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Historické dokumenty z věže kostela

Poutní kostel a 
klášter nad Králíkami
(pokračování z minulého čísla zpravodaje)

Barokní umění proniklo už ve druhé polovině 17. století i do 
menších měst v Českých zemích a utvářel se typicky barokní 
ráz české krajiny. Významnou roli zde hrála nejenom světská, 
ale i církevní architektura. Stavbu kostela a servitského kláštera 
nad Králíkami lze připsat Andreasovi Castellimu, který patřil 
do okruhu italských stavitelů a kameníků usazených v Chrudi-
mi. Tito lidé přišli do Čech v období renesance, ale podíleli se 
i na stavbách pokročilého 17. a 18. století. Andreas Castelli se 
v chrudimských písemnostech uvádí jako „baumeister“ v letech 
1691 – 1700. Castelli získal velkou zakázku, to byla stavba 
kyšpereckého zámku. Je proto pochopitelné, že se v Kyšperku 
ubytoval. Zakoupil si dům v prostoru pod zámkem, patřily 
k němu také tři strychy polí. Bydlel zde s celou rodinou, jeho 
syn Ondřej studoval u piaristů v Litomyšli. Po dokončení stavby 
kyšpereckého zámku pracoval v Lanškrouně, kde roku 1683 
vybral místo pro umístění a instalaci sochy Panny Marie na 
lanškrounském náměstí. Roku 1685 stavěl kostel sv. Mikuláše 
v Ostrově u Lanškrouna.

(pokračování na straně 3)

Při opravě věže kostela byly v minulém roce nalezeny kovové 
schrány a zapečetěný balíček. Z archivu městského muzea a 
zápisů farního úřadu pracovníci stavební firmy věděli, že ve věži 
jsou uloženy archivní materiály jak z dřívějšího období oprav 
věže, tak z období nedávného (z roku 1971 z poslední větší 
opravy věže kostela). Proto nebyl „nález“ nějakou senzací, ne-
otevřené schrány a předmětný balíček byly uloženy na faře. Na 
otevření schrán se čekalo delší dobu, záměrem bylo schrány ote-
vřít, zdokumentovat stav, ošetřit případně poškozené předměty, 
připojit nové dokumenty a opět uložit do věže. Termín otevření 
a uložení byl stanoven na dobu dokončení opravy věže. Nové 
schrány zajistil farní úřad Králíky prostřednictvím stavebního 
technika pana Samka z královéhradeckého biskupství. V měsíci 
září tohoto roku konečně byly splněny podmínky pro opětovné 
umístění historických dokumentů do věže kostela. Proto byly 
kovové schrány a zapečetěný balíček za přítomnosti zástupce 
královéhradeckého biskupství, pana faráře a pracovníků měst-
ského úřadu otevřeny, obsah byl zdokumentován. Původně jsme 
předpokládali, že ve věži kostela jsou uloženy nám již známé 
dokumenty (podle evidence farního úřadu a městského muzea). 
O to větším překvapením byly některé nálezy. Pro pracovníky 
městského muzea to byly zejména dokumenty, vztahující se 
k roku 1872 (popis hlavních událostí v roce 1872 včetně sou-
pisu králických farářů), pro nás ostatní to byl zejména obsah 
třetí schrány a balíčku tiskovin, které byly v roce 1971 do věže 
kostela uloženy neveřejně. Na stránkách zpravodaje chceme 

seznámit širokou veřejnost s obsahem schrán včetně otištění 
pořízených kopií dokumentů. Otištěním některých materiálů 
chceme vyzdvihnout osobní statečnost tehdejšího faráře P. Ant. 
Kubáta, který pro budoucí generace popsal vývoj od roku 1945 
do roku 1971 a bez ohledu na možné následky při případném 
dřívějším „nálezu“ tajně uložené schránky nám zanechal pravdi-
vý obraz té doby. Nevíme, kdo přiložil tiskoviny z roku 1969 a 
leták proti okupaci v roce 1968, snad nám to pamětníci prozradí. 
Lze se jen domnívat, že balíček tiskovin do věže vložili naši 
spoluobčané, kteří se podíleli na opravách kostela. Pan farář pro 
budoucí generace zaznamenal i soupis finančních darů na opravu 
věže kostela, krátce zaznamenal jednotlivé profily brigádníků 
a spolupracovníků, kteří nezištně pomáhali při opravách věže. 
I tento materiál bude pro všechny určitě velmi poučný. Protože 
jsme limitováni počtem stran zpravodaje a toto číslo je téma-
ticky věnováno volbám do obecních zastupitelstev, otiskneme 
naskenované dokumenty v příštím čísle zpravodaje. 

Otevření schrán proběhlo 8. 9. 2010, uložení nových schrán 
se uskutečnilo 16. 9. 2010. Původní dokumenty byly uloženy 
do samostatných schrán podle původního uložení. Zároveň 
byly dodány dvě nové schrány. Do jedné schrány byly vloženy 
dokumenty králické farnosti, do druhé schrány byly uloženy 
materiály dodané městem Králíky. Jednalo se o několik listin 
popisujících aktuální situaci ve městě Králíky, volební soupis 
pro říjnové volby do zastupitelstva,vzorek současných platidel, 
fotodokumentaci, propagační materiály města, filmy o městě a 
opevnění včetně fotodokumentace na paměti flash. 

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy Jan Divíšek
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Nález unikátní střely
V objektu Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu 

K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách byl učiněn během rekonstrukce 
zajímavý nález. Jedná se o unikátní střelu typu „RÖCHLING“, 
která pochází ze 40. let minulého století, kdy německá armáda 
prováděla na území Králicka testy svých vyvíjených střel a jejich 
působení na objekty čs. opevnění. Muzejníci ponechali zbývající 
kus střely v původním lůžku s ponechání průstřelu zdiva a provedli 
konzervační práce. Rechling se nachází v levém bojovém zvonu 
pevnosti. Návštěvníci tak mohou od měsíce září tento unikát 
shlédnout na vlastní oči a to doslova v jejich výšce. S ohledem 
na charakter zbytku střely není tento atypický prvek v Muzeu již 
nebezpečný. Stal se němým dokladem odolnosti této významné 
vojenské stavby.

(Muzeum K-S 14)

Dcera s vnučkou gen. Mašína navštívila  Muzeum K-S 14
V sobotu dne 11. září přiletěla mimořádně do České republiky 

vnučka účastníka II. odboje popraveného nacisty, generála Jo-
sefa MAŠÍNA a dcera Josefa MAŠÍNA. Důvodem její návštěvy 
bylo mimo jiné podepsání deklarace s představiteli Muzea čs. 
opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ 
v Králíkách.

Obsahem deklarace je propůjčení jména generála MAŠÍNA 
muzejní knihovně, kterou v Králíkách využívá nejen dobrovol-
nické muzeum zřízené občanským sdružením Vojensko-histo-
rickým klubem ERIKA Brno, ale i odborná veřejnost. Vnučka 
generála MAŠÍNA, Sandra MASIN z Kalifornie (USA) navštívi-
la ČR mimořádně nedlouho po pohřbu Milana PAUMERA, který 
opustil Československo za dramatických okolností společně 
s jejím otcem a strýcem v 50. letech.

Deklaraci o spolupráci s pevnostním muzeem a propůjčení 
jména generála Mašína muzejní knihovně podepsala společně se 
svojí tetou, Zdeňkou MAŠÍNOVOU, která aktivity Muzea dlou-
hodobě podporuje. Za Muzeum byla deklarace podepsána jeho 
zástupci Ing. Richardem M. SICHOU a Petrem SVOBODOU. 
Důležitý dokument obsahuje nejen morální záštitu a poselství 
pozůstalé rodiny generála MAŠÍNA pro úsilí muzejníků, ale 
věnuje se i dalšímu poslání muzea dokumentovat a informovat 
veřejnost o méně známých událostech I., II. a III. českosloven-
ského odboje, dohledávání zapomenutých příběhů odbojářů a 
zveřejňování porušování lidských práv v období nesvobody. 
Dcera generála Zdeňka současně věnovala Muzeu obraz svého 
otce ukrývaný za II.světové války před gestapem.

Obě dámy navštívily expozici v Pěchotním srubu K-S 14 a 
prohlédly si místo s budovou bývalé celnice v obci Dolní Lipka, 
kde krátce pobýval a později byl i zatčen jejich příbuzný Ctirad 
NOVÁK, později odsouzený ve vykonstruovaném procesu a 
popravený v 50. letech.

Generál i.m. Josef MAŠÍN patří k nevýznamnějším osobnos-

tem II. československého odboje. Byl příslušníkem čs. legií a 
důstojníkem československé armády. Dne 14. března 1939 byl 
MAŠÍN suspendován a obžalován pro vzpouru, když se odmítl 
podrobit rozkazu neklást odpor okupantům. Po obsazení Čes-
koslovenska nacistickým Německem se pokoušel o sabotáže, 
zprvu neorganizovaně, později v rámci odbojové organizace 
Obrana národa. Společně s pplk. Josefem BALABÁNEM a 
škpt. Václavem MORÁVKEM vytvořil zpravodajskou sku-
pinu Tři králové. Pomocí velké sítě spolupracovníků členové 
skupiny sbírali významné informace, které potom předávali 
vysílačkou československé exilové vládě do Londýna. Kromě 
toho shromažďovali zbraně, prováděli sabotáže, podle některých 
svědectví se MAŠÍN podílel na vydávání ilegálního časopisu 
„V boj“. MAŠÍN  byl zadržen Gestapem 13. května 1941 po 
přestřelce v ulici Pod Terebkou v Praze Nuslích. Po zatčení 
byl vyslýchán a mučen - přesto byl jediný ze zatčených, kdo se 
v Petschkově paláci s gestapáky pral a i vyhlášeného surovce 
z řad SS se nezalekl a dokázal ho složit - gestapáci k němu 
chodili minimálně po dvou, neúspěšně se pokusil o sebevraždu 
a 30. června 1942 byl odsouzen stanným soudem k trestu smrti 
a na kobyliské střelnici v Praze popraven. Po válce byl Josef 
MAŠÍN povýšen in memoriam do hodnosti brigádního generála 
a v květnu 2005 in memoriam do hodnosti generálmajora. Jeho 
žena Zdena MAŠÍNOVÁ byla několik měsíců vězněna (od 6. 
ledna 1942 do 5. srpna 1942) Gestapem, po válce vyznamenána 
Československým válečným křížem. V roce 1953 byla během 
nespravedlivého soudního procesu poslána zločinnou komunis-
tickou justicí na 25 let do vězení, za údajnou pomoc při trestných 
činech, které spáchali její dva synové, za schvalování těchto 
činů a za napomáhání ilegálnímu útěku členů odbojové skupiny 
bratří MAŠÍNŮ za hranice. Zemřela v otřesných podmínkách 
v komunistickém žaláři 12. června 1956. Jeho dcera Zdeňka 
byla vychovávána babičkou a zároveň matkou Ctirada Nováka, 
zatčeného v obci Dolní Lipka a rovněž popraveného.

Občanské sdružení VHK ERIKA Brno provozující Muze-
um čs. opevnění, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky 
v Pardubickém kraji je dobrovolnickou institucí, dlouhodobě 
působící v Králíkách, která se zabývá nejen II. světovou vál-
kou, ale i problematikou I., II. a III. československého odboje. 
Muzeum spravuje značné množství sbírkových fondů z historie 
bezpečnostních složek státu. V příštím roce také plánuje otevření 
Památníku obětem internace na Hoře Matky Boží v Králíkách. 
Muzejní knihovna bude od 1. ledna 2010 umístěna v budově 
nynějšího gymnázia. S ohledem na chybějící finanční prostředky 
není zatím možné ji zpřístupnit široké veřejnosti. Dosud slouží 
např. muzeologům, historikům a některým zpracovatelům 
diplomových a disertačních prací. Bližší informace na http://
cihelna.militaryclub.info.

S příspěním wikipedie.cz R.M.Sicha
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(pokračování ze strany 1)
Poslední známou prací Castelliho byl kostel Nanebevzetí Panny 

Marie v Orlici. Stavěl se v letech 1709 – 1711. Kostel v Orlici byl 
zřejmě Castelliho poslední stavbou. V roce 1714 zemřel a byl po-
chován v kostele v Orlici.

Roku 1698 byla uzavřena smlouva na stavbu kláštera a kostela 
nad Králíkami. Na stavbu Becker daroval 20 000 zlatých, 4000 
zlatých věnovala Marie Josefa Althanová a jeden z dalších velkých 
dárců přispěl l000 zlatých s tím, že se týdně budou za něho sloužit 
mše. Kostel byl vysvěcen 21. srpna 1700. Celý areál byl vybudován 
v barokním stylu - ve znamení sedmičky - což mělo připomínat sedm 
bolestí Panny Marie. Stavba měla také dobově příznačnou hradbu 
ambitů se čtyřmi nárožními věžemi. Bohužel se nedochovala původní 
stavba. Osmého srpna 1846 blesk zapálil klášterní střechu a brzy byl 
i kostel v plamenech. Později byl areál opraven a znovu dostavěn.

Od roku 1945 byly dřevěné polychromované plastiky, které byly 
umístěny v osmi kapličkách podél poutní cesty z Králik ke klášteru, 
vinou nedostatečného poznání, mylně označovány za zastavení 
křížové cesty. Objevovaly se také názory, že se jedná o zkrácenou 
křížovou cestu. Na základě dokladů z archivních fondů (Servité 
Králíky, Velkostatek Králíky a Farní úřad Králíky) lze doložit, že 
se nejednalo o křížovou cestu. Bylo by také nelogické, aby poutník 
prošel jednou křížovou cestou a v klášterním kostele by na něho hned 
v ambitech čekala druhá křížová cesta. Tam bylo čtrnáct malovaných 
obrazů se čtrnácti klekátky. Na udržování těchto obrazů dal roku 1769 
nadaci ve výši 100 zlatých František Schubert, měšťan ze Starého 
Města na Moravě.

Vstup do chrámu věřící ohromoval svou krásou a hlavní oltář 
svým vybavením. Barokní mariánská kázání vycházela z kultu této 
světice, který byl v našich zemích velice silný a živý. Působivé byly 
i melodie mariánských písní a slova opěvující Pannu Marii nalezla 
hlubokou a trvalou odezvu v lidovém prostředí.

Věra Sekotová

Poutní kostel a 
klášter nad Králíkami

Vážení spoluobčané!
V únorovém vydání Králického zpravodaje jsme se vám představili 

a seznámili jsme vás s naším programem a s výhledem na další léta.
OMB composites EU a.s. prošla za uplynulý půlrok dalším rozvo-

jem. Navýšení výroby s sebou přineslo poptávku po pracovní síle. Naše 
řady se rozrostly téměř o 40 pracovníků z Králík , spádových obcí a z 
Polska.Vedle řešení lidských zdrojů společnost OMB composites EU 
a.s.rozvíjí i oblast modernizace technologického vybavení a rozšiřování 
výrobních prostor.V současné době bude uveden do provozu nový 
stříkací a temperovací box pro lakování vybraných dílců.Tato nová 
technologie umožní další poskytované služby naším stávajícím zákaz-
níkům,ale i novým tato služba bude poprve nabídnuta.Tento projekt 
je v souladu s normou ISO 14001 :2004 k životnímu prostředí.Díky 
kladnému ekonomickému hodnocení můžeme požádat o dotace z ev-
ropských fonů na novou technologii,která umožní výšší produktivitu 
práce,přesnost v ořezu a výrobu modelů.Tím se velmi zkrátí čas mezi 
vývojem a výrobou.Společnost nebude závislá na kooperující firmě. 
Ruku v ruce s těmito technologickými změnami a nárustem výroby 
bude OMB composites EU a.s. stavět novou výrobní halu v areálu 
společnosti, kde bude tato nová technologie umístěna. I tato techno-
logie splňuje náročná kriteria ISO 14001:2004 k životnímu prostředí. 
Důkazem zvyšující se kvality výroby je armádní certifikát AQAP 2120, 
který společnost získala v květnu letošního roku.

Vážení spoluobčané, toto je krátký výčet půlročních změn v naší 
společnosti. Rád bych touto cestou poděkoval vedení Městského 
úřadu v Králíkách za dosavadní spolupráci při řešení rozvoje OMB 
composites EU a.s., hlavně pak paní starostce Ponocné, která se 
zájmem sleduje náš rozvoj a je vždy nápomocna s řešením našich 
námětů a požadavků.

Milan Konečný, výkonný ředitel

Jak jsme s Villmarskými bloudili v Bludných skalách
Letos k nám naši Villmarští přátelé přijeli pěknou oklikou. Zajeli nej-

prve do Znojma, odtud do Brna a přes Svitavy teprve k nám. Netradiční 
bylo i místo přivítání. První zářijový víkend bylo v králické Besedě 
obsazeno, proto jsme tentokrát naše přátele uvítali ve čtvrtek 2. září, 
v pět hodin odpoledne, u penzionu „Na rozcestí“ na Dolní Moravě.

Z Villmaru k nám jich přijelo 32 a s nimi i ti nejlepší řidiči - man-
želský pár. Zhruba třetina jich využila ubytování v rodinách, velká část 
se jich však ubytovala na Dolní Moravě. Nutno vyzdvihnout, že třetina 
hostů z Německa byla u nás poprvé. Po ubytování následovalo ještě 
téhož večera malé posezení s večeří přímo Na rozcestí.

Na druhý den jsme jako hostitelé připravili výlet na zámek Nové 
Hrady, rokokovou stavbu ve stylu starých francouzských sídel z let 
1774-1777. Viděli jsme tu i několik nevěst, protože tohle místo je ob-
líbené pro svatební obřady. Potom jsme navštívili i zdejší První české 
muzeum cyklistiky. Na dobrém obědě jsme si pochutnali ve stylové 
restauraci Polanka, nedaleko Nových Hradů. Bohužel jsme už nemohli 
uskutečnit prohlídku pískovcových skal Toulovcovy maštale, po před-
chozím dešti byly cesty blátivé a podmáčené. Na zpáteční cestě jsme 
se ale zastavili v Litomyšli a mohli se projít po náměstí a zámeckém 
areálu. V plném autobuse byla volná jen čtyři místa, a tak další čtyři 
členové spolku doprovázeli Vilmarské osobním autem.

Pravým vyvrcholením pátečního večera byl oficiální Partnerský 
večer v králické školní jídelně. Ženy z našeho spolku připravily spoustu 
sladkých dobrot, zahanbit se nedal ani pan Večeř. S připravenými 
zpěvníky s podobnými českými a německými písněmi, který jsme pro 
naše hosty letos vyrobili, jsme si nejen zazpívali, ale s hudbou pana 
Štěrby také do půlnoci zatancovali.

V sobotu ráno po snídani a po krátké návštěvě v Králíkách byl na 
řadě další výlet. Ve směru Králíky - Kłodzko - Duszniki Zdrój jsme 
přijeli do Stolových hor a polských Bludných skal. Za 5 Zł na osobu 
jsme absolvovali vyhlídkovou trasu, místy až sebevražedně úzkou, 

se šplháním po dřevěných lávkách. O legraci nouze nebyla. Pištícím 
a křičícím dámám galantně pomáhali muži, to když někde bylo pro 
některé dámy až příliš úzko, jiné úseky se daly zvládnout jenom v po-
dřepu. Ale zvládli to všichni, i pan farář Daum.

Po dobrém obědě v penzionu U Rampušáka v Orlickém Záhoří 
jsme se zajeli podívat na zrekonstruovaný kostel v Neratově. A tady 
nás Vilmarští zase překvapili. Většina jich totiž zpívá v pěveckých 
sborech, a tak se na chvíli rozezněl zdejší chrám s prosklenou střechou 
tóny německých duchovních písní. Protože bylo pěkně zamračeno, 
museli jsme si odříct zastávku u Pašerácké lávky na Zemské bráně. 
Čekala nás ještě večeře v penzionu Na rozcestí na Dolní Moravě a po 
ní bujará zábava až do půlnoci.

O půl deváté v neděli ráno přišel čas rozloučení na králickém au-
tobusovém nádraží. Jako obvykle nebralo konce. Ještě poslední spo-
lečné fotografování a rozlučkové kolečko autobusu. Nebylo tentokrát 
kolem Velkého náměstí, ale kolem nového kruhového objezdu nad 
Benzinou. Odtud pak Villmarští vyrazili na sever, aby se ještě cestou 
domů zastavili v Polsku.

