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Zachovejme si výjimečnost a atraktivitu!
Město Králíky je výjimečné mezi českými městy. Nemůže se 

sice pochlubit tak dlouhou historií jako většina jiných českých měst, 
vzniklo „teprve“ v novověku, je ale unikátní dlouholetým setkáváním 
a mísením kultur hned několika národů - české, moravské, slezské, 
pruské, židovské a v novodobé historii také kultury polské. Tato setkání 
možná nebývala vždy pouze přátelská - zanechala nám ale své bohaté 
dědictví. To hmotné má podobu nemovitých i movitých kulturních 
památek. České země se ve světě mohou právem chlubit tím, že se 
o svoje památky uměly vždycky dobře starat a předávat je dalším 
generacím tak, aby byla zachována kulturní identita lidí i prostředí ve 
kterém žijí. Je jenom na nás, jak s tímto dědictvím naložíme. Pravidla 
pro naše počínání máme zakotvena v zákonech - v tomto případě 
v zákoně o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a v souvisejících 
předpisech. Je samozřejmé, že asi nikdo z nás nechce žít v muzeu, 

ale to nejcennější určitě chránit chce. Důležité je přitom chránit nejen 
jednotlivosti, ale i památkově významné celky. Památková ochrana 
je rozdělena do řady stupňů. Nejvyšší možnou ochranou památky je 
mezinárodní ochrana organizací UNESCO. Nejvyšší národní ochranou 
památky pak je její prohlášení za národní kulturní památku. Ochrana 
celků - v našem případě nejvýznamnější části města - má také své 
stupně. V Čechách jsou památkami UNESCO například historické 
jádro Prahy, Českého Krumlova nebo třeba Lednicko-Valtický areál. 
Nejvyšší národní ochranou jsou městské památkové rezervace (MPR), 
v našem kraji historické jádro Pardubic, Litomyšle a město Moravská 
Třebová. Městské památkové zóny (MPZ), mezi nimiž zaujímají Krá-
líky jedno z nejvýznamnějších míst v Pardubickém kraji, jsou dalším 
stupněm ochrany. MPZ je část města, která je historicky významná. 

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským

(pokračování na straně 6)

V měsíci květnu oslavil krásné životní jubi-
leum náš spoluobčan pan Ladislav Hejtman-
ský. Při této příležitosti jsme jej vyzpovídali 
i  pro naše čtenáře. Bohužel se nám do vymeze-
ného prostoru nedostaly všechny vzpomínky, 
nezmiňujeme všechny osoby, o kterých jsme 
si s panem Hejtmanským vyprávěli.

Nejprve krátké formální představení – turis-
ta značkař, sportovec, divadelník, hudebník, ta-
nečník. Ženatý s manželkou Jarmilou, tři děti, 
šest vnoučat, má mladšího bratra. Tolik tedy 
strohá statistika a nyní bychom se chtěli s Vámi 
podělit o vzpomínky Ládi Hejtmanského.

Jaké byly tvoje začátky v Králíkách?
Narodil jsem se v Žamberku, do konce 

války jsme bydleli v Německé Rybné (Rybná 
nad Zdobnicí). Do Králík jsme se přistě-
hovali v roce 1945. Tatínek, který pracoval 
jako soustružník dřeva u jedné menší firmy, 
se chtěl osamostatnit a založit vlastní firmu. 
Krátce jsme bydleli v domě pod náměstím 
(později budova Svazarmu), pak jsme se pře-
stěhovali do Nádražní ulice vedle mlékárny 
naproti škole. Zde jsme zpočátku bydleli spolu 
s původními obyvateli, rodinou Chuchlovou. 
Původní obyvatelé museli později odejít na 
základě meziválečných dohod do Německa.  
V Králíkách jsem chodil poslední rok před 
nástupem do školy do školky Pivovarská (paní 
učitelka Plachá), do první třídy jsem chodil 
do školy naproti (ZUŠ), kde byla první třída. 
Vzpomínám, že jsme měli učitele a ředitele 
Resla, který byl shodou okolností z Rybné 
nad Zdobnicí (pozn. redakce – po této osobě 
byla později přejmenována ulice Nádražní na 
ulici Reslova, nyní opět Nádražní). Od druhé 
třídy jsem chodil do žluté školy a později do 
měšťanky na náměstí do 8. třídy. Pak jsme 
s kamarádem Alešem chtěli jít na průmyslovou 
školu do Prahy. Jednalo se o školu zaměře-
nou na lodě – opravy lodí, lodní strojník. Po 
dokončení studia jsme chtěli jít k podniku, 
který se jmenoval Labsko-Oderská plavba. 
Tuto představu našeho budoucího povolání 
nám rodiče rozmluvili a já jsem se přihlásil na 
průmyslovku do Rychnova nad Kněžnou, kde 
jsem chodil s Drahošem Bárnetovým, Jirkou 
Černým. Po absolvování této průmyslovky 
jsem šel na vojnu a po vojně jsem se vrátil do 
Králík. S Jarmilou jsme již 47 let, máme tři 
děti a 6 vnoučat.

Jaké aktivity jsi v mládí provozoval?
Jako každý kluk jsem měl rád pohyb, 

s kamarády jsme prolézali blízké okolí. Od 
dětství jsem zpíval ve sboru, s maminkou jsem 
chodil do kostela. Byl jsem u skautů, klubovnu 
jsme měli vedle koupaliště v barácích, kde 
byl umístěn během války zajatecký lágr, dnes 
jsou zde garáže. Od šesté do osmé třídy jsem 
ministroval. Úžasné vzpomínky mám na pana 
faráře Filipa, na tehdejšího kaplana pana Týfu, 
který nás měl jako ministranty na starost. Vy-
tvářel nám úžasné podmínky - měli jsme svoji 
klubovnu, hráli jsme hry, pro děti jsme hráli 
loutkové divadlo, měli jsme zde k dispozici 
všemožné hry. Vzpomínám si, že nám četl na 
pokračování z knihy, příběh byl o pilotovi z 1. 
světové války. Ta kniha byla tehdy zakázaná 
a on nám z ní přesto předčítal. Jako kluci 
jsme díky tomu prolezli kostel, běhali na věž 
atd. Měli jsme každý týden služby ve dvou, 
za zapsané provedené úkony jsme dostávali 
body, za určitý počet bodů jsme pak dostávali 
drobnou finanční odměnu – asi 50 haléřů. Ty 
jsme si šetřili na výlet do Tater, kam jsme měli 
jet právě s kaplanem Týfou. Bohužel v roce 
1953 „přišla“ měnová reforma, o našetřené 
peníze jsme přišli a na výlet jsme nikam nejeli. 
Je pravda, že dříve jsme měli velkou výhodu 
v tom, že nebyla žádná televize, čas jsme trá-
vili při různých společenských a sportovních 
aktivitách. Jako kluci jsme měli v lese „svůj“ 
bunkr, hráli různé hry, sportovali po celý rok. 
Zároveň jsem pomáhal tatínkovi prodávat na 
poutích výrobky jeho firmy (například paličky 
na krajkování, dřevěné hračky, upomínkové 

(pokračování na straně 20)
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6. ročník Dne rekordů škol

Foto: redakce KZ
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Fotostřípky ze
života v Heřmanicích
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Gymnázium
Vážení spoluobčané,
historie králického gymnázia je dlouhá a 

dramatická. V průběhu let pod různými ná-
zvy poskytovalo mladým lidem z Králík a 
širokého okolí všeobecné vzdělání na dob-
ré úrovni. Mezi jeho absolventy je mnoho 
těch, kteří těžili ze základů získaných na 
této škole a byli v životě velmi úspěšní. 
S některými z nich jsem se setkala při 
abiturientských srazech, které je pravidel-
ně přivádějí do města jejich studentských 
let. Vždy hodnotili studium v Králíkách 
dobře. Totéž platí i u nejmladší generace 
absolventů z porevolučního období. Změ-
ny, kterými v minulosti procházela celá 
společnost, se nevyhnuly ani gymnáziu. 
Dvakrát byla jeho činnost ukončena, 
dvakrát se podařilo ji obnovit. Poslední-
mu otevření ve školním roce 1990/1991 
předcházelo velké úsilí vedení města a 
pedagogů. Škola fungovala dobře až do 
roku 2005, kdy bylo zřizovatelem, tj. Par-
dubickým krajem, rozhodnuto o převedení 
z osmiletého na čtyřleté. Po přijetí tohoto 
rozhodnutí bylo jasné, že škola se čtyřmi 
třídami není životaschopná a že jsme 
na cestě k jejímu zániku potřetí. Hledali 
jsme řešení, které by zachránilo možnost 
získat všeobecné středoškolské vzdělání 

v Králíkách. Když jsme na konci roku 2007 
usnesením zastupitelstva města rozhodli o 
začlenění gymnázia mezi školská zařízení 
zřizovaná městem Králíky, věřila jsem, 
že jsme učinili nejdůležitější krok k jeho 
záchraně. Po dlouhých a ne vždy jednodu-
chých jednáních města, škol a kraje byla 
počínaje školním rokem 2009/2010 zaháje-
na 4letá středoškolská výuka na Gymnáziu 
a základní škole Králíky. S obavami jsme 
očekávali výsledky přijímacího řízení pro 
školní rok 2010/2011 a přestože se nakonec 
ke studiu přihlásilo pouze šest studentů, 
doporučila rada města řediteli školy první 
ročník v tomto školním roce otevřít. Chtěli 
jsme tímto krokem dát žákům základních 
škol a jejich rodičům najevo, že to s udr-
žením gymnázia v Králíkách myslíme 
vážně. Je mi velmi líto, že po třech a půl 
letech od svého rozhodnutí zastupitelstvo 
na svém dubnovém zasedání, s ohledem 
na malý zájem o studium na této škole, 
nedoporučilo řediteli školy otevření prv-
ního ročníku pro školní rok 2011/2012. 
V roce 2009 jsme se zavázali, že studenti, 
kteří započali studium v Králíkách jej zde 
také dokončí. Rodiče i studenty jsme na 
společné schůzce s pedagogy informovali, 
že to platí i nadále a že jsme připraveni 
vytvořit škole takové podmínky, aby jim 
mohla zajistit kvalitní výuku až do úspěš-
ného složení maturitní zkoušky s výjimkou 

studentů stávajícího prvního ročníku. Zde 
jsme se s rodiči dohodli o přestupu těch, 
kteří budou mít zájem, na Gymnázium 
do Žamberka. V průběhu školního roku 
2011/2012 bude škola s Gymnáziem 
v Žamberku spolupracovat na přiblížení 
výuky tak, aby přestup studentům způsobil 
co nejméně problémů.

Kde je příčina tohoto stavu? Domnívám 
se, že jich je několik. Snaha o redukci sítě 
středních škol, která v Pardubickém kraji 
probíhá stále intenzivněji a v roce 2005 
byla soustředěna především na králické 
gymnázium, faktický úbytek dětí, klesající 
zájem o všeobecné vzdělání a větší orien-
tace na odborné školy, nejistota způsobená 
skutečností, že nebylo jasné, zda a jak 
dlouho bude škola fungovat, ztráta dobré 
pověsti způsobená také vystupováním pe-
dagogů, atd. Ať už jsou příčiny jakékoliv, 
stojíme dnes zcela jistě na začátku procesu, 
na jehož konci bude zánik jedné z insti-
tucí, která tvoří významnou část přidané 
hodnoty města. Instituce, která má velký 
vliv na společenský život města. S jejím 
zánikem zmizí z města mladí lidé, kteří se 
podíleli na rozvoji kultury a sportu. To by 
mělo mrzet všechny obyvatele. Osobně to 
pro mne a mé kolegy z „Našeho Města“ 
znamená zatím největší ztrátu za dobu 
našeho působení na radnici.

Jana Ponocná, starostka

PAMÁTNÍK OBĚTEM INTERNACE
na Hoře Matky Boží v Králíkách

bude otevřen v roce 2012
Od roku 2012 bude nově otevřen v objektu významného poutního 

místa Pardubického kraje v klášteře na Hoře Matky Boží v Králíkách 
Památník obětem internace. Tento ojedinělý projekt seznámí 
širokou veřejnost formou expozice uvnitř kláštera s problematikou 
persekuce řeholníků a kněží v letech 1950–1961. V tomto šedivém 
období našich dějin byl klášter využíván k tzv. centralizaci, komu-
nistickému režimu nepohodlných osob. 

Na tiskové konferenci v Praze dne 27. dubna 2011 v Arcibiskup-
ském paláci v Praze byli seznámeni s detaily projektu novináři a 
představeno také logo památníku. Morální záštitu nad celým projek-
tem převzal arcibiskup pražský Mons. ThLic. Dominik DUKA OP 
a záštitu nad tiskovými i odbornými konferencemi k tématu poslanec 
Evropského parlamentu Ing. Jan ZAHRADIL, kteří se zúčastnili 
tiskové konference. Na tiskové konferenci seznámil s detaily projektu 
a koncepcí památníku ředitel Muzea K-S 14 „U cihelny“ Ing. Richard 
M. SICHA, který je autorem expozice a k problematice hovořili za 
provozovatele kláštera také pan Josef KUBIŠ, st. a provinciál P. Josef 
MICHALČÍK, CSsR za Provincii Redemptoristů ze Svaté Hory u 
Příbrami, která je vlastníkem kláštera. Kromě představení projektu 
zazněly také přednášky PhDr. Jiřího PLACHÉHO, Ph.D. a Mgr. 
Pavola JAKUBČINA z Ústavu pamäti národa z Bratislavy. Pro-
mítnuta byla autentická výpověď P. MUDr. Jána JANOKA, CSsR., 
který o internaci v Králíkách hovořil ve svých vzpomínkách. Velký 
zájem byl zaznamenán nejen od zástupců tisku z ČR, ale i novinářů 
ze Španělska a Německa.

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 
„U cihelny“ Králíky jako zřizovatel památníku se po dohodě se 
smluvními partnery, Pražskou provincií kongregace Nejsvětější-
ho Vykupitele (Redemptoristé) a provozovatele kláštera firmou 

JK CONSULTING GROUP, s. r. o. iniciovalo zřízení památníku 
již v letech 2008–2009. Proběhl archivní výzkum a shromáždění 
poznatků o persekuci duchovenstva a zinscenovaných politických 
procesech s představiteli církve, řádů i kongregací.

Vlastní expozice, která vzniká díky odhodlanosti dobrovolníků, 
bude umístěna v prostoru původní vestavby na jednom, zatím 
nepřístupném, nádvoří kláštera. Návštěvník bude mít možnost se 
seznámit s politickou situací po únoru v roce 1948 a vztahy mezi 
státem a církví. V expozici se bude prolínat období persekuce, jak 
jí řeholníci i kněží osobně prožívali. Hlavní část bude věnována 
centralizaci řeholníků a politickým procesům s představiteli řádů 
a kongregací. Poslední část památníku se bude zabývat věznicemi 
v bývalém ČSR a podmínkách v těchto zařízeních včetně Táborů 
nucené práce. Nemalá pozornost bude věnována popisu fungování 
oddělní Státní bezpečnosti v Žamberku a činnosti Krajské správy MV 
v Hradci králové ve vztahu k duchovenstvu, odkud byla akce „K“ 
v Králíkách po celou dobu řízena a dozorována. Budou zveřejněny 
detaily vztahující se k likvidaci řeholí v Československu a některých 
politických procesů.

Zajímavostí budou i informace o pomoci řeholníkům, která byla 
zdokumentována, zejména pak činnosti králického dentisty pana Vor-
lického, který se v nelehké době postavil na stranu perzekuovaných 
a pomáhal s kontakty na jejich rodiny. 

Zajímavý design expozice seznámí atraktivní formou s prostředím 
a dobou, kterou museli tito lidé projít. V expozici bude také projekční 
místnost a model kláštera s dnes již neexistujícími přilehlými hospo-
dářskými budovami z uvedeného období. Poznatky pro expozici byly 
získávány studiem v archivech v ČR i na Slovensku a ze vzpomínek 

(pokračování na straně 7)
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Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským
předměty atd.). Tatínek se postupně vypracoval a než byla jeho firma 
znárodněna, tak zaměstnával formou zakázek až 50 lidí. Z provozních 
důvodů velká část zaměstnanců vyráběla zboží v domácím prostředí. 
Mimo vlastního prodeje prodával dále výrobky prostřednictvím ob-
chodníků, vzpomínám, že jeden obchodník k nám jezdil pro zboží ze 
Zlatých hor.

Kdy jsi začal hrát ochotnicky divadlo? Jak jsi se k divadlu dostal? 
Jaká byla Tvoje nejoblíbenější hra?

Ochotničila již moje maminka, hrála divadlo v Rybné. Brala mě na 
zkoušky a asi jsem od té doby získal lásku k divadlu. Do vojny jsem ale 
divadlo nehrál, mezi místní ochotníky jsem se dostal po návratu z vojny. 
Hrál jsem v divadelní hře Jiříkovo vidění, moje první role byla v kompar-
zu. Díky ochotnickému divadlu jsem se také blíže seznámil s Jarmilou.

Nejoblíbenější hrou byla jednoznačně Malinovka, což byla zpě-
vohra. Úžasná věc, režíroval ji Mirek Strnad, ve hře vystupovalo 
62 účinkujících. Na zkoušky z této hry mám překrásné vzpomínky. 
Zkoušeli a nacvičovali jsme třeba samostatně jenom zpěvy. Mirek vzal 
na zkoušku harmoniku a už jsme zpívali. Na divadle jsme nacvičovali 
různé kusy - pohádky, vážná díla, komedie. Hrál jsem také v jedné 
hře vraha. Jednu z velkých rolí jsem měl také ve hře, kde jsem hrál 
českého skladatele a dirigenta Kmocha. 

Jak jsem se poznal se „strýčkem“ Honzákem
Trochu jsem jej znal už dříve právě ze skautu, kde byl hlavním 

vedoucím, ale blíže jsme se seznámili, až když jsem začal hrát divadlo.  
Později jsme se poznali ještě mnohem více, to když jsme se přestě-
hovali do domu na náměstí, kde také on bydlel. První rok po svatbě 
v roce 1964 jsme totiž s Jájou bydleli u nás doma v Nádražní ulici. Na 
náměstí se tehdy opravoval dům a tam jsme se pak po rekonstrukci 
do jednoho bytu přestěhovali. Shodou okolností zde bydlel i strýček. 
Přátelé a známí mu říkali buď strejčku, to podle toho, že na výlety a 
procházky chodil s holí, nebo mu říkali skautskou přezdívkou René. 
Byl to obdivuhodný a skromný člověk, učil mne poznávat přírodu, byl 
to člověk všestranných zájmů. Je autorem betlému, který na vánoce 
vystavujeme. Já jsem se strýčkem začal chodit nejenom na turistické 
výlety, ale začal jsem s ním značkovat turistické trasy v širokém okolí 
(Králicko, Lanškrounsko, Rokytnicko). Co vím o přírodě v našem 
okolí (květena, zvířena, horniny…), tak to vím od něj. O tom, že by 
byl členem odbojové organizace nikdy nemluvil. 

