy
ty teprv do školy
se kolébáš.
7.
Styděl se pak
loudavý žák,
potom byl pilnější,
k učení hbitější,
hodný školák.

Vybrala Ivana Marečková

Moštování
V zahradní kolonii

u hřbitova v Králíkách
Od 8. 9. – 29. 9. 2010 na telefonu

Od 2. 10. 2010 – 30. 10. 2010
středa 14.00 – 18.00 hod.
sobota 14.30 – 18.00 hod.

Jiný termín – pan Trampota,
V Bytovkách 660, tel: 739 181 014

Cena za moštování: 2,50 Kč/kg
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Společenská kronika

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
91 let - Anton Frolo
88 let - Milada Venclová
84 let - Jindřiška Matoulková
83 let - Zdeňka Procyková
82 let - Kristína Haradzínová,
 - Marie Kubíčková
80 let - Rozálie Frolová
79 let - Marie Koubová,
 - Božena Braunová
78 let - Zdeněk Kylar,
 - Jiří Koch
77 let - Vlasta Pechanová,
 - Marie Kudlíková
76 let - Anna Maixnerová,
 - Jaroslav Wágner
75 let - Helena Schweidlerová,

 - Jaromír Slanina,
 - Karel Zbořil
74 let - Jaroslava Vacková,
 - František Kubíček
73 let - Josef Sedláček
72 let - Stanislava Loufková,
 - Františka Krejčová
71 let - Erich Sonntag,
 - Zdeňka Šlesingrová
70 let - Josef Dušek,
 - Josef Opravil,
 - Václav Končický,
 - Tomáš Ettel,
 - Herbert Holly,
 - Anna Malíková

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.

Miroslav Mika – Martina Bartíková          Michal Mucha – Veronika Horváthová
Petr Marek – Terézia Rakašová

Stanislav Linhart, Vlasta Bradáčová, Jan Langr, František Litvik
ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“

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: Krajský úřad/Infor-

mace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace
den lékař/ka obec místo telefon
04. 09. So MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
05. 09. Ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
11. 09. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
12. 09. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
18. 09. So MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
19. 09. Ne MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
25. 09. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
26. 09. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
28. 09. Út MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 613 154
02. 10. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
03. 10. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
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.

Vzpomínka
10. 9. 2010 by paní 
Olga Dolečková 
oslavila 100 let. 
S láskou vzpomíná 
syn Jaroslav s man-
želkou Janou, vnuk 
Pavel, vnučky Lída, 
Hana, Eva s rodina-

mi, pravnoučata a prapravnoučata.

Dne 4. 9. 2010 uplynulo 20. výročí 
úmrtí našeho manžela, tatínka, 

dědečka, bratra a 
strýce pana Milo-
slava Mikysky z 
Králík.
Všem, kteří ho 
znali, děkujeme 
za tichou vzpo-
mínku.

Rodina Mikyskova

Léta ubíhají, vzpomínky v srdcích 
zůstávají.
28. září 2010 uplyne 
již 10 let, kdy zemřel 
manžel, tatínek a 
dědeček pan Franti-
šek Švorc z Králík.
S láskou stále vzpo-
mínají

manželka Marie
syn Jaromír s rodinou

dcera Lenka s rodinou

Dne 4. 10. 2010 uplyne 60 let od 
úmrtí naší maminky paní Aloisie 
Grežové, Velká Morava 23. Děku-
jeme všem, kdo si s námi na naši 
maminku vzpomenou.

Za celou velkou rodinu
Anna Steinerová
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Program na ZÁŘÍ
pátek   3.   MUŽ VE STÍNU   zač. ve 20:00 hod
Zatím poslední snímek natočil režisér Roman Polanski podle 

bestselleru Roberte Harrise (česky vyšel s názvem Duch). Námezdní 
spisovatel má dokončit paměti bývalého britského ministerského 
předsedy, postupně však odhaluje nebývalé spiknutí. Polanski 
nemohl ze známých důvodů natáčet v USA a film dokončoval 
z domácího vězení ve Švýcarsku.

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

úterý   7.   UŽÍVEJ SI, CO TO JDE   zač. ve 20:00 hod
Po několika evropských filmech (Londýn, Barcelona) se Woody 

Allen vrátil do milovaného New Yorku, aby v něm natočil další ze 
svých vtipných, byť poněkud hořkých vztahových komedií. Roli 
zatrpklého hypochondra tentokrát nehraje Mistr sám, ale svěřil ji 
komikovi Larrymu Davidovi.

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

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
pátek   10.   zač. ve 20:00 hod.
Třetí pokračování upírské ságy rozvíjí konflikt z druhého dílu: 

Bella miluje jak upíra Edwarda, tak vlkodlaka Jacoba. Edward 

odolává jejímu svádění a chce se s ní oženit, romantické téma 
milostného trojúhelníku však musí ustoupit krutému boji o přežití, 
když se do města blíží krvežíznivá armáda nových upírů pod ve-
dením zákeřné Victorie.