A pak... pak už nám zůstaly jen hezké vzpomínky na společně prožité 
chvíle. A tak - příští rok na shledanou ve Villmaru!

Partnerský spolek Králíky
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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva
města Králíky a Senátu Parlamentu České republiky
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, starostka Města Krá-
líky oznamuje, že

I. volby do Zastupitelstva města Králíky 
a Senátu Parlamentu České republiky se v 
souběhu konají: 

• dne 15. října 2010 (pátek), od 14:00 
hodin do 22:00 hodin a 

• dne 16. října 2010 (sobota), od 8:00 
hodin do 14:00 hodin.

II. místem pro konání voleb do Zastupitel-
stva města Králíky a Senátu Parlamentu České 
republiky jsou:

Volební okrsek č. 1
Sídlem volebního okrsku je Gymnázium 

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

Volební okrsek č. 2
Sídlem volebního okrsku je Gymnázium 

a základní škola Králíky, budova Velké 
náměstí 367, Králíky, a to pro voliče bydlící v 
ulici: Červenovodská čp. 302, 461; Dlouhá čp. 
278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 
289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 
349, 350, 351, 353; Hluboká čp. 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 265, 266, 267, 268, 269; J. Opletala čp. 
19, 20, 21, 22, 23, 45, 90, 92, 116, 117, 118, 

121, 126, 127, 128, 129, 132, 360, 361; Ke 
Skalce čp. 1001, 1002, 111; Malé náměstí čp. 
322, 338; Moravská čp. 292; Na Pískách čp. 
131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 
143, 144, 145, 378, 549, 650; Na Skřivánku čp. 
149, 150, 152, 153, 154, 381, 517; Nábřežní 
čp. 125, 375; Pivovarská čp. 146, 147, 148, 
151; Příční čp. 352; Růžová čp. 293, 462; 
Slunná stráň čp. 155, 156, 157, 159, 162, 379, 
380; Valdštejnova čp. 323, 324, 325, 326, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 347, 359, 914; V Bytovkách čp. 658, 659, 
660, 661, 662, 663, 664; Velké náměstí čp. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 272, 274, 275, 276, 277, 354, 355, 
356, 357, 358, 362, 363, 364, 366; Zahradní 
čp. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 468, 
469; Ztracená čp. 9, 10, 631, 632; 17. listopadu 
čp. 44, 89, 114, 115, 123, 320, 321, 467.

Volební okrsek č. 3
Sídlem volebního okrsku je Městský úřad 

Králíky, Karla Čapka 316, Králíky, zasedací 
místnost II. patro, a to pro voliče bydlící v 
ulici: A. Jiráska čp. 450, 554, 555, 556, 557, 
596, 598, 599, 626, 627, 628, 629, 630, 642; A. 
Dvořáka čp. 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 
776, 777, 779, 780, 781, 782, 783; B. Smetany 
čp. 558, 559, 562, 563, 564, 565, 566, 588; 
Červenovodská čp. 695; F. Palackého čp. 445, 
448, 451, 456, 581, 583, 584, 622; Hedečská 
čp. 73, 93, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 
109, 110, 112, 119, 120; Husova čp. 452, 454, 
455; J. Nerudy čp. 600, 601, 602, 603, 604, 
605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 614, 615, 
616, 617, 618, 619, 623, 624, 751, 752, 753, 
754, 755, 756, 757, 758,760, 761, 762, 763, 
764, 765, 766, 767, 768, 784; J. Švermy čp. 
690, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 714, 
715; K Parku čp. 496; Karla Čapka čp. 305, 
306, 307, 308, 309, 311, 317, 460, 475, 492, 
494, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 
509, 541, 542, 543, 550, 560, 746, 747; Leoše 
Janáčka čp. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818; 
Lidická čp. 535, 539, 540; Malé náměstí čp. 
303, 304; Nové Domovy čp. 591, 592, 593, 
594, 595; Orlická čp. 473, 493, 495, 497, 498, 
499, 500, 531, 532, 533, 534, 538, 546, 676, 
677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 
686, 687, 688, 689, 691, 692, 748, 749, 750, 
759; Polní čp. 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 547, 890, 891, 
892, 893; Příkrá čp. 40, 42, 315, 424; Růžová 
čp. 470, 471, 472, 474, 693, 645; Sadová čp. 
318, 319; Sportovní čp. 536, 544, 545, 675, 
738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745; V 
Aleji čp. 313, 446, 453, 457, 458, 551, 552, 
553, 612, 613, 778; V. Vančury čp. 702, 703, 
704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 
713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 
724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 
733, 734, 735, 736, 737, 920; Z. Fibicha čp. 
786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 
795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803; 
Za Pilou čp. 95, 96, 100, 101, 105, 108, 122, 
671, 672, 673, 674, 820, 821, 822, 823, 824, 
825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 
834; 17. listopadu čp. 37, 38, 49, 113.

Volební okrsek č. 4
Sídlem volebního okrsku je Mateřská 

škola, Červený Potok č.p. 78, a to pro voliče 
bydlící v obci, části obce: Červený Potok čp. 1, 
2, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 
26, 32, 36, 40, 56, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 76, 
79, 80, 81, 82, 83; Horní Hedeč čp. 2, 3.

Volební okrsek č. 5
Sídlem volebního okrsku je Klubovna, 

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

Volební okrsek č. 6
Sídlem volebního okrsku je Dolní Hedeč 

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

Volební okrsek č. 7
Sídlem volebního okrsku je Klubovna, 

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

Volební okrsek č. 8
Sídlem volebního okrsku je Klubovna, 

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

Volební okrsek č. 9
Sídlem volebního okrsku je Klubovna 

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

Volební okrsek č. 10
Sídlem volebního okrsku jsou Rekreační 

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

(pokračování na následující straně)

1. 10. 1858 zemřel rakouský projektant železnic Alois Negrelli 
von Mold-Elbe. Pracoval na regulaci Rýna, projektoval např. Ko-
rintský a Suezský průplav, ale také Karlínský viadukt v Praze.

1. 10. je Mezinárodní den hudby. Od roku 1974.
1. 10. je Mezinárodní den seniorů. Od roku 1991.
1. 10. 1958 byl v USA ustanoven Národní úřad pro letectví a 

vesmír NASA.
1. 10. 1828 začala v Praze působit Česká vzájemná pojišťovna, 

první novodobý pojišťovací ústav.
2. 10. je Světový den hospodářských zvířat. Od roku 1983. 
2. 10. 1853 zemřel francouzský fyzik a astronom Dominique 

Francois Arago.
2. 10. 1845 se narodil český matematik profesor Karel Pelz. Za-

býval se deskriptivní geometrií, zavedl axonomii jako samostatnou 
zobrazovací metodu. Jsou po něm nazvány Steinerova-Pelzova 
parabola a Pelzovy věty o obrysu ploch 2. stupně. 

2. 10. 1852 zemřel český botanik a profesor univerzity v Pra-
ze Karel Bořivoj Presl. Od 1822 byl kustodem botanických a 
zoologických sbírek Národního muzea. Se svým bratrem Janem 
Svatoplukem Preslem vytvořili vědeckou terminologii hlavně v 
botanice, zoologii a mineralogii.

3. 10. 1765 se narodil ruský chemik a zakladatel ruské vědecké 
vzduchoplavby Jakov Dmitrijevič Zacharov. Roku 1810 vypracoval 
systém ruského chemického názvosloví. 30. 6. 1804 poprvé vzlétl 
a do koše balónu s sebou vzal zkumavku na vzorky vzduchu, tla-
koměr, teploměr a kompas. Zhotovil přístroj na určování letového 
kurzu. 

3. 10. 1867 zemřel americký vynálezce šicího stroje Elias 
Howe.

4. 10. 1947 zemřel německý fyzik Max Karl Ernst Ludwig 
Planck. Zabýval se termodynamikou a teorií záření absolutně 
černého tělesa. 1900 objevil po něm nazvaný Planckův vyzařovací 
zákon. 1907 provedl zobecnění termodynamiky v rámci speciální 
teorie relativity. 1918 získal Nobelovu cenu.

4. 10. 1906 se v Brně narodil herec Ladislav Pešek, vlastním 
jménem Pech.

4. 10. 1957 byla v Sovětském Svazu vypuštěna první umělá 
družice Země Sputnik 1 o hmotnosti 83,4 kg.

4. 10. je Mezinárodní den ochrany zvířat.
4. 10. je Světový den lidských sídel. Byl vyhlášen OSN roku 

1985.
5. 10. 1799 se narodil léčitel a zakladatel vodoléčby Vincenc 

Priessnitz.
5. 10. je Světový den učitelů. Byl vyhlášen roku 1994 

UNESCO.
5. 10. 1842 byla v měšťanském pivovaru v Plzni zahájena 

výroba piva.
5. 10. 1864 se narodil francouzský chemik Louis-Jean Lumiére, 

který spolu se svým bratrem Augustem vynalezl kinematograf.
5. 10. 1777 zemřel německý fyzik, matematik a lékař Johan An-

dreas Segner. 1750 sestrojil reakční vodní motor Segnerovo kolo. 
Princip jím objevené reakční síly se stal základem hydraulických 
strojů - vodních turbín.

6. 10. 1459 se narodil německý kosmograf v portugalských služ-
bách Martin Behaim. 1492 sestrojil první globus, který shrnoval 
představy o povrchu Země ještě před objevením Ameriky.

6. 10. 1989 zemřel český technik a konstruktér František Faltus. 
Zabýval se oborem ocelových konstrukcí a mostů. Výsledků jeho 
činnosti bylo využito např. při stavbě přihřadového mostu o rozpětí 
49,6 m v Plzni přes řeku Radbuzu (1931) a silničního mostu (1933), 
v té době největších svařovaných mostů na světě.

6. 10. 1914 se narodil norský cestovatel, výzkumník, etnograf, 
antropolog a autor teorie o vlivu Egypta na vývoj staré americké 
civilizace Thor Heyrdahl. 1947 vedl expedici plavící se na indián-
ském prámu Kon-Tiki z Peru do Polynésie, 1933 expedici na ostrovy 
Galapágy a Velikonoční ostrovy. Na papyrové lodi Ra I (1969) a Ra 
II (1970) podnikl cestu ze Safí v Maroku na Barbaros. 1977 - 1978 

se na lodi Tigris plavil po sumerských stopách do Indie a Afriky.
7. 10. 1847 se narodil český lékař a cestovatel Emil Holub.
8. 10. je Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof.
8. 10. 1911 se v Praze narodil skladatel a dirigent Karel Vlach.
8. 10. 1989 odstartoval raketoplán Atlantis s pětičlennou posád-

kou. 9. 10. pak byla k Jupiteru vypuštěna vesmírná sonda Galileo. 
Let skončil 23. 10. 1989. 

8. 10. 1883 se narodil německý biochemik a objevitel podstaty 
činnosti enzymů buněčného dýchání Otto Heinrich Warburg. 1921 
mu byla udělena Nobelova cena za objev povahy a funkce oxire-
dukčního enzymu cytochromu a jeho izolaci.

9. 10. 1914 se v Praze narodil a 8. 8. 1978 zemřel ve Splitu herec 
a malíř Josef Hlinomaz.

9. 10. 1929 se v Ivančicích v okrese Brno-venkov narodil.
9. 10. 1940 se narodil britský zpěvák a skladatel, člen populární 

skupiny Beatles John Lennon.
9. 10. je Světový den pošty.
9. 10. 1897 se narodil německý jaderný fyzik a nositel Nobelovy 

ceny Max Theodor Felix von Laue. Dokázal vlnovou podstatu 
rentgenového záření.

10. 10. 1917 se narodil český architekt Karel Filsak. Je autorem 
čs. velvyslanectví a misí v Pekingu, Brazílii, Dillí, Káhiře a Ženevě, 
odbavovací budovy nového letiště Praha-Ruzyně, spoluautor hotelu 
Intercontinental, architekt. úprav mostu pod Barrandovem aj.

10. 10. 1908 se narodil americký biolog a spoluvynálezce che-
mické antikoncepce Min-Chueh Chang. 

10. 10. je Světový den duševního zdraví.
11. 10. 1889 zemřel anglický fyzik James Prescott Joule. Roku 

1852 spolu s W. Thomsonem objevil jev, který je také po nich 
nazván, ochlazování plynu při proudění tryskou do prostoru s 
nižším tlakem.

11. 10. 1424 zemřel husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.
11. 10. 1884 se narodil německý chemik Friedrich Karl Rudolf 

Bergius. Roku 1913 objevil hydrogenační účinek vodíku na uhlí a 
těžké oleje při vysokém tlaku. 1931 získal Nobelovu cenu ceny za 
rozvoj vysokotlakých metod v chemii.

12. října 12. 10. 1977 zemřel Jan Zrzavý, malíř, grafik, ilustrátor 
a scénograf.

12. 10. 1825 zemřel rakouský hlavní důlní inspektor v Transyl-
vánii Franz Joseph Múller baron von Reichenstein. Roku 1872 
objevil tellur.

13. 10. je Mezinárodní den za omezení přírodních kata-
strof.

13. 10. 1965 zemřel švýcarský organický chemik a objevitel 
insekticidního účinku DDT Paul Hermann Múller. Roku 1939 zjistil 
ničivé účinky DDT na hmyz, 1940 si dal svůj objev patentovat, 1942 
bylo DDT uvedeno na trh, 1948 získal Nobelovu cenu.

13. 8. 1938 zemřel český technik a podnikatel Václav Klement. 
Společně s V. Laurinem založil 1895 továrnu na bicykly v Mladé 
Boleslavi, kde byl 1897 vyroben první český motocykl Slavia a 
1906 začala výroba automobilů značky Laurin a Klement.

14. 10. 1973 zemřel český inženýr akademik Stanislav Bechyně, 
který před 1. světovou válkou postavil palác Lucerna v Praze a 
roku 1937 zpracoval vítězný návrh přemostění Nuselského údolí 
v Praze.

14. 10. 1894 se narodil Karel Plicka, fotograf, kameraman, 
filmový režisér, etnograf a hudební vědec.

14. 10. 1894 se narodil český fotograf, filmový dokumentarista, 
etnograf a muzikolog Karel Plicka.

14. 10. 1931 se v Litoměřicích narodila česká horolezkyně Sylva 
Kysílková. Roku 1965 zdolala severní stěnu Matterhornu, roku 
1976 podnikla prvovýstup v pravé části Elgeru.

15. 10. je Mezinárodní den bílé hole.
15. 10. je Světový den žen žijících na venkově.
15. 10. 1814 se narodil Michail Jurjevič Lermontov, ruský básník, 

dramatik a prozaik.
15. 10. 1582 se uskutečnila úprava juliánského kalendáře na 

gregoriánský a po 4. říjnu se psal 15. říjen.
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KALENDÁRIUM
(pokračování z předchozí strany)

15. 10. 1564 po návratu z cesty do Svaté země a za nejasných 
okolností zemřel vlámský lékař a anatom Andreas Vesalius.

15. 10. 1608 se narodil italský fyzik a matematik Evangelista 
Torricelli. Roku 1643 vynalezl rtuťový barometr a jeho pomocí 
dokázal existenci atmosférického tlaku.

16. 10. 1583 se až do 20. 1. 1612 Praha stala stálým sídelním 
městem císaře Rudolfa II.

16. 10. je Světový den výživy, výročí založení organizace pro 
výživu a zemědělství v roce 1945.

16. 10. 1854 se narodil Oscar Wilde, anglický dramatik, prozaik, 
básník a esejista.

17. 10. je Světový den za vymýcení chudoby.
17. 10. 1850 se narodil francouzský geolog a badatel Fernand 

Foureau. Od 1876 se věnoval průzkumu Alžírska a Alžírské Sahary. 
V létech 1883 - 1897 podnikl celkem 9 výzkumných cest v severní 
a střední Sahaře, při nichž prošel 21 000 km, zčásti v souvislosti 
s průzkumem trasy pro transsaharskou železnici.

18. 10. 1931 americký vynálezce Tomas Alva Edison. Se svými 
četnými spolupracovníky získal více než 1300 patentů.

18. 10. 1914 se v Olomouci narodil český atlet a novinář Evžen 
Rošický.

18. 10. 1927 zemřel lékař a spisovatel Josef Thomayer.
19. 10. 1937 zemřel britský fyzik sir Ernest Rutherford. Roku 

1911 navrhl planetární model atomu, roku 1919 uskutečnil první 
umělou radioaktivní přeměnu atomového jádra bombardováním 
izotopu dusíku částicemi alfa. V roce 1908 získal Nobelovu cenu 
za transmutaci prvků a za chemii radioaktivních látek.

20. 10. 1984 zemřel britský fyzik a matematik, jeden ze zaklada-
telů kvantové mechaniky Paul Adrien Maurice Dirac. V roce 1933 
získal Nobelovu cenu.

20. 10. 1960 bylo v Královské oboře v Praze otevřeno Plane-
tárium.

20. 10. 1862 se v Písku narodil český učitel a průkopník lyžařské 
turistiky Josef Aleš zvaný Lyžec. Byl propagátorem Zdarského 
lilienfeldské školy, což byla jízda s jednou holí.

20. 10. 1854 se narodil francouzský básník Jean Arthur Rim-
baud.

21. 10. 1833 se narodil švédský chemik, vynálezce dynamitu a 
iniciátor Nobelovy ceny Alfred Nobel. V roce 1867 získal patent 
na nitroglycerin nasáklý do hlinky - dynamit. Roku 1895 založil 
nadaci Nobelovy ceny.

21. 10. 1918 se narodil Václav Voska, divadelní a filmový 
herec. 

22. 10. 1898 se ve Vídni narodil sportovní gymnasta Bedřich 
Šupčík, první sportovec, který získal pro Československo zlatou 
olympijskou medaili na OH 1924 ve šplhu na laně.

23. 10. 1908 se v Petrohradě narodil Ilja Michajlovič Frank. 
Spolu s I. J. Tammem v roce 1937 teoreticky objasnili Čerenovovo 
záření.

24. 10. 1883 se narodil Jiří Brdlík, zakladatel moderní pediatrie 
u nás. Zabýval se zejména dětskými kožními a infekčními choro-
bami.

24. 10. 1978 odstartovala spolu s družicí Interkosmos 18 první 
československá družice Magion.

24. 10. 1945 zemřel český technik a průkopník vysokofrekvenční 
elektrotechniky a radiotelegrafie Ludvík Šimek. Vypracoval projekt 
stanice bezdrátové telegrafie na Petříně pro spojení s Paříží.

24. 10. 1632 se narodil nizozemský přírodovědec Anthony van 
Leeuwenhoek. V roce 1650 zdokonalil mikroskop a vytvořil základy 
mikroskopické techniky. Roku 1668 objevil krevní kapiláry, buňky, 
spermie a roku 1683 jako první přesně popsal bakterie a prvoky.

24. 10. 1978 byla na svou oběžnou dráhu vynesena spolu s družicí 
Interkosmos první československá družice, určená pro výzkum mag-
netosféry a ionosféry Magion. Záložní exemplář družice je vystaven 
v leteckých sbírkách Vojenského muzea v Praze-Kbelích.

24. 10. je Světový den organizace spojených národů. Je to 

výročí vstupu Charty OSN v platnost. Slaví se od roku 1945.
24. 10. je Světový den pro rozvoj informací. Slaví se z rozhod-

nutí OSN od roku 1972.
24. 10. 1848 se v Kouřimi narodil František Vejdovský, profesor 

srovnávací anatomie, embryologie a zoologie na české univerzitě.
25. 10. 1959 obdržel Nobelovu cenu za chemii český občan 

Jaroslav Heyrovský za objev a rozpracování polarografie.
25. 10. 1647 zemřel italský fyzik a matematik Evangelista Torri-

celli. Roku 1643 vynalezl rtuťový barometr a jeho pomocí dokázal 
existenci atmosférického tlaku.

25. 10. 1913 se v Trhových Svinách v okrese České Budějovice 
narodil a 4. 7. 1982 v Praze zemřel český skladatel a dirigent Karel 
Valdauf.

26. října 
26. 10. 1868 oznámili J. N. Lockyer ředitel observatoře v Londýně 

spolu s fyzikem E. Franklandem a nezávisle na nich francouzský 
astronom P. J. Janssen objev hélia.