Poznámka redakce:
Pan Honzák byl v 50-tých letech spolu s  Bohumírem Strnadem 

nespravedlivě odsouzen, rehabilitováni byli až po roce 1989. Za 
války se pan Honzák zapojil do odbojové činnosti, byl členem odbo-
jové organizace Generál Eliáš, byl několikrát vyznamenán, obdržel 
i Francouzský kříž. O tato vyznamenání přišel v roce 1954 a už mu 
nebyla nikdy vrácena (ani po rehabilitaci). 

Tanec
Do tanečních jsem chodil v Rychnově nad Kněžnou, internát jsme 

tehdy měli poblíž Národního domu a sem jsme chodili na taneční. 
Rychnovská průmyslovka tehdy soutěžila v plesích s místním gymná-
ziem, pamatuji, že jsme dělali výzdoby, připravovali plesy. Protože nás 
na průmyslovce bylo málo kluků, tak předtančení na plesy jsme dělali 
s děvčaty z gymnázia. V Králíkách se taneční odehrávaly v tělocvičně, 
zde jsem chodil pouze na „čumendu“, tanečního mistra zde dělal Dr. 
Kult. Tancovat jsme s Jájou chodili pravidelně, až v poslední době 
chodíme méně. Kurzy taneční a společenské výchovy jsem pomáhal 
vést Ivě Musilové a velmi mě to baví.

Práce
Rok před ukončením školy jsme měli s Drahošem Bárnetem umís-

těnku do Tesly, zde jsem nastoupil a vydržel jsem zde s přestávkou 
po dobu vojny až do důchodu. Před vojnou jsem nejprve nastoupil 
do konstrukce, po vojně jsem začal dělat mistra. Díky tomu jsem si 
prošel celou výrobu. 

Hudba
V Tesle jsme měli výbornou partu, měli jsme klubovnu. I když jsem 

v mládí nevstoupil do Pionýra, tak v Tesle díky výtečné partě jsem 
vstoupil do SSM. Vedení podniku nám pomohlo zřídit klubovnu, měli 
jsme hudební bigbeatovou kapelu s názvem Lumen. Udělali jsme kraj-
ské přehrávky a hráli jsme po celém okolí. S repertoárem jsme jezdili 
až na Jesenicko, Javornicko, vystupovali jsme pravidelně v Jablonném 
nad Orlicí. Dopravovali jsme se většinou vlaky. V kapele hrálo hodně 
muzikantů. Nakonec jsme se rozpadli, to když Miloš Klohna musel 
na vojnu a Jirka Kosek šel na konzervatoř. 

Poznal jsi díky turistice hodně míst, jezdil jsi na hory do za-
hraničí. Jak se Ti líbí zde?

Zde jsem doma a jsem zde moc rád. 
Nabízí se otázka – zkusil bys nacvičit operetu, kde by součástí 

výstupu bylo stepařské sólo?
Určitě bych to rád zkusil.

Zpovídali:  Jan Divíšek a Pavel Strnad

(pokračování ze strany 1)

Optimalizace dopravy
pokračuje i na Králicku
Králíky – Na radnici v Králíkách se dnes odehrálo další kolo jednání 

krajské samosprávy s představiteli obcí Králicka o optimalizaci veřejné 
dopravy. Na dvou předchozích jednáních se nepodařilo najít shodu o kon-
cepci optimalizace v této lokalitě a kraj na základě požadavků zástupců 
samospráv zpracoval několik variant řešení. Dnešní jednání už výsledek 
přineslo a kraj může v této oblasti na optimalizaci dál pracovat.

„Dnes budeme hovořit o původní variantě, kterou navrhoval kraj, dále 
o variantě požadované obcemi se zachováním vlakového spojení až do 
Hanušovic a Štítů a také o kompromisní variantě kombinující vlakovou a 
autobusovou dopravní obsluhu území,“ uvedl na počátku jednání náměstek 
hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za oblast dopravy, dopravní 
obslužnosti a investic Jan Tichý. „Jednotlivé varianty jsou zpracovány 
včetně finančních nákladů, u varianty počítající se zachováním vlakových 
spojů je uveden i nárůst nákladů, o který by se musely podělit obce.“

„Varianta, která byla navrhovaná původně krajem je pro naši obec 
schůdná, je přijatelná. Jako pozitivní přitom vnímáme přímé spojení 
s Lanškrounem,“ řekl starosta Červené Vody Miloš Harnych. Na jeho 
slova navázal jeho kolega ze Štítů Jiří Vogel: „Musím říct, že zrušení 
osobní vlakové dopravy do Štítů vnímáme negativně, posílení autobuso-
vého spojení do Lanškrouna je naopak pozitivní. Musíme mít ale určitou 
garanci v tom, že autobusové spoje budou zachovány.“ Na jeho obavy 
reagoval náměstek Tichý prohlášením, že kraj chce navrhované spoje 
zachovat několik let. 

Proti optimalizaci se postavili představitelé obcí z Olomouckého kraje 
ležících na Králicku. Starosta Malé Moravy Antonín Marinov prohlásil: 
„Pro nás to přináší zhoršení a proto nesouhlasíme s jakýmkoliv návrhem 
optimalizace.“ S ním souhlasila starostka Hanušovic Ivana Vokurková. 
„K tomu vám musím říct jen to, že ke zhoršení dopravní obslužnosti obcí 
určitě nedojde, pouze bude zajištěna prostřednictvím autobusových spojů,“ 
reagoval na to náměstek hejtmana.

„Mrzí mne, že se osobní vlaky do Hanušovic jeví jako neřešitelné a 
zároveň si pokládáme otázku, jak bude vypadat autobusová doprava na 
úzkých venkovských silnicích. Nicméně, jsme realisté a stejně jako kraj, 
ani my nemáme finanční prostředky na objednání vlakového spojení, 
takže se nám jako přijatelná jeví původně navrhovaná varianta,“ uvedla 
stanovisko Králík jejich starostka Jana Ponocná.

Varianta, na které se obce s krajem nakonec shodly, počítá s vlakovým 
spojením mezi Lichkovem a Moravským Karlovem. Autobusová doprava, 
která nahradí neobjednané osobní vlaky, bude jezdit mezi městy Štíty 
a Lichkov a mezi Lichkovem a Hanušovicemi. Vlakové spoje budou 
v pracovní dny jezdit v devíti, respektive osmi párech, o víkendech pak 
v šesti párech. Autobusové spojení Štítů a Králík má podle návrhu jezdit 
se čtrnácti páry v pracovní dny a se 7,5 páry o víkendu. Linka Lichkov 
– Králíky bude obsloužena čtrnácti autobusovými páry v pracovní dny a 
dvanácti páry o víkendech, mezi Hanušovicemi a Králíky bude v pracovní 
dny i o víkendech jezdit pět párů autobusových spojů. Jedná se přitom 
pouze o autobusové linky, které nahrazují neobjednávané vlakové spoje, 
v oblasti budou jezdit i další linky, například ve směru na Žamberk 
nebo Dolní Moravu.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz
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Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých
HELP v Ústí nad Orlicí

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Oblastní odbočka a středisko integračních aktivit Česká Třebová

ve spolupráci s městem Králíky Vás zvou na

VÝSTAVU
POMŮCEK PRO NEDOSLÝCHAVÉ

POMŮCEK PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Výstava se koná dne 16. 6. 2011 (ČTVRTEK)

od 9:00 hod. do 14:00 hod.
V rámci výstavy budou provedeny drobné opravy kompenzačních pomůcek.

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

PAMÁTNÍK OBĚTEM INTERNACE
na Hoře Matky Boží v Králíkách

bude otevřen v roce 2012
pamětníků. Unikátní exponáty vztahující se 
k problematice budou poskytnuty se sbírek 
muzea a spolupracujících institucí.

Zřizovatel rovněž požádal o podporu 
Ministerstvo kultury ČR a Pardubický kraj 
v rámci grantových programů. Celý projekt 
je spolufinancován občanským sdružením 
VHK ERIKA Brno za přispění dárců a 
práce dobrovolníků z Muzea čs. opevnění 
z let 1935–38, Pěchotního srubu K-S 14 „U 
cihelny“ Králíky. Muzeum se dlouhodobě za-
bývá výstavami a dokumentováním složitých 
období našich dějin. Disponuje také rozsáh-
lými sbírkami mající vztah nejen k regionu, 
opevnění, ale i činnost bezpečnostních složek 
na Ústecko Orlicku.

Historické souvislosti internace řehol-
níků v Králíkách

V rámci tzv. akce „K“ byly v 50. letech 
na území celé ČSR zřizovány tzv. centrali-
zační kláštery pro mužské i ženské řády a 
kongregace, které tímto byly násilně likvi-
dovány. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 
proběhla první část této akce. Nedlouho poté 
následovaly další fáze v rozpětí dvou týdnů. 
Řeholníci byli v noci přepadeni, kláštery 
obsazeny bezpečnostními složkami, byly 
provedeny domovní a osobní prohlídky. 
Představitelé komunit byli zatčeni či odve-
zeni do internačních táborů a ostatní řeholní 
bratři byli soustředěni do tzv. centralizačních 
klášterů. V průběhu dubna a května bylo 
centralizováno zhruba 2000 řeholníků z cel-

kového počtu 3000.
Jeden z centralizačních internačních kláš-

terů byl zřízen právě v Králíkách, kde byli 
internováni představitelé mužských řeholních 
řádů Redemptoristů, Jezuitů, Františkánů, 
Benediktinů, Těšitelů a dalších.

Mladší ročníky z řad řeholníků převedeny 
k Pomocným technickým praporům (tzv. 
PTP) na nucené práce s minimálně tříletou 
pracovní povinností. V roce 1954 došlo 
k úplnému zrušení všech klášterů a násled-
ně byli násilně internováni další duchovní. 
Klášter v Králíkách i s okolními pozemky byl 
hlídán příslušníky ostrahy (SNB) a v kláš-
teře byla zřízena funkce zmocněnce. 

S řeholníky se nakládalo jako s vězni, 
byla jim cenzurována pošta, byli určováni 
na otrockou práci na poli a v zemědělství 
v Králíkách i ve výrobě v okolí. Museli se 
pravidelně účastnit „převýchovy“ formou 
nejrůznějších školení. Jakékoli snahy o  ko-
munikaci s vnějškem byly trestány, snaha 
zaslat alespoň dopis příbuzným pomocí 
některých občanů Králíky byla zmařena 
jejich rychlým odevzdáním bezpečnostním 
orgánům nebo přímo orgánům StB. Snaha 
o materiální i duchovní podporu řeholníků ze 
zahraničí byla mařena a zneužívána orgány 
StB, kteří vykonávali v Klášteře dozorovou 
i operativní činnost.

Poslední řeholníci byli z internace v Králí-
kách propuštěni až v roce 1961. Na osobní 
intervenci komunistického ministra vnitra 
Baráka byli mezi propuštěnými jako posled-

ní příslušníci Jezuitského řádu.
Mnozí starší a nemocní řeholníci v prů-

běhu své internace v Králíkách nebo jiných 
míst zemřeli na následky nelidských pod-
mínek a nemocí vzešlých z otrocké práce, 
nedostatečné zdravotní a materiální po-
moci. Mezi další internační a centralizační 
kláštery patřily mimo jiné Želiv, Osek, 
Fulnek, Jablonné v Podještědí, Broumov, 
Česká Kamenice.

K internaci do kláštera v Králíkách byli 
určeni mj. i tito řeholníci: P. Bernardin Čáka, 
Štěpán Daňko, Jan Dudek, Alois Fiala, P. Jan 
Hudeček, P. Rudolf Chytil, P. Michal Jahoda, 
P. Václav Jelen, P. Josef Kabát, P. Jan Kuče-
ra, P. František Líkař, P. Jan Pavelka, Cyril 
Říha, P. Jan Zemánek, P. Rajmund Tkáč a 
Josef Zábrana.

(Muzeum K-S 14)

Prosíme pamětníky i občany, kteří mají 
důležitá svědectví, fotografie nebo předměty 
vztahující se k uvedené problematice aby 
kontaktovali Muzeum K-S 14 „U cihelny“ 
Králíky.

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, 
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky, 
Velké náměstí 367, 561 69 Králíky

e-mail: rollo@centrum.cz

Hledáme
páníčky

Služby města Králíky s.r.o. zajišťují od-
chyt toulavých psů na území města. V sou-
časné době jsou v objektu králické čističky 
odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, 
které je možno si přisvojit. S nalezenými 
psy je možno se seznámit a prohlédnout si je 
každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.
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Čištění povrchu tvrze Hůrka pokračuje
V zimě 2010 a v jarních měsících tohoto roku pokračovalo 

čištění povrchu dělostřelecké tvrze Hůrka. Už v březnu 2010 pro-
běhlo díky vstřícnosti majitelů pozemků a se souhlasem odboru 
životního prostředí Městského úřadu v Králíkách kácení první 
části náletových dřevin, rostoucích v bezprostřední blízkosti 
stěn nebo na střechách bojových objektů tvrze. 

Pěchotní sruby K – S 10, K – S 13 a dělostřelecký srub K – 
S 11 již zcela zakrývaly mladé vrby, břízy, jasany a olše, tu a 
tam rostly i starší stromy. Ty byly často poškozeny sněhovou 
kalamitou z října 2009. Pouze na kótě 666 Výšina umístěný 
objekt K – S 12 určený pro zabudování otočné a výsuvné dělo-
střelecké věže náletové dřeviny nezakryly. 

Vytěžené dříví použitelné k otopu převzali majitelé pozemků, 
větve a těžební odpad se však zlikvidovat nepodařilo. Odtěžení 
části náletových dřevin ale potvrdilo obavu, že se na povrchu tvr-
ze nachází několik desítek černých skládek komunálního odpadu 
– tyto obklopují zejména oba pěchotní sruby. Šrot, pneumatiky, 
zbytky vozidel, stavební suť a nezničitelné PET lahve se však 
nacházejí i u zbývajících objektů a na několika dalších místech 
povrchu tvrze. Část skládek už je porostlá vegetací a prozrazují 
je tak v terénu jen nepřirozeně působící kopečky.

Letošní zima s poměrně nízkou pokrývkou sněhu umožnila 
rozmanipulování zbytku loni nakácených stromů, předání dříví 
majitelům a úklid těžebního odpadu na hromady. Po dohodě 
s městem došlo následně v dubnu tohoto roku k rozštěpkování 
větví a zbytků po těžbě a také k další etapě úklidu povrchu tvr-
ze. Zmizela tak část komunálního odpadu, který ještě nestihla 
vegetace zakrýt.

Práce provedené v letošním roce tak otevřely sruby tvrze (ze-
jména K – S 10 a K – S 11) zcela novým pohledům. Zdaleka ne 
vše je hotovo. Další čištění bezprostředního okolí srubů proběhne 
v rámci realizace grantového projektu Revitalizace tvrze Hůrka 
v letošním roce. Díky souhlasu majitelů všech pozemků a dalších 

dotčených organizací dojde na povrchu tvrze k instalaci několika 
informačních tabulí, které přiblíží nejen technické, stavební a 
historické aspekty objektů čs. opevnění, ale také budou návštěv-
níky „povrchu“ vychovávat. Formou zákazů bude regulován 
jejich pohyb do vyhrazených míst, nebude povoleno táboření, 
rozdělávání ohňů, odhazování odpadků… Samozřejmostí bude 
zákaz vjezdu na povrch tvrze, který je i po instalaci závory na 
příjezdovou komunikaci (instalovalo na základě požadavků 
majitelů pozemků město) porušován.

Novinku, připravovanou právě v těchto týdnech, představuje 
naučná stezka - okruh, který propojí Velké náměstí v Králí-
kách (městské muzeum) s tvrzí Hůrkou, Vojenským muzeem 
Králíky a Muzeem čs. opevnění – pěchotním srubem K – S 14 
„U cihelny“. Při přípravě naučné stezky spojili své síly město 
Králíky, Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. a Klub českých 
turistů. Už v létě by se na její trasu měli vydat první turisté a 
návštěvníci Králík.

Závěrem ještě důležitá upozornění: při pohybu po povrchu 
tvrze Hůrka je nezbytné respektovat skutečnost, že větší část 
pozemků patří soukromým majitelům, díky jejichž vstřícnosti 
je povrch možné navštívit. Pohyb v bezprostřední blízkosti 
bojových objektů tvrze Hůrka je stále značně nebezpečný. 
Mezi kusy železobetonu vyčnívají ocelové armatury a je zde 
stále velké množství ostnatého drátu. Díky nedávným poku-
sům o krádež oceli z objektů a díky neustálému nelegálnímu 
rozkopávání povrchu tvrze „hledači pokladů“ je povrch tvrze 
monitorován PČR.

Další informace a aktuality o tvrzi Hůrka najde zájemce zde: 
www.boudamuseum.com

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

Pamětní medaile muzeí v
Králické pevnostní oblasti

V letošním roce doplní nabídku předmětů pro sběratele a přízniv-
ce čs. opevnění unikátní série medailí nazvaná Muzea čs. opevnění 
– Králická pevnostní oblast. Vydání medailí má podpořit propagaci 
zdejších muzeí a historie čs. opevnění.

Medaile o průměru 32 mm vyrobené z patinované mosazi budou 
mít na líci odlišné motivy – jako první to budou Dělostřelecká tvrz 
Bouda – srub K – S 22a, Dělostřelecká tvrz Hůrka – srub K – S 11 
a Pěchotní srub K – S 14 U cihelny. Další motivy na lícní stranu 
medaile jsou v přípravě. Rubová strana medaile bude pro všechna 
provedení stejná – jde o stylizovaný výřez pamětního odznaku 
Ředitelství opevňovacích prací. 

Vyrobené medaile budou jednotlivě prodávat pouze muzea 
v Králické pevnostní oblasti a v prodeji budou rovněž při různých 
speciálních příležitostech a výročích (např. akce Cihelna). První 
kusy se do prodeje dostanou v průběhu měsíce května 2011. Cena 
základní varianty medaile, provedené v patinované mosazi a balené 
v plastové kapsičce, by neměla přesáhnout 35,- Kč.