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

TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK 3
úterý   14.   zač. v 17:00 hod
Mladík Andy se chystá na střední školu a hračky v jeho pokoji 

mají namále. Už potřetí musí kovboj Woody, Buzz Rakeťák a kráska 
Jessie bojovat o své místo na slunci, tentokrát s ostatními hračkami 
ve školce, kde jsou vystaveni brutálnímu zacházení v oddělení ba-
tolat, ale hlavně teroru ze strany pokryteckého růžového medvěda 
Mazla. Opět nápaditý a vtipný rodinný snímek ze studia Pixar 
(krátky předfilm Den a Noc namluvil Václav Havel).

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 100 min.

sobota   18.   TO BYL ZÍTRA FLÁM   zač. ve 20:00 hod
Třem přátelům ze studentských let se život moc nevyvedl: jeden 

je rozvedený, druhý alkoholik, třetí pod pantoflem. Aby si spravili 
náladu, vydají se na výlet do oblíbeného horského střediska. V po-
rouchané vířivce se ocitnou v minulosti a mají tak druhou šanci lépe 
naložit se svým životem. Kámošská komedie pracuje s oblíbeným 
tématem časové smyčky.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; 95 min.
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ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
úterý   21.   zač. ve 20:00 hod
June se v letadle dá do řeči s okouzlujícím a poněkud tajemným 

spolucestujícím Royem. Chvíli nato letadlo spadne do kukuřičného 
pole a vyjma těchto dvou havárii nikdo nepřežije. June nemá ani 
vteřinu, aby alespoň pořádně popadla dech a už se vyhýbá střelám 
v Bostonu, skáče po střechách v Rakousku a utíká před býky v Seville. 
Tom Cruise a Cameron Diaz v hlavních rolích akční komedie.

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

pátek   24.   KAJÍNEK   zač. ve 20:00 hod
Kriminální thriller inspirovaný 

příběhem Jiřího Kajínka, který je 
považován za prvního nájemné-
ho vraha v České republice. Po 
jeho útěku z vězeňské pevnosti 
Mírov se z něj stal nejhledanější 
člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy 
unikal policii, je dodnes zahale-
no tajemstvím. Filmový Kajínek 
je silným příběhem dvojnásobné 
vraždy, příběhem obhájkyně 
hledající nové důkazy, příběhem 
podsvětí a jeho prorůstání do 
státní správy. (Na film platí také 
vstupenka z besedy s Josefem 

Klímou, která se koná 17. 9. 2010 na Střelnici.)
Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; 105 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ZÁŘÍ 2010

sobota   4.   JESUS BREAK   zač. ve 14:00 hod
Třetí ročník hip-hopového festivalu, pořádá Jednota Bratrská 

Králíky ve spolupráci s Klubem Na Střelnici. Vstupné dobrovolné. 
Více na  www.jesusbreak.cz.

sobota   11.   BONIFANTES   zač. v 16:00 hod
Město Králíky a Klub Na Střelnici Vás zvou 

na slavnostní koncert při příležitosti 300 let od 
úmrtí zakladatele poutního chrámu na Hoře 
Matky Boží, králického rodáka biskupa Tobiáše 
Jana Beckera. Účinkuje chlapecký sbor BONI-
FANTES z Pardubic. Sbor vznikl v roce 2000 a 

od začátku jej vede Jan Míšek, 
jeden z nejlepších mladých 
českých sbormistrů. 87. koncert 
KPH. Vstupné dobrovolné. Před 
koncertem se od 15:00 koná mše 
sv., odjezd autobusu z autobuso-
vého nádraží na mši sv. ve 14:40 

hodin, na koncert v 15:40 hodin. Je samozřejmě možné navštívit 
pouze koncert pěveckého sboru Bonifantes. www.bonifantes.cz.

pátek   17.   JOSEF KLÍMA   zač. ve 20:00 hod
Beseda se spisovatelem, scénáristou a novinářem Josefem Klímou 

nejen na aktuální téma “Kajínek”, ale také o jeho práci v televizi, 
především v pořadu Na vlastní oči, o knihách a filmech, které napsal, 
o blízkých spolupracovnících (např. Radek John) atd. Pro zpestření 
programu zahraje Josef Klíma se svým hudebním triem, samozřejmě 
bude prostor pro otázky z publika. Vstupné 100,- Kč, v této ceně je také 
vstupenka na králické promítání filmu Kajínek dne 24.9. (vstupenka 
je přenosná, lze ji tedy např. někomu věnovat apod.).