26. 10. 1765 se narodil skladatel Jan Jakub Ryba.
26. 10. 1765 se narodil český herec a dramatik Václav Šimon 

Thám.
27. 10. 1968 zemřela rakouská fyzička Lise Meitnerová. S Otto 

Hahnem objevila protaktinium, v roce 1933 štěpení jader. Roku 1939 
spolu s O. R. Frischem teoreticky vypočítali energii uvolňovanou 
při štěpení atomu. 

27. 10. 1898 se narodil český fyzik, polární badatel a prozaik 
František Běhounek.

27. 10. 1845 se ve Zbirohu v okrese Rokycany narodil český 
básník, překladatel a žurnalista Josef Václav Sládek.

27. 10. 1913 se v Prostějově narodil český organický chemik, 
jeden ze zakladatelů makromolekulární chemie Otto Wichterle.

28. 10. je státní svátek ČR – Vyhlášení samostatné Českoslo-
venské republiky. 

28. 10. 1874 se narodil rumunský lékař a jeden ze zakladatelů 
moderní endokrinologie Constantin Ion Parhon.

28. 10. 1914 se narodil americký bakteriolog Jonas Edward Salk. 
V roce 1955 objevil a vyrobil očkovací látku proti dětské obrně.

29. 10. 1971 zemřel švédský chemik Arne Wilhelm Kaurin Ti-
selius. Roku 1948 získal Nobelovu cenu za výzkum elektroforézy 
a adsorpční analýzy. 

29. 10. 1787 měla v Nosticově divadle v Praze světovou premiéru 
opera W. A. Mozarta Don Giovanni. Větší část opery složil Mozart 
za pobytu u manželů Duškových na Bertramce.

30. 10. 1823 zemřel anglický vynálezce Edmund Cartwright. 
Roku 1784 vynalezl mechanický tkalcovský stav. 

30. 10. 1928 se narodil americký genetik Daniel Nathans. Roku 
1978 získal spolu s W. Arberem a H. Smithem Nobelovu cenu za ob-
jev restrikčních endonukleáz, tj. speciálních buněčných enzymů.

30. 10. 1866 rozhodl císař František Josef I. , aby Praha byla pro-
hlášena otevřeným městem a aby byly zbořeny městské hradby.

30. 10. 1959 bylo v ulici ve Smečkách otevřeno divadlo Se-
mafor.

31. 10. je Den UNICEF. 
31. 10. je Světový den spoření.
31. 10. 1815 se narodil německý matematik, profesor univerzity 

v Bonnu, Berlíně a Královci (dnes Kaliningrad) Karl Theodor 
Weierstrass. Vybudoval základy matematické analýzy. Zvláštní 
význam mají jeho práce z teorie analytických funkcí, variačního 
počtu, diferenciální geometrie a lineární algebry.

31. 10. 1888 se narodil australský polárník George Hubert 
Wilkins. V roce 1931 se neúspěšně pokusil dosáhnout severního 
pólu ponorkou.

31. 10. 1790 J. P. Blanchard uskutečnil v Královské oboře 
první let balónem s lidskou posádkou v Praze. Svůj let zopakoval 
v Praze při korunovačních oslavách Leopolda II. českým králem 
v roce 1791. 

31. 10. 1879 se v Praze narodil písničkář Karel Hašler. Byl za-
vražděn v koncentračním táboře v Mauthausenu 21. 12. 1941.

31. 10. 1821 se narodil novinář, spisovatel a politik Karel Hav-
líček Borovský.
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Občanské sdružení JUKRA získalo další finanční
podporu z Nadace O2
Trojice delegátů občanského sdružení JUKRA, skládající se 

z vedoucí projektu, Mgr. Aleny Krabcové, a dua studentů králického 
gymnázia, Lukáše Babice a Petra Urbana, navštívila 21. září 2010 
hlavní město České republiky. A nešlo přitom o žádnou prohlídku 
pražských památek, V prostorách Hotelu Amarilis na nás čekala 
komise rozhodující o tom, kdo bude nakonec moci čerpat peníze 
poskytované Nadací O2. A šlo o hodně, vždyť byly 33 nestátním 
neziskovým organizacím přiděleny granty v celkové výši 6250000 
Kč!

Náš projekt nazvaný „Staří mladí nebo mladí staří?“ zaznamenal 
velmi solidní ohlas u členů komise a získal štědrý příspěvek 150 
000 Kč, který použijeme na financování naplánovaných aktivit. 

Pomoc postiženým
povodněmi

Oblastní charita Ústí nad Orlicí odeslala díky dárcům z far-
ností ústeckoorlického regionu na konto veřejné sbírky na 
pomoc postiženým povodněmi 353.186,- Kč. 

Začátkem srpna postihly severní Čechy rozsáhlé povodně. Do 
pomoci se ihned zapojila řada oblastních, farních a diecézních 
Charit, zejména těch, které se nacházejí nejblíže zatopeným oblas-
tem. Zapojilo se ale i mnoho dalších Charit z celé ČR, a to formou 
materiální pomoci, vysláním dobrovolníků na pomoc při úklidu 
zaplavených objektů a nebo finančními sbírkami. Koordinace 
pomoci se ujala Diecézní charita Litoměřice. 

Charita ČR vyhlásila bezprostředně po živelné pohromě veřejnou 
sbírku na konto: 5015003434/5500 u Raiffeisenbak, VS 444, nebo 
dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777. 
K 7. 9. 2010 se na účtu této veřejné sbírky shromáždilo 6.760.711,- 
Kč (včetně DMS).

Oblastní charita (OCH) Ústí nad Orlicí vyhodnotila jako nej-
účinnější finanční pomoc. Proto ze svých zdrojů uvolnila částku 
40.000,- Kč a požádala o spolupráci také okolní farnosti.  Za pomoci 
farností: Bystřec, Dolní Čermná, Dolní Dobrouč, Horní Heřmanice, 
Horní Sloupnice, Choceň, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Kunvald, 
Letohrad, Nekoř, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk  se 
podařilo vybrat 296.786,-  Kč. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tak 
včetně vlastního příspěvku a darů, doručených na středisko OCH 
v Letohradě,  zaslala na konto veřejné sbírky CHČR celkovou 
částku  353.186,- Kč. Děkujeme upřímně všem dárcům, kteří touto 
formou vyjádřili svou podporu postiženým a děkujeme také všem 
správcům farností za jejich vstřícnost.

Podle vyjádření Romana Strižence z Diecézní charity Litoměřice, 
hlavního koordinátora charitní pomoci, jsou peníze z této veřejné 
sbírky určeny přímo postiženým lidem, kterým jsou rozdělovány 
na základě sociálního šetření. Sociální šetření provádějí terénní 
charitní pracovníci u jednotlivců a rodin, které vytipují starostové 
a faráři postižených obcí. Jedná se zejména o seniory, občany se 
zdravotním postižením a rodiny s dětmi. Lidé, kteří mají o příspěvek 
na obnovu bydlení a domácnosti zájem,  dostanou peníze formou 
darovací smlouvy a pak účtenkou dokládají jejich konkrétní pou-
žití. Pan Striženec také vyjádřil poděkování všem dárcům, kteří 
do sbírky organizované Oblastní charitou Ústí nad Orlicí přispěli. 
V průběhu nejbližších měsíců se tímto způsobem předpokládá 
pomoci 150–200 domácnostem.

Více informací na www.charita.cz
Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356
561 51  Letohrad
Tel. 465 620 281
www.uo.caritas.cz

Pokud jste o našich záměrech vůbec neslyšeli, pokusím se jednou 
větou shrnout vytyčené cíle. Již z názvu projektu je myslím patrné, 
že nám jde především o jisté sblížení starší a mladší generace, kdy 
mladí dostávají šanci vžít se do role seniorů, kteří, doufejme, ocení 
vytržení z letargie tím, že se zapojí do našeho programu. Více 
informací najdete na webových stránkách http://jukra.webnode.
cz, případně na www.nadaceo2.cz.

Představení projektu proběhne 9. 10. 2010 na představení dětské 
terezínské opery Brundibár v podání chlapeckého sboru Boni pueri 
v dělostřelecké tvrzi Hůrka. 

Za JUKRA o.s., Petr Urban 

Kontejnery na bílé sklo
V poslední době se množí poža-

davky skláren na oddělené třídění 
bílého a barevného skla. Díky pod-
poře firmy EKO-KOM se podařilo 
získat do našeho města několik 
kontejnerů na bílé sklo, které byly 
v září rozmístěny na stanovištích 
v ulicích Aloise Jiráska, Nábřežní, 
Dolní, V Bytovkách a ve sběrném 
dvoře SMK. Kontejnery jsou 
bílé a jsou označeny příslušnými 
samolepkami.

Připomeňme krátce, že do kon-
tejnerů na barevné sklo patří barev-
né lahve od nápojů a potravinové obaly a tabulové sklo. Do nádob na 
bílé sklo pak patří pouze bílé láhve od nápojů a potravinové obaly. 
Pozor, do bílého skla nepatří okenní tabulové sklo! Do nádob se 
sklem v žádném případě nepatří keramika, porcelán, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla!

Občané města mohou tedy doma začít třídit barevné a bílé sklo. 
Pokud se pro třídění bílého skla rozhodnou, žádáme, aby respek-
tovali pravidla a do určených nádob vhazovali POUZE BÍLÉ 
SKLO. Vhazování barevného skla do nádob na bílé sklo prakticky 
znehodnotí celý obsah nádoby a sklo nemůže být zpracováno jako 
bílé. Při větším množství příměsí bude muset být toto bílé sklo 
smícháno s barevným nebo dokonce vyvezeno na skládku. 

Výsledky třídění bílého skla budou průběžně vyhodnocovány 
a budeme případně postupně přistupovat k vybavení dalších míst 
nádobami na bílé sklo. Žádáme občany o odpovědný přístup. Tří-
dění odpadů přináší městskému rozpočtu nezanedbatelné úspory, 
ušetřené peníze lze jistě využít účelněji.

Pavel Brandejs, odbor ŽP MěÚ Králíky
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Spotřebitelská poradna
Víte jak správně reklamovat vadné zboží? V jakém případě vzniká 

právo na odstoupení od smlouvy? A co dělat když prodávající na naše 
reklamační snahy nereaguje? Na tyto i další otázky se můžete ptát 
v naší nové rubrice. Odpovídat vám bude Jan Votočka z SOS-Sdružení 
obrany spotřebitelů, o.s.

Problém: Dobrý den, v květnu jsem si v bazaru koupila motorovou 
sekačku. Při prvním spouštění se utrhla startovací šňůra. Pak jsme zjistili, 
že v horní části benzínové nádrže je díra a motor má divný zvuk. Ale 
sekačka seče. Ráda bych se vás zeptala, jaký druh reklamace mohu 
využít. Respektive, zda mám právo na vrácení peněz nebo musím čekat 
na opravu. Děkuji za odpověď. Stejskalová 

Jak na to? Nárok na odstoupení od smlouvy nemáte, neukáže-li se, že 
je závada neodstranitelná. Můžete pouze reklamovat a do reklamačního 
protokolu zadat jako způsob vyřízení reklamace opravu nebo výměnu 
věci za nový kus a v případě nemožnosti vyřízení reklamace dle Vašich 
pokynů pak odstoupení od smlouvy (vše dle §616 Občanského zákoní-
ku). Reklamační procedura tedy musí vždy proběhnout, prodávající má 
právo přesvědčit se, jak vada vznikla a jestli skutečně existuje, případně 
vztahuje-li se na ní záruka.

Problém: Dobrý den, před 6 lety jsem si u firmy Mountfield 
nadzemní bazén, který mi tato firma sama nainstalovala a postavila. 
Protože poskytují 7 letou záruční dobu, tak jsem uplatnil reklamaci na 
prorezivělý plechový plášť bazénu. Pracovníci přijeli, zdokumentovali 
a následně jsem dostal potvrzení o zahájení reklamačního řízení. Firma 
reklamační nárok uznala. Jenže teď nastal problém - nechtějí akcepto-
vat můj požadavek na výměnu pláště jejich firmou, ale mám si plášť 
vyměnit sám. Ten mi dodali, ale protože už zřejmě typ dodávaný před 
6 lety nevedou, tak mi přivezli jiný typ, který má již připraveny díry na 
skimer, do kterých se můj součastný plně funkční nedá použít a bylo 
mi řečeno, že si mám koupit nový. Jsou v právu? Neměla by opravu 
provést sama firma? Děkuji. 

Jak na to? Pokud by se vše odehrálo v prvních dvou letech, tedy 
v době zákonné záruky, pak by odpověď byla jednoznačná, opravu 
musí provést do 30 dnů firma, pokud neprovede, můžete od kupní 
smlouvy odstoupit. Jestliže prodávající poskytuje záruční lhůtu nad 

rámec zákona (tedy delší než 2 
roky) může si pro toto období sám 
stanovit podmínky záruky, může ji 
omezit například pouze na díly a 
na práci už nikoliv nebo obráceně, 
takže doporučuji důkladně přečíst 
podmínky, za jakých je sedmiletá 
záruka poskytována.

Problém: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy mám nárok na vrácení 
peněz při reklamaci. Dala jsem na reklamaci notebook. Po týdnu se zas 
objevila závada. Firma mi náhradní nedá a já potom nemám na čem 
pracovat. Žádala jsem je jestli by byla možnost vrácení peněz a oni, že 
ne. Je nějaká možnost? Děkuji, Nováková.

Jak na to? Právo odstoupit od smlouvy (tedy požadovat vrácení kupní 
ceny) vzniká pokud jde o vadu neodstranitelnou, anebo pokud se odstra-
nitelná vada opakuje. Kolikrát se musí závada objevit, aby nárok vznikl 
v zákoně bohužel nevyčtete, vyplývá to však z rozhodovací praxe soudů. 
Ty dospěly k závěru, že se na věci musí objevit třikrát stejná nebo čtyři 
různé vady bránící řádnému užívání. Nastane-li taková situace, můžete 
tedy požadovat vrácení peněz či (dle vaší volby) výměnu za nový note-
book (stejného typu). Kromě toho můžete též požadovat náhradu škody, 
která vám mohla vzniknout tím, že jste notebook nemohla užívat.

Problém: Dobrý den, V prodejně OBI jsem zakoupila krmivo pro 
kanára za 16,-. Zob byl plný pavučin, reklamaci mi pracovnice prodejny 
uznala, ale peníze mi dala až tehdy, když jsem musela nedobrovolně 
vyplnit formulář s mým jménem, adresou a podpisem. Bránila jsem 
se, že nemají právo po mě tyto informace chtít, ale bylo mi sděleno, že 
jinak peníze zpět nedostanu. Je jejich požadavek v souladu se zákonem? 
Může obchodník po zákazníkovi vyžadovat jeho osobní údaje? Děkuji 
a přeji krásný den. 

Jak na to? Zákon na nic takového nepamatuje ani to však nezaka-
zuje. Pravdou však je, že na reklamačních protokolech se tyto údaje 
běžně objevují. Přesto by však prodávající neměl podmiňovat vyřízení 
reklamace jakýmikoliv podmínkami, zvláště takového druhu. Musí 
ovšem vědět s kým kupní smlouvu uzavřel a komu tak plynou práva 
z odpovědnosti za vady.

Své dotazy můžete zasílat na adresu redakce: Králický ZPRAVODAJ, 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Ptát se můžete také on-line na www.spotrebitele.info a telefonní lince 
SOS-Sdružení obrany spotřebitelů 900 08 08 08 (8Kč/min.).
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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.

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí
ve spolupráci s městem Králíky Vás zvou na

VÝSTAVU
POMŮCEK PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Výstava se koná dne 20. 10. 2010 (STŘEDA)
od 8:00 hod. do 12:00 hod.

V rámci výstavy bude poskytnuto poradenství pro nedoslýchavé, provedeny 
drobné opravy a čištění naslouchadel, předvedeny kompenzační pomůcky, 
zájemcům poskytnuta pomoc při vyřízení formalit k přiznání nároku na 
kompenzační pomůcku.

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

Projekt „Z Rozinkové louky do Hamburku“ nekončí…
ZŠ Lichkov - V loňském roce jsme v naší 

škole uskutečnili třídenní projekt, ve kterém 
se naši žáci seznamovali se zdejší regionální 
historií. Byl motivován knihou paní Gudrun 
Pausewangové „Vzpomínám na Rozinko-
vou louku“, ve které popisuje své mládí 
v Mladkově tak, jak je sama prožila až do 
poválečného útěku v roce 1945. 

Nejvíce žáky upoutala skutečnost, že 
autorka a zároveň hlavní hrdinka knihy 
ještě nedávno navštívila Mladkov a Králíky. 
Není divu, vždyť předválečná a válečná 
doba znamená pro 8 – 10leté děti minulost 
nepředstavitelně vzdálenou. Myslím, že 
tento fakt velmi ovlivnil jejich vnímání 

historického času a udělal pro nás víc, než 
vyplňování několika propracovaných časo-
vých os. Také je naprosto ohromil rozsah 
její práce a informace o oceněních, která 
za svá díla získala.

 V závěru projektu mě  žáci překvapili 
návrhem, abychom paní Pausewangové 
napsali pozdrav. Na tento pozdrav nám 
paní Pausewangová koncem školního roku 
odpověděla velmi milým dopisem, ve 
kterém vzpomíná na Lichkov . Náš projekt 
tedy získal další rozměr, žáci se přenesli 
z historických témat přímo do současnosti, 
jsou v kontaktu s významnou německou 
spisovatelkou a zdejší rodačkou.

Jsme velmi rádi, že jsme od paní Pau-
sewangové získali tak kladnou odezvu a 
doufáme, že  zůstaneme ve spojení.

Powerpointovou prezentaci o průběhu 
našeho projektu si můžete prohlédnout na 
stránkách naší školy http://www.zslichkov.
cz/index.php?docs&file=16

Mgr. Kateřina Brandejsová

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ
Úřad  práce
Ústí nad Orlicí

Informační a poradenské 
středisko

Přemýšlíte pro jakou střední školu se rozhodnout? Váháte jaké učiliště vybrat? 
Chcete se dozvědět informace o možnostech rekvalifikace?

Na tyto otázky a celou řadu dalších Vám odpoví
PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ
Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace 

o studiu včetně informací o přijímacím řízení. Obdržíte informační a propagační letáky, 
prohlédnete si ukázky výrobků žáků jednotlivých škol.

Nově budou na této Přehlídce poskytovány informace o rekvalifikačních kurzech a 
celoživotním vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání a širokou veřejnost.

KDY: STŘEDA 6. října 12:00 - 17:00 hodin
 ČTVRTEK 7. října   8:00 - 17:00 hodin
KDE: SOŠ a SOU technických oborů na Skalce v České Třebové 
Přehlídku pro Vás pořádá  Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu 

povolání Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, které také nabízí žákům individuální konzultace 
k volbě povolání, program pro testování profesních zájmů, který Vám může usnadnit 
Vaše rozhodování.

Kontakt na IPS: 465 559 414
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Výpis z jednání Rady města Králíky
1. 9.
RM na základě předložených nabídek 

doporučuje prodej bytu č. 2 v čp. 489 v ul. 
Nádražní v Králíkách a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a po-
zemku st.p.č. 955 v k.ú. Králíky manželům 
Kubínovým za kupní cenu 201.999 Kč a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje záměr prodeje pánského 
horského kola zn. SUPERIOR za minimální 
kupní cenu 500 Kč + DPH a ukládá MO 
záměr prodeje zveřejnit.

RM ukládá MO zadat u pana Hošpese, 
Králíky, provedení fyzické kontroly a 
vypracování kvalifikovaného odhadu za 
účelem zjištění doby použitelnosti u jed-
notlivých staveb (účet 021). 

RM bere na vědomí podání návrhu 
konkursního věřitele JUDr. Řezníčka na 
zproštění Mgr. Pavla Klána z funkce správ-
ce konkursní podstaty úpadce TESLAMP 
Holešovice, a.s. Město Králíky se nebude 
připojovat k návrhu.

RM schvaluje požádat Pozemkový fond 
ČR o pronájem pozemků p.p.č. 260/1 a 
3491 v k.ú. Králíky za účelem údržby 
zeleně. Zároveň RM doporučuje požádat 
o úplatný převod pozemků p.p.č. 260/1 a 
3491 v k.ú. Králíky dle § 5 odst. 1 písm. a) 
a b) zákona č. 95/1999 Sb., od PF ČR na 
město Králíky a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM souhlasí s možností napojení bu-
doucího rozvodu vody na stávající rozvod 
v lokalitě Skřivánek, který je majetkem 
města Králíky. Nové napojení provede 
specializovaná firma VAK, a. s. Jablonné 
nad Orlicí. 