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

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDLENOU
Možnost objednání na tel. 465 520 520

e-mail: poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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Tvrzi Bouda začíná nové období!
Když na podzim roku 1989 skupinka 

nadšenců z Brna začala s přípravou zpří-
stupnění dělostřelecké tvrze Bouda pro 
veřejnost, neměla ani zdaleka tušení, co je 
čeká. V průběhu následujících 21 let zde 
dobrovolníci odpracovali více než 300 000 
hodin – při vyklízení tvrze od suti a odpadů, 
prvních rekonstrukčních, konzervačních a 
zpřístupňovacích pracích a také při zajištění 
vlastního provozu muzea…

Oproti začátkům je dnes situace zcela jiná. 
Provozovatelem muzea čs. opevnění – dělo-
střelecké tvrze Bouda je obecně prospěšná 
Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s., která 
představuje v oblasti pevnostních muzeí v ČR 
velmi silný subjekt. 

Tvrz se stala nejvýznamnější vojensko-
historickou památkou Pardubického kraje a 
krajem je již šest let podporována. Všichni 
hejtmani kraje (Ing. Línek, Ing. Rabas, Ing. 

Toman i Mgr. Martínek) se zasadili o to, aby 
tato aktivita, významná pro cestovní ruch 
v kraji přežila, a zejména aby tvrz Bouda 
vlastně „vznikla“. Výsledek snahy hejtmanů a 
úředníků kraje se postupně dostavil: Díky spo-
lupráci a neustálému tlaku došlo na jaře 2009 
k zapsání tvrze do katastru nemovitostí. Po 71 
letech od svého dokončení tak tvrz začala úřed-
ně existovat! Trvalo ale další dva roky, než se 
podařilo vyřešit neutěšený majetkoprávní stav. 
12. května 2011 přišel pro muzeum čs. opev-
nění – dělostřeleckou tvrz Bouda ten klíčový 
okamžik – tvrz byla Ministerstvem obrany, se 
souhlasem Ministerstva financí a Ministerstva 
kultury fyzicky předána do vlastnictví Pardu-
bického kraje. Po právní stránce se tak stalo 
o pár dnů dříve – již 11. dubna 2011. 

Za 21 let od zpřístupnění prošlo Boudu 
okolo 250 000 návštěvníků. A to i přesto, že 
je tvrz jen obtížně dostupná. Ti prostřednic-

tvím vstupného zajistili pro Boudu pořízení 
elektrických rozvodů a vlastní elektrárny, fi-
nancovali postupnou rekonstrukci, konzervaci 
a udržení provozu muzea. Tvrz se stala legen-
dou a aktivity s ní spojené zásadním způsobem 
ovlivnily celé amatérské hnutí, zabývající se 
záchranou pozůstatků čs. opevnění. Bouda 
se jako jediné pevnostní muzeum dostala 
opakovaně na prestižní mezinárodní veletrhy 
IDET v Brně, stála u zrodu akce CIHELNA, 
zasloužila se zásadním způsobem o vznik 
projektu Králické pevnostní oblasti. 

Nyní mohou všichni její příznivci doufat, 
že se této významné památce po 21 letech 
nesmírného nasazení dobrovolníků, oteví-
rají nové možnosti. Tvrz Bouda se už může 
pokusit o získání „investičních“ grantových 
projektů (rekonstrukce vlastní tvrze) a dohnat 
a realizovat to, co dosud nebylo možné…

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

Chata vstává jako Fénix z popela
Kramářova chata na Suchém vrchu pomalu vstává jako bájný Fénix z 

popela. Ta původní postavená za první republiky vyhořela. Žamberské 
firmě CVS přiklepla komise dotaci z evropských fondů a díky tomu 
mohla začít její rekonstrukce. 

Aktuální fotografie ze Suchého vrchu. Zahájení rekonstrukce 
předcházela v minulých dnech demolice části chaty s nevyhovující a 
poškozenou konstrukcí. Když vše půjde podle plánu, obnovená chata 
bude vítat první hosty už v příštím roce před prázdninami.

Ačkoliv chata na Suchém vrchu bývala za první republiky i v do-
bách socialismu oblíbeným turistickým cílem, „zlé časy“ přišly až po 
sametové revoluci s chaotickou dobou privatizace. Majitelé se střídali 
a s chatou to šlo od desíti k pěti, až zůstala opuštěná, vybrakovaná a 
chátrala. Definitivní zmar přinesl požár v roce 2003, kdy z architekto-
nického skvostu už mnoho nezbylo.

Stavba začala
Naděje přišla s firmou CVS, která torzo koupila a vypracovala projekt 

na „znovuzrození“ chaty na Suchém vrchu. Díky evropské dotaci se 
může pustit do práce. Realizace projektu přijde na 42 milionů korun. 
Staveniště už bylo vítězi výběrového řízení, firmě Testa Letohrad, 
předáno. Stavba začala v minulých dnech demolicí nevyhovujících 
a poškozených konstrukcí. Jsou zdokumentovány na webu www.
kramarovachata-cvs.cz.

Jak potvrdil jednatel firmy CVS Žamberk, s. r. o., Antonín Fiala, 
projekt musel být velmi dobře připraven, aby měl šanci dotaci získat. 
„Museli jsme komisi přesvědčit, že je nejen dobře připravený, ale i živo-
taschopný,“ podotýká Antonín Fiala a dodává: „Provedli jsme rozsáhlý 
výzkum v terénu, co pro lidi Suchý vrch znamená, zda by přivítali 
rekonstrukci chaty a co by v tomto objektu podle jejich představ mělo 
být. Sebrali jsme názory několika set lidí a drtivá většina vnímá Suchý 
vrch stejně. Jako místo, kam jezdili se svými rodiči, na nedělní obědy, na 
běžky, na kola, pořádaly se tu svatby, rodinná setkání... Nebylo člověka, 
kterého by se „Suchákem“ nepojily nějaké vzpomínky.“

Ctí původní vzhled
Protože z chaty zbylo po požáru jen torzo, na Suchém vrchu vyroste 

prakticky nový objekt. Moderního pojetí se však vyznavači klasiky bát 
nemusí, tvůrci projektu budou ctít původní vzhled stavby postavené v 
roce 1928 podle plánu architekta Jaroslava Stejskala. Jméno tehdy do-
stala podle prvního prvorepublikového předsedy vlády Karla Kramáře. 
„Hodně vycházíme z historie chaty, její tradice, na ní chceme stavět. 
Ani na chvíli nás nenapadlo, že bychom postavili moderní objekt. Jak 
vzhled té stavby, tak i její funkční využití bude víceméně kopírovat to, 
co už na Suchém vrchu bylo. Vlastní objekt chaty zachová původní 
půdorysné i výškové rozměry. Samozřejmě budou použity trochu jiné 
materiály než v původním objektu, ovšem vybrali jsme takové, které 
do přírody patří,“ potvrdil Antonín Fiala.

Budova zůstane čtyřpodlažní, jak byla původně. Projekt počítá s tím, 
že v přízemí objektu bude bufet, v prvním patře klasická restaurace se 
salonkem, ve vyšších patrech apartmány. Vzhled interiéru tvůrci pro-
jektu dolaďují s architekty, mezi použitými materiály se určitě objeví 
kámen či dřevo, chybět by neměla kachlová kamna.

Gurmánské zážitky 
„Znovuzrozená“ Kramářova chata by měla sloužit různým cílovým 

skupinám, nejen turistům a rekreantům, ale měla by být vhodným 
místem i pro pořádání slavnostních nebo firemních akcí. „Co se týče 
restaurace, chceme, aby se lidé na Suchý vrch vraceli za dobrými zážitky 
nejen kvůli prostředí, ale i jídlu. Budeme se snažit těžit z místní produk-
ce a sezónnosti. Nechceme se pouštět do megalomanských podniků. 
Kramářova chata by měla být podle naší vize horským hotelem s kva-
litní nabídkou jídla, servírovaného podle mého přesvědčení ve velice 
příjemném prostředí,“ nastínil představy investorů Antonín Fiala.

Chata se nachází v blízkosti parkoviště, které je výchozím bodem 
k muzeu v dělostřelecké tvrzi Bouda. Na Suchém vrchu je v provozu 
bufet a rozhledna. Turistům hojně navštěvujícím toto místo by však 
stavba neměla nijak překážet. „Budeme se snažit, a taková je i dohoda 
s dodavatelem stavby, aby turisté nebyli nijak omezováni,“ dodal Fiala. 
Firma CVS bude také jednat s provozovateli muzea na Boudě a majiteli 
rozhledny o vzájemné spolupráci.

Otevřít chtějí za rok
Práce jsou rozplánovány na rok. „Stavíme ne ve zcela standardních 

podmínkách, i dopravní dostupnost je jiná, přece jen se pohybujeme 
bezmála v tisíci metrech nad mořem, stát se proto může cokoliv. Dou-
fáme však, že chata bude dokončena příští rok před letní sezonou,“ 
dodal na závěr jednatel investorské firmy.

Orlický deník, 6. 5. 2011
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ZÁPIS DO ZUŠ
Základní umělecká škola Králíky pořádá zápis nových 

žáků pro školní rok 2011 - 2012.
Na škole máme tyto obory: hudební, taneční, výtvarný 

a literárně-dramatický.
V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, vio-

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

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

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

Zápis do uvedených oborů se koná v Králíkách v pátek, 
17. června 2011, v době od 15.00 do 17.00 hodin v ředi-
telně školy.

Na odloučeném pracovišti v Červené Vodě se zápis koná 
ve středu, 15. června 2011, v době od 16.00 do 17.00 hodin, 
v tanečním sále na ZŠ Červená Voda.

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

Na setkání se těší učitelé ZUŠ Králíky

KLUB SENIORŮ o.s.
na měsíc červen připravuje

9. 6. 2011 v 17.30 hodin - Výbor Klubu - do-
končení příprav turnaje v dámě a zájezdu do 
Bibione (finance, účast, odjezd, ubytování).

16. 6. 2011 ve 14.00 hodin Klub seniorů - 
akce Turnaj v dámě pro členy i nečleny klubu. 
Propozice a herní plán je k dispozici v Klubu 
seniorů budova Gymnázia.

24. 6. - 3. 7. 2011 - Rekreační zájezd do 
Bibione - Itálie pro členy i nečleny Klubu.

Předseda Josef Dobrohruška

Kde to bylo, nevíte???
Nejdřív jsme si uklidili a pak se veselili!

Kousek od rynku, na zeleném plácku jsme se navečer sešli.
Bylo to poslední pátek v dubnu.

Stála tam hranice, na ní čarodějnice…. 
Děti tam soutěžily a ostatní přihlíželi.

Kdo ještě přemýšlí, tak přidáváme obrázek.

Foto A. Líbalová
A za týden zas, klubovna ve švech praskala, 

protože se oslava Dne matek konala.
Maminkám i babičkám básničky děti přednesly

a k velkému životnímu jubileu jsme kytici donesli.
Na konec ještě velké poděkování všem,
kteří ruku k společnému dílu přiložili!

Za osadní výbor v Prostřední Lipce Dana Procházková
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá
P R O D A T

Pozemková parcela číslo: Lokalita „Na Skřivánku“
Obec:   Králíky 
Katastrální území: KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů 

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 450 Kč/m2,, součástí 
kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3503 1099 p.p.č. 3524 1740
p.p.č. 3504 1227 p.p.č. 3525 1830
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3522 1233 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3523 1169
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PRVNÍ SETKÁNÍ UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
V DĚTSKÉM DOMOVĚ SE ŠKOLOU V KRÁLÍKÁCH

Ve dnech 6. – 7. května 2011 proběhlo v dětském domově se školou 
první setkání uměleckých řemeslníků, kteří k nám přijeli z celé repub-
liky. Akce byla naplánována zdejším vedoucím vychovatelem panem 
Mgr. Ludvíkem Michalkou, kterému s přípravou, organizací a zajiště-
ním nezbytného pomohli vychovatelé a chlapci zdejšího domova. 

Stejný team zaměstnanců našeho domova uspořádal dne 18. dubna 
2011 vyhlášení soutěže – o nejhezčí plakát výstavy, kterou vyhrál 
Lukáš Michalík ze 6. výchovné skupiny DDŠ. Rozhodování porotců 
z řad vychovatelů bylo velmi těžké, neboť se do soutěže přihlásilo 
mnoho zdařilých plakátů a tak konečné rozhodování měli v rukou 
naši chlapci. Všechny plakáty byly nakonec vyvěšeny na výstavě a 
návštěvníkům se velice líbily.

Samotná příprava instalace výstavy a  výstavních místností trvala 
zhruba dva týdny, kdy se vychovatelé s chlapci pokusili z neobydle-
ných prostorů, vytvořit trochu reprezentativní místo. To se nakonec 
povedlo a tak už nic nebránilo uspořádání setkání. Jednotliví umělci 
začali svá díla navážet na místo výstavy již dva dny před zahájením 
a vychovatelé společně s údržbářem domova tato díla aranžovali, 
zavěšovali a jinak upravovali ke zhlédnutí. Nakonec byly výrobky 
zaplněny tři místnosti.

V pátek 6. května 2011 naši výstavu za přítomnosti veřejnosti slav-
nostně zahájil přestřižením pásky pan Ing. Pavel Strnad – zastupitel 
města Králíky a ředitel dětského domova se školou v Králíkách pan 
Mgr. Klíma. V tento den se návštěvníci mohli podívat na výrobky 
jednotlivých umělců. Toho využily zejména mateřské a základní 
školy, které nás navštívily a prohlédly si nejen co vyrobili vystavující 
umělci, ale i naši chlapci. Vzhledem k překrásnému počasí výstavu 
navštívili lidé i po 19. hodině.

Druhý den, v sobotu 7. května vychovatelé společně s chlapci z 3. 
výchovné skupiny již od sedmi hodin ráno připravovali u budovy 
výstavy stolky pro jednotlivé umělce, kteří začali přijíždět a pomalu 
si vybalovali další své výrobky a také své nářadí. V devět hodin pak 
začal oficiální program, kdy jednotliví umělci u stolků představovali 
své umění – výrobky a ukazovali veřejnosti i našim chlapcům jak 
se co vyrábí. Velký úspěch u našich chlapců měla řezbářka slečna 
Dita Horníčková, od které se někteří celý den nehnuli a vydatně jí 
s vyřezáváním drobných výrobků pomáhali. U uměleckého kováře 
pana Josefa Urbana chlapci zase obdivovali jeho kovářskou výheň, na 
které nám například ukázal, jak se kovají podkovy. Několik chlapců 
si vyzkoušelo, jak vznikají keramické výrobky u keramičky slečny 
Renaty Tóthové, která návštěvníkům předváděla práci na hrnčířském 
kruhu. U paní Dagmar Vaškové se chlapci učili plést proutěné koší-
ky a u betlémáře pana Jana Prokopce si někteří vyzkoušeli vyrobit 
figurky do betléma. Největší úspěch, co se týká svého výrobku, měl 
Patrik Šár z 5. výchovné skupiny, který pod vedením řezbáře pana 
Lubomíra Zavadila vyřezal do dřeva překrásnou hlavu koně, kterou 
si pak mohl nechat. Během setkání vystoupil pan vychovatel Josef 
Bergman s dětmi z místní lidové školy umění a zahráli nám několik 
skladeb na strunné nástroje. Návštěvníci se během přehlídky také 

mohli občerstvit klobásou, která provoněla okolí výstavy. Celá akce 
pak skončila v patnáct hodin, kdy si umělci pomalinku zabalili své 
výrobky a odjeli domů. Během setkání uměleckých řemesel zástupce 
časopisu Zámeček - René Těthal sepsal několik rozhovorů se zúčast-
něnými umělci i pár důležitých poznámek pro svůj článek. 

Na tomto místě by se slušelo poděkovat jednotlivým zúčast-
něným umělcům a to:

řezbáři: Lubomír Zavadil, Petr Novotný, Michal Kašička, Petr 
Sýkora, Pavel Michal, Vratislav Kolínský, Dita Horníčková

výrobci betlémů: Jan Prokopec, Lubomír Zeman,
košíkářka a výrobky z pedigu: Dagmar Vašková
drátěné výrobky: Kateřina Kouřilová, Blanka Dudková, Veronika 

Novotná
keramické a hrnčířské výrobky: Renata Tóthová, chlapci z dět-

ského domova Králíky pod vedením paní učitelky Mgr. Stanislavy 
Tóthové

spisovatel, fotograf, malíř, řezbář, kolážista a výrobce suiseki: 
Milan Sanetřík

krajinář: Zdeněk Hanák
umělecký kovář: Josef Urban
okrasné svíčky: Miloš Gajda
dřevěné plastiky: Zdeněk Gross
kraslice zdobené slámou: Josef Mannl
rybářské mušky: Ivo Kellner
Závěrem bychom chtěli uvést, že naše akce měla velký úspěch u 

chlapců i zaměstnanců našeho domova, ale i návštěvníků a dokonce 
i vystavovatelů setkání uměleckých řemesel. Proto se organizátoři 
s účinkujícími domluvili na příští rok, kdy by chtěli podobné setkání 
opět uspořádat.

V Králíkách, dne 11. května 2011
René Kamil Těthal (novinář časopisu Zámeček)  & Bc. Aleš 

Dvořák (vychovatel DDŠ Králíky)

Spokojený klient Komerční banky
Jak už to tak bývá, když něco funguje spolehlivě, člověk pracuje 

dobře a neobjevují se problémy, jsme spokojeni a bereme to jako 
samozřejmost. Ozveme se teprve tehdy, pokud se setkáme s neo-
chotou, odhalíme nedostatky či nám někdo ublíží.

Chci se podělit se čtenáři Králického zpravodaje o dobrou zku-
šenost s pracovnicemi KB Králíky. Zvláště v poslední době, kdy 
jsem organizovala akce pro školáky v zahraničí, mi vyšly vstříc a 
usnadnily mi práci s vyřizováním pojištění. Byly připraveny vyho-
vět mým požadavkům a operativně reagovat na nenadálé změny, 
se kterými jsou školní akce téměř vždy spojeny. Oceňuji jejich 
komunikativnost a smysl pro humor. I při jiných příležitostech jsem 
se setkala s profesionálním přístupem.