sobota   25.   POSTEL PRO ANDĚLA   zač. v 20:00 hod
Myslivec v alkoholovém opojení nechtěně sestřelí z nebe vlastního 

anděla strážného. Ten se raněný nastěhuje k němu domů, aby se vy-
léčil. Ale protože je anděl, zná myslivcovu minulost i budoucnost a 
k jeho nelibosti mu zasahuje do života. A když se k tomu ještě přidají 
starosti s dospívající dcerou a jejím nápadníkem, zvědavou sousedkou 
a poněkud svérázným veterinářem, vznikne motanice, kterou nedokáže 
rozmotat ani pan farář, člověk boží čistoty, který má k andělským by-
tostem nejblíže. Bohužel anděla strážného kromě myslivce nikdo jiný 
nevidí a tím zavdává příčinu 
k mnohým zmatkům. Střílet 
Pánu Bohu do oken se zkrát-
ka nevyplácí… Divadelní 
komedie v podání DS J. K. 
TYL Meziměstí, více o sou-
boru na www.divadlo.mezi-
mesti.cz, vstupné 60,- Kč.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Program kulturních a sportovních akcí
v Jablonném nad Orlicí - ZÁŘÍ

TANEČNÍ – ještě stále máme volná 
místa 

V Kulturním a informačním centru čp. 
30 přijímáme přihlášky do kurzu tance a 
společenské výchovy. Kurz se skládá z 10 
lekcí, 2 prodloužených a věnečku. Lekce 
budou probíhat zpravidla v sobotu odpoledne 
v sále hotelu U Dubu. Cena kurzu je 900 Kč, 
při zápisu se platí záloha 450 Kč

Sobota 4. 9. – O zlatý šíp Robina Ho-
oda 

Střelecký turnaj v různých kategoriích, 
(střelba z luku, kuše, foukačky, praku)

Večer pokračuje posezením s kytarou u 
táboráku. Občerstvení zajištěno,

od 13,00 hodin v areálu u koupaliště. 
Srdečně všechny zve O.S. Kamarádi Jab-

lonné nad Orlicí

Sobota 4.9. -  Vyhlídkové vrcholy 
Na tradiční pochod kolem Jablonného vás 

srdečně zve místní KČT. 
Trasy - P- 10, 19, 33 km, C - 30, 48, 60 

70 km, 
start od 7 do 10 hod. na fotbalovém 

stadiónu,

Neděle 5. 9. – PRVNÍ  
Monika Štaudová, Lenka Faltusová
Kresba, malba - vernisáž v 18 hodin. 
Výstava potrvá v Informačním centru  čp. 

30 do 9. 10. 2010 

Neděle12.9. – Horský běh – Jablonné – 
Jamné - Suchý vrch

8. ročník, závod je součástí Českého pohá-
ru v běhu do vrchu  SAUCONY 2010. 

Prezentace 8,30-10,00 hod. 
Start v 10,45 hod.,délka 9,5 km, převýšení 

535 m. 
Lidový závod pro děti – start v 10 hod.
Pořádá  ABK – BRAVO Jablonné nad 

Orlicí 

Sobota 18. 9. - DRAKYÁDA
Tradiční soutěž v pouštění draka ve 14,00 

hodin na Cikánském kopci. 
Pořádají Skauti - středisko Medvěd Jab-

lonné nad Orlicí 

Širokoúhlé kino v Jablon-
ném nad Orlicí

Pondělí 6. září v 19,30 hodin – Salt – 
USA

Evelyn Salt (Angelina Jolie) je agentkou 
CIA, která složila přísahu služby, cti a 
vlasti. Když je přeběhlíkem obviněna, že 
je ruskou prozatímní nečinnou špiónkou, 
Salt uteče, aby očistila své jméno a jednou 
provždy dokázala, že je vlastenka. Za použití 
všech svých schopností a roků zkušeností 
jako tajná agentka se musí vyhnout zajetí a 
ochránit svého manžela, jinak nejmocnější 
světové síly vymažou jakoukoli stopu o její 
existenci..

100 min., vstupné: 69 + 1 Kč, přístupný.

Čtvrtek 9. září v 18,00 hodin – Toy 
Story: Příběh hraček 3 – USA

Ve filmu se tvůrci milované série příběhů 
o hračkách „Toy Story“ vrací do kouzel-
ného světa nám dobře známých hraček. 
Chlapec Andy už vyrostl a chystá se na 
vysokou školu. Buzze, Woodyho a zbytek 
hraček tak čeká nejistá budoucnost. TOY 
STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK je zbrusu 
nová dobrodružná komedie, ve které se naši 
staří známí hrdinové dostanou do školky 

plné rozjívených dětí a batolat. Obzvláště 
nezkrotná batolata se už nemohou dočkat 
až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých 
malých, upatlaných ručiček. 

103 min., vstupné: 69 + 1 Kč, přístupný.