RM schvaluje darovací smlouvu mezi 
firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice a 
městem Králíky. Předmětem smlouvy je 
zajištění dopravně  inženýrského opatření 
a koordinaci dopravního režimu ve městě 
Králíky ve dnech 20. - 21. 8. 2010. Zároveň 
RM pověřuje starostku podpisem darovací 
smlouvy. 

RM schvaluje nájemní smlouvu  po-
zemků p.p.č. 328/4, 328/3, 328/2, 470/4, 
1503/3, 375/17, 375/15, 375/14, 375/13, 
375/1 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem 
zřízení mezideponie a vybudování stavby 
„Terénní úpravy v k.ú. Dolní Boříkovice“ 
za nájemné 60,- Kč/1 tuna odpadu bez DPH, 
a to na dobu určitou do 30. 9. 2010. RM 
zároveň pověřuje starostku podpisem výše 
uvedené smlouvy. 

RM vyhodnotila soutěž na zhotovitele 
stavby: „Oprava hřbitovní zdi na hřbitově 
v Králíkách“ a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy o dílo s firmou MANEL, spol. s r. 
o., Šumperk.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 24:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním taneční zábavy v klubovně 
na fotbalovém hřišti v Králíkách, dne 
4. 9. 2010, a to za splnění následujících 

podmínek:
pořadatel je povinen zabezpečit akci 

dostatečným množstvím pořadatelů tak, 
aby minimalizoval negativní dopady na 
okolní obyvatele; 

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

pořadatel je povinen vhodnými opatře-
ními minimalizovat především vibrace a 
hlukové imise působící na okolí akce tak, 
aby nebyla překročena zákonem stanovená 
mez.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10032 a 8585 přidělená městu Králíky roz-
hodnutím Krajského úřadu Pardubického 
kraje a resortních ministerstev a interní 
rozpočtové opatření číslo 0710, kterými se 
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o 873.400 Kč.

RM doporučuje ZM schválení záměru 
dostavby fotbalového areálu a přijetí daru 
ve formě zpracované dokumentace a získá-
ní stavebního povolení pro město Králíky 
od společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, 
a.s., Pardubice. 

RM doporučuje ZM schválení záměru 
umístění FVE na střeše rodinného domu 
čp. 105, na st. p. č. 38 v k. ú. Prostřední 
Lipka. 

RM schvaluje přijetí daru od společnosti 
Hanušovická lesní a.s. a pověřuje starostku 
podpisem darovací smlouvy. 

RM schvaluje přijetí darů od společností 
EKOLA České Libchavy, s.r.o., OMB Com-
posites EU, a.s., Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s. a Stavofin s.r.o. 
a pověřuje starostku podpisem darovacích 
smluv. 

RM schvaluje program jednání ZM dne 
13. 9. 2010. 

8. 9.
RM schvaluje zřízení věcného břemene 

spočívající v umístění, zřízení a provozo-
vání zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 
1268, p.p.č. 1404, p.p.č. 1278/1 a p.p.č. 
1248/2 v k. ú. Horní Lipka pro oprávněnou 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, kdy věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
za jednorázovou úhradu 2.700 Kč + DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlou-
vy o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozo-
vání zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 
1822/22 a p.p.č. 1841/1 v k. ú. Králíky pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
kdy věcné břemeno se zřizuje na dobu ne-
určitou a za jednorázovou úhradu 2.000 Kč 
+ DPH. Zároveň RM souhlasí do doby rea-

lizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM doporučuje nabídnout PF ČR směnu 
pozemku st.p.č. 313 v k.ú. Dolní Boříkovice 
v jeho vlastnictví za pozemky p.p.č. 288/11 
a 288/9 v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlast-
nictví města Králíky, pozemek p.p.č. 288/9 
bude zatížen věcným břemenem – uložení 
kanalizace pro oprávněné město Králíky. 
Zároveň RM ukládá MO po vyjádření PF 
ČR předložit bod na jednání ZM.

Město Králíky jako vlastník sousedních 
pozemků p.p.č. 3496, 1900/16 a 1900/17 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
e) stavebního zákona se stavebním zámě-
rem – „oplocení pozemku p.p.č. 3497/1 
v k.ú. Králíky, sloupky ocelové + pletivo“ 
manželů Lorencových, bytem Králíky za 
podmínky, že žadatelé k řízení o územním 
souhlasu doloží stanoviska správců sítí. 

Město Králíky jako vlastník sousedních 
pozemků p.p.č. 3496, 3510 a 3497/3 v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním zámě-
rem – „oplocení pozemku p.p.č. 3497/2 
v k.ú. Králíky, sloupky ocelové + pletivo“ 
manželů Miltákových, bytem Králíky za 
podmínky, že žadatelé k řízení o územním 
souhlasu doloží stanoviska správců sítí. 

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 62/12 v k.ú. Králíky sou-
hlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem – „výstav-
ba zahradního domku na nářadí a dřevo, 
střecha pultová, rozměry základny 6 x 
4 m, výška 3,4 m, zděné sloupy, výplň 
dřevo na  p.p.č. 83/9 v k.ú. Králíky“ pana 
Martince, bytem Králíky a nemá k němu 
připomínky. 

RM ukládá starostce a vedoucí MO 
nadále jednat s oběma zájemci o pronájem 
nemovitostí bývalého hraničního přechodu 
v Dolní Lipce.

RM schvaluje Smlouvu o zajištění pora-
denství v oboru energetiky a energetického 
obchodu s firmou ENSYTRA, s.r.o. a po-
věřuje starostku jejím podpisem. 

RM souhlasí se skácením 1 ks jasanu na 
p.p.č. 320 v k.ú. Horní Lipka a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto jasanu 
s panem Lučanem, bytem Horní Lipka, 
s podmínkou, že veškeré práce budou 
provedeny na náklad a vlastní nebezpečí ža-
datele pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

15. 9.
RM schvaluje záměr pronájmu části po-

zemku p.p.č. 182 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
účelem vybudování 2 parkovacích míst za 
roční nájemné 140 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM ukládá ředitelům příspěvkových 
organizací zajistit vedení evidence jed-
notlivých položek veškerého hmotného 
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a nehmotného majetku za použití pro-
gramového vybavení od zřizovatele, a to 
nejpozději do 30. 11. 2010.

RM doporučuje bezúplatný převod 
(veřejně prospěšný zájem) části pozemku 
p.p.č. 3790 v k.ú. Králíky (nově označena 
jako p.p.č. 3790/2) od ČR – Zemědělské 
vodohospodářské správy, Brno na město 
Králíky a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnictví č. 1018 05 723 mezi 
městem Králíky a ČR – Ministerstvem 
obrany, Praha 6 na převod nepotřebné-
ho movitého majetku v účetní hodnotě 
1.282.921,50 Kč.

RM doporučuje úplatný převod pozemku 
p.p.č. 2205/1 v k.ú. Králíky od ČR – Stát-
ního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, Jeneč 
na město Králíky za kupní cenu 100.000 
Kč + náklady spojené s převodem ve výši 
1.040 Kč a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 1248 v k.ú. Heřmanice 
u Králík souhlasí dle § 104 odst. 1 stavební-
ho zákona se stavebním záměrem - „Stavba 
lovecké chaty na pozemku st.p.č. 138 v k.ú. 
Heřmanice u Králík“ pana Kapuciána, 
bytem Záměl. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající ve zřízení (uložení), provozu, 
údržby a oprav distribuční soustavy a ply-
novodních přípojek na části pozemku p. č. 
2144/6 – v délce 67,72 m v k.ú. Králíky 
pro oprávněnou VČP Net, s. r. o., se sídlem 
Hradec Králové, zastoupenou RWE Gas-
Net, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem a to 
na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 
6.772 Kč + DPH. 

RM souhlasí s  použitím částky Kč 
5.000,-- z prostředků svěřených osadnímu 
výboru Heřmanice na vybudování elektro-
nického zajištění kostela v Heřmanicích 
za podmínky, že nebude podstatným způ-
sobem narušeno vnitřní prostředí kostela 
a budou dodrženy potřebné bezpečnostní, 
stavební, požární a jiné předpisy.

RM souhlasí  pro školní rok 2010/2011 
s přijetím Š. M., Dolní Orlice s trvalým 
bydlištěm v územním obvodu obce Červená 
Voda do MŠ Moravská, Králíky, okres Ústí 
nad Orlicí pouze na školní rok 2010/2011.

RM bere na vědomí konání veřejné 
produkce: Brundibár - dětská terezínská 
opera v podání Boni pueri, které se má ko-
nat v prostorách dělostřelecké tvrze Hůrka 
v sobotu dne 9. 10. 2010 v 18:00 hodin.

22. 9.
RM doporučuje bezúplatný převod 

(veřejně prospěšný zájem) části pozemků 
p.p.č. 2232/7, 2232/8 a 2232/9 v k.ú. Krá-
líky (nově označeny jako p.p.č. 2237/13, 
2237/14, 2232/15 a 2232/16) od Pardubic-
kého kraje na město Králíky a ukládá MO 

Výpis z jednání Rady města Králíky
předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
177/1 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje.

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 
7928, 792/9 a 783/8 v k.ú. Dolní Hedeč za 
kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jed-
nání ZM záměr prodeje. 

Město Králíky jako vlastník pozemku 
souhlasí ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 
písm. e) stavebního zákona s vybudováním 
chodníku na části p.p.č. 1820/15 v k.ú. 
Králíky, jež bude spojovat bytový dům čp. 
406 a kolnu na st.p.č. 557, a to za podmínky, 
že technické provedení a použitý materiál 
bude odsouhlasen odborem VTS.

RM doporučuje schválit bezúplatný 
převod pozemků p.p.č. 1084/5 a části 
1084/3, 1069/18, 1069/17, 1069/16 v k.ú. 
Králíky k realizaci zeleně od Pozemkového 
fondu ČR, a to podle § 5 odst.1 písm. e) 
zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 2074/13 v k.ú. Králíky 
souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
se stavebním záměrem - „Novostavba RD 
o 1 b.j. včetně napojení na sítě na pozem-
cích p.p.č. 385/1 a 2074/38 v k.ú. Králíky“ 
manželů Kholových, Králíky, za podmínky, 
že dotčené pozemky města Králíky budou 
po dokončení stavby uvedeny do původ-
ního stavu.

RM schvaluje dohodu o zajištění organi-
zace pouti a dalších činností dle ustanovení 
ČI. II a IV schvalované dohody, a to pro 
akci „Svatomichalská pouť“,. konané ve 
dnech 2. – 3. 10. 2010 a pověřuje starostku 
města podpisem dohody s FC Jiskra Králíky 
– Červená Voda, o.s.

RM schvaluje dohodu o zajištění organi-
zace pouti a dalších činností dle ustanovení 
ČI. II a IV schvalované dohody, a to pro 
akci „Svatomichalská pouť“, konané ve 
dnech 2. – 3. 10. 2010 a pověřuje starost-
ku města podpisem dohody s TJ Jiskra 
Králíky, o.s.

RM schvaluje dohodu o zajištění organi-
zace pouti a dalších činností dle ustanovení 

ČI. II a IV schvalované dohody, a to pro 
akci „Svatomichalská pouť“, konané ve 
dnech 2. – 3. 10. 2010 a pověřuje starost-
ku města podpisem dohody s TJ SOKOL 
Boříkovice.

RM schvaluje zaplatit z rozpočtu města 
provedení odborného ošetření dubu ros-
toucího na st.p.č. 17 v k.ú. Dolní Lipka za 
celkovou cenu 4.400,- Kč bez DPH.

RM schvaluje  smlouvu mezi městem 
Králíky a Pardubickým krajem o podmín-
kách provedení stavby: „Regenerace pane-
lového sídliště, ul. V Bytovkách, Králíky“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

RM jmenuje komisi pro otvírání obálek 
pro projekt „Zpracování digitálního povod-
ňového plánu a vybudování sítě varovného a 
vyrozumívacího systému pro ORP Králíky“ 
ve složení : Ing Miroslav Bouška, Ing. Jan 
Tomek a Milan Kacálek. Zároveň RM jme-
nuje pro stejný projekt hodnotící komisi ve 
složení: Jana Ponocná, Miroslav Macháček 
BA (Hons), Galina Slavíková, Ing. Roman 
Švéda a Pavel Šverák.  Jako náhradníky RM 
jmenuje Bc. Čestmíra Doubravu, Milana 
Kacálka, Ing. Josefa Orlitu, Jaroslava Vacka 
a Herberta Hollyho.

RM schvaluje smlouvu o společném 
postupu k zabezpečení realizace veřejné 
zakázky „Dodávka zemního plynu pro měs-
to Králíky, příspěvkové organizace, jejichž 
zřizovatelem je město Králíky a obchodní 
společnost, kterou město Králíky zřídilo“.

RM schvaluje smlouvu o společném 
postupu k zabezpečení realizace veřejné 
zakázky „Dodávka elektřiny pro město 
Králíky, příspěvkové organizace, jejichž 
zřizovatelem je město Králíky a obchodní 
společnost, kterou město Králíky zřídilo“.

RM schvaluje zadávací podmínky pro 
veřejnou zakázku zadávanou v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení s ná-
zvem „Dodávka zemního plynu pro město 
Králíky, příspěvkové organizace, jejichž 
zřizovatelem je město Králíky a obchodní 
společnost, kterou město Králíky zřídilo“.

RM schvaluje zadávací podmínky pro 
veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjed-
nodušeného podlimitního řízení s názvem 
„Dodávka elektřiny pro město Králíky, pří-
spěvkové organizace, jejichž zřizovatelem 
je město Králíky a obchodní společnost, 
kterou město Králíky zřídilo“.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 6 konaného dne 13. září 2010

Přítomní členové zastupitelstva měs-
ta: Jana Ponocná – starostka, Bc. Čestmír 
Doubrava – místostarosta,  Mgr. Jarmila 
Berková – radní, Ing. Ladislav Dostálek, Vla-
dimír Hejtmanský, JUDr. Milan Ježek, Arnošt 
Juránek, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Václav 
Kubín, MUDr. Eva Rýcová – radní, MUDr. 
Marie Špičková, Antonín Vyšohlíd.

Z jednání omluveni: Ing. Ladislav Tóth, 
Ing. Anton Zima, Pavel Kalianko.

Za MěÚ: Ing. M. Bouška, Ing. V. Kubíčko-
vá, J. Prausová, D. Nosková, Bc. J. Divíšek.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Dodatek k dohodě o

spolupráci v rámci projektu
historických rekonstrukcí

4.3. Schválení záměru umístění
FVE na rodinném domě
v Prostřední Lipce

4.4. Záměr dostavby
fotbalového hřiště

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

1. - 3. Zahájení, prezence, určení ověřova-
telů zápisu, zprávy z jednání rady města

Jednání ZM zahájila starostka města Jana 
Ponocná, program jednání byl schválen. 
Ověřovateli zápisu byly navrženi a schváleni 
Vladimír Hejtmanský a Antonín Vyšohlíd. 
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl 
místostarosta města pan Čestmír Doubrava. 
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připo-
mínky.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
Ing. Kubín opustil jednací sál.
4.1.1. Prodej obsazené bytové jednotky č. 

489/2 v k.ú. Králíky.
Obsah: Na základě usnesení ZM zveřejnil 

MO záměr prodeje obsazené bytové jednotky. 
O koupi projevilo zájem 7 žadatelů, do jednání 
RM dne 1. 9. 2010 se dostavilo 6 žadatelů 
s cenovými nabídkami. Po rozlepení obálek 
byla nejvyšší nabídka od manželů K., kteří 
nabídli kupní cenu 201.999 Kč. RM dopo-
ručila prodej.

ZM schválilo prodej obsazené bytové 
jednotky č. 2 v čp. 489 v ul. Nádražní v Krá-
líkách a spoluvlastnického podílu ve výši 
312/10000 na společných částech domu a po-
zemku st.p.č. 955 v k.ú. Králíky manželům 
K., Králíky za kupní cenu 201.999 Kč.

4.1.2. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1012, 

1539 a 1541/1 v k.ú. Dolní Boříkovice.
Obsah: O prodej pozemků požádal pan D. 

za účelem zajištění přístupu na zemědělské 
pozemky (23 ha), které obhospodařuje. Jedná 
se o pozemky o výměře 4256 m2, které jsou 
v KN vedeny jako t. t. porost a ostatní plocha. 
Dle odboru VTS uvedené pozemky je možné 
prodat, u p.p.č. 1539 a 1012 je nutno zaměřit 
skutečnou hranici a případně oddělit části, 
na kterých se nachází komunikace (účelová 
komunikace a silnice II/04314). Dle odboru 
ÚPaSÚ je dle ÚPO Králíky pozemek 1541/1 
zařazen do plochy krajinné zeleně v nezasta-
věném území, p.p.č. 1012 a 1539 jsou součástí 
zastavěného území a jsou zařazeny do plochy 
sídelní zeleně, pozemky nejsou určeny k zá-
stavbě. Prodej odbor doporučuje. Odbory ŠKT 
a ŽP nemají připomínky. OV se nevyjádřil. RM 
dne 16. 6. 2010 nedoporučila prodej pozemků 
a uložila MO jednat s panem D. o směně 
pozemků. Dne 12. 7. 2010 proběhlo jednání 
s paní D., které bylo neúspěšné, směna pozem-
ků v žádném případě není možná, o pozemky 
města má žadatel stále zájem. RM nakonec  
doporučila prodej a navrhla kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku. Před prodejem bude 
zaměřena stávající komunikace.

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 1012, 1539 a 1541/1 v k.ú. Dolní Boří-
kovice za kupní cenu ve výši znaleckého po-
sudku a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.3. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
1822/50 v k.ú. Králíky.

Obsah: O prodej části pozemku požádali 
manželé M. za účelem scelení pozemku a 
jeho oplocení, zároveň žadatel nabízí uzavření 
smlouvy o zřízení VB na stávající kanalizaci. 
Jedná se o pozemek o výměře 209 m2, který 
je v KN evidován jako ostatní plocha. Dle 
odboru VTS na pozemku je umístěno veřej-
né osvětlení (zřídit VB), do doby výstavby 
mostu a zprůjezdnění ul. Na Mokřinách je 
tento pozemek jediným místem pro zajištění 
sjízdnosti a schůdnosti v zimním období 
(úklid sněhu, točení mechanizace apod.). Dle 
odboru ÚPaSÚ je pozemek dle ÚPO Králíky 
zařazen do plochy místní komunikace, prodej 
odbor doporučuje. Odbory ŠKT a ŽP nemají 
připomínky a prodej doporučují. MO navrhuje 
v souvislosti s prodejem části pozemku zřídit 
na pozemku ve vlastnictví žadatele věcné 
břemeno – uložení kanalizace pro oprávněné 
město Králíky. RM doporučila prodej části 
pozemku za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Zároveň RM schválila za-
tížit pozemek věcným břemenem spočívajícím 
v umístění veřejného osvětlení a práva vstupu 
na pozemek za účelem oprav a údržby zařízení 
pro oprávněné město. Dále RM schválila 
zatížit pozemek p.p.č. 1822/33 v k.ú. Králíky 
ve vlastnictví pana M. věcným břemenem 
spočívajícím v uložení kanalizace a práva 
vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby 
zařízení pro oprávněné město Králíky. 

Dne 28. 7. 2010 o část pozemku p.p.č. 
1822/50 v k.ú. Králíky požádal také pan G. 
za účelem scelení pozemku.

Pan M. podal doplňující informace ke své 
žádosti. JUDr. Ježek se zeptal, zda je nějak 
zajištěna zimní údržba a možnost manipulace 
se sněhem a otáčení techniky.

ZM schválilo záměr prodeje části pozem-
ku p.p.č. 1822/50 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a uložilo záměr prodeje zveřejnit.

4.1.4. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 428/3 
v k.ú. Dolní Boříkovice

Obsah: O prodej pozemku požádali manže-
lé K. ze Žamberka za účelem užívání zahrady. 
Jedná se o pozemek o výměře 788 m2, který je 
v KN veden jako t. t. porost, pozemek není v 
pronájmu. Dle odboru VTS na pozemku není 
umístěno žádné podzemní zařízení v majetku 
města, nutno zřídit věcné břemeno na umístění 
budoucí městské kanalizace, prodej doporu-
čuje. Dle odboru ÚPaSÚ je řešený pozemek 
zařazen do plochy sídelní zeleně a nachází se 
v zastavěném území, na řešeném pozemku 
není přípustné umísťování staveb, prodej do-
poručuje. Odbory ŽP a ŠKT nemají připomín-
ky. OV doporučil realizaci prodeje pozemku. 
RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Zá-
roveň RM schválila pozemek zatížit věcným 
břemenem spočívajícím v uložení podzemního 
vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek 
za účelem provozování, oprav a údržby zaří-
zení pro oprávněné město Králíky.