Hana Harnychová
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Okrskovou soutěž vyhráli hasiči z Králík
Sobota 14. května 2011 patřila, jako 

každoročně, okrskovému kolu v požár-
ním útoku družstev dobrovolných hasičů. 
Soutěž proběhla v Mladkově, za účasti 
11-ti družstev, z toho 2 družstva žen. 
Aby soutěž byla atraktivnější, spojily se 
2 okrsky dohromady, za ten náš bojovali 
hasiči z Dolních Boříkovic, Prostřední 
Lipky, Heřmanic a dvě družstva z Králík, 
přičemž za Králíky B cvičili učni z SOU 
opravárenského v Králíkách. Za druhý okr-
sek soutěžili hasiči z Mladkova, Lichkova, 
Těchonína, Studeného a ženy z Mladkova 
a Lichkova. Požární útok proběhl na dvě 
kola a lepší čas se počítal do celkového 
umístění. Po prvním kole si výborně vedlo 
kralické béčko a Dolní Boříkovice, jenže 
druhé kolo zamotalo pořadím, když naše 
áčko ve složení Dominikus P., Dominikus 
D., Řehák M., Poláček O., Nejedlý T., No-
votný B. a Motyčka L. předvedli vynikající 
útok a s časem 28:08 zvítězili. Soutěž se 
vydařilo, pouze na společné zápolení vrhá 

stín rozhodnutí družstva z Heřmanic, které 
se trhlo ze společného zápolení. Členové 
družstva nakonec soutěžili jako starší muži, 
tím neměli žádného soupeře a bojovali 
sami v této kategorii sami. Je to škoda a 
snad příští rok do toho půjdou společně.

Pořadí okrsek č. 24
1. Králíky A  28:08

2. Králíky B  29:90
3. Prostřední Lipka 36:20
4. Dolní Boříkovice 40:81
Starší muži
1. Heřmanice 31:30
Okrsek 21. byl hodnocen zvlášť, kde 

zvítězil Mladkov s časem 29:36.
Za SDH Králíky Vinický Roman

Nahlédnutí do Mateřské školy Prostřední Lipka
V měsíci dubnu jsme ukončili plavecký výcvik ukázkovou 

hodinou pro rodiče. Na této poslední hodině nechyběl ani vodník, 
který si s dětmi ve vodě zacvičil a zatancoval.

Se zimou jsme se rozloučili lidovou tradicí, odhozením Morany 
do místního potoka a básničkou:

Nesu, nesu smrtku k Zelenýmu čtvrtku,
až tu smrtku odnesu, nové léto přinesu.
Smrťáka nesem s velkým nosem,
do vody ho dáme, nad ním zazpíváme. 

Nezapomněli jsme také na narozeninovou oslavu našeho 
stromku, který jsme pojmenovali „Pohádkovník“. Pěkně jsme 
ho nazdobili a písničku mu zazpívali.

V pátek 29. 4. poletovala kolem naší mateřské školy čaroděj-

nice, která přes plot nakukovala, ale do naší zahrady k dětem 
se nedostala.

Čarodějnický rej jsme měli v pátek 13. 5. na naší školní za-
hradě. Zpívali jsme, soutěžili a opékali párky. Za pěkné kostýmy 
děkujeme maminkám. Za pomoc při opékání párků a zapůjčení 
skakácího hradu pro děti děkujeme paní Stránské.

Dále touto cestou zveme po celý červen na návštěvu maminky 
s malými dětmi, na které se těší děti a paní učitelky.
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Návštěva koncertu Pražského jara 2011
Že hudební festival Pražské jaro začíná 

vždy 12. května, v den úmrtí Bedřicha 
Smetany, jsme se učívali ve škole. Aby-
chom ale navštívili některý z jeho koncertů, 
se mnohým z nás bohužel dosud nepoda-
řilo. Snahou sdružení JUKRA je umožnit 
zájemcům díky finančním prostředkům 
získaných pro realizaci projektu „Staří 
mladí nebo mladí staří?“ z agentury Mládež 
(EU) a Nadace O2 navštívit kulturní, spole-
čenské, sportovní události. Akce tedy vět-
šinou cenově náročnější a tudíž pro mnohé 
nedostupné. Jako vyznavači kvalitní hudby 
bez rozdílu žánru jsme si nemohli nechat 
ujít v tisku dlouho avízovaný koncert 66. 
ročníku mezinárodního hudebního festi-
valu Pražské jaro. Organizátoři připravili 
k 100. výročí úmrtí hudebního skladatele 
Gustava Mahlera slavnostní galakoncert 
s provedením monumentální Symfonie 
č. 8, nazývanou také symfonií „tisíců“.  
Přízvisko získala podle způsobu svého 
provedení, kdy při mnichovské premiéře 
v roce 1910 bylo na scéně 1005 hudebníků 
a zpěváků. Poprvé v historii Pražského jara 
byl směřován koncert pro monstrózní pro-
vedení do multifunkční pražské O2 arény, 
kdy 18. května 2011, přesně v den výročí 
skladatelovy smrti, vystoupilo ve srovnání 
s premiérou pouhých 485 účinkujících. Na 

projektu pod vedením vynikajícího němec-
kého dirigenta Christopha Eschenbacha 
se podílely dva orchestry, šest sborů a 
osm sólistů - Česká filharmonie, Orchestr 
Severoněmeckého rozhlasu z Hamburku, 
Knabenchor Hannover, Pražský filharmo-
nický sbor, Kühnův smíšený sbor, Šles-
vicko-holštýnský festivalový sbor Lübeck, 
Sbor Severoněmeckého rozhlasu a Český 
chlapecký sbor Boni pueri. Pro sólové 
party byli osloveni mimo jiné Simona Hou-
da - Šaturová, Michaela Kauneová, Petra 
Langová, Michael Nagy či John Relyea. 
Koncert v pražské O2 aréně shlédlo 4 500 
diváků, v Hamburku a Hannoveru, kam se 
celý kolos vydal v zápětí zvláštním vlakem, 
pak ještě dalších 13 000. 

Pro vysvětlenou, proč stálo za to využít 
možnost a nasát atmosféru koncertu. Ma-
hler, ve své době mnohdy nepochopen, 
označil tehdy své dílo za svoje největší a 
nadpozemské, sám tvrdil: „Můj čas přijde“.  
Zkomponoval symfonii, kde hlavním 
nástrojem se stal lidský hlas.  Aniž by 
posluchač porozuměl slovům, z hudby 
vycítí neuvěřitelný duchovní a emotivní 
rozměr. Dílo založil na textech, které dělí 
od sebe deset století. V první části zvolil 
skladatel latinský svatodušní hymnus Veni 
creator spiritus a pro druhou závěrečnou 

scénu Goethova Fausta. Filozofický text 
zobrazující cestu Faustovy duše, zachráně-
né vykoupením láskou z Mefistofelových 
spárů, při jejím závěrečném vystoupení 
na nebesa.  

Jsme rádi, že zájemci a vyznavači této 
hudby využili naší nabídky a s námi tento 
ojedinělý koncert navštívili. 

Jen pro zajímavost. Pro návštěvu koncer-
tu se rozhodla i žena, která měla nepřímo 
tak trochu s osobou Johanna Wolfganga 
von Goetha, resp. jeho milenkou Ulrike 
von Lewetzow, co dočinění. K příležitosti 
výstavy „Sláva barokní Čechie“ zrestauro-
vala akademická malířka Marie Karenová 
(mj. učitelka ZUŠ Králíky) její šaty. A po-
kud je budete chtít vidět na vlastní oči, pak 
nezapomeňte na svých cestách navštívit 
muzeum v Chebu.

Za občanské sdružení JUKRA
Mgr. Alena Krabcová

Střední odborné
učiliště opravárenské

Předměstí 427, 561 69  Králíky
http://soukraliky.alberon.cz

tel. 465 631 106

vypisuje 2. kolo
přijímacího řízení

do tříletého
učebního oboru

„Opravář zemědělských strojů“
kód 41-55-H/01 ve š.r. 2011/12

Řidičský průkaz sk. C a svářečské
průkazy v osnovách zdarma.

Termín pro podání přihlášky
do 22. června 2011, volných míst 9.
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Unikátní projekt vás může
dostat na zahraniční univerzitu

Iniciátorem projektu „Pojďte dělat vědu s námi“ je holding 
Contipro, který jej pořádá ve spolupráci a za podpory gymnázií 
z regionu Orlickoústecka. Pro zájemce z řad studentů třetích a 
čtvrtých ročníků jsou připraveny jednou měsíčně bloky odborných 
seminářů na témata z biologie, fyziky a chemie. Studentům je dána 
příležitost k rozšíření vědomostí a udělají si představu o fungování 
špičkových výzkumných laboratoří. Na přístrojích za stovky milio-
nů korun mohou vybraní nejlepší studenti pod odborným vedením 
provádět vlastní výzkum.

Semináře probíhají v tématicky odlišených blocích. Posluchači 
mají možnost za den stihnout tři různé přednášky z až šesti nabíze-
ných. Použity jsou moderní prezentační techniky a názorné ukázky. 
Cílem je představit vědu z praktického hlediska a její aplikace do 
praxe. Přednášky v prvním ročníku projektu byly například na témata: 
kmenové buňky, tkáňové inženýrství a regenerativní medicína, GMO 
organismy v laboratorní medicíně, nanočástice, nanovlákna a další.

Právě končící první ročník ukázal, že tato forma spolupráce 
vzdělávacích institucí a soukromé firmy má obrovský potenciál. 
Překvapivý byl už vysoký počet středoškoláků, ochotných vydat 
se jednou měsíčně v sobotu do sídla firmy v Dolní Dobrouči na 
cykly seminářů. Navíc šest studentů dostalo příležitost provádět 
vlastní výzkum v laboratořích. Z nich se tři rozhodli prezentovat 
své výsledky na soutěži vědeckých a technických projektů mládeže 
AMAVET a všichni postoupili až do národního kola. Aleš Stejskal 
navíc získal možnost účasti na mezinárodní soutěži v USA, kde 
zvítězil a získal stipendium na americké univerzitě. „Už během 
soutěže procházeli mezi vystavenými pracemi lidé z univerzit a 
vybírali si nejzajímavější projekty. Jejich autorům potom nabízeli 
individuální programy studia na vysokých školách, nebo stipendia“ 
vysvětlil Aleš Stejskal, který na mezinárodní soutěži I-SWEEPS 
vyhrál jednu ze čtyř hlavních cen v konkurenci 440 projektů ze 
70 zemí světa.

Během června bude probíhat zjišťování zájmu studentů gymnázií 

o druhý ročník tohoto projektu. Přednášky budou probíhat od září do 
května a posluchači se musí přihlásit vždy zhruba týden před konáním 
přednášky. Vítáni jsou i pedagogové, kteří si chtějí udržet přehled a 
rozšířit vědomosti o nových metodách a objevech. Celý projekt je 
plně hrazen holdingem Contipro a pro účastníky je zdarma.

Ambicí projektu „Pojďte dělat vědu s námi“ je zamezit odcházení 
chytrých hlav do velkých měst a nabídnout jim na Orlickoústecku 
uplatnění v perspektivních oborech.

Kontakt: Tomáš Papež, 465 519 544, papez@contipro.cz
 Stránky společnosti www.contipro-group.cz
Profil a informace: Holding Contipro Group patří k největším 

světovým výrobcům hyaluronanu (kyseliny hyaluronové), na 
němž jsou založeny také finální farmaceutické produkty firmy. 
Své aktivity v oblasti výzkumu a vývoje zaměřuje holding kromě 
hojení ran také na tkáňové inženýrství, genovou terapii a cílenou 
distribuci léků.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
20. 4.
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 966/1 

a 1003/2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 
100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemků. Zároveň RM schvaluje pozemek 
p.p.č. 966/1 zatížit věcným břemenem spočíva-
jícím v uložení kanalizace a elektro přípojky při 
akci „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“a 
práva vstupu vlastníka stavby nebo jím pově-
řené osoby za účelem oprav a údržby zařízení 
pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

RM bere na vědomí sdělení manželů Rentko-
vých, Králíky a ukládá MO pozvat žadatele na 
nejbližší jednání Zastupitelstva města Králíky, 
kde bude záměr prodeje opětovně projednán za 
jejich přítomnosti.

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
1067/2 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu 30 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
předložit na jednání ZM záměr prodeje po-
zemku. Zároveň RM schvaluje pozemek p.p.č. 
1067/2 zatížit věcným břemenem spočívajícím 
v uložení kanalizace při akci „Kanalizace a 
ČOV aglomerace Králíky“a práva vstupu 
vlastníka stavby nebo jím pověřené osoby za 
účelem oprav a údržby zařízení pro oprávněné 
město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně. 

RM doporučuje prodej pozemku st.p.č. 
419/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 130 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem + bezdůvodné 
obohacení za užívání pozemku za poslední 
3 roky ve výši 615 Kč a ukládá předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemku.

RM schvaluje záměr výpůjčky nemovitosti 
čp. 369 na st.p.č. 496, st.p.č. 496 a p.p.č. 3756 
v k.ú. Králíky na dobu nejméně 10 let a ukládá 
MO záměr výpůjčky zveřejnit.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
s cenovými nabídkami pro veřejnou zakázku 
– zjednodušené podlimitní řízení na stavební 
práce – „Zvýšení turistické atraktivity Králické 
pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ 
ve složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, 
Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. La-
dislav Tóth a Ing. Jan Tomek. Jako náhradníky 
jmenuje: Bc. Jana Divíška, Ing. Pavla Strnada, 
Herberta Hollyho, Marii Švédovou, Danu 
Noskovou a Petra Illichmana.

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení ce-
nových nabídek pro veřejnou zakázku – 
zjednodušené podlimitní řízení na stavební 
práce – „Zvýšení turistické atraktivity Králické 
pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ 
ve složení: Ing. Pavel Strnad, Ing. Jan Tomek, 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan 
Mlynář, Antonín Vyšohlíd a Herbert Holly. Jako 
náhradníky jmenuje Bc. Jana Divíška, Petra 
Illichmana, Mgr. Dušana Krabce, Mgr. Zdeňka 
Nesvadbu, Danu Noskovou, Marii Švédovou a 
Ing. Věru Kubíčkovou.

RM souhlasí se skácením 1 lípy rostoucí 
na hranici p.p.č. 1525 a 926 v k.ú. Dolní 
Boříkovice a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
z tohoto stromu s panem Hečkem, bytem Dolní 
Boříkovice, s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 

žadatele, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením 1 javoru na p.p.č. 
45/1 v k.ú. Dolní Lipka a současně souhlasí s 
uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z tohoto stromu s panem Herzigem, by-
tem Dolní Lipka, s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 
žadatele, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.  

RM schvaluje Smlouvu o financování 
projektu č. CZ.3.22/3.3.02/3.3.02/10.02137 
– „Festival příhraničí Králíky – Międzylesie 
2011 (Králíky a Międzylesie na kole) a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy.

RM schvaluje podat žádosti o poskytnutí 
100 % finančních prostředků z „Programu péče 
o krajinu“ v roce 2011 na realizaci akcí:

Šetrné kosení lokality u ČOV v Králíkách 
s výskytem zvláště chráněné vachty ve výši 
29.700,- Kč včetně DPH

Výsadba stromů podél polní cesty pod 
Lískovcem v Králíkách ve výši 158.050,80 Kč 
včetně DPH

a pověřuje starostku města jejich podpi-
sem.

27. 4.
RM neschvaluje záměr pronájmu části po-

zemku p.p.č. 2075 v k.ú. Králíky o výměře cca 
10 m2 za účelem zřízení letní zahrádky podle 
podané žádosti.

RM schvaluje novou pojistnou hodnotu ma-
jetku města k 31. 3. 2011 k pojistné smlouvě č. 
151 471 6651 mezi městem Králíky a Generali 
Pojišťovnou, a.s., Praha a ukládá MO požádat 
o změnu výše pojištění majetku města.

RM v souladu s Článkem 5 odst. (1) Pravidel 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Krá-
líky schvaluje v případě opakovaného hrubého 
porušení povinností vyplývajících z nájmu, 
zejména tím, že nájemce nezaplatí nájemné 
nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu, následující postup:

nájemní smlouva se prodlouží vždy o šest 
měsíců, a to uzavřením nové nájemní smlou-
vy

v nájemní smlouvě se změní způsob platby 
nájemného, a to hotově u správce bytového fon-
du společnosti Služby města Králíky, s. r. o.

Jednotlivé případy budou projednávány indi-
viduelně případ od případu vzhledem k sociální 
situaci nájemce. 

RM doporučuje schválit bezúplatný převod 
pozemků p.p.č. 3707 a části p.p.č. 3708 v k.ú. 
Králíky od ČR – Pozemkového fondu ČR na 
město Králíky a to dle § 5 odst. 1 písm. b) záko-
na č. 95/1999 Sb., v platném znění. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje znění výzvy s navrženými 
změnami k podání cenové nabídky a znění 
zadávací dokumentace pro vyhlášení VZ na 
výběr zhotovitele stavby: – „Úprava přechodů 
pro chodce na průtahu sil. 1/43, Králíky“ a záro-
veň schvaluje seznam firem, kterým bude výše 
uvedená výzva zaslána: M-Silnice, a. s., Hradec 
Králové, STRABAG, a. s., Praha 5, MADOS 
MT, s. r. o., Kostelec nad Orlicí, Skanska, a. s., 
Praha 4, Chládek a Tintěra, a. s., Pardubice a 
Agile, spol. s r. o., Vysoké Mýto.

4. 5.
RM schvaluje pronájem pozemků urče-

ných k plnění funkcí lesa a jiných pozemků 
souvisejících s lesem nebo sloužících lesnímu 
hospodářství:

k.ú. Dolní Lipka - p.p.č. 129/1, 129/2, 
130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 131/1, 132, 135, 
139, 345/1

k.ú. Horní Lipka – p.p.č. 638/1, 638/2, 639, 
641/2, 669/2, 713, 715/4, 765/4, 765/10, 1026/1, 
1031, 1061, 1064, 1075, 1076, 1155, 1156, 
1187/1, 1187/3, 1187/4, 1187/5, 1187/6

k.ú. Červený Potok – p.p.č. 204/7, 205, 
209/2

k.ú. Dolní Hedeč – p.p.č. 630/2, 632, 633/1, 
633/2, 633/3, 667, 668

k.ú. Heřmanice u Králík – p.p.č. 483, 484, 
694, 1222, 1244

k.ú. Prostřední Lipka – p.p.č. 501/2, 525/2, 
525/8, 793/2

k.ú. Dolní Boříkovice – p.p.č. 220/2
k.ú. Králíky – p.p.č. 3050, 3136, 3260, 3341, 

3350, 3351, 3353, 3354, 3765, 3766, 3767, 
3768, 3769, 3771, 3831

za roční nájemné ve výši 168.983 Kč + 
DPH, a to na dobu určitou do 31.12.2011 
společnosti Služby města Králíky s.r.o., se 
sídlem Králíky. 