Čtvrtek 16. září v 19,30 hodin – Počátek 
– USA, VB

Sny jsou branou k podvědomí člověka, 
branou jeho k nejtajnějším myšlenkám a 
touhám. V lidské mysli se skrývají tajemství 
nepoznaného, věcí, které ještě nevznikly, 
věcí, které ještě nikdo nevymyslel. A ve 
světě, kde je myšlenka tím nejmocnějším 
hybatelem je tím nejdůležitějším ukrást 
ji. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je ve 
svém oboru špička. Dokáže zcizit jakékoliv 
tajemství, jakoukoliv informaci z podvědo-
mí během spánku dané osoby, kdy je mysl 
nejvíce oslabena.

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

Pondělí 27. září v 19,30 hodin – Kají-
nek – ČR 

Kriminální thriller inspirovaný příběhem 
Jiřího Kajínka, který je považován za prvního 
nájemného vraha v České republice. Díky 
svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se 
z něj stala legenda a také nejhledanější člo-
věk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, 
je dodnes zahaleno tajemstvím. Filmový 
Kajínek je silným příběhem nejznámějšího 
vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, 
příběhem obhájkyně hledající nové důkazy, 
příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní 
správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kají-
nek obětí konspirace nebo chladnokrevný 
zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo 
zastrašit a ovlivnit svědky? 

107 min., vstupné: 74 + 1 Kč, přístupný 
od 15 let.
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

23. ročník KRÁLICKÉHO TRIATLONU
Datum konání: 14. 8. 2010. Soutěžní 

výbor: ředitel závodu Pavel Vacek, velitel 
tratí František Krátký, hlavní rozhodčí Ji-
řina Klímová. Disciplíny: plavání - 400m, 
kolo - 20km, běh - 5km. Teplota vzduchu: 
23° C. Teplota vody: 22° C. Počasí: zata-
ženo. Měření: ruční.

Z výsledkové listiny:
Kategorie MUŽI - A - rok narození 

1971 až 1992
1. Záleský Milan (Fort SMC Ústí nad 

Orlicí) 0:57.45, 2. Dudek Milan (Nový 
věk Triatlonu Trutnov) 0:58.27, 3. Keprt 
Jan (Silný Team Uničiv) 1:00.40, 4. Še-
bek Michal (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 
1:01.09, 5. Řehák Tomáš (Lukostřelba 
Jablonné nad Orlicí) 1:01.48, 6. Pocho-
bradský Jan (HS Orlické Hory) 1:01.53, 
7. Fajfr František (SK OMT Pardubice) 
1:01.54, 8. Doleček Josef (Fort SMC Ústí 
nad Orlicí) 1:02.23, 9. Mařík Jiří (MP 
Žamberk) 1:02.56, 10. Martínek Jarda 
(Těchonín City) 1:04.13, 13. Kožnar 
Marek (Kožnar SKI Team) 1:05.01, 16. 
Pešava Jan (Jablonné nad Orlicí) 1:08.20, 
18. Štěpán Karel (Floorball Králíky) 
1:08.38, 22. Hejl Radek (Králíky) 1:14.45, 
23. Brůna Václav (Králíky) 1:15.36, 24. 
Černý Mirek (Králíky HS - D. Morava) 
1:16.07, 25. Kožnar Jakub (Kožnar SKI 
Team) 1:16.35, 28. Šimek Ladislav 
(ASPV Těchonín) 1:21.38, 29. Illichman 
Petr (Hostinec Zatáčka) 1:23.31, 31. Ma-
leček Jan (Cech Malířů) 1:24.43.

Kategorie MUŽI - B - rok narození 
1961 až 1970

1. Kašpárek Pavel (OMT Pardubice) 
0:58.43, 2. Glaser Václav Fort (SMC 
Ústí nad Orlicí) 0:58.52, 3. Krejčí Ja-
romír (SKI Klub Pastviny) 1:01.40, 4. 
Lipenský Martin (Fort SMC Ústí nad 
Orlicí) 1:02.26, 5. Hanuš Martin (Choceň) 
1:03.37, 8. Špaček Jiří (Silný Team Uni-
čiv) 1:04.41, 14. Ing. Aleš Kožnar (ČKS 
SKI Jilemnice) 1:11.01, 18. Gábler Radek 
(CZ Stavební Holding) 1:21.26.

Kategorie MUŽI - C - rok narození 
1951 až 1960

1. Roháček Vladimír (Fort SMC Ústí 
nad Orlicí) 1:08.38, 2. Šebek Jindřich 
(Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:09.12, 3. 
Dlabka Ludvík (Spolek dobrovolných 
lížařů) 1:10.53, 7. Jiráska Jan (Králíky 
HS - D. Morava) 1:19.19, 9. Paseka Jan 
(CZ Stavební Holding) 1:30.44.