Dne 6. 9. 2010 požádali manželé K. o sníže-
ní kupní ceny, pozemek měli pronajatý od PF 
ČR, byl ve zcela zanedbaném, neudržovaném 
stavu, podmáčený a tím přímo ohrožoval jejich 
nemovitost. Požádali proto v roce 2006 PF ČR 
o uvedení pozemku do „normálního“ stavu, 
nebylo však vyhověno a proto jej žadatelé dali 
sami do nynějšího stavu – kultivace zeminy, 
odvodnění a zatravnění. V roce 2007 požádali 
PF ČR o odkup a byla určena kupní cena 10 
Kč/m2, v další fázi byl však prodej zamítnut 
z důvodu neujasněného restitučního nároku. 
O koupi pozemku mají žadatelé zájem, žádají 
ale o snížení kupní ceny, jelikož doporučená 
cena je příliš vysoká, a zároveň žádají o při-
hlédnutí k provedeným investicím a snaze 
přispět k lepšímu okolí.  

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 428/3 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní 
cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a uložilo záměr prodeje zveřejnit.

4.1.5. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
770/3 v k.ú. Dolní Hedeč.

Obsah: O prodej části pozemku požádali 
manželé C. za účelem zajištění přístupu k ne-
movitosti. Jedná se o pozemek o výměře 198 
m2, který je v KN veden jako ostatní plocha, 
ostatní komunikace, na pozemku vázne VB 
ochrany vodního zdroje. Dle odboru VTS se 
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jedná o zaniklou komunikaci, v současném stavu zatravněnou plochu. 
Přes pozemek (v souběhu se státní silnicí) vede hlavní vodovodní řad, 
na odkupovanou část pozemku navazuje přístupová cesta pro pěší 
k objektu čp. 101. Odbor prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ je 
pozemek dle ÚPO Králíky zařazen do plochy individuální rekreace, 
zastavěné území. Souhlas s dělením pozemku bude možný až po 
zajištění přístupu k čp. 98 a 101 v k.ú. Dolní Hedeč. Odbor prodej 
nedoporučuje. Odbor ŽP nemá připomínky. Rovněž tak odbor ŠKT 
nemá připomínky, pozemek není vhodný pro sportovní využití. MO 
a odbor VTS provedly místní šetření – předmětná část pozemku není 
využívána pro pěší. RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje části pozemku p.p.č. 770/3 v k.ú. 
Dolní Hedeč za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.6. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 770/3 v k.ú. Dolní He-
deč

Obsah: O prodej části pozemku požádali manželé H. za účelem 
zajištění přístupu k nemovitosti. Jedná se o pozemek o výměře 198 
m2, který je v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, na 
pozemku vázne VB ochrany vodního zdroje. Dle odboru VTS se jedná 
již o zaniklou komunikaci, v současném stavu zatravněnou plochu. Přes 
pozemek (v souběhu se státní silnicí) vede hlavní vodovodní řad pro 
obec Dolní Hedeč. Na odkupovanou část pozemku navazuje přístupová 
cesta pro pěší k objektu čp. 101, nutno zřídit věcné břemeno. Odbor 
prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ je pozemek dle ÚPO Králíky 
zařazen do plochy individuální rekreace, zastavěné území. Souhlas 
s dělením pozemku bude možný až po zajištění přístupu k čp. 98 a 101 
Dolní Hedeč. Odbor prodej nedoporučuje. Odbor ŽP nemá připomínky. 
Rovněž tak odbor ŠKT nemá připomínky, pozemek není vhodný pro 
sportovní využití. MO a odbor VTS provedly místní šetření – předmět-
ná část pozemku je využívána pouze pro pěší, na pozemek navazuje 
pozemek ve vlastnictví PF ČR. RM doporučila prodej části pozemku, 
a to pouze před nemovitostí na st.p.č. 101 a navrhla kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje 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 uložilo záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.7. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky
Obsah: O prodej části pozemku požádali manželé U. za účelem 

scelení pozemku a užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 
1143 m2, na pozemku je ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, tuto 
část pozemku mají v pronájmu manželé Kremlíkovi. Dle odboru VTS 
v zájmovém území se nenachází žádné zařízení v majetku města, za 
účelem zřízení zahrádek není námitek, prodej odbor doporučuje. Dle 
odboru ÚPaSÚ je pozemek dle ÚPO Králíky zařazen do plochy bydlení 
městského typu, rodinné. Pozemek se nachází v zastavěném území, na 
pozemek zasahuje ochranné pásmo elektrického vedení, prodej odbor 
doporučuje. Odbory ŠKT a ŽP nemají připomínky, prodej doporučují. 
Dle MO bude o prodej pozemku zájem, navrhuje proto v případě více 
zájemců uplatnit tzv. obálkovou metodu. RM doporučila prodej a na-
vrhla kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje části pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
uložilo záměr prodeje zveřejnit.

4.1.8. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky
Obsah: O prodej části pozemku požádali manželé Š. za účelem 

spojení pozemku, sousedních parcel. Jedná se o pozemek o výměře 
1143 m2, na pozemku je ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, 
tuto část pozemku mají v pronájmu paní Š. a paní T.. Dle odboru VTS 
v zájmovém území se nenachází žádné zařízení v majetku města, za 
účelem zřízení zahrádek není námitek, prodej odbor doporučuje. Dle 
odboru ÚPaSÚ je pozemek dle ÚPO Králíky zařazen do plochy bydlení 
městského typu, rodinné. Pozemek se nachází v zastavěném území, na 
pozemek zasahuje ochranné pásmo elektrického vedení, prodej odbor 
doporučuje. Odbory ŠKT a ŽP nemají připomínky, prodej doporučují. 
Dle MO bude o prodej pozemku zájem, navrhuje proto v případě více 

zájemců uplatnit tzv. obálkovou metodu. RM doporučila prodej a na-
vrhla kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje části pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
uložilo záměr prodeje zveřejnit.

4.1.9. Záměr prodeje bytové jednotky č. 246/5 v čp. 246 v Králí-
kách

Obsah: ZM dne 12. 4. 2010 schválilo prodej bytové jednotky paní 
S. za kupní cenu 56.000 Kč. Ta nejprve  požádala o prodloužení lhůty 
k zaplacení kupní ceny a podpisu smlouvy, pak ale odstoupila od kupní 
smlouvy z finančních důvodů.

Následně o prodej bytové jednotky požádala paní M. S.. Jedná se o 
poslední bytovou jednotku o velikosti 2+1 v bytovém domě čp. 246 v ul. 
Na Příkopě v Králíkách, žadatelka byt užívá spolu s matkou. Nájemní 
vztah skončil.  Bytová jednotka byla nabízena za kupní cenu 56.000 
Kč. Zároveň požádala žadatelka o složení zálohy na kupní cenu ve výši 
56.000 Kč. RM doporučila prodej a zároveň souhlasila se složením 
zálohy na kupní cenu.

ZM zrušilo usnesení ZM/2010/03/045 ze dne 12. 4. 2010 a 
schválilo záměr prodeje 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 uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.10. Bezúplatný převod pozemků od PF ČR k bydlení v k.ú. 
Králíky

Obsah: V návaznosti na schválený ÚPO Králíky, který nabyl účin-
nosti dne 1. 7. 2010, předkládá MO k projednání bezúplatný převod 
pozemků od PF ČR určených k zastavění stavbou pro bydlení. Jedná se 
o lokalitu „Skřivánek“, pozemek u výrobny p. Falty, pozemek vedle p. 
Langhanse, pozemek u hřbitova a lokalita mezi ulicemi Červenovodská 
a Nádražní. RM doporučila bezúplatný převod pozemků.

JUDr. Ježek se zeptal, kolik je v současné době připraveno pozemků 
k případnému prodeji.

ZM schválilo bezúplatný převod pozemků určených k zastavění 
stavbou pro bydlení od PF ČR, a to podle § 5 odst.1 písm. b) zákona 
č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Katastrální území pozemek Výměra v m2

Králíky p.p.č. 3492 1323
Králíky p.p.č. 3493 1003
Králíky p.p.č. 3494 1003
Králíky p.p.č. 3495 1014
Králíky p.p.č. 3498 1056
Králíky p.p.č. 3499 1185
Králíky p.p.č. 3500 1185
Králíky p.p.č. 3501 1185
Králíky p.p.č. 3529 1041
Králíky p.p.č. 3530 878
Králíky p.p.č. 3531 981
Králíky p.p.č. 3532 952
Králíky p.p.č. 3533 906
Králíky p.p.č. 3534 881
Králíky p.p.č. 3535 976
Králíky p.p.č. 3546 47900
Králíky p.p.č. 3490 47966
Králíky p.p.č. 3565 19617
Králíky p.p.č. 448/1 520
Králíky p.p.č. 651/36 672
Králíky p.p.č. 651/42 2
Králíky p.p.č. 1295/9 1490
Králíky část p.p.č. 1069/16 7960 z toho část
Králíky část p.p.č. 1069/17 9567 z toho část
Králíky část p.p.č. 1069/18 4601 z toho část 

vše v k.ú. Králíky.

4.1.11. Bezúplatný převod pozemků od PF ČR k realizaci zeleně 
v k.ú. Králíky

Obsah: V návaznosti na schválený ÚPO Králíky, který nabyl účin-
nosti dne 1. 7. 2010, předkládá MO k projednání bezúplatný převod 
pozemků p.p.č. 3625 a 3626 v k.ú. Králíky od PF ČR určených k re-
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alizaci zeleně. Jedná se o lokalitu „Za Pilou“, pozemky mají výměru 
4217 m2, v KN jsou vedeny jako trvalý travní porost a zahrada. RM 
doporučila bezúplatný převod.

ZM schválilo bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3625 a 3626 
v k.ú. Králíky k realizaci zeleně od Pozemkového fondu ČR, a to 
podle § 5 odst.1 písm. e) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

4.1.12. Úplatný převod pozemků od PF ČR v k.ú. Králíky
Obsah: Majetkový odbor předložil k projednání úplatný převod 

pozemků p.p.č. 260/1 a 3491 v k.ú. Králíky od PF ČR. Pozemek p.p.č. 
260/1 je v zastavěné části města, má výměru 1097 m2 a je v KN veden 
jako zahrada. Pozemek p.p.č. 3491 je v zastavitelném území, má výměru 
2857 m2 a je v KN veden jako trvalý travní porost, na pozemku jsou 
zařízení ve vlastnictví města – kanalizace, vodovodní přípojka. RM 
doporučila požádat o úplatný převod pozemků.

ZM schválilo usnesení požádat o úplatný převod pozemků p.p.č. 
260/1 a 3491 v k.ú. Králíky dle § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 
95/1999 Sb., od Pozemkového fondu ČR. 

4.1.13. Nákup pozemků v k.ú. Prostřední Lipka
Obsah: Na základě požadavku správce tvrze Hůrka vstoupil MO 

v jednání s vlastníky pozemků pod objektem K-S10 a v bezprostřední 
blízkosti v k.ú. Prostřední Lipka, tj. se  sourozenci B.. Jedná se o po-
zemek st.p.č. 234 o výměře 330 m2 a pozemek p.p.č. 634/3 o výměře 
294 m2 v k.ú. Prostřední Lipka, kupní cena 140 Kč/m2. RM doporučila 
nákup pozemků. 

ZM schválilo nákup pozemků st.p.č. 234 a p.p.č. 634/3 v k.ú. 
Prostřední Lipka od pana B. Hradec Králové, pana B. Praha a 
paní K., Potštejn za kupní cenu 87.360 Kč.

4.1.14. Prodej pozemků a ocelové haly v k.ú. Králíky 
ZM/2010/04/077  

Obsah: O prodej ocelové haly na st.p.č. 1048/1 a 1048/3, pozemků 
st.p.č. 1048/1, 1048/3, 1048/5, 1048/4, 1048/2 1085 a p.p.č. 1725/4, 
1725/3, 1725/7, 1725/6, 1725/5, 2188/3, 2188/4 vše v k.ú. Králíky 
požádala společnost OMB composites EU, a.s., za účelem rozvoje 
firmy. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 3.305.480 
Kč. Mezi stranami již ve věci prodeje proběhla jednání. Společnost 
předpokládá využitelnost nemovitostí v řádu 2 až 3 let, nicméně vlast-
nické právo k nemovitostem by společnost chtěla zajistit v nejbližším 
období. Nabízí 2 varianty řešení:

Uzavření kupní smlouvy – Služby města Králíky, s.r.o., by areál na-
dále bezplatně užívaly po dobu 2 až 3 let, kupní cena by byla zaplacena 
jednorázově po skončení bezplatného užívání, případně v dohodnutých 
splátkách, k zajištění zaplacení kupní ceny by byla uzavřena zástavní 
smlouva k nemovitostem.

Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě – k realizaci prodeje by 
došlo nejdříve v rozmezí 2 až 3 let. 

Společnost se však nebrání dalšímu jednání. Prodej nemovitostí je 
podmíněn přestěhováním sběrného dvora Služeb města Králíky, s.r.o. 
Jako nejvhodnější řešení se jeví přestěhovat SMK do areálu společnosti 
VYDRUS, s.r.o., v Plynárenské ulici. Areál společnosti by současný 
vlastník městu prodal za kupní cenu 3.000.000 Kč. Realizace přestě-
hování SMK do nových prostor by byla do 6 měsíců, zároveň by se 
uvolnily k prodeji stávající administrativní budova čp. 462 v ul. Růžová, 
garáže a dvůr. RM vzala na vědomí předložené varianty řešení a uložila 
starostce a vedoucí MO nadále jednat o způsobu prodeje nemovitostí 
a zároveň pověřila starostku jednat s vlastníkem areálu v Plynárenské 
ulici o možném nákupu areálu. Celá realizace těchto převodů je však 
možná pouze při úhradě kupních cen při podpisu kupních smluv. Dne 
03.09.2010 sdělila telefonicky společnost OMB composites EU, že 
zaplacení kupní ceny v současné době  není možné. Zájem společnosti o 
nemovitosti však stále trvá s možností realizace v rozmezí 2 až 3 let.

Paní starostka přednesla zastupitelům ještě další upřesňující infor-
mace k tomuto problému.

ZM neschválilo prodej pozemků st.p.č. 1048/1, 1048/5, 1048/3, 
1048/4, 1048/2, 1085 a p.p.č. 1725/4, 1725/3, 1725/7, 1725/6, 1725/5, 
2188/3, 2188/4, ocelové haly na st.p.č. 1048/1 a 1048/3 vše v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 3.305.480 Kč podle předložených variant 
řešení společnosti OMB composites EU, a.s., IČ 28166787, závod 

Hradecká čp. 635, Králíky.

4.2. Dodatek k dohodě o spolupráci v rámci projektu historických 
rekonstrukcí

Obsah: ZM svým usnesením č. ZM/2008/03/044 ze dne 10.3.2008 
schválilo partnerskou smlouvu pro realizaci projektu Evropské územní 
spolupráce OPPS ČR-PR 2007 – 2013 s názvem „Historické rekon-
strukce – společný kulturní produkt v česko-polském příhraničí“. Město 
Králíky se touto smlouvou připojilo ke společnému česko-polskému 
projektu se svou akcí Cihelna. V průběhu realizace došlo k některým 
změnám ve společných výdajích a v propagaci, kterou zajišťoval hlavní 
partner – město Klodzko. Proto se partneři dohodli na vypracování a 
znění dodatku ke smlouvě, který by tyto změny zohlednil. Přijetí do-
datku je nutné k uplatňování společných výdajů do nákladů projektu 
a k žádosti o proplacení.

Pan Doubrava upřesnil, že dodatek se týká změn v podílu některých 
partnerů na financování společných výdajů a dále změn ve společné 
propagaci, která byla upravena podle skutečného plnění.

ZM schválilo dodatek č.1 k partnerské smlouvě pro realizaci 
projektu Evropské územní spolupráce OPPS ČR-PR 2007 – 2013 
s názvem „Historické rekonstrukce – společný turistický produkt 
v česko-polském příhraničí“ a pověřuje místostarostu města Čest-
míra Doubravu podpisem dodatku ke smlouvě.

4.3.1. Záměr výstavby fotovoltaické elektrárny v k. ú. Prostřední 
Lipka – střecha rodinného domu

Obsah: Pan M. požádal o souhlas města Králíky s umístěním FVE 
na střeše rodinného domu v Prostřední Lipce. Souhlas potřebuje jako 
přílohu k žádosti o připojení do rozvodné sítě. Podle vyjádření odboru 
ÚPaSÚ a ŽP je instalace FVE v souladu se všemi právními předpisy. 
Rada města doporučila ZM schválit umístění FVE.

ZM schválilo usnesení, že souhlasí s výstavbou fotovoltaické 
elektrárny v k.ú. Prostřední Lipka na st.p.č. 38 (střecha rodinného 
domu čp. 105). 

4.3.2. Záměr výstavby fotovoltaické elektrárny v k. ú. Králíky – 
trvalý travní porost

Obsah: Paní B. požádala o souhlas města Králíky s umístěním 
FVE na pozemkové parcele č. 3658 trvalý travní porost. Souhlas 
potřebuje jako přílohu k žádosti o připojení do rozvodné sítě. Podle 
vyjádření odboru ÚPaSÚ je instalace FVE na uvedené parcele v roz-
poru s platným územním plánem protože se jedná o plochu krajinné 
zeleně – zemědělské.

Pan Doubrava se zeptal, jaká existuje možnost výstavby FVE pro 
žadatelku. Vedoucí odboru ÚPaSÚ paní Nosková odpověděla, že 
možnost vede pouze přes změnu územního plánu.

ZM přijalo usnesení, že nesouhlasí s výstavbou fotovoltaické elek-
trárny v k.ú. Králíky na p.p.č. 3658 (trvalý travní porost) paní B. 

4.4. Záměr dostavby areálu fotbalového hřiště a přijetí daru od 
společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. ve formě zpracování 
projektu a zajištění stavebního povolení.

Obsah: Sportovní klub FC Jiskra Červená Voda – Králíky zastou-
pený panem Révusem  a společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. 
zastoupená panem Zdeňkem Quardou předložily studii dostavby areálu 
fotbalového hřiště. Studie byla vypracována na základě podkladů předa-
ných odborem VTS. Společnost CZSH, a.s. je dlouholetým sponzorem 
fotbalového klubu a má zájem na dalším zlepšení podmínek pro činnost 
klubu a současně zlepšení zázemí pro diváky. Navrhuje zpracování 
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně projed-
nání a získání stavebního povolení, na náklady společnosti formou 
daru poskytnutého městu Králíky. Na stavby podobného charakteru 
je následně možné získat dotace z různých zdrojů, podmínkou je však 
dokončené stavební řízení. RM doporučila schválit záměr dostavby 
fotbalového areálu a přijetí daru.

S upřesňujícími informacemi a vysvětlením celé studie vystoupil 
pan Quarda a Ing. arch. Doležal. Zastupitelé Ing. Kubín, Ing. Dostálek 
a JUDr. Ježek připomněli, že je potřeba myslet i na další sportovní 
organizace a jejich oddíly našem městě a v integrovaných obcích.. Ing. 
Dostálek dále v diskuzi poukázal na potřebu dovybudování zázemí 
fotbalového areálu v Boříkovích (Sokol Boříkovice) – sportovní areál 



Králický zpravodaj 10/2010 - 16

v Boříkovicích slouží i na další společenské akce pořádané v Boříko-
vicích. Zastupitelé dále diskutovali o celém projektu a o možnostech 
budoucí výstavby.

ZM schválilo usnesení realizovat záměr dostavby fotbalového 
areálu - přijetí daru ve formě zpracované dokumentace a zís-
kání stavebního povolení pro město Králíky od společnosti CZ 
STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Pardubice a pověřuje starostku ve 
spolupráci s právníkem a odborem VTS jednáním o smlouvě a 
jejím podpisem.