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 
358 v k.ú. Králíky za účelem drobné pěstební 
činnosti, nesloužící k podnikání panu Crhovi, 
Králíky.

RM bere na vědomí informaci MO o zve-
řejnění záměru prodeje pozemků v lokalitě 
„Na Skřivánku“ na úřední desce, měsíčníku 
Králicko a v okolních obcích. Zároveň RM 
ukládá MO zajistit placenou inzerci v extra 
vydání Orlického deníku a to z kapitoly služby 
rozpočtu města. Zároveň RM ukládá MO infor-
movat ZM o způsobu provedení úkolu.

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 
1293/1 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem 
údržby pozemku – sekání trávy a manipulační 
plochy manželům Repovým, Králíky.

RM schvaluje pronájem části ocelové haly 
na st.p.č. 1048/3 v k.ú. Králíky v ul. Hradecká 
za účelem skladování společnosti Služby města 
Králíky, s.r.o., Králíky, a to formou dodatku 
č. 3 nájemní smlouvy k nemovitostem č.j. 
3820/2007. Zároveň RM souhlasí s podnájmem 
části ocelové haly na st.p.č. 1048/3 v k.ú. Králí-
ky v ul. Hradecká za účelem skladování společ-
nosti OMB composites EU, a.s., Praha 4. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v uložení zařízení a práva vstupu 
na pozemky za účelem přípravy, provedení 
stavby, údržby, oprav a úprav vodovodního 
řadu na pozemcích p.p.č. 651/1, 651/3 a 651/15 
vše v k.ú. Králíky pro oprávněnou společnost 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a. s., a jí pověřeným osobám. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 5 Kč/m + DPH. Zároveň RM 
schvaluje do doby realizace stavby uzavřít 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v uložení zařízení a práva vstupu 
na pozemky za účelem přípravy, provedení 
stavby, údržby, oprav a úprav vodovodního 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
řadu na pozemcích p.p.č. 71/2, 104/3 a 2231/6 
vše v k.ú. Králíky pro oprávněnou společnost 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a. s., a jí pověřeným osobám. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 5 Kč/m + DPH. Zároveň RM 
schvaluje do doby realizace stavby uzavřít 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozem-
ků p.p.č. 187/1 a 187/3 v k.ú. Králíky za účelem 
údržby pozemků za roční nájemné 40 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí 
účelové státní neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce pro rok 2011 – akceschopnost 
jednotek, která je uzavírána mezi Pardubickým 
krajem a Městem Králíky a pověřuje starostku 
podpisem.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
93808, 98994, 10002, 10003, 10007, MO230, 
10011, 10010, 16881, 70 a 75 přidělená městu 
Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardu-
bického kraje a resortních ministerstev, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 34.563.757,60 Kč.

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 
organizace Městské muzeum Králíky na rok 
2011.

RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou 
s SMK s.r.o., Králíky, kde předmětem smlouvy 
je zajištění provozu koupaliště v Králíkách a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

RM schvaluje Smlouvu č. 10051711 o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Podpora je určena na akci 
„Zpracování digitálního povodňového plánu a 
vybudování sítě varovného a vyrozumívacího 
systému pro území ORP Králíky“. RM zároveň 
pověřuje starostku podpisem výše uvedené 
smlouvy. 

RM schvaluje přímý příspěvek ve výši Kč 
4.000,- na úhradu organizace turnaje „Putovní 
turnaj starostů“ žadateli TJ Sokol Boříkovice 
a ukládá vedoucímu OŠTK zajistit nezbytné 
administrativní záležitosti. Starostka města 
přijímá záštitu (společnou záštitu starostů) nad 
touto akcí. RM schvaluje užití znaku města 
Králíky žadateli TJ Sokol Boříkovice za účelem 
organizace turnaje „Putovní turnaj starostů“.

11. 5.
Město Králíky jako účastník územního řízení 

souhlasí ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 
písm. e) stavebního zákona se stavebním zá-
měrem - „rozšíření rekreační chaty, dostavba 
jímky a studně na pozemku p.p.č. 1026/2 v k.ú. 
Horní Lipka“, a to za dále specifikovaných 
podmínek. Žadatel tedy vezme na vědomí, že 
město Králíky nebude provádět opravu komu-
nikace umístěné na p.p.č. 1371/1 v k.ú. Horní 
Lipka. Dále nebude prováděna zimní údržba 
v zimním období. Pokud dojde v souvislosti 
se stavbou a užíváním objektu k poškození 
stávající komunikace, provede žadatel opravu 
a uvedení do původního stavu.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozem-
ku p.p.č. 480/1 v k.ú. Králíky za účelem údržby 

pozemku – sekání trávy za roční nájemné ve 
výši 246 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

Město Králíky jako účastník územního řízení 
souhlasí ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 
písm. e) stavebního zákona se stavebním zá-
měrem - „zřízení kanalizační přípojky k domu 
čp. 631 na st.p.č. 732 v k.ú. Králíky. Oplocení 
pozemku p.p.č. 3513 v k.ú. Králíky (kovové 
sloupky + pletivo, výška 130 cm)“ a nemá 
k němu připomínky.

RM bere na vědomí návrh závěrečného 
účtu města Králíky za rok 2010 a ukládá 
finančnímu odboru předložit bod na jednání 
zastupitelstva.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
s cenovými nabídkami pro veřejnou zakázku 
– zjednodušené podlimitní řízení na stavbu 
– „Úprava přechodů pro chodce na průtahu 
sil. I/43, Králíky“ ve složení: Jana Ponocná, 
Antonín Vyšohlíd a Ing. Ludvík Blažek. Jako 
náhradníky jmenuje: Pavla Šveráka, Herberta 
Hollyho a Ing. Václava Jiránka.

RM schvaluje podání odvolání proti rozhod-
nutí Krajského ředitelství policie Pardubického 
kraje ze dne 27.04.2011, č.j.: KRPE-19827-28/
PŘ-2010-1700IY-OD. 

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Králíky 
pro rok 2011.

18. 5.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemku p.p.č. 222/3 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. Zároveň RM schvaluje 
zatížit pozemek věcným břemenem spočíva-
jícím v právu vstupu na pozemek za účelem 
oprav a údržby vodního příkopu pro oprávněné 
město Králíky nebo jím pověřené osoby, věcné 
břemeno se schvaluje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.

RM bere na vědomí rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR, č.j. 33 Cdo 2854/2009-76 ze dne 15. 
3. 2011, ve věci dovolání města Králíky proti 
rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze 
dne 03.02.2009 na zaplacení smluvní pokuty 
za pozdní vrácení movitých věcí (vojenských 
stanů) ČR - Ministerstvu obrany.

RM bere na vědomí žádost pana Vokála 
o snížení kupní ceny pozemku p.p.č. 506 
v k.ú. Králíky. Zároveň RM potvrzuje usnese-
ní RM/2011/18/230 ze dne 13. 4. 2011, tj. že 
ukládá odboru VTS zjistit veškeré inženýrské 
sítě a poté odboru ÚPaSÚ předložit podmínky a 
řešení možného umístění domu na předmětném 
pozemku. RM následně rozhodne o zřízení 
věcného břemene pro vlastníka vodovodní 
přípojky a navrhne nové podmínky prodeje 
pozemku p.p.č. 506 v k.ú. Králíky. Poté RM 
předloží ZM k projednání nový záměr prodeje 
pozemku včetně návrhu kupní ceny a žádosti 
pana Vokála. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v uložení zařízení a práva vstupu na 
pozemek za účelem přípravy, provedení stavby, 
údržby, oprav a úprav stávajícího vodovodu 
na pozemku p.p.č. 1168/1 v k.ú. Králíky pro 
oprávněnou společnost Vodovody a kanali-

zace Jablonné nad Orlicí, a. s. a jí pověřeným 
osobám. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 5 
Kč/m + DPH. Zároveň RM schvaluje do doby 
realizace stavby uzavřít smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 46 a 47/2 v k.ú. Dolní Lipka 
za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem + bezdůvodné obohacení za užívání 
pozemků za poslední 3 roky ve výši 936 Kč 
a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků.

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 47/1 v k.ú. Dolní Lipka a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků.

RM schvaluje dohodu o vstupu na pozem-
ky p.p.č. 563/2, p.p.č. 565 a p.p.č. 579 v k.ú. 
Prostřední Lipka mezi městem Králíky a spo-
lečností ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka  a to na 
dobu určitou od 01.08.2011 do 31.08.2011. 

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových 
prostorů v čp. 354 na Velkém náměstí v Krá-
líkách, a to za účelem zajišťování zájmových 
aktivit pro rodiny s malými dětmi a ukládá MO 
záměr výpůjčky zveřejnit.

Město Králíky jako vlastník sousedních 
pozemků p.p.č. 651/1, 651/19 a 651/27 v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona se stavebním záměrem - „stavební úpra-
vy domu čp. 599 na st.p.č. 726 v k.ú. Králíky, 
tj. rekonstrukce střechy, výměna střešní krytiny, 
změna tvaru vikýřů, zateplení fasády, výměna 
oken (bez zvětšení zastavěné plochy objektu a 
zachování výšky hřebene) a drobné stavební 
úpravy uvnitř objektu“ pana Pelikána, Praha. 

RM bere na vědomí nevyhovění žádosti 
o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku od Správy státních hmotných rezerv 
Praha na město Králíky (nabídka č.j. 01657/11-
SSHR/OPH-polk). 

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice 
III/31224 v úseku č.p. 148 po areál firmy Vy-
drus s.r.o.; MK ul. Na Pískách a MK ul. Jana 
Opletala dne 25. 6. 2011 v době od 13:00 do 
17:00 hod. v souvislosti s pořádáním sportovní 
akce: „Moped Cup 2011“.

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení ceno-
vých nabídek pro veřejnou zakázku – zjednodu-
šené podlimitní řízení na stavbu – „Úprava pře-
chodů pro chodce na průtahu sil. I/43, Králíky“ 
ve složení: Jan Mlynář, Antonín Vyšohlíd, Pavel 
Šverák, Petr Illichman a Ing. Ludvík Blažek. 
Jako náhradníky jmenuje: Janu Ponocnou, 
Ing. Ladislava Tótha, Herberta Hollyho, Danu 
Noskovou a Bc. Jana Divíška.

RM bere na vědomí informaci o přiznané 
výši dotace pro realizaci projektu a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy o poskyt-
nutí grantu.

RM schvaluje pro projekt „Festival pří-
hraničí Králíky - Międzylesie 2011 (Králíky 
a Międzylesie na kole)“ Ing. Romana Švédu 
jako osobu pověřenou k posouzení nabídek 
na vyhlášené výzvy a ukládá administrátorovi 
projektu připravit ve spolupráci podklady pro 
realizaci projektu.

RM schvaluje Mgr. Karla Hlavu do funkce 
předsedy sportovní komise.
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VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
Víte, že....
- dnešní člověk solí 12x více, než je zdravé!
- jíme 2,5x více cukru!
- ČR má světové prvenství v rakovině tlustého střeba!
  (velké množství masa, málo zeleniny)
- jíme málo ovoce a zeleniny!
- spolu s jídlem sníme 2,5 kg chemikálií ročně?
- nadváha zkracuje věk!
- každý 10. člověk je diabetik, každá 16. žena má nádor
  prsu, každé 4. dítě se narodí s alergií nebo atopickým
  ekzémem!!!

Nabídka služeb
• ANALÝZA VÝŽIVOVÉHO STAVU
(skutečné procento tělesného tuku, vody v těle, svalové 

hmoty, bazální metabolilsmus, biologický věk, viscerální 
tuk, kondice, hmotnost kostí, hmotnost svalů a procento 
tuků odděleně pro jednotlivé končetiny a trup)

• PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝŽIVY
• SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY INDIVIDUÁLNĚ NEBO SKU-

PINOVĚ V KURZU
• KONTROLA SPRÁVNÉHO HUBNUTÍ
• GREEN WAYS - 100 % čisté přírodní produkty (www.

gw-int.net)
Monika ČERMÁKOVÁ

Karla Čapka 503, Králíky
tel.: 739 302 764
E-mail: moncacermakova@seznam.cz

Podvodník připravil lidi o milión
ORLICKOÚSTECKO – hledáme další poškozené  
Policisté se od konce loňského roku zabývají případem muže, který 

zřejmě podvedl občany na Letohradsku, Choceňsku, Vysokomýtsku 
i Pardubicku.

Sedmatřicetiletý muž vydávající se za zástupce firmy HDK, si měl 
půjčovat peníze nemalé finanční hodnoty. Lidem také měl slibovat, 
že jim provede rekonstrukci domů a opravy střech, což tak zřejmě 
do dnešního dne neučinil. Podvedení lidé čekali a poté se s prosbou 
o pomoc obrátili na Policii České republiky. Škody přesahují milión 
korun a mohou být ještě vyšší.

Po muži se jako by slehla zem, proto po něm muži zákona vyhlásili 
pátrání. Ve středu se jim ho ale podařilo zadržet. Následující den mu 
kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality sdělili obvinění ze 
zločinu podvodu a přečinu zpronevěry. V případě, že by se u soudu 
jeho vina prokázala, mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Muž 
je stíhán vazebně. (Ilustrační foto)

Policisté se domnívaní, že by poškozených občanů mohlo být 
nejen na Orlickoústecku ještě více a proto je vyzýváme, aby pokud 
je oslovil výše uvedený muž a poskytli mu zálohu a do dnešního dne 
nemají zakázku provedenou, ať volají na bezplatnou linku 158 nebo 
na linku 974 580 493 (V případě nepřítomnosti kriminalistů zanechte 
na sebe kontakt na záznamníku.)

20. května 2011, por. Bc. Iveta Lehká, tisková mluvčí
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Digitální vysílání DVB-T aktuální informace
Vedení města Králíky obdrželo dne 11. 5. 

2011 v dopoledních hodinách elektronickou 
zprávu z tiskového oddělení České televize o vy-
pnutí analogového vysílání signálu ČT1. Tento 
program je v naší lokalitě šířen z televizního 
převaděče na Suchém Vrchu. V tiskové zprávě 
se uvádí termín  vypnutí programu ČT 1 k 30. 
6. 2011. Stanovený časový harmonogram pře-
chodu z analogového na digitální vysílání 
přitom uvádí pozdější termín. Jak jsme Vás již 
dříve informovali, nesouhlasilo město Králíky s 
kvalitou pozemního digitálního signálu a podalo 
podnět k prověření kvality příjmu na Český tele-
komunikační úřad. Město Králíky  v součinnosti 
s dotčenými obcemi regionu podalo žádost na 
zainteresované televizní stanice a další instituce 
(včetně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání) 
na vybudování digitálního vykrývače v lokalitě 
Suchý Vrch (stávající televizní převaděč). Na 
tento dopis jsme zatím neobdrželi odpověď.

V měsíci lednu, březnu a dubnu (na základě 
našeho podnětu na nekvalitní příjem pozemního 
digitálního vysílání) proběhly celkem tři měření, 
z toho dvě měření byla prováděna certifikova-
ným způsobem. Výsledky těchto měření nám 
zatím nejsou známy, podle předběžných zjištění 
ale výsledky měření odpovídají našim zjiště-
ním - ve velké části našeho regionu je příjem 
pozemního digitálního vysílání komplikovaný, 
případně nemožný. Protože jsme nečekaně obdr-
želi dálezmíněnou zprávu, domnívali jsme se, že 
naše snaha o zajištění kvalitního televizního sig-
nálu nebyla úspěšná a budeme muset řešit tuto 
situaci vlastními prostředky. V této skutečnosti 
nás utvrzovaly i zprávy z denního tisku, kde 
jsme  se postupně dozvídali, že Česká televize 
zprovoznila digitální převaděče v Jablonném 
nad Orlicí, Letohradě, Žamberku a Ústí nad 
Orlicí. Jak jsem již výše uvedla, elektronickou 
zprávu jsme obdrželi v dopoledních hodinách. 
K našemu velkému překvapení se v průběhu 
dne ozvaly postupně dvě firmy s tím, že Česká 
televize vyhlásila výběrové řízení na instalaci 
digitálního dokrývače v naší lokalitě. Přihlášky 
do výběrového řízení na instalaci digitálního do-
krývače mají termín do 10. 6. 2011. V současné 
době jsme zatím jednali se zástupci dvou firem. 
Nevíme jak dlouho bude probíhat vlastní výbě-
rové řízení na dodavatele technického zařízení 
a jaké budou termíny pro spuštění digitálního 
dokrývače. Pokud se nepodaří vše vybudovat k 
30. 6. 2011, je možné, že určitý čas zde nebude 
dostupný signál ČT 1. Ale následně po spuštění 
digitálního dokrývače pro naši lokalitu bychom 
měli získat programy ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24 
v digitální kvalitě. Protože se veřejno-právní 
televize nedohodla s komerčními televizemi 
na jednotném postupu vypínání analogového 
signálu, bude signál  TV Nova a TV Prima šířen 
analogově a přechod na digitální vysílání bude 
u těchto stanic realizován v termínu tak, jak jej 
stanovuje technický plán přechodu. 

Jana Ponocná, starostka města Králíky

Dopis z České televize ze dne 11. 5. 2011
Vážená paní starostko, paní Ponocná,
jménem České televize si Vás dovoluji 

informovat o dalším postupu při vypínání analo-
gového zemského vysílání. Na konci června ČT 
vypne 9 analogových vysílačů velkého výkonu 

a 174 analogových vysílačů malého výkonu. 
Jedním z nich je i ten ve Vašem městě.

Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních 
večerních hodinách ukončí řádný provoz 
analogový dokrývač ČT1 Králíky (37. ka-
nál). Jeho vysílání bude od 23. týdne označené 
piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků 
v pravém spodním rohu obrazovky), vedle 
něhož se bude průběžně objevovat také textová 
lišta s bližšími informacemi. Podle těchto gra-
fických prvků velnutých přímo do obrazu diváci 
snadno poznají, že přijímají signál z vysílače, 
jehož vypnutí se blíží.

Pokrytí digitálním zemským vysíláním České 
televize – multiplexem veřejné služby se všemi 
čtyřmi programy ČT – v územní oblasti Jeseník, 
kam Vaše město patří, zajišťuje vysílač velkého 
výkonu Jeseník – Praděd (36. kanál). Příjem 
programů ČT v komplikovaných lokalitách 
umožňuje satelitní digitální vysílání – kdekoliv v 
České republice je bezplatně k dispozici vysílání 
všech čtyř programů České televize z družice 
Astra 3A a distribuce ČT HD z družice Astra 3B 
(pozice 23,5° východně, platformy CS Link a 
SkyLink). Z družice Astra 3A jsou dostupné 
i regionální mutace zpravodajských pořadů Čes-
ké televize pro severní a jižní Moravu na ČT1. 
Více na stránkách internetového speciálu www.
digict.cz v rubrikách Digitální satelitní vysílání 
DVB-S a Příjem regionálního vysílání.