Kategorie MUŽI - D - rok narození 
1950 a starší

1. Krátký František (Králíky) 1:09.23, 
2. Novotný Jiří (KB Letohrad) 1:25.49, 3. 
Ambrož Karel (Křižanov) 1:30.02.

Kategorie ŽENY - A -rok narození 
1976 až 1992

1. Moravcová Klára (Vencl tým Ústí n. 
Orlicí) 1:03.58, 2. Hrdličková Nela (TJ 
Nová Paka) 1:11.29, 3. Kramplová Tereza 
(TTC Olomouc) 1:16.06, 4. Filipiová Eva 

(TJ Šumperk) 1:19.28, 5. Endrlová Jarmi-
la (TJ Jiskra Havlíčkův Brod) 1:22.05.

Kategorie ŽENY - B -rok narození 
1975 a starší

1. Středová Lucie (Kožnar SKI Team) 
1:19.16, 2. Hyláková Dana (Vyškov) 
1:20.39, 3. Kirschová Naďa (CZ Stavební 
Holding) 1:30.44.

Kategorie MUŽI - DOROST - ročník 
1993 a mladší

1. Tobiáš Jakub (Kometa Brno) 1:05.16, 
2. Divíšek Jan (Nový věk Triatlonu Trut-
nov) 1:05.42, 3. Mynář Marek (TriSK 
Olomouc) 1:33.10.

Závod nedokončili: Kysel Ondřej 
(Olomouc).

Sponzoři 23. ročníku: J. Kysilková - 

Česká pojišťovna, J. Ponocná - daňové 
poradenství, Milták a Vacek - topenář-
ství.

Věcné ceny darovali: Papírnictví A. 
Krátká, Drogerie Pěnkavová, Zelenina 
Petr a Alena Zezulkovi, Elprom Loufek, 
Sport A. Jirásková, ELKO Valenta, Viking 
Králíky, Restaurace Dekl.

Poděkování: Pořadatelé děkují Měst-
skému úřadu, Technickým službám, SDH 
Králíky, Policii ČR, místní oddělení Krá-
líky, Štefanu Temňákovi - stavební práce, 
všem jednotlivcům, firmám, institucím, 
kteří penězi a dary přispěli k uspořádání 
tohoto tradičního závodu.

Pořadatelé vám všem děkují za účast!
Foto: Jaroslav Kosek
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XVI. sraz historických vozidel Červená Voda
Tradiční sraz historických vozidel se v Červené Vodě a blízkém 

i vzdáleném okolí konal ve dnech 11. - 13. června 2010. Účastníci 
se sjížděli již od pátku do hotelu Atlas v Čenkovicích. V sobotu ráno 
proběhla výstava veteránů na prostranství u Obecního úřadu v Červené 
Vodě. Zde si řidiči historických aut a motocyklů splnili první úkol – 
jízdu zručnosti a vyrazili i s posádkou do I. etapy soutěže. Ta vedla 
přes Králíky a Pastviny do Žamberka, kde účastníci v areálu Orlických 
kasáren vystavili svá vozidla, mohli si prohlédnout Hasičské muzeum a 
dobře se naobědvat. Trasa 2. etapy nabídla pohled na Zemskou bránu a 
končila v Čenkovicích. S většími či menšími obtížemi zvládli účastnici 
celou trasu a v hotelu Atlas je čekalo vyhodnocení a vyhlášení výsledků, 
předání pohárů, diplomů a cen a společenský večer.

V obou etapách čekalo soutěžící pět průjezdních kontrol, kde plnili 
úkoly nejen z oblasti automobilismu, ale také činnosti náročné na 
zručnost. Na druhém stanovišti, v Pastvinách na hrázi, musel vzít je-
den ze členů posádky do každé ruky kleště, do nich uchopit tkaničky, 
navléknout je pomocí kleští do vysokých šněrovacích bot a zavázat 
na smyčku. Vzhledem k tomu, že soutěžící musel úkol splnit v daném 
časovém limitu, byla to i zkouška trpělivosti a pevných nervů.

Letošního srazu se zúčastnilo 39 vozidel. Třetinu tvořily motocykly, 
z nichž dokonce tři řídily ženy. Soutěžilo se v pěti kategoriích a k vidění 
byly například vozy značky Škoda, Tatra, Mercedes, Chevrolet, Hill-
man, Triumph, Praga, Aero, Chrysler, MG i hasičský vůz Praga z roku 
1928 a motocykly Jawa, ČZ, Indian, BSA či BMW. Nejvzdálenějším 
účastníkem byla mladá dáma Aneta Lišková z obce Leštinka (133 km do 
Červené Vody), přijela na motocyklu JAWA Viliars, r.v. 1936. Nejstarší 
účastník pan Unzeitig z Brna má 66 let, je majitelem vozu Tatra 54, r.v. 
1932 a nejstarším vozidlem byla již tradičně Tatra 11, r.v. 1923, pana 
Fichtnera z Petrova (okr.Šumperk).