5. Informace z MěÚ
5.1. Revokace usnesení Rozhodnutí o námitkách podaných ke 

konceptu a k návrhu územního plánu Králíky s odůvodněním na 
základě žádosti 

Obsah: Paní M. K. dne 25. 8. 2010 podala žádost o revokaci usne-
sení zastupitelstvem města ze zasedání dne 14. 6. 2010 usnesením č. 
ZM/2010/04/083. Toto usnesení schválilo rozhodnutí o námitkách 
podaných k návrhu územního plánu Králíky. Součástí rozhodnutí je i roz-
hodnutí o námitce podané paní M. K. pod evidenčním číslem 4916/2010, 
námitce nebylo vyhověno. Obor územního plánování vyhodnotil námitku 
dle podmínek stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu. Podkladem byla i provedená obhlídka místa samého a 
vydání vyjádření odboru životního prostředí. Dle § 172 odst. 5 správního 
řádu se nelze proti rozhodnutí odvolat ani podat rozklad. Dle § 173 odst. 
2 správního řádu nelze proto opatření obecné povahy podat opravný pro-
středek. Revokace usnesení č. ZM/2010/04/083 rozhodnutí o námitkách 
podaných k návrhu územního plánu Králíky není možná.

JUDr. Ježek se zeptal, zda odpověď stavebního úřadu byla konzul-
tována s právníkem města. 

ZM přijalo usnesení, že bere na vědomí žádost paní M. K. o revo-
kaci usnesení rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu  územ-
ního plánu Králíky č. ZM/2010/04/083 ze dne 14. 6. 2010.

Tajemník úřadu Ing. Bouška informoval zastupitele o metodickém 
postupu vypracovaném ministerstvem vnitra, který upravuje pravomoci 
a kompetence orgánů města v období od komunálních voleb do zvolení 
nových orgánů.

Vedoucí odboru ŠKT Bc. Divíšek informoval zastupitele o otevření 
tří schrán, které byly uloženy ve věží kostela sv. Michaela v Králíkách a 

zároveň seznámil zastupitele s materiály, které budou uloženy do nové 
schrány s tím, že původní materiály budou po zdokumentování ze strany 
královéhradeckého biskupství a městského muzea Králíky opětovně 
uloženy do věže kostela v nově vyrobených schránách.

6. Vstupy občanů
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani náměty.

7. Vstupy zastupitelů
Ing. Kubín seznámil zastupitele se zprávou o činnosti kontrolního 

výboru a s plánem činnosti kontrolního výboru do 10. 10. 2010. 
ZM schválilo usnesení, že bere na vědomí zprávu kontrolního 

výboru za I. pololetí roku 2010.
ZM zároveň schválilo plán práce kontrolního výboru do 10. 

10. 2010. 

Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem úmluvy mezi městy 
spolupracujícími na projektu historických rekonstrukcí, ve které tato 
města deklarují zájem na pokračování vzájemné spolupráce a která by 
měla být podepsána 18. 9. 2010 v Kędzierzynu-Koźle.

Pan Juránek se zeptal jak dopadla letošní akce Cihelna. Pan místosta-
rosta seznámil zastupitele s údaji o počtu diváků, účinkujících, aut a 
techniky. Finanční vyúčtování ještě hotové není.

Paní starostka seznámila zastupitele se stavem projektu výstavby 
VMK s tím, že byly odeslány poslední žádosti o platbu. Podstatná část 
úvěr, který město mělo na financování výstavby bude do konce roku 
zaplacena z obdržené dotace. Dále informovala, že příjem ze vstupné-
ho ve VMK za prázdninové měsíce byl kolem 450 tis. korun a počet 
návštěvníků dosáhl téměř 10 500 lidí. 

JUDr. Ježek se zeptal, zda kontrolní výbor dostal nějaké podněty pro 
svoji činnost od rady města. 

Ing. Kubín se zeptal, jaká je situace okolo zástavy domu čp. 5 a 
jaká je situace ve VaK Jablonné nad Orlicí. Paní starostka odpověděla, 
že k vyplacení zástavy nedojde v tomto roce. Ve firmě VaK Jablonné 
nad Orlicí nejsou nové informace o jejich soudním sporu. Pouze došlo 
k výměně ředitele.

Starostka ukončila jednání ve 20.05 hod. 
Výpis z jednání ZM zpracovala redakce KZ
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Velké investice
1. Dokončen Evropský dům (2006 – 2007) - 19 mil. 
(dot. 11 mil.) 

2. Stavební parcely Na Skřivánku (2008-2009) – 
42 mil.

3. Rekonstrukce Vojenského muzea (2009 – 2010) 
– 77 mil. (dotace 69 mil.)

4. Pořízení hasičského auta (2009) – 6,4 mil 
(dotace 2,5 mil)

Komunikace a veřejná prostranství
1. Parkoviště u pověřeného úřadu, veřejných WC 
a ED (2007) – 3,5 mil (dotace 1,9 mil.)

2. Opravy a rekonstrukce komunikací (2007 – 2,8 
mil) (2008 - 5 mil.) (2009 - 1,6 mil) (2010 – 900 tis.)

3. Komunikace Horní Lipka (2010) - 1,4 mil 
(dotace 0,7 mil)

4. Regenerace panelového sídliště a vybudování 
dětského hřiště (2009 – 2010) – 7,9 mil. (dotace 
3,8 mil.) 

5. Komunikace a sadové úpravy na hřbitově (2008, 
2009) – 1,4 mil. 

Investice a opravy městského majetku 2007 – 2010

1.

2.3.

3.

4.

4.
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Klubovny v obcích

1. Horní Lipka (2007, 2010) - 126 tis.

2. Dolní Boříkovice (200, 2008) - 792 tis.

3. Prostřední Lipka (2009, 2010) - 685 tis.

2. 5.

2.

2.

2.

4.

3.
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Církevní stavby
1. Oprava střechy kostela v Horní Lipce (2008) - 
565 tis. (dotace 200 tis)

2. Oprava kostela v Prostřední Lipce (2008) - 70 tis.

3. Podíl na opravě kostela v Červeném Potoce 
(2007) - 180 tis. (dotace 150 tis.)

4. Podíl na opravě kláštera (2008) - 522 tis. 
(dotace 406 tis.)

5. Podíl na opravě kostela v Králíkách (2009-2010) 
- 1,5 mil (dotace 1,1 mil)

Opravy městského majetku
1. Oprava domu čp. 3 (2007) – 4 mil. (dotace 2,2 mil)

2. Oprava střechy knihovny (2007 – 2008) – 1 mil.

3. Oprava fasády muzea (2010) - 520 tis. (dotace 
187 tis)

4. Oprava střechy ZŠ 5. května (2007 – 2008) – 3 
mil. (dotace 1,265 mil.)

5. Oprava sociálního zařízení v ZŠ 5. května 
(2009) – 1,8 mil.

6. Oprava čp. 359 – prodejna Jiskra (2008 – 2009) 
– 4 mil. (dotace 2 mil.)

7. Výměna oken V Bytovkách (2009) – 3 mil.

3. 4.

1.

6.

4.1.
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Podpora sportu

1. Trávník na fotbalovém hřišti (2008-2009) – 3,5 
mil. (dotace 2 mil.)

2. Zázemí tenisových kurtů (2007) – 400 tis.

3. Technika na údržbu sportovišť a lyžařských stop 
(2009) – 1 mil. (dotace 0,7 mil.)

3. 2.

1.

3.

3.

1.

2.
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Vážení spoluobčané,
jsme přesvědčeni, že budete volit správně, aby nově zvolené 
zastupitelstvo pracovalo ku prospěchu města i integrova-
ných obcí, ku prospěchu Vás všech.

KANDIDÁTI KSČM DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁLÍKY
1. Černý Evžen, důchodce, KSČM   9. Kubíček Zdeněk, důchodce, KSČM
2. Vyšohlíd Antonín, podnikatel, bez pol. příslušnosti 10. Springer Vilém, důchodce, KSČM
3. Suchomelová Alena, nezaměstnaná, bez pol. příslušnosti 11. Velechovský Jiří, dělník, KSČM
4. Faltus Josef, důchodce, KSČM 12. Mácová Jiřina, důchodkyně, KSČM
5. Kubíček René, řidič, bez pol. příslušnosti 13. Kubíčková Anna, důchodkyně, KSČM
6. Černý Jiří, operátor, bez pol. příslušnosti 14. Koželová Milada, dělnice, KSČM
7. Procházka Jaromír, důchodce, KSČM 15. Svoboda Antonín, důchodce, KSČM
8. Šiko Pavel, dělník, KSČM

BUDOU PŘEDEVŠÍM PROSAZOVAT:
- rozvoj všech forem podnikání, aby byla zajištěna práce pro všechny, kteří chtějí pracovat

a zabezpečit slušnou životní úroveň pro sebe a své rodiny
- řádné hospodaření s majetkem města a kontrolu všech finančních prostředků města

a integrovaných obcí
- podporu rodin s dětmi a především vytváření podmínek pro školky a školy
- rozšíření zájmové činnosti mládeže a dětí, včetně sportovních aktivit
- dostupnost zdravotní péče, včetně pohotovostních služeb
- zlepšení dopravní obslužnosti pro integrované obce
- rozvoj sociálních služeb, zejména pro seniory

KRÁLÍKY 2010
„Prosperující město – naše vizitka a cíl“

Vážení spoluobčané,
každá zodpovědná strana, která kandiduje v komunálních volbách  musí ve 

svém programu vážně reflektovat současnou nelehkou situaci. Situaci finanční, 
ekonomickou i společenskou, která se tak či onak dotýká každého z nás. 

Proto pro nás nejdůležitější, koho máme na mysli, je občan. Každá 
společnost stojí na soužití minimálně tří generací, které se navzájem potřebují. 
Proto je třeba prosazovat rodinnou politiku zaměřenou na rodiny s dětmi, jejich 
předškolní a školní výchovu, základní a středoškolské vzdělání a mimoškolní 
vyžití.  

Proto potřebujeme úspěšné živnostníky a podnikatele stejně jako každého 
s jakoukoli jinou profesí. Je nutné všechny motivovat, aby byli pracovně aktivní 
a odpovědní. 

Na naši budoucnost musíme přispívat úplně všichni. 
Proto nabízíme program důvěry, máme vizi a náš program poctivě rozkládá 

řešení dnešní nelehké situace na všechny. Bohužel nikoho nemůže vyloučit, ale 
v žádném případě také nikoho nechce privilegovat. 

1. Ing. Ladislav Tóth 2. Bedřich Novotný
3. Ing. Eliška Tejklová 4. Mgr. Jaroslav Maixner
5. Filip Glazar 6. Zdeněk Hrdina 
7. Josef Dobrohruška 8. Ing. Vlasta Danielová 
9. Anna Faitová 10. Vladimíra Krupařová 
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Program pro komunální volby 2010, kandidátů za ČSSD
Našim mottem je „slušnost především, avšak nelze mlčet a zavírat oči před nešvary a nedostatky 
komunální politiky“. Jednotlivé body charakterizují naše cíle pro následující volební období.

Pro udržení a vytvoření pracovních míst - zasadit se o to, aby SMK byly organizací nadále spravovanou městem, zahájit 
výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny na zainvestovaných pozemcích na Skřivánku, podpořit mladé rodiny porodným 
ve výši 10 tis. Kč, nechceme další odchod mladé generace z Králicka. Spoluprací města a soukromých investorů nabídnout 
projekty lékárny a čerpací stanice, které poskytnou levnější léky a PHM pro občany i turisty, výstavbu bytů pro seniory, které 
přinesou pracovní místa pro občany města. Větší zaměstnavatel na Králicku je naší prioritou, pouze iniciativa v podpoře 
turistického ruchu nepřinese rozvoj města. Spravedlivá podpora místních podnikatelů a smysluplných projektů v cestovním 
ruchu je pro nás samozřejmostí, ochrana veřejných zájmů občanů též (územní plán, ochrana životního prostředí apod.).

Samospráva a obecní úřad - optimalizovat počet zaměstnanců městského úřadu a množství organizací zřizovaných 
městem. Navrhnout zprůhlednění veřejných zakázek či mandátních smluv financovaných z městského rozpočtu v dostatečných 
lhůtách a kriteriích tak, aby se snížila výdajová stránka rozpočtu města a to i při financování vojenských muzeí. Chceme zprů-
hlednit a zefektivnit procesy ve veřejné správě. Našim heslem je k prosperitě a lepšímu životu v našem městě bez korupce. 

Rozvoj města - urychlit vypořádání obecního majetku s pozemkovým fondem ČR, popř. s dalšími institucemi, výtěžku 
použít k dokončení opakovaně slibovaných investic ve městě a integrovaných obcích.
- provést místní referendum o největší investici v obci, zasadíme se o efektivní nakládání s veřejnými prostředky, prodej 
nemovitostí musí být prospěšný pro město i kupujícího. Garantujeme, že dále nebudeme zadlužovat město, chceme však 
dokončit potřebné projekty týkající se kanalizace, ČOV a pokud to dovolí finanční prostředky pokračovat v projektu úprav a 
modernizace autobusového nádraží, zóny parku a odpočinku v Pivovarské ulici či dokončit projekt krytého bazénu a opravy 
bytů, které si město ponechá ve vlastnictví. 

Základní a střední školství, kultura, podpora spolků, aktivit a občanských sdružení - učinit vše pro to, aby v Králíkách 
byla zachována škola poskytující kvalitní středoškolské vzdělání, aby nedocházelo k chátrání budov (ZUŠ, ZŠP) poskytujících 
vzdělání našim dětem. Podpořit amatérskou zájmovou činnost a občanská sdružení a to i v přidružených obcích, aby soutěžní 
a volno časové aktivity měly důstojné zázemí (projekty fotbal. hřišt, ledové plochy i jiné). Zasadit se o pokračování oprav 
kulturních památek na Králicku a to včetně církevních památek. Zjednodušit způsob poskytování podpory pro občanská 
sdružení a projekty, k tomu využít se zodpovědností dotací ze všech možných fondů EU, státu i Pardubického kraje.

Váš hlas rozhodne, přijďte k volbám, děkujeme.

a Zdeněk Moravec, Anna Ježková, Darjuš Planka
Líbí se Vám náš volební program? Chcete změnu? 
VOLTE CELOU STRANU – VŠECHNY KANDIDÁTY.

Osamocený jedinec naše plány, naše vize neuskuteční…
Vážení voliči, srdečně Vás zveme na PŘEDVOLEBNÍ BESEDU KANDIDÁTŮ do zastupitelstva Města Králíky za politické 
sdružení NEZÁVISLÍ. Evropský dům v Králíkách dne 6. října 2010 v 18.00 hodin
PROGRAM: 1. seznámení s kandidáty   2. představení volebního programu   3. volná diskuse, dotazy   4. malé občerstvení

Těšíme se na Vaši účast!
Vážení voliči, pokud Vás budou zajímat oblasti našeho volebního programu, otevřete 1. října Vaši poštovní schránku.

POLITICKÉ HNUTÍ NEZÁVISLÍ VOLEBNÍ PROGRAM
Motto: „MĚSTO KRÁLÍKY MŮžE BÝT VEDENO SLUŠNĚ A ČESTNĚ, VÍC, NEž SI MŮžETE PŘEDSTAVIT“.

Vážení občané, rádi bychom jako politické hnutí NEZÁVISLÍ představili náš program. Naší snahou bude 
především změnit a zprůhlednit styl práce pro veřejnost, založený na vzájemné úctě a respektu, bez 
ohledu na politickou příslušnost. 

Naši kandidáti za politické hnutí NEZÁVISLÍ

Mgr. Olga Zajacová Bc. Petr Appl Mgr. Alena Křivohlávková Mgr. Zdeněk Nesvatba

Bc. Leona Šponarová

Ing. Zdeňka Kyllarová

Petra Unzetigová Stanislav Jungvirt Mgr. Alena Krabcová Alena Jirásková Ladislav Křivohlávek

Antonín Uhlíř



Králický zpravodaj 10/2010 - 24

Vážení čtenáři zpravodaje a občané Králík
V posledních měsících  jsem byl  několikrát 

na návštěvě vašeho městečka. Pracovně i sou-
kromně. Vždy si musím všimnout co je ve vašem 
městečku nového. 
Jezdím sem pravidelně nejenom na Cihelnu, 

která  je  velkou akcí,  ale především  letos  jsem 
měl  obrovskou  radost  z  otevření Vojenského 
muzea. Potom to je také proslulý karneval, který 
vždy uspořádáte na konci masopustu. Mám možnost sledovat, jak si vede zemědělské učiliště, jaký je 
to zápas (zatím úspěšný) o udržení kvality výuky a také o počty žáků.
Vím  také,  že proběhlo několik  velkých  investičních akcí,  jako  je nová kanalizace odpadních vod, 

opravené komunikace, stavba Evropského domu atd.
Již více jak osm let jako krajský radní usiluji a podporuji, právě takové akce a projekty, které jsou 

i pro vaše pohraničí přínosem. Umí jej především stmelovat a následně vést k hrdosti na místo kde 
žijeme.
Za nedlouho budou komunální volby a při této příležitosti bych Vám chtěl doporučit do dalšího ob-

dobí všechny, kteří poctivě pracují pro vaši obec, protože si v porovnání s vedením ostatních městeček 
nevedli vůbec špatně. Zvolte a podpořte ty, kteří pro vaše město skutečně dělají. Dobře se starají o 
svoji obec a spoluobčany. Věřte, že jejich situace není vůbec jednoduchá a slova uznání, přestože si 
je zaslouží, slyší málokdy.
Troufám  si připomenout, že ve stejný říjnový termín budou i volby do Senátu, kde se budu  ucházet 

o vaši přízeň s vědomím, že každé město a obec potřebuje podporu nejenom místních zastupitelů, 
podanou ruku z kraje (tak jako dosud), ale rovněž zastání  v senátorských lavicích. Tuto službu bych 
Vám chtěl v nastávajícím období nabídnout a věřím, že ji s důvěrou přijmete.

Zdraví Vás Petr Šilar, krajský radní a kandidát na senátora

Otevírám dveře „svému“ regionu
Milí čtenáři Kralického Zpravodaje, 
v  říjnových  volbách  budu  obhajovat mandát  senátorky  za  Ústeckoorlicko.  Hlavní 
přínos v práci senátorky spatřuji v pomoci při řešení problémů svého regionu. Pokud 
mohu  přímo  napomoci  či  alespoň    nasměřovat    potřebného  do  těch  správných 
„dveří“, tak mám pocit, že moje práce má smysl a proto v ní chci pokračovat. Proto 
nabízím i svých 9 TOP priorit pro nastávající období.  
Přeji vám všem vše dobré a věřím, že se odpovědně rozhodnete, zda dáte hlas své 
senátorce, aby vás nadále v Senátu PČR zastupovala.

TOP 9 PriOriT LudmiLy müLLerOVé PrO ÚsTecKOOrLicKO
spravedlivější rozpočtové určení daní ve prospěch venkova. 1. Stávající  rozpočtové  určení  daní  je  totiž  v  neprospěch 
menších měst a obcí.

revitalizace chátrajících kulturních domů a sportovišť - 2. umožní, aby se více rozvíjela spolková činnost.

Údržba místních komunikací. 3. Budu usilovat o to, aby se našly peníze z Bruselu na opravu a údržbu místních komunikací.

Péče o veřejná prostranství. 4. Budu požadovat, aby bylo možné financovat nákup potřebné komunální techniky z operačních 
programů EU. 

dokončení rychlostní komunikace r35. 5. Zdravě fungující region se neobejde bez kvalitní dopravní obslužnosti.

 Rychlá a pohodlná železnice. 6. Více rychlíků vyšší kvality zastavujících v  České Třebové. Rekonstrukce nádraží v Ústí nad 
Orlicí nesmí zůstat u ledu. 

 Peníze na školství přímo obcím. 7. Zasadím se o to, aby obce měly možnost samy rozhodovat, jak budou financovat 
školství.
Zjednodušení operačních programů EU. 8. Budu usilovat o zpřehlednění operačních programů tak, aby se v nich lépe 
orientovalo.
Sociální oblast. 9. Jsem pro zákony, které podpoří dlouhodobou péči v domácnostech pacientů a také terénní a ambulantní 
služby.
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Linka důvěry Ústí nad Orlicí slaví 15 LET
Vznik Linky důvěry Ústí nad Orlicí se datuje k roku 1995. Je to tedy 

již 15 let, co pracovníci linky pomáhají občanům převážně z Pardubic-
kého kraje vypořádat se s tíživými životními situacemi. V následujících 
řádcích bude činnost linky důvěry více přiblížena. „Linka důvěry, dobrý 
den“, tato věta zazní jako první, když vytočíte telefonní číslo 465 52 42 
52. Co ale lidé mohou od hovoru na lince důvěry očekávat? V jakých 
životních situacích se na linku důvěry mohou lidé obracet? Toto jsou 
jedny z nejčastěji kladených otázek, se kterými se v rámci své práce 
na lince důvěry setkáváme. V následujících odstavcích se pokusím na 
tyto otázky odpovědět. 