Podrobnosti o nadcházejícím vypínání ana-

logového zemského vysílání České televize 
jsou k dispozici v tiskové zprávě Vypínání 
analogového vysílání ČT: 30. června 9 vysílačů 
a 174 dokrývačů.

Další informace o digitalizaci České televize 
ve zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany 
650, na www.digict.cz i v Diváckém centru ČT 
– horká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně 
od 7:30 do 20:00 hodin).

Předem děkuji, zprostředkujete-li výše uve-
dené informace obyvatelům Vašeho města.

Štěpán Janda, Redaktor
ČESKÁ TELEVIZE - Tiskový útvar

Informace z MěÚ
Jak je uvedeno v informaci paní starostky, 

probíhají nyní kroky k vybudování digitálního 
dokrývače. Firmy připravují pro vyhlášené 
výběrové řízení technický návrh řešení pokrytí 
našeho regionu digitálním signálem. 

I když se tedy objeví piktogram u programu 
ČT 1, připravuje se vše pro vybudování kva-
litního příjmu pozemního digitálního vysílání 
na Králicku.

 Případné vybudování dokrývače bude zna-
menat jednak šíření signálu na jiném kanále než 
je nyní vysílán z vysílače Praděd (36 kanál) a 
pravděpodobně možná i přesměrování antény 
na jiný směr (podle toho, jaké řešení pro umís-
tění dokrývače navrhne vítězná é firma).

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy 
Jan Divíšek

Na kole dětem / Na bicykli deťom 2011
mezinárodní charitativní / medzinárodná charitatívna cyklo tour

Vážená paní starostko, vážený pane staros-
to, dovolte, abych Vás seznámila s veřejnou 
charitativní cyklo tour Na kole dětem-Na 
bicykli deťom, kterou pořádáme na podporu 
onkologicky nemocných dětí ve dnech 8. - 18. 
června 2011. Trasa povede vaší obcí či městem, 
napříč bývalým Československem. Start bude 
v nejzápadnějším městě ČR v Aši a cíl na Slo-
vensku v nejvýchodnější obci v Nové Sedlici. 
V našem čele stojí známý jezdec na vysokém 
kole Josef Zimovčák. Během jedenácti etap 
ujedeme 1635 km a projedeme 342 měst a obcí. 
Jedná se již o druhý ročník této akce, která se 
setkala s velkým ohlasem veřejnosti, podporou 
mnoha osobností a firem. Svojí aktivní účastí 
v pelotonu podpoří nemocné děti také Prof. 
Pavel Pafko.Vloni jsme při této akci rozdělili 
mezi šest dětských onkologických klinik 600 
tisíc korun, které jsme získali od sponzorů. Cí-
lem projektu je nejen pomoc nemocným dětem, 
ale také permanentní připomínání důležité úlohy 
sportu v našich životech. Sportovní aktivity 
patří mezi účinné formy zdravotní a sociální 
prevence a významným způsobem přispívají 
ke vštěpování pozitivních životních návyků. 
Projekt Na kole dětem - Na bicykli deťom se 
koná s oficiální podporou Hospodářské komory 
České republiky.

Bc. Martina Střížová, koordinátorka projektu 
Na kole dětem

Víte, sport je vždy spojován se zdravím. 
Najezdil jsem na vysokém kole po celém světě 
desetitisíce kilometrů s touhou vyhrát závody a 
pokořit rekordy. Většinou se mi to dařilo. Snad 
se mi s vaší podporou a pomocí podaří dovést 

úspěšně do cíle i další ročník charitativní cyklo 
tour Na kole dětem.

Josef Zimovčák
Nashledanou na trase, děkujeme, vyjíždí-

me… - www.higbic.cz 

Organizátoři tohoto projektu naplánovali letos 
trasu přes Králíky, - cyklisté pojedou po hlavní 
silnici ze Žamberka okolo tvrze Hůrka přes 
Červený Potok směrem na Hanušovice. Velkým 
zážitkem pro všechny bude pan Zimovčák na 
historickém kole. Každý, kdo by si chtěl zkusit 
buď celou trasu nebo alespoň část trasy, se může 
přihlásit k účasti prostřednictvím webových strá-
nek www.higbic.cz. A ti, kteří nepojedou, budou 
jistě fandit po trase závodu.  Velkým zážitkem 
bude  pro všechny možnost spatřit jízdu na his-
torickém kole. Přijďte se tedy podívat, případně 
doprovoďte účastníky akce doprovodnou jízdou 
na kole alespoň v našem regionu.

4. ETAPA - 11. 6. 2011 - Hradec Králové - 
Praděd; 174 Km; 39 obcí.

Hradec Králové - Malšovice - Svinary - Běleč 
nad Orlicí - Krňovice - Petrovice - Třebechovice 
pod Orebem - Týniště nad Orlicí - Lípa nad 
Orlicí - Čestice - Častolovice - Kostelec nad 
Orlicí - Doudleby nad Orlicí - Vamberk - Rybná 
nad Zdobnicí - Helvíkovice - Žamberk - Líšni-
ce - Pastviny - Vlčkovice - Mladkov - Lichkov 
- Králíky - Červený Potok - Malá Morava 
- Vlaské - Hanušovice - Jindřichov - Nové 
Losiny - Branná - Ostružná - Ramzová - Lipová 
Lázně - Jeseník - Bělá pod Pradědem - Vidly 
- Vrbno pod Pradědem - Ludvíkov - Karlova 
Studánka - Praděd.
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Humanitární
sbírka

ošacení
se bude konat

od 11. 7. do 15. 7. 2011
v prostorách tělocvičny

za budovou žluté školy!!!
Přijímáme čisté a nepoškoze-
né ošacení v uvedené dny od 

9:00 hod. - 17:00 hod.

Koupím zemědělské 
pozemky, min. 5 ha, na 
králicku.
Tel: 602 308 774.

Sháním roubenou chalu-
pu se zahradou do 20 km 
od Králík.
Tel: 777 114 004.

MAS ORLICKO HLEDÁ ZAMĚSTNANCE
Místní akční skupina ORLICKO přijme zaměst-
nance pro realizaci Strategického plánu Leader.

Náplň práce:
Konzultace, příjem a administrace žádostí o dotaci. Kontrola projektů, komu-

nikace s žadateli. Příprava a zpracování materiálů pro žadatele. Všestranná 
propagace MAS ORLICKO. Další činnosti spojené s realizací Strategického 
plánu Leader MAS ORLICKO. 

Požadavky:
Střední odborné vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání
Časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost.
Výborné komunikační vlastnosti.
Práce s odborným textem a jeho výklad.
Dobrá znalost MS OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK)
Práce s internetem na dobré úrovni.
Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).
Výhodou je praxe v oboru realizace výběrových řízení 
a administrace dotačních programů.
Nabízíme:
Zajímavou a samostatnou práci v malém týmu. Odpovídající platové ohod-

nocení.
Přihlášky:
Uchazeč předloží písemnou přihlášku. K přihlášce uchazeč doloží:
životopis, motivační dopis, výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců.
Více informací o činnosti sdružení na www.mas.orlicko.cz .
Uchazeči mohou své přihlášky doručit do 20. 6. 2011 na adresu:
Místní akční skupina ORLICKO - Divišova 669, 564 01  Žamberk
Vybraní uchazeči budou do 14 dnů pozváni k přijímacímu pohovoru.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2011, příp. dle dohody.
Místo výkonu práce:  Žamberk

Obálku označte: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“

Zachovejme si výjimečnost a atraktivitu!
Chráněno je její historické prostředí, které 
s architektonickými soubory, jednotlivými 
nemovitými kulturními památkami, struk-
turou pozemků, pozemními komunikacemi, 
vodními plochami, vodními toky, trvalými 
porosty a realizovanými kompozičními zá-
měry vykazuje významné kulturní hodnoty. 
V Králíkách patří mezi zásadní hodnoty MPZ 
organizovaná, prakticky homogenní struktura 
řadové městské zástavby, po severovýchodní 
a východní části kontrastně rozvolněná. Jedi-
nečnou součástí je přes kilometr dlouhá alej 
a areál kláštera na Hoře Matky Boží v Dolní 
Hedeči. Obvod náměstí byl překvapivě zcela 
ušetřen nevhodných zásahů, a tak tu zůstal 
vedle barokních reziduí zachován rejstřík 
reprezentativních eklektických fasád až po 
secesní řešení spořitelny. Tuto hodnotu je třeba 
zachovat bez rušivých nástaveb a úprav, pře-
važující vícepodlažní domy poskytují dostatek 
vnitřních prostor. Hluboká ulice byla již přece 
jen v detailu porušena a rozrušena demolicemi, 
které je vhodné třeba na jihozápadní straně 
nahradit přiměřenými novostavbami. Ulice 
k jihovýchodu, Dlouhá a Valdštejnova, byly 
již ve větším procentu zbaveny klasicistních 
detailů, cenné pozdně klasicistní portály však 
zůstaly ve velkém počtu zachované. V Za-
hradní ulici je třeba zachovat rozvolněnější 

přízemní charakter zástavby, sledující jednot-
nou půdorysnou osnovu, jižně od Josefského 
náměstí je skladba ještě volnější.

Mezi nejvýznamnější památkové hodnoty 
MPZ Králíky patří, vedle urbanistických a 
hmotových hodnot jednotlivých objektů, 
zachovalá střešní krajina s minimem rušivých 
zásahů, unikátní soubor vchodových domov-
ních dveří z období od 2. poloviny devate-
náctého až do 20. let dvacátého století a řada 
dochovaných dřevěných oken klasicistního 
tvarosloví. K zajištění památkové ochrany 
zóny a jejího historického prostředí orgány 
státní památkové péče při svém rozhodování 
stanoví podmínky, které omezují stavební a 
jiné úpravy v zóně. 

Podle výše uvedených pravidel je každý 
vlastník (správce, uživatel) nemovitosti 
v MPZ povinen si ke každé zamýšlené stavbě, 
změně stavby, terénním úpravám, umístění 
nebo odstranění zařízení, odstranění stavby 
nebo její části, úpravě dřevin nebo k udržova-
cím pracím na této nemovitosti (výměna oken, 
dveří, střešní krytiny, klempířských prvků, 
nátěr fasády, umístění reklamního označení, 
umístění satelitní či jiné antény, apod...) 
předem vyžádat závazné stanovisko orgánu 
státní památkové péče. Uvedená povinnost se 
týká všech majitelů nemovitostí v MPZ, bez 

ohledu na skutečnost, zda zamýšlené práce 
vyžadují nebo nevyžadují stavební povolení 
či ohlášení. Prováděním uvedených prací bez 
vydaného závazného stanoviska orgánu státní 
památkové péče nebo v rozporu s ním se 
vlastník nemovitosti vystavuje riziku sankce 
ve formě pokuty (ta může být stanovena až 
do výše 2 milióny Kč).

Ohlašovací povinnost se obecně vztahuje 
také na oblast archeologie (jakékoli zemní prá-
ce). Všechny pozemky v rámci ORP Králíky 
jsou potenciálním územím s archeologickými 
nálezy. Pokud záležitost vyřizujete prostřed-
nictvím stavebního úřadu (MěÚ Králíky, OÚ 
Červená Voda), vodoprávního úřadu (MěÚ 
Králíky), není nutné jednat samostatně v této 
věci s příslušným referentem památkové 
péče, tuto záležitost s námi komplexně vyřídí 
příslušný stavební nebo vodoprávní úřad a 
námi vydané stanovisko zapracuje do jím 
vydávaného rozhodnutí.

Pokud si nejste jisti, zda se Vaše nemo-
vitost nachází na území MPZ, nebo máte 
k problematice památkové péče jakýkoli jiný 
dotaz, obraťte se, prosím na MěÚ Králíky, 
odbor školství, kultury a tělovýchovy, Ing. 
Slavomír Plánský, referent pro památkovou 
péči, e-mail: s.plansky@orlicko.cz, telefon: 
465 670 723.

Nabízíme práci kuchař/číšník 
v malém penzionu na horách 
v Jeseníkách. Nabízíme dobré 
pracovní zázemí včetně uby-
tování. Kontakt: 777237197.
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Velikonoční skautské
kuřátko 2011

POMOZTE DĚTEM! je dlouhodobá celonárodní sbírka České 
televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Skauti po celé 
České republice již několik let pomáhají kuřeti prostřednictvím 
sbírky „Velikonoční skautské kuřátko“ podporovat znevýhodněné 
a ohrožené děti. Již potřetí se do sbírky zapojila i králická vlčata a 
světlušky a s výrobou papírových kuřátek pomohli i červenovodští 
skauti. Díky Vám, milým a štědrým dárcům, můžeme letos odeslat 
na konto sbírky 8 308 Kč. Děkujeme. 

Vlčata a světlušky z Králík

Český den proti
rakovině na Králicku

Druhá květnová středa patří na Králicku už od roku 1999 humani-
tární sbírce, jejíž výtěžek je určen na pomoc nemocným rakovinou 
v České republice. Je více známá pod názvem Květinový den, od 
roku 2007 se jmenuje Český den proti rakovině. 

Městská knihovna v Králíkách ve spolupráci se Základní školou a 
gymnáziem zorganizovala sbírku tak, že si symbol boje proti rakovině 
– kvítek měsíčku lékařského -  mohli koupit obyvatelé celého Králic-
ka. V sousední Červené Vodě si sbírku organizují samostatně.

Výsledek sbírky Českého dnu proti rakovině 2011 na Králicku:
Boříkovice   680,- Červená Voda 15571,-
Červený Potok   846,- Dolní Lipka     610,-
Dolní Morava 1146,- Heřmanice     730,-
Horní Lipka   438,- Králíky 16579,-
Lichkov 1469,- Mladkov   1431,-
Prostřední Lipka   530,-  
CELKEM 40030,-  
Od roku 1999, kdy jsme sbírku organizovali poprvé, jsme 

pro Ligu proti rakovině vybrali už 471594,- Kč.

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

Boříkovice: Karel Žebera
Červený Potok: Richard Marek, Kristýna Ptáčková 
Dolní Lipka: Patrik Pacan
Dolní Morava: Tereza Čermáková, Kateřina Pipková
Heřmanice: Petr Mezulián, Bartoloměj Venzara
Horní Lipka: Adam Snopek, Zdeněk Záleský
Králíky: Lukáš Babic, Anna Bílá, Jan Bittner, Radim Bittner, Nela 

Bojdová, Erika Cigánková, Jakub Dušek, Lenka Faltová, Marika 
Goliánová, Lucie Halaničová, Michaela Jirásková, Marek Jireš, 
Michaela Kalousková, Miroslava Kandráčová, Robin Koch, Barbora 

Kožnarová, Lucie Krejčí, Pavel Krejčí, Andrea 
Mačalíková, Miloš Mikula, Aneta Moravcová, 
Jan Němec, Petr Němeček, Václav Nosek, 
Aneta Novotná, Jiří Opravil, Denis Petránek, 
Petr Pohanka, Václav Pospíšil, Roman Prause, 

Karolína Prokopcová, Markéta Prokopcová, Martin Rek, Lucie Révu-
sová, Veronika Révusová, Michaela Richtrová, Nikola Sedláčková, 
Vendula Smrčková, Pavel Strnad, Vendula Švédová, Jana Temňáková, 
Dagmar Ulrichová, Markéta Urbanová

Lichkov: František a Martin Faltusovi
Mladkov: Iveta Melicharová, Zuzana Rakašová
Prostřední Lipka: Viktor Artner
Letošní ročník měl milou zvláštnost. Ještě nikdy se nepodařilo 

studentům, kteří končí studium na gymnáziu, aby se mohli do 
organizace sbírky zapojit, protože buď měli „svatý týden“ nebo 
právě maturovali. Letos to devítce studentů, kteří s námi kytičky 
prodávali od zahájení svého studia na gymnáziu, časově vyšlo, a 
tak ochotně pomáhali maturanti Jan Bittner, Lucie Krejčí, Aneta 
Moravcová, Denis Petránek, Václav Pospíšil, Lucie Révusová, 
Vendula Smrčková a Vendula Švédová i letos.

Jako milou vzpomínku na hezky a užitečně prožité „květinové“ 
dny od nás dostali malý talisman a věříme, že jim přinese štěstí 
v nastávajících dnech, kdy budou procházet jako první králičtí 
studenti úskalími státních maturit. Dostal ho samozřejmě i Jakub 
Fabián, který se sbírky nemohl zúčastnit z vážných důvodů.

Tradičně patří naše poděkování sponzorům – Školní jídelně 
Králíky a Zelenině Zezulkových.

Když Liga proti rakovině vloni zvolila jako generálního partnera 
pro zpracování hotovosti v pokladních vacích Českou poštu, po-
vedl se jí opravdu dobrý tah. S pracovnicemi králické pošty – paní 
Mačalíkovou a Dolečkovou byla výborná spolupráce.

Věříme, že finanční prostředky, které jsme na Králicku od lidí 
s dobrým srdcem získali, pomůžou k uzdravení alespoň několika 
nemocných.

Za organizátory sbírky Ivana Marečková

Mezinárodní týden čtení dětem
Vzhledem k termínu uzávěrky červnového čísla Králického zpra-

vodaje nemůžeme bohužel přinést reportáž o tom, jak se v Městské 
knihovně v Králíkách konkrétně zapojíme do mezinárodní akce na 
podporu dětského čtenářství – Mezinárodního týdne čtení dětem.

V prázdninovém dvojčísle vám to vynahradíme a dozvíte se, jak 
děti v knihovně běhaly 1. mezinárodní čtenářský maratón.

Ale už teď můžete zajímavé informace získat na webové adrese: 
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/406/x1-mezinarodni-
tyden-cteni-detem/

Ivana Marečková

Upozornění pro čtenáře
Městské knihovny v Králíkách

Vzhledem k tomu, že státní svátky 5. a 6. července připadnou letos 
na úterý a středu, dovolujeme si našim čtenářům oznámit, že v  pondělí 
4. července 2011 budou oddělení pro dospělé a čítárna uzavřeny. 

Termín dovolené v knihovně bude tradičně na přelomu července 
a srpna, tj. dva týdny  od 25. 7. do 5. 8.2011.