Bylo to příjemné setkání majitelů i fanoušků historických vozidel, 
počasí nám přálo, zábava byla skvělá a těšíme se za dva roky na sraz 
v pořadí sedmnáctý.

Výsledky soutěže:
Kategorie automobil do roku výroby 1945
1. místo - Tatra 12, r.v. 1930, K. Kopecký, Líšnice
2. místo - Aero 30, r.v. 1934, A. Linhart, Hronov
3. místo - Aero 662, r.v. 1934, F. Linhart, Stárkov
Kategorie automobil od r.v. 1946
1. místo - Chrysler 180, r.v. 1974, L. Trýb, Líšnice
2. místo - MG - typ B, roadster, r.v. 1969,

T. Kunštátský, Mohelnice
3. místo - Škoda Felicie, r.v. 1960, A. Čikl, Hanušovice
Kategorie motocykl
1. místo - Jawa 500 OHC, r.v. 1957,

M. Moravec, Verměřovice
2. místo - Indian CHTEF, 1200 ccm, r.v. 1948,

P. Liška, Pardubice
3. místo - Indian Scout, 600 ccm, 1928,

V. Černík, Pardubice
Dámská posádka
1. místo - získaly dvě dámy se stejným počtem bodů

- Knittelová, Pardubice, motocykl BMW R61,
600 ccm, r.v. 1939

M. Lišková, Pardubice, motocykl, ČZ 175, r. 1938
Klubová kategorie
1. místo - J. Seidl, Škoda MB 1000, r.v. 1964
2. místo - M. Krutta, Tatra 57A, r.v.1936 (majitel Pavel Minář)
3. místo - M. Dvořáček, Škoda Rapid,

r.v. 1940 (majitel Miloš Ohlídal)
Za VCC Červená Voda Mgr. Magda Dvořáčková
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Jezdecká veřejnost opět v Červené Vodě
Po dvacetileté přestávce v pořádání jezdeckých závodů se Jezdecký 

klub Červená Voda dne 10. července 2010 připomněl obyvatelům 
Červené Vody a okolí novými, tak zvanými, hobby závody v parku-
rovém skákání.

Hobby závody jsou na rozdíl od oficiálních závodů i pro jezdce bez 
jezdecké licence a jsou považovány za generální trénink, který kopíruje 
oficiální závody do poslední maličkosti. Hobby parkur musí být stejně 
jako oficiální parkur postaven dle pravidel České jezdecké federace, 
překážky musí splňovat předpisy, hodnocení trestných či bonusových 
bodů a časů je stejně nekompromisní. Jede se většinou se stejnou trémou 
a před rozhodčími a také v jiném než domácím prostředí. To vše je pro 
zdárný trénink nenahraditelné. Pouze výsledky takovýchto závodů 
nevstupují do záznamů České jezdecké federace.

Naše závody proběhly na pozemcích pana Mareše v Bílé Vodě, kde 
se mu během dvaceti let podařilo přetvořit bývalou vojenskou střelnici 
na areál sloužící také k chovu koní. Plocha přiléhající k hlavní silnici 
poskytla prostor nejen pro vybudování kolbiště a opracoviště, ale 
i zázemí pro veřejnost a parkoviště přepravy koní.

Účast soutěžících byla do poslední chvíle velmi nejistá zejména díky 
tropickému počasí, během kterého není příjemný pobyt na slunci, v autě 
či přepravním vozíku pro koně ani jezdce. Protože byl Jezdecký den 
zaměřen především na práci s mládeží a mladými koňmi, jejichž soutěže 
probíhaly v dopoledních hodinách, navštívilo nakonec Červenovodské 
závody 17 jezdeckých klubů a startovalo 35 dvojic. Jezdci ze Šumperka, 
Žamberka, Janova, Skrovnice, Borovnice, Sobotína, Raškova, Orliček, 
Poličky, Dolní Lipky a dalších míst tak mohli porovnat své síly a zhod-
notit své jezdecké umění. Výjimkou nebyli ani jezdci mladší patnácti 
let. Mladí jezdci a koně nemají často k dispozici zázemí kompletního 
či kvalitního parkuru v podmínkách podobných oficiálním závodům. 
Proto takovýto trénink je pro ně velmi vítaný a pro organizátory jsou 
výsledky této činnosti výbornou zpětnou vazbou.

Chtěli bychom také touto cestou velmi poděkovat všem ochotným 
a velkorysým sponzorům. Právě díky nim bylo možné ocenit výkony 
umístěných jezdeckých dvojic. Příspěvky, ať už věcné či finanční, byly 
předány umístěným soutěžícím, což je zejména pro talentovanou mládež 
velké povzbuzení k další činnosti.  