Linka důvěry Ústí nad Orlicí je odborné pracoviště, jejímž posláním 
je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné 
životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, 
cítí se ohrožen, nebo své trápení ale i radost potřebuje jenom někomu 
svěřit a s někým ho sdílet. Naše linka důvěry slouží pro všeobecnou 
populaci bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky je 
neohraničena. Často probíranými tématy na lince důvěry jsou například 
otázky konečnosti a smyslu života, osamělost, ztráta partnera či jiné 
blízké osoby, myšlenky na sebevraždu, rodinné a partnerské problémy, 

domácí násilí, závislosti na drogách apod. 
A co mohou lidé od hovoru na lince důvěry 

očekávat? Linka důvěry funguje jako první zá-
chytná pomoc pro člověka v krizi. Cílem hovoru je 
zklidnění a podpora, povzbuzení a obnova naděje 
volajícího. Klienta provázíme jeho těžkou chvílí. 

Pracovník linky důvěry může pomoci volajícímu zorientovat se v jeho 
životní situaci, dává příležitost vyslovit věci nahlas. Pracovník společně 
s volajícím hledají řešení problému. Pracovník poskytuje základní 
psychosociální poradenství, v případě potřeby podává kontakt na 
další organizace či odborníky. Výhodou linky důvěry pro volajícího 
je zaručení jeho anonymity a závazná mlčenlivost pracovníků. Službu 
telefonickou krizovou pomoc poskytujeme zdarma, klient platí pouze 
hovor podle svého telefonního tarifu. 

V životě každého z nás někdy nastanou chvíle, kdy si nevíme rady, 
cítíme se ohrožení, potřebujeme pomoc a radu, potřebujeme, aby našim 
starostem ale i radostem někdo naslouchal a sdílel je s námi. Možná 
zrovna nemáme na koho se ve svém okolí obrátit, ocitneme se sami 
nebo své blízké nechceme svými problémy zatěžovat nebo pociťujeme 
strach či stud se svými blízkými o svých pocitech a trápeních mluvit. 
Právě v takových chvílích se lidé mohou na linku důvěry obracet. 
Více informací o činnosti Linky důvěry Ústí nad Orlicí naleznete na 
www.linkaduveryuo.cz.

Loučím se s krédem: „Zavolat může každý… i Vy…“
Luďka Marešová, vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Škola plná života
Základní škola praktická Králíky se zapojila do 3. výzvy 

oblasti 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost a získala na projekt „Škola plná života“, registrační 
č. CZ.1.07/1.2.13/03.0003, částku 3 080 000,- Kč. Projekt bude 
zahájen 1. 10. 2010 a ukončen 30. 6. 2012. 

Projekt má několik cílů, které jsou realizovány v klíčových 
aktivitách. Bude modernizována výuka žáků naší školy pomo-
cí vytváření nových učebních materiálů a pomůcek, rozšíření 
materiálně-technického zázemí (počítače, interaktivní tabule, 
literatura, pomůcky k výuce), dalšího vzdělávání učitelů. Žáci 
školy budou navštěvovat terapeutické dílny se zaměřením na 
výtvarné, rukodělné činnosti s využitím nových trendů při práci 
s netradičními materiály.  Budou zrealizovány dva projekty se 
zaměřením na ekologickou výchovu využívající místní region, 
které budou završeny dvěma týdenními pobyty žáků ve středis-
cích ekologické výchovy. Inovace minimálního preventivního 
programu žáků, vzdělávání pedagogů v této oblasti, účast žáků 
na dvou třídenních zátěžových programech přispěje k cílenému 
působení na žáky a minimalizaci negativního, patologického 
chování. Do poslední aktivity budou zapojeni i rodiče v rámci 
pilotního programu „Komunitní školy“. Spolu se svými dětmi 

a učiteli pojedou na dva společné jednodenní výlety, dvakrát si 
společně zasportují, účastní se vánočních a velikonočních dílen, 
budou pro ně organizovány odborné besedy. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel ZŠ praktické Králíky 

Učíme se nově
Základní škola praktická Králíky se zapojila do oblasti 

podpory  OP VK 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro 
vzdělávání na základních školách a získala na projekt „Učí-
me se nově“, registrační č. CZ.1.07/1.4.00/21.0612, částku 453 369,- 
Kč. Projekt bude zahájen 1. 10. 2010 a ukončen 31. 3. 2013. 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů 
docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. 
Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým 
vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, 
tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek 
a učebních materiálů ve výuce.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel ZŠ praktické Králíky 
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CELÉ ČESKO BY MĚLO ČÍST DĚTEM
Snad by mi tvůrci kampaně Celé Česko 

čte dětem, která běží letos už třetím rokem, 
odpustili název článku.

Napsalo a namluvilo se toho o potřebnos-
ti společného čtení rodičů a dětí 

už hodně, ale statistické průzkumy 
provedené na reprezentativním vzorku 
společnosti ukazují, že z celého Česka čte 
pravidelně a rádo malý počet rodin.

V procentuálním vyjádření pořád vítězí 
„nečtení“ – v 71,5 % rodinách, pouze ve 
28,5 % rodin si nedovedou konec dne před-
stavit bez hezké společné chvíle, které spolu 
stráví při společném předčítání.

Rodiče čtou 70% dětí, které si čtou 
i samy. Dětem, které si samy nečtou, před-
čítala jen čtvrtina rodičů. 

Už slyším povzdechy – tak nám poraď, 

kde na to máme brát čas.
ČAS NENÍ NIKDY – JE HO PRÁVĚ 

TOLIK, KOLIK SI HO UDĚLÁME.
Není podle mého názoru důležité, jestli 

dětem čteme 15, 20, 30 minut, důležité je, 
že čteme pravidelně. 

Známý a zejména u dospělých oblíbený 
spisovatel Michael Viewegh napsal pro 
zaneprázdněné rodiče krásnou knížku 
KRÁTKÉ POHÁDKY PRO UNAVENÉ 
RODIČE. Sliboval ji už kdysi své, dnes 
již dospělé dceři Míše, nakonec ji během 
prázdnin napsal pro své mladší dcery Sáru a 
Báru. Ty jsou hlavními postavami. Vaše děti 
budou určitě spokojené, když jejich jména 
dosadíte do příběhů místo Sáry a Báry. 
Vieweghovy pohádky obsahují i pasáže 
pouze pro rodiče psané modrou kurzivou. 

Kniha má jen jednu nevýhodu – je brzy 
přečtená.

Michal Viewegh říká: „Sám coby téměř 
permanentně unavený otec dobře vím, jak 
těžké bývá najít večer sílu na hlasité před-
čítání osmistránkové pohádky. Mí rodiče 
to kdysi dokázali, dodnes si vzpomínám na 
okouzlený úžas, s nímž jsem jim v dobách 
své negramotnosti naslouchal. Kdyby mi 
tenkrát nečetli, možná bych nic nenepsal“.

Pohádky pro své děti napsala např. 
Radůza nebo Arnošt Goldflam. Ten se ve 
své knížce Tatínek není k zahození, snažil 
ospravedlnit právě otce, kteří bývají méně 
doma.

A nakonec spisovatelka a dramatička 
Daniela Fischerová: „Představuju si to 
báječné ležení v postýlce, když den končí, 
už se nic nemusí a někdo si udělal pro děti 
čas. Čte jim a vypráví, hlas pro ně vyčaruje 
jiné, tajné světy, kde se dělají kouzla a kde 
to vždycky dobře dopadne… Nikdy později 
se to už nedožene…“

Z knihovnického tisku vybrala
Ivana Marečková

TÝDEN KNIHOVEN 4. - 10. 10. 2010
Letošní, už 14. ročník tradiční akce 

pořádané Svazem knihovníků a infor-
mačních pracovníků, ke které se připojuje 
i králická knihovna, letos proběhne pod 
hlavním mottem 

KNIHOVNA PRO VŠECHNY.
V Týdnu knihoven bude vyhlášena 

nová čtenářská soutěž, která je „srdeční 
záležitosti“ početné skupiny čtenářů 
z dětského oddělení Městské knihovny 
v Králíkách. Už několik roků mají své 
návštěvy knihovny spojeny také s oblí-
beným soutěžením. 

V minulých čtenářských soutěžích 
děti procestovaly celý svět za 150 dní, 
putovaly českými dějinami, toulaly se 
naším krajem i po českých a moravských 
městech, vydaly se na náročnou výpravu 
za známými i méně známými zvířaty a 
rostlinami. 

V novém ročníku  soutěže budou děti 
zkoumat, jak funguje lidské tělo. Každý 
měsíc se zaměří na jednu vybranou část  
lidského těla  Za pomoci zajímavých 
knih o našem těle budou hledat odpovědi 
vždy na jednu obsáhlejší otázku a pět 

otázek kvizových. Čeká na ně i luštění 
křížovky.

Ke spolupráci se nám podařilo získat 
mladého lektora první pomoci Martina 
Kaláška a s jeho odbornou pomocí při-
pravíme zajímavé prémiové otázky, které 
budou zaměřeny na první pomoc.

Na všechny čtenáře, kteří budou sou-
těžit každý měsíc, čeká jako odměna 
tradiční nocování v knihovně  - Noc 
s Andersenem bude v roce 2011 na 
Apríla - 1. dubna.

Tentokrát ji strávíme obzvlášť dobro-
družně – ale jak, to si ponecháme s dovo-
lením jako tajemství.

V rámci Týdne knihoven přijede v pátek 
8. října  se svým loutkovým představe-
ním Divadla jednoho herce Jan Havel a 
dětem  mateřských škol z Červeného Po-
toka, Prostřední Lipky  a Králík představí 
v dětském oddělení knihovny Povídání 
o pejskovi a kočičce.

Kromě akcí pro naše malé návštěvní-
ky chystáme osobní návštěvy u našich 
invalidních spoluobčanů s nabídkou 
speciálních služeb, které jim můžeme 

zprostředkovat. Těm, kterým zdravotní 
stav či handicap neumožňuje navštívit 
knihovnu osobně, nabízíme např. mož-
nost donášky knih a časopisů přímo 
domů.

Ivana Marečková
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Společenská kronika

žIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v měsíci říjnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
82 let - Anna Černá,
 - Jiřina Havlíčková
79 let - Vilma Vrbická
76 let - Miroslav Musílek,
 - Marie Scholzová
75 let - Jaroslava Hečková,
 - Ludmila Kalousková
73 let - Petr Ludvík
72 let - Eva Nováková,

72 let - Jarmila Pauková,
 - Marie Petrášová,
 - Jindřiška Kuběnková
71 let - Miroslav Baborák,
 - Marie Wotawová
70 let - Jan Zaspal,
 - Marianna Krejčová,
 - Emília Dundová

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.

Tomáš Brůna – Květa Šlesingrová
Zdeněk Novák – Lenka Kabilková

Jaroslav Chládek – Michala Poláková
Ladislav Khol – Alžběta Voříšková
Martin Marek – Simona Šilarová
Jiří Suchomel – Lucie Horčičková

Antonín Toman – Martina Krhovská
Milan Faltus – Kateřina Prokopcová

Otakar Hecl – Zdenka Chládková

Marian Villím, Lukáš Bederka, Ludmila Uhrinčatová, Anna Křivohlávková

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
02. 10. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
03. 10. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
09. 10. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
10. 10. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
16. 10. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
17. 10. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
23. 10. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
24. 10. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
28. 10. Čt MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
30. 10. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
31. 10. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
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.

Václav Ježek – Marie Jablončíková
Rudolf Havlíček – Marcela Halaničová

Matyáš Schejbal – Alena Sýkorová
Josef  Urban – Tereza Vaculíková
Lukáš Temňák – Monika Pavlová

Jiří Janků – Jitka Hrubá
Jiří Makar – Daniela Kolačná

Lukáš Vaníček – Lucie Zemanová
Josef Berka – Magdalena Danielová

Drahoslav Janík – Jana Divíšková

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.

Zveme veřejnost
na divadelní hru AMANT

(Pavel Němec),
kterou uvede dne 9. října 2010

v sále kina v Červené Vodě 
od 19 hodin divadelní soubor 

z Lanškrouna.
Vstupné 50 Kč.

AMANT
KOMEDIE

Komedie Amant je svým názvem 
poněkud zavádějící. Hlavní po-
stavou hry není ženich, ale sta-
rostlivá matka, která chce oženit 
svého milovaného syna a to co 
nejlépe a výhodně. V hlavní roli 
matky uvidíte Moniku Duškovou.

Dále hrají: G. Macurová, F. 
Teichmann, M. Joza, O. Pejchar, 

M. Franková.
Divadelní soubor se těší na

Vaši návštěvu: „Chceme Vám 
přinést úsměv a

pohodu do všedního dne“

Sháním pro rodinu vět-
ší rodinný dům, i k re-
konstrukci v Králikách 
nebo okolí do 15 km. 
Tel: 602 308774

Koupím chatu nebo 
chalupu k rekreaci kde-
koliv blízko sjezdovky. 
Tel: 777 114 004.
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Program na ŘÍJEN
pátek   1.   A-TEAM   zač. ve 20:00 hod
Akční kriminální komedie líčí dobrodružství čtyř vojáků, kteří se 

po justičním omylu a útěku z vězení živí jako specialisté na řešení 
různých “problémů”. Film zdobí divoké akce, pyrotechnické efekty 
a neschází ani černý humor a silácké hlášky.

Vstupné 55,-; přístupný; titulky; ŠUP; 115 min.

TRIK
úterý   5.   zač. ve 20:00 hod
Napínavá krimikomedie vypráví 

příběh geniálních podvodníků a jejich 
mistrovského plánu na pomstu. Chytře 
napsaná, kvalitně obsazená a skvěle 
natočená variace Dannyho parťáků je 
výbornou ukázkou současné polské 
kinematografie.

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

pátek   8.   POČÁTEK   zač. ve 20:00 hod
Profesionální zloděj myšlenek ovládá techologii, jejíž pomocí 

proniká do podvědomí spící osoby a dokáže v něm simulovat 
vnuknutí, kterým se má tato osoba řídit po procitnutí, samozřejmě 
ve prospěch manipulátora. Leonardo DiCaprio v hlavní roli divácky 
náročného snímku, který kombinuje thriller, psychologické drama 
a prvky sci-fi.

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

úterý   12.   SEXY 40   zač. ve 20:00 hod
Čtyřicetiletá Sandy (Catherine Zeta-Jonesová) odejde se dvěma 

dětmi od nevěrného manžela a začíná v New Yorku budovat nový 
život. Civilně pojatá romantická komedie potěší pečlivě pointova-
nými situacemi a neočekávaným a netuctovým řešením krizové 
životní situace.

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

pátek   15.   DOSTAŇ HO TAM   zač. ve 20:00 hod
Hudební průmysl se hroutí a tak je každý nápad na výdělek dobrý. 

Může to být například návrat bývalé rockové hvězdy na scénu. 
Jenže dostat excentrického zpěváka na pódium je daleko těžší, než 
se zprvu zdálo. Zcela nekorektní komedii nejlépe vystihuje dávný 
slogan “sex,drogy a rock´n´roll.”

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; 105 min.

úterý   19.   AGORA   zač. ve 20:00 hod
Děj španělského historického snímku vychází ze skutečných 

událostí a odehrává se na sklonku 4. století v egyptské Alexandrii, 
kde sílí vliv ranného křesťanství a slavná knihovna je kvůli nábo-
ženským sporům zničena. V této atmosféře se pokouší vědkyně a 
filozofka Hypatia položit základy heliocentrické soustavy.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 120 min.
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pátek   22.   SALOMON KANE   zač. ve 20:00 hod
Začíná sedmnácté století. Krutý Solomon Kane vnikne do mul-

simského hradu, kde jej očekává ďáblův vyslanec. Míra Kaneových 
hříchů se naplnila a čekají ho pekelná muka. Britsko-francouzský 
temný dobrodružný příběh s prvky hororu a fantasy byl natočen 
v České republice.

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

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ
pátek   29.   zač. ve 20:00 hod
Postradatelní je termín pro skupinu mužů, kteří mohou být oběto-

váni ve prospěch akce. A právě takovými se stávají členové výsadku 
při záchraně rukojmí a likvidaci diktátora. Sylvester Stallone jako 
režisér i představitel hlavní role natočil poctu celému žánru akčních 
filmů s poetikou 80. let. 

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

Klub Na Střelnici Králíky
ŘÍJEN 2010

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
neděle   3.   zač. ve 17:00 hod
Již čtrnáctý ročník přeshraničního varhanního festivalu přináší 

více jak dvě desítky koncertů v českých a polských městech. 
V Králíkách se ve varhanním salonku Městského muzea představí  
Radek Hanuš – varhany a Zuzana Havlová – zobcová flétna. 88. 
koncert KPH. Vstupné 60,- Kč.

NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ
sobota   9.   zač. ve 20:00 hod
Přilepí se na vás ženská, organi-

zuje vám život, přivlastní si vás a 
nakonec má v úmyslu věci, až mrazí 
v zádech. Ale může to dopadnout 
i šťastně. A to právě autor – italský 
dramatik Aldo Nicolaj - moc dobře 
vymyslel. Komedie je skvělá již 
svým námětem a dokonalá díky 
mistrným dialogům.

Jsou-li dva, může se zrodit láska. 
Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne 

drama. Vážné nebo směšné, 
často obojí, střídavě i současně. 
Bylo-li nejčastějším námětem 
staré komedie namlouvání s pře-
kážkami, nejčastějším námětem 
současné komedie (od jejich 
výšin až po pokleslý bulvár) 
se stává manželská nevěra a 
nejčastějším situačním sché-
matem partnerský trojúhelník. 
Častým používáním se ovšem 
trojúhelník opotřeboval a jeho 
současným autorským uživate-
lům nezbývá než pracně hledat 
jeho dosud nevyčerpané možnosti. V komedii Nebyla to Pátá, byla 
to Devátá (rozuměj: nikoli Beethovenova pátá symfonie „Osudová“, 
ale poslední „Devátá“ s Ódou na radost) se podařilo objevit možnost 
vskutku originální, ba přímo senzační. V hlavních rolích Rudolf 
HRUŠÍNSKÝ, Jana ŠVANDOVÁ a Josef CARDA. Režie Jiří 
MENZEL. Vstupné 200,- Kč, vstupenky v předprodeji v obchodě 
Dětský textil na Velkém náměstí, paní Kubešová.

TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA
čtvrtek   14.   zač. v 8:30 a v 10:00 hod
Čertovsky veselý muzikálek pro mateřské a základní školy, hraje 

Divadlo Kapsa Andělská Hora. Věková adresa: 3-10 let, vstup pro 
maminky s dětmi je možný po domluvě na tel. č. 603 849 460. 
Vstupné 25,- Kč.

FRÝDLANTŠTÍ DRAMATICI
sobota   23.   zač. v 20:00 hod
Maloměstské divadlo žije! Frýdlantští dramatici servírují vtipné 

autorské skeče o výzvách a zápletkách každodennosti s humorem 
a nadějným nadhledem. Uvidíme nefalšovanou operní pěvkyni 
Vlaďku Dančevskou, nejhubenějšího českého grafika Lukáše Ho-
lase, bluesmana Petra Glomba s gumovým obličejem, skeptického 
rybáře Toma Brože a radostné maminky Alenu Dědkovou a Petru 
Morovou. Vstupné 50,- Kč.