Děkujeme vám za pochopení a přejeme i vám příjemné prožití 
volných dnů.

Ivana Marečková
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Společenská kronika
Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka 

v měsíčníku 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.

Důležité upozornění viz. tato strana!!!

Petr Ludvík, Marie Macková

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: Kraj-
ský úřad/Informace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
04. 06. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
05. 06. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
11. 06. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
12. 06. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
18. 06. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
19. 06. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
25. 06. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
26. 06. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
02. 07. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
03. 07. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
05. 07. Út MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
06. 07. St MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
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.

Informace v rubrice
Společenská kronika

Z důvodu ochrany osobních údajů a 
možného vzniku bezpečnostních rizik 
při jejich zneužití, přestane redakce 
KZ zveřejňovat automaticky informaci 
o životním jubileu našich spoluobčanů. 
Konkrétně se jedná o ta životní výročí, 
kde byly již dříve dány souhlasy s tímto 
zveřejněním. Tento souhlas byl vydán for-
mou podpisu na listině, se kterou obcházel 
jubilanty pracovník městského úřadu. 

Nyní budeme zveřeňovat tato výročí 
podle nových pravidel. Pokud projeví 
jubilant zájem o zveřejnění svého život-
ního jubilea, musí osobně požádat paní 
Janu Panchártkovou, odbor vnitřních věcí 
MěÚ Králíky, tel. 465 670 873, e-mail 
j.panchartkova@orlicko.cz. V tomto 
případě bude toto životní jubileum zve-
řejněno.

Obdobná pravidla budou i v případě 
zveřejnění informace o úmrtí - tuto zále-
žitost vyřizují pozůstalí. Sňatky vyřizuje 
obdobným způsobem paní Jitka Maixne-
rová, matrikářka MěÚ Králíky.

Tato nová pravidla budou účinná od 
červnového čísla zpravodaje.

Výroba a prodej
• dřevěných briket
• palivového dřeva
• třísek na zátop
Od 1. dubna letní ceny 
dřevěných briket.
Tel: 737 27 43 31

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)
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Program na ČERVEN
pátek   3.   ZDROJOVÝ KÓD   zač. ve 20:00 hod
Když se kapitán Colter Stevens probudí v sedadle příměstského 

vlaku, netuší, kde se tam vzal. Colter navíc zjišťuje, že se probudil 
v těle jiného člověka, než se však stihne z nastalé situace vzpama-
tovat, je vlak rozmetán silným výbuchem. Vysoce hodnocený akční 
thriller o pátrání po nebezpečném teroristovi.

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

úterý   7.   GNOMEO & JULIE   zač. v 17:00 hod
Nešťastná láska se nevyhýbá ani zahradním trpaslíkům. Pokud 

není v dohledu člověk, sádrové figurky obživnou a věnují se různým 
činnostem, hlavně zlobení sousedních trpaslíků. Jeden takový ze 
zahrady pana Monteka se zamiluje do panenky Julie od paní Ka-
puletové. Rodiče větších předškoláků a školáků již vědí, kde brali 
tvůrci animované komedie inspiraci...

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 80 min.

úterý   14.   CZECH MADE MAN   zač. ve 20:00 hod
Vynikající Jan Budař jako (skutečně existující) mladík Jakub 

Vrána. Ten má sen - vydělat peníze. Hodně peněz. Na základce 

doluje mince z telefonních automa-
tů, z průmyslovky ho vyhodí, v lis-
topadu 1989 nechápe, co se vlastně 
děje. Po revoluci už to jede, ba letí. 
Nahoru, ale i dolů. Do Německa a 
zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do 
Číny a zpátky. Milióny přilétají a 
odlétají. Vypadá to na happyend, 
jenže...

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; 
90 min.

pátek 17. LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI  zač. ve 20:00 hod
Ostrá, odvážná a hlavně nekorektně zábavná komedie se od ji-

ných romantických komedií liší tím, že nepoužívá žádné kostrbaté 
scenáristické konstrukce, snaží se být co nejupřímnější a velmi 
civilní, s čímž souvisí i neobvykle odvážné milostné scény. Jak také 
jinak, když hlavní hrdina Jamie obchoduje s Viagrou...

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

úterý   28.   VŘÍSKOT 4   zač. ve 20:00 hod
Úspěšná mladá spisovatelka Sidney se vrací domů do Woodsboro, 

které je poslední zastávkou jejího turné k vydané knize. Naneštěstí 
její návrat přiláká zpátky i zabijáka v masce, čímž se celé městečko 
Woodsboro dostává do smrtelného nebezpečí. Oblíbená hororová 
série pokračuje po jedenácti letech a rozhodně neztrácí na své 
děsivosti!

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

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVEN 2011

středa  1.   JAK SE KROTÍ PRINCEZNA  zač. v 15:00 hod
Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když jí tatínek král všechno 

dovolí a splní každý její rozmar: k snídani zmrzlinu, na každou 
procházku nové šaty,  každý den narozeniny a k nim krásný dárek 
... Divadelní pohádka je určena pro děti ve věku 3 – 10 let a pobaví 
samozřejmě i rodiče. Vstupné 30,- Kč.
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pátek   10.   ROZMARNÝ DUCH   zač. ve 20:00 hod
Líbezná anglická komedie Noela Cowarda o tom, že není radno 

zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní medium je 
poněkud potrhlé povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž 
zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady. - Angličan Noel 
Coward napsal během svého plodného života ohraničeného roky 
1899 a 1973 více než třicet divadelních her, většinou situačních 
komedií. Divadlo znal dobře. Byl hercem, režisérem, skladatelem, 
spisovatelem a dramatikem. Rozmarný duch patří k jeho nejú-
spěšnějším hrám: komedie byla zanesena do Guinnessovy knihy 
rekordů , protože už při prvním nastudování dosáhla 1500 repríz a 
tím překonala do té doby nejúspěšnější Charleyovu tetu.

Poprvé se v Králíkách představí divadelní soubor Zdobničan 
Vamberk s komedií oceněnou na národní přehlídce ve Vysokém 
nad Jizerou. Vstupné 60,- Kč.

pátek 17. ZPÍVÁNKY MŠ PIVOVARSKÁ zač. v 16:00 hod
Tradiční loučení Mateřské školy Pivovarská Králíky se školním 

rokem, vstupné dobrovolné.

úterý   21.   VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU   zač. v 19:00 hod
Dvacátý ročník populárního vážného i nevážného koncertu při 

příležitosti prvního letního dne, ve kterém se představí žáci, absol-
venti a učitelé ZUŠ a další hosté. Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 23. TANČÍME PRO RADOST 2011 zač. v 18:30 hod
pátek 24. TANČÍME PRO RADOST 2011 zač. v 18:30 hod
Jako každý rok – a letos již podvacáté! - pořádá taneční obor ZUŠ 

Králíky a Červená Voda závěrečný taneční večer. Představí se Vám 
žáci všech ročníků tanečního oboru a především letošní absolventi 
I.cyklu z ročníku Ivy Musilové a Soni Kaliankové: Marie Kopecká, 
Marcela Kalousová, Iveta Melicharová, Jakub Nosek, Kristýna 
Čermáková a Martina Vogelová. Vstupné 50,- Kč, vstupenky v před-
prodeji v kanceláři Střelnice od 10.6., rezervace na tel. 603 849 460 
nebo na e-mailové adrese strelnice@strelnice.cz.

TANČÍME PRO RADOST 2011 - SPECIÁL
sobota   25.   zač. v 18:30 hod
Setkání absolventů tanečního oboru ZUŠ Králíky
U příležitosti 20. výročí tanečního pořadu „Tančíme pro radost“ 

se v sobotu 25.6. od 18.30 hodin ve velkém sále na Střelnici koná 
setkání absolventů tanečního oboru. Tento večer je věnován přede-
vším všem bývalým žákům a žačkám, kteří si chtějí zavzpomínat 
na léta prožitá v tanečním oboru. Někteří si spolu s námi znovu 
vyzkouší prkna jeviště a věříme, že ostatní nám vytvoří příjemnou 
diváckou kulisu. Těšíme se na Vás!

středa 29. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ zač. v 17:00 hod
Školní rok zakončí Základní umělecká škola závěrečným kon-

certem, tedy společným vystoupením sólistů, sborů a souborů, žáků 
i učitelů. Vstupné dobrovolné.

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

Setkání absolventů
tanečního oboru ZUŠ Králíky

U příležitosti 20. výročí tanečního pořadu ,,Tančíme pro radost“ 
se v sobotu 25. 6. od 18.30 hodin ve velkém sále na Střelnici koná 
Setkání absolventů tanečního oboru. Tento večer je věnován přede-
vším všem bývalým žákům a žačkám, kteří si chtějí zavzpomínat 
na léta strávená v tanečním oboru. Někteří si spolu s námi znovu 
vyzkouší, co znamenají prkna jeviště a věříme, že ostatní nám 
vytvoří příjemnou diváckou kulisu. Těšíme se na Vás!

Tančíme pro radost 2011
Jako každý rok pořádá i letos taneční obor ZUŠ Králíky a Červená 

Voda závěrečný taneční pořad s názvem ,,Tančíme pro radost 2011“. 
Představí se Vám žáci všech oborů a především letošní absolventi 
I.cyklu. Jeviště KD Střelnice bude patřit tanečnicím i tanečníkům 
ve dnech 23.a 24. června vždy od 18.30 hodin. 

Absolventky I.cyklu z ročníku Ivy Musilové a Soni Kaliankové 
Kopecká Marie, Kalousová Marcela, Melicharová Iveta, Nosek 
Jakub, Čermáková Kristýna a Vogelová Martina. 

Na Vaši návštěvu se těší všichni žáci i učitelky TO ZUŠ.

TANEČNÍ 2011
Klub Na Střelnici zve dospívající mládež na „Kurz 
taneční a společenské výchovy“ pod vedením 
Ivy Musilové. Délka kurzu: 12 týdnů (osm řádných 
lekcí, country lekce, disco lekce, prodloužená a 
věneček). Lekce budou probíhat vždy v sobotu od 
13:00 hodin, první lekce se uskuteční v sobotu 17. 
září 2011 ve 13:00 hodin. Cena kurzu: 700,- Kč, 
splatná na první lekci. Podmínkou k účasti je dosa-
žení věku 15ti let a společenský oděv! Přihlášky se 
přijímají na emailové adrese strelnice@strelnice.cz 
nebo telefonicky na č. 603 849 460.

Závěrečný koncert
ZUŠ Králíky

Celoroční program naší ZUŠ bude letos zakončen slavnostním 
Závěrečným koncertem na Střelnici.

Ukázky své neúnavné práce předvedou hudební tělesa a divadelní 
formace, která vyžadují dostatečný prostor velkého podia a podporu 
zaplněného hlediště nadšených diváků.

Atmosféru tohoto koncertu dotvoří výtvarná díla z rukou žáků 
výtvarného oboru z Červené Vody.

Na koncert a vás diváky se těší učitelé a žáci ZUŠ
Bližší informace o koncertu naleznete v tomto čísle Králického 

zpravodaje.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí červen 2011
RC Jablíčko pořádá Den dětí
Středa 1. 6. 2011 od 16 hodin, stará škola
Přijďte si užít prima odpoledne pro děti u příležitosti meziná-

rodního dne dětí

ZUŠ Vás zve na vystoupení V rytmu tance
Čtvrtek 2. června, pátek 3. června v 18 hodin, sál kina
Taneční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ v Jablonném 

nad Orlicí

Ski club zve na Cyklovýlet s posezením u táboráku
Sobota 4. června 9 hodin, náměstí 5. května
Sejdeme se na náměstí, projedeme se a na závěr posedíme 

u táboráku.

Odbor kultury MÚ zve na Varhanní koncert – Waldemar 
Krawiec, Polsko

Čtvrtek 9. června 20 hodin, kostel sv. Bartoloměje
Koncert je součástí Mezinárodního hudebního festivalu – Le-

tohrad 2011.

Kamarádi, o.s. pořádají festival Jablonský medvídek
Pátek 10. června – sobota 11. června, areál u koupaliště
XVII. ročník folkového festivalu, podrobnosti na www.jablon-

skymedvidek.cz 

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na Okresní kolo v požár-
ním sportu - Sobota 11. června a neděle 12. června, fotbalový 
stadion

Rybářský svaz připravuje Rybářský den
Sobota 18. června od 11,00 hodin, areál rybárny
Přijďte posedět a ochutnat rybí pochoutky.

Základní škola pořádá Školní akademii
Středa 22. června 18,00 hodin, sál kina

Oddíl kopané při TJ Jablonné nad Orlicí zve na

Oslavy 50. výročí založení fotbalového oddílu 
Sobota 25. června od 10,00 hodin, fotbalový stadion
Na stadionu bude připraven následující program:
10:00 hod. - fotbalový zápas starších žáků - Jablonné n/O. - 

Moravská Třebová
11:30 hod. - létání a navigace leteckých modelů, pestré ukázky 

(p. O. Kaška a spol)
13:00 hod. - fotbalový zápas - stará garda Jablonné n/O. A - 

Jablonné n/O. B
14:30 hod. - kynologické ukázky, vystoupení špičkových poli-

cejních psů (p. O. Záliš a spol)
15:30 hod. - hlavní fotbalový zápas - Jablonné n/O. muži - stará 

garda Dukla Praha
17:15 - 18:00 hod. - příprava a vzlet balónu s klienty
18:00 - 19:00 - představení historického šermu - Balestra Leto-

hrad (p. P. Kubíček)
20:00 - taneční zábava při reprodukované hudbě
Během dne budou pro děti připraveny na sektoru elek. autíčka 

(p. V. Štovíček)
Samozřejmě bude během dne zajištěno bohaté občerstvení.
Věříme, že si mnoho příznivců vyčlení čas a oslav se zúčastní.

ZUŠ Vás zve na vystoupení Hraje, zpívá a tančí celá rodina
Úterý 28. června, v 17 hodin, sál kina. Žáci místní ZUŠ vystoupí 

společně se svými rodiči a příbuznými.

RC Jablíčko zve všechny na Vítání prázdnin
Středa 29. června, od 16 hodin, RC Jablíčko, stará škola
Přijďte na zábavné odpoledne plné her, oslavujeme konec škol-

ního roku a vítáme prázdniny.

Program širokoúhlého kina v Jablonném nad 
Orlicí - červen 2011

pondělí 13. června v 18,00 hodin –  Čertova nevěsta – ČR
Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých pohádkářů. Určitě 

to platí i pro režiséra Zdeňka Trošku, který doposud tvořil pekelníky, 
kteří byli buď malí, ale šikovní, případně tak dobráčtí, že přinesli 
i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy Němcové ale Čertova 
nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty. To vše ve výpravné 
podívané sršící humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích.

101 min.; přístupný.

čtvrtek 23. června v 19,30 hodin –  Útěk ze Sibiře – USA
Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje 

útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se 
vymaní ze sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou oblastí jezera 
Bajkal a překročí Transsibiřskou magistrálu. Před sebou však mají 
ještě mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, 
Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4 000 mílích v Indii.

123 min.; přístupný od 12 let.

čtvrtek 30. června v 19,30 hodin –  Czech Made Man – ČR
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chu-

dé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je 
možné, padají normy, konvence, pravidla.

Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. 
„Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad 
prožije rovněž nezvykle - mezi blázny v léčebně.

Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa a 
zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky. Vše je tak snadné, 
až je to k smíchu (ale i tzv. „vo hubu“). Může za ten rozlet chytrost 
nebo vychytralost? Z netušených a nekonečných možností internetu 
vyroste ve finále virtuální blahobyt. Hrdina má všechno, dokonce 
plánuje hodně netradiční rodinu… Vypadá to na happyend, ten se 
ovšem stylově zvrtne.

85 min.; přístupný od 15 let.
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Mezinárodní hudební festival Letohrad 2011
Pořádá: Společnost F. V. Heka, Město 

Letohrad, Kulturní centrum Letohrad.
Ve spolupráci: s Městem Jablonné nad 

Orlicí, Obcí Horní Čermná, Obcí Lukavice, 
ŘK farností Letohrad a Farním sborem 
ČCE v Horní Čermné.

Pod záštitou: hejtmana Pardubického 
kraje Mgr. Radko Martínka.

Za finanční pomoci: Pardubického kraje a Nadace Život 
umělce.

22. ročník   4. – 12. června 2011
sobota 4. června 2011 v 19.30 hod. 
Letohrad - Dům kultury 
předání Cen města Letohrad
předání ceny Grand prix za rok 2010 F. V. Hekem Jiřímu 

Pavlicovi a souboru Hradišťan
ZAHAJOVACÍ GALAKONCERT
Píseň mé duše – Gipsy soul
Ida Kelarová – sólový zpěv
Desiderius Dudža – sólový zpěv
Tomáš Kačo - klavír 
Goran Kovačevič - akordeon
Děstký sbor Čhavorenge
Filharmonie Hradec Králové - Jan Kučera - dirigent
vstupné: 150,-/90,- Kč

neděle 5. června 2011 v 18.00 hod.
 Horní Čermná - evangelický kostel 
VARHANNÍ RECITÁL
Pierre Thimus – varhany (Belgie)
vstupné: 50,-/30,-Kč

čtvrtek 9. června 2011 ve 20.00 hod.
Jablonné n. Orl. - kostel sv. Bartoloměje 
VARHANY V PROMĚNÁCH STALETÍ
Waldemar Krawiec – varhany (Polsko)
vstupné: 50,-/30,-Kč

pátek 10. června 2011 ve 20.00 hod.
Lukavice - kostel sv. Filipa a Jakuba
SMYČCE V GALANTNÍM STYLU
České barokní trio A. Rous, Z. Rousová, J. Škrdlík 
M. Jakubíček - varhany
vstupné: 50,-/30,-Kč

sobota 11. června 2011 v 19.00  hod. 
Letohrad - kostel sv. Václava
ANTONIO VIVALDI
Sólisté, orchestr a pěvecký sbor Familia Cantorum
řídí – Petr Hoffmann
Eric Hallein – varhany (Belgie) 
vstupné: 80,-/50,-Kč

neděle 12. června 2011 v 15.00  hod.
Letohrad, Orlice - kostel Nanebevzetí P. Marie 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
A. Vivaldi – Čtvero ročních dob
J. Mráček – housle, J. Ondráček – violoncello, M. Mimrová 

- cembalo, Komorní orchestr Jaroslava Kociana
Bohuslav Mimra - dirigent
vstupné: 80,-/50,-Kč

Předprodej vstupenek na zahajovací galakoncert se uskuteční 
od 16. května 2011 v Kulturním centru na Václavském náměstí 
v Letohradě (tel. 465 622 092, e-mail: info@letohrad.eu). 