Děkujeme tedy tímto Červenovodským firmám především firmě 
Okna Rouča, dále Rolnické a.s., stavební firmě Revús, dále truhlářům 
Karel Koukol, Minář a syn, firmě Barvy laky Korálek, místní folkové 
skupině Kapky, paní Pagáčové z Mlýnického Dvora. 

Ze vzdálenějších sponzorů děkujeme firmě Piano servis Doležel a 
firmě Offaxis z Lanškrouna, Autodopravě Krobot z Písařova, Domu 
barev z Králík, firmě Bocus Letohrad, firmě Holba Hanušovice, paní 
Heleně Vocáskové z Pardubic.

Během Jezdeckého dne bylo vyhlášeno pět parkurových soutěží. 
První, téměř nejdůležitější soutěž, byla určena pro děti a mládež a parkur 
se skládal z překážek do výšky 60 cm. Druhá soutěž s překážkami do 
80 cm byla určena pro mladé koně a jezdce. Dále následovala soutěž 
s výškou parkurových překážek do devadesáti centimetrů. V rámci od-
poledních dvou nejnáročnější soutěží si přijelo zatrénovat deset dvojic. 
Absolutní vítězkou páté, nejvyšší soutěže, se stala Lenka Kerhartová 
s koněm Patriot 3 z JK Borovnice (Choceň-Doudleby n.Orl.). Těsně 
za ní skončila mladá slečna Anička Siatková z JK Orličky. Tyto dvě 
jezdkyně byly po oddekorování pořadatelem vyzvány k přeskočení 
Červenovodského skoku, což byla překážka v barvách obecního znaku. 
Tato překážka se v takto plném provedení celý den neskákala a tímto 
byla vítězi pokřtěna.

Za Jezdecký Klub Červená Voda startoval jezdec Tomáš Tahal 
na koni Brixia, jejíž majitelkou je Lenka Dostálková a valach Satyr, 
který startoval s majitelkou Katkou Michaličkovou v sedle. Tato druhá 
jmenovaná dvojice se pak umístila na pěkném třetím místě v soutěži 
do 90 cm.

Součástí závodů byla i soutěž v jízdě zručnosti, kde dostaly šanci před-
vést své umění na koni naše dvě slečny Bára Kalinová a Kamča Tahalová. 
Přesto, že klubu chybí vhodný jezdecký kůň, poradila si obě děvčata 
skvěle i na tažném koni pana Tahala. Mezi další doplňkové aktivity 
v průběhu Jezdeckého dne patřila i jízda na poníku či svezení kočárem 
v areálu závodiště. Věříme, že i tyto možnosti přispěly ke spojenosti dětí 
a jejich rodičů a rádi zase přijdou na další plánované akce klubu. JK 

Červená Voda by totiž po letech příležitostných aktivit rád navázal na 
pozapomenutou tradici jezdeckých závodů s představou zvýšit povědomí 
o jezdeckém sportu v Červené Vodě i v následujících letech

Nechtěli bychom zapomenout ani na výuku mladých jezdců, která 
ale může být zahájena až s vhodným jezdeckým koněm a dostatečným 
počtem mladých členů.  JK rád uvítá spolupráci s případnými zájemci 
o sponzoring sportovních aktivit děti.

Závěrem je třeba bezpochyby poděkovat všem organizátorům a 
členům Jezdeckého klubu, kteří po náročné organizaci sbírají zku-
šenosti a motivaci k uspořádání dalších tentokrát oficiálních závodů. 
Nutno říci, že hledání motivace nebude zas tak těžké, protože velký 
zájem Červenovodské veřejnosti nás velmi potěšil a kladné ohlasy 
soutěžících také.

Ing.Petr Mareš a Hana Tahalová
Foto: J.Dorňák

Výsledková listina
Parkur 60 cm - pro děti:
1.místo: Zářecká Ludmila, kůň Sandra, JS Plundra
2.místo: Siatková Anna, kůň Janeček, JK Orličky
3. místo: Nešpor Filip, kůň Jožin, JK Janov
Parkur do 80 cm
1.místo: Zářecká Ludmila, kůň Sandra, JS Plundra
2.místo: Siatková Anna, kůň Janeček, JK Orličky
3.místo: Spáčilová Blanka, kůň Morava Amálka, Hřebčín Morava
Parkur do 90 cm s následným rozeskakováním.
1.místo: Petrus Jakub, kůň Persefone, JK Orličky
2.místo: Regnartová Aneta, kůň Princ, JK Fitmin Poplužní dvůr
3.místo: Michaličková Kateřina, kůň Satyr, JK Červená Voda
Parkur do 100 cm se dvěma rozeskakováními.
1.místo: Chlanda Miloš, kůň Likora, TJ Omega Sobotín
2.místo: Chlanda Miloš, kůň Démant 1, TJ Omega Sobotín
3.místo: Kerhartová Lenka, kůň Patriot 3, JK Borovnice
Parkur se stupňovanou obtížností.
1.místo: Kerhartová Lenka, kůň Patriot 3, JK Borovnice
2.místo: Siatková Anna, kůň Kip, JK Orličky
3.místo: Chlanda Miloš, kůň Likora, TJ Omega Sobotín

Hlavní rozhodčí Z. Jílek.