VÁCLAV HUDEČEK A MORAVSKÁ FILHARMONIE 
OLOMOUC

úterý 26.
Klub Na Střelnici - Kruh přátel 

hudby Vás zve na koncert při příle-
žitosti státního svátku ČR – založení 
samostatného státu. Koncert se koná 
ve velkém sále Domu kultury Šum-
perk, účinkují Moravská filharmonie 
Olomouc a houslista Václav Hude-
ček. Koncert začíná v 19:00 hodin, 
autobus odjíždí v 18:00 hodin z auto-
busového nádraží. Zájemci, hlaste se 
prosím do 25.10. na telefon 603 849 
460 nebo e-mail strelnice@strelnice.
cz Vstupné na místě 150,- Kč.
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pátek   29.   NESTÁRNOUCÍ MELODIE   zač. v 15:30 hod
Zábavný hudební pořad určený především pro střední a starší 

generaci je složen ze slavných operetních písní a melodií. Účinkují 
sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a Slezského 
divadla v Opavě. Vstupné dobrovolné.

sobota  30.  KURTIZÁNY Z 25. AVENUE  zač. v 20:00 hod
Koncert rockové skupiny se zpěvákem a kytaristou Tomášem 

Varteckým. Před časem kapelu opustil zpěvák Simon a za mikrofon 
se postavil Vartecký, známý také jako spolupracovník skupin Lucie 
a Wanastowi Vjecy nebo autor písní pro Annu K. Pro králické pu-
blikum je jistě zajímavé, že novým baskytaristou kapely je rodák 
Honza Rupprich. Předkapela: ISING (Praha). Vstupné 100,- 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

Omluva odpovědného
reaktora čtenářům

(a hlavně Rudovi Doležalovi)
V minulém čísle jsem u fotogalerie z letošního ročníku etapo-

vého závodu MTBChallenge 2010 uvedl nepravdivý údaj. V in-
formacích o dosažených výkonech jednotlivých závodníků jsem 
uvedl, že v poslední etapě letošního ročníku se zranil závodník 
Ruda Doležal a závod nedokončil. Bohužel jsem uvedl nepravdivý 
údaj. Ruda, který se závodu účastnil za město Králíky v kategorii 
jednotlivci, i přes velmi nepříjemné zranění Achilovy paty poslední 
etapu závodu (Gluszyce - Kudowa Zdrój) dokončil. V této etapě 
se vinou zranění umístil ve své kategorii na 80. místě. Celkově se 
Ruda umístil na 66. místě ve své kategorii. Tato chyba mě velmi 
mrzí a všem fandům, čtenářům a hlavně Rudovi, se omlouvám.                                                   
Jan Divíšek, redaktor KZ

Nové logo
na dresech hokejistů?

Hokejový oddíl při TJ Jiskra Králíky, o.s. získal mimo starší 
rolby i nové posily. Ze známých osobností posílí A tým Petr Sedlák 
(obchodní zástupce jednoho nejmenovaného pivovaru) a Michal 
Šverák (v současné době student). Pro posílení týmu jsou ještě další 
dva hráči v hledáčku bafuňářů. Tak nás napadá - nebude nedávno 
pořízená rolba  na údržbu ledu jezdit v zeleno-žluté barvě? 

Jesus break 2010
Sbor Jednoty bratrské v Králíkách spolu s Klubem Na Střelnici 

pořádal od pátku 3. září do neděle 5. září již třetí ročník hip-ho-
pového festivalu Jesus break. V pátek proběhl seznamovací večer 
s čajovnou a deskovými hrami. V sobotu nám nepřálo počasí, a tak 
jsme místo vystoupení na náměstí byli dopoledne i odpoledne v So-
kolovně a večerní vystoupení se odehrálo na Střelnici. Festival se 
přesto vydařil, účinkovalo na něm kolem 30 vystupujících. Svůj rap 
předvedli naši přátelé z G.O.D., Mehmed a Darce. V sobotu večer 
nás, co jsme již byli unaveni po celodenním festivalovém ruchu, 
rozhýbal dynamický Timmy z Wessanů svou skladbou „Buď sám 
sebou“. Moc jsme si užili exhibici breakdance, při které vystoupili 
Deep  Skillz Crew, Bez Cu Crew a Timmy. V sobotu odpoledne se 
k nám na breakdance, rap i beatbox svým vystoupením přidali kluci 
z Výchovného ústavu Králíky.  Z místních lidí účinkovala králická 
taneční formace Street Steps a v beatboxu exceloval Beatjay (Martin 
Tutko) z Boříkovic. Festival shlédlo kolem 100 diváků. V neděli byl 
festival zakončen festivalovou multimediální bohoslužbou. 

Děkujeme všem, kteří se na festivalu podíleli a přispěli k jeho 
zdárnému průběhu. Za finanční podporu děkujeme Městu Králíky.

Za pořadatele festivalu Petr Appl

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledky roz-

loučit s naším drahým zesnulým, panem

Janem Langerem
Dále děkujeme za důstojné vypravení pohřbu, 

květinové dary a projevy soustrasti.
manželka a dcery s rodinami

První ze série závodů Tomáše Hlavy
19. září 2010 proběhla soutěž v klasické kultu-

ristice mužů ve Vyškově. Pro Tomáše Hlavu to byl 
první závod ze série na kterou se právě připravuje 
v MD Fitness Lanškroun. Následovat budou soutěže 
v Čelákovicích, Opavě, Praze a v Ústí nad Labem. 
Se čtvrtým místem je velmi spokojen, protože tyto 
závody byly pouze zahřívací. Do posledního závodu 
zbývá více jak měsíc ve kterém dieta a trénink udě-
lají své. Více informaci na www.ronnie.cz.

Odchovanec TJ Jiskra Králíky, o.s. Jan Divíšek ml., závodící 
v triatlonu a duatlonu za oddíl Nový věk triatlonu Trusnov zvítězil 
v posledním závodu Moravskoslezského poháru v trialonu (duatlon 
v Dobroslavicích) a celkově se umístil v hodnocení Moravskoslez-
ského poháru v triatlonu pro rok 2010 na třetím místě.
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Králická časovka
Dne 29. 8. 2010 se ukutečnil již 8. 

ročník cyklistického závodu „Králická 
časovka“. Tento závod, který je zařazen 
do Moravského poháru Olimpex, je 
otevřen i „příchozím“, to znamená, že 
se jej mohou účastnit i neregistrovaní. 
V kategorii příchozí se přihlásilo 8 mužů 
a 3 ženy - bohužel se opět z místních 
nikdo nezůčastnil. V kategorii Moravský 
pohár bylo přihlášeno 76 mužů a 10 žen. 
Na tradiční trati Králíky - Malá Morava 
- Králíky bojovali závodníci nejenom 
s časem, ale i se silným protivětrem. 
Závod probíhal bez problémů za slu-
nečného počasí s již zmíněným silným 
protivětrem. Bohužel tyto nepříznivé 
povětrnostní podmínky měly vliv na to, 
že nepadl traťový rekord, i když se někteří 
svými výkony rekordu přiblížili. 

Chceme poděkovat našim kamará-
dům, kteří nám se závodem pomáhají a 
všem sponzorům za dary, které věnují 
do závodu. Prosíme všechny o přízeň do 
dalších ročníků tohoto závodu. Jsme rádi, 
že závod je zařazen do příspěvkového a 
dotačního programu města Králíky. Všem 
moc děkujeme.

Kategorie příchozí:
ženy: Ceplová Alena - Olimpex, muži 

A: Válek Adam - ON ROAD Racing 
Team, muži B: Lach Alan - Racing Olešná, 

muži C: Leicht Jiří - ASPV Těchonín.
Moravský pohár Olimpex 2010:
ženy: Simonová Monika - TJ Sokol 

Česká Třebová, muži A: Ševčík Martin - 
KCK Cyklotema Zlín I, muži B: Pohanka 
Libor - KC Brno, muži C: Skopal Luděk 
- SK Toma Olomouc, muži D: Trochta 
Libor - S.O.K. Kratochvíl Rýmařov, muži 
E: Masný Milan - Racing Olešná Frýdek 
Místek.

Prodám byt v Králíkách 
v osobním vlastnictví 
2+1, velikost 49 m2, 
blízko centra, 1. patro 
- jižní strana, možno 
koupit i na půjčku, 
cena dle dohody.
Telefon 737937545

KRÁLÍKY TENIS OPEN
Ve dnech 14.a 15. 8. 2010 uspořádal tenisový oddíl TJ 

Jiskra Králíky tradiční tenisový turnaj KRÁLÍKY OPEN ve 
dvouhrách (9 hráčů) a čtyřhrách (6 párů). Vítězem dvouher 
se opět stal Luděk Dostál z Králík, ve čtyřhrách zvítězil 
pár Filip Andrš a Miroslav Absolon ze Žamberka.

Stanislav Jungvirt - předseda tenisového oddílu

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

P O Z V Á N K A 
Klub seniorů Králíky pořádá ve středu 

20. října 2010 v 15:00 hodin v Hotelu Beseda 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S HUDBOU
Srdečně zvou pořadatelé

Králický skauting
Novodobý skauting v Králíkách oslavil 17. září již 2. 

výročí vzniku světlušek a 3. výročí vzniku vlčat. V sou-
časné době je v Králíkách 30 skautů (z toho 10 světlušek 
a 20 vlčat  – holky a kluci do 11 let), které má na starosti 
6 vedoucích. Více informací lze nalézt na internetových 
stránkách: www.vcelky-kraliky.webnode.cz a www.skauti-
kraliky.webnode.cz.

Za zmínku stojí také fakta, že skauting v Králíkách 
existoval již mnohem dříve, např.: na konci čtyřicátých a 
šedesátých let a také začátkem devadesátých let minulého 
století. 

Poslední společnou akcí kralických skautů byl výlet do 
muzea úzkorozchodné dráhy Mladějov v neděli 19. září. 
V celém areálu totiž probíhal skautský den a tak kromě 
zajímavé prohlídky muzea a projížďky vláčkem taženého 
parní mašinkou jsme mohli navíc využít několika stanovišť 
se zajímavými disciplínami.

Kraličtí skauti, zvláště pak chlapecký oddíl, děkují přesta-
vitelům  města za pomoc při hledání vyhovujících prostor 

pro klubovní účely a také za každoroční 
příspěvek z rozpočtu města jímž je od-
dílům přispěno na uhrazení provozních 
nákladů kluboven. Velký dík patří také 
vedení gymnázia, v jehož budově se 
nachází klubovna vlčat.

Josef Koukol ml., 22. září 2010
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FIRMA
Alena Jirásková

► Než uklidíte kola na zimu, přijďte na
posezónní servis.

► Všechny modely kol roku 2010 již ve
slevě (pěkný vánoční dárek).

► Dále nabízíme kompletní servis lyží
a snowboardů.

Firma: Alena Jirásková, Malé náměstí 338,
tel. 465 631 236, mobil 602 137 867

Hodnocení RALLY
POHODA 2010

V sobotu dne 4. září 2010 dorazilo na start již 6. ročníku RALLY 
POHODA 23 posádek se svými vozy, aby se úderem 10. hodiny v minuto-
vých intervalech rozjely co nejúspěšněji vypořádat s nástrahami, které na 
ně pořadatelé této soutěže přichystali. Jako každý rok, tak i letos byla pro 
soutěžící vymyšlena nová trasa, pro řadu týmů neznámá. Na ní se účastníci 
seznamovali se zajímavostmi v obcích a městech, kterými podle itineráře 
projížděli. Vzhledem k tomu, že v každé posádce bylo nejméně jedno dítě 
do 15ti let, bylo pro tyto malé členy na třech místech připraveno celkem 
8 nových soutěží, rozdělených podle věku vždy na tři kategorie. V cíli 
čekala děti kromě vyhodnocení a štědrého odměnění pohádka „O komi-
níčkovi“ v provedení pražského divadla pro děti „Úsměv“. Úspěch akce 
do jisté míry ovlivnilo nepříznivé počasí. O to více je třeba vyzdvihnout 
skutečnost, že celodenní výlet žádná posádka nevzdala. Pořadatelé chtějí 
poděkovat touto cestou všem sponzorům, bez jejichž štědrosti by nešlo 
v takové míře všechny posádky odměnit. Velký dík patří manželům Gá-
blerovým, rodině J. Makuly a M. Feltla, J. Černému, J. Suchomelovi, J. 
Václavíkovi, B. Novotnému, kteří každoročně ochotně zabezpečují úkoly 

nutné ke zdárnému průběhu akce a bez jejichž pomoci by se pořadatelé 
neobešli. Poděkování si zasluhují i další spolupracovníci, kteří zajišťo-
vali servis na trati: pracovnice OÚ v Dolní Dobrouči paní Skalická (za 
mimořádné otevření expozice barokního sousoší), zaměstnankyně Info-
centra v Letohradě paní Minářová (za mimořádné otevření umělé jeskyně 
s výstavou nadpřirozených bytostí) a spolek nadšenců pro práci s dětmi 
vedený manželi Vackovými ve Studeném (za sehrané „představení“ při 
pasování všech dětí na „Pohoďáčky 2010“). Stejně tak i zařízení SOU a 
SOŠ Dolní Lipka za propůjčení prostorů areálu a tělocvičny.

organizátoři akce – Mgr. Jiří Souček, Mgr. Hana Moravcová

Výsledková listina RALLY POHODA 4. září 2010
start. č. jméno celkové body pořadí
4 Moravcovi 70 1.
3 Doubravovi 65,5 2.
15 Ďurišovi - Petr 63 3.
14 Bajtovi 62,5 4.
1 Ferancovi 61,5 5.
6 Hejkrlíkovi 58,5 6.
12 Ďurišovi - Pavel 57 7.
2 Brůnovi 56 8.-9.
20 Vonzovi 56 8.-9.
5 Černohousovi 55,5 10.-12.
19 Starovi 55,5 10.-12.
23 Novotní - Bedřich 55,5 10.-12.
9 Kyllarovi 54 13.
16 Břízovi 53,5 14.
22 Goliánovi 52,5 15.
11 Pokorní 49 16.
21 Šmejkalovi 48,5 17.
10 Krejsovi 48 18.
8 Luxovi 47,5 19.
13 Zezulkovi 44 20.-21.
17 Laczkovi 44 20.-21.
7 Novotní - Michaela 43 22.
18 Švandovi 41,5 23.
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Program na sportovním areálu v Králikách
Nový ročník NBLL 2010/11 - Národní boxlakrosová liga
Sobota   9. 10. 2010 12,00 hodin Highlanders LT : LCC Radotín 
Neděle 10. 10. 2010 12,00 hodin Highlanders LT : National Bratislava
Čtvrtek 14. 10. 2010 19,00 hodin Highlanders LT : LC Pardubice
Sobota 23. 10. 2010 12,00 hodin Highlanders LT : Old Dogs Plzeň
Neděle 24. 10. 2010 12,00 hodin Highlanders LT : Forfan Praha
Neděle   7. 11. 2010 12,00 hodin Highlanders LT : Slavie Praha
EVROPSKÁ BOXLAKROSOVÁ LIGA
pátek – neděle 15 – 17. 10. 2010
První ze tří turnajů se odehraje na našem sportovním areálu v Králíkách, další pak v 

Praze a Plzni.
Pilotní ročník ELL - podzim 2010.
Hráči budou z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa a Polska.

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)

Boxlakrosový turnaj Králíkáč 2010
Poslední prázdninový víkend patřil již dru-

hým rokem mezinárodnímu boxlakrosovému 
turnaji KRÁLIKÁČ CUP. Turnaj se odehrával 
v příjemném prostředí sportovního areálu 
města Králíky.

Po loňském „mokrém“ turnaji, kdy se slunce 
na obloze objevilo až v samotném závěru, jsme 
s napětím očekávali předpověď počasí – bohu-
žel, opět jsme se nemuseli obávat tropických 
teplot. Naopak, dobře připraven byl ten, kdo si 
do kabel přibalil i teplé spodní prádlo pro případ 
anglických dešťů. V sobotu ráno vypadalo po-
časí opravdu bídně, betonová plocha hrací plo-
chy se ztrácela v kalužinách vody a místo potu 
stříkaly z hráčů ledové kapky deště. Ale brzy 

se obloha umoudřila - během prvního zápasu 
déšť ustal a v průběhu dalších zápasů již spadlo 
jen pár kapek. No a když se v neděli ukázalo 
slunce, nemohli si organizátoři i samotní hráči 
přát ideálnější lakrosové počasí.

Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů. Město 
přivítalo hráče z Česka, Slovenska a Polska. 
V sobotu se hrály zápasy ve dvou skupinách a 
v neděli pak proběhlo rozuzlení turnaje v zá-
pasech o konečné umístění.

Po úvodní dávce sobotních zápasů proběhlo 
oficiální slavnostní zahájení, kterého se ujal 
místostarosta Králík Čestmír Doubrava. Po 
zahájení turnaje následovaly dovednostní dis-
ciplíny. Nejrychlejším hráčem se stal Martin 

Hodaň, nejpřesnějším střelcem Patrik Pytel a 
v samostatných nájezdech excelovali střelec 
Petr Bek a brankář Jan Diblík, který tak ob-
hájil své loňské prvenství. Především střelci 
samostatných nájezdů bavili diváky spoustou 
krásných zakončení.

Ve skupině A dominovali hráči LCC Rado-
tín, kteří během soboty neinkasovali ani jeden 
gól. Do semifinále je doprovodil domácí tým 
Highlanders.

Ve skupině B byla situace zajímavější. 
O první místo si to rozdali v docela vyrovna-
ném zápase Falcons Pardubicemi. Rychlé mládí 
nakonec zvítězilo nad Zkušeností a z prvního 
místa postoupily Pardubice.

Nejnapínavější zápas dne proběhl mezi týmy 
Kroměříže a Wroclawi, kdy nervy fanoušků 
a hráčů byly napnuty k prasknutí až do osmé 
nastavované minuty. Důvod k oslavám si vy-
bojovali hráči polského týmu.

Poslední zápas probíhal již za soumraku, 
kdy se kromě bojových pokřiků hrajících 
týmů nesly večerem i první takty melodií 
oldies videodiskotéky, která probíhala přímo 
v areálu. Nejdříve to byl spíše doprovod pod-
porující chuť ke zlatavému moku a výborným 
grilovaným specialitám, ale postupně se akce 
rozjela v poctivou lakrosovou pařbu trvající do 
časných ranních hodin.

Nedělní ráno přivítalo ospalé a unavené hrá-
če zápasy o umístění na 5. - 8. místě. V souboji 
o páté místo podlehli hráči Wroclawi přece 
jen zkušenějšímu týmu Bats. Sedmé místo 
vybojovala Kroměříž.

V prvním semifinále se čekal klubovra-
žedný souboj Custodes a Falcons, ale ten 
se překvapivě nekonal. Mládí s přehledem 
postoupilo. Napínavější podívanou skýtalo 
druhé semifinále, ve kterém účinkoval domácí 
tým Highlanders a Pardubice. Domácí si však 
zbytečně nechali utéct první půli zápasu a i přes 
mírnou převahu v druhé půli dokázali zápas už 
jen zdramatizovat.

V boji o stupně vítězů pak bronz získali 
Milionáři z Radotína, kteří předčili dravé ho-
raly především technikou, chytrostí a hlavně 
efektivitou svých akcí.

Finále, jak se ukázalo, proti sobě svedlo 
nejlepší týmy turnaje. Tým z Pardubic byl jako 
jediný schopný radotínské Áčko potrápit. Na-
prosto zaslouženě vyhráli turnaj LC Custodes 
Radotín, kteří za celý turnaj inkasovali pouze 
2 góly a úspěšnost brankáře Tomáše Říhy 
přesáhla neuvěřitelných 96%.

V závěrečném ceremoniálu vyhlášení 
výsledků a předání cen obdržel každý zúčast-
něný tým reprezentativní dvd od místostarosty 
města. Vítězové si pak odnesli speciální 
netradiční ceny a rovněž došlo k předání 
putovního poháru, který si letos skutečně ra-
dotínští mohli odvézt s sebou ve speciálním 
přenosném balení.

Zbývá jen doufat, že se všem v Králíkách 
líbilo a příští rok se opět sejdeme v hojném 
počtu a neméně sportovním duchu.

Pořadí turnaje: 1. LC Custodes Radotín, 
2. LC Pardubice, 3. Falcon Millionaires, 4. 
Highlanders LT, 5. Bratislava Bats, 6. Kosy-
nierzy Wroclaw, 7. LK Kroměříž, 8. Kraków 
Knights.

Kompletní výsledky a statistiky na strán-
kách turnaje: http://aktuality.highlandlax.cz/
boxopen10
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Hokejový oddíl při TJ Jiskra Králíky, o.s. pořídil na úpravu ledu 
starší rolbu. Rolbu zakoupila TJ Jiskra Králíky o.s. z provozních 
prostředků, údržbu a provoz stroje zajistí hokejový oddíl.

Fotografie k článku uveřejněného na straně 34 - „Boxlakrosový 
turnaj Králíkáč 2010“. 
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