Prodej vstupenek na ostatní koncerty vždy až 45 min. před za-
hájením přímo na místě koncertu.        www.mhf.letohrad.cz
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Využijte nabídky
Cyklopůjčoven ČD 

Stejně jako ve vašem městě, lze službu Cyklopůjčovny ČD vý-
hodně využít i na patnácti dalších místech Pardubického kraje. 

Naplánujte si výlet s rodinou, či přáteli a kvalitní jízdní kola 
si rezervujte na telefonu 972 322 066 či na e-mailu PCEpujkol@
kcod.cd.cz. 

Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji jsou Vám k dispozici na 
nádražích Pardubice hl.n. , Přelouč, Choceň, Svitavy, Polička, Česká 
Třebová, Letohrad, Žamberk, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Lanškroun, 
Ústí nad orlicí, Chrudim, Hlinsko v Čechách, Slatiňany a Žďárec 

u Skutče od 1. 4. do 31. 10. 2011. 
Výhodou je, že jízdní kola 

můžete vrátit v jiné stanici, než 
ve které jste si je vypůjčili. 

Výsledky 6. ročníku Dne rekordů škol
IV. kategorie - Chlapci - Běh 60 m
1. Pavel Zach (ČV) 7,4 s, 2. Peter Kowalski (PL) 7,6 s, 3. Jakub 

Bednar (PL) 7,9 s, 4. Peer Ibrahim (VÚ) 8,0 s.
IV. kategorie - Chlapci - Skok daleký
1. Pitr Kowalski (PL) 547 cm, 2. Mateusz Juraszek (PL) 511 cm, 

3. Bieruchi (PL) 511 cm, 4. Dominik Dostál (Kr) 509 cm, 5. Michal 
Lučan (Kr) 482 cm, 6. David Chaloupecký (Kr) 480 cm.

IV. kategorie - Chlapci - Vrh koulí (4 kg)
1. Mariusz Duis (PL) 13,91 m, 2. Mateusz Pokratka (PL) 11,59 

m, 3. Dominik (PL) 10,48 m, 4. Denis Weisz (Kr) 9,51 m, 5. Patrik 
Pařízek 9,41 m, 6. Roman Valčík (Kr) 9,39 m.

IV. kategorie - Chlapci - Běh 1500 m
1. Prokop (PL) 5:09,9, 2. Adam Snopek (Kr) 5:11,0, 3. Peer 

Ibrahim (VÚ) 5:12,6, 4. Martin Ježek (Kr) 5:12,9, 5. Mariusz Duis 
(PL) 5:16,2, 6. Jureček Michal 5:22,4.

IV. kategorie - Dívky - Běh 60m
1. Aleksandra Weglarz (Pl) 8,4 s, 2. Koczergo Paulina (Pl) 8,7 s, 

3. Sara Jasinska (Pl) 8,8 s, 4. Lucie Brůnová (Kr) 8,9 s.
IV. kategorie - Dívky - Skok daleký
1. Sara Jasinska (Pl) 443 cm, 2. Magda Wrobel (Pl) 419 cm, 3. 

Koczergo Paulina (Pl) 415 cm, 4. Martina Douděrová (ČV) 393 cm, 
5. Lucie Brůnová (Kr) 392 cm, 6. Natálie Pečimuthová 388 cm.

IV. kategorie - Dívky - Vrh koulí (3 kg)
1. Lucie Brůnová (Kr) 8,10 m, 2. Eva Trejtnarová (Kr) 7,71 m, 3. 

Lucie Cachová (Kr) 7,16 m, 4. Denisa Temňáková 7,07 m.
IV. kategorie - Dívky - Běh 800 m
1. Veronika Macanová 3:05,1, 2. Jarmila Jarmarová 3:13,2, 3. 

Iveta Snopeková 3,22,0, 4. Vendula Snopeková 3:30,0, 5. Anna 
Hořínková 3:48,6, 6. Lucie Andrlová 3:49,1.

III. kategorie - Chlapci - Běh 60 m
1. Jiří Paulovič 8,2 s, 2. Roman Chlebníček 8,2 s, 3. Michal 

Banikowski 8,5 s, 4. Hnátnický 8,7 s.
III. kategorie - Chlapci - Skok daleký
1. Roman Chlebníček 460 cm, 2. Michal Banikowski 448 cm, 

3. Vratislav Hoško 441 cm, 4. Tomáš Šnevajs 403 cm, 5. František 
Valenta 378 cm, 6. Martin Kučera 378 cm.

III. kategorie - Chlapci - Vrh koulí (3 kg)
1. Roman Chlebníček 10,48 m, 2. Štěpán Kobza 10,15 m, 3. 

Adam Šurýn 9,59 m, 4. Michal Banikowski 9,42 m, 5. Vratislav 
Hoško 8,75 m, 6. Ben Kainek 8,65 m.

III. kategorie - Chlapci - Běh 800 m
1. Vratislav Hoško 2:35,1, 2. Michal Banikowski 2:41,8, 3. Ro-

man Chlebníček 2:45,5, 4. Petr Večeř 2:48,6, 5. Jonasz Kapitulka 
2:49,1, 6. Josef Hlad 2:52,7.

III. kategorie - Dívky - Běh 60 m
1. Natálka Saňáková 8,8 s, 2. Ivana Chládková 8,9 s, 3. Monika 

Fedorowicz 9,0 s, 4. Kristýna Křivohlávková 9,2 s.
III. kategorie - Dívky - Skok daleký
1. Natálka Saňáková 412 cm, 2. Michaela Křivohlávková 384 cm, 

3. Ivana Chládková 365 cm, 4. Kristýna Křivohlávková 355 cm, 5. 
Kateřina Vogelová 348 cm, 6. Adriana Široká 345 cm.

III. kategorie - Dívky - Vrh koulí
1. Natálka Saňáková 7,44 m, 2. Tereza Brůnová 7,42 m, 3. Moni-

ka Fedorowicz 7,27 m, 4. Sára Faltová 6,85m, 5. Tereza Čermáková 
5,96 m, 6. Nikol Hollyová 5,90 m.

III. kategorie - Dívky - Běh 600 m
1. Natálka Saňáková 2:05,3, 2. Ivana Chládková 2:08,2, 3. 

Monika Vostrčilová 2:10,2, 4. Michaela Křivohlávková 2:10,5, 5. 
Kristýna Křivohlávková 2:11,1, 6. Kristýna Joštová 2:12,6.

II. kategorie - Chlapci - Běh 50m
1. Karol Szlapa 7,4 s, 2. Aleš Moravec 7,7 s, 3. Filip Slanina 7,8 

s, 4. Kuba Ambroziak 8,1 s.
II. kategorie - Chlapci - Skok daleký
1. Aleš Moravec 381 cm, 2. Filip Kurasz 375 cm, 3. Filip Slanina 

372 cm, 4. Jaroslav Boura 348 cm, 5. Martin Ďuriš 348 cm, 6. Kuba 
Ambroziak 346 cm.

II. kategorie - Chlapci - Hod kriketovým míčkem
1. Michal Sršeň 45,90 m, 2. Daniel Bříza 39,15 m, 3. Jakub 

Purkert 38,29 m, 4. Norbert Zin 37,10 m, 5. Martin Malý 36,20 m, 
6. Zdeněk Knápek 35,10 m.

II. kategorie - Chlapci - Běh 300 m
1. Karol Szlapa 51,3 s, 2. Filip Slanina 54,1 s, 3. Martin Ďuriš 

58,1 s, 4. Martin Malý 59,4 s, 5. Martin Štelbaský 59,8 s, 6. Daniel 
Bříza 1:00,0 m.

II. kategorie - Dívky - Běh 50 m
1. Sandra Michaličková 7,9 s, 2. Paulina Kowalska 8,1 s, 3. Klára 

Drlíková 8,2 s, 4. Zuzana Doubravová 8,8 s.
II. kategorie - Dívky - Skok daleký
1. Paulina Kowalska 373 cm, 2. Markéta Crhová 352 cm, 3. 

Klára Drlíková 345 cm, 4. Zuzana Doubravová 341 cm, 5. Patrycja 
Czarny 336 cm, 6. Karolína Gattyánová 328 cm.

II. kategorie - Dívky - Hod kriketovým míčkem
1. Andrea Králová 34,20 m, 2. Denisa Špontáková 23,73 m, 3. 

Lucie Stránská 22,55 m, 4. Sandra Michaličková 20,40 m, 5. Klára 
Drlíková 18,65 m, 6. Klára Čermáková 17,63 m.

II. kategorie - Dívky - Běh 300 m
1. Sandra Michaličková 58,0 s, 2. Patrycja Czarny 59,5 s, 3. Klára 

Bajtová 1:00,4, 4. Zuzana Doubravová 1:02,2, 5. Andrea Králová 
1:03,9, 6. Eliška Kyllarová 1:04,3.

I. Kategorie - Chlapci - Běh 50 m
1. Filip Hudetz 8,0 s, 2. David Látal 8,5 s, 3. Zdeněk Moravec 

8,9 s, 4. Matěj Purkert 9,1 s.
I. Kategorie - Chlapci - Skok daleký
1. Filip Hudetz 361 cm, 2. David Látal 338 cm, 3. Jakub Berg-

man 332 cm, 4. Matěj Purkert 304 cm, 5. Daniel Kosán 300 cm, 6. 
Zdeněk Moravec 300 cm.

I. Kategorie - Chlapci - Hod kriketovým míčkem
1. Michal Ďuriš 28,25 m, 2. Filip Hudetz 26,25 m, 3. Daniel 

Kosán 26,05 m, 4. Martin Šesták 25,20 m, 5. Zdeněk Moravec 
24,35 m, 6. Petr Kubíček 24,25 m.

I. Kategorie - Chlapci - Běh 300 m
1. Filip Hudetz 58,7 s, 2. Matěj Purkert 1:01,8, 3. Lukáš Bederka 

1:04,2, 4. Jan Straka 1:04,7, 5. Zdeněk Moravec 1:06,5, 6. David 
Látal 1:07,1.

I. Kategorie - Dívky - Běh 50 m
1. Natálka Hrdová 8,7 s, 2. Tereza Kárníková 9,2 s, 3. Anežka 

Peterová 9,3 s, 4. Katka Kubišová 9,6 s.
I. Kategorie - Dívky - Skok daleký
1. Kristýna Venusová 300 cm, 2. Anežka Peterová 296 cm, 3. 

Tereza Kárníková 295 cm, 4. Monika Chaloupecká 284 cm, 5. Eliška 
Karásková 279 cm, 6. Daniela Šanderová 271 cm.

I. Kategorie - Dívky - Hod kriketovým míčkem
1. Stanislava Martincová 16,40 m, 2. Tereza Kárníková 15,65 m, 

3. Tereza Marková 15,10 m, 4. Monika Chaloupecká 15,05 m, 5. 
Anežka Peterová 14,50 m, 6. Simona Válková 14,30 m.
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Cyklisťák jako by se nechumelilo…
V pondělí 2. 5. 2011 jsme my, žáci 9. 

tříd Základní školy v Králíkách, vyrazili 
na kolech na cyklistický kurz na Seve-
romoravskou chatu. Na místo ubytování 
jsme dojeli bez větších problémů, až na 
nějaké drobné i trochu kuriózní defekty. 

Ještě ten den jsme se vydali na menší 
okružní výlet z chaty přes Svatou Trojici, 
posezení Bouda atd.

Po návratu z odpoledního výletu jsme 
po večeři usedli k televizi, kde shodou 
okolností probíhalo mistrovství světa 

v hokeji a do večerky jsme fandili na-
šemu týmu, což bylo pro většinu určitě 
příjemné zpestření kurzu. V úterý ráno 
už ovšem nálada klesla, když jsme po 
probuzení zjistili, že přes noc napadlo 
necelých deset centimetrů sněhu, takže 
jsme si museli naplánovaný celodenní 
výlet bohužel odpustit a místo toho jsme 
odpoledne postavili květnového sněhulá-
ka a pak vyrazili jen na krátkou procházku 
po okolním lese.

Ve středu už bylo počasí o něco lepší, 
takže jsme po snídani vyrazili na první ce-
lodenní 35 kilometrový výlet po okolních 
vesnicích a lesních cestách. Po návratu v 
odpoledních hodinách byla na každém 
znát únava, ale to bylo všem jedno, hlavně 
že to všichni zvládli a že se mezi silnější-
mi jedinci nenašel nikdo, kdo by se snad 
někomu posmíval. Po večeři a krátkém 
odpočinku jsme opět usedli k televizi a 
fandili našim hokejistům.

Ve čtvrtek, kdy se ukázalo počasí jako 
zatím nejideálnější na cykloturistiku, 
jsme vyrazili na další celodenní, opět asi 
35 kilometrový výlet, kdy jsme dojeli po 
lesních a polních cestách až do nedale-
kých Hanušovic, kde jsme si dali zmrz-
linu a zašli si něco nakoupit do zdejšího 
marketu. Z Hanušovic jsme se potom 
po hlavní silnici přesunuli na Podlesí, 
odkud jsme se postupně dopravili zpět 
na ,,Severku“ a ať už na kole nebo po 
svých jsme se ,,vyškrábali“ po sjezdovce 
do svých pokojů, kde většina z nás až do 
večera odpočívala.

Někteří ještě ten den odjeli na kolech 
do Králík kvůli školnímu výletu do Pra-
hy. My, kteří jsme na chatě zůstali, jsme 
si maximálně užili poslední večer, kdy 
nám naši hodní učitelé docela výrazně 
prodloužili večerku. Ráno jsme se na-
snídali a odjeli domů do Králík, kde jsme 
definitivně ukončili kurz.

Celý kurz proběhl bez větších problé-
mů a všem se nám velmi líbil. Určitě na 
něj budeme všichni ještě dlouho s úsmě-
vem vzpomínat.

Za 9. A a 9. B Roman Valčík

Králický ovál (3. ročník) – 29. 6. 2011
Závod je zařazen do ISCAREX CUP 2011

Místo konání: Králíky (okres Ústí nad Orlicí), sportovní areál při ZŠ Moravská 

Místo startu: Atletická dráha sportovního areálu

Pořadatel: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, 

Adresa organizátora: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, Beřich Novotný, Dolní 247561 
69 Králíky, telefon 737 754 286; mail: skiklub.kraliky@centrum.cz

Přihlášky: písemně (telefonicky) na adrese organizátora (B. Novotný), mailem nebo při 
prezentaci. Vzhledem k různému výkonnostnímu limitu jednotlivých závodníků je nutné 
na přihlášku uvést, zda závodník zvládá uběhnout 5 km do 18 minut, 22 min. a nad 
22 minut!

Prezentace: dne 29. 6. 2011 od 15:30 hod. – 16:30 hod., 

Startovné: 100,- Kč (muži, ženy), 50,- (dorostenci/junioři, dorostenky/juniorky)

Start: čas prvního startu:17:10 hod, čas druhého startu cca 17:40 hod., třetího startu cca 
18:10 hod., v případě většího počtu závodníků budou přidány další starty. Maximální počet 
závodníků ve skupině – bude upřesněno na místě podle počtu závodníků a jejich rozdělení 
podle výkonnosti. Závodníci běží ve skupinkách, rozdělení do skupin podle výkonnosti 
závodníků (viz. požadavek v bodu „Přihlášky“). Na přihlášce dále uvést v případě, že 
závodník přijede vlakem, větší znak „V“. Tento závodník bude zařazen do prvního rozběhu, 
případně druhého rozběhu bez ohledu na výkonnost (viz. bod různé). Do prvního rozběhu 
budou zařazeni závodníci/závodnice s nižším časem.

Trať: 5.000 m (tartan), délka 1 okruhu 300 m (celkem 17 průběhů), měření výsledků 
elektronicky, při ztrátě chipu hradí závodník plnou náhradu externí firmě

Ceny: věcné ceny v hodnotě: 5.000,-, finanční ceny v hodnotě: 2.400,-. Závodníci obdrží 
na prvních třech místech diplom a věcnou cenu; v absolutním pořadí kategorií (muži, ženy, 
mladíci, dívky) obdrží závodníci finanční ocenění (300, 200, 100).

Další informace na: http://www.iscarex.cz/propozice.php?poharindex=81&terminovka=1

Kategorie: 1. Mladíci (dorostenci a junioři) věk  16 - 19 let  (r. 95 - 92); 2. Dívky (do-
rostenky a juniorky) věk  16 - 19 let (r. 95 - 92); 3. Muži A věk 20–39 let (r. 91 - 72); 4. 
Muži B věk 40–49 let (r. 71 - 62); 5. Muži C věk 50 - 59 let (r. 61 - 52); 6. Muži D věk 
60 - 69 let (r. 51 - 42); 7. Muži E věk 70 let a starší (r. 41 a starší); 8. Ženy A věk 20 - 34 
let (r. 91 - 77); 9. Ženy B věk 35 - 44 let (r. 76 - 67); 10. Ženy C 45 - 54 let (r. 66 - 57); 
11. Ženy D 55 let a starší (r. 55 a starší).

Různé: Čaj - po doběhu všichni závodníci. Parkování osobních automobilů – ulice Nádraž-
ní, případně parkoviště u Reichlů. Vjezd do areálu pouze vozidlo firmy Iscarex a měřící 
vůz firmy ChampionChip. Na základě požadavku závodníků, kteří využijí k dopravě na 
závody vlak, budou tito závodníci zařazeni do prvního rozběhu bez omezení výkonnosti. 
Poslední vlak s navazujícími přípoji na hlavní trať v Ústí nad Orlicí odjíždí 19:02 hod. Tito 
závodníci uvedou znak „V“ na přihlášce a při prezentaci informují pořadatele – (zařazení 
do jednotlivých rozběhů). RK system - odborné čištění a 

dezinfekci studní a studniční vody.
Tel. č. 732 279 773IV. Výzva k předkládání projektů

příležitost pro další žadatele
V roce 2011 budou mít žadatelé možnost podat žádost o podporu svého projektu v rámci 

jedné prodloužené výzvy s příjmem žádostí do 15. 7. 2011.
O dotaci ve výši 40 – 90% mohou na podporu svého projektu žádat nezisko-

vé organizace, včetně církví, podnikatelé v zemědělství a v dřevozpracujícím 
průmyslu. Podmínky podání žádosti mohou potenciální žadatelé bezplatně 
konzultovat v kanceláři MAS ORLICKO na adrese Divišova 669, 564 01 
Žamberk, www.mas.orlicko.cz.
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Cyklisťák jako by se nechumelilo…

6. ročník Dne rekordů škol
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