A. Siatková (2. místo nejvyšší soutěž) nad ČV skokem
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Králický Lískovec
Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, o.s. zve všechny 

sportovce a příznivce na již 4. ročník přespolního běhu.
Termín: 18. 9. 2010. Místo konání: Králíky, areál koupa-

liště.
Čas startu první kategorie 10:00 hodin
Čas startu hlavního závodu 11:30 hodin
Přihlášky: V místě startu od 8:30 do 9:45 (platí pro dětské 

kategorie, hlavní závod muži - ženy bude upřesněn).
Startovné: 50,- dospělí; 20, - děti.
Popis tratě: Lesní terén v okolí města.
Kategorie: Předžákyně r. 03 - 04 [0,2 km], vložený závod – 

mateřinky 05 a ml. [100 m]; předžáci r. 03 – 04 [0,2 km]; žákyně 
nejmladší I. r. 01-02 [0,5 km]; žákyně nejmladší II. r. 99-00 [1,2 
km]; žáci nejmladší I. r. 01 - 02 [0,5 km]; žáci nejmladší II. r. 
99-00 [1,2 km]; žáci mladší r. 97-98 [3 km]; žákyně starší r. 95-
96 [3 km]; žákyně mladší r. 97-98 [1,2 km]; žáci starší r. 95-96 
[3 km]; dorostenky r. 93-94 [5 km] hlavní z.; juniorky r. 91-92  
[5 km] hlavní z.; dorostenci r. 93-94 [5 km] hlavní z.; junioři r. 
91-92 [8 km] hlavní z.; muži A [8 km]; muži B [8 km]; muži C [8 
km]; muži D [8 km]; muži E [5 km] – hlavní z.; ženy A [5 km]; 
ženy B [5 km]; ženy C [5 km]; ženy D [5 km] – hlavní z.

Kategorie dle Orlické běžecké ligy a ISCAREX poháru:
www.iscarex.cz – sekce sport (Orlická běžecká liga, ISCA-

REX pohár).

Adresa pořadatele: TJ Jiskra Králíky, o.s., Bedřich Novotný, 
Dolní 247, 561 69 Králíky - telefon: +420 737 754 286 

Email: skiklub.kraliky@centrum.cz

Informace pro registrované volební strany pro volby do Zastupitelstva města Králíky. 
Redakce zpravodaje připravila pro tyto subjekty možnost bezplatné inzerce o rozměru 
1/2 strany zpravodaje. V případě, že využijete této nabídky, doručte příspěvky na adresu 
redakce do doby uzávěrky zpravodaje, to jest do 22. 9. 2010 (viz. zadní strana zpravodaje).
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Hlavička zpravodaje - Viktor Vavruša. Uzávěrka tohoto čísla byla 23. 8. 2010, příštího čísla 22. 9. 2010.

V letním čase „prokoukly“ v MPZ Králíky další dva objekty. Fasáda budovy městského muzea byla opravena z rozpočtu města Králíky s příspěvkem 
státu z programu Regenerace MPZ (objekt je kulturní památkou), opravu  budovy č.p. 336 v ulici Valdštejnova hradí majitelé z vlastních zdrojů.

Mezinárodní etapový závod horských kol - MTBChallenge 2010 - 26. 7. dojezd etapy Duszniki Zdrój - Králíky, 27. 7. start 2. etapy  Králíky 
- Stronie Śląskie. V letošním roce město Králíky reprezentovali v kategorii dvojice David Vostrčil a Jakub Fabián, v kategorii jednotlivci to 
byl Ruda Doležal. Závodu se zůčastnil opět Filip Kysiko (Ski Areál Šanov) a králický Michael Hudetz . Z důvodu zranění a technické závady 
závodníci reprezentujíc město závod bohužel nedokončili. Mladí bikeři si svoji smůlu „vybrali“ po startu 2.etapy na Králickém Sněžníku, 
velkou smůlu měl Ruda Doležal, kterého zranění potkalo v poslední etapě. M. Hudetz dokončil závod ve své kategorii na krásném 48 místě, 
F. Kysilko na 50. místě. Termín konání dalšího závodu je již znám, proběhne v termínu 24. - 29. 7. 2011